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	 ความส�าเร็จของการสรรหาบุคลากรของภาครัฐในอดีต	

อาจไม่ใช่เครือ่งยนืยนัรปูแบบการสรรหาแบบเดิมในอนาคตได้อกี

ต่อไป	เนือ่งจากบรบิทของเศรษฐกจิ	สังคม	การเมือง	และเทคโนโลยี

ที่รายล้อมส่วนราชการต่างๆ	อยู่ก�าลังเปลี่ยนไป	และก�าลังสร้าง

ความยุ่งยาก	รวมท้ังสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีรนุแรงให้

กบัภาครฐั	ทีย่งัไม่สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลงเหล่า

นี้ได้

	 หนงัสือ	“การด�าเนนิการสรรหาเชิงรุก”	เป็นความพยายาม

ของส�านักงาน	ก.พ.	 ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ส่วนราชการ

ได้ตระหนัก	 ให้ความส�าคัญ	และน�าหลักการในหนังสือเล่มน้ีไป

ทดลองประยกุต์ใช้ส�าหรบัการสรรหาข้าราชการในรปูแบบใหม่ๆ	

มากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้ก็เพื่อโอกาสในการได้คนที่มีความรู้ความสามารถ

เข้ามาท�างานได้เพียงพอกับความต้องการและเป็นไปอย่างรวดเร็ว

               ส�ำนักงำน ก.พ.
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หลักก�รและเหตุผล
ปัจจุบันกระบวนการสรรหาบุคลากรภาครัฐมี

ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารพฒันา		กลยทุธ์

การด�าเนนิงานเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการ

ดึงดูดและได้มาซ่ึงผู้มีความรู้ความสามารถให้

เข้ามาปฏิบัติงานราชการ	สาเหตุส�าคัญของการ

ปรับตัวดังกล่าว	 มีท่ีมาท้ังจากกระแสความ

เคลื่อนไหวของบุคลากรภายในองค์กรเอง	และ

ปัจจยัภายนอก	คอืกลุม่เป้าหมายการสรรหาและ

เลือกสรรที่มีค่านิยมการด�าเนินชีวิต	 	และการ

ท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป	อันเนื่องมาจากสภาพ

แวดล้อมทางสังคม	 	 และการขับเคล่ือนของ

เทคโนโลยสีมัยใหม่		ท�าให้เกดิความแตกต่างทาง

ทศันคติของคนต่างวัย	และค่านิยมในการสมัคร

รับราชการ

คู ่มือฉบับน้ีจึงมุ ่งให้ส่วนราชการเกิดความ

ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะปรับกลยุทธ์	 การ

สรรหาให้มีความเป็นเชงิรกุทีมุ่่งเน้นการเตรยีม

ความพร้อมอัตราก�าลังให้พร้อมทั้งภารกิจ

ปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนไปในอนาคต	โดยมี

แนวทางการวางแผนกลยทุธ์และตัวชีว้ดัผลงาน

ท่ีช่วยให้ส่วนราชการสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้	 รวมถึงตัวอย่างของกลยุทธ์และกิจกรรม

ส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหาเชิงรุก

ของหน่วยงานชั้นน�าต่างๆ	ทั้งภายในและต่าง

ประเทศ	 ซ่ึงต่างมีเป้าหมายเดียวกัน	 คือ	 การ

ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่น

ใหม่ของสังคมให้เข้ามาสมัครงาน

วัตถุประสงค์
1)	เพื่อน�าเสนอหลักการแนวคิดการสรรหา

				เชิงรุก	(Proactive		Recruitment)	และความ

				จ�าเป็นที่ส่วนราชการต้องปรับกลยุทธ์การ	

				สรรหาเชิงรุก

2)	เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท�าแผนกลยุทธ์

				การสรรหาเชิงรุกและตัวชี้วัดผลงาน

3)	เพื่อน�าเสนอตัวอย่างกลยุทธ์การสรรหา

				เชิงรุก	พร้อมทั้งกิจกรรมการสื่อสาร	

				ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่ม

				เป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่

4)	เพื่อเสนอแนะแนวทางการติดตามประเมิน

				ผลการด�าเนินงานสรรหาเชิงรุก



บทที่ 1 
หลักก�รเกี่ยวกับก�รสรรห�เชิงรุก 
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ภำพที่ 1 กระบวนกำรสรรหำและเลือกสรรบุคลำกร

คว�มแตกต่�งระหว่�ง
ก�รสรรห�แบบปกติ
และก�รสรรห�เชิงรุก
ส�านักงาน	ก.พ.	ให้ค�านิยามการสรรหาบุคลากร

ว่า	หมายถงึ	การเสาะแสวงหาบคุคลทีพ่ร้อมและ

สามารถท�างานได้เข้ามาสมัครเข้าท�างานตามที่

ส่วนราชการก�าหนด	 (ส�านักงาน	ก.พ.,	 2557)	

หรอืหมายถงึ	กระบวนการแสวงหาบุคลากรท่ีมี

ความรู ้ความสามารถ	 ทักษะที่เหมาะสมกับ

ต�าแหน่งงานและองค์กร	โดยองค์กรต้องด�าเนิน

การประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งที่ต้องการให้กลุ่ม

เป้าหมายหรือตลาดแรงงานรับทราบ	 เพื่อจูงใจ

ให้ผูม้คีวามรูค้วามสามารถเข้ามาสมคัร	ทัง้น้ีอาจ

เป็นการสรรหาจากภายในหรือภายนอกองค์กร

ก็ได้	(กฤติน,	2555)

ท่ีผ่านมาส�านักงาน	ก.พ.	 ได้ให้ค�าแนะน�าส่วน

ราชการส�าหรับจัดกระบวนการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรไว้	5	ขั้นตอน	ดังนี้	
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โดยจากภาพที่	 1	 สามารถอธิบายรายละเอียด			

ของแต่ละขั้นตอน	ได้ดังนี้

1. ก�รว�งแผนก�รสรรห�และเลือกสรร
•	 การเตรียมการในกิจกรรมต่างๆ	ของการ	

จัดหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ในต�าแหน่งต่างๆ

•	การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน

•	 การวางแผนท่ีดีต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ

ภาระหน้าท่ี	 นโยบายและเป้าหมายของ		

หน่วยงาน	ก�าลงัคนของหน่วยงานในปัจจบุนั	

และสภาพการณ์ของตลาดแรงงาน	ตลอดจน

ต้องครอบคลุมการด�าเนินงานในทุกกจิกรรม

ของการสรรหาและเลือกสรร

2.ก�รกำ �หนดคุณลักษณะของบุคคล ท่ี
ต้องก�ร

•	การพจิารณาถงึหน้าท่ีความรบัผดิชอบหลกั	

ซ่ึงจะน�าไปสู่การก�าหนดวิธีการสรรหาและ

เลือกสรร

•	การวิเคราะห์งานเพือ่ทราบลักษณะงานและ

คุณสมบัติของบุคคล

•	การพจิารณาแนวคิด	“งานท่ีแตกต่างกนัย่อม

ต้องการคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน”

3. ก�รสรรห�
	 “เน้นให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับ

สมัครมาสมัครให้มากท่ีสุด”	โดยสิง่ส�าคญั	ทีต้่อง

พิจารณา	คือ

•	 การเลือกส่ือที่สามารถเข้าถึงกลุ ่มผู ้ มี

คุณสมบัติที่ส่วนราชการต้องการ

•	 การแพร่ข่าวสารโดยให้ข้อมูลตามความ

จ�าเป็นของต�าแหน่ง

•	การสรรหาเชิงรุก

•	เครื่องมือในการสรรหาบุคคล	อาทิ	การมา	

สมัครด้วยตนเอง	(Walk-ins)	การส่งเจ้าหน้าที่

ไปติดต่อ	(Field	Trips)	การให้ทุน	(Scholar-

ships)	การประกาศผ่านส่ือ	(Advertising)	การ

เยีย่มชมกจิการของหน่วยงาน	(Open	House)	

การจัดตลาดนัดแรงงาน	 (Job	 Fairs)	 การ

ประกาศผ่านสมาคมวิชาชีพ	 (Professional	

Societies)	ฯลฯ

4. ก�รเลือกสรร
•	การพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล

ซ่ึงสามารถทดสอบ/วดัได้	โดยมข้ีอสมมติฐาน

คือผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรจะปฏิบัติงานได	้					

ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกสรร

•	การทดลองปฏบัิติหน้าทีร่าชการถอืเป็นขัน้

ตอนสุดท้ายของการสรรหาและเลือกสรร

บุคคล

5. ก�รติดต�มและประเมินผล
•	การติดตามและประเมินผลการสรรหาและ

เลือกสรร	 เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของ

ระบบการสรรหาและเลือกสรรว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่	 อาทิ	 การได้

บุคลากรท่ีตรงตามคุณสมบัติเข้ามาท�างาน	

เป็นต้น
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	 โดยกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในภาค

ราชการแบ่งการสอบเป็น		3	ภาคด้วยกนั	ส�านกังาน	ก.พ.	และส่วน

ราชการจะท�าหน้าที่ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้	ผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามที่ก�าหนดไว้แสดงความจ�านงสมัครงานราชการเพื่อผ่าน

เข้าสู่ระบบการเลือกสรร	ได้แก่	การสอบภาค	(ก)	วัดความรู้ความ

สามารถทั่วไป	จัดโดยส�านักงาน	ก.พ.				การสอบภาค	(ข)	วัดความ

รู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต�าแหน่ง	และการสอบภาค	 (ค)	 ซ่ึงวัด				

ความเหมาะสมกับต�าแหน่งโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือกิจกรรม

อืน่ๆ	ทีเ่หมาะสม	ซึง่ผูส้มคัรจ�าเป็นต้องผา่นการสอบภาค	(ก)	และ	

(ข)	ก่อน	จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค	(ค)	ได้

	 การสรรหาในปัจจุบันจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานอย่างมี

กลยุทธ์ในเชิงรุก	 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว	และได้

บคุลากรทีมี่คุณสมบัติตรงตามความต้องการ	โดย	กลยุทธ์ดงักล่าว

จ�าเป็นต้องสอดคล้องกบัทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร	รวมทัง้วสิยัทศัน์

และพันธกิจอีกด้วย	 ซ่ึงข้อมูลน�าเข้าส�าคัญส�าหรับกลยุทธ์การ

สรรหาเชงิรกุกคื็อการวเิคราะห์ความต้องการอตัราก�าลงัของหน่วยงาน

และองค์กรที่สะท้อนถึงจ�านวนที่เหมาะสมและความรู ้ความ

สามารถที่ต้องการท้ังในปัจจุบันและอนาคต	 เพื่อให้รู้ท้ังปริมาณ

และคุณภาพของบุคลากรที่ส่วนราชการต้องการ	 นอกจากน้ี

กลยทุธ์การสรรหาเชงิรกุยงัต้องก�าหนดวธิกีารสรรหาทัง้ช่องทาง

ประชาสัมพันธ์และรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม	สามารถเข้าถึง

และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	ตามภาพที่	2
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หลักก�รสำ�คัญของก�รสรรห�บุคล�กรเชิงรุก
 

โดยส�ม�รถสรุปลักษณะก�รปฏิบัติที่โดดเด่นของก�รสรรห�เชิงรุกได้ดังนี้

1)	พัฒนาวิธีการสรรหาอย่างต่อเนื่อง	 โดยต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น

กว่าเดิม	การสรรหาแบบเดิมๆ	องค์กรอืน่สามารถเลยีนแบบและท�าตามได้อย่างรวดเรว็	รวมทัง้

การหาสาเหตุให้พบว่าเหตุผลจูงใจใดของคู่แข่งที่ท�าให้คนเก่งลาออกไปท�างานด้วย

2)	สร้างแบรนด์หรอืประกาศจุดยนืการสรรหาว่าคนลักษณะใดท่ีองค์กรต้องการ	การสร้างความ

รู้สึกท้าทายส�าหรับคนเก่งท่ีต้องการท�างานร่วมกับคนเก่งอื่นๆ	 เหมือนกับ	 ดังท่ี	Google	 เคย

ประกาศในยคุเริม่ต้นธุรกจิว่า	“เราต้องการจ้างคนฉลาดล�า้เลศิอย่างคณุ”	(You’re	brilliant,	we’re	

hiring)

3)	การปรบัปรงุลกัษณะงานให้มีความท้าทายน่าสนใจ	รวมถงึสภาพแวดล้อมการท�างาน	รปูแบบ	

การบริหารจัดการ	ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	และผลประโยชน์ที่น่าดึงดูดใจ	

4)	ก�าหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีต้องการตามความเป็นจริง	 ไม่เฉพาะแต่คุณวุฒิการศึกษา	

แต่เน้นความสามารถทางสติปัญญา	ทกัษะการเรยีนรู	้ทกัษะการปรบัตัว	เข้ากบัผูอ้ืน่	หรอืแม้แต่

การกล้าคิดนอกกรอบ	 เช่นเดียวกับท่ี	Google	 ได้ประกาศรับสมัครไว้ท่ีหน้าแรกของเว็บไซต์

สมัครงานว่าให้ความส�าคัญกับคะแนนน้อยกว่าความสามารถในการท�างานและการเข้ากับ

เพื่อนร่วมทีม

	 แนวคิดเรือ่งการสรรหาเชงิรกุได้รบัการ

กล่าวถึงมากว ่า	10	ป ี 		โดยบริษัทที่ปรึกษา	

McKinsey	&	Company	ซึ่งเริ่มใช้ค�าว่ายุคแห่ง

สงครามช่วงชงิคนเก่ง	(The	War	of	Talent)	ในปี	

พ.ศ.	 2544	 โดยสรุปได้ว่า	 “การสรรหาเชิงรุก”	

(Proactive	Recruitment)	 เป็นการปรับแนวทาง

การสรรหาให้มีความเข้มข้นในเชิงของการ

สนับสนุนกลยุทธ์องค์กรท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต	มีการเพิม่ช่องทางทีเ่ข้าถึงกลุม่เป้าหมาย

ให้หลากหลายวิธีมากขึ้น	รวมถึงมีการวิเคราะห์

ต้นทุนการด�าเนินงานสรรหาเทียบกับค่าใช้จ่าย

อื่นๆ	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ตัวอย่างความส�าเร็จด้านการสรรหา

บุคลากรเชิงรุก	 เช่น	บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ซึ่งได้ให้ความหมายการสรรหาเชิงรุก

ว่าหมายถึง	 “การใช้ทุกช่องทาง	 ทุกโอกาส	 ทุก

สถานการณ์	 เพื่อการสรรหาบุคลากรอย่างมี

จรรยาบรรณ	วิธีการสรรหาเชิงรุก	 เป็นการมุ่ง

เข้าหาผู้สมัครกลุ่มเป้าหมาย	วิธีน้ีเป็นวิธีการท่ี

แตกต่างจากการสรรหาแบบปกติ	ซ่ึงเป ็น

กระบวนการสรรหาเชิงรับโดยท่ัวไป	 เช่น	การ

ประกาศรับสมัครผ่านสื่อหนังสือพิมพ์	Intranet	

(ภายใน)	ใบปลิว	โปสเตอร์	เพื่อนแนะน�า	และ

วันนัดพบแรงงาน	เป็นต้น”	
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5)	80%	ของผลลพัธ์องค์กร	เช่น	รายได้	และผลก�าไรมักมาจากความพยายามของพนกังานจ�านวน	

20%	ของท้ังองค์กร	 ซ่ึงเป็นระดับต�าแหน่งผู้บริหาร	 ดังน้ันองค์กรจึงต้องให้ความส�าคัญ	การ

ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผู้บริหารทุกระดับ	และ/หรือต�าแหน่งงานที่มีผล

กระทบต่อความส�าเร็จขององค์กรมากกว่าการสรรหาต�าแหน่งงานทั่วไป

6)	ปฏิบัติต่อผู้สมัครเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติต่อลูกค้า	 ซ่ึงหมายถึงจ�าเป็นต้องหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อ

วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี

ยิ่งขึ้น	หรือปรับแต่งลักษณะงานหรือข้อเสนอให้น่าจูงใจ	ซึ่งอาจโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมาย

ลาออกมาท�างานกับที่ท�างานแห่งใหม่		

7)	สร้างโอกาสและท�าสิ่งที่แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการจ้างงาน

8)	ปรับปรุงข้ันตอนการสรรหาคัดเลือกให้รวดเร็ว	 เน่ืองจากส่วนใหญ่คนเก่งมักถูกจ้างงาน

ภายในระยะเวลาอันสั้น	เพื่อป้องกันการเปลี่ยนใจหรือถูกชิงตัวจากองค์กรคู่แข่ง	

9)	ทุกคนในองค์กรต้องท�าหน้าท่ีเป็นเครือข่ายในการช่วยหาคนเก่งให้องค์กรด้วย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในต�าแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไปเพราะมีโอกาสได้พบปะคนเก่งในแวดวงการท�างาน	

สถาบันวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานมากกว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

10)	การปรับเครื่องมือการสรรหาเพื่อให้ทันกับยุคดิจิตอลและเหมาะสมกับ	Lifestyle	ของคน

รุน่ใหม่ทีต้่องการความคล่องตัว	เพือ่ลดช่องว่างและเพิม่ความรวดเร็วในการส่ือสาร	รวมถงึเพิม่

ความสะดวกในการสรรหาอกีด้วย	เช่น	การสัมภาษณ์ผ่าน	Application	Online	เช่น	Skype	หรอื	

Line	หรอื	Facetime	แทนการสมัภาษณ์ท่ีส�านักงาน	เพราะคนเก่งท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอาจจะยัง

ไม่ลาออก		เป็นต้น

11)	การเป็นพันธมิตร	รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	กับองค์กรที่อาจช่วยสนับสนุน

การสรรหาขององค์กร	เช่น	สมาคมวิชาชีพ	สถาบันการศึกษา	สถาบันฝึกอบรม	หน่วยงานภาค

รฐัทีเ่ป็นศูนย์รวมกลุม่เป้าหมาย	หรอืแหล่งผลิตคนในวชิาชีพเฉพาะทาง	เป็นต้น	เพือ่เพิม่โอกาส

ได้พบกับกลุ่มเป้าหมาย
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คว�มจำ�เป็นในก�ร
ปรับกลยุทธ์
ก�รสรรห�บุคล�กร

เชิงรุก
แนวโน้มก�รปรับกลยุทธ์ก�รสรรห�บุคล�กร

ขององค์กรทั้งภ�ครัฐและเอกชน ส่วนหนึ่งเพื่อก�รแก้ ไข
ปัญห�ข�ดแคลนบุคล�กรหรือเติมเต็มอัตร�ว่�ง
ในปัจจุบันแต่เพียงเท่�นั้น และอีกส่วนหนึ่ง คือ 

เพื่อรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอน�คต คือ 
เป็นก�ร “เตรียมห�คนที่ใช่ ให้ทันใช้ง�น” 

โดยไม่นั่งรอให้เกิดปัญห�ก�รสรรห�คนม�ทดแทน
ตำ�แหน่งว่�ง

นอกจากความจ�าเป็นขององค์กรด้านความต้องการอตัรา

ก�าลังเพื่อการบรรลุภารกิจปัจจุบันและวิสัยทัศน์แล้ว	ยัง

เป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

กลุ ่มเป้าหมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร	ซ่ึงท�าให้เกดิความแตกต่างทางทศันคติ	ค่านิยม	

และบุคลกิภาพของกลุม่คนช่วงอายตุ่างๆ	อย่างน้อย	3	วยั

ได้แก่	1)	กลุ ่มGeneration	Baby	Boomer		2)	กลุ ่ม	

Generation	X	และ	3)	กลุ่ม	Generation	Y	ดังตารางที่	1	

(แมนพาวเวอร์กรุ๊ป,	2557)
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ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบทัศนคติและควำมคำดหวังต่องำนของช่วงวัยต่ำงๆ

ที่มา:	แมนพาวเวอร์กรุ๊ป,	2557

ประเด็นก�รวิจัย

แรงจูงใจในก�รทำ�ง�น
(ต�มลำ�ดับ)

คว�มค�ดหวังต่อง�น

คว�มค�ดหวังด้�นค่�จ้�ง
และผลประโยชน์

คว�มค�ดหวังด้�น
สภ�พแวดล้อม

ก�รทำ�ง�น

กลุ่ม Generation 
Baby Boomer 

(เกิด พ.ศ. 2489-2507)

1)  มีโอก�สก้�วหน้�ในอ�ชีพ
2)  มีคว�มมั่นคง
3)  มีสวัสดิก�รที่ดี
4)  มีค่�ตอบแทนเหม�ะสม

1) มีคว�มมั่นคง
2) มีภ�พลักษณ์ที่ดี
3) มีค่�ตอบแทนเหม�ะสม
4) มีโอก�สก้�วหน้�ในอ�ชีพ

1) มีคว�มมั่นคง
2) มีภ�พลักษณ์ที่ดี
3) มีค่�ตอบแทนเหม�ะสม
4) มีโอก�สก้�วหน้�ในอ�ชีพ

ได้ทำ�ง�นตรงกับที่เรียนม�และ/
หรือ ตรงกับส�ยง�นนั้นๆ  

1) ลักษณะง�นที่ชัดเจน
2) ต้องก�รคว�มอิสระในก�รคิด 
     ริเริ่มง�นได้เอง
3) ได้เป็นเจ้�ของง�น/โครงก�ร

1) ให้คว�มสำ�คัญกับค่�จ้�ง
    ที่เหม�ะสมกับเวล�ง�น 
2) มีก�รปรับเงินเดือนประจำ�ปี
    ต�มผลง�น

ให้คว�มสำ�คัญกับสวัสดิก�รและ
สิทธิประโยชน์ทั้งของตนเอง 
และครอบครัว

ต้องก�รสภ�พแวดล้อม
ที่ปลอดภัย

สภ�พแวดล้อมสะอ�ด 
มีระเบียบ ทันสมัย 

สภ�พแวดล้อมสะอ�ด 
มีระเบียบ ทันสมัย 

1) ให้คว�มสำ�คัญกับค่�จ้�ง
    ที่เหม�ะสมกับเวล�ง�น 
2) มีก�รปรับเงินเดือนประจำ�ปี
    ต�มผลง�น

1) มีคว�มกระตือรือร้น 
    ในก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง 
    เพิ่มเติม ทั้งภ�ษ�และ IT
2) มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
    ประเทศเพื่อนบ้�นน้อย

1) มีก�รตั้งรับในก�รเรียนรู้ 
2) พร้อมปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น 
    ก�รทำ�ง�นส�กล 
3) มีก�รพัฒน�ทักษะเพิ่มเติม

1) มั่นใจที่จะปรับตัวเข้�กับคน
    หรือองค์กรที่หล�กหล�ย 
2) มีก�รเตรียมพร้อมในเรื่อง
    ภ�ษ�อังกฤษน้อยม�ก ถึงขั้น 
    ติดลบ

1) ลักษณะง�นที่ชัดเจน
2) ต้องก�รคว�มอิสระในก�รคิด 
     ริเริ่มง�นได้เอง
3) ได้เป็นเจ้�ของง�น/โครงก�ร

กลุ่ม Generation X 
(เกิด พ.ศ. 2508-2522)

กลุ่ม Generation Y
(เกิด พ.ศ. 2523-2540)

คว�มพร้อมต่อ
ก�รเตรียมตัวเข้�สู่ AEC



	 ความแตกต่างด้านทศันคต	ิบคุลกิภาพ	และค่านยิมของคนสามวยัในองคก์รนีเ้อง	ส่ง

ผลให้การจดัอบรมสมัมนาหวัข้อ	“การบรหิารคนต่างวยั”	ได้รบัความนยิมในช่วง	3-4	ปี	ทีผ่่าน

มา	 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจถึงความแตกต่างท่ีอาจน�าไปสู่

ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	

และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง	 ซ่ึงมักพบว่าปัญหาในการท�างานร่วมกันท่ีมักได้ยิน

บ่อยๆ	คือ	ปัญหาการสื่อสารแบบที่	“พูดกันไม่รู้เรื่อง	พูดกันไม่เข้าใจ”	รวมทั้งการเกิดค�าศัพท์

แสลงใหม่ๆ	ทีเ่กดิขึน้สะท้อนถึงการแบ่งแยกกลุม่คนด้วยอายอุย่างชดัเจน	เช่น	มนุษย์ป้า	พวก

เกรียน	เป็นต้น

	 จากผลส�ารวจของบรษัิททีป่รกึษาชัน้น�าอย่าง	Price	Water	House	Cooper	(PwC)	ร่วม

กับมหาวิทยาลัย	Southern	California	และ	The	London	Business	School	จากกลุ่มเป้าหมาย

พนักงานช่วงอายุ	Gen	Y	และ	Generation	อื่นๆ	กว่า	44,000	คน	จากเครือข่าย	PwC	ใน	18	

ประเทศทั่วโลกพบว่า	

•	Gen	Y	จะเป็นตัวแปรส�าคัญทีผ่ลกัดันให้เกดิการปรบัเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กร

และการก�าหนดทิศทางองค์กรมากขึ้น	 เน่ืองจากต้องการเป็นส่วนหน่ึงของความ

เปลี่ยนแปลงสู่ความส�าเร็จทั้งองค์กรและสังคม

•	Gen	Y	ร้อยละ	71	ให้ความส�าคัญเรื่องสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วน

ตัวมากกว่าค่าตอบแทน

•	Gen	Y	กว่าร้อยละ	60	ต้องการความยืดหยุ่นในการท�างานแบบ	Anytime,	

Anywhere,	Any	Device	ชอบท�างานบนระบบเทคโนโลยี

•	Gen	Y	ร้อยละ	41	ต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน	และผู้บริหาร

อย่างน้อยเป็นประจ�าทุกเดือน	 ในขณะท่ีคนรุ่นเก่ามักไม่ชินกับการแสดงออกความ

คิดเห็น	หรือมักท�างานตามค�าส่ังอย่างเดียวและไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้บังคับ

บัญชา	(Feedback)	จนกว่าจะถึงรอบประเมินผลงานประจ�าปี

•	Gen	Y	ร้อยละ	37	มองหาโอกาสในการท�างานในต่างประเทศเพือ่ส่ังสมประสบการณ์

และแสวงหาความท้าทายที่แปลกใหม่
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	 ความคาดหวังในการท�างานของ	Gen	Y	

ดังกล่าว	ส่วนหนึ่งจะมองหาจากการท�างานใน

องค์กร	 ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการ	 คือ	 การ

สร้างงาน	 สร้างอาชีพที่เติมเต็มความฝันของ

ตนเอง	(A	Fulfilling	Career)	โดยไม่สนใจเรือ่งงาน

ที่มั่นคง	(A	Secure	Career)	ดังนั้น	 	 	 ในปัจจุบัน

สงัคมไทยและต่างประเทศจึงเหน็งานแบบใหม่ๆ	

เกดิข้ึนเพือ่ตอบสนองรปูแบบการใช้ชวีติของคน

รุน่ใหม่เช่น	บณัฑิตจบใหม่ทีป่ฏเิสธการท�างานใน

องค์กร	 แต่กลับไปท�าเกษตรอินทรีย์ที่บ้านเกิด	

หรือแม้กระทั่งคนท�างานอิสระหรือท�างานไม่

ประจ�า	เช่น	นกัเขยีน	สถาปนิก	ทีป่รกึษาฯ	รวมถงึ

ผูป้ระกอบการออนไลน์ทีเ่รยีกว่ากลุม่ธุรกจิต้ังตน	

(Start-up	Business)	เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	สังเกตได้จาก

หนังสือที่ขายดี	(Best	Seller)	ปัจจุบันเป็นที่นิยม								

2	หมวดใหญ่	คือ	หนังสือเคล็ดลับท�าให้รวยด้วย

วธีิการต่างๆ	และแรงบนัดาลใจสู่ความส�าเรจ็	รวม

ถึงจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองของเว็บไซต์	

บล็อก	 เกี่ยวกับการลงทุน	การท�าธุรกิจออนไลน	์

ก็เป็นดัชนีหนึ่งท่ีชี้ให้เห็นถึงกระแสคนรุ่นใหม่

ต้องการสร้างรายได้	แต่ไม่ต้องการท�างานหนกั	ไม่

ต้องการความเครียด	สามารถจัดการเวลา	ใช้บ้าน

เป็นออฟฟิศ	และเป็นนายตัวเองมากขึ้น

	 นอกจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สงัคมแล้ว	ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจในเรือ่งค่านยิม

การรับราชการและภาพลักษณ ์ของอาชีพ

ข้าราชการในสายตาของสังคมไทย	 โดยจากการ

ศึกษาวิจัยของส�านักงาน	 ก.พ.	 เรื่อง	 ความ

เปลีย่นแปลงค่านยิมของข้าราชการยคุใหม่	(ปรยีานุช,	

2550)	 โดยท�าการสุ่มตัวอย่างกลุ่มข้าราชการที่ได้

รับการบรรจุในช่วงปีงบประมาณ	2549-2550	ใน	

14	กระทรวง	จ�านวน	105	คน	พบว่า	ค่านิยมการ

รับราชการ	5	อันดับแรกที่ข้าราชการไทยยุคใหม่

ให้ความส�าคัญ	ได้แก่	ล�าดับที่	1	การมีความมั่นคง

ในการท�างาน	ล�าดับที่	2	การได้ท�างานที่น่าสนใจ	

ล�าดับท่ี	 3	 ความรู้สึกภูมิใจเม่ือได้ท�างานส�าเร็จ	

ล�าดับท่ี	 4	 การมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าใน

องค์กร	และล�าดับท่ี	 5	การได้มีส่วนร่วมในการ

ท�างาน	

	 นอกจากนั้น	 ภาพลักษณ์ท่ีม่ันคงของ

ข้าราชการไทยเป็นส่วนส�าคัญที่มีผลต่อทัศนคติ

และการสนใจในงานราชการของกลุ่มเป้าหมาย

ในการสรรหาอีกด้วย	ข้อมูลจากการส�ารวจของ

ศูนย์วจิยักรงุเทพโพลล์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	เรือ่ง	

“ภาพลักษณ์ข้าราชการไทยภายหลังการปฏิรูป”	

ในปีพ.ศ.	2548	พบว่ามข้ีอมูลทีค่วรพจิารณาน�าไปสู่

การเปลีย่นแปลงหรอืปรบัตัวเพือ่ฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์

ของหน่วยงานราชการได้แก่	 ความคาดหวังของ

ประชาชนต่อระบบราชการไทย	 ส่ิงที่ข้าราชการ

ช้ันผู้ใหญ่และชั้นผู ้น้อยของไทยควรปรับปรุง

มากที่สุด	และส่ิงท่ีน่าเห็นใจข้าราชการไทย

มากที่สุด	สรุปผลการส�ารวจดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 2 สิ่งที่ท่ำนอยำกเห็นมำกที่สุดจำกระบบรำชกำรไทย

ที่มา:	ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มา:	ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำรำงที่ 3 สิ่งที่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ของไทยควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุด

ลำ�ดับ         หัวข้อ                         จำ�นวน  ร้อยละ

ลำ�ดับ         หัวข้อ                         จำ�นวน  ร้อยละ

1  คว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้                      383 34.6

1  คว�มซื่อสัตย์สุจริต              408 36.9

5  คว�มยุติธรรม                 99   9.0

5  อื่นๆ                    7   0.6

9  อื่นๆ                    8   0.7

3  ทำ�ให้คนเก่งมีคว�มก้�วหน้�ม�กกว่�คนไม่เก่งแต่มีเส้นส�ย          246 22.2

3  คว�มกล้�เผชิญหน้�กับอำ�น�จที่ไม่เป็นธรรม                141 12.7

7  คว�มรู้คว�มส�ม�รถในง�นที่ทำ�               63   5.7

2  ก�รลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นให้น้อยลง เพื่อให้ง�นเสร็จเร็วขึ้น             342 30.9

2  คว�มมีวิสัยทัศน์และปรับตัวให้ทันโลกและเทคโนโลยี           194 17.5

6  คว�มประพฤติส่วนตัว                65   5.9

4  คิดสร้�งสรรค์ด้วยตนเองม�กกว่�คอยรับคำ�สั่งจ�กนักก�รเมือง         129 11.7

4  คว�มทุ่มเทรับผิดชอบในก�รทำ�ง�น             115 10.4

8  ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุง                14   1.3
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ที่มา:	ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มา:	ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำรำงที่ 4 สิ่งที่ข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อยของไทยควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุด

ตำรำงที่ 5 สิ่งที่น่ำเห็นใจข้ำรำชกำรไทยในปัจจุบันมำกที่สุด

ลำ�ดับ         หัวข้อ                         จำ�นวน  ร้อยละ

ลำ�ดับ         หัวข้อ                         จำ�นวน  ร้อยละ

1  คว�มมีใจบริก�ร               323 29.2

1  เงินเดือนน้อย               497 44.9

5  คว�มส�ม�รถปรับตัวให้ทันโลกและเทคโนโลยี              88   7.9

5  ไม่มีเรื่องใดน่�เห็นใจ              131 11.8

9  อื่นๆ                    9   0.8

3  คว�มทุ่มเทรับผิดชอบในก�รทำ�ง�น             200 18.1

3  สวัสดิก�รไม่ดี               103   9.3

7  คว�มคิดสร้�งสรรค์แปลกใหม่                   62    5.6

2  คว�มซื่อสัตย์สุจริต              205 18.5

2  ต้องปรับตัวต�มนโยบ�ยใหม่ๆ ของรัฐบ�ล               295 27.7

6  คว�มรู้คว�มส�ม�รถในง�นที่ทำ�               83   7.5

6  อื่นๆ                   8   0.6

4  คว�มประพฤติส่วนตัว              125 11.3

4  ต้องโยกย้�ยง�นบ่อย                73   6.6

8  ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุง                12   1.1



บทสรุป

 ในบทน้ี ได้ชี้ ให้เห็นหลักก�รและบทบ�ทของก�รสรรห�
บคุล�กรเชงิรุก ท่ีแตกต่�งไปจ�กกระบวนก�รสรรห�ต�มปกต ิโดยมี
จุดเน้นท่ีก�รสรรห�ให้สอดคล้องกับทิศท�งและกลยุทธ์ขององค์กร
ท้ังในปัจจุบันและอน�คต รวมถึงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของช่องท�ง
และวิธีก�รสรรห�ที่เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยให้ม�กที่สุดและรวดเร็วที่สุด 
อีกทั้งคว�มจำ�เป็นที่องค์กรท้ังภ�ครัฐและเอกชนต้องมีก�รปรับ
กลยุทธ์ก�รสรรห�ให้เป็นเชิงรุกม�กยิง่ขึน้ เพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถ
ในก�รดึงดูดใจคนดีมีคว�มส�ม�รถให้เข้�ม�สู่กระบวนก�รคัดเลือก
ในลำ�ดับถัดไป รวมท้ังเพื่อให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของกลุ่ม
เป้�หม�ยใน Generation ต่�งๆ
 สำ�หรับภ�พลักษณ์ของอ�ชีพข้�ร�ชก�รที่สังคมไทยได้
สะท้อนออกม�ต�มผลสำ�รวจน้ัน แม้จะเป็นคว�มคิดเห็นของคน
จำ�นวนหนึง่เท่�น้ัน แต่ถ้�ได้รบัก�รปรับปรุงแก้ไขให้เกดิก�รรบัรู้ทีเ่ป็น
บวกต่ออ�ชีพข้�ร�ชก�รในภ�พรวมแล้ว ย่อมจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิด
แรงบันด�ลใจที่อย�กรับร�ชก�ร เพื่อเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของก�รขับ
เคลื่อนประเทศไทยให้ก้�วหน้�อย่�งยั่งยืนและมั่นคง 
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บทที่ 2
ขั้นตอนก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์

ก�รสรรห�เชิงรุก
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 ก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ก�รสรรห�บุคล�กรเชิงรุก 
สามารถแบ่งออกได้เป็น	6	ข้ันตอน	ซ่ึงจะมีการระบุจุดส�าคัญ	

(Critical	 Points)	 ของแต่ละขั้นตอนไว้	 เพื่อใช้อ้างอิงการน�าไป

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกต่อไป

ภำพที่ 3 ขั้นตอนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุก 
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1) ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังของส่วนร�ชก�ร

	 ก่อนจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความต้องการอตัราก�าลงั	ขอ

น�าเสนอสัญญาณบ่งชี้ทางสถิติท่ีรายงานความเคลื่อนไหวของ

อัตราก�าลังที่จะช่วยให้ส่วนราชการตระหนักว่า	 เป็นเวลาเร่งด่วน

แล้วหรือไม่ที่หน่วยงานควรให้ความใส่ใจทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

•	สถติิแสดงจ�านวนหรอืร้อยละของข้าราชการหรอืพนกังาน

ราชการใหม่ที่ลาออกในช่วงทดลองงาน	หรือในช่วง	1-2	ปี

แรกของการท�างาน	(โดยเฉพาะต�าแหน่งงานส�าคัญที่มีผล

กระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน)	ที่ก�าลังเพิ่มขึ้น

•	สถติิแสดงจ�านวนหรอืร้อยละของข้าราชการหรอืพนกังาน

ราชการที่ไม่ผ่านทดลองงาน	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

•	สถิติแสดงจ�านวนหรือร้อยละของข้าราชการอาวุโสท่ีจะ

เกษียณอายุในช่วงเวลา	5	ปี	(โดยเฉพาะต�าแหน่งงานส�าคัญ

ทีม่ผีลกระทบต่อภารกจิหลกัของหน่วยงาน)	ท่ีก�าลังเพิม่ข้ึน

•	สถิติแสดงจ�านวนหรือร้อยละของต�าแหน่งงานว่างท่ีไม่

สามารถหาคนมาทดแทนได้มากกว่า	1	ปี	ซ่ึงก�าลังมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น

•	อัตราส่วนของบุคลากรในกลุ่มช่วงวัยต่างๆ	 ท่ีขาดความ

สมดุล	และส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการบรรลุ

ภารกิจในอนาคต	

•	สถิติแสดงจ�านวนผู้สมัครงานในช่วง	 3-5	ปีท่ีผ่านมาท่ีมี

แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

•	สถติิแสดงแนวโน้มจ�านวนบุคลากรท่ีลาออกไปท�างานกบั

หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายกัน

•	สถิติแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ใช้ส�าหรับการสรรหา

สูงขึ้น	 (เนื่องจากแปรผันตามกิจกรรมการหาคนทดแทน

ต�าแหน่งว่างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
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	 หลังจากท่ีส่วนราชการเกิดความตระหนักถึงความ

เคลื่อนไหวท่ีแสดงแนวโน้มท่ีเป็นลบและอาจส่งผลกระทบต่อ

ความต่อเน่ืองของพันธกิจแล้ว	 ล�าดับต่อไป	 คือ	 ข้ันตอนการ

วเิคราะห์อตัราก�าลงัท่ีจะน�าไปเป็นข้อมูลน�าเข้า	(Input)	ของการจัด

ท�าแผนกลยทุธ์	โดยมีจุดส�าคัญของการวเิคราะห์	คือ	การต้ังค�าถาม

เพื่อหาค�าตอบ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

•	ส่วนราชการมีความต้องการคนรุ่นใหม่	 เพื่อสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ	หรือต้องการความช�านาญเฉพาะทางที่ต้องอาศัย

การสัง่สมประสบการณ์ให้เกดิความเชีย่วชาญในการปฏบิติั

งานหรือไม่?

•	ส่วนราชการมีบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร

ราชการอย่างไรบ้าง?

•	ส่วนราชการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	และ/หรอืกฎหมายทีส่่งผลต่อการ

บริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่?	และอย่างไร?

•	ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	

และต�าแหน่งงานใดบ้าง?	และมีขอบเขตของผลกระทบมาก

น้อยเพียงใด?

•	ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าลัง

เชิงปริมาณหรือไม่?	อย่างไร?

•	ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าลัง

เชิงคุณภาพหรือไม่?	 อย่างไร?	 (คุณภาพ	หมายถึง	 ความรู้	

ทักษะ	และคุณลักษณะภายใน)

•	ระยะเวลาท่ีส่วนราชการต้องการใช้อัตราก�าลังดังกล่าว	

เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป

•	ต�าแหน่งงานใด?	 เป็นต�าแหน่งงานส�าคัญท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของ

หน่วยงาน
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•	จากข้อมูลแนวโน้มความเคลื่อนไหวของบุคลากร	มีกลุ่ม

ต�าแหน่งงานใด	หรือบุคคลใดที่เป็นทักษะความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางที่ใกล้เกษียณอายุ?	 เป็นจ�านวนเท่าใด?	 เม่ือใด?	

และทกัษะน้ันใช้เวลาการส่ังสมประสบการณ์มากน้อยเพยีง

ใด?	หรือสามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้หรือไม่?

•	หน่วยงานทีมี่โอกาสเป็นคูแ่ข่งในการจ้างงาน	สามารถช่วง

ชงิบคุลากรในต�าแหน่งงานส�าคัญดังกล่าวไปได้หรอืไม่	และ

มากน้อยเพียงใด?	 จุดแข็ง	 และจุดอ่อนของหน่วยงานน้ัน	

คือ?

•	 ท่ีผ่านมา	ส่วนราชการประสบปัญหาใดในการบริหาร

อัตราก�าลังบ้าง?

•	ฯลฯ

	 การตอบค�าถามดังกล่าว	 จะช่วยให้สามารถเห็นความ

จ�าเป็นในด้านการเตรียมพร้อมอัตราก�าลังส�าหรับปัจจุบันและ

อนาคตทั้งเชิงจ�านวนและคุณภาพ	รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้าน

การบรหิารทรพัยากรบุคคลทีอ่าจส่งผลต่อการขาดแคลนบุคลากร

2) ก�รวิเคร�ะห์ส่วนต่�งของอัตร�กำ�ลังปัจจุบันและอน�คต

	 หลังจากได้ผลวิเคราะห์	 “ความจ�าเป็นด้านอัตราก�าลัง”	

แล้วจงึเป็นการน�าข้อมูลอตัราก�าลงัทีต้่องการในอนาคตมาประเมิน

เปรยีบเทยีบกบัท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั	เพือ่หาช่องว่างความต้องการด้าน

อัตราก�าลัง	 (Manpower	Gap)	 ซ่ึงมีแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อมา

เปรียบเทียบดังนี้

 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรวิเครำะห์ก�ำลังคน 

	 •	ข้อมูลก�าลังคนในหน่วยงาน	(Employee	Profiles)

	 •	ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพก�าลังคน	

	 (Productivities		 Index)

	 •	ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก�าลังคน	และก�าลังคนที่มี		

	 ทั้งเชิงปริมาณ	(จ�านวน)	และคุณภาพ	(ความรู้	ทักษะ	

	 และคุณลักษณะภายใน)
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	 •	ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการความต้องการก�าลังคน		

	 เช่น	การประมาณความต้องการก�าลังคน	และจ�านวน

	 ก�าลังคนท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถ

	 ตอบสนองได้

	 ท้ังนีว้ธีิการประมาณการความต้องการก�าลงัคนท่ีต้องการ

ในอนาคต	จ�าเป็นต้องพิจารณาใน	4	เรื่อง	คือ	

	 •	ทักษะและสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปฏบัิติงานเพือ่

	 บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของหน่วยงาน

	 •	ประเมินช่องว่างสมรรถนะ	

	 •	พยากรณ์จ�านวนคนที่ต้องการ

	 •ทักษะและความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา	

	 และลักษณะของภารกิจ

	 ส�าหรับเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใช้ส�าหรับการประมาณ

ความต้องการในอนาคตแบ่งออกได้เป็น	3	วิธีการหลักๆ	คือ	

 1. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ/สถิติ

	 	 •	การวิเคราะห์แนวโน้ม	(Trend	Analysis)	

	 	 •	การวิเคราะห์อัตราส่วน	(Ratio	Analysis)

	 	 •	การวิเคราะห์ถดถอย	(Regression	Analysis)

	 	 •	การวิเคราะห์ผลิตภาพ

	 	 •	การวิเคราะห์ต้นทุน

 2. กำรใช้ดุลยพินิจทำงกำรบริหำร

	 	 •	การระดมสมอง	(Group	Brainstorm/

	 	 Discussion)	

	 	 •	การประมาณจากประสบการณ์	

 3. กำรใช้ทั้งสองแนวทำงผสมผสำนกัน 

	 นอกจากนี้การวิเคราะห์ก�าลังคนท่ีมีท้ังในและนอก

หน่วยงานนั้น	แบ่งออกได้เป็น	2	ด้าน	ดังตารางที่	6	
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ตำรำงที่ 6 กำรวิเครำะห์ก�ำลังคนที่มีทั้งในและนอกหน่วยงำน

ที่มา:	แนวทางการวิเคราะห์อัตราก�าลัง	โดยศิริชัย	ดโนทัย

3) ก�รกำ�หนดประเด็นกลยุทธ์ก�รสรรห�เชิงรุกและ
เป้�ประสงค์

	 การก�าหนดประเด็นกลยทุธ์การสรรหาเชิงรกุต้องมีนยัยะ

ส�าคัญเพื่อ	1)	เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา	2)	เป็นสิ่งที่ต้องค�านึง

ถึง	3)	 เป็นประเด็นหลัก	และ	4)	 เป็นประเด็นส�าคัญที่จ�าเป็นต้อง

ด�าเนินการพัฒนาเพื่อน�าไปสู ่วิสัยทัศน์ท้ังด้านบริหารจัดการ

องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล	ตัวอย่างเช่น	การปรับ

ภาพลกัษณ์ของส่วนราชการ	การส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของต�าแหน่ง

งาน	เป็นต้น

	 ส�าหรับการก�าหนดเป้าประสงค์	หรือวัตถุประสงค์ของ

การสรรหาเชงิรกุควรพจิารณาตามแนวทางเดียวกนักบัการก�าหนด

ประเด็นกลยุทธ์	 คือ	 1)	 จะต้องมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	2)	เขียนในลักษณะสิ่งที่ต้องการที่จะ

บรรลุ	 และ	 3)	พยายามก�าหนดเป้าประสงค์โดยมองกรอบการ

ประเมินผลมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจปัจจุบัน	 มิติด้าน

คณุภาพการให้บรกิารแก่หน่วยงานท่ีต้องการใช้อตัราก�าลงั	มิติด้าน

ประสทิธิภาพกระบวนการสรรหา	และมิติด้านสนับสนนุบรบิทท่ี

เทคนิคก�รวิเคร�ะห์กำ�ลังคนในหน่วยง�น

• วิเคร�ะห์กำ�ลังคนที่มีอยู่ในหน่วยง�น โดยแยก
  ต�มประเภท กลุ่ม หน่วยง�น ระดับตำ�แหน่ง 
  (Manpower Stock)

• วิเคร�ะห์แนวโน้มก�รเคลื่อนไหว 
  (Manpower Flow)

• วิเคร�ะห์แนวโน้มก�รสูญเสีย 
  (Manpower Leave)

• วิเคร�ะห์ขีดคว�มส�ม�รถ คว�มรู้ ทักษะ 
  สมรรถนะ (Skill and capabilities audits)

• วิเคร�ะห์กำ�ลังคนในตล�ดแรงง�น ทั้งภ�ยใน
  และภ�ยนอกประเทศ

• วิเคร�ะห์คว�มเคลื่อนไหวของโครงสร้�ง
  ประช�กร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในวัยกำ�ลัง
  แรงง�น เช่น ระดับก�รศึกษ� ก�รเคลื่อนย้�ย
  ของประช�กร อัตร�ก�รเกิด อัตร�ก�รจ้�งง�น 
  ทักษะคว�มส�ม�รถ และทักษะข�ดแคลน    
  เป็นต้น 

เทคนิคก�รวิเคร�ะห์กำ�ลังคนนอกหน่วยง�น
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เปลี่ยนแปลงในอนาคต	ตัวอย่างเช่น

•	 เพื่อทดแทนอัตราว่างปัจจุบัน

•	 เพื่อสรรหาผู้บริหารของส่วนราชการ	

•	 เพื่อเตรียมทดแทนอัตราก�าลังที่ใกล้เกษียณอายุราชการ

•	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากร

•	 เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านอตัราก�าลังส�าหรบับรบิทความ

เปลี่ยนแปลง

•	 เพือ่แก้ไขปัญหาด้านอตัราก�าลงัท่ีไม่พร้อมต่อการปฏบิติังาน

•	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหา

•	 เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียอัตราก�าลังในต�าแหน่ง

งานส�าคัญของส่วนราชการ

•	ฯลฯ

4) ก�รกำ�หนดปัจจัยหลักคว�มสำ�เร็จด้�นก�รสรรห�เชิงรุก

	 ปัจจัยหลักความส�าเร็จ	 (Critical	Success	Factor	 -	CSF)	

หมายถึง	ปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จที่จะช่วยให้การด�าเนินการ

สรรหาเชงิรกุบรรลุตามเป้าประสงค์	ซ่ึงขอยกตัวอย่างเพือ่ให้ส่วน

ราชการเลือกน�าไปประเมินประกอบการวางแผนกลยุทธ์	 ท้ังเพื่อ

เสริมสร้างและลดผลกระทบของปัจจัยหลักความส�าเร็จ	ดังนี้	

•	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	(การสรรหา)

•	ภาพลักษณ์ของส่วนราชการ

•	ภาพลักษณ์ของต�าแหน่งงาน

•	ช่องทาง/เทคโนโลยีการสื่อสาร

•	ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

•	รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์

•	กิจกรรมการสรรหา

•	ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่สรรหา

•	ความรวดเร็วของการสื่อสาร

•	 งบประมาณ

•	บทบาทการให้ความสนับสนุน	และ/หรือมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารและบุคลากร
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•	ฯลฯ

 อนึง่ องค์กรช้ันนำ� เช่น Google ผู้บริห�รทุกรุ่น ทุกระดับ
ให้คว�มสำ�คัญม�กกับกิจกรรมก�รสรรห�บุคล�กร โดยกำ�หนด
เป็นนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติที่สำ�คัญ เพร�ะผู้บริห�รต้องทำ�
หน้�ท่ีเหมือนโค้ชฝีมือดีที่ขวนขว�ยมองห�ผู้เล่นที่มีฝีมือดีม�
ร่วมง�นด้วยตนเองตั้งแต่แรก ผู้บริห�รและทีมง�นจะเข้�ม�มี
ส่วนเก่ียวข้องในร�ยละเอียดของก�รสรรห�คัดเลือกโดยไม่
ปล่อยให้เป็นหน้�ที่ของฝ่�ยสรรห�แต่เพียงหน่วยง�นเดียว 
(ชมิดท์, 2558)

5) ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดผลและค่�เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นด้�น
ก�รสรรห�เชิงรุก
	 การก�าหนดตัวชี้วัดผลการสรรหาเชิงรุกมีความแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับระดับความก้าวหน้าของการด�าเนินงานของส่วน

ราชการว่าอยูใ่นขัน้ตอนใด	เพือ่ให้สะท้อนผลงานท่ีแท้จรงิ	ซ่ึงอาจ

แบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	ระดับปรับกระบวนการขั้นพื้นฐาน	ที่เน้น

การพัฒนาเครื่องมือ	 เอกสาร	 ส่ือฯ	 เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการ

ด�าเนินงานเชงิรกุ	ระดับเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการ	ทีเ่น้น

ความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายฯ	 เพื่อ

สะท้อนการปรับปรุงกระบวนการสรรหา	 และระดับประเมิน

ผลลัพธ์ท่ีส่งผลต่อหน่วยงานและ/หรือส่วนราชการ	 เช่น	 ระดับ

ความสามารถในการสรรหาได้ทันเวลาท่ีต้องการใช้งาน	อัตรา

ต้นทุนการสรรหา	ฯ	เพื่อสะท้อนความสามารถของงานสรรหาใน

การสนับสนุนการบรรลพุนัธกจิขององค์กร	ตัวอย่างตัวชีว้ดั	ได้แก่	
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ภำพที่ 4 กำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรสรรหำเชิงรุก 



ก�รกำ�หนดค่�เป้�หม�ย
	 อนึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 ตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถพิจารณาได้

ทั้งในแง่ปริมาณ	 /	 คุณภาพ/ต้นทุน/	 เวลา	 โดยก�าหนดเป็นค่าเป้า

หมายของตัวชี้วัดท่ีต้องการที่จะบรรลุให้สมดุลท้ังด้านความเป็น

ไปได้	และความท้าทาย	ซ่ึงมีแนวทางกว้างๆ	ส�าหรับการก�าหนดค่า

เป้าหมาย	ดังนี้

•	 เป็นค่าที่ เป ็นสมมติฐาน	 (อาจไม่มีเหตุผลท่ีชัดเจน

สนับสนุน)

•	 เป็นค่าประมาณการ

•	 เป็นค่าเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

•	 เป็นค่าที่มาจากการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น	

(Benchmarking)

•	 เป็นค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	คาดหวัง	

•	 เป ็นค ่าท่ีมาจากผลการด�าเนินงานท่ีเป ็นไปได ้จาก

กระบวนการ	ความสามารถ	และทรพัยากรท่ีองค์กรมีอยูใ่น

ปัจจุบัน

•	 เป็นค่าที่ต้องท�าหรือพัฒนาเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายใน

ระดับที่สูงกว่า	

•	 รูปแบบค่าเป้าหมายแบบ	Stretch	Target	มุ่งเน้นกระตุ้น

ให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

•	รูปแบบค่าเป้าหมายแบบ	Small	Step	Target	มุ่งเน้นการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

•	รูปแบบค่าเป้าหมายแบบ	Baseline	Target	 มุ่งเน้นการ

รักษาและป้องกันผลการด�าเนินงานไม่ให้ต�่ากว่าปัจจุบัน

6) ก�รกำ�หนดแผนง�นรองรับ

	 จดุส�าคัญของข้ันตอนนี	้คือ	การริเริม่	(Initiative)	และการ

เชื่อมโยง	 (Alignment)	 ให้ทุกประเด็นมีความสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 เพื่อให้ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของ

ประเด็นกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก	 ซ่ึงการริเริ่มนั้นจะท�าได้ง่ายถ้า

มองหาตัวอย่าง	สร้างแรงบนัดาลใจ	และน�าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะ

สมกับแต่ละส่วนราชการ
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	 ในการก�าหนดแผนงานน้ันควรพิจารณาให้เหมาะสมท้ัง

ด้านการปรับปรุงกระบวนการ	 การปรับปรุงส่ือ/ช ่องทาง

ประชาสัมพนัธ์	การปรบัปรงุกจิกรรมการสรรหา	การพฒันาความ

รู้และทักษะของผู้รับผิดชอบการสรรหา	เป็นต้น

 

บทสรุป

 ในบทน้ีได้นำ�เสนอขัน้ตอนหลกัและจดุสำ�คัญของ
ก�รว�งแผนกลยุทธ์ก�รสรรห�เชิงรุก โดยเน้นก�รต้ัง
ประเด็นคำ�ถ�มและข้อสังเกตที่ผู้กำ�หนดแผนใช้วิเคร�ะห์
และพจิ�รณ�ข้อมูลที่ใช้ประกอบก�รว�งแผนกลยุทธ์ โดย
ไม่นำ�รูปแบบฟอร์มของแผนกลยุทธ์ม�เป็นกรอบก�รคิด 
เน่ืองจ�กก�รว�งแผนกลยุทธ์น้ันในภ�พรวมแล้ว เปรียบ
ดังก�รว�งแผนเพื่อเดินท�งไกล ซึ่งต้องใช้ข้อมูลประกอบ
และก�รค�ดก�รณ์สถ�นก�รณ์ ในอน�คต เนื่องจ�ก
เป้�ประสงค์ที่ต้องก�รบรรลุอ�จเป็นเร่ืองในอน�คต และ
ก�รคิดนอกกรอบท่ีแตกต่�งจ�กแนวท�งปฏบิติัทีผ่่�นม�
ในอดีต เพื่อสร้�งคว�มน่�สนใจและดึงดูดใจแก่กลุ่มเป้�
หม�ย โดยไม่ผิดระเบียบปฏิบัติของร�ชก�ร
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บทที่ 3
กิจกรรมและก�รจัดทำ�สื่อ

ประกอบก�รประช�สัมพันธ์
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 กจิกรรมและสือ่ประกอบก�รประช�สมัพนัธ์ ทีน่�ามาเป็น
ตัวอย่างในบทนี้	 มีความประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้

ตัวอย่างการริเริ่มน�าแนวคิดด้านการตลาดภายในองค์กร	(Internal	

Marketing)	มาใช้พัฒนากระบวนการสรรหาเชิงรุกอย่างยั่งยืน	ซึ่ง

จะส่งผลดีต่อบคุลากรปัจจบัุนของส่วนราชการและกลุม่เป้าหมาย

การสรรหา	โดยครอบคลุม	3	กลยุทธ์	คือ	กลยุทธ์การสร้าง	แบรนด์

นายจ้าง	 (Employer	Branding)	กลยุทธ์การพัฒนาองค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ของต�าแหน่งงาน	(Job	Image	Characteristic)	กลยุทธ์

การพฒันาสู่การเป็นองค์กรขวญัใจบุคลากร	(Employer	of	Choices)	

และกจิกรรมการสรรหาอืน่ๆ	รวมถงึการวเิคราะห์รปูแบบสือ่และ

กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์กรตัวอย่างน�ามาใช้ส�าหรบักจิกรรม

การสรรหาเชิงรุก

กลยุทธ์ก�รสร้�งแบรนด์น�ยจ้�ง 
(Employer Branding)
 ตัวอย่�งกลยุทธ์แรก	 ท่ีน�าเสนอ	 คือ	การสร้างแบรนด์
นายจ้าง	(Employer	Branding)	ซ่ึงเป็นการน�าแนวคิดทางการตลาด

เกีย่วกบัเรือ่งการบรหิารแบรนด์มาประยกุต์ใช้เพือ่ปรบัภาพลกัษณ์

ขององค์กรในบทบาทของการเป็นนายจ้าง	และส่ือสารภาพลกัษณ์

ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จัก	 เข้าใจ	ยอมรับ	และประทับ

ใจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถสูงให้สนใจมารับ

ราชการ	 เน้ือหาในส่วนน้ีจะเริ่มจากการปูพื้นฐานค�าศัพท์และ

แนวคิดด้านการสร้างแบรนด์เป็นล�าดับแรก	เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความ

เข้าใจร่วมกัน	 จากนั้นจึงเป็นการน�าเสนอรูปแบบการส่ือสาร

แบรนด์เพือ่การสรรหาบุคลากรของภาครฐัในประเทศสงิคโปร์	ทัง้

ในส่วนท่ีเป็นภาพและข้อความท่ีเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ

สมัครเข้ารับราชการ



ภ�พลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)	หมายถึง	สิ่ง
ที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบ	 รับรู้	 เกิดความรู้สึกประทับใจ	

และปรารถนาจะใช้แบรนด์นั้นๆ	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความ

เป็นตัวตนของตนเอง	และ/หรือสถานภาพทางสังคม	ซึ่งสามารถ

แบ่งมิติที่แบรนด์สามารถสื่อความหมายออกมาได้	6	มิติ	ดังนี้

•	คุณสมบัติ	(Attribute)	ที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์		

•	คณุประโยชน์	(Benefits)	ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

และสนองตอบต่อความพึงพอใจและความรู้สึก	

•	คุณค่า	 (Values)	ที่สะท้อนคุณค่าบางส่ิงบางอย่างของผู้

ผลิตหรือสินค้าและบริการ	รวมถึงความคุ้มค่า	

•	 วัฒนธรรม	 (Culture)	 ท่ีเป็นตัวแทนสะท้อนวัฒนธรรม

ของกลุ่มต่างๆ	

•	บุคลิกภาพ	(Personality)	ของสินค้าและผู้ใช้สินค้า	

•	สถานภาพ	รสนิยม	รปูแบบการใช้ชวีติของผูใ้ช้สินค้า	(All	

about	Users)	

คำ�ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแบรนด์
 กล่าวได้ว่าปัจจุบันกระแสการตลาดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในยุคทุนนิยม

อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	 เพราะทุกท่ีทุกจุดของการด�าเนินชีวิตจะมองเห็นแบรนด์	 (Brand)	หรือตรา

สัญลักษณ์ของสินค้าและบริการต่างๆ	อยู่ทั่วไป	รวมถึงผู้คนในปัจจุบันน้ีได้เพิ่มความส�าคัญของการ

สร้างแบรนด์ส่วนบุคคล	(Personal	Brand)	เพื่อสร้างความแตกต่างให้เป็นที่จดจ�าของคนในสังคม	

	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนจะน�าค�าว่าแบรนด์มาประยุกต์ใช้พัฒนากลยุทธ์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป	จึงขออธิบายความหมายของค�าว่า	“แบรนด์”	(Brand)	ซึ่งมีความหมาย

ทางการตลาดว่าหมายถึง	ชื่อ	วลี	สัญลักษณ์	เครื่องหมาย	พฤติกรรมแสดงออก	การออกแบบ	หรือการ

เช่ือมโยงสิง่ต่างๆ	เหล่านีเ้ข้าด้วยกนั	เพือ่ระบคุวามเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการให้มีลกัษณะแตกต่าง

ไปจากคู่แข่งขัน	(คอดท์เลอร์และเคลเลอร์,	2549)	และยังมีค�าศัพท์อื่นๆ	ท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับแบรนด์	ดังนี้	
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คุณค่�ของแบรนด์ (Brand Equity) หมายถึง	การ
บริหารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก	ยอมรับ	เชื่อถือ	และไว้ใจได้	โดย

แบ่งเป็น	4	ระยะที่แบรนด์มีความสัมพันธ์กับผู้คน	ได้แก่

ระยะท่ี 1 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแบรนด์	
(Brand	Awareness)	เป็นการสร้างความรู้จัก	รับทราบ	

รับรู้	(Recognition)	จดจ�าแบรนด์ได้	(Recall)

ระยะที่ 2 การยอมรับผลิตภัณฑ์	(Brand	Acceptance)	
คอื	การยกระดับความจดจ�าทัว่ไปเกีย่วกบัแบรนด์แบบ

มองผ่านๆ	ให้เป็นการจดจ�าได้เป็นล�าดับแรก	(Top	of			

Mind	Recall)	และการพูดถึงเพียงแบรนด์เดียว	

(Dominant	Recall)	 ไปจนถึงการรับรู้และไม่ปฏิเสธ

คุณภาพของสินค้าบริการ	(Perceived	Quality)

ระยะที่ 3 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์	(Brand	Loyalty)	
เป็นการสร้างความผูกพันยึดม่ันในแบรนด์	 เพื่อให้มี

อิทธิพลมากพอท่ีจะท�าให้ผู้ใช้สินค้าและบริการอยาก

บอกต่อผู้อื่น	 (Word	 of	Mouth)	 เกี่ยวกับสิ่งดีๆ	ของ

แบรนด์	 และเกิดความลังเลท่ีจะเปลี่ยนไปใช้สินค้า

บริการของคู่แข่ง

ระยะที่ 4	บูรณาการของแบรนด์	(Brand	Associations)	
คือ	 การเชื่อมโยงทุกส่ิงทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็น

แบรนด์	เช่น	สัญลกัษณ์	ผูแ้ทนแบรนด์	การใช้ประโยชน์	

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน	

แบรนด ์ ขององค ์กร 
(Corporate Brand) 

หมายถึง	 การบริหารแบรนด์

ขององค์กรให้เป็นทีรู่จ้กัในมิติ

ต่างๆ	 ท่ีผู้ใช้สินค้าและบริการ

เห็นเอกลักษณ์ความโดดเด่น

ขององค์กร	สินค้าและบริการ	

และสมาชิกขององค์กร	 โดยมี

ความเป็นไปได้ว่าแบรนด์ของ

สินค้าและบริการจะกลายเป็น

แบรนด์ขององค์กรไปด้วย	ยก

ตัวอย่าง	เช่น	ซัมซุง	(Samsung)	

กูเกิ้ล	(Google)	หรือ	แอปเปิ้ล	

(Apple)	 ซ่ึงเมื่อมีการกล่าวถึง

แบรนด์เหล่านี้แล้ว	 ผู ้คนจะ

สามารถบอกเล่าเรื่องราวและ

กล่าวถึงท้ังในแง่ของคุณค่า

และคุณภาพของสินค้าและ

บริการได้เป็นอย่างดี	เป็นต้น

ผู ้แทนแบรนด์หรือแบรนด์แอมบ�สซ�เดอร์ 
(Brand Ambassador) อาจเป็นคน	หรอืส่ือสญัลกัษณ์	
เช่น	ตุ๊กตา	(Mascot)	ซ่ึงองค์กรก�าหนดขึน้เพือ่ท�าหน้าท่ีสือ่สาร

ข้อมูล	 หรือด�าเนินเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ไปยังผู้ใช้สินค้า

และบริการ	เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาของแบรนด์	และท�าให้

ผู้คนสามารถจับต้องได้
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ขั้นตอนก�รสร้�งแบรนด์น�ยจ้�ง (Branding) 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นที่ 1 ก�รว�งตำ�แหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) 

หมายถึง	การก�าหนดพื้นที่	ล�าดับ	สถานภาพของแบรนด์ในตลาด

การแข่งขันขององค์กร	 ตัวอย่างเช่น	การวางต�าแหน่งไว้ในระดับ

พรเีม่ียมแบรนด์	(Premium)	คาดหวงัผูส้มัครงานท่ีต้องท�างานอย่าง

เป็นระบบและมปีระสทิธิภาพการท�างานสูง	มีวนิยั		ส่วนองค์กรท่ี

วางต�าแหน่งแบรนด์ไว้ในตลาดท่ัวไป	จะคาดหวงัผูส้มัครทีมี่ความ

รู้ความสามารถในระดับที่ต�่ากว่า	การวางต�าแหน่งของแบรนด์

มีประโยชน์ในการก�าหนดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด	เน่ืองจากการ

วางต�าแหน่งท�าให้สามารถก�าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีคาดหวงัได้อย่าง

ชัดเจน

ขั้นที่ 2 ก�รกำ�หนดบุคลิกภ�พให้แบรนด์ (Brand Personality) 
หมายถึง	 การเชื่อมโยงบุคลิกภาพของแบรนด์นายจ้างให้เข้ากับ

บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	องค์กรที่มีภาพลักษณ์ท่ีเน้น

ในด้านคุณภาพ	มักต้องการบุคคลท่ีชอบการท�างานท่ีเป็นระบบ	

มุ่งม่ันในการท�างาน	มีวนิยัสูง	ขณะทีอ่งค์กรทีมี่ภาพลกัษณ์การเป็น

องค์กรนวัตกรรม	กลับต้องการผู้สมัครท่ีชอบคิดนอกกรอบ	

ชอบแสดงออก	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าน�าเสนอ		

ขัน้ที ่3 ก�รสร้�งเอกลกัษณ์ให้แบรนด์ (Brand Identity)	หมาย
ถึง	สิ่งที่เชื่อมโยงคุณสมบัติ	สัญลักษณ์	และคุณลักษณะต่างๆ	เพื่อ

ส่ือสารไปยังผู้สมัครอย่างแน่นอนสม�่าเสมอ	 ตัวอย่าง	 เช่น	 วล	ี

(สโลแกน)	ภาพ	ตราสัญลักษณ์	 (โลโก้)	 การสร้างเอกลักษณ์ให้

แบรนด์นายจ้างมีประโยชน์ในด้านการจดจ�า	(Perceive)	ต่อบุคคล

ภายนอกจากการได้รับรู้และสัมผัสอย่างต่อเนื่อง	ขณะเดียวกันก็มี

ประโยชน์ส�าหรบัการส่ือสารกบัพนกังานภายในให้รูส้กึภาคภมิูใจ

และผูกพันต่อองค์กรด้วยเช่นกัน
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ขั้นที่ 4 ก�รสือ่ส�รเพือ่สร้�งแบรนด์ (Brand Communication) 

เป็นการพิจารณาเลือกช่องทาง	 วิธีการ	 รูปแบบ	 จังหวะ	 และ

ข้อความส�าหรับสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก	ประทับใจ	ผูกพัน	

เชื่อถือและไว้ใจอย่างมีศิลปะ	ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	เพื่อสร้างให้

ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมไปกับแบรนด์นายจ้าง	

ตัวอย่�งรูปแบบก�รสื่อส�รแบรนด์
น�ยจ้�ง (Employer Communication)
	 ตัวอย่างท่ีน�ามาแสดงนีเ้กีย่วกบัแนวทางการสือ่สารภาพลกัษณ์แบรนด์ของระบบ

ราชการในประเทศสิงคโปร์	ซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือข้าราชการ	(Public	Service	Handbook)	

ดังที่ทราบกันดีและยอมรับว่าการบริหารราชการของสิงคโปร์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงในการพลิกฟื้นเกาะที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ	นอกจากคนหลายเชื้อ

ชาติทีม่าอยูร่วมกนัให้กลายเป็นผูน้�าเศรษฐกจิอนัดับหนึง่ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้	 บทบาทของรัฐบาลและหน่วยงานราชการได้ท�าหน้าท่ีบริหารงานในมิติเศรษฐกิจ	

การเมือง	และสงัคมได้ค่อนข้างสมดุล	ผลลพัธ์การท�างานท่ีน่าชืน่ชมนัน้	นอกจากนโยบาย

การบริหารประเทศท่ีชัดเจนแล้ว	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐก็มีความ

ชัดเจนเช่นเดียวกัน

	 จากหนงัสอืคู่มือ	The	Singapore	Public	Service	เหน็ได้ว่ารฐับาลสิงคโปร์สามารถ

ส่ือสารข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพรับราชการแก่กลุ่มเป้าหมายการสรรหาในรูปแบบการน�า

เสนอทีส่ะท้อนบคุลกิภาพของคนรุน่ใหม่ท่ีมีความรูค้วามสามารถท่ีแสวงหาโอกาสท�างาน

ที่ท้าทาย	ประกอบกับการโน้มน้าวให้เห็นข้อดีของอาชีพรับราชการ	โดยเรียงล�าดับตั้งแต่

การต้ังค�าถามที่หน้าปกเอกสารเพื่อชวนให้กลุ่มเป้าหมายต้องการค้นหาค�าตอบส�าหรับ

อาชีพรับราชการ	ประกอบด้วย	

•	อาชีพรับราชการท�างานอะไรและอย่างไร?		

•	 เหตุผลดีๆ	10	ข้อที่ท�าไมควรรับราชการ?	

•	บทความแนะน�าหน่วยงานราชการชั้นน�าของประเทศ	

			(A	First-Class	Public	Service)	
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 ขณะเดียวกันระบบราชการของประเทศสิงคโปร์ได้

ประกาศพันธสัญญา	 ซ่ึงเปรียบเสมือนการประกาศจุดยืนของ

แบรนด์ระบบราชการในภาพรวมที่แสดงพันธกิจ	 (Our	Mission)	

เป้าประสงค์	 (Our	Goals)	 และความเชื่อมั่น	 (Our	Beliefs)	 โดย

เฉพาะในย่อหน้าท่ีแสดงความเชื่อม่ันได้น�าเสนอให้ผู้สมัครเห็น

ภาพค่านิยม/วัฒนธรรมการท�างานราชการได้อย่างน่าท้าทายดังนี้

•	การท�างานด้วยความเคารพต่อกันถือเป็นเรื่องส�าคัญ

อันดับแรก	 เพื่อให้เกิดผลงานการให้บริการท่ีโดดเด่นและ

ความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจในการท�างาน

•	การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการรักษาจุดยืน	

และการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งส�าหรบัเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของสิงคโปร์ในระบบเศรษฐกิจโลก

•	ความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศเป็นแรงขับเคลื่อนผลงานท่ี

ดีที่สุดในทุกเรื่องที่ท�างาน

•	การเรียนรู้จากผู้อื่น	 การเรียนรู้จากผลสะท้อนกลับการ

ท�างาน	(Feedback)	และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด	เป็นวิธี

การทีด่ท่ีีสุดท่ีจะช่วยให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์การ

ท�างาน

•	ภาวะผู้น�าเป็นสิ่งที่เน้นย�้า	 เป็นความฉลาดอย่างลุ่มลึกไป

พร้อมๆ	กับการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ	และความ

เป็นตัวตนภายใน	ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับความ

ก้าวหน้าอย่างม่ันคงและความมุ่งม่ันในเส้นทางความ

ก้าวหน้าของอาชีพ

•	พร้อมท้ังสโลแกนด้านล่างท่ีเน้นย�า้ว่า	“พวกเราท�างานร่วม

กนัเพือ่มุ่งไปสู่ระบบราชการชัน้เย่ียม	(A	First-Class	Public	

Service)	ที่มีขีดความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติงาน	การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม	และการมองไปข้างหน้าสู่การเป็น

ระบบราชการท่ีดีท่ีสดุในโลกและน่าภาคภมิูใจของสิงคโปร์

36



37

ภำพที่ 6 เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครข้ำรำชกำรของประเทศสิงคโปร์



38

 นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐของสิงคโปร์ยังมีก�รสื่อส�รจุดเด่นของก�รรับร�ชก�รที่
สำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง คือ ก�รได้รับโอก�สก�รพัฒน�ตนเองอย่�งหล�กหล�ยเพื่อ
ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถสำ�หรับก�รทำ�ง�นต�มภ�รกิจปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สำ�หรับคว�มก้�วหน้�หรือก�รเปล่ียนแปลงในอน�คต โดยประโยคสำ�คัญ (Key 
Words) ของก�รสือ่ส�รไปสูก่ลุม่เป้�หม�ยกคื็อ “เร�ไม่เพยีงแต่เช่ือมัน่ว่�คุณส�ม�รถ
เติบโตและพัฒน�ได้ แต่เร�ยังช่วยคุณให้เติบโตและพัฒน�” 

	 กลุม่เป้าหมายจะสามารถมองเหน็โอกาสการพฒันาตนเอง

ท่ีสอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าตามแผนท่ีการฝึกอบรม	

(Training	Roadmap)	ที่แบ่งออกเป็น	4	หมวดด้วยกัน	คือ

(1)	หมวดวชิาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัองค์กร	(Foundational	

Development)	 ส�าหรับผู้เริ่มงานใหม่มีวัตถุประสงค์การ

อบรมเพื่อให้ข้าราชการใหม่เข้าใจพันธกิจและค่านิยมการ

ท�างานของระบบราชการ	รวมถึงหลักธรรมาภิบาล

(2)	หมวดวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง	(Personal	

Development)	 เป็นกลุ่มความรู้และทักษะส�าหรับเพิ่มขีด

ความสามารถในการท�างานท่ีรับผดิชอบ	ตัวอย่าง	เช่น				การ

เพิ่มทักษะการโน้มน้าวใจผู้อื่น	การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย	เป็นต้น

(3) 	หมวดวิชาการพัฒนาภาวะผู ้น� า 	 (Leadership	

Development)	 เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

ต�าแหน่งงานในอนาคต	หรือความก้าวหน้าในอาชีพ

(4)	หมวดวิชาการพัฒนาตามสายงาน	(Professional	

Development)	 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะเชิงเทคนิคการ

ท�างานเฉพาะทางให้ทันสมัยและทันต่อการเคลื่อนไหวใน

แวดวงวิชาชีพเดียวกัน

	 นอกจากหลกัสูตรการฝึกอบรมในห้องเรยีนแล้ว	ยงัจัดให้

มีเครื่องมือการพัฒนาอื่นๆ	เช่น	การเข้าประชุมสัมมนา	การศึกษา

ดูงาน	การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ	การสอนงาน	เป็นต้น
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	 จากรปูภาพและข้อความทีไ่ด้น�าเสนอมาแล้ว	เม่ือวเิคราะห์

แนวทางการสร้างแบรนด์ระบบราชการของสิงคโปร์แล้วพบว่า

มีประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้	

•	การวางต�าแหน่งของแบรนด์	(Brand	Positioning)	เป็นการ

เน้นย�้าอาชีพที่มีเกียรติ	น่าภาคภูมิใจ	เป็นระดับ	First	Class	

ของประเทศ	ทั้งด้านพันธกิจ	เป้าประสงค์	และผลลัพธ์ของ

การท�างานท่ีเน้นย�้าถึงการพัฒนาประเทศให้คงความเป็น

ผู้น�าทางเศรษฐกิจในระดับโลก

•	การก�าหนดบุคลิกภาพให้แบรนด์	 (Brand	 Personality)	

ก�าหนดข้ึนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนเริ่มต้น

วัยท�างาน	 หรือมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์	 ท่ีต้องการ

แสวงหางานที่ท้าทายและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม

•	การสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์	 (Brand	Communication)	ที่

เปิดเผยให้เห็นถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีให้

ความส�าคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน	การท�างานเป็น

ทมี	การพฒันาอย่างต่อเนือ่งท้ังในงานและตนเอง	และความ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ	สิ่งที่ท�า

 ในเชิงจติวทิย�น้ันพบว่�สิง่ท่ีนำ�เสนอให้กลุ่มเป้�หม�ยได้รบัรู้น้ันสอดคล้องกับค่�นิยมของ
คนรุ่นใหม่ท่ีต้องก�รทำ�ง�นท่ีท้�ท�ย มีผลกระทบสงูต่อส่วนรวม และมีค่�ตอบแทน สวสัดกิ�รทีน่่�
พอใจ (กฤติน, 2555) ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นหลักมีอยู่ในก�รนำ�เสนอของ The Singapore Public 
Service ได้แก่ ก�รดึงดูดใจ (Attract) โดยก�รใช้ข้อคว�มที่กระตุ้นคว�มรู้สึกท้�ท�ยให้ต้องก�ร
ม�ร่วมง�นกับองค์กรชั้นนำ� ก�รรักษ� (Retain) ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รปัจจัยคว�มพึงพอใจ
พื้นฐ�น ได้แก่ ค่�ตอบแทน คว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ โอก�สก�รพัฒน� และก�รจูงใจ (Motivate) 
ด้วยปัจจัยที่นำ�ไปสู่คว�มภ�คภูมิใจในง�น และคว�มผูกพันต่อองค์กร 



41

กลยุทธ์ก�รพฒัน�องค์ประกอบภ�พลักษณ์ของ
ตำ�แหน่งง�น (Job Image Characteristics)
	 กลยทุธ์การพฒันาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ของต�าแหน่งงานเป็นการน�าเรือ่งภาพลักษณ์ของ

แบรนด์มาเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการสรรหาในข้ันตอนที่	 2	 คือ	การก�าหนดวิธีการสรรหา

และคัดเลือก	 ข้ันตอนที่ว่าด้วยการวิเคราะห์งานเพื่อทราบลักษณะของงานและคุณสมบัติของบุคคล

ตามแนวคิด	“งานที่แตกต่างกันย่อมต้องการคนที่แตกต่างกัน”	จากนั้นท�าการสื่อสารภาพลักษณ์ของ

อาชีพให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้	ประทับใจ	และสร้างแรงบันดาลใจให้ต้องการประกอบอาชีพนั้น	 โดย

ตัวอย่างที่น�าเสนอเป็นการปรับภาพลักษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์	สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน	ซึ่งเป็นต�าแหน่งงานที่สังคมยังขาดความเข้าใจในบทบาทการท�างานที่มีคุณค่าต่อสังคม	

ภ�พลักษณ์อ�ชีพนักสังคมสงเคร�ะห์
	 ส�าหรบักรณีศึกษาของการวเิคราะห์และพฒันาองค์ประกอบ	

ภาพลกัษณ์ของต�าแหน่งงานในบรบิทราชการไทย	ได้แก่	ต�าแหน่ง

งานนักสังคมสงเคราะห์	เป็นต�าแหน่งงานตามภารกิจหลักของ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	แบ่งลักษณะงานได้

เป็น		2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	และกลุ่มประสานกิจกรรม

ชุมชน	แม้จะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน	แต่มี

องค์ประกอบภาพลักษณ์ของต�าแหน่งงานที่เหมือนกัน	ดังนี้

1)	 เป็นผู้มีความเชื่อม่ันในคุณค่า	 ศักด์ิศรี	 บูรณภาพของ

มนุษย์	 เชื่อม่ันในสิทธิของบุคคลและสังคมประชาธิปไตย	

และหลักการมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์

2)	 เป็นผู้ที่เชื่อว่า	 มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้	 ตาม

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้นการเปล่ียน

พฤติกรรมจะต้องเกิดจากความร่วมมือของสิ่งแวดล้อมท่ี

เป็นเครือข่ายด้วย

3)	 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ	ทุ่มเท	ภายใต้ภาวะ

กดดันของลกัษณะงานและข้อจ�ากดัด้านทรัพยากร	เพือ่ร่วม

สร้างสรรค์เยาวชนคนดีคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ



4)	เป็นผูป้ฏบิติังานแบบทมีสหวชิาชพี	รวมท้ังการประสาน

ความร่วมมือกับชุมชน/เครือข่ายทั้งภาครัฐ	 เอกชน	

ประชาชนท้องถิ่น	 ฯลฯ	 เพื่อร่วมฟื้นฟูและให้โอกาสแก่

เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงศักยภาพสู่สังคมภายนอก

5)	เป็นผูท่ี้สามารถท�างานทีผ่สมผสานท้ังศาสตร์ท่ีเป็นความ

รู ้และศิลปะการด�าเนินงานเชิงเทคนิคหรือการปรับให้

เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

	 จากองค์ประกอบทั้ง	 5	ด้านของภาพลักษณ์ต�าแหน่งนัก

สังคมสงเคราะห์	น�าไปสู่การวเิคราะห์คณุสมบัติของบคุคลท่ีเหมาะ

สมกับต�าแหน่งงาน	 เพื่อให ้สามารถท�างานได ้ส�าเร็จตาม

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน	ดังนี้

1) ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

    สำขำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

2) มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)

3) มีทักษะกำรท�ำงำนเชิงรุก (Proactiveness)

4) มีทักษะกำรสืบค้นข้อมูล (Information Seeking)

5) มีทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม (Team Working)

	 เม่ือประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด	์

(Brand	Image)	หรือ	สิ่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	รับ

รู้	เกิดความรู้สึกประทับใจ	และปรารถนาจะเข้าร่วมงานกับหน่วย

งานนั้น	 ในกรณีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้น�า

เสนออย่างชดัเจนถงึ	คณุสมบติั	(Attribute)	ทีช่ดัเจนของอาชพี	คุณ

ประโยชน์	 (Benefits)	ของอาชีพต่อสังคมและความภาคภูมิใจใน

อาชีพ	และ	คุณค่า	(Values)	ที่ส่งมอบต่อสังคมไทย	
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กลยุทธ์ก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรในฝัน 
(Employer of Choice)
 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรในฝัน	 (Employer	 of	Choice)	ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ให้

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ถึง	3	ด้าน	คือ	

1)	ความส�าเร็จขององค์กรท่ีเกิดจากการน�าโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลไปช่วยขับเคลื่อน

ผลงานของพนักงาน	

2)	สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้พร้อมท่ีจะสมัครเข้า

ท�างานกับองค์กรที่ตนเองใฝ่ฝัน	และ	

3)	เสริมสร้างขวัญก�าลังใจ	แรงจูงใจในการท�างาน	และความผูกพันต่อองค์กรส�าหรับบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	

ตัวอย่�งร�งวัลองค์กรสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่น 
(ประเทศไทย) 
	 ส�าหรับประเทศไทย	บริษัทที่ปรึกษา	เอออนฮิววิท	จ�ากัด	

(ประเทศไทย)	 ร่วมกับศศินทร์	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้

ร่วมกนัจดัท�าโครงการค้นหาสดุยอดนายจา้งดเีด่น	ครั้งที่	7	ประจ�า

ปี	2558	โดยเป็นโครงการทีจั่ดข้ึนทกุหน่ึงปีครึง่	มีระยะเวลาเปิดรบั

สมัคร	6-8	 เดือน	และใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ	45	วัน

ส�าหรับเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัท	 	 โดยในปีล่าสุดนี้มีองค์กรเข้า

ร่วมสมัครมากกว่า	100	องค์กร	คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลเป็น

ผูท้รงคณุวฒุจิากหลากหลายสถาบนั	ทัง้จากสถาบันการศึกษาและ

องค์กรธุรกิจชั้นน�า	 โดยมีวัตถุประสงค์ต้ังแต่เริ่มโครงการใน

ภูมิภาคเอเชียเมื่อปี	พ.ศ.2544	เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการในการ

สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจผ่านโครงการดูแลพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ	และเพือ่เฟ้นหาปัจจยัทีพ่นักงานมององค์กรเหล่านัน้	

ว่าเป็นองค์กรที่น่าท�างานด้วยมากที่สุดทั้งในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค

44



45

ภำพที่ 9 พิธีรับรำงวัลองค์กรสุดยอดนำยจ้ำงดีเด่น ประจ�ำปี 2558

ที่มา:	ผู้จัดการออนไลน์	วันที่	28	เมษายน	2558

	 ท้ังน้ีเกณฑ์การพิจารณารางวัลการเป็น

สุดยอดนายจ้างดีเด่น	 ครอบคลุม	 3	 ประเด็น

ส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล	ได้แก่	

1)	 องค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานทุ ่มเทความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย	

2)	 องค์กรขับเคลื่อนความส�าเร็จผ่าน

โ ค ร ง ก า ร ก า ร ดู แ ล พ นั ก ง า น ท่ี มี

ประสิทธิภาพ	

3)	 องค์กรสามารถบริหารจัดการโดยมุ่ง

เน้นความส�าเรจ็ระยะยาวและความย่ังยืน

ในการประกอบธุรกิจ

	 ผลการประกวดในปีล่าสุดได้มกีารสรปุ

ผลรายชื่อองค์กรและประเภทรางวัล	ดังนี้

1)	 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น	 (Best	 of	

the	 Best)	 ได้แก่	 แอดวานซ์	 คอนแทค	

เซนเตอร์	 (ธุรกิจให้บริการข้อมูลลูกค้า

ทางโทรศัพท์)

2)	เอไอเอส	(ธุรกจิให้บรกิารโทรคมนาคม)

3)	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 (ประเทศไทย)	

(ธุรกิจให้บริการบัตรเครดิต)

4 ) 	 ดี เอชแอลเอ็กซ ์ เพรสอิน เตอร ์

เนชัน่แนล	(ประเทศไทย)	(ธุรกิจให้บรกิาร

ขนส่งด่วน)

5) 	 แมริออท	 อิน เตอร ์ เน ช่ันแนล	

(ประเทศไทย)	(ธุรกิจโรงแรม)

6)	แมคไทย	(ธุรกิจร้านอาหารแมคโดนัล

ในประเทศไทย)

7)	ไมเนอร์	กรุ๊ป	ได้รับรางวัล	3	บริษัท

ในเครือได้แก่	ซิซซ์เลอร์	(ประเทศไทย)	

สเวนเซ่นส์	 (ประเทศไทย)	 	 และเดอะ

พิซซ่า	คอมพานี

8)	นูสกิน	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 (ประเทศไทย)	

(บริษัทขายตรงเครื่องส�าอางและอาหาร

เสริม)

9)	มอคโคน่า	(ประเทศไทย)	(ธุรกจิกาแฟ)

10)	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	(ธุรกจิผลติ

ปูนซีเมนต์)
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	 นอกจาก น้ียั ง มีรางวัลพิ เศษอีก 	2 	รางวัล 	 ได ้แก 	่

1)	รางวัลบริษัทที่โดดเด่นด้านการสร้างความผูกพันในองค์กร	

(Commitment	to	Engagement)	บรษัิทท่ีได้รบัรางวลั	คอื	ดีเอชแอล

เอก็ซ์เพรสอนิเตอร์เนชัน่แนล	(ประเทศไทย)	และ	2)	รางวลันายจ้าง

ที่ดีที่สุดส�าหรับ	Gen	Y	(Best	Employer	for	Generation	Y)	บริษัท

ที่ได้รับรางวัล	คือ	เดอะพิซซ่า	คอมพานี

ประเด็นก�รเรียนรู้จ�กองค์กรสุดยอดน�ยจ้�ง
	 ในมุมมองของบริษัทที่ปรึกษา	เอออนฮิววิท	ทั้งในฐานะ

ผู้จัดงานและผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สรุป

ผลการจัดงานไว้อย่างน่าสนใจว่า	เหตใุดองคก์รชั้นน�าเหล่านีจ้งึได้

รบัการพจิารณารบัรางวัลสุดยอดนายจ้าง	เหตุผลส�าคญัไม่ใช่เพราะ

บริษัทเหล่านี้มีชื่อเสียงในสังคม	 แต่เป็นเพราะบริษัทเหล่าน้ีมี

แนวทางการบริหารทรัพยากรที่มีจุดร่วมและจุดเด่นที่องค์กรอื่น

สามารถเรียนรู้เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างความส�าเร็จ	ดังนี้

	 •	ทุกบริษัทล้วนมีผลการด�าเนินธุรกิจที่โดดเด่นกว่าอย่าง

ชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น	 โดยประเมินจากอัตราการ

เพิ่มของผลก�าไรที่สูงกว่าตลาดทั่วไปถึง	ร้อยละ	10

	 •	บริษัทเหล่าน้ีล้วนเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจ

สูง	แต่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงตรงกันข้ามกับองค์กร

ไทยจ�านวนมากท่ีมีจุดอ่อนเรื่องคน	 ปัญหาท่ีพบบ่อย	 คือ	 ขาด

พนักงานท่ีมีทักษะท่ีจ�าเป็นต่อธุรกิจ	 การปรับตัวไม่ทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของโครงสร้างเงินเดือนในตลาดแรงงาน	ผูน้�าองค์กร

มีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจ/องค์กร	และบริษัท

ไม่สามารถดึงดูดคนเก่งในตลาดให้มาร่วมงานได้

	 •	ทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลต่างเป็นบริษัทที่ให้ความส�าคัญ

กับการสร้างชื่อเสียงนายจ้างที่ดี	 และส่งมอบค�าสัญญาให้กับ

พนักงานต้ังแต่แรกเข้า	พัฒนาบทบาทหัวหน้างานให้สามารถให้

ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการเติบโตทางสายงานให้ลูกน้อง	 ให้ความ

ส�าคญักบัการพฒันาผูน้�าโดยการประเมินสไตล์ผูน้�าพร้อมท้ังให้ค�า

แนะน�าหลงัการประเมินว่าสไตล์การท�างานของตนนัน้ส่งผลต่อผู้
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ใต้บังคับบญัชาและความเป็นทมีอย่างไรบ้าง	เพือ่ให้รูท้นัและปรบั

บทบาทได้อย่างเหมาะสม	ลดอคติและข้อขัดแย้งทางบุคลิกภาพใน

การท�างานร่วมกัน

	 •	บริษัทท่ีได้รบัรางวลัมีการพฒันาผูบ้ริหารหน่วยงานทุก

ระดับให้เกดิความรูส้กึผกูพนัต่อองค์กรก่อน	เพราะเป็นผูม้อีทิธิพล

ทัง้ทางบวกและลบต่อการรบัรูแ้ละความรูสึ้กของผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ที่เป็นทีมงาน	ทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรทั้ง

ในหน่วยงานและภาพรวมขององค์กร

	 •	รางวัลนายจ้างที่ดีที่สุดส�าหรับ	Gen	Y	(Generation	Y)	

ของเดอะพิซซ่า	 คอมพานี	 เป็นบริษัทเดียวท่ีมีการออกแบบ

โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับคนรุ่นใหม่	 	(Gen	Y)	โดยการ

ออกแบบโครงการเป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับบริษัท	 ไม่ใช่

โครงการเตรียมความพร้อมท่ีใช้มาตรฐานเดียวกับพนักงานทุก

คนในองค์กร

	 •	บริษัทเหล่านี้มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

บูรณาการกจิกรรมต่างๆ	ให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกนั	เช่น	

มีการสนับสนุนผู้มีผลงานดีท้ังในงานและการพัฒนาตนเองด้วย

โปรแกรมการให้รางวัล	การยกย่องชมเชย	เพื่อเสริมแรงจูงใจ

	 •	องค์กรทีเ่ป็นนายจ้างดีเด่นสามารถเติมต�าแหน่งว่างด้วย

การสรรหาจากบุคลากรภายใน	 มากกว่าองค์กรท่ัวไปท่ีเข้าร่วม

โครงการ

 • ตัวอย่�งก�รดำ�เนินง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคลของ
องค์กรสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่นที่ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
องค์กรอื่น ได้แก่

(1) ร้อยละ 83 ของบริษัทสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่น มีก�ร
ดำ�เนินก�รพัฒน�ผู้นำ�ที่ชัดเจน 
(2) ร้อยละ 83 ของบริษัทสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่น มี
โปรแกรมพี่เลี้ยงสอนง�น (Mentoring Program) 
(3) ร้อยละ 83 ของบริษัทสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่นมี
โปรแกรมก�รดูแลพนักง�นที่มีศักยภ�พสูง (Talent 
Development Program) 
(4) มีก�รขับเคลื่อนผ่�นบทบ�ทผู้นำ�โดยประเมินจ�ก
ร้อยละ 75 ขององค์กรสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่นมีก�รวัด
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ระดับคว�มผูกพันของทีมในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ง�นของผู้จัดก�ร 
(5) ร้อยละ 87 ของบุคล�กรองค์กรสุดยอดน�ยจ้�งดี
เด่นเชื่อว่�องค์กรให้โอก�สคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพแก่ผู้
ที่ปฏิบัติง�นดีเด่น

	 •	ผลลัพธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม

ในมิติเสียงสะท้อนของบุคลากร	คือ	

(1)	คะแนนความผูกพันของพนักงานที่ท�างานในองค์กร

สุดยอดนายจ้างดีเด่นอยู่ที่ร้อยละ	87	ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย

ขององค์กรทั่วไปที่ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ	63

(2)	คะแนนความผูกพันของคนท�างานรุ่นใหม่	(Gen	Y)	

อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างเห็นได้ชัดเจน	

คือ	ร้อยละ	84	โดยมีเพียงร้อยละ	54	เท่านั้นที่มองเห็น

โอกาสการเติบโตด้านอาชีพในองค์กร

(3)	ร้อยละ	85	ของบุคลากรองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นมี

มุมมองเชิงบวกต่อแนวทางการดูแลการปฏิบัติต่อ

พนักงาน

(4)	ร้อยละ	84	ของบุคลากรองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่น

เชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงให้คุณค่าและความส�าคัญต่อการ

ดูแลพนักงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรในโครงการที่ได้

ร้อยละ	58

(5)	ร้อยละ	88	ของบุคลากรองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่น

เชื่อว่า	องค์กรท�าตามค�ามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่พนักงาน	

สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรในโครงการที่ได้ร้อยละ	55

(6)	ร้อยละ	88	ของบุคลากรองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่น

ยินดีที่จะแนะน�าองค์กรของตนให้ผู้อื่นมาสมัครงาน	สูง

กว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรในโครงการที่ได้ร้อยละ	66

(7)	ร้อยละ	79	ของบุคลากรองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่น

รู้สึกว่าตนเองได้รับค�ายกย่องชมเชยที่เหมาะสมจากการ

ทุ่มเทในการท�างานสูงกว่าของค่าเฉลี่ยขององค์กรใน

โครงการที่ได้ร้อยละ	54
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	 ผลลพัธ์การพฒันาองค์กรสู่การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น

นัน้	เอออนฮวิวทิได้ให้ค�าแนะน�าส�าหรบัองค์กรท่ีต้องการถอดแบบ

อย่างความส�าเร็จว่า	 เป็นเรื่องท่ีต้องวางแผนเส้นทางการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ	 มุ่งม่ันในการลงมือท�าอย่างเป็นกระบวนการท่ี

เปรียบเสมือนการเดินทางไกล	 	 ซ่ึงต้องมองเห็นเป้าหมายและ

แผนการเดินทางอย่างชัดเจน	 มีการวัดผลความส�าเร็จเป็นระยะๆ	

และกระท�าอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ประเมนิผลลัพธ์ของความมุ่งมัน่เป็น

ระยะ	ไม่ควรมองอย่างเป็นกจิกรรมท่ีสร้างกระแสในช่วงระยะเวลา

สั้น	 เพราะความผูกพันของพนักงานเป็นเรื่องของการสร้าง

ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 ซ่ึงไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาของโครงการระยะสั้นๆ	ครั้งใดครั้งหนึ่ง
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ก�รวิเคร�ะห์รูปแบบสื่อและ
กิจกรรมประช�สัมพันธ์
ขององค์กรตัวอย่�ง
	 จากตัวอย่างการใช้ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ขององค์กรตัวอย่าง	ได้แก่	ระบบราชการของประเทศสิงคโปร์นั้น	

จะพบว่ามีลักษณะการใช้สื่อที่น่าสนใจ	ดังนี้

•	การให้ข้อเทจ็จรงิขององค์กร	ค่านยิมการท�างาน	แนวทาง

การพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพ	

และลกัษณะงานราชการในกรม	กระทรวงต่างๆ	เพือ่ให้กลุม่

เป้าหมายรับรู้ข้อมูลอย่างโปร่งใส	มองเห็นภาพชีวิตการ

ท�างานและสามารถวางแผนอาชีพได้ตามความสนใจ

•	การน�าเสนอข้อเท็จจริงของการท�างาน	ซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ท้าทายและมีความภาคภูมิใจท่ีได้ท�างานในอาชีพท่ีส่งผล

ต่อส่วนรวม

•	การจูงใจด้วยข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ

ในการรบัราชการด้านประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม

โดยรวม

•	แนวทางการน�าเสนอให้เหน็ภาพของความสมดุลระหว่าง

ชวีติการท�างานและชวีติส่วนตัว	ซึง่เป็นปัจจยัประการหน่ึง

ที่คนท�างานรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญ

•	การใช้สีและภาพ	ที่เน้นการน�าเสนอผู้แทนต�าแหน่งงาน

และองค์กร	(Brand	Ambassador)	ท่ีมีบุคลิกภาพเป็นคนรุน่

ใหม่	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	สะท้อนภาพลักษณ์ของมือ

อาชีพ

	 นอกจากสื่อประชาสัมพันธ ์ดังกล ่าวแล้ว	 ยังมีส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้ร่วมกบัช่องทางการรบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์ต่างๆ	

ซึง่ตัวอย่างทีจ่ะได้ยกมาน้ีเป็นตัวอย่างการรบัสมัครงานขององค์กร

ต่างๆ	ทั้งที่เป็นการรับนักศึกษาฝึกงาน	และพนักงานประจ�า	ดังนี้

50



51

ภำพที่ 10 แฟนเพจประกำศรับนักศึกษำฝึกงำน

ที่มา	:	https://www.facebook.com/internshipprograms?fref=ts

ที่มา	:	http://www2.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=882:ideas-&catid=13:2010-03-03-07-34-01&Itemid=75

ภำพที่ 11 แฟนเพจประกำศรับนักศึกษำฝึกงำน
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ภำพที่ 12 ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์รับสมัครงำนของเอไอเอส

ที่มา:	http://www.ais.co.th/applyjob/

ที่มา:	http://www.dhl.co.th/th/careers.html

ภำพที่ 13 ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์รับสมัครงำนของดีเอชแอล



	 จากตัวอย่างการใช้ส่ือและกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์รบั

สมัครงานบนอินเตอร์เนตขององค์กรตัวอย่างเหล่านี้	จะเห็นได้ว่า

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ	คือ	รูปภาพ	ข้อความ	และ

ภาพรวมจะถกูออกแบบให้สะท้อนบคุลกิภาพของ	แบรนด์นายจ้าง

ออกมาให้มากที่สุด	รวมถึงการให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นการรวบรวม

ข้อค�าถามทีผู่ส้มคัรมักจะสอบถามไปยงัองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ	

ซ่ึงการให้ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ท่ีนิยมการค้นหา

ข้อมูลด้วยตัวเองสามารถเข้าถึงและพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นด้วย

ตนเอง	นอกจากนี้	หน้ากระดานสนทนาเช่น	Pantip	Board	ก็เป็น

อีกแหล่งหน่ึงท่ีส่วนราชการสามารถเข้าไปตรวจสอบกระแสโลก

ออนไลน์ได้	 เพื่อประเมินความนิยมหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

Infographic แนวท�ง
ก�รสื่อส�รกับคนยุคใหม่
ปัจจบัุนภาษาได้มีการเปลีย่นแปลงไปในแนวโน้มท่ีตอบสนองการ

ใช้งานบนสื่อดิจิตอล	คือ	สั้น	กระชับ	เป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม	และ

เกิดค�าย่อข้ึนมามากมายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รวมถึง

ทกัษะในการอ่านจบัประเด็นของคนรุน่ใหม่ทีไ่ม่ชอบอ่านข้อความ

ยาวๆ	แต่ชอบสื่อความผ่านรูปภาพเพราะเข้าใจได้ง่าย	และมีสีสัน

ไม่น่าเบ่ือ	ดังน้ันข้อมูลท่ีน�าเสนอด้วยภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นทางการ

มากๆ	ย่อมไม่เป็นที่น่าดึงดูดใจคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน

	 “อินโฟกราฟิกส์”	 (Infographic)	 เป็นรูปแบบการสื่อสาร

ให้คนท่ัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่	 เพราะนอกจากความ

สวยงาม	ดูง่าย	 ใช้เวลาน้อยแล้ว	ยังสามารถแบ่งปันไปยังคนอื่นๆ	

ได้อย่างรวดเร็ว	 ถ้าฝ่ายสรรหาสามารถน�าอินโฟกราฟิกส์มา

ประยุกต์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้	จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย

รู้สึกสนใจ	เข้าใจเกี่ยวกับองค์กร	การท�างาน	และขั้นตอนต่างๆ	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ภำพที่ 14 ตัวอย่ำงรูปแบบของกำรสื่อสำรแบบอินโฟกรำฟิกส์

วัตถุประสงค์ก�รสื่อส�รบน “อินโฟกร�ฟิกส์”
	 เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านรูปแบบอื่น	การจัดท�า“อินโฟกราฟิกส์”

(Infographic)	 ต้องเริ่มต้นโดยการก�าหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารให้ชัดเจน

ตั้งแต่เริ่มต้น	เพราะความชัดเจนของเป้าหมายจะน�าไปสู่ขั้นตอนถัดไปที่ท�างาน

ได้สะดวกมากข้ึน	คอื	การเตรยีมข้อมูลและการออกแบบรปูและข้อความท้ังหมด	

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร	อาทิ

•	อธิบายกระบวนการ	/	วิธีการท�างาน

•	แสดงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

•	สร้างความตระหนัก

•	 โน้มน้าวจูงใจ

•	อธิบายข้อมูล	/ข้อเท็จจริง

•	บอกต่อข้อมูลที่มีประโยชน์
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ภำพที่ 15 ตัวอย่ำงภำพ “อินโฟกรำฟิกส์” ที่แสดงขั้นตอนกำรสรรหำพนักงำนของกูเกิ้ล

ที่มา:	http://www.techglobex.net/2014/06/Best-Tips-on-How-to-be-Recruited-by-Google.html

บทสรุป

 ในบทน้ีได้นำ�เสนอตัวอย่�งกลยุทธ์ก�รสรรห�เชิงรุกอย่�งย่ังยืน ท่ีจะช่วย
ให้ส่วนร�ชก�รเกิดคว�มคิดก�รนำ�ไปประยุกต์ ให้เหม�ะสมกับบริบทก�รดำ�เนิน
ง�น ท้ังก�รพฒัน�ภ�พลักษณ์ส่วนร�ชก�ร ก�รพฒัน�องค์ประกอบภ�พลกัษณ์
ของตำ�แหน่งง�น ก�รพัฒน�สู่คว�มเป็นองค์กรขวัญใจบุคล�กร และก�รใช้สื่อ
และกจิกรรมก�รสรรห�เชิงรุกอืน่ๆ โดยทัง้หมดน้ีเป็นก�รนำ�หลกัก�รสือ่ส�รและ
ก�รตล�ดม�ใช้นำ�เสนอเนือ้ห�ให้กลุ่มเป้�หม�ยสนใจท่ีจะรับรู้ข้อมูลได้ง่�ย รวดเร็ว 
อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นก�รตัดสินใจของกลุ่มเป้�หม�ยให้เข้�ม�สมัครรับร�ชก�ร 
รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่ออ�ชีพและหน่วยง�นร�ชก�รอีกด้วย
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คำ�ถ�มชวนคิด เพื่อใช้ตรวจสอบภ�พลักษณ์องค์กรของคุณ
ถ้าเปรียบเทียบหน่วยงานของท่านว่าเป็นตราสินค้า	ท่านคิดว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายที่จะมาสมัคร

งานมีความรู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยงานของท่านในระดับใด

						มาก		 	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

						ปานกลาง		 	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

						น้อยมากแทบไม่รู้จัก	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

กลุ่มเป้าหมายการสรรหารู้ว่าภารกิจของหน่วยงานของท่านส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของพวกเขาทั้งในยามปกติสุข	และ/หรือมีเรื่องเดือดร้อน

						มาก		 	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

						ปานกลาง		 	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

						น้อยมากแทบไม่รู้จัก	 	ระบุเหตุผล……………………………………………

กลุ่มเป้าหมายการสรรหารู้จักหน่วยงานของท่านผ่านช่องทางการสื่อสารใดมากที่สุด	

(เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย)

1)………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………

หน่วยงานของท่านเคยมีข่าวทางลบหรือบวกที่กระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรหรือไม่

						ไม่เคย		 	

						เคย	เมื่อนานมาแล้ว	 เรื่อง…………………………………………………

						เคย	เมื่อเร็วๆ	นี้	 เรื่อง…………………………………………………

ถ้าท่านมีโอกาส	ท่านไม่ลังเลที่จะบอกเล่าถึงสิ่งดีๆ	เกี่ยวกับการท�างานที่หน่วยงานนี้	

						ใช่		 	 						ไม่ใช่		 						ไม่แน่ใจ	

ท่านกระตือรือร้นที่จะแนะน�าให้บุตรหลาน	หรือคนรู้จัก	 ผู้จบการศึกษาระดับเกียรตินิยมจาก

มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่เพิ่งจบการศึกษามาสมัครงานที่หน่วยงานของท่าน	

						ใช่		 	 						ไม่ใช่		 						ไม่แน่ใจ	

ท่านคิดว่าผูบ้รหิารทุกระดับของหน่วยงานสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในอาชพีข้าราชการ

แก่คนรุน่ใหม่	เพือ่สร้างผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตมิากกว่าการปฏบิตังิานตามหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

						ใช่		 	 						ไม่ใช่		 						ไม่แน่ใจ	



บทที่ 4
ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ

ของก�รดำ�เนินง�น
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	 ดังที่กล่าวในบทที่	2	ว่าการก�าหนดตัวชี้วัดผลการสรรหา

เชงิรกุนัน้มคีวามส�าคัญต่อการก�าหนดกลยุทธ์	เนือ่งจากเป็นเครือ่ง

มือในการติดตามผลความส�าเร็จจากการด�าเนินงานที่ชัดเจน	อนึ่ง

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจร่วมกนัเกีย่วกบัหลกัการและ

วิธีการก�าหนดตัวชี้วัดการด�าเนินงานสรรหาเชิงรุก	เพื่อให้ทุกฝ่าย

เห็นประโยชน์ของการจัดท�าตัวช้ีวัดและน�าไปใช้เพื่อการวางแผน

และติดตามผลได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักและที่มา

ของเนื้อหาในบทนี้

คว�มหม�ยของตัวชี้วัด
	 ตัวชี้วัด	หมายถึง	 เคร่ืองมือท่ีใช้วัด	และประเมินผลการ

ด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญขององค์กร	ซึ่งสามารถแสดงผล

เป็นข้อมูลในรูปของตัวเลข	 เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท�างานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	ภายใน

องค์กร	(วสิษฐ์	พรหมบุตร	และคณะ,	2554)

คว�มสำ�คัญของตัวชี้วัด
	 เหตุผลที่ต้องจัดท�าตัวชี้วัดมีด้วยกัน	4	ประการ	คือ

1) เพื่อตรวจสอบสถ�นะ (Check Position)	 เน่ืองจากตัวชี้วัดเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในต�าแหน่งใดของ

การแข่งขัน

2) เพื่อสื่อส�ร (Communicate Position)	ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด	
ตัวชีว้ดัเป็นเครือ่งมือส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรยอมรบัและเหน็

ไปในทิศทางเดียวกัน	 ซ่ึงจะช่วยให้ตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง	 ไม่ใช่

ความรู้สึก

3) เพือ่ยืนยันและจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คัญ (Confirm Priorities)	ตัวชีว้ดั
ให้ข้อมูลที่น�าไปประเมินได้ว่าส่ิงใดส�าคัญเร่งด่วน	 และส�าคัญลด

หลั่นกันลงไป	หรือควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

4) เพือ่ตรวจสอบและตดิต�มคว�มก้�วหน้� (Compel Progress) เมือ่
ด�าเนินการปรับปรุง	 	 ตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือส�าหรับการทบทวน

ความคืบหน้าและช่วยควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้า

หมาย	
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ขั้นตอนก�รกำ�หนดตัวชี้วัด

ภำพที่ 16 ขั้นตอนกำรก�ำหนดตัวชี้วัด (วสิษฐ์ พรหมบุตร 

และคณะ, 2554) มี 6 ขั้นตอน  

กำ�หนดสิ่งที่ต้องก�รวัด 
(What to Measure) 1

กำ�หนดตัวชี้วัด (PI)  3

กำ�หนดผู้รับผิดชอบ 
(Owner or Supporter) 5

ห�ปัจจัยหลักในก�รออกแบบตัวชี้วัด 
โดยใช้ปัจจัยวิกฤต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   2

กลั่นกรองเพื่อห�ตัวชี้วัดหลัก 
(Key Performance Indicator: KPI)  4

จัดทำ�ร�ยละเอียดตัวชี้วัดหลัก 
(KPI Dictionary)6
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1) กำ�หนดสิ่งที่ต้องก�รวัด (What to measure)	การก�าหนดสิ่งที่
ต้องการวัด	ต้องเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ซ่ึงอาจพิจารณาได้จาก

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์ท่ีคาดหวัง	หรือ		“ผลลัพธ์ที่องค์กร

ต้องการ”	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์มี	2	รูปแบบ	คือก�าหนด

จากผลลัพธ์	 (Result)	 และก�าหนดจากความพยายามท่ีจะท�าให้

บรรลุผล	(Effort)	

2) ห�ปัจจยัหลักในก�รออกแบบตวัช้ีวดั โดยใช้ปัจจัยวกิฤต	หรอืปัจจยั
สู่ความส�าเร็จนั้น	 (Critical	 Success	 Factor)	 ซ่ึงต้องมีลักษณะ	2	

อย่างคือ	ก)	 จะต้องเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

หรือวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ในข้ันตอนท่ี	 1	และ	ข)สามารถวัด

ได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	ทั้งนี้ปัจจัยวิกฤตอาจมีได้หลาย

มิติ	อาทิ

•	มิติในด้านคุณภาพ	(Quality)	

•	มิติในด้านปริมาณ	(Quantity)

•	มิติในด้านต้นทุน	(Cost)

•	มิติในด้านเวลา	(Time)

•	มิติในด้านความพึงพอใจ	(Satisfaction)

3) กำ�หนดตัวช้ีวัด (Performance Indicators: PIs)	 ข้ันตอนนี้
เป็นการก�าหนดว่าจะวัดปัจจัยหลักในการออกแบบดัชนีชี้วัดท่ี

กล่าวมาแล้วได้อย่างไร	 โดยดัชนีชี้วัดควรต้องเริ่มต้นด้วยค�า	อาทิ	

ระดับความส�าเร็จ	ร้อยละ	อัตราส่วน	ค่าเฉลี่ย	จ�านวน	ล�าดับ	ระดับ							

เป็นต้น	ขั้นตอนน้ีจึงเป็นการแปลงวัตถุประสงค์และปัจจัยวิกฤต

ให้เป็นตัวเลข	เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูล	เพื่อการวัดผลได้

4) กล่ันกรองเพือ่ห�ตวัช้ีวดัหลกั (Key Performance Indicator: KPI) 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการวัด	อาจมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย	อย่างไร

ก็ตามด้วยข้อจ�ากัดของทรัพยากร	ท�าให้ไม่สามารถลงทุนเพื่อจัด

เก็บข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีได้วิเคราะห์กันไว้ได้ทั้งหมด	 ดังน้ันจึงต้องมี

การกลั่นกรองเพื่อหาตัวชี้วัดหลักที่สะท้อนไปยังวัตถุประสงค์ใน

ขั้นตอนที่	1	ซึ่งได้ก�าหนดไว้ให้ได้มากที่สุด	ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์

นัน้	อาจมตัีวชีว้ดัได้หลายตัว	เช่น	มีทัง้ตัวชีว้ดัในด้านคุณภาพ	และ

ตัวช้ีวดัในด้านปรมิาณ	ขึน้อยูก่บัวธีิการคัดเลอืกของผูป้ระเมิน	แต่

โดยทั่วไปแล้วผู้ออกแบบตัวชี้วัดมักใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์
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หนึ่งต่อไปนี้มาใช้ในการคัดเลือกตัวชี้วัด	(PI)	ให้เป็นตัวชี้วัดหลัก	

(KPI)	ได้แก่	

•	ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

•	ความทันสมัยของข้อมูล

•	ความยาก-ง่ายของการจัดเก็บข้อมูล

•	ต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล

•	ความสามารถในการน�าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น	 (ในกรณี

ที่ต้องการน�าไปเทียบเคียงเพื่อแข่งขันกับองค์กรอื่น)	

•	ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร

5) กำ�หนดผู้รับผิดชอบ (Owner or Supporter) การก�าหนดผู้รับผิด
ชอบหลัก	ในการท�าให้ตัวชี้วัดนั้นบรรลุเป้าหมาย		(Owner)	ผู้รับ

ผิดชอบรอง	บุคคลหรือหน่วยงานสนับสนุน	เช่น	จัดเตรียมข้อมูล	

เข้าร่วมพจิารณา	และมีส่วนท�าให้ตัวช้ีวดันัน้ๆ	บรรลเุป้าหมายด้วย

เช่นกนั	(Supporter)	ตัวอย่างเช่น	ตัวชีว้ดัเกีย่วกบัการสรรหาเชงิรกุ	

ผูร้บัผดิชอบหลกั	มักหมายถงึ	หน่วยงานด้านการบรหิารทรพัยากร

บุคคล	
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ตำรำงที่ 7 ตัวอย่ำงผลกำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดท�ำตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ ปัจจัยวิกฤต ตัวอย่�งตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้ ได้บุคล�กรที่มี
คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะตรงต�ม
ส�ยอ�ชีพที่องค์กร
ต้องก�รภ�ยในเวล�ที่
กำ�หนด

- คุณภ�พ
- เวล�

- จำ�นวนใบสมัครที่ได้รับหลังจ�ก
  จัดกิจกรรม
- จำ�นวนผู้สมัครที่มีคุณวุฒิตรง 
  ต�มส�ยง�นที่ต้องก�ร
- ระยะเวล�ในก�รบรรจุ
  ตำ�แหน่งว่�ง
- ผลก�รสำ�รวจของก�รเป็น 
  Employer of choice
- ร้อยละของผู้ผ่�นก�รคัดเลือก
- อัตร�ก�รพ้นสภ�พในช่วง
  ทดลองง�น
- ฯลฯ

- ร้อยละของผู้ผ่�น
   ก�รคัดเลือก
- อัตร�ก�รพ้น
  สภ�พในช่วง
  ทดลองง�น

- กองก�รเจ้�หน้�ที่

	 ส�าหรับหลักเกณฑ์ว่าจะกระจายตัวชี้วัดให้ใครเป็นผู้รับ

ผิดชอบนั้น	โดยทั่วไปวิธีการกระจายตัวชี้วัดไปยังผู้รับผิดชอบมัก

กระท�าใน	3	รูปแบบ	คือ		

•	 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบร่วมกันท้ังองค์กร	 (Common	KPI)	

เช่น	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	ตัวชี้วัดที่วัดในด้านงบประมาณ

•	ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบร่วมกันเป็นทีม	(Team	KPI)	เป็นตัว

ช้ี วัดที่หน ่วยงานหลายๆ	 ส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมใน

กระบวนการเดียวกนั	เช่น	อตัราความพงึพอใจ	หรือข้อร้อง

เรียน

•	 ตัวช้ีวัดท่ีมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

เพียงหน่วยงานเดียว	 (Direct	KPI)	 เช่น	อัตราการขาดงาน	

มักก�าหนดข้ึนเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น

	 จากท่ีกล่าวมาท้ัง	6	ขัน้ตอน	สามารถสรุปออกเป็นตัวอย่าง

ให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งข้ึนส�าหรับการก�าหนดตัวช้ีวัดในงาน

สรรหา	ได้ดังนี้
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KPI Code 

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

กลุ่มตัวชี้วัด

นำ้�หนัก

ผู้ครองตัวชี้วัด

ผู้กำ�กับตัวชี้วัด

สูตรคำ�นวณ

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

คำ�อธิบ�ย

แหล่งข้อมูล/
วิธีก�รเก็บข้อมูล

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

เป้�หม�ย

ร้อยละของจำ�นวนผู้ผ่�นก�รคัดเลือกต่อจำ�นวนผู้สมัคร

สัดส่วน

ผลผลิต

10

นักทรัพย�กรบุคคลที่ดูแลด้�นก�รสรรห�และคัดเลือก และคณะกรรมก�รคัดเลือก

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก

(จำ�นวนผู้ผ่�นก�รคัดเลือกในตำ�แหน่งที่รับสมัคร x 100 / จำ�นวนผู้สมัคร)

กองก�รเจ้�หน้�ที่

เป็นก�รวัดประสิทธิภ�พของก�รรับสมัครบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะว่�มีคว�มส�ม�รถ
ตรงต�มที่องค์กรต้องก�รหรือไม่ โดยคำ�นวณจ�กจำ�นวนผู้ผ่�นก�รคัดเลือกในตำ�แหน่งที่รับสมัคร
ต่อจำ�นวนผู้สมัครง�นทั้งหมด

ร�ยง�นผลก�รสอบ, ประวัติผู้สมัคร / แบบฟอร์มใบสมัคร

1 =  ตำ่�กว่�ค่�ค�ดหวังม�ก (ม�กกว่� 5%)
2 =  ตำ่�กว่�ค่�ค�ดหวัง (น้อยกว่�ในระหว่�ง 1 - 5%)
3 =  เท่�กับค่�ค�ดหวัง 
4 =  สูงกว่�ค่�ค�ดหวัง (ม�กกว่�ในระหว่�ง 1 - 5%)         
5 =  สูงกว่�ค่�ค�ดหวังม�ก (ม�กกว่� 5%)

คำ�อธิบ�ยตัวชี้วัด (KPI Template)

ข้อมูลพื้นฐ�น    ปี 2558     ปี 2559    ปี 2560

  ร้อยละ 12   ร้อยละ 12  ร้อยละ 13  ร้อยละ 14
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บทสรุป
 ในบทน้ีได้นำ�เสนอคว�มหม�ย คว�มสำ�คัญ รวมถึงขัน้ตอนก�รจดัทำ�ตวั
ชี้วัด เพื่อให้ส่วนร�ชก�รส�ม�รถจัดทำ�ตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นสรรห�เชิงรุก
ได้อย่�งถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้�หม�ยขององค์กร อย่�งไร
ก็ต�มก�รออกแบบตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภ�พสูงจำ�เป็นต้องให้นักออกแบบศึกษ�
เรียนรู้ และบ่มเพ�ะประสบก�รณ์ม�พอสมควร จึงจะส�ม�รถเข้�ใจได้ถึงรูปแบบ
และห�แนวท�งคัดเลือกตัวชี้วัดได้อย่�งเหม�ะสม ดังนั้นส่วนร�ชก�รต่�งๆ จึง
ต้องเปิดโอก�สและพัฒน�ให้ผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�ตัวช้ีวัดได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ในเวทีต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง 



บทที่ 5
ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
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	 เรื่องส�าคัญประการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล	

คอื	การติดตามประเมินผลเพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิงานสรรหา

เชิงรุกน้ันบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด	

และมีประเด็นใดที่ควรได้รับการทบทวนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	

รูปแบบก�รติดต�มแผนกลยุทธ์
	 การติดตามแผนกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	รปูแบบ

ตามระยะการด�าเนินงาน	ดังนี้

1) ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�ร (Track Status)	 ได้มาจากการ
ติดตามรวบรวมผลการด�าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม

งานโครงการต่างๆ	ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส�าเร็จแต่ละระดับ

ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	

	 ประโยชน์	คอื	จะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น	 ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจะต้องมีความถูกต้อง	 เป็น

ปัจจุบัน	สามารถสนับสนุนการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้

สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

	 ตัวอย่างเช่น	การติดตามผลกิจกรรมการสรรหาเชิงรุกว่า

ได้ด�าเนนิงานตามแผนงานหรอืไม่	หากมีการเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็น

ไปตามแผนควรท่ีจะสามารถอธิบายได้ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด	

และอะไรที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าเหล่านั้น	เป็นต้น

2) ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้� (Communicate Progress)	เป็นการ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏบัิติงานเป็นระยะ	โดยผูมี้หน้าท่ีใน

การก�ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท�ารายงานสรุปเสนอต่อทั้งผู ้

บริหาร	และส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ประโยชน์	คือ	จะช่วยให้ผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดับด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะ

สม	

	 ตัวอย่างเช่น	การรายงานความก้าวหน้าของจ�านวนผู้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานของส่วนราชการ	เป็นต้น

3) ก�รวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
เป็นการประเมินผลส�าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละ

รอบเวลาท่ีก�าหนด	ประกอบด้วย	 	 	 	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 การเก็บ
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รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล	และการน�า

เสนอผลการประเมิน	

	 ประโยชน์	คือ	ผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพืน้ฐาน	

ในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร

มิติก�รควบคุมและติดต�มผลง�น 
	 การควบคุมและติดตามผลการด�าเนินงานสรรหาเชิงรุก	

สามารถแบ่งออกได้เป็น	4	มิติ	

มิติด้านคุณภาพ

มิติด้านปริมาณ

มิติด้านเวลา

มิติด้านค่าใช้จ่าย

เทคนิคที่นำ�ม�ใช้เพื่อวัดคุณภ�พของสื่อ ช่องท�ง และกิจกรรมก�รสรรห�
เชิงรุกว่�ตรงต่อคว�มต้องก�รด้�นอัตร�กำ�ลังของหน่วยง�นและ
ส่วนร�ชก�รหรือไม่

ก�รควบคุมโดยก�รใช้ตัวเลขต่�งๆ เพื่อนำ�ม�ใช้วัดผลในเชิงปริม�ณ เช่น 
ก�รวัดจำ�นวนช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์ก�รรับสมัครว่� ครอบคลุม
ทุกช่องท�งที่กลุ่มเป้�หม�ยถนัดในก�รรับส�รแล้วหรือไม่

ก�รควบคุมให้ง�นต่�งๆ ดำ�เนินไปได้ โดยจะต้องควบคุมให้แล้วเสร็จ
ต�มกำ�หนดเวล�ที่ว�งเอ�ไว้

ก�รวัดเกี่ยวกับก�รใช้จ่�ยงบประม�ณเพื่อควบคุมค่�ใช้จ่�ย ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่สำ�คัญและนิยมใช้ม�กที่สุด โดยก�รให้หน่วยง�นจัดทำ�งบประม�ณก�ร
ใช้จ่�ยในทุกๆ ด้�นไว้ล่วงหน้� เมื่อเข้�สู่ขั้นตอนก�รปฏิบัติผู้บริห�รก็จะ
ส�ม�รถควบคุมค่�ใช้จ่�ยโดยวัดผลก�รใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นกับงบประม�ณ
ที่ตั้งเอ�ไว้
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ประเด็นสำ�คัญที่ควรติดต�มประเมินผล
	 เมื่อต้องก�าหนดประเด็นส�าคัญในการติดตามประเมินผล

ในระดับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการสรรหาเชิงรุก	 ควร

ติดตามประเมินผลในองค์ประกอบการปฏิบัติงาน	ดังต่อไปนี้

1) คว�มถูกต้อง (Accuracy)	 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหากการ
ควบคมุเกดิจากข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องจะท�าให้ฝ่ายบรหิารแก้ไขไม่ตรง

จุดโดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไรหรือควรด�าเนินการต่อ

ไปอย่างไร

2) คว�มทันเวล� (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่
ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผูบ้รหิารสนใจและเอาใจใส่ได้ทนัเวลา

เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น	 ได้ทันต่อ

สถานการณ์

3) คว�มประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะ
ต้องสามารถท�าให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้

จ่ายที่เกิดข้ึนโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยท่ีสุด	

ประหยัดที่สุด	แต่เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูงสุด

4) คว�มยืดหยุ่น (Flexibility)	ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดี
จะต้องมีความยดืหยุ่นสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง	และการเกดิ

ขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ	 ซ่ึงระบบการควบคุมควรปรับตัว

ตามเวลาและสภาพแวดล้อม

5) ก�รส�ม�รถเข้�ใจได้ (Understandability)	ระบบการควบคุมและ
ติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการ

ใช้และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย

6) ก�รมมี�ตรฐ�นทีส่มเหตสุมผล (Reasonable Criteria) การก�าหนด
มาตรฐานของการควบคมุและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผลและ

สามารถท�าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้

7) ก�รจัดระบบอย่�งมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะ
ต้องจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์อันจะ

ท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ซ่ึงระบบการ

ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรมเหตุการณ์และ

การด�าเนินงานทกุอย่างภายในองค์กร	ซึง่หากองค์กรน�าระบบการ

ควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมก็จะไม่

สามารถบรรลุผลตามที่ต้องการได้
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8) ก�รเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) หมาย
ถึง	การเน้นเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญหรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลัก

ใหญ่ท่ีเป็นสาระส�าคัญจริงๆ	 ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง	

การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้

อ�านาจในการบริหารจัดการ	อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างคล่องตัว

9) ก�รใช้ม�ตรก�รหล�ยๆอย่�ง (Multiple Criteria) การควบคุมและ
ติดตามท่ีเน้นจดุใดจดุหนึง่หรอืมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงจะท�าให้

มองปัญหาไม่ครอบคลุมเพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานท่ี

แตกต่างกัน	ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผล	จึงควร

ก�าหนดให้เหมาะสมส�าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท

10) ก�รแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Action)	การควบคมุและติดตาม
ผลทีมี่ประสิทธิภาพไม่เพยีงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผดิ

พลาดอะไรเกดิขึน้เท่านัน้แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควรจะด�าเนนิ

การแก้ไขอย่างไร	 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถด�าเนินการ

ต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลส�าเร็จ

คุณลักษณะของก�รควบคุมและติดต�มผลที่ดี 
	 การควบคุมและติดตามผลที่ดี	ควรต้องมีลักษณะดังนี้

1)	ต้องประหยัด		ต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการด�าเนินการ	เนื่องจาก

ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจ�าเป็น	 มีวิธีการ

หรอืเทคนคิท่ียุ่งยาก	และเสียค่าใช้จ่ายสูงน้ัน	ย่อมท�าให้เกดิผลเสีย

มากกว่าผลดี	ผูบ้รหิารจงึควรค�านึงถงึต้นทุนทัง้ในแง่ของระยะเวลา

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย

2)	 รายงานผลต้องรวดเร็ว	 การควบคุมและติดตามผลจะต้อง

สามารถรายงานผลช่องว่างหรอืความแตกต่างระหว่างเป้าหมายท่ี

ต้ังไว้กับผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู ้บริหาร

สามารถด�าเนินการแก้ไขและปรบัปรงุข้อผดิพลาดท่ีเกดิขึน้ได้อย่าง

ทันท่วงที

3)	เน้นส่วนส�าคัญของผลงาน		การควบคุมและติดตามผลจะต้อง

เน้นถึงส่วนส�าคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์	
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4)	สามารถเข้าใจได้ง่าย	 	การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจ

ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน	ไม่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน

5)	 เป็นท่ียอมรับ	 	การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้

ปฏบัิติเลง็เหน็ถงึประโยชน์และเหตุผลประกอบเพือ่ให้ผูป้ฏบัิติเกดิ

การยอมรับและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บทสรุป

 ในบทนี้ ได้นำ�เสนอรูปแบบ มิติก�รควบคุมและ
ติดต�มผล รวมถึงคุณลักษณะ และประเด็นสำ�หรับก�ร
ติดต�มและประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้นักว�งแผนกลยุทธ์
ก�รสรรห�เชิงรุกใช ้ เป ็นแนวท�งก�รติดต�มคว�ม
ก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�น ซึ่งผลท่ีได้จ�กก�รติดต�ม
ประเมินผลที่ดี ไม่เพียงช่วยให้ ได้ข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�
ร�ยง�นผล แต่ยงัช่วยให้ผู้ทำ�หน้�ทีต่ดิต�มและประเมินผล
เห็นคว�มเปล่ียนแปลง และส�ม�รถปรับปรุงแก้ ไขข้อผิด
พล�ดที่เกิดขึ้นได้อย่�งทันท่วงที 
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