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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมรูและเขาใจกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจ  SMEs 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมรูและเขาใจปญหาที่แทจริงในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
วิสาหกิจ  SMEs  และสามารถใหคําแนะนําถึงแนวทางที่เหมาะสมได 

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูวิธีการและกระบวนการคัดเลือกท้ังท่ีเปนหนาท่ีของฝาย
ทรัพยากรบุคคล  และหนาที่ของหนวยงานอื่น  จนสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําถึงวิธีการที่
เหมาะสมกับแตละวิสาหกิจได 

4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม เรียนรูวิธีการประเมินผล  และออกแบบการประเมินผลการ
ทดลองงาน  ใหสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถที่แทจริงไวกับวิสาหกิจได 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเขาสูบทเรยีน 
คําชีแ้จง ขอใหผูเขารับการอบรมตอบคําถามตามความเขาใจกอนทีจ่ะเริ่มศึกษาเนื้อหาใน

บทและสงคําตอบทาง E-mail ที่วิทยากร 
คําถาม 
1. ปญหาเกี่ยวกับการสรรหาที่มักเกิดขึน้ในธรุกิจ  SMEs  มีอะไรบาง  และทานมี

แนวทางในการใหคําปรกึษาแนะนําอยางไร 
2. ปญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกทีม่ักเกิดขึน้ในธรุกจิ SMEs มีอะไรบางและทานมีแนวทาง

ในการใหคําปรึกษาแนะนําอยางไร 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
((RReeccrruuiittmmeenntt  AAnndd    SSeelleeccttiioonn))  
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เปนหนาท่ีพื้นฐานที่สําคัญของหนวยงานท่ีรับผิดชอบงาน
ดานทรัพยากรบุคคล  เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานเปนงานที่มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานขององคกร  ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรจึงตองดําเนินการอยางจริงจัง  มีหลักเกณฑและยุติธรรม  เพื่อใหไดบุคลากร  ที่มีความ
เหมาะสมกับงานที่องคกรตองการมากที่สุดเขามารวมงาน 



HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  

4 4 --  33  

กระบวนการสรรหาและคดัเลือกคนเขาทํางาน 
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 การสรรหาบุคลากร  (Recruitment)  หมายถึง  กระบวนการในการ
คนหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีองคกรตองการจากแหลงตางๆ     
ใหสนใจสมัครเขารวมงานกับองคกร  โดยผูมีหนาที่ในการสรรหาบุคลากร
จะตองเขาถึงแหลงท่ีมาของบุคลากร   ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสม
กับงานใหเกิดความสนใจที่จะรวมงานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   
ภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและคาใชจาย 
 
โดยทัว่ไปธุรกจิ  SMEs  จะทําการสรรหาพนักงานก็ตอเมื่อ 

• มีพนักงานลาออก 
• ปริมาณงานเพิม่ขึ้น    (Order   เขามามาก) 
• ตามคํารองขอจากสายงานการผลิต  หรือสายงานหลัก 
• ตองการขยายธุรกิจ 
• ตองการเพิ่มยอดขาย 
• งานไมไดคุณภาพ  (คิดวาคนเกาไมเกง  รบัคนใหมมาเพิม่) 
• ตองการใชเครือ่งมือหรือเทคโนโลยใีหมๆ 

 
การสรรหาจะกระทําโดยไมมีการวางแผนการสรรหาไวลวงหนาจะดําเนินการเพื่อแกปญหา 

หรือตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
 
การวางแผนในการสรรหา  (Recruitment  Planning)   
 หลังจากที่องคกรมีความตองการกําลังคน  และไดมีการวิเคราะหความตองการกําลังคนแลว  
ในการที่จะสรรหาบุคคลมาแทนในตําแหนงท่ีวาง  หรือมีทดแทนอัตรากําลังคนเนื่องจากมีการขยาย
หนวยงานออกไป  หรือปริมาณงานเพิ่มขึ้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสรรหาบุคคล  จะตองวางแผน
การสรรหาบุคคล  โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสรรหาที่จะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
ชวยใหสามารถส่ือขอความไปถึงกลุมบุคคลที่บริษัทตองการไดโดยตรงมากที่สุด  นอกจากการวาง
แผนการสรรหาแลวยังรวมความไปถึงการพิจารณาไปถึงแหลงท่ีจะไปทําการสรรหาอีกดวย 
 โดยทั่วไปการสรรหาบุคลากรมักถูกพิจารณาเพียงดานเดียวเทานั้นคือ  องคกรสรรหาบุคลากร
ท่ีตองการ  แตในทางปฏิบัติผูสมัครก็จะสรรหาองคกรท่ีผูสมัครตองการดวยเชนกัน  ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาว
น้ีตองอยูภายใตสภาพการณ,เวลาที่เหมาะสมและตรงกันระหวางบริษัทและผูสมัครดวย 
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การสรรหาบคุลากรจะตองมีองคประกอบ  3  ดานคือ 
1. ตองมีการส่ือสาร  เชน  การโฆษณารับสมัคร  การติดประกาศที่บริษัท  และแหลงตางๆ  

การสื่อสารผานพนักงานในบริษัท ฯลฯ 
2. ผูหางานตองมีบุคลิกภาพและทักษะตรงกับความตองการในตําแหนงงานนั้น   
3. ผูหางานตองมีแรงจูงใจที่จะสมัครงาน 

 
การสรรหาบุคคลจะมีประสิทธิภาพไดน้ัน  ผูบริหารงานบุคคลควรทราบถึงรายละเอียดของ

งานในตําแหนงที่จะสรรหาเสียกอน  โดยทําการวิเคราะหงานในองคกร  อันเปนกระบวนการพื้นฐานที่
ทําใหทราบขอมูลสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของงานในตําแหนงที่จะสรรหา  และทราบถึงระดับของ
ทักษะที่ผูสมัครควรจะมี  ผลจากการวิเคราะหงานจะนํามาจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน  ซ่ึงเปนขอความ
ท่ีประกอบดวยรายละเอียดของงาน  สภาพแวดลอมในการทํางานและเงื่อนไขในการจางงาน  ใน
รายละเอียดใบกําหนดหนาที่งานจะทําใหทราบวาควรจะสรรหาบุคคลอยางไรและจากแหลงใด  จากนัน้
จึงระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน  ขอความที่แสดงคุณสมบัติข้ันต่ําที่จะพึงรับไดของบุคลากรที่จะทํางาน
น้ันอยางไดผลตามที่ตองการ  คุณสมบัติข้ันต่ําดังกลาวไดแก  ความรู  ความชํานาญ  และความสามารถ
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  แลวจึงดําเนินการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณลักษณะตรงตาม
เปาหมาย  หรือความตองการขององคกรนั้นๆ 

เนื่องจากการวางแผนกําลังคนมีความสําคัญกับหลายระดับงาน  ดังนั้นจึงตองเริ่มตนจากการ
วางแผนการสรรหาบุคลากร  ซึ่งประกอบดวย  3  องคประกอบที่ตองพิจารณา  คือ  เวลา  เงิน  และ
จํานวนพนักงานที่ตองการกับอัตราการจางที่กําหนด  โดยใชสถิติพื้นฐานในการประเมิน  คือ  จํานวน
คนที่ตองการจางในเวลาที่กําหนดซึ่งเปนวิธีการหาสัดสวนการจางงานที่งายท่ีสุด  และเปนการใชหลัก
และประสบการณการสรรหาบุคลากรที่ผานมาชวยในการพิจารณา  ถาขอมูลเหลานี้ถูกตองแลวจะไม
เกิดปญหาเรื่องสัดสวนจํานวนคนและเวลาที่ใชในการสรรหาบุคลากร  เพราะสามารถสรางแนวโนม
และประเมินกําลังคนท่ีเหมาะสมได  โดยสรุปเปรียบเทียบกับสภาวะตลาดแรงงาน  วิธีการหาอัตราสวน
กําลังคน  (Yield  Ratios)  คือ  อัตราสวนจํานวนใบสมัครที่คัดเลือก , อัตราสวนจํานวนคนที่เรียกมา
สัมภาษณ , อัตราสวนจํานวนคนที่มาสัมภาษณ , อัตราสวนจํานวนคนที่บริษัทเสนอจางงานในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  อีกวิธีหนึ่งของการหาขอมูลท่ีจะนําไปวางแผนการสรรหาบุคลากร  คือ  ขอมูลของ
ชวงเวลาสรรหาบุคลากร  (Time-lapse data)  เชน  การขยายเวลาของการเสนอขอตกลงแกผูสมัคร , การ
รับเขาทํางาน และระบบเงินเดือน ถาไมมีขอมูลเดิมสนับสนุน  ก็จําเปนตองใชการคาดเดาหรือ
ตั้งสมมติฐานและวัดผลการทดสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนการสรรหาที่ปฏิบัติจริง   
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การสรรหาพนักงานและการวิเคราะหตนทุน  (Staffing  Recruitment & Cost Analysis) 
  ในการประเมินระยะเวลาในการสรรหาอยูที่พ้ืนฐานของประสบการณ
การสรรหาที่ผานมาของผูสรรหา  อยางไรก็ตามควรที่จะพิจารณาถึงปจจัยหลายๆ 
ดานกอนที่แผนงานจะเสร็จสมบูรณสิ่งสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณาคือตนทุน 
 การวิเคราะหตลาดแรงงานภายนอกจากแหลงสรรหาบุคคล  จะมีลักษณะ

เชนเดียวกับการวิเคราะหความตองการบุคลากรของบริษัทคูแขง  สภาพแวดลอมตางๆ  ถูกนํามา
ประเมินเพื่อที่จะศึกษาถึงขอไดเปรียบขององคกร  ขอความตางๆ  จะถูกนํามาประเมิน  รวมทั้งปจจัย
ทางภูมิศาสตร , ที่ตั้งขององคกร  ,  คาครองชีพ , ที่พักอาศัย , ความใกลเคียงศูนยการคา  , โรงเรียน
มัธยม และโรงเรียนทองถิ่น และอื่นๆ ท่ีเทาเทียมกัน 
 โดยรวมแลวองคกรควรท่ีจะใชประโยชนจากปจจัยพิเศษอ่ืนๆ  ที่มีแนวโนมที่จะดึงดูดผูสมัคร  
เชน  ภาพพจนขององคกร  ขอมูลตางๆ  เหลานี้จะเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธการสรรหาตอไป
ในอนาคตและเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินผลการสรรหาและยังเปนสมมติฐานที่
ทดสอบไดเกี่ยวกับคูแขงขององคกร  หรือขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับการสรรหาเมื่อนําปจจัยเหลานี้มา
พิจารณา 
 Yield  ratios  และ   Time – lapse data เปนสิ่งจําเปนสําหรับการประเมินการสรรหาพนักงาน
และระยะเวลาที่ใชในการวางแผนการสรรหาจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อตนทุนของกลยุทธที่ใชในการสรร
หารวมทั้งการวิเคราะหอยางรอบคอบถึง  คาใชจายจากแหลงตางๆ  เพื่อปองกันการเกิดสิ่งไมคาดฝนที่
จะเกิดขึ้นในภายหนา 
 โดยสรุป  การวิเคราะหตนทุน (Cost)  เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาวาที่ไหน  เมื่อไหร  
และอยางไร  ที่องคกรจะเริ่มเขาไปสูตลาดแรงงาน 
 โดยทั่วๆ ไป  การตัดสินใจในเรื่อง  ตนทุนตอการจางงานโดยรวม (Gross–cost–per–hire)  จะ
พิจารณาจากการนําตนทุนทั้งหมดของการสรรหา  (TCOR)  หารดวยจํานวนของพนักงานที่จางเขามา
ทํางาน (NH) 
 
 
                   Gross–cost–per–hire        =       TCOR 

         NH 
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 การคํานวณอยางงายๆ  ขางตนนี้จะมีประโยชนในขั้นแรก  แตยังขาดขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
คาใชจายที่จําเปนสําหรับการวางแผนในอนาคตดังตอไปนี้ 
 1.  ตนทุนพนักงาน  (Staff cost)   ไดแก  เงินเดือน  ผลประโยชน  คาลวงเวลา 
 2.  ตนทุนการปฏิบัติงาน  (Operations  cost)  ไดแก  โทรศัพท  แฟกซ  คาใชจายในการ
เดินทาง  และคาครองชีพระหวางการสรรหา  คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาบริการ  (คานายหนา  ที่
ปรึกษา)   

3. คาใชจายในการโฆษณา   (วิทยุ  ทีวี  หนังสือพิมพ  วาสาร  และปายโฆษณา)  คายาสําหรับ
การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน  บริการทางขอมูลตางๆ (brochures   แนะนําองคกร  วารสารตางๆ)  คา
อุปกรณ  เครื่องมือ  และคาไปรษณีย 

4. คาใชจายประจํา คาใชจายในการเชาอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ  เฟอรนิเจอรเครือ่งมอื
ตาง ๆ  
 
การวิเคราะหแหลงของการสรรหา (Source analysis) 
 การวางแผนการสรรหาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตองทําการวิเคราะหแหลงของการสรรหา 
การวิเคราะหแหลงการสรรหา ประกอบดวย 3 ประเภท คือ ตนทุนตออัตราการจางงาน (cost-per-hire) 
ชวงเวลาที่ใชในการรับสมัครถึงเขาทํางาน และอัตราจํานวนของผูสมัครท่ีเกิดจากการจางงานจากแหลง
ใดแหลงหนึ่ง (source yield) แหลงการสรรหาที่มีคาใชจายแพงที่สุด ไดแก บริษัทจัดหางาน (private 
employment agencies) และองคกรในการสรรหาผูบริหารระดับสูง (executive search firms) เนื่องจาก
คาธรรมเนียมคาบริการดังกลาวมีราคาสูง เทากับ 35 % ของเงินเดือนปแรกของพนักงานที่เขาทํางาน 
รองลงมาคือ การสรรหาทางภาคสนาม (field trips) คํานึงถึงท้ังคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
คาใชจายในการเดินทาง และคาครองชีพผูสรรหา สวนแหลงท่ีมีคาใชจายนอยคือการโฆษณา การเขียน
ใบสมัครสงเขามา และการโยกยายหรือการเลื่อนตําแหนงภายในองคกร นอกจากนี้การแนะนําบุคคล
เขามาสมัครและการเขาสมัครงานเองถือวาเปนแหลงของการสรรหาที่ราคาถูกท่ีสุด 
แหลงของการสรรหาบุคลากร (Source of Recruitment)  
 
โดยทัว่ไปแหลงการสรรพาบคุลากรมีอยู 2 แหลง 

• การสรรหาจากภายในองคกร 
• การสรรหาจากภายนอกองคกร 
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การสรรหาจากแหลงภายในองคกร 
 การสรรหาจากภายในองคกร หมายถึง การคัดเลือกจากคนในองคกรท่ีมีความรู
ความสามารถโดยการสับเปลี่ยนโอนยายและเลื่อนตําแหนงขึ้นมา  
 

นโยบายการสรรหาภายในองคกร (Internal Organization Policies) 
นโยบายการสงเสริมบุคคลจากภายในองคกรมีผลดีหลายประการ คอื 

1. เปนการประชาสัมพันธที่ดีตอองคกร 
2. เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคกร 
3. ชวยกระตุนเรงเราคนทีด่ี ซึ่งตองการความกาวหนาและความทะเยอทะยาน 
4. เปนการพิสูจนความนาจะเปนของการคดัเลือกที่ด ี
5. เปนการเสียคาใชจายนอยกวาการสรรหาจากภายนอก 

 
โดยทั่วไป  ในกรณีที่มีตําแหนงวาง  อาจเกิดจากคนเกาลาออก  หรือคนเกาไดรับการเลื่อน

ตําแหนงสูงขึ้น หรือจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม องคกรอาจเปดโอกาสใหมีการเลื่อนตําแหนงใหกับบุคคลที่
อยูภายในองคกรกอนเปนอันดับแรก เพื่อบรรจุแทนในตําแหนงที่วางนั้น ซึ่งอาจใชวิธีการประเมินผล
งานที่ผานมา หรือการประกาศรับสมัครเพื่อทําการทดสอบแขงขัน เพราะนอกจากจะไดบุคคลที่มี
ความสามารถแลว ยังจะไดบุคคลที่มีความพรอมอีกดวย อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกรนั้น จึงตองมีการพิจารณาที่ดี เพราะอาจสงผลเสียหายใหกับตัวของ
บุคลากรเอง และตอองคกรดวย เนื่องจากอาจเกิดลําเอียงในการประเมินผลงานจากหัวหนา อยางไรก็ดี 
การดําเนินนโยบายเชนนี้ ก็เปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก เพราะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับคนในองคกร ถือเปนการตอบแทนความจงรักภักดี ใหกับบุคลากรขององคกร ที่ทุมเททํางาน
ใหกับองคกรมาเปนเวลานาน แตในเวลาเดียวกัน การสรรหาโดยการเลื่อนตําแหนง หรือการโยกยาย
บุคลากรภายในนั้น ก็มีผลเสียดวยเชนกัน กลาวคือ หากองคกรมีระบบที่รองรับในเรื่องนี้ไมดี หรือขาด
ความโปรงใสและยุติธรรม ก็อาจเกิดผลเสียตามมาได โดยเฉพาะการยอมรับของบุคลากรแตละระดับ 
ซึ่งเปนปจจัยที่นําไปสูความขัดแยงภายในองคกรได 
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วธิกีารสรรหาจากแหลงภายใน (Internal Recruiting Method) 
 การสรรหาภายในมีวิธีการท่ีสําคัญอยู 5 วิธีดวยกันคือ 

1. การแจงตําแหนงงานวางและการคัดเลือกดวยตนเอง (Job Posting : Self Selection) เปน
กระบวนการแจงขอมูลใหพนักงานทราบวามีตําแหนงงานใดที่เปดรับสมัครอยู 

2. การใชทักษะ (Skill Inventories) 
3. การใชการอางอิงจากบุคคลภายใน  (Referrals) 
4. หัวหนาทําหนาที่คัดเลือกเอง 
5. การจัดใหมีแผนงานพัฒนานักบริหาร (Executive Development Plan) 

 
การสรรหาจากแหลงภายนอกองคกร (External Organization) 
 การสรรหาจากแหลงภายนอกสามารถพิจารณาไดจากแหลงตาง ๆ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
ความตองการในการจางและผลการวิเคราะหแหลงตาง ๆ แหลงภายนอกนั้นประกอบดวย 

1. สํานักงานจัดหางานของรัฐ (Public Employment Services) 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
1.2 กองการจัดหางานของกรมแรงงาน แระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 
ขอดี ของสํานกัจัดหางานของรัฐ คอื 

1. เปนแหลงท่ีเชือ่ถือได เพราะเปนของรัฐ 
2. นายจางและผูสมัครจะไมเสียคาใชจายแตอยางใด 
 

ขอเสียของสํานักจัดหางานของรัฐ คอื 
 ลาชาไมทันการเพราะจะตองผานขั้นตอนตามระเบียบราชการทั่วไป ถาเปนเรื่องความตองการ
แรงงานที่เรงดวนก็อาจไมทันการ 
 

2. สํานักจดัหางานเอกชน (Private Employment Agencies) 
ตัวแทนหรือนายหนาจัดหางานเอกชน ก็คือ สํานักจัดหางานตาง ๆ ท่ีมีใบอนุญาตประกอบ

กิจการจัดหางาน ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสวนใหญเราจะเห็นจากหนา
หนังสือพิมพ 
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3. หนวยจัดหางานของสถาบันการศึกษา  (High  School, Trade  and  Vocational  Schools, 
Colleges,  Professional  Schools  and  Universities) 
 โรงเรียนและสถาบันเปนแหลงที่ สําคัญในการสรรหาบุคลากร  ประเภทที่มีความรู
ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะสถาบันที่มีการสอนวิชาเฉพาะบางแขนง ในปจจุบันนี้สถาบันตาง ๆ 
มักจะจัดสถานที่สําหรับอํานวยความสะดวกในการคัดเลือกนักศึกษา  บริษัทใหญ  ๆ  จะสง
คณะกรรมการคัดเลือกมาทําการสอบสัมภาษณ หรือทดสอบนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา บาง
กรณีบริษัทอาจติดตอของจองตัวผูกําลังเรียน ซึ่งมีผลการเรียนดีเดน นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทตองการ
คนงานและไมสามารถติดตอกับคนงานโดยตรงได ก็อาจขอใหสถานศึกษาเปนคนกลางติดตอให ใน
แทบทุกมหาวิทยาลัย จะมีหนวยจัดหางาน ที่สังกัดอยูในกองกิจการนิสิตนักศึกษาหรือหนวยจัดหางาน
ท่ีตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวกลางหาแหลงงานใหนิสิต นักศึกษา ทั้งในระหวางภาคฤดูรอนและเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ในบางมหาวิทยาลัยท่ีตั้งขึ้นมานานทางหนวยจัดหางานจะมีการติดตอสัมพันธอยางดีกับ
บริษัท องคกร และหนวยงานของรัฐบาลหลายแหง เมื่อหนวยงานเหลานี้มีตําแหนงวางก็จะแจงมายัง
หนวยจัดหางานของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะพิมพเปนจุลสารแจงขาวตําแหนงวางเหลานี้แจกไปยังคณะ
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะติดไวท่ีบอรดใหนักศึกษาที่สนใจทราบ 
 
 4. จากผูมาสมัครงานดวยตัวเอง (Personal Application) หรือท่ีเรียกวา   Walk in 

โดยผูสนใจหางานทํามาสมัครเองท่ีหนวยงาน องคกรหลายแหงใชวิธีรับสมัครไวลวงหนา ทํา
การคัดเลือกจากใบสมัครและเก็บรายชื่อไวในบัญชี เพื่อรอการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีตําแหนงวาง 
และบัญชีนี้ตองแกไขปรับปรุงอยูเสมอ เพราะถาเก็บไวนานเกินไปคนท่ีมาสมัครงานไวอาจจะไดงาน
จากที่อ่ืนไปกอนแลวก็ได 

 
5.  สมาคมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล หรือสมาคมวิชาชีพตาง ๆ 
สมาคมดังกลาว ไดแก สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (Thailand Management 

Association) สมาคมจะมีเอกสารหรือวารสารแจกเกี่ยวกับตําแหนงวางอื่น ๆ และมักจะใหความรวมมือ
บอกตําแหนงวางกับผูสนใจสอบถาม และบางครั้งก็ชวยลงเผยแพรคุณสมบัติของผูสมัครไวดวย 

หนวยงานน้ีก็เชนเดียวกับหนวยจัดหางานอื่น ๆ คือทําหนาที่เปนเพียงตัวกลางสงขาวสารจากผู
วาจางมายังผูสมัครงาน และจากผูสมัครไปสูผูที่สนใจงาน ซึ่งก็เปนแหลงที่ผูตองการรับสมัครงานใช
เปนสื่อกลางในการติดตอไดอีกทางหนึ่ง 
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 6. ประกาศรับสมัคร 
 วิธีการนี้องคกรสามารถสรรหาบุคลากรโดยประกาศผานทางสื่อสารมวลชน เชน วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือทัศน หรือปดประกาศตามแหลงตาง ๆ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานนั้น ๆ ใหสนใจสมัครเขารับการคัดเลือกจากองคกร 
 
 7.  วันตลาดนัดแรงงาน (Labor Market Day) 
 การจัดตลาดแรงงานจะไดรับความรวมมือจากบริษัทหางหุนสวนตาง ๆ งานดังกลาวนี้มี
จุดประสงคเพื่อแนะนําอาชีพตาง ๆ และพรอมที่จะเปดรับสมัครผูคนตาง ๆ ใหเขามาทํางานในตําแหนง
วางตาง ๆ ของวันเวลาที่ไดจัดขึ้นมาจริงๆ การจัดตลาดนัดแรงงานจะถูกโฆษณาตามหนังสือพิมพตาง ๆ 
หนวยราชการและสถานที่ที่ใหบริการเกี่ยวกับการจัดหางานทําสถานที่ที่จัดมักจะถูกกําหนดขึ้นตาม
เมืองใหญท่ีมีผูคนอยูเปนจํานวนมาก และจะมีทีมงานที่พรอมจะใหคําแนะนําตาง ๆ แกผูท่ีมีความสนใจ 
 
 8.  แหลงอื่นๆ  (Other Sources) 
 จากศูนยสงเสริมวิชาชีพคนพิการ  หรือจากสถานฝกอาชีพของคนบางประเภท  ซึ่งมีการอบรม
และฝกหัดใหปฏิบัติงานบางอยาง  เปนตน 
 
เทคนิควิธีการสรรหาพนักงาน  (Recruiting  Techniques-How to Get Them In) 
 ในการจัดหาคนเขามาทํางานในองคกรมีวิธีการตางๆ  ท่ีอาจนํามาใชไดตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  ดังตอไปนี้ 
 1.  วิธีสงผูสรรหาเดินทางไปรับสมัคร  (Traveling  Recruiter)  สวนมากบริษัทใหญๆ  มักจะ
สงคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมาทําการสอบสัมภาษณหรือทดสอบนักเรียน  หรือนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในชวงที่นักศึกษากําลังจะจบการศึกษา  บางกรณีก็อาจจะจองตัวไว
กอน  ตามขั้นตอนการสรรหาจากสถาบันการศึกษา  นอกจากนี้ในวันจัดตลาดนัดแรงงานก็จะมีตัวแทน
ของบริษัทหรือหนวยงานตางๆ  ไปรับสมัครดวยตนเอง 
 2.  วิธีโฆษณาตามหนังสือพิมพ  (Newspapers  Advertisement)  คําวา
หนังสือพิมพในที่นี้หมายถึง  ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  จะมีคอลัมนรับสมัครงานอยู
เปนประจํา  
 3. วิธีการประกาศตามส่ือมวลชนแขนงตางๆ  (Mass Media)  เชน  ทางโทรทัศน  หรือทาง
สถานีวิทยุในรายการตางๆ 
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 4.  ใหพนักงานที่ทํางานในองคกรเปนผูแนะนําให  (Recommendation)  พนักงานที่ทําอยูแลว
ยอมรูถึงสภาพความเปนไปขององคกร  และลักษณะของงานที่ทําดีอยูแลว  จึงอาจแนะนําบุคคลท่ีตน
เห็นวาเหมาะสมกับงานที่ทํา  แตการใชวิธีการนี้พึงระมัดระวัง  เพราะโดยทั่วไปพนักงานมักจะแนะนํา
พวกญาติมิตรหรือพวกพองของตนเทานั้น  วิธีการสรรหาโดยการแนะนําก็ไดรับความนิยมจากผู
บริหารงานจํานวนไมนอย  โดยมีเหตุผลแสดงวากิจการไดรับความไววางใจจากพนักงานภายในองคกร  
และพนักงานมีความหวังดีตอองคกรจึงพยายามเลือกบุคลากรซึ่งพยายามเลือกบุคลากรซึ่งเห็นวาเปนคน
เหมาะสม  เทากับเปนการชวยลดภาระของฝายบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการสรรหาและ
คัดเลือกลงไปสวนหนึ่ง 
 5.  การติดตอผานสหภาพแรงงาน  (Labor  Unions)  สหภาพแรงงานจะใหความสะดวกในแง
ท่ีวา  อาชีพแตละอาชีพจะรวมกลุมตางๆ  เมื่อตองการแรงงานประเภทใดก็อาจติดตอผานสหภาพแรง
งานนั้นไดโดยตรง  หากงานประเภทใดมีนอยทางสหภาพแรงงานก็จะจัดสรรใหดวยแรงงานที่ได
จากสหภาพแรงงานมักจะไดมาตรฐานและเชื่อถือไดเพราะมีขอมูลตางๆ เกี่ยวกับแรงงานทุกอยาง  
นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังเปนผูคํ้าประกันและรับผิดชอบคนงานอีกดวย 
 6.  การย่ืนใบสมัคร  (Casual Applicant)  เปนการใหผูสมัครมายื่นความจํานงไว  โดยการมา
เขียนใบสมัครไว  (Walk in)  หรือสงจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย (Mail)  เมื่อองคกรมีตําแหนงวาง
ก็อาจเลือกจากใบสมัครตางๆ  หาคนที่เหมาะสม  แลวเรียกมาสัมภาษณหรือคัดเลือกเขาทํางานไดเลย 
 7.  การจางญาติพี่นองเขามาทํางาน  (Nepotism) ซึ่งความเปนจริงไมถือวาเปนโครงการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยตรง  แตในทางปฏิบัติสําหรับองคกรแบบครอบครัวเปนเจาของมักนิยมใช
วิธีนี้  เพราะเกี่ยวกับความไววางใจซึ่งกันและกัน 
 8.  การจางแรงงานเปนครั้งคราว  (Leasing)  สําหรับงานบางอยางมีความตองการในบางเวลา
หรือเมื่อมีความจําเปนเทานั้น  เชน  งานทางดานบํารุงรักษา (maintenance)  งานเก็บกวาดดูแลสถานที่ 
(janitorial  service)  และงานเสมียน  (clerical operation)  เปนตน  องคกรอาจจางงานคนงานใหทํางาน
เปนรายชั่วโมงหรือรายวันตามความจําเปน  เมื่อเสร็จงานแลวก็หมดหนาที่ไป  วิธีน้ีจะทําใหลดคาแรง
ไดมาก  เพราะไมไดจายเปนรูปเงินเดือนประจํา  แตจะจายเมื่อตองการทํางานเทานั้น  ไมตองเสีย
คาใชจายในการเก็บประวัติบันทึกเกี่ยวกับคนงาน  ลดคาใชจายดานสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล 
(fringe   benefits)   และชวยลดอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (laboor  turnover)  อยางไรก็ดี  การใช
วิธีนี้เพียงใด  องคกรจะตองดูความเหมาะสมของลักษณะงาน  ความรูความชํานาญของคนงานที่จะจาง  
และกฎหมายเกี่ยวกับการจางแรงงานวามีโอกาสใหทําไดเพียงใด 
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อยางไรก็ตามองคกรตางๆ  ควรพิจารณาหลักการทั่วไปในการสรรหาบุคลากร (Principle of 
Pecruitmut)   
 1.  พิจารณาวางแผนกําลังคน (Manpower  Plan) ของหนวยงานใหรอบคอบทั้งในระยะสั้น 1-
2ป  และระยะยาว  3-5 ป โดยคํานึงถึงปจจยัแวดลอมทางธุรกิจ  “5C”  คือ 

- ลกูคา  (Customer) 
- คูแขง  (Competitors) 
- ตนทุน (Cost) 
- เทคโนโลยี (Change of Technology) 
- ความผนัผวนที่ไมคาดคดิ  เปนวกิฤตการณตางๆ  (Crisis) 

2.  กอนที่จะรับพนกังานคนใดเขาทํางานตามแผน  ควรพจิารณาทางเลือกอื่นๆ  ในการใช
คนทํางานควบคูไปดวย  อาทิ  การจางเหมา  การนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชแทนคน  การจางชั่วคราว
การใชบรกิารของบริษัทอ่ืนๆ  ฯลฯ 
 3. พิจารณาคุณสมบัตขิองพนักงานที่อยูกับบริษัทมากอน  ควรพิจารณารับเขาทํางานใน
ตําแหนงที่วางนั้นดูกอน 
 4.  หากประสงคจะรับพนกังานใหมเขาทํางาน  ควรพิจารณาการรับเขาทํางานในตาํแหนงงาน
ระดับปฏิบตักิารดานตนๆ  เสียกอน  แลวคอยสงเสริมใหกาวหนาตามโอกาสตอไปภายหลัง 
 5.  สวนมากจะรับพนกังานที่มีอายนุอยเขาทํางานกอน 
 6.  ใชหลกัคุณวุฒิ  (Merit)  ในการพจิารณารับพนกังานใหมเขาทํางาน 
 7.  พิจารณา  “แวว”  หรอื  “ศักยภาพ”  (Potential)  ของพนักงานทีจ่ะสามารถเรยีนรูงานเร็ว  
และเติบโตกาวหนาตอไป 
 
ปญหาเกี่ยวกบัการสรรหาทีเ่กิดขึน้กบัวิสาหกิจ  SMEs 

1. ไมใหความสําคัญกับการสรรหา 
2. ไมมีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับวธิีการสรรหา 
3. คิดวางานใน  line  การผลิตคอืงานกรรมกรใครก็ทําได 
4. ไมเคยคํานึงถงึตนทุนในการสรรหาพนกังาน 
5. ใชวธิีการสรรหางายๆ  แบบตั้งรับ 
6. คิดถึงการสรรหาจากภายนอกองคกร  มากกวาภายในองคกร 
7. สรรหาเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา  (ไมมีการวางแผน) 
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8. มีขอจํากัดเกี่ยวกับแหลงในการสรรหา 
9. ลักษณะงานไมจูงใจใหมผีูมาสมัครงาน 
10. ไมมีเวลาสรรหาเนื่องจากมคีวามจําเปนเรงดวนใน  line  การผลิต 

 
แบบฟอรมใบสมัครงาน  

 แบบฟอรมใบสมัคร  (Developing  and  using  opplieolion forms)   เปน
เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูลของผูสมัครงาน  เกี่ยวกับคุณสมบัติสวนตัว  เชน  
ครอบครัว  การศึกษา  ภูมิลําเนา  และประสบการณที่ผานมา  รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ 
 จุดมุงหมายในการใชใบสมัครงาน  (Purpose of Application  forms)  

สําหรับนายจาง  ใบสมัครงานเปนขั้นตอนสุดทายของการสรรหา  และเปนขั้นตอนแรกของการคัดเลือก
พนักงาน  บางองคกรอาจจัดใหมีการสัมภาษณอยางสั้นเพื่อกลั่นกรองกอนแจกใบสมัครใหกรอก  ในใบ
สมัครจะมีขอมูลที่ทําใหสามารถศึกษาได  ดังนี้ 

• ผูสมัครมีการศึกษาและประสบการณเพียงพอที่จะทํางานหรือไม 
• สามารถสรุปความกาวหนาและการเติบโตจากงานที่เคยทํามากอน 
• ความมั่นคงและตั้งใจของผูสมัครจากงานที่ทํามากอน 
• คาดคะเนโอกาสในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

 
โอกาสท่ีเทาเทียมกันและใบสมัครงาน  (Opportunity  and  Application  forms)  นายจางตอง

แนใจวาใบสมัครตองไมขัดตอกฎหมายความเทาเทียมกันในการจางงาน  (Employee  laws) รายการที่
ควรพิจารณาในใบสมัครมีดังนี้ 

1. รายละเอียดสวนตัว    เชนอายุ  เพศ  วันเกิด  สถานภาพสมรส  ฯลฯ   
2. สัญชาติเปนเรื่องจําเปนเพราะ ถาไมใชสัญชาติไทยจะมีปญหาเรื่องวีซา  และใบอนุญาต

ทํางานเขามาเกี่ยวของดวย 
3. ศาสนา  ดูเผินๆ เหมือนไมจําเปน  แตงานบางอยางมีผลกระทบกับบางศาสนา  เชนบาง

วิสาหกิจทํางานวันอาทิตย  เพื่อประหยัดคาไฟ  ทําใหพนักงานที่นับถือคริสตศาสนาไม
สามารถไปโบสถได 

4. สถานที่ เกิด  หรือภูมิลําเนาเดิม  อาจชวยเปนขอมูลใหสามารถประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได  หรืออาจมีความจําเปนตองใชหากมีการทุจริตเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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5. บัตรประจําตัวประชาชน  ตองเปนบัตรที่ยังไมหมดอายุ 
6. สถานภาพสมรส  มีความจําเปนมากโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมักมีปญหาเรื่อง  

ชูสาวเกิดขึ้นบอยๆ 
7. การศึกษา  มักถามถึงวันเขาศึกษาและวันที่สําเร็จการศึกษารวมทั้งสถาบันที่จบ  ควรให

แนบหลักฐานยืนยันมาดวย 
8. ภูมิหลังดานการเปนทหาร  เพื่อพิจารณาความถูกตองตามกฎหมายของการเขารับราชการ

ทหาร 
9. ขอมูลอาชญากรหรือการถูกดําเนินคดี  เพ่ือปองกันการรับผูประพฤติตนผิดกฎหมายเขา

ทํางาน 
10. ประวัติการทํางาน  ควรเรียกจากงานปจจุบันหรืองานลาสุดแลวเรียงถอยหลังไป  เพราะ

งานปจจุบันมีความนาสนใจตอการพิจารณามากที่สุด 
11. การพัฒนาและฝกอบรม  เพื่อประเมินการเรียนรูและการใสใจในการพัฒนาตนเอง 
12. การเปนสมาชิกองคกรตางๆ  เพ่ือพิจารณาการเขาสังคม 
13. บุคคลอางอิง  สําหรับการตรวจสอบประวัติ 
14. บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน 

 



การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

4 4 --  1616  

สรุปขั้นตอนการสรรหา 
 

 

ฝายงานตนสังกัดแสดง
ความจํานงคขอจาง

พนักงาน 

ฝายทรัพยากรมนุษย 
หรือเจาหนาท่ี บุคคล
พิจารณาอัตรากําลัง 

 

ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
ตามอํานาจ 

ดําเนินการสรรหาจาก
ภายในและภายนอก

องคกร 

 

สัมภาษณเบ้ืองตนโดย
ฝายทรัพยากร 

 

กรอกใบสมัคร 
 

แบบฟอรม 4 และ 5 

 

แบบฟอรม 1,2 และ 3 
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แบบฟอรมท่ี 1 
แบบฟอรมขอจัดจางพนกังาน 

 
ช่ือตําแหนงที่ตองการ     ระดับตําแหนง 
(Position  Title)                                                                       (Job  Group) 
ระยะเวลาการจาง                   [   ]   จางประจํา  (Permanent  Employment) 
(Period  of  Employment)      [   ]   จางชั่วคราว  (Contract  Employment) 
                                                                ระยะเวลา                                 เดือน/ ป 
                                                                (Period)                                    (Month/Year) 
ลักษณะงาน/เงื่อนไขในการทํางานโดยสังเขป (สถานที่ทาํงาน, เวลาทํางาน ฯลฯ) 
(Job  Description /Working Conditions Work Site,  Day / Night / Shift Work etc) 
 
 

คุณสมบัติผูดํารงตําแหนง (การศึกษา , ประสบการณ , ทักษะในการทํางาน , ความสามารถทางภาษา) 
(Qualification  Required  Education, Experience, Special  Skills, Language etc) 
 
 

เสนอขอโดยตาํแหนง                                 ตําแหนง                                   วัน/เดือน/ป  
(Requested  by)                                          (Position)                                  (D/M/Y) 
อนุมัติ-ตามแผนกําลังคนที่กาํหนด 
(Approved-If beyond manpower  plan  establishment) 
                                                                   ตําแหนง                                   วัน/เดือน/ป 
                                                                   (Position)                                  (D/M/Y) 
อนุมัติ-เพ่ิมเติมจากแผนกําลงัที่กําหนด 
(Approved – if beyond  manpower  plan establishment) 
                                                                    ผูอํานวยการฝายบุคคล             วัน/เดือน/ป 
……………………………………………(Human  Resource  Director)   (D/M/Y) 
                                                                    กรรมการผูจดัการ                    วัน/เดือน/ป 
……………………………………………(Managing  Director)               (D/M/Y) 
หมายเหตุ : 
(Remarks) 
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แบบฟอรมท่ี 2 
 

แบบฟอรมขอจัดจางพนกังาน 
วันท่ี ………………….. 

 
1.   ตําแหนง : 2.   แผนก/ฝาย 
3.  วันท่ีตองการ ……………………………. 
4.   จํานวนคนที่ตองการ ……………………. 

5.   เพศ ………………………………………. 
6.   สถานภาพสมรส ………………………… 

7.   การศกึษาขั้นต่ํา 
        ป. 6                         ปวช. 
        ม.3                           ปวส. 
         ม.6                           ปริญญาตรี/โท 
       สาขา/วิชาเอก 
        ……………………………………………… 

8.    ประสบการณขัน้ต่ํา 
        ………………………………………….. 
        ………………………………………….. 
        ………………………………………….. 
        …………………………………………. 

9.   ความสามารถ / ความชํานาญอยางอื่น 
ก. ภาษาตางประเทศ  …………………………………………………………………………. 
ข. พิมพดีด / ความรูดานคอมพวิเตอร ………………………………………………………… 
ค. อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………….. 

10.   คุณสมบัติอ่ืนๆ  (สวนสูง/น้ําหนัก  หนาตา  ฯลฯ) 
 
11.  ประเภทและเหตผุลของการจาง 
         พนักงานประจํา 
          พนักงานชั่วคราว  (กี่วัน / เดือน) …………………………. 
                            แทน  (ใคร) ………………………………………………………………………………… 
                            จางเพิ่ม  (ทําไม)  …………………………………………………………………………… 
12.  หมายเหตุเพิ่มเติม  (ถาม)ี 
 
ผูขอจาง  : ผูอนุมัติ  : 
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แบบฟอรมที่  3 
แบบฟอรมขอจัดจางพนักงาน 

 
ฝาย / แผนก   :                วันที่  : 
สง         :   ตนฉบบัถึงผูจัดการฝายบุคคล ; สําเนาเก็บไวที่หัวหนาฝายที่ออกใบขอ 

อัตราคาจางตอ จํานวนคน
ที่ตองการ ตําแหนง 

วันที่ตองการ
ใหเริ่มงาน 

เปนการ
จางเพิ่ม 

เปนการ
จางแทน 

จางเปนพนักงาน 
ประจํา 

จางเปนพนักงาน 
ชั่วคราว 

ชาย หญิง 
วัน สัปดาห เดือน 

            
            
            
            
            
            
            
            

หัวหนา 
แผนก/ฝาย 

ผูขอ : 
หัวหนาแผนก                                       /หัวหนาฝาย 

ผจก. 
ฝายบุคคล 

ผูอนุมัติ  : 

                      หมายเหตุ  : 

ผจก. 
ใหญ 

ผูอนุมัติ  : 
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แบบฟอรมท่ี 4 
ใบสมัครงาน  Application Form 

ตําแหนงที่ตองการ  1…………..…………………………..…… 2……………………..…..…………………. 
เงินเดือนท่ีคาดหวัง ……………………………………….…….เร่ิมงานวันที่ ………..….………………….... 
(นาย,นาง,นางสาว) ………………………………….………… สัญชาติ …………... เชื้อ
ชาติ ……..………… 
ศาสนา …………….. เกิดวันท่ี …..…… อายุ ..…………สวนสูง ……...…..…ซม.  นํ้าหนัก..……..……. ก.ก. 
เลือดกรุป ……….. ท่ีอยูปจจุบัน ….………หมู ………..... หมูบาน/อาคาร……………………….ชั้น……….. 
หอง …….……….ซอย ……..……………….ถนน …………………………ตําบล…………………………. 
อําเภอ……….…..……..จังหวัด…………………..รหัสไปรษณีย……………...เบอรโทร…...……………… 
บัตรประชาชนเลขที่………….…………..……ออกใหท่ีเขต…………………….จังหวัด…..……………….. 
บัตรหมดอายุ………………………….…………. 
สถานภาพทางการทหาร            ผานการเกณฑทหารแลว            ยังไมไดรับการเกณฑทหาร 
สถานภาพทางการสมรส           โสด   แตงงาน   หยา         มาย 
งานอดิเรก   1. ...……………...… 2…….……….….……. 3…….………………. 4 ….………….………… 
อาชีพ     นักศึกษา       กําลังจะจบการศึกษา   จบการศึกษาแลว      ทํางานอยู     วางงาน 

ประวตักิารศึกษา 
ระยะเวลา ช่ือ 

สถานศึกษา 
ที่ตั้ง วุฒิ 

การศกึษา 
วิชาเอก คะแนนเฉลีย่ 

ตั้งแต จนถึง 
       
 

ปจจุบันทํางานที่ …….………………………………………………….ตําแหนง……………………………... 
ท่ีอยู………………………………………………………….……….....โทร………………………………….. 
หนาที่และความรับผิดชอบ………………………………………….…..……………………………………… 

ประวตักิารทํางาน 
ระยะเวลา ชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะของงาน คะแนนเฉลี่ย 

ตั้งแต จนถึง 
      

ประวตักิารศึกษา 
ระยะเวลา 

ชื่อสถาบัน หัวขอการฝกอบรม 
ตั้งแต จนถึง 
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ประวัติการทาํงาน 
 
ความสามารถพิเศษและกิจกรรอื่นๆ …………………………………………………………………….. 
ความสามารถทางดานภาษา อังกฤษ         ไมด ี      พอใช      ดี 
    จีน         ไมด ี      พอใช      ดี 
    อ่ืนๆ ………………………………………………. 
รถยนต        มี                ไมมี  ใบขับขี่    มี    ไมมี 
รถจักรยานยนต       มี                ไมมี  ใบขับขี่    มี    ไมมี 
บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน …………………………... เกี่ยวของเปน….………………… 
ท่ีอยู …………………………………………………………………………………………………….. 
 

กรณุาสงจดหมายพรอมหลกัฐานตางๆ  ของคุณมาที่  ผูจัดการฝายบุคคล 
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แบบฟอรมท่ี 5 
ใบสมัคร   (Application  Form) 

ตําแหนงงานที่สมัคร : 
Position applied for 

เงินเดือนที่ตองการ : 
Expected starting salary 

หลักฐานประกอบการสมคัรงาน  :  (สําหรับเจาหนาที่ผูกรอก) 
รูปถายหนาตรงขนาด 2”          สําเนาทะเบียนบาน           สําเนาบัตรประชาชน 
จํานวน  2 รูป                            ใบผานทหาร                    ใบเลขที่บัตรผูเสยีภาษ ี
ใบรับรองการศึกษา                   ใบขับขี่                             อื่นๆ 

 
 

รูปถาย 2” 
PHOTO 

ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา  โปรดกรอกขอความใหครบถวน 
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely 

ประวัติสวนตัว  (Personal  Background) 
ชื่อ-สกุลภาษาไทย : 
Name in English 

เพศ                ชาย                หญิง 
Sex                Male               Female 

วัน เดือน ป เกิด : 
Date of Birth 

สัญชาติ  : 
Nationality 

เช้ือชาติ : 
Race 

ศาสนา : 
Religion 

อายุ  : 
Age 

สวนสูง  : 
Height 

น้าํหนัก  : 
Weight 

ตําหนิ  :  
Scar 

กรุฟเลือด : 
Blood group 

สถานที่เกิด : 
Place of Birth 

โทรศพัทที่ทํางาน : 
Office phone 

โทรศพัทท่ีบาน  : 
Home Phone 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดสะดวก : 
Present Address 
ท่ีอยูถาวร  : 
Permanent  Address 
บัตรประชาชนเลขที่ : 
I.D. Card No. 

วันออกบัตร : 
Issued date 

วันหมดอายุ : 
Expired date 

ออกให ณ อาํเภอ/เขต : 
Issued at 

จังหวัด : 
Province 

บัตรประจาํตัวผูเสียภาษีเลขที่ : 
Tax I.D. Card No. 

บัตรประกันสังคมเลขที่ : 
Social Security No. 

สถานะความเปนอยู :           บานสวนตัว           บานเชา            อาศยับิดามารดา          อาศัยอยูกับผูอื่น 
Living Status                       Own  Home          Rent  home       Live with  Parents       Live with Other 
สถานะครอบครัว :            โสด                 แตงงาน                หยา                 มาย               แยกกนัอยู 
Marital Status                     Single            Married                 Divorced         Widowed     Separated 
กรณีแตงงาน        จดทะเบียน             ไมไดจด 
If Married            Registered          Non-Registered 

คูสมรสมีเงนิไดหรอืไม            มี          ไมมี 
Spouse has any income?        Yes          No 

ชื่อคูสมรส : 
Spouse’s Name 

อาชพี : 
Occupation 

สถานที่ทํางาน : 
Firm  Address 
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จํานวนบุตร : 
No. of Children 

จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา : 
Children in School 

จํานวนบุตรอายเุกิน 21 ป : 
Children over 21 years 

ชื่อบิดา : 
Name of Father 

อายุ : 
Age 

อาชพี : 
Occupation 

    มีชีวิต              ถึงแกกรรม 
    Alive               Passed away 

ชื่อมารดา : 
Name of Mother 

อายุ : 
Age 

อาชพี : 
Occupation 

    มีชีวิต              ถึงแกกรรม 
    Alive               Passed away 

สถานะทางทหาร :       ไดรับการยกเวน          ศึกษาวิชาทหาร          ผานการเกณฑทหาร          อืน่ๆ 
Military  Service          Exempted                   Military Studied        Discharged                         Other 

ประวัติการศึกษา 
(Educational  Background) 

ปการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

Education 
ชื่อสถาบนั 

Name  of  Institute 

จังหวัด/
ประเทศ 
Country 

จาก 
From 

ถึง 
To 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 
(Course Taken / 

Completed) 
ประถมศึกษา (Primary)      
มัธยมศึกษา  (Secondary)      
อาชีวะศึกษา (Vocational)      
อนุปริญญา  
(Higher Vocational) 

     

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)      
อื่นๆ  (Other)      

ภาษา (Languages) 
การพดู  Speaking การเขาใจ Understanding การอาน Reading การเขยีน Writing ประเภทภาษา 

Type of   Language ดีมาก 
Exc 

ดี 
good 

พอใช 
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
good 

พอใช 
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
good 

พอใช 
Fair 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
good 

พอใช 
Fair 

ไทย Thai             
อังกฤษ English             
จีน Chinese             
อื่นๆ Other             

ประวัติการทํางาน (Employment  History) 
ระยะงาน 

Date Employed 
ชื่อสถานประกอบการ 

(List of Employer) 
จาก From ถึง To 

ตําแหนง 
Position 

เงินเดือนครั้งสุดทาย 
Last Salary 
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บุคคลท่ีไมใชญาติซึ่งทราบประวตัิของทานและบริษัทฯ สามารถสอบถามได 
Persons Other than relatives who can be contacted 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ความสัมพันธ 
Relationship 

สถานที่ทํางาน / ที่อยู  
Firm  Address 

ตําแหนง 
Position 

โทรศัพท 
Telephone 

     
     
     
     

ความรูพิเศษ           คอมพิวเตอร     เทเล็กซ       เครื่องโทรสาร      พิมพดีด         อื่นๆ 
Special  ability            Computer               Telex               Facsimile                  Typing               Other 
ในตําแหนงที่ตองการค้ําประกัน :              ไมขัดของ                   ขัดของ 
Can you provide a guarantor?                         Yes                                  No 
ในการปฏิบัติงานเปนกะหมุนเวียนไป :              ไมขัดของ                   ขัดของ 
Can  you  work  shift  by  shift?                                Yes                                No 
บุคคลในบริษัทฯที่ทานรูจกัคุนเคยชื่อ :                                               ความสัมพันธ 
Relatives or friends working in this company                                     Relationship 
ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ไดในวันที่ : 
Date  available  to  start  work 
                     ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ  หากขอความตอนหนึ่งตอนใด  
ไมตรงกับความเปนจริง  ขาพเจายอมรับวาการวาจางที่ตกลงนั้นเปนอันโมฆะทันที 
                     Certify that  all  of  the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge 
and any false information willfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service. 
 
                    วันที่ ….…./……../…...…                                  ลงชื่อผูสมัครงาน…………………..……. 
                    Date                                                                     Applicant’s Signture 
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แบบฟอรมท่ี 6 
 

(ฉบับภาษาไทย) 
 

เฮอริเทจ แทรแวล 
 

ใบสมัครงาน 
ตําแหนงงาน / ประเภทงานที่สมัคร  
เงินเดือนที่ตองการ 
 
ขอมูลสวนตัว 
      ชาย      หญิง 
ชื่อภาษาไทย          อาย ุ
เขียนแบบฝรั่ง      น้ําหนัก          สวนสูง 
สถานที่เกิด      วันเดือนปที่เกิด 
สัญชาต ิ      ศาสนา 
สถานภาพสมรส   โสด              แตงงานแลว           แยกกันอยู    หมาย 
ที่อยูปจจุบัน : 
 
โทรศัพท    : ที่บาน   ที่ทํางาน       โทรศัพทมือถอื : 
บัตรประชาชนเลขที่  :                วัน/เดือน/ปและสถานทีอ่อกบัตร 
บัตรผูเสียภาษีฯ  เลขที่  :    บัตรประกันสังคมเลขที่ : 
 
ขอมูลครอบครัว 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ อาชีพ/ตําแหนง
งาน 

สถานที่ทํางาน /ที่
อยู 

หมายเลข
โทรศัพท 

คูสมรส      
     
     

บุตร 

     
บิดา      
มารดา      

     พ่ีนอง 
     

 
รูปถาย 
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ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน เดือน-ป 

(จาก-สง) 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก เกรด

เฉลี่ย 
ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา      
อาชีวศกึษา      
ปริญญาตรี      
สูงกวาปริญญาตรี      
ประวัติการฝกอบรม 

หลักสูตร/วิชา ชื่อสถาบันที่จดั/สถานที่ ระยะเวลา 
   
   
ความสามารถพิเศษ 

ภาษาตางประเทศ พิมพดีด การขับรถ 
ภาษาไทย                     คํา/นาที 
ภาษาอังกฤษ                คํา/นาที 

โปรด  :  ดีมาก   -  ดี   - พอใช 
            - เล็กนอย     - ไมได 
 
 
              เขาใจ      พูด      เขียน 

ชวเลข 
 

อังกฤษ 
(อื่นๆ) 

ภาษาไทย                     คํา/นาที 
ภาษาอังกฤษ                คํา/นาที 

 มีใบอนุญาตขับรถจกัรยานยนต 
เลขที่ ……………………………... 
วันหมดอายุ ……………………… 

 มีใบอนุญาตขับรถยนต 
ประเภท  …………………….. 

เลขที่ …………………………….. 
วันหมดอายุ ……………………… 

(อื่นๆ) คอมพิวเตอร 

(อื่นๆ) โปรแกรม ……………………………. 

กิจกรรม / งานอดิเรก 
ชวงเวลา กีฬา / กิจกรรมอืน่ สมาชกิสโมสร / สมาคม 

ฯลฯ 
ตําแหนงงานที่ 
รับผดิชอบ 

ที่ ร.ร.    
ที่วิทยาลัย & 
มหาวิทยาลัย 

   

ปจจุบัน    
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ประวัติการทํางาน (เรียงจากปจจุบันไปหาอดีต) 
เดือน-ป 
(จาก-ถึง) 

ตําแหนง ชื่อสถานที่ทํางาน อัตรา 
เงินเดือน 

โบนัส / 
คอมมิชชั่น 

เหตุที่ออก 

      
      
      
      
บุคคลท่ีสามารถอางอิงได 
ชื่อ-นามสกลุ เกี่ยวของเปน ตําแหนงงาน ชื่อสถานที่ทํางาน โทรศัพท 
     
     
     
 
รายละเอียดอื่นๆ 
ทานเกณฑทหารหรือยัง?        เกณฑแลว                   ยังไมไดเกณฑ 
                                                                  ไดรับการยกเวน          เพราะ 
ทานมีขอบกพรองทางรางกาย      โรคเรื้อรัง  หรือความพิการอยางใดหรือไม? 
               ม ี         ไมมี      ถามี  -  โปรดระบุ 
ทานเคยถกูจับกมุหรือถกูกลาวหาวากระทําผดิกฎหมายหรือไม          เคย            ไมเคย 
  ถาเคย     -    โปรดระบ ุ
ทานมีรถเปนของตนเองหรือไม ? รถยนต     มี     ไมมี       รถจักรยานยนต    มี       ไมมี 
ทานมีใบอนุญาตขับรถแบบถาวรหรือไม ? 

ขับรถยนต           มี     ไมมี     ขับรถจักรยานยนต    มี       ไมมี 
งานอดิเรก    กีฬา    หรือเร่ืองที่ทานสนใจเปนพิเศษคือ 
ทานเปนสมาชกิของสมาคมหรือองคกรวิชาชีพใดบาง?  และมีตาํแหนงอะไร 
 
 
 
ทานมีญาติหรือคนที่รูจักคุนเคยทํางานในเครือเฮอริเทจหรือไม ?      มี                ไมมี 
ถามี      (ชื่อ)    ตําแหนง                 แผนก 
     เกี่ยวของเปน 
            (ชื่อ)    ตําแหนง                 แผนก 
     เกี่ยวของเปน 
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ครั้งนี้เปนคร้ังแรกที่ทานสมัครงานกับเครือเฮอริเทจใชหรือไม?   ใช             ไมใช 
         ถาไมใช – คร้ังที่แลวสมัครเมื่อใด ?  
 
ถาไดรับการคดัเลือก  ทานตองการใหบริษัทฯ  แจงลวงหนาที่วันกอนเริ่มงาน ?          วัน 
รายละเอียดอื่นที่ทานตองการจะเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนหรือเพื่อใหรูจักตัวทานอยางแทจริง 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายละเอียดตางๆ  ที่ระบุไวขางตนนี้เปนความจริงและถกูตองทุกประการ  
ขาพเจาทราบดีวาหากมีขอความที่ไมจริงหรือขาพเจาไมไดใหขอมูลตามทีถ่ามไวในที่นี้  ยอมเปนเหตุใหขาพเจาถูก
ปลดออกจากงานไดทัน  หากไดรับการวาจาง  ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของบริษัททุกประการ 
 

ลงชื่อผูสมัคร       วันที่  
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การคดัเลอืกบุคลากร  (Selection) 
 เปนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน  โดยคาดวาจะเปนบุคคลที่ทํางานได
ประสบความสําเร็จไดดีที่สุด  โดยพิจารณาจากทักษะ  ความสามารถ  และคุณสมบัติอื่นๆ  ที่จําเปนเพื่อ
การทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 
 

กระบวนการในการคัดเลือก  (The Selection  Process) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกขัน้ตนจาก 
ใบสมัคร 

สัมภาษณโดย 
ฝายทรัพยากรมนุษย 

ทบทวนใบสมคัรและ
ประวัติของผูสมัครงาน 

แบบทดสอบ 
- ความรูในงาน 
- ทักษะในงาน 
- ทัศนคติ 
- อ่ืนๆ 

สัมภาษณโดย 
ฝายงานตนสังกัด 

การตดัสินใจ 
คัดเลือก 

 

ตรวจสุขภาพ ทําสัญญา 
การจางงาน 

รับบุคลากร 
เขาทดลองงาน 

 

ปฐมนิเทศ มีพ่ีเลีย้งสอน 
แนะนํางาน 

ประเมินผล 
การทดลองงาน 

คัดเลือกบุคลากร 
ท่ีเหมาะสม 
เขาทํางาน 
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เครือ่งมือท่ีนยิมใชในการคัดเลอืกคนเขาทํางาน 
1. การสัมภาษณ  (Interview) 
2. การทดสอบ  (Testing) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม  (Observation Form) 
4. แบบวัดทางจิตวิทยา  (Questional) 
5. แบบสอบถาม  (Dues tionnaisc) 
6. จดหมายรับรอง (Recommendation) 
7. ใบสมัคร  (Application  Form) 
8. ปรญิญา  ประกาศนียบัตร 

 
การสัมภาษณงาน (Employment  Interviews)  
 ปจจุบันการใชการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกคนเขาทํางานนั้นเปนที่นิยมกันมาก  เนื่องจาก
สภาพแวดลอมในการจางงานที่เปลี่ยนไป การสัมภาษณจึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหคัดเลือกคนให
เหมาะสมกับงานไดดีวิธีหน่ึง 

 นอกจากนี้การสัมภาษณเปนมากกวาเครื่องมือในการ
คัดเลือก  การสัมภาษณเปนกระบวนการติดตอสื่อสารอยางหนึ่ง
ระหวางผูสมัครกับผูสัมภาษณ  ทําใหผูสมัครไดเรียนรูเกี่ยวกับงาน
และองคกร  และเริ่มพัฒนาความคาดหวังที่เปนจริงเกี่ยวกับงาน
และองคกร  เมื่อองคกรยอมรับผูสมัครคนนั้นแลว  จะมีการเจรจา

ตอรองกันในเรื่องรูปแบบการจางงานระหวางที่มีการสัมภาษณ  แมวาจะไมรับผูสมัครคนนั้น  แตการ
สัมภาษณถือเปนการประชาสัมพันธองคกรอยางหนึ่ง  ซ่ึงทําใหผูสมัครเกิดความประทับใจตอองคกรได 
 
การสัมภาษณเปนเครือ่งมือท่ีใชในการคัดเลอืก  มีหนาที่สาํคัญ  2  ประการคอื 

1. ชวยในการหาขอมูลเพิ่มเติม  ซ่ึงไมสามารถทําไดในการกรอกใบสมัครงานหรือเครื่องมือ
อ่ืนๆ 

2. ใชวัดการปฏิสมัพันธกับผูอืน่  เชน  ทาทาง  คําพูด  และความสามารถในการปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน การสัมภาษณทําใหพิจารณาไดวาผูสมัครมคีวามเหมาะสมกับองคกรหรือไม  
สามารถเขากบับุคคลอื่นในองคกรหรือไม  จะเกิดความขัดแยงหรือไม  หากเขามาทาํงาน 
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และความสามารถของผูสมัครผูน้ันจะนํามาใชใน ซึ่งการสัมภาษณจะชวยตอบปญหา
เหลานี้ได 

การวางแผนการสัมภาษณเพื่อคดัเลอืกบุคคลเขาทํางาน 
 เพ่ือใหเวลาที่ใชไปในการสัมภาษณของผูสมัครไดประโยชนคุมคามากที่สุดหรือเพื่อใหผู
สัมภาษณสามารถดําเนินการสัมภาษณไดอยางกระชับ  และสามารถสรุปผลการสัมภาษณไดภายใน
เวลาที่กําหนด  ผูสัมภาษณควรวางแผนการสัมภาษณ  โดยแบงชวงเวลาการวางแผนเปน  3  ชวงดังนี้ 

1. กอนมีการสัมภาษณ 
2. ระหวางที่มีการสัมภาษณ 
3. หลังเสร็จการสัมภาษณ 

 
กอนมีการสัมภาษณ  
 ผูสัมภาษณควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ  เหลานี้  กอนที่จะมีการสัมภาษณ 

1. ทําความเขาใจลักษณะงาน  และคุณสมบัติของผูท่ีตองการหามา
ดํารงตําแหนงงานที่วาง (Job  Description /Job  Specification) 

2. อานใบสมัครงาน (Application  Form)  และดูผลการทดสอบ  
(ถามี)  ของผูที่จะเขารับการสัมภาษณโดยละเอียด 

3. เตรียมคําถามที่จะถามในระหวางการสัมภาษณ  เพ่ือชวยใหได
ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครมากขึ้น  หรือที่ยังสงสัยเมื่อไดอานใบ
สมัครแลว  หรือเพื่อจะทดสอบความรูบางเรื่องของผูสมัคร 

4. ประชุมรวมกับผูสัมภาษณรายอ่ืน  เพื่อเตรียมแนวทางในการสัมภาษณ  การใชเวลาใน
การสัมภาษณ  เพ่ือใหการสัมภาษณดําเนินไปไดอยางราบรื่น  ภายในเวลาที่เหมาะสม 

5. นัดหมายผูสัมภาษณลวงหนา  พรอมใหรายละเอียดการสัมภาษณแกผูสมัคร  อาทิเชน  
สถานที่จะสัมภาษณ  เวลาท่ีจะใช  เปนตน  พรอมใหมีการตอบรับนัดหมายใหถูกตอง 

6. เตรียมสถานที่ที่จะสัมภาษณ  โดยสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณควรเปนที่เอ้ือใหเกิด
บรรยากาศเปนกันเองใหมากที่สุด  ปราศจากการรบกวน  อาทิ  โทรศัพท  เจาหนาที่เดิน
ไปมาเสียงพิมพดีด  เสียงเครื่องจักร  ฯลฯ  เกาอ้ีน่ังควรเปนเกาอ้ีท่ีนั่งสบายๆ  การจัดหอง
สัมภาษณถาเปนไปไดควรมีบรรยากาศเปนกันเองมากที่สุด  และควรมีนาฬิกาวางไวในที่
ท่ีผูสัมภาษณมองเห็นไดงาย  เพื่อจะไดไมตองดูนาฬิกาขอมือของผูสัมภาษณเองระหวาง
เวลาสัมภาษณเปนตน 
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ระหวางมีการสัมภาษณ 
 เมื่อมีการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรดําเนินการดังนี้  ในการเริ่ม และระหวางสัมภาษณ 

1. เริ่มสัมภาษณใหตรงเวลา  การเริ่มสัมภาษณตรงเวลาชวยใหการสัมภาษณเปนไปตามแผน
ที่กําหนด  และเปนหมายการสรางภาพพจนท่ีดีของหนวยงานใหผูสมัครไดเห็นดวย 

2. ใหการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง  โดยการแนะนําผูสัมภาษณ  สอบถามเรื่องทั่วๆ 
ไป  (Common  Link)  ท่ีผูสมัครตอบได  เพื่อเปนการสรางความเปนกันเอง 

3. เริ่มซักถามตามแนวคําถามที่เตรียมไวตามลําดับ 
4. จดบันทึกตามควร  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  และกันลืม 
5. เปดโอกาสใหผูสมัครไดซักถามขอสงสัย  หรือถามขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน  ตําแหนงงาน

ผลตอบแทน  ฯลฯ 
6. อธิบายขั้นตอนการคัดเลือก  และแนวปฏิบัติตอผูสมัครตอไป 
7. ปดการสัมภาษณอยางนุมนวล  หลังจากไดดําเนินการสัมภาษณมานานพอสมควร และคิด

วาไดขอมูลตางๆ  จากผูสมัครครบถวนแลว 
 
หลังเสรจ็การสัมภาษณ 
 ผูสัมภาษณควรดําเนินการในเรื่องเหลานี้ภายหลังจากเสร็จการสัมภาษณ 

1. พิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากใบสมัคร  ผลการสอบและหลักฐานอื่นๆ  ที่
เกี่ยวกับผูสมัครโดยละเอียด 

2. วิเคราะหดูวาผูสมัครมีคุณสมบัติและความสามารถ  ตลอดจนทัศนคติที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน  และหนวยงานหรือไมเพียงใด 

3. เทียบเคียงผลการสัมภาษณกับผูสัมภาษณรายอ่ืน 
4. สรุปความเห็นลงในแบบประเมินผลการสัมภาษณ 
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แบบบนัทกึการสัมภาษณ 
ช่ือผูสมัคร  วันที่สัมภาษณ  ผูสัมภาษณ  
หัวขอการสัมภาษณ 
ลักษณะการเปนผูนํา    (ประเมินจากความสามารถในการสรางทีม  นําทมี  ใหมีศรัทธาและทําให 

           ประสบความสําเรจ็ในการงานตามเปาหมาย) 
1. ใหทานเลาถึงความสําเรจ็ในการสรางทีม  ตามเหตุการณจริง  และใหรายละเอียดวธิีการแกปญหา

ในการบริหารงานและคน 
 
 

แนวโนมการทํางานใหเกิดความสําเรจ็  (ประเมินจากผลงานที่สามารถดําเนินการไดสําเร็จในอดตี) 
2. โปรดเลาถึงประสบการณของทานท่ีจะสามารถนํามาปฏบิัติและทําใหเกิดความสําเรจ็ในหนาท่ีนีไ้ด

และเลาถึงความสําเร็จทีผ่านมา  ที่ภาคภูมใิจ 
 
 

ความคิดเห็น  (ประเมินจากผลงานที่มีการคิดสิ่งใหม  การพัฒนาและปรับปรุงงานการสรางโอกาส 
    ใหมๆ  ใหกบัธุรกิจ) 

3. ใหอธิบายถึงเหตุการณจริงจากประสบการณท่ีผานมา  เกีย่วกับการริเริ่ม  สิ่งใหม  และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงไดผล 

 
 
ทักษะการบรหิารคน   (ประเมินจากความสามารถในการแกปญหาการขัดแยงแบบชนะชนะ  และม ี

          การพัฒนาทีมงานใหมีทัศนคติและความสามารถในงาน) 
4. โปรดเลาถึงประสบการณทีผ่านมาเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารพนักงานในหนวยงาน  และระบุ

ปญหาขอเท็จจริงท่ีประสบพรอมมาตรการแกไขปญหา 
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แบบบนัทึกสําหรับกรรมการสัมภาษณ  (ฝายบุคคลประเมนิ) 
 
วันท่ี ………เดือน ……………….พ.ศ. ……… 
 
ช่ือ – สกุล ………………………………………………. เลขที่สอบ ………………………………… 
วันเวลาที่สอบ …………………………………………… 

1.  ทักษะทางการสื่อความ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
2.  ทักษะในการฟง   ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
3.  ทักษะในการนําเสนอตวัเอง  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
4.  ทักษะในการใชสายตา (Eye contact) ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
5.  ปฏิกริยาในชวงการสัมภาษณ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
6.  ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องทัว่ๆ ไป  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
7.  การควบคมุอารมณ   ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

…………………………………………………………………………………………………………... 
บันทึกเพิ่มเตมิ 

 
เลขที่ใบสมัคร ……………………………………. 
ช่ือ – สกุล ………………………………………….ตําแหนงที่สมัคร………………………………….. 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 

ลงชื่อ …………………..……………………….. 
กรรมการสัมภาษณ 
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รายงานผลการคดัเลอืกผูสมคัร 
 

ช่ือ…………………………………………...สกุล…………………………………..อายุ ……………ป 
สมัครตําแหนง ………………………………………วนัสัมภาษณ…………………เวลา…………….. 
1. สรุปผลสัมภาษณของคณะกรรมการ 
 คะแนน 

(Score) 
น้ําหนัก 
(Weight) 

คะแนนรวม 
(Score after weight) 

1.  ผลการสัมภาษณประเมนิในภาพทัว่ไป  25%  
2.  ผลการสัมภาษณประเมนิเฉพาะสายงาน  75%  
    

หมายเหตุ  :  ผลผานการสัมภาษณตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวา  60% 
 

2. ความเห็นท่ัวไป 
 -  จุดเดน  (ที่เปนประโยชนในงาน)………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 
-  จุดออน  (ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจองคกรในงาน) ..………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 
-   ความเห็นอ่ืนๆ  …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 
3. มติคณะกรรมารสอบสัมภาษณ 

[   ]  เห็นควรจดัรับในตําแหนง ……………………………………………………………….. 
[   ]  ผูสมัครพรอมเริ่มงานวนัที่ ………………………………………………………………. 
[   ]  ไมสมควรจัดรับ   [   ]   รอไวพจิารณาตําแหนงอ่ืนๆ………………………………… 
[   ]  เงินเดือนท่ีตองการ………………………………………………………………………. 
[   ]  อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………….. 

 
ลงชื่อ ……………………………….คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

วันที่ .……../………/………. 
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       แบบประเมินผลการสัมภาษณ (แบบที่ 1)                                        (ระดับปฏิบัติการ) 
ช่ือ อายุ                            ป ตําแหนง สังกัด 
วุฒ ิ สาขา สถาบัน คะแนนเฉลี่ย 
ดีมาก  =  3               ดี  =  2           พอใช   =  1        ไมได  = 0 วันที่เริ่มงานได 

หัวขอ/คะแนน ดีมาก ดี พอใช ไมได หมายเหตุ 
บุคลิกลักษณะ  พิจารณาจาก 
           -  รูปรางหนาตา 

     

           -  การแตงกาย      
           -  ความสุภาพ      
           -  ความคลองแคลว      
การสื่อความหมาย  พิจารณาจาก 
           -   การโตตอบ  ความมีเหตุผล 

     

           -   เชาวปญญาในการตอบคําถาม      
           -  การแสดงความคิดเห็น      
           -  การวิเคราะหขอความ      
           -  ความเชื่อมั่นในตัวเอง      
           -  ความเปนผูใหญ      
การศึกษา   พิจารณาจาก 
           -  ความเหมาะสม 

     

           -  สาขาวิชา      
           -  ระดับผลการเรียนที่ใชสําหรับตําแหนง      
ประสบการณ  พิจารณาจาก            
            -  ความรอบรู   

     

            -  ความเหมาะสมของประสบการณ      
ความสามารถพิเศษ  พิจารณาจากความสามารถ 
            อ่ืนๆ  อันจะกอใหเกิดประโยชน / อํานวย 
            ความสะดวกตองาน  เชน  การศึกษาเพิ่มเติม 
            ภาษา  คอมพิวเตอร  พิมพดีด  และอื่นๆ 

     

ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน      
คะแนนรวม      

ระดับคะแนน ขอบกพรองที่ตองแกไขกอนเขามาปฏิบัติงานจากการ 
สัมภาษณ  (โดยเรียงลําดับจากลําดับขั้นของปญหามากไปหาปญหานอย) 5 4 3 2 1 
1.      
2.      

ขอดีของผูเขารับการสัมภาษณ 
1. 
2. 

สรุปผลการสัมภาษณ 
(  )  ควรจาง 
(  )  สํารองอันดับที่ ………. 
(  )  เหมาะสําหรับตําแหนง 
      …………………………… 
     ……………………………. 
(  )  ไมเหมาะสม / ปฏิเสธ 

ความเห็นเพิ่มเติม 
 

ลงชื่อหัวหนางานผูเขารวม 
………………………………………………….. 

………………/……………../……………. 

ลงชื่อผูสัมภาษณ 
……………………………… 

………/………./………. 
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แบบประเมินผลการสัมภาษณ (แบบที่ 2)                          (ระดับบังคับบญัชา) 
ช่ือ อายุ                            ป ตําแหนง สังกัด 
วุฒิ สาขา สถาบัน คะแนนเฉล่ีย 
ดีมาก  =  3               ดี  =  2           พอใช   =  1        ไมได  = 0 วันที่เริม่งานได 

หัวขอ/คะแนน ดีมาก ดี พอใช ไมได หมายเหต ุ
1.  ลักษณะความเปนผูนาํ      
2.  แนวโนมการทาํงานใหเกิดผลสําเร็จ      
3.  การแสดงออกถึงความคิดที่เปนระบบ      
4.  การแกไขปญหาและการใชวิจารณญาณ      
5.  ทักษะในการปฏิบตัิงานและประสบการณ      
6.  ความมุงมัน่ตอผลสําเร็จ      
7.  ความคิดริเริ่ม      
8.  ทักษะในการบริหารบุคคล      
9.  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
10.  ความมั่นคงทางอารมณ      
11.  การมสีํานกึทางธุรกิจ      
12.  โลกทัศนในเรื่องทั่วไป      
13.  ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน      

คะแนนรวม      
ระดับคะแนน ขอบกพรองที่ตองแกไขกอนเขามาปฏบิัติงานจากการ 

สัมภาษณ  (โดยเรยีงลําดับจากลาํดับขัน้ของปญหามากไปหาปญหานอย) 5 4 3 2 1 
1.      
2.      

ขอดีของผูเขารับการสมัภาษณ 
1. 
2. 

สรุปผลการสมัภาษณ 
(  )  ควรจาง 
(  )  สํารองอันดับที่ ………. 
(  )  เหมาะสาํหรับตําแหนง 
      ………………………… 
      ..………………………. 
(  )  ไมเหมาะสม / ปฏิเสธ 

ความเห็นเพิม่เตมิ 
 

ลงช่ือหัวหนางานผูเขารวม 
………………………………………….. 

………………/……………../……………. 

ลงช่ือผูสัมภาษณ 
………………………… 
………/………./………. 
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แบบประเมินผลการสัมภาษณ  (แบบที่ 3) 
 
ช่ือพนักงาน ……………………………………………. 
ตําแหนง ………………………………………………. 
วันท่ีสัมภาษณ ……………………………………… ผูสัมภาษณ ………………………………. 

ดีมาก …………. ไมเหมาะสม 
(Excellent)            (Poor) 

 
เกณฑในการพิจารณา 

น้ําหนัก 
(Weight) 

5 4 3 2 1 

คะแนน 
(Score) 

1.  วิสัยทัศน        
2.  การจัดระบบงานและการวางแผน 
     และการนําแผนมาปฏิบัต ิ

       

3.  ภาวะผูนํา        
4.  ความรับผดิชอบ        
5.  ความคิดริเริ่มสรางสรร        
6.  การแกไขปญหา / การตัดสินใจ        
7.  การใชความรู        
8.  ขีดความสามารถและการพัฒนาตนเอง        
9.  การบริหารความเปลีย่นแปลง        
1.  ใหความสําคัญกับลูกคาผูใชบรกิาร        

รวม    
 

จุดแข็ง  :  ………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………..………………… 
จุดออน : ………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………..………………… 
ขอเสนอแนะ  :  ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………..………………… 

ลงชื่อ…………………………………………. 
          (                                                               ) 
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แบบประเมินผลการสัมภาษณ  (แบบที่ 4) 
กรรมการผูสัมภาษณ …………………………………………. วันท่ี ………………………………… 
ช่ือผูสมัคร ………………………………………………….. 
วุฒิ-สาขา……………………………………GPA…………. 
อายุ ……….ป  สัมภาษณในตําแหนง……………………….. 
ประจําแผนก ……………………..สวน/ฝาย……………….. 
 

สิ่งท่ีตองการจากผูสมัครในตําแหนง 
1.  วุฒิข้ันต่ํา…………………………. 
2.  ประสบการณ…………………….. 
3.  เพศ …………. อายุ …………….ป 
4.  อ่ืนๆ …………………………….. 

 

ดีมาก ดี พอใช ไมเหมาะสม หัวขอในการพิจารณา 
10 9 8 7 6 5 4 2 3 1 

1. บุคลกิลกัษณะ  การแสดงออก 
และทวงทีกิริยาวาจา 

          

2. พ้ืนฐานทางครอบครัว และขอมูล           
3. ประวัติการศึกษา           
4. ประวัติการทํางานที่ผานมา           
5. การอบรมพิเศษ           
6. เชาวนไหวพริบ           
7. ความกระตือรือรนใน 

การทาํงานและความเปนผูนํา 
          

8. ความสามารถเชงิสังคม/การปรับตัว           
9. ทัศนคติโดยทั่วๆ ไป           
10. ศกัยภาพที่จะพฒันาตอไป           
รวมคะแนนสอบสัมภาษณ           
 

ความเห็นผูทําการสัมภาษณ 
[   ]    เห็นควรรับเขาทดลองงาน 
[   ]    เห็นควรเสนอเขาสัมภาษณในขั้นตอไป 
[   ]    รอดผูลการเปรียบเทียบกับผูสมัครอื่น 
[   ]    รอไวสําหรับการพิจารณาคัดเลอืก 
          หนาที่ ………………………………….. 
[   ]    ควรตอบปฏิเสธ 

ความเห็นเพิ่มเติม ………………………………………... 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
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ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของการสัมภาษณ 
1. ความประทับใจครั้งแรก (First  Impressions)  

First  Impressions  มีบทบาทตอการตัดสินใจที่รับหรือไมรับผูสมัครคนนั้น
เขาทํางาน First  Impressions  จะเกิดขึ้นในชวงเวลา  4  นาทีแรกของการสัมภาษณ  
กอใหเกิดอคติ  (Bias)  ข้ึนไดในการตัดสินใจ  โดยเฉพาะขอมูลทางลบ  แตหากเปน

ขอมูลทางบวกจะมีผลตอการตัดสินใจนอยกวา 
2.ความคาดหวัง (Expectancies) 

ผูสมัครจะเกิดความคาดหวัง  Expectancies  ข้ึน  ซึ่งเกิดจาก  Cognitive  Bias และ  Behavioral  
Bias  เปนใหเกิดความประทับใจกอนการสัมภาษณ  ท้ังสองอยางนี้นําไปสูการทํานายและคาดการณ 

- Behavioral Bias  เปนพฤติกรรมที่ผูสัมภาษณแสดงออก  เพื่อยืนยัน  First  Impression  
ของผูสมัครที่ตนเองไดรับ 

- Cognitive  Bias  เกิดขึ้นเมื่อผูสัมภาษณ  บิดเบือนขอมูลเพื่อสนับสนุน  First Impression  
หรือเลือกรับรูขอมูลที่ตนเองสนใจ 

ตัวอยาง  ส่ิงที่ผูสัมภาษณใชบรรยายลักษณะของผูสมัครซึ่งเปนคนเดียวกัน  กอนที่จะมีการสัมภาษณ 
- ทางบวก  ไดแก  ตื่นตัว  กระตือรือรน  มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  เปดเผย  มีระเบียบ รอบรู  

สามารถเปลี่ยนแปลงจนเองได  ขยัน  มีประสบการณทํางานที่นาเชื่อถือ  และสามารถ
จัดการตนเองไดดี 

- ทางลบ  ไดแก  วิตกกังวล  คัดคานสมมติฐานของผูสัมภาษณอยางรวดเร็ว  ไมมีความมั่นใจ
ในตนเองอยางเพียงพอ 

3. การพูด (Verbal) 
การสัมภาษณที่ผูสัมภาษณย่ิงไดพูดมากขึ้นเทาใด  ผูสมัครมีโอกาสท่ีจะถูกจางสูงมากเทานั้น  

ความยาวของการสัมภาษณข้ึนอยูกับคุณภาพของผูสมัคร  ผูสัมภาษณมักจะใชเวลานานกับผูสมัครที่มี
คุณภาพสูง 
4. ทาทาง  (Nonverbal)   

การแสดงออกที่ไมใชคําพูดที่เปนทางบวก  เชน  การย้ิม  การประสานสายตา  ลักษณะทาทางที่
ดี  ระยะหางในการพูดคุย  มีผลตอการตัดสินใจคัดเลือก 
5.   เกณฑในการประเมิน (Use  of  Criteria) 

พบวา  ผูสัมภาษณท่ีระบุเกณฑที่เกี่ยวของกับงานในการประเมินผูสมัคร  จะมีประสิทธิภาพ
มากกวาผูสัมภาษณท่ีไมไดใชเกณฑในการประเมิน 
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ปญหาที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ 
• ผลของ  Structure  Interview 
การสัมภาษณมี  2  วิธีคือ 
1.  การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง คือ การสัมภาษณท่ีไมมีการเตรียมคําถามไวกอนลวงหนา  

ลักษณะคําถามขึ้นอยูกับสถานการณของผูสัมภาษณและผูสมัครในขณะนั้น  คําถามจะไมแนนอน  ทํา
ใหเกิด  Bias  ไดงาย 

2.  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง  คือ  การสัมภาษณท่ีมีการเตรียมคําถามกอนลวงหนา  ทํา
ตามกระบวนการมีมาตรฐานเดียวกัน 

จากการวิจัยพบวา  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structure  Interview)  มีคา  validity 
มากกวา  จึงควรใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มากกวา 

 
ขอควรระวังของ  Structure Interview ซ่ึงสงผลตอการคัดเลือก  คือ 

1. มาตรฐานของคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
2. การใหคะแนน 
เมื่อมีการสัมภาษณแบบโครงสราง  (Structure Interview)  ผูสัมภาษณจะตองรูวาถามคําถาม

เพ่ืออะไร  และตองทําอยางไรเมื่อไดรับขอมูลนั้น 
 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ  มีลักษณะแตกตางกัน  2  แบบ คือ 
1. คําถามเนนประสบการณทํางาน (Experience – based questions)  เปนลักษณะคําถามที่

มุงเนนอดีต  ถามสิ่งท่ีผูสมัครทําในงานที่ผานมา  เชน  ถามวา  “คุณเคยทําอะไรบาง ?  เมื่อ
เกิดเหตุการณ …?” 

2. คําถามเนนสถานการณ (Situational  questions)  เปนคําถามที่มุงเนนอนาคต  ถามให
ผูสมัครจินตนาการถึงสถานการณที่ตั้งไว  แลวใหบอกวาควรจะทําอยางไรในสถานการณ
นั้น  เชน  ถามวา  “คุณจะทําอยางไรหาก….” 

ทั้ง Experience – based questions  และ Situational  questions  ตองอยูบนพื้นฐานของ  การ
วิเคราะหผังงาน (Job  Analysis )  
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• ผลของประสบการณของผูสัมภาษณ (Effect  of  Interviewer  Experience) 
หากผูสัมภาษณมีประสบการณเดียวกันกับผูสมัครเขาจะเห็นดวยกับผูสมัครคนนั้นมากกวา

ผูสมัครที่มีประสบการณแตกตางจากเขา 
• ผลของการเปรียบเทียบผูสมัคร (Contrast  Effects) 
หลังจากที่มีการสัมภาษณผูสมัครที่เขาไมพอใจประมาณ  3-4  คน แลว  หากพบผูสมัครที่เขา

พึงพอใจ  ผูสัมภาษณมีแนวโนมที่จะประเมินผูสมัครคนนั้นสูง 
เมื่อผูสัมภาษณประเมินผูสมัครมากกวา  1  คน  ผูสัมภาษณจะมีแนวโนมใชผูสมัครคนอื่นที่

ตนเองพึงพอใจเปนมาตรฐาน  (ผูสัมภาษณมักจะเปรียบเทียบวาผูสมัครคนใดดีกวากัน  โดยยึดคนที่เขา
พึงพอใจเปนเกณฑ) 

• ผลของปจจัยบุคคล  (Effect  of  Personal  Factors) 
- เพศ 
งานวิจัยในปจจุบันไมพบอคติเกี่ยวกับเพศวามีผลตอการสัมภาษณมากนัก 
- สิ่งดึงดูดทางกายภาพ (Physical attractiveness) เชนรูปราง หนาตา 
ผูที่มีสิ่งดึงดูดทางกายภาพสูงจะไดเปรียบกวา  หากวา  attractiveness  นั้นเกี่ยวของกับงาน  

และผูท่ีไมมี  attractiveness  เลย  จะไมมีความไดเปรียบเลย  
• เชื้อชาติ  อายุ  และความพิการ (Race , age , and Disability) 
หากผูสัมภาษณและผูสมัครงานมีเชื้อชาติเดียวกัน  อาจเกิดอคติในการประเมินได  แตไมมาก

นัก  การใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจะชวยลดอคติในเรื่องนี้ได 
• ความสามารถในการจดจําขอมูลของผูสัมภาษณ (Ability  to  Recall  Information) 
การวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการจดจําขอมูลของผูสัมภาษณ  ผูวิจัยแจก  Guide ในการ

สัมภาษณ  ดินสอ   และกระดาษ  แกผูจัดการ  40  คน  แลวใหเขาสัมภาษณ  เปนเวลา  20  นาที  
ภายหลังสัมภาษณเสร็จแลว  ทําทดสอบโดยตอบ  20  คําถามตามขอมูลจริงท่ีไดรับ  พบวาเฉลี่ยตอบผิด  
10  คําถาม  และผูที่ทําตามคําแนะนําในการสัมภาษณและมีการจดบันทึกไวระหวางท่ีมีการสัมภาษณ  
สามารถตอบคําถามไดถูกตองมากกวา 
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ขอคําแนะนําในการการสัมภาษณงาน 
1.  เชื่อมโยงคําถามในการสัมภาษณกับ  การวิเคราะหงาน  (Job  Analysis)  ตองมั่นใจวา

พฤติกรรมและทักษะที่สังเกตจากผูสมัครนั้นตรงกับงานที่ตองการ  ควรใชคําถามหลากหลาย   
2.  ถามคําถามเดียวกันกับผูสมัครทุกคน  เพ่ือจะไดสามารถประเมินไดเปนมาตรฐานเดียวกัน   

6  ข้ันตอนที่นําไปสูการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structure  Interview) ดังนี้ 
(1) เปดมุมมองในการสัมภาษณ  อธิบายถึงจุดประสงคหรือโครงสรางของการ

สัมภาษณ  เชน  ตองการคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานในอดีตของ
ผูสมัคร  และสิ่งท่ีทําในสถานการณตางๆ  และกระตุนใหผูสมัครตอบคําถาม 

(2) บอกเกี่ยวกับลักษณะงานนั้นกอนลวงหนา  (Preview  the  job) 
(3) ถามคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นต่ําที่งานนั้นตองมี 
(4) ถามคําถามเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน  (Experience – based  question)  เชน  

คุณเคยทําอะไรบางเมื่อเกิดเหตุการณ… 
(5) ถามคําถามเกี่ยวกับสถานการณ  (Situational  question)  เชน  คุณจะทําอยางไร

ถา ….. 
(6) จบการสัมภาษณโดยเปดโอกาสใหผูสมัครถามคําถาม  และใหขอมูลท่ีผูสมัครให

ความสําคัญ  และอธิบายวาจะเกิดอะไรตอไปในการคัดเลือก  เชน  การติดตอ
กลับไปภายใน  2  สัปดาห  เปนตน 

3.  ยึด  Rating  Scale  เปนหลักในการใหคะแนนผูสมัครที่ตอบคําถามตางๆ 
 4.  การใชคณะกรรมการหลายคนหรือ  หลายเชื้อชาติ  จะชวยใหลดอคติลงได 
 5.  การรวบรวมคะแนนควรทําใหเห็นเปนคาชัดเจน  เชน  คาเฉลี่ย  หรือ ผลรวม มากกวาใช
ความรูสึกของผูประเมิน 
 6.  จัดเตรียมหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการสัมภาษณ  การสื่อสารขอมูล  และการประเมินใหแกผู
สัมภาษณ  เชน  Structured   interview  guide และแบบในการประเมินการสัมภาษณที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
 7.  จัดทําเอกสารในการวิเคราะหงาน ,  กระบวนการสัมภาษณ , สิ่งที่ผูสมัครตอบและคะแนนที่
ไดรับ , เกณฑในการประเมิน  และการวิเคราะหตาม  guidelines 
 8.   ให  Feedback  แกผูสัมภาษณ  เพื่อผูสัมภาษณจะไดทราบวาตนเองเปนอยางไร  และให
การ  Update  ขอมูล  เมื่อมีความตองการในงานที่เปลี่ยนไป 
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การดําเนินการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  จะประสบผลตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 

1.  ผูสัมภาษณ   (Interviewer)  ผูสัมภาษณตองมีความรู  และมีทักษะในการสัมภาษณ  และ
ตองเขาใจลักษณะงานและลักษณะของคนที่จะเขามาดํารงตําแหนงงานที่วางดวย 

2.  การวางแผนการสัมภาษณ   (Planning  of  Interview)  การวางแผนการสัมภาษณท่ีรัดกุม
ชวยใหผูสัมภาษณไดเตรียมคําถามในการสัมภาษณและสามารถใชเวลาในการสัมภาษณไดอยาง
เหมาะสม  ไมมีการถามซ้ําซอนระหวางผูสัมภาษณดวยกัน  และชวยใหสรุปผลการสัมภาษณไดรวดเร็ว  
และแมนยํามากขึ้น 

3.  เทคนิคท่ีใชในการสัมภาษณ  (Interviewing  Techniques)  การใชเทคนิคในการตั้งคําถาม
ระหวางการสัมภาษณ  การฟง  การจด  การสังเกต อยางถูกวิธี  ชวยใหการสัมภาษณดําเนนิไปไดราบรืน่  
และไดขอมูลจากผูสมัครครบถวน 

4.  สภาพแวดลอมในการสัมภาษณ  (Physical  Circumstances)  การจัดเตรียมสถานที่
สัมภาษณใหเหมาะสมเปนท่ีเฉพาะไมมีการรบวนชวยสรางความรูสึกเปนกันเอง  และเปนสวนตัว  
(Private)  ใหกับผูสมัคร  ทําใหการสัมภาษณประสบผลสําเร็จท่ีตั้งไว  
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การทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบ หมายถึงการวัดหรือประเมินความรูความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพดานตาง ๆ 
ของผูสมัครงานเพื่อกลั่นกลองและคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานแตละประเภท 
 
ประเภทของการทดสอบ (Types  of Test) 
1. แบบทดสอบความรู ความคดิ ซึ่งแยกออกเปน 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
- แบบทดสอบสติปญญา 
- แบบทดสอบความถนัด 

2. แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological) ซึ่งแยกออกเปน 
- แบบทดสอบความรูสกึ อารมณ 
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

3. แบบทดสอบทักษะในการปฏบิัติงาน (Practical Performance) ซ่ึงแยกออกเปน 
- แบบทดสอบความรูในการปฏิบัติงาน 
- การทดสอบทักษะในการปฏิบัติงาน 
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ความแตกตางระหวางแบบทดสอบทีว่ดัดาน 
Cognitive, Psychological & Practical Performance 

 
ประเด็น Cognitive Psychological Practical Performance 
วัดอะไร ความสามารถของสมอง ความรูสึก จิตใจ อารมณ 

บุคลกิภาพ 
ทักษะในการปฏบิัติงาน 

ตัวอยาง สติปญญา 
ความถนัด(Aptipude) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความรู ความจํา 
ความคิด ความสามารถ 
การวิเคราะห สังเคราะห 

บุคลกิภาพ 
ทัศนคต(ิAttitude) 

กระบวนการปฏบิัติงาน 
ผลงาน 

เนน Maximun Performance Typical Performance Process & Product 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ (Test) แบบวัด มาตร(Scale) แบบทดสอบ แบบ

ประเมิน แบบสังเกต 
วิธีการ ถามตรง 

หาขอเท็จจริง 
มีผิดถกู 
มียากงาย 

ถามออม 
ไมมีผิดถกู 
ไมมียากงาย 
มี Popularity 

ทดสอบความรูความเขาใจ 
สังเกตวิธีทํางาน 
ประเมินผลงาน 
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ปจจัยท่ีใชพจิารณาคัดเลือกคนเขาทํางาน 
- ลักษณะที่ปรากฏเห็นทัว่ไป(Appearance)  - บุคลิกภาพ(Personality) 
- ความรูเกีย่วกับงาน (Job Knowledge)  - สติปญญา (Intelligence) 
- แรงจูงใจ (Motivation)    - ความเหมาะสมอื่น ๆ (Others) 
 

Appearance Job knowledge Motivation Personality Intelligence Others 
- ความ
เหมาะสมใน
การแตงกาย 

- ความรูเกี่ยวกับ
งาน 

- เหตุผลที่จะ
เปลี่ยนงาน 

- เปนมิตร,ถือ
ตัว 

- 
ความสามารถ
ในการเรียน 

- ความพรอมที่จะ
เริ่มงานไดทันที 

- กริยามารยาท - ทักษะในการ
ทํางาน 

- เหตุผลที่เลือก
งานในอดีต 

- มั่นใจตนเอง ,
พึงผูอื่น 

- 
ความสามารถ
ในการ
ปรับตัว 

- ความสามารถ
ทํางานตาม
เงื่อนไขได 

- ลกัษณะการ
พูดและน้ําเสียง 

- ประสบการณใน
การทาํงาน 

- เหตุผลที่มา
สมัครที่นี่ 

- หนักแนน(วุฒิ
ภาวะ),หว่ันไหว 

- 
ความสามารถ
ในการ
วิเคราะหและ
ใชเหตุผล 

- ขอเงินเดือนไม
สูงนัก 

- สุขภาพ - ความรูและทักษะ
ในการบริหาร 

- ลกัษณะงานที่ 
(ไม)สนใจ 

- กระตือรืนรน,
เฉื่อยชา 

- 
ความสามารถ
ในการสื่อ
ขอความ 

- มีผูรับรอง 
นาเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 

- ทัศนคตติอ
การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 

- ริเริ่ม,หัวเกา 
- ยืดหยุน,เจา
ระเบียบ 
- เหตุผล,
กาวราว 
- มุงมั่น,ทอแท 
- เปนผูนํา,ผูตาม 
- เปดเผย,เงียบ 
 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
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การปฐมนิเทศพนักงานใหม 
 ก า ร ป ฐ มนิ เ ท ศพนั ก ง า น ใหม 
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหพนักงาน
ใหมไดรูจักองคกร  เ พ่ือชวยใหสามารถ
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร ลักษณะ
งานและเพื่อนรวมงาน รวมท้ังตองการให
พนักงานใหม มีความประทับใจกับการเขามา
ทํางาน และมีทัศนคติท่ีดีกับองคกรใหม 
 
ผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการปฐมนิเทศ 
 ปกติบุคคลท่ัวไปจะมีความเขาใจวา 
การปฐมนิ เทศเปนหนาที่ของหนวยงาน
สวนกลาง หรือหนวยงานดานบุคคลเทานั้น 
แตในความเปนจริงการปฐมนิเทศเปนงานที่ไมสามารถกระทําใหสําเร็จไดโดยบุคคลใดหรือหนวยงาน
ใดเพียงหนวยงานเดียว การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรหลายฝาย
ในองคกร เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ โดยบุคลากร
ท่ีมีความเกี่ยวของกับการปฐมนิเทศสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูง จะเปนบุคคลที่มีหนาที่ในการตัดสินใจในอนาคตกําหนดทิศทางและนโยบาย
ขององคกร ถาผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญและเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใด 
กิจกรรมนั้นมักที่จะไดรับความรวมมือจากบุคลากรกลุมตาง ๆ ภายในองคกร สงผลใหโอกาสที่
กิจกรรมนั้นจะประสบความสําเร็จมีสูง 

การปฐมนิเทศเปนกิจกรรมที่ตองสรางความเขาใจ ความประทับใจ และการยอมรับขึ้นในความรูสกึ
ของบุคลากรใหม ดังนั้นถาผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและใหการสนับสนุนก็จะสงผลใหการ
ปฐมนิเทศบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 

ผูบริหารระดับสูงอาจมีสวนรวมโดยทางตรง เชน เขารวมปฐมนิเทศดวยความเต็มใจ เปนประธาน
ในพิธีการปฐมนิเทศ หรือการมีสวนรวมโดยทางออม เชน ใหการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ใหความสําคัญและติดตามขาวสารที่เกี่ยวของกับบุคลากรใหม เปนตน 

การท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการปฐมนิเทศนอกจากจะเปนการกระตุนใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความรวมมือแลว ยังเปนการสรางความรูสึกที่ดี ความประทับใจ  และขวัญกําลังใจใหแก
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บุคลากรใหม สงผลใหเขาสามารถปรับตัวเขากับองคกรไดในระยะเวลาอันสั้น เกิดความรูสึกรวมกับ
องคกรและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 

2. หนวยงานทรัพยากรมนุษย หนวยงานทรัพยากรมนุษยมีหนาที่โดยตรงในการวางแผนทรพัยากร
มนุษย การสรรหา การคัดเลือก และการรับบุคลากรใหมเขาปฏิบัติงานรวมกับองคกร ดังนั้นการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศจึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของงานทรัพยากรมนุษยในการดูแลใหบุคลากรใหม
สามารถรวมงานกับองคกรไดอยางไมมีอุปสรรค ซึ่งตามปกติหนวยงานบุคลากรจะตองทําหนาที่
วางแผน ประสานงาน ควบคุม และพัฒนาใหการปฐมนิเทศดําเนินตรงไปตามวัตถุประสงคที่องคกร
ตองการ เพ่ือใหบุคลากรใหมสามารถเขาเปนสมาชิกขององคกรไดอยางราบรื่น 

3. สายงานโดยตรง สายงานโดยตรงในฐานะหนวยงานที่ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จะตองรับผิดชอบในการใหคําแนะนําตอบุคลากรใหมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางความ
คุยเคยและสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรเกา และบุคลากรใหม เพื่อใหท้ังสองฝายสามารถปฏิบัติงาน
ประสานกันไดเปนอยางดี โดยในทางปฏิบัติหัวหนางานหรือบุคลากรที่มีอาวุโสในแตละหนวยงานที่
รับบุคลากรใหมจะทําหนาท่ีแนะนํากฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และสอนงานแกบุคลากรใหมในชวง
ระยะแรกของชีวิตการทํางาน เพื่อใหเขาเรียนรูงานและสามารถปรับตัวเขากับหนวยงานไดอยางรวดเร็ว 
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สาระสําคัญ : ปฐมนิเทศทั่วไประดับองคกร 
1.ภาพรวมของบริษัท • ประวัติ 

• กิจการ (Product,บริการ) 
• สาขา / หนวยงาน - โครงสราง 

2.นโยบายและระเบียบปฏิบัติ • เวลาทํางาน 
• วันลา / วันหยุด 
• เครื่องแบบ 
• ระเบียบตาง ๆ 

3.การจายคาตอบแทน • ระบบ 
• คาลวงเวลา / วันหยุด 
• วันที่จายเงินคาจาง 

4.ผลประโยชนตอบแทน • ประกันชีวิต 
• บําเหน็จ หรือโบนัส 
• อ่ืน ๆ 

5.ขอมูลดานความปลอดภัย • การปองกัน 
• การพยาบาล 
• คณะกรรมการความปลอดภัย 

6.สิ่งอํานวยความสะดวก • แผนผังโรงงาน 
• ทางเขา / ทางออก 
• ที่จอดรถ 
• หองอาหาร 
• ชมรมตาง ๆ 
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สาระสําคัญ : ปฐมนิเทศเฉพาะแผนก 
1.หนาที่ของแผนก • ขอบเขตความรับผิดชอบ 

• โครงสรางหนวยงาน 
• ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น 
: ภายใน 
: ภายนอก 

2.งานในหนาที่ • อธิบายรายละเอียดของงาน 
(ใหสําเนา Job Description)  
• ความสัมพันธของงานกับตําแหนงที่เกี่ยวของ 

3.นโยบายและระเบยีบปฏิบัติ
เฉพาะทีถ่ือปฏบัิติในแผนก 

• เวลาพัก 
• การขออนญุาตประเภทตาง ๆ 

4.การแนะนําใหรูจักแผนก • เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับสิ่งตาง ๆ 
5.แนะนําใหรูจักทุกคนในแผนก  
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การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม 
ตัวอยางแบบฟอรมติดตามผลการปฐมนเิทศ  

 
ฝายทรัพยากรบคุคล 
 1.ระเบียบปฏิบัติของบริษัท  9.ระเบียบการจอดรถ 
 2.ระเบียบปฏิบัติของ Compliance  10.ระเบียบการมาทํางาน ลางาน วันหยุดพักผอน 
 3.โครงสรางองคกร  11.การรกัษาพยาบาล / สวัสดกิาร 
 4.ผูบริหารระดับสูง  12.การบรกิารอาหารกลางวัน 
 5.ระเบียบปฏิบัติกรณีมีการรูด และไมรูดบัตร  13.ทุนการศึกษา 
 6.การจดัทําบตัรพนักงาน  14.การประกันกลุม/สังคม/การเขาสมัครกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 
 7.การเปดบัญชีพนักงาน  15.อ่ืน ๆ………………………………………… 
 8.การจายเงินเดอืน/การเลื่อนตาํแหนงและโอนยาย   

พนักงานลงนามรับทราบ 
 

………………………… 

ผูใหขอมูล 
 

………………………… 

วัน/เดือน/ป 
 

………………………… 
หัวหนางานโดยตรง 
(ขอใหการเครื่องหมาย √ ในหัวขอที่ทานไดดาํเนินการและไดแนะนําพนักงานแลว ใหแนบเอกสารไวกับแบบ
ประเมินผลการทดลองคืนกลับฝายบุคคล 
 1.แนะนําใหรูจักเพื่อรวมงาน  6.ชั่วโมงการทํางาน การทํา O.T. และระเบียบ

เฉพาะของฝาย 
 2.พาชมหนวยงานที่เกี่ยวของ  7.เวลาพักรับประทานอาหาร 
 3.อธิบาย Job Description และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
 8.การเบิกวัสดุ / อุปกรณการทํางาน 

 4.หมายเลขโทรศัพทของฝายและที่เกี่ยวของ  9.อํานาจอนุมัติในการทํางาน 
 5.หองน้ํา  10.อ่ืน ๆ ……………………………………….. 

พนักงานลงนามรับทราบ 
 

………………………… 

ผูใหขอมูล 
 

………………………… 

วัน/เดือน/ป 
 

………………………… 
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                    คําถามทายบทที่ คําถามทายบทที่ 44  

 
 

 
1. ขอใหทานออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ และออกแบบตัวอยางคําถามในการ

สัมภาษณ โดยใหทานกําหนดสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ เอง 
2. ถาผูประกอบการขอใหทานชวยใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรทานจะดําเนินการอยางไร 
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