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มิติท่ ี 2 - Recruitment & Selection
บทความนี ้เราจะมาพูดคุยกันถึงมิติที่ 2 ในแง่มมุ ของ "7 HR Dimensions for Line Manager" ได้ แก่ มิติด้านการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection)…แต่ก่อนที่จะคุยกันถึงรายละเอียดของมิติที่ 2 ขอให้ คณ
ุ ตอบ
คาถามข้ างล่างนี ้ว่าคุณเคยมีคาถามหรื อความรู้สกึ เหล่านี ้เกิดขึ ้นในใจคุณบ้ างหรื อไม่
ข้ อคาถาม

มี

ไม่ มี

1. ลูกน้ องมาบ่นว่างานเยอะมาก วันๆ หนึ่งแทบจะไม่ได้ พดู จากับใคร ทาแต่งาน
2. ลูกค้ าหรือผู้ใช้ บริการร้ องเรียนบ่อยมากว่าหน่วยงานของคุณไม่สามารถตอบสนองความต้ องการได้
3. หนักใจจังเมื่อต้ องหาทางลดพนักงานลง เพราะคนล้ นงาน
4. พนักงานใหม่ที่หามาได้ ทาไม๊ ทาไม ทางานไม่ดีเหมือนตอนที่พดู คุยกันไว้ ในตอนสัมภาษณ์เลย
5. เวลาพนักงานคนใดคนหนึ่งลาเป็ นอันต้ องวุน่ วาย เพราะไม่ร้ ูจะหาใครมาทางานแทน… เฮ้ อเหนื่อยจัง
6. แทบจะไม่มีเวลาคิด และวางแผนการปรับปรุงระบบงาน….วัน ๆ หนึ่งก็หมดกับการแก้ ไขปั ญหา
ประจาวัน

มีคาถามข้ อไหนบ้ างที่โดนใจคุณ …..แล้ วอะไรคือสาเหตุของปั ญหาอันเป็ นที่มาของความหนักใจให้ กับตัวคุณ
เอง…เป็ นเพราะ HR Dept. หรื อเปล่าที่ไม่มีการวางแผนอัตรากาลังคนให้ เหมาะสม …หรื อเป็ นเพราะ HR Dept. ไม่สรรหา
คนที่มี คุณภาพอย่างที่คณ
ุ ต้ องการ… ถ้ าดูผิวเผินจะคิดว่า HR Dept. ควรจะต้ องรับผิดชอบโดยตรงต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น
เหล่านี ้….แล้ ว Line Manager ไม่ต้องรับผิดชอบกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นเชียวหรื อ …. ..ดิฉนั ไม่อยากพูดว่าใครเป็ นผู้ผิด ….แต่
อยากจะให้ เรามาช่วยกันหาทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจะดีกว่า …จริ งอยู่ที่ว่า HR Dept. จะต้ องทาหน้ าที่วางแผนกาลังคน
รวมทัง้ การสรรหาและคัดเลือกคนตามที่หน่วยงานต้ องการ โดย HR Dept. จะทาหน้ าที่เป็ นด่านหน้ าในการวิเคราะห์
กาลังคน และหากาลังคนจากแหล่งต่าง ๆ ….แต่งานต่าง ๆ เหล่านี ้จะไม่สาเร็ จลงด้ วยดี ถ้ า Line Manager ปล่อยให้ HR
Dept. ทาแต่เพียงผู้เดียว…Line Manager ควรมีบทบาทสาคัญ ในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมตังแต่
้ กระบวนการการวางแผน

อัตรากาลังคน การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน …ประโยชน์จะเกิดขึน้ อย่างมากมายสาหรับ Line Manager เอง
ดังต่อไปนี ้


ไม่เกิดปั ญหาคนล้ นงาน หรื องานล้ นคน



จัดกาลังคนให้ ตรงกับความสามารถ ลักษณะงาน และเวลา



หาคนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับความต้ องการของหัวหน้ างาน



ฝึ กคนให้ มีทกั ษะที่หลากหลาย (Multi Skills)



เป็ นเทคนิคหนึง่ ในการจูงใจ และสร้ างขวัญกาลังใจแก่พนักงาน



หัวหน้ างานมีเวลาในการทางานเชิงการวางแผน การออกแบบและปรับปรุงระบบ ความคิด
ริ เริ่ มโครงการใหม่ ๆ

ดังนันในมิ
้ ติที่ 2 ด้ านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานนัน้ Line Manager ควรมีสว่ นเกี่ยวข้ องในแง่มมุ ต่าง ๆ
ดังนี ้
การวางแผนกาลังคน
มีหลายต่อหลายองค์กรที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์อตั รากาลังคน (Manpower Analysis) ซึง่ เป็ นขันตอนการพิ
้
จารณา
ถึงปริ มาณงานในแต่ละกิ จกรรมเปรี ยบเทียบกับเวลาที่ใช้ ไป…ซึ่งขัน้ ตอนดังกล่าวจะต้ องใช้ เวลานาน และต้ องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และพิจารณาเนื ้องานและเวลาที่ใช้ ไป เพื่อหากาลังคนที่เหมาะสมสาหรับเนื ้องานหนึง่ ๆ ….HR
Dept. ควรจะต้ องมีบทบาทอย่างมากในการวิเคราะห์อตั รากาลังคน…เพราะถ้ าจะให้ Line Manager มานัง่ จับเวลาในแต่
ละกิจกรรมงาน นัน้ ๆ คงเป็ นไปไม่ได้ ….ซึง่ ถ้ า HR Dept. มีทีมงาน และเวลาที่มากพอก็สามารถทาได้ ….แต่ในปั จจุบนั งาน
ด้ านการวิเคราะห์อตั รากาลังในทางปฏิบตั ิจะพบว่าคงไม่มีการทาถึงขนาดที่วา่ ต้ องมีการวิเคราะห์กิจกรรมและเวลาที่ใช้ ไป
ในแต่ละกิจกรรม ถ้ ามีก็คงจะเป็ นหน่วยงานในกลุม่ ของธนาคาร ราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ ….ดังนันในแต่
้
ละปี เมื่อต้ องทา
งบประมาณด้ านการอัตรากาลังคน…Line Manager จะต้ องเป็ นผู้มีสว่ นร่ วมโดยตรงในการพิจารณาว่า "ถึงเวลาแล้ วหรื อ
ยังที่เราต้ องหาคนเพิ่ม/ทดแทน" เพราะทังหมดนี
้
้จะอยูใ่ นแผนการจัดทางบประมาณประจาปี ของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางง่าย ๆ ที่ Line Manager สามารถดาเนินการเองได้ นั่น ก็ คือ การตรวจสอบว่าในหน่วยงานของเรามี
ตาแหน่งงานอะไรบ้ าง และมี ค นประมาณเท่าไหร่ ในแต่ละต าแหน่งงานนัน้ ๆ แล้ วน ามาหาอัต ราส่วนระหว่างคนใน
หน่วยงานเทียบกับจานวนพนักงานทังหมด
้
หลังจากนันคุ
้ ณนาอัตราส่วนที่หามาได้ ไปเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนกาลังคน
ขององค์ ก รอื่น ที่มีลักษณะการดาเนิน ธุรกิ จใกล้ เคียงกั บ คุณ เอง ในลักษณะของการทา Benchmarking ….ซึ่งจะเป็ น
แนวทางให้ คณ
ุ พิจารณาความเหมาะสมของอัตรากาลังคนของหน่วยงานคุณเอง….แต่ทงนี
ั ้ ้คุณควรจะต้ องสอบถามความ
คิดเห็นจากลูกทีมของคุณอีกทางด้ วยว่า งานที่ทาอยู่เป็ นอย่างไรบ้ าง โหลดไปหรื อไม่ ?…นอกจากนี ้ Line Manager เองก็
ควรมีการตรวจสอบการให้ บริ การของหน่วยงานคุณกับผู้ใช้ บริ การต่าง ๆ ทังจากภายในและ/หรื
้
อภายนอก ด้ วยว่าได้ รับ

ความพอใจจากการให้ บริ การบ้ างหรื อไม่ มีข้อร้ องเรี ยนบ้ างหรื อไม่ ….เพราะสาเหตุหนึ่งของความไม่พอใจในงานบริ การ
ของคุณ อาจเป็ นเพราะลูกทีมคุณทางานมากเกินไป (งานโหลด) จนทาให้ เกิดข้ อผิดพลาดได้ …ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ ทางออกก็คือ
คุณเองก็ควรพิจารณาขอกาลังคนเพิ่ม ให้ เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ลกู ทีมคุณรับผิดชอบ
การสรรหาพนักงาน
สาหรับในมุมมองของการสรรหาพนักงานนัน้ บทบาทที่ Line Manager จะมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ดังนี ้
การสรรหาคนจากภายใน-Line Manager



การโอนย้ายพนักงานภายในหน่วยงาน
การเลื่อนตาแหน่งงานภายในหน่วยงาน

การสรรหาคนจากภายนอก-HR Dept.





การจัดทาประกาศรับสมัครงาน
การหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผสู้ มัคร
การสัมภาษณ์ผสู ้ มัครในเบื้องต้น
การส่งเรื่ องไปยัง Line Manager เพื่อสัมภาษณ์
ผูส้ มัครในรายละเอียด และคัดเลือกผูส้ มัคร

ในส่วนนี ้จะไม่ขอพูดถึงการสรรหาพนักงานจากภายนอก เพราะควรเป็ นบทบาทหน้ าที่ของ HR Dept. โดยตรง
มากกว่า Line Manager ในการแสวงหาวิธีก ารที่ เหมาะสมเพื่ อหาผู้สมัค ร….แต่ Line Manager จะมี บ ทบาทในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจากการสัมภาษณ์ และการใช้ ตวั วัดอื่น ๆ เช่น แบบทดสอบ เป็ นต้ น
ดัง นัน้ Line Manager จะมี ส่ว นร่ วมโดยตรงเกี่ ย วกับ การสรรหาคนจากภายใน โดยการพิ จ ารณาโอนย้ า ย
พนักงานจากงานหนึง่ ไปทาอีกงานหนึง่ เพื่อการพัฒนาทักษะที่ หลากหลาย (Multi Skills) และการลดปั ญหาความวุน่ วาย
ในการทางาน หากมีคนใดคนหนึง่ ลางานหรื อขาดงานไป และนอกจากการพิจารณาโอนย้ ายพนักงานแล้ ว Line Manager
ยังมีหน้ าที่สาคัญอีกหน้ าที่หนึ่ง นัน่ ก็คือการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งพนักงานซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในการสรรหาผู้สมัครจาก
ภายในหน่วยงาน ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจให้ กบั พนักงานในการทางานให้ ดีขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การคัดเลือกพนักงาน
คุณเตรี ยมพร้ อมอย่างไรในการสัมภาษณ์ ….คุณถามอะไรบ้ าง ขณะที่กาลังสัมภาษณ์ ผ้ สู มัคร…คุณใช้ เกณฑ์
อะไรบ้ างในการคัด เลือกผู้สมัครที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสม….บทบาทของ Line Manager จะเกี่ ย วข้ องกับ งานด้ านการ
คัดเลือกพนักงาน ตังแต่
้ ขนตอนก่
ั้
อนการสัมภาษณ์ ซึง่ Line Manager ควรมีการเตรี ยมความพร้ อม ดังต่อไปนี ้


ตรวจสอบใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description) ของตาแหน่งงานที่จดั ทาขึ ้นมา



ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัตขิ องผู้ถกู สัมภาษณ์



เตรี ยมคาถามก่อนว่าจะถามอะไรบ้ าง

สาหรับขันตอนใน
้
ระหว่างการสัมภาษณ์ Line Manager ควรมีการสังเกตผู้สมัคร ดังต่อไปนี ้


บุคลิกภาพ



ทัศนคติ



แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์



ความมัน่ ใจในตนเอง



ไหวพริ บในการตอบคาถาม



กาลเทศะและการวางตัว

ทังนี
้ ้ในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณควรจะสังเกตและขอให้ ผ้ สู มัครชี ้แจงข้ อมูลต่าง ๆ ซึง่ คุณเองสามารถจดบันทึก
คาตอบในแบบประเมินผู้สมั ภาษณ์ ดังตัวอย่างคาถามต่อนี ้


กรุณาเล่าถึงประวัติ และประสบการณ์การทางาน



ทาไมถึงสนใจสมัครงานกับบริ ษัทฯ



อะไรคือสิง่ ที่ประสบความสาเร็ จที่สดุ ในการทางาน



ให้ เล่าปั ญหาที่คณ
ุ เผชิญและแนวทางแก้ ไขปั ญหา

เปิ ดการสัมภาษณ์ : สร้ างความรู้สกึ เป็ นกันเอง
ระหว่ า งสัม ภาษณ์ : มุ่ ง เน้ นการ

ถามความสามารถ (Competency) ที่ เกี่ ย วข้ อ งในงาน โดยดูได้ จ าก Job Description ที่
จัดทาขึ ้น


คุณคิดว่าคุณสามารถทาอะไรได้ บ้างให้ กบั บริ ษัทฯ



มีคาถามอะไรหรื อไม่เกี่ยวกับตัวบริ ษัท ปิ ด การสัม ภาษณ์ : ปิ ด อย่ า งนุ่ ม นวล โดยการเปิ ด
โอกาสให้ ซกั ถาม

เมื่อ Line Manager ได้ ข้อมูลเพียงพอของผู้สมัครแต่ละรายแล้ ว คราวนี ้มาถึงขันการเลื
้
อกเฟ้นผู้ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถตรงหรื อโดนใจคุณมากที่สดุ …ขันตอนนี
้
้สาคัญมาก ถ้ าจะเปรี ยบกับการซื ้อล็อตเตอรี่ ก็ว่าได้ "โชคดี ก็ดี
ไป" …ซึง่ คุณเองจะเป็ นผู้รับผลในสิง่ ที่คณ
ุ ได้ ตดั สินใจไปแล้ ว ถ้ าเลือกคนดี แน่นอนคุณสบายใจ (เบาแรง และเบาใจ) …แต่
ถ้ าเลือกคนผิด แล้ ว หล่ะก็ Line Manager เองนัน่ แหละที่ต้องมานัง่ กุมขมับรับผลที่เลือกนันไปเต็
้
มๆ
บทบาทของ HR Dept. กับ Line Manager เป็ นอย่ างไร
ดังนัน้ ในมิติที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่ องของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานนัน้ HR Dept. และ Line Manager จึงต้ อง
ทางานร่วมกันเพื่อให้ ได้ คนดีมีฝีมือมาทางาน....โดยทังสองฝ่
้
ายจะได้ ประโยชน์ร่วมกัน แบบ Win-Win Situation….นัน่ ก็คือ
HR Dept. จะได้ รับคาชมจาก Line Manager ซึ่งหมายถึง Performance ของ HR Dept. ดีเป็ นที่น่าพึงพอใจ …และ Line
Manager เองก็ได้ คนที่มีความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการ ซึ่งทังสองฝ่
้
ายจึงต้ องมีบทบาทในการทางานร่ วมกันซึ่งเริ่ ม
ตังแต่
้ กระบวนการของการวางแผนอัตรากาลังคน การสรรหา และคัดเลือกพนักงาน ดังต่อไปนี ้

บทบาทหน้ าที่ของ HR Dept.

บทบาทหน้ าที่ของ Line Manager

การวางแผนกาลังคน
วิธีการวิเคราะห์อตั รากาลังคน
1. ประชุมร่วมกับ Line Manager เพื่อวางแผนการวิเคราะห์
ปริมาณงานกับเวลาที่ใช้ ไป

1. ประชุมร่วมกับ HR Dept. เพื่อจัดเตรียมกาลังคนในการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณงาน และเวลาที่ใช้

2. เก็บรวบรวมข้ อมูลปริมาณงาน และเวลาที่ใช้ จากผู้ปฏิบตั ิงาน
3. วิเคราะห์กาลังคนที่เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งงาน
4. นาเสนอ Line Manager เพื่อขอความเห็นชอบ
5. พิจารณาความเหมาะสมของอัตรากาลังคนที่ HR Dept. นาเสนอ
วิธีการเปรียบเทียบส่วนส่วน "Benchmark"
1. วิเคราะห์อตั ราส่วนของกาลังคนในฝ่ ายกับจานวนพนักงานทังหมด
้
2. สารวจข้ อมูลเพื่อหาอัตราส่วนของกาลังคนในฝ่ ายกับจานวน
พนักงาน
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นที่มีธุรกิจใกล้ เคียงกัน
3. เปรียบเทียบสัดส่วนของอัตราส่วนของกาลังคนในหน่วยงานตนเอง
กับ
บริษัทอื่น
การสรรหาและคัดเลือกกาลังคน
วิธีการสรรหาและคัดเลือกจากภายในหน่วยงาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และความสามารถของกาลังคนในปั จจุบนั
2. พิจารณาโอนย้ ายหรือเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
3. แจ้ ง HR Dept. เพื่อดาเนินการต่อไป
4. จัดทาประกาศแจ้ งการโอนย้ ายหรือเลื่อนตาแหน่งงาน
วิธีการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอกหน่วยงาน
1. แจ้ ง HR Dept. ในการสรรหาคนจากภายนอก
2. ประกาศรับสมัครพนักงานจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ

3. รวบรวมใบสมัครงานและหลักฐานต่าง ๆ
4. สัมภาษณ์ผ้ สู มัครในเบื ้องต้ น
5. แจ้ ง Line Manager เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์
6. สัมภาษณ์ผ้ สู มัครในรายละเอียด
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
8. แจ้ งผู้สมัครที่ได้ รับคัดเลือกต่อ HR Dept.
9. ติดต่อผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก

สรุ ปว่าขันตอนการสรรหาและคั
้
ดเลือกพนักงานนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ร่วมกันทัง้ HR Dept. และ Line Manager ใน
การพิ จ ารณาหาคนดี มี ความสามารถมาท างานในองค์ ก ร.... HR Dept. จะเปรี ย บเสมื อนกับ เสนาธิ การ ในการช่ว ย
สนับสนุนให้ Line Manager มีกาลังคนที่เข้ มแข็ง ซึ่งเป็ นเสมือนกองทัพของหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญ ต่อการทาให้
ภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้องการ
(หากผู้อ่านมีข้อแนะนาหรื อคาติชมใด ๆ เพื่อให้ งานเขียนบทความของดิฉันเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ของท่านมาก
ยิ่งขึ ้น ดิฉนั ยินดีที่จะรับฟั งข้ อเสนอแนะ คาถาม หรื อประเด็นที่สงสัย โดยผู้อ่านสามารถติดต่อมายังดิฉนั ได้ โดยตรงที่เบอร์
โทรศัพท์ 01-336-6729 หรื อ 02-454-5572 หรื อติดต่อมายังอีเมล์ที่ p_arporn11@hotmail.com )

