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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิส
เซส อัลไลแอนซ์ จากัด 2) ศึกษาปัญหาการสรรหาบุคลากรของบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์
จากัด และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทาหน้าที่สรรหาบุคลากร
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการสรรหาบุคลากร จานวน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการสรรหาพนักงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งงาน
ที่ เปิ ดรั บตามข้ อก าหนดของผู้ ว่ าจ้ างและตามตั วชี้ วั ด การวิ เคราะห์ งานให้ ตรงกั บต าแหน่ งที่ เปิ ดรั บ
การกาหนดวิธีการสรรหาโดยการลงพื้นที่และกาหนดผู้รับผิดชอบ การดาเนินการสรรหาโดยการจัดทาสื่อ
ประชาสั มพันธ์ การตรวจสอบประวัติผู้ สมัคร และการประเมินผล 2) ปัญหาของการสรรหาบุคลากร
ด้านที่มีระดับความสาคัญสูงที่สุดคือ การขาดการชี้แจงนโยบายที่ชัดเจน รองลงมาเป็น ขั้นตอนการทางาน
ด้ านเอกสารที่ ซั บซ้ อน และการขาดแหล่ งข้ อมู ลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ช่ วยสนั บสนุ นการท างาน และ
3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน ด้านที่มีระดับความสาคัญสูงที่สุดคือ การกาหนด
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อจั ดสรรอัตรากาลั งตามกรอบภาระงาน รองลงมาเป็นการนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกกระบวนการเพื่อลดงานเอกสารและแบบทดสอบ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นต่อการสรรหาอบรมพนักงาน
คาสาคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพ, การสรรหาพนักงาน, บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์
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Abstract
This article aimed to study 1) the recruitment process of HR recruitment officers
in Business Services Alliance Co.,Ltd, 2) the problems of HR recruitment in Business
Services Alliance Co.,Ltd. and 3) the guidelines of the recruitment efficiency
development in Business Services Alliance Co.,Ltd. The population consisted of 19 HR
recruitment officers in Business Services Alliance Co.,Ltd.
The research results were found as follows; 1) The HR recruitment process
comprised of the steps of job specification according to the employer’s TOR and Key
Performance Indicators (KPI) of Business Services Alliance Co.,Ltd, followed by job
analysis according to the open positions, the site recruitment and determine the
responsible persons, and recruitment by PR media, checking application and evaluation.
2) The problems of HR recruitment at the highest aspect was the unclear policy,
followed by the complicate document processes and insufficient electronic sources to
support HR recruitment respectively, and 3) the guidelines to develop the recruitment
efficiency at the highest aspect was setting the clear policy for effective manpower
planning framework, followed by applying HR digital recruitment system in every
process such as the application and testing process and organizing the HR recruitment
training for essential skill development.
Keywords: Recruitment Efficiency, HR Recruitment, Business Services Alliance Company

บทนา
การสรรหาพนักงานเป็นกระบวนสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสาเร็จ
ขององค์การ เนื่องจากเป็นขั้นตอนสาคัญในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามา
ทางานในองค์การ โดยการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่องค์การต้องการจากแหล่ ง
ต่าง ๆ ให้สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์การ ดังนั้นการสรรหาเชิงรุกจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญในการสรรหา
พนักงานที่มีคุณภาพขององค์การธุรกิจทุกประเภททั้งองค์การขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้ พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสินทรัพย์สาคัญขององค์การ
ที่ทาให้ผลการดาเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิ จที่กาหนดไว้ โดยการ
สรรหาบุ ค ลากรเป็ น กระบวนการแรกของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จากการศึ ก ษาของสุ ช านุช
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พันธนียะ และพฤฒ ยวนแหล (2564) เกี่ยวกับกรณีศึกษานวัตกรรมการสรรหา พบว่า การวางตาแหน่ง
ของแบรนด์และการนาหลักการของเกมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
อย่ า งมี เ ป้ า หมาย และปั จ จั ย หลั ก ของความส าเร็ จ ในการใช้ น วัต กรรมการสรรหา ได้ แ ก่ นโยบาย
นวัตกรรมและงบประมาณ หลักการสรรหาบุคลากรโดยทั่วไปประกอบด้วย การกลั่นกรองบุคลากรใน
ขั้นต้น เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การทางาน และการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ในขั้น สุ ดท้ายเป็ น การสอบสั มภาษณ์ เพื่อคัดเลื อ กบุ คลากรที่ มีความรู้ ความสามารถและเหมาสม
เข้าเป็นบุคลากรขององค์กร ตามหลักการที่ว่า เลือกคนให้เหมาะกับงานเพราะความสาเร็จขององค์การ
ที่ต้องอาศัยการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดต้นทุนจะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
เนื่องจากการสรรหาพนักงานเข้าทางานเป็นงานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวใน
การดาเนินงานขององค์การ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการสรรหาพนักงานจึงต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
มีหลักเกณฑ์และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานที่อ งค์การต้องการมากที่ สุ ด
โดยการเน้นให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครมาสมัครให้มากที่สุด มีปัจจัยสาคัญด้านการเลือกสื่อ
และช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการ และการแพร่ข่าวสารโดย
ให้ข้อมูลตามความจาเป็นของตาแหน่ง เครื่องมือการสรรหาเชิงรุก ได้แก่ เอกสารการรับสมัครงาน
การมาสมัครด้วยตนเอง (Walk-ins) การส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อ (Field Trips) การให้ทุน (Scholarships)
การประกาศผ่านสื่อ (Advertising) การเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงาน (Open House) การจัดตลาดนัด
แรงงาน (Job Fairs) การประกาศผ่านสมาคมวิชาชีพ (Professional Societies) เป็นต้น (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2558)
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (BSA) เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ ม
ปตท. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน
อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นใน
การดาเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมืออาชีพ ด้านการบริการบริห าร
จั ด การแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ด้ า นก าไรแก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน โดยพันธกิจของบริษัท BSA คือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการ
บริการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจร
การสรรหาและคัดเลื อกบุ คลาการของทางบริษัท บิซิเนส เซอรวิส เซส อัล ไลแอนซ์ จากัด
มีวิธีการสรรหาและคัดเลือกหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีช่องทางหลักในการสรรหาพนักงานผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และการลงประกาศรับสมัครงานเพื่อ คัดสรรพนักงานให้เข้ามาร่วมงานกับ
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ทางบริ ษั ท แต่ ยั ง ขาดแนวทางการสรรหาเชิ ง รุ ก และการสรรหาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของทางบริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาและหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สรรหา จากสถานการณ์ที่มีโครงการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว ทาให้จานวน
โครงการที่มากขึ้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
2. เพื่อศึกษาปัญหาการสรรหาพนักงานของบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด

การทบทวนวรรณกรรม
การสรรหาเป็นกระบวนการในการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ที่ใช้หลักการในการแสวงหาและ
จูงใจบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์การทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรเป็นการสร้างแรงจูงใจของพนักงานที่มีความพึงพอใจ
ในองค์การ และการจูงใจบุคคลในกระบวนการสรรหา มีหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ ซึ่งทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) ได้แก่ 1) ทฤษฎีเนื้อหาของ
การจู ง ใจ (Content theories of Motivation) 2) ทฤษฎี ก ระบวนการ (Process Theories) และ
3) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) โดยมีรายละเอียด (Loudon and Bitta, 1988)
ดังนี้
1. ทฤษฎี เ นื้ อ หาของการจู ง ใจ (Content theories of Motivation) เป็ น การอธิ บ ายถึ ง
การจูงใจที่เน้นคุณลักษณะภายในของพนักงานที่เน้นเรื่องการทาความเข้าใจความต้องการหรือความ
ปรารถนาภายในของบุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม หรือเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงกลไกความต้องการ
ของพนักงาน ได้แก่ สาเหตุที่พนักงานมีความต้องการที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
2. ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) จะมุ่งที่กระบวนการด้านความคิด ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งมีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีความเสมอ
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ภาคหรือทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Equity theory) และทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory)
โดยทั่วไปทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจจะเน้นที่มีแนวโน้มที่จะค้นหาวิธีการปรับปรุงการจูงใจโดยเกี่ยวข้อง
กับการกระตุ้นความต้องการ แต่ไม่ได้เน้นกระบวนการด้านความคิด (Thought processes) ที่บุคคล
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในที่ทางาน
3. ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรง (Reinforcement Theory) เป็ น ทฤษฎี ที่ ท าให้ เ ข้ า ใจและสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเสริมแรง (reinforcement contingency) และบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมเช่นใดขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับผลเช่ นไรในอดีต เช่น พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
เพราะไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลาต่อไปพนักงานผู้นั้นก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สายเสมอ ดังนั้นถ้าเรา
รู้ เงื่อนไขของการเสริ มแรงของบุ คคลเหล่ านี้ได้ก็ส ามารถจะจูงใจได้ ดังนั้น สิ่ งที่มีความสั มพันธ์กับ
พฤติกรรม ได้แก่ A= Activator คือตัวกระตุ้นหรือสัญญาณที่มาก่อนพฤติกรรม
B=
Behavior คือพฤติกรรม และ C= Consequence คือผลกรรมสนองตอบต่อพฤติกรรมที่ทาไป
จะเห็ น ได้ ว่ า ทฤษฎี แ ละแนวทางในการสรรหาบุ ค ลากรนั้ น ไม่ ส ามารถแยกออกจาก
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลไปสู่แนวปฏิบัติของการบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนากระบวนทัศน์นี้ได้รับการบันทึกมุมมองเชิงวิวัฒนาการ และการวิเคราะห์การพัฒนา
กระบวนทัศน์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าสานักคิดต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปและกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
เช่น Klingner & Nalbandian (1993), Mondy & Noe (1996) และ Mathis & Jackson (2008)
ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร ได้แก่ ทฤษฎีประสิทธิภาพ
ในการทางานของกิลเบิร์ต (Gilbert) ตามแนวคิดของประสิทธิภาพการทางานของกิลเบิร์ต (Gilbert's
Behavior Engineering Model: BEM) เป็นพฤติกรรมที่สะสมอยู่ในตัวบุคคล มีส่วนประกอบ 3 ส่วน
คือความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Capacity) แรงจูงใจ (Motives) (Stull & Freer 2019)
จากงานวิจัยของ Priyaadharshini (2018) แหล่งข้อมูลเพื่อการสรรหาบุคลากรและปัจจัยที่มี
ผลต่อการสรรหาบุคลากรมีผลต่อความสาเร็จของผู้สมัครเช่นเดียวกับความสาเร็จขององค์กร ส่วน
ผลการวิจัยของ Nedaee, Alavi & Ramezani (2012) พบว่า ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมบุคลากรมี
ผลกระทบต่อการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพในการทางานของบุคลากร ในขณะเดียวกันผลงานวิจัยของ
Krusche (2014) พบว่ า วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด
งบประมาณ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์ การโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บ การส่ งข่าวทาง
รายการวิ ทยุ โทรทัศน์ การบอกต่อไปยังกลุ่ มเป้าหมายของบุคคลในหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
โฆษณาผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสื่อมีความสาคัญมากต่อประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของทฤษฎี
ประสิ ทธิภ าพในการทางานของกิล เบิ ร์ ต (Gilbert) ประกอบด้ว ย ความรู้ สมรรถนะ และแรงจูงใจ
(Stull & Freer, 2019) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน
2. กระบวนการสรรหาพนักงาน
3. ปัญหาการสรรหาพนักงาน

ตัวแปรตาม
การพัฒนาแนวทางการสรรหาบุคลากร
- ด้านการบริหาร
- ด้านกระบวนการ

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัย คือ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและพนักงานที่ทาหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร จานวน 5
คน และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร จานวน 14 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการสรรหาเพื่อให้ได้รับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งผู้วิจัยมีประสบการณ์การทางานและใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กระบวนการ
สรรหา ปัญหาการสรรหา และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหา โดยเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น ปั จ จั ย พื้น ฐานส่วนบุ คคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางานและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จากัด
ตอนที่ 2 เป็นกระบวนการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
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ตอนที่ 3 เป็นปัญหาการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
ตอนที่ 4 เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด
การรวบรวมข้อมูล ดาเนิน การระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ส่ ว นข้อมูล เชิง
คุณภาพใช้การวิจัยเอกสาร
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจาแนก
แจกแจงจัดหมวดหมู่ให้เห็นความสอดคล้องของข้อมูลที่สาคั ญ ทาการสรุปผลเชิงสังเคราะห์ข้อมูลแล้ว
นามาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการศึกษากระบวนการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
พบว่า เป็นงานของฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริหารองค์กรและความยั่งยืน มีขอบเขตงานในการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการสรรหา วางแผนการสรรหา
และคัดเลือก และพัฒนาช่องทางการสรรหาและกระบวนการคัดเลือก ข้อมูลจากกระบวนการสรรหา
พนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด จึงจาแนกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
และด้านกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารงาน ผู้บริหารเห็นว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหน้าที่พื้นฐาน
สาคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือก
บุ คลากรจึ งต้อ งดาเนิน การอย่ างจริงจังและเป็นระบบ มีห ลั กเกณฑ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการ หลักการสรรหาบุคลากรขององค์การ จึงเป็นระบบการ
กลั่ น กรองบุ คลากรในขั้น ต้น เริ่ มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ วุฒิ การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และการตัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
เหมาะสม เข้าเป็นบุคลากรขององค์กร ตามหลักการที่ว่า “บรรจุคนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน” โดยคานึ งถึงความส าเร็ จ ขององค์การที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ดี มีประสิ ทธิภ าพในการทางาน
ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้
1.2 ด้านกระบวนการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด มี 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งงานที่เปิดรับตามข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และตาม
ตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์งานให้ตรงกับตาแหน่งที่เปิดรับ การกาหนดวิธีการสรรหาโดยการลงพื้นที่
และกาหนดผู้รั บผิ ดชอบ การดาเนินการสรรหาโดยการจัดทาสื่ อประชาสั มพันธ์และการตรวจสอบ
ประวัติผู้สมัคร และการประเมินผลตามงบประมาณและความรับผิดชอบงานตาม KPI ซึ่งสอดคล้องกับ
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มาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการสรรหาพนักงานและความสอดคล้องกับมาตรฐาน
กระบวนการดาเนิน
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดี
งานสรรหา
ขั้นตอน A
1.1 กาหนดโดยบริษัทในกลุ่มปตท.
1. ก า ร ก า ห น ด 1.2 ก าหนดโครงสร้ า งพนั ก งาน และ
ตาแหน่งงานที่เปิดรับ แผนเปิดสาขา
1.3 ก าหนดต าแหน่ ง หน้ า ที่ ง านที่
รับผิดชอบให้ตรงกับความต้องการของ
หัวหน้างาน

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/แนว
ปฏิบัติที่ดี
1. มีการยืนยันแผนจากบริษัทในกลุ่ม
ปตท.
2. ระบุตาแหน่งและวันเปิดสาขา
1. 1 ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ง า น ใ ห้
สอดคล้องกับ JD, JS
1.2 ก าหนดต าแหน่ ง งานรวมถึ ง
คุณสมบัติผู้สมัครตามความต้องการ
ของหัวหน้างาน
ขั้นตอน B
2.1 แบ่งพื้นที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สารวจพื้นที่
2. การวิเคราะห์งาน 2.2 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ตามคู่มือการสรรหา
2.3 วิเคราะห์งานให้ตรงกับตาแหน่ง ที่ 2.1 วิ เ คราะห์ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เปิดรับเพื่อให้สอดคล้องกันและสรรหา ภาระหน้าที่งานที่พนักงานต้องทา
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน C
3.1 จัดทาสื่อ
ตามคู่มือการสรรหา
3. การกาหนดวิธีการ 3.2 ลงพื้นที่ และลงสื่อรับสมัครงาน
3.1 กาหนดวิธีการสรรหาตามความ
สรรหา
3.3 นัดสัมภาษณ์
ต้องการและเหมาะสมกับงาน
3.4 กาหนดวิธีการสรรหาให้สอดคล้อง
กับตาแหน่งงานเพราะบางตาแหน่งต้อง
สรรหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอน D
4.1 ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบสาขา
ตามคู่มือการสรรหา
4. การด าเนิ น การ 4.2 ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์
สรรหา
ขั้นตอน E
5.1 โครงสร้างตาแหน่งงานครบ 100 % โครงสร้างครบ 100 %
5. การประเมินผล
5.2 ประเมิ น ผลตามงบประมาณและ 5.1 ประเมิ น ผลตามมาตรฐานที่
ความรับผิดชอบงานตาม KPI
กาหนด
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นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ยังพบว่าในการปรับปรุงกระบวนการสรรหา ควรมีนโยบายการ
ลดขั้นตอนการทางาน ลดการใช้กระดาษ โดยนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
พนักงานสรรหาต้องมีความเข้าใจในตาแหน่งงานที่ต้องการสรรหา เพื่อให้สามารถสรรหาคนได้รวดเร็ว
และตรงกับความต้องการมากขึ้น และควรมีการศึกษารายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า
ก่อนที่จะทาการสรรหา
ผลการศึกษาปัญหาการสรรหาพนักงานของบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
พบว่า สามารถจาแนกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
นโยบายการสรรหามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ตามสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิด -19 จึงมี
นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายภารกิจให้บริษัทสนับสนุนการดาเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการมีงานทา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสรรหาตาแหน่งด้านการสนับสนุนหรืองานด้านปฏิบัติการ ทาให้พนักงานสรรหา
ไม่ได้รับแจ้งนโยบาย มีเพียงข้อกาหนดการจัดหาบุคลากรให้ได้ตามอัตรากาลังที่มอบหมาย ระยะเวลาที่
เร่งด่วนทาให้หาบุคลากรให้ไม่ทันตามความต้องการ
กระบวนการสรรหาโดยใช้อีเมลในการส่งเอกสารที่เน้นการทางานด้วยกระดาษ ทาให้มีการ
ทางานที่ซ้าซ้อนในการกรอกเอกสาร ทาให้ขั้นตอนการทางานมีหลายขั้นตอนและใช้เวลามาก รวมถึง
การทาแบบทดสอบที่ใช้กับทุกตาแหน่งงาน อาจทาให้ไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาทางาน
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานได้ กระบวนการที่ใช้เวลานานทาให้ผู้สมัครเลือกที่จะไปทางานที่อื่น
หากกระบวนการสรรหาไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว
ส่วนใหญ่การวางแผนอัตราการรับจานวนพนักงานมีความคลาดเคลื่อน ทาให้การกาหนดวิธีการ
สรรหาทาได้ยาก ปัญหาด้านการวางแผนอย่างไม่เป็นระบบ เนื่องจากพนักงานสรรหาทางานอื่นด้วย
นอกเหนือจากงานด้านการสรรหา เช่น เอกสารประวัติพนักงาน เป็นต้น รวมถึงไม่สามารถเก็บข้อมูล
พนักงานที่เคยสมัครเพื่อนากลับมาใช้งานได้อีก
แหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหายังมีน้อย ควรศึกษาจากการตรวจพื้นที่ และมีผู้จัดการเขตที่
ดูแลโซนนั้น ๆ จาเป็นต้องศึกษาจากการลงพื้นที่ และพนักงานในพื้นที่นั้น ๆ ยังขาดข้อมูลสนับสนุน
การสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มแหล่งข้อมูลให้มากขึ้น และมีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
มากขึ้น
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิส
เซส อัลไลแอนซ์ จากัด พบว่า ควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับหัวหน้างานและ
พนักงานสรรหาซึ่งรอบการอบรมไม่มากพอ ส่งผลให้การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานในการปรับ
ตาแหน่งงานทาได้ช้า ผู้วิจัยนามาพัฒนาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ดังนี้
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3.1 ด้านนโยบายการสรรหา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน
ควรจะเริ่มต้นจากการมีนโยบายการสรรหาและมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้รู้ถึงทิศทางในการสรรหา
พนักงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตาม TOR ที่กาหนด
3.2 ด้านการวางแผนและวิธีการสรรหา ผลการวิจัยพบว่า ควรเพิ่มช่องทางการสรรหาให้เข้ากับ
ยุคสมัยและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ควรแบ่งหน้าที่ระหว่างงานด้านสรรหา และงานสนับสนุนการสรรหา
ให้ชัดเจน มีการประชุมโครงสร้างจานวนพนักงาน และสรุปอัตราการรับพนักงานประจาสัปดาห์ ควรมี
การวางแผน และกาหนดวิธีการสรรหาประจาสัปดาห์ มีการเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและการโปรโมทตาแหน่งงานออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3.3 ด้านกระบวนการสรรหา ผลการวิจัยพบว่า ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสรรหา
เพื่อลดเอกสารที่ใช้ ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ากันหรือให้ระบบเชื่อมต่อกันอัตโนมัติ โดยใช้ระบบบริหาร
พนักงานบุคคลมาใช้ในการลดขั้นตอนการสรรหาและเอกสารใบสมัครที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
กระบวนการทางานด้านเอกสารมากเกินไป
3.4 ด้านแหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหา ผลการวิจัยพบว่า แหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหา
ควรเพิ่มแหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหา และมีหน่วยงานในการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลในการ
สรรหาเพิ่มขึ้น โดยมีความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา แหล่งที่พักและนิคมอุตสาหกรรม
เป็นต้น
3.5 ด้านการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สรรหาพนักงาน ควรมีแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่ อ
พนักงานสรรหา เช่น การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 ด้านกระบวนการสรรหา พบว่า การกาหนดวิธีการสรรหาโดย
การลงพื้นที่และกาหนดผู้รับผิดชอบ การดาเนินการสรรหาโดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และการ
ตรวจสอบประวัติผู้สมัคร เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ และควรมีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
กระบวนการสรรหา เนื่ อ งจาก การน าเทคโนโลยี ที่ มี ร ะบบการสรรหาออนไลน์ มาใช้ จะช่ ว ยให้
กระบวนการจัดการข้อมูลสะดวกรวดเร็วมากกว่า การทาด้วยกระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Sultana (2001) ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน (2558) และสอาด บรรเจิดฤทธิ์ (2558) ที่พบว่า การสรรหา
ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ ดึงดูดและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม จึงมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการรับสมัคร
ออนไลน์ ความพึงพอใจของนายจ้างแต่ละองค์การในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ การจะใช้ระบบการสรรหา
ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น องค์กรควรพิจารณาแนวคิดด้านจิตวิทยาในการสรรหาผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย เพื่อทาให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการไม่ว่า
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จะเป็นเรื่องความหลากหลายของข้อมูล รูปแบบของสื่อ ความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน หรือ
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่า ระบบการสรรหาออนไลน์ที่ใช้
เป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง
ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจของพนักงานที่มี ความพึ งพอใจใน
องค์การ และการจูงใจบุคคลในกระบวนการสรรหาบุคลากร มีหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจเพื่อ
นามาประยุกต์ใช่ในองค์การในทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจที่เป็นการอธิบายถึงความต้องการหรือความ
ปรารถนาภายในของบุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม และทฤษฎีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีที่ทาให้
เข้าใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเสริมแรง (Loudon and Bitta,
1988)
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 ด้านปัญหาการสรรหาบุคลากร พบว่า ปัญหาการขาดการ
ชี้ แ จงนโยบายที่ ชั ด เจน ขั้ น ตอนการท างานด้ า นเอกสารที่ ซั บ ซ้ อ น และการขาดแหล่ ง ข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการทางาน ทาให้กระบวนการทางานล่าช้า จึงจาเป็นต้องพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์กรและแหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทีจ่ ะช่วยให้การเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาได้อย่างรวดเร็ว มีความสาคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงได้
รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งและความต้องการในตลาดแรงงาน ดังนั้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลจึงมีความสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรวีณา เอื้อแท้ (2559)
ในการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเชิงรุกของภาคราชการกับภาคเอกชน
พบว่าแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของภาคราชการมีความคล้ายคลึงกับภาคเอกชน และจาก
การวิเคราะห์โอกาสพบว่ า การนาเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะทาให้สะดวก รวดเร็ว
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประสิทธิภาพในการทางานของกิลเบิร์ต
ที่ระบุว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเป็นพฤติกรรมที่สะสมอยู่ในตัวบุคคล ที่เกิดจากพนักงาน
ที่มีความรู้ สมรรถนะ และแรงจูงใจ (Stull & Freer, 2019)
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน พบว่ามี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งชี้ แ จงให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า ใจเป้ า หมาย นโยบายและแผนงานที่ ชั ด เจน
การจัดสรรอัตรากาลังตามกรอบภาระงาน และฝึกอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์งานทรัพยากรบุคคล
ที่สนับสนุนงานสรรหามาใช้ในทุกกระบวนการเพื่อลดงานเอกสารและแบบทดสอบ และการฝึกอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การสรรหาอบรมพนั ก งาน ทั้ ง นี้ เ พราะประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
มีองค์ประกอบด้านเวลา ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย คุณภาพและปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล
สิ ริ ขจรเดชสกุล (2550) ที่พบว่าหลั กการดาเนิน กลยุ ทธ์ การสรรหาควรเน้น การสรรหาแบบเชิ ง รุ ก
มากกว่าเชิงรับ การมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้สมัครที่มีคุณภาพ การเข้าถึง
กลุ่ ม เป้ า หมาย การมี ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน เพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจจะท าให้ จ านวนของผู้ ส มั ค รเพิ่ มขึ้น
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ดังนั้นจึงควรพัฒนาวิธีการสรรหาที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา นอกจากนี้ยัง
ควรมีการใช้ระบบการสรรหาออนไลน์ เพื่อทาให้การสรรหาองค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ (ภาณุวัฒน์ กลับศรีอ่อน, 2558; Sultana, 2017)

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการสรรหาและปัญหาการสรรหาเพื่อ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสรรหาพนักงาน พบองค์ความรู้ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

แผนภาพที่ 2 องค์ความรู้ใหม่แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน
จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการสรรหาพนั ก งาน
ประกอบด้วย ส่วนของการบริหารเชิงรุกได้แก่ เป้าหมาย นโยบายและแผนงาน การจัดสรรอัตรากาลัง
ตามกรอบภาระงานที่ชัดเจน ส่วนของกระบวนการ ได้แก่ ระบบการสรรหาออนไลน์ที่บุคลากรเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสนับสนุนการสรรหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจที่จะทาให้จานวนของ
ผู้สมัครเพิ่มขึ้น การลดงานเอกสารและแบบทดสอบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์งานทรัพยากรบุคคล
และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการสรรหา

สรุป
การสรรหาเป็นกระบวนการในการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ที่ใช้หลักการในการแสวงหาและ
จูงใจบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์การทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การศึกษากระบวนการและปัญหาการสรรหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมาย
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน การจัดสรรอัตรากาลังตามกรอบภาระงาน และฝึกอบรมการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์งานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนงานสรรหามาใช้ในทุกกระบวนการเพื่อลดงานเอกสาร

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการสรรหาอบรมพนักงาน ทั้งนี้เพราะประสิทธิ ภ าพ
การทางาน มีองค์ประกอบด้านเวลา ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย คุณภาพและปริมาณ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติงานให้ได้ตามรูปแบบการสรรหาและกระบวนการ
การสรรหาที่วางแผนไว้ จะช่วยให้พนักงานสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการสรรหาอบรมพนักงาน
ทั้งในระดับหัวหน้างานและพนักงาน
1.2 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง บริ ห าร การก าหนดแนวทางการพั ฒ นาการสรรหาเชิ ง รุ ก
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสรรหาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารงานสรรหา ควรสื่อสาร
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตรากาลังตามกรอบภาระงาน เพื่อช่วยให้การดาเนินงานตาม
แผนสัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องตามตัวชี้วัด และควรนาระบบสรรหาออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในทุกกระบวนการจะช่วยลดงานเอกสารและแบบทดสอบ และลดเวลา
การสรรหา เพื่อให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับตาแหน่งงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประยุกต์โปรแกรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหา เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานขององค์การ
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