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	 การสรรหาบคุลากรโดยท่ัวไป	หมายถึง	การเสาะแสวงหา

บคุคลทีพ่ร้อมและสามารถท�างานได้มาสมัครเข้าท�างานตามท่ีส่วน

ราชการก�าหนด	ส่วนการสรรหาเชิงรุกนั้นจะมีความหมายที่กว้าง

กว่า	เพราะหมายถึง	กิจกรรมที่เน้นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ

ทศิทาง						กลยทุธ์ขององค์กร	โดยจะท�าการวเิคราะห์ความต้องการ

อัตราก�าลังของหน่วยงานและองค์กร	 เพื่อให้ทราบจ�านวนอัตรา

ก�าลงัท่ีเหมาะสมและความรูค้วามสามารถทีต้่องการทัง้ในปัจจุบนั

และอนาคต	และใช้เป็นข้อมลูน�าเข้าส�าหรบัการวางแผนเชงิกลยทุธ์

การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนอัตราก�าลัง	

และเพื่อใช้ก�าหนดวิธีการสรรหาท้ังช่องทางประชาสัมพันธ์และ

รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจ

ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ความจ�าเป็นที่ต้องมีการสรรหาเชิงรุก 
	 การสรรหาเชงิรกุมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงต่อหน่วยงานภาค

รัฐในยุคปัจจุบันหลากหลายประเด็น	กล่าวคือ

	 1)	ภาครัฐไม่ใช่องค์กรท่ีได้เปรียบในการแข่งขันด้านการ

สรรหาบคุลากรดังเช่นในอดีต	เน่ืองจากค่านยิมการท�างาน	ซ่ึงเกดิ

จากพฤติกรรมการใช้ชวีติของคนยคุใหม่แตกต่างจากในอดีต	รวม

ทั้งการปรับตัวของภาครัฐไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงในการ

แข่งขนัท่ีเกดิขึน้	สังเกตได้จากในอดีต	ซ่ึงจะพบว่า	หลักการบรหิาร

สมัยใหม่มักเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐก่อนจากนั้นจึงถูกน�าไป

ประยกุต์ใช้กบัภาคเอกชน	แสดงให้เหน็ว่าระบบการจดัการในอดีต

นั้นภาครัฐเป็นผู้น�าสมัยดีที่สุด	แต่	ณ	ปัจจุบันการแข่งขันในภาค
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เอกชนมีมากกว่า	ท�าให้ภาคเอกชนจ�าเป็นต้องมีการปรบัตัวเพือ่การ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	ท�าให้หลักการบริหารสมัยใหม่	ซึ่งรวมถึง

หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนั้น	ภาคเอกชน

กลับเป็นผู้น�าสมัยมากกว่า	 และท�าให้ดูเหมือนว่าการบริหารงาน

ของภาครฐัน้ันแลดูเชือ่งช้า	ลักษณะการท�างานดังกล่าวขัดแย้งกบั

มุมมองของคนรุ่นใหม่	ซึ่งต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว	ชัดเจน	และ

เป็นรูปธรรม	

	 2)	การสรรหาเป็นเสมือนประตูบานแรกท่ีจะเปิดเผยสิ่ง

ดีๆ	ทีซ่่อนอยู่ภายใน	เพือ่ให้บุคคลภายนอกเกดิความสนใจเข้าร่วม

งาน	การสรรหาในแบบเดิมไม่สามารถกระท�าได้ดีหากยังคงใช้

เครื่องมือและวิธีการเดิมๆ	 เน่ืองจากทุกองค์กรต่างก็ใช้วิธีการดัง

กล่าวเป็นพืน้ฐาน	เช่น	การลงโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่างๆ	เป็นต้น	

เพื่อเป็นการแย่งชิงผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการก่อน

ผู้อื่น	องค์กรต้องมีกลยุทธ์เชิงรุก	ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์

เข้าหาผู้สมัครก่อนผู้อื่น	หรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ยังไม่จบ

การศึกษาและท�ากิจกรรมเพื่อติดตามผลและท�าการคัดเลือกเป็น

ระยะ	 ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการไม่

สามารถตั้งรับได้เหมือนเดิม	และยังคงต้องหากลวิธีใหม่ๆ	เพื่อให้

ได้ผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถมาสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั	

	 3)	โลกปัจจุบนัเชือ่ว่า	การมีคนเก่งไว้ในองค์กรจ�านวนหนึง่

สามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้มากกว่าการมีบุคลากรท่ีมี

ความสามารถเท่ากับมาตรฐานทั่วไป	ดังเช่น	การประยุกต์ใช้หลัก

การพาเรโต้	กล่าวคือ	80%	ของผลลัพธ์องค์กร	เช่น	รายได้	และผล

ก�าไรท่ีได้มักมาจากความพยายามของพนักงานจ�านวน	20%	ของ

ทัง้องค์กร	ซ่ึงหมายถึงระดับต�าแหน่งผูบ้รหิารท่ีมจี�านวนน้อยกว่า

บุคลากรทั้งหมด	 ดังนั้น	องค์กรจึงต้องให้ความส�าคัญ	 เช่น	การ

ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผู้บริหารทุกระดับ	

และ/หรือ	ต�าแหน่งงานท่ีมีผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กร

มากกว่าการสรรหาต�าแหน่งงานทั่วไป
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	 4)	พันธกิจและภาระงานท่ีซับซ้อนมากขึ้น	 จ�าเป็นต้อง

สรรหาบุคคลเข้ามาท�างานในองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง	 ซ่ึงไม่ใช่

แค่เพียงการมีทักษะ	ความรู้	 ความสามารถท่ีตรงกับลักษณะงาน

เท่าน้ัน	แต่ยงัต้องค�านงึถึงค่านิยมและวฒันธรรมการท�างานท่ีสอด

รับกับธรรมชาติขององค์กรนั้นๆ	ด้วย	การสรรหาในรูปแบบใหม่

จึงจ�าเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ	 เพื่อคัดกรอง

บคุคลท่ีองค์กรต้องการ	ซึง่ไม่เพยีงแต่ต้องได้	“คนทีใ่ช่”	เท่านัน้	แต่

ต้องสามารถจัดหามาได้ทันทีในช่วงเวลาที่ต้องการด้วย

	 กล่าวโดยสรุป	การสรรหาเชิงรุกในภาคราชการก�าลังมี

ความส�าคญัมากย่ิงขึน้	เนือ่งด้วยความเปล่ียนแปลงขององค์กร	ซ่ึง

ได้แก่	ภาวะการแข่งขันและความได้เปรียบในการแข่งขันของภาค

รัฐท่ีก�าลังลดน้อยลง	พันธกิจและภาระงานท่ีซับซ้อนมากย่ิงข้ึน	

และในมุมมองของผู้สมัคร	 ซึ่งมีความคาดหวังต่อลักษณะงานที่

ท้าทาย	ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว	ชัดเจน	และเป็นรูปธรรม

ลักษณะของการสรรหาเชิงรุก
	 เม่ือกล่าวถึงการสรรหาเชิงรุก	ลักษณะส�าคัญที่เป็นตัว

บ่งชี้ว่าองค์กรได้ท�าการสรรหาเชิงรุก	สามารถพิจารณาได้จาก

ตัวชี้วัดต่างๆ	เหล่านี้

1)	องค์กรมกีารวางแผนอตัราก�าลังทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์

และพันธกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2)	ข้อมูลท่ีใช้ส�าหรบัจดัท�าแผนก�าลงัคน/แผนอตัราก�าลังมา

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร	และ

ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

3)	 แผนอัตราก�าลังจะถูกก�าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์การ

สรรหาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4)	กลยทุธ์การสรรหาบคุลากรต้องเป็นกลยุทธ์เชงิรกุในด้าน	

“คุณภาพ	ปริมาณ	 และเวลา”	 กล่าวคือ	 ได้บุคลากรท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วน	ในปริมาณที่ก�าหนด	และ	ณ	ช่วงเวลา

ที่ต้องการ
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5)	 มีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน	 มีการก�าหนดช่วงเวลาและ

ผลลัพธ์ของความก้าวหน้า	 และมีตัวชี้วัดท่ีวัดผลได้อย่าง

ครอบคลุม	

6)	งานสรรหาเชิงรุกนี้ต้องเป็นงานหลักไม่ใช่งานฝาก	ต้อง

มีการจัดสรรงบประมาณ	และผู้รับผิดชอบหลักไว้อย่าง

ชัดเจน	

7)	มีการติดตามประเมินผล	เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์

การสรรหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 และต้องเชื่อมต่อกับ

กระบวนการรักษาบุคลากร	 (Retention)	 ในองค์กร	 มิเช่น

นั้นจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า		

	 ดังที่กล่าวข้างต้น	การสรรหาเชิงรุกจึงเป็นวิธีการสรรหา

ทีก่ระท�าอย่างเป็นระบบ	มีทิศทางและเป้าหมาย	(คุณภาพ	ปริมาณ	

และเวลา)	 ท่ีชัดเจน	 ซ่ึงเม่ือถูกเรียกว่ากลยุทธ์แล้ว	 ต้องมีความ

ยืดหยุ่น	และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	
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รูปแบบของกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก
	 กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกแบ่งอย่างง่ายออกได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ	1)	กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก

ในระยะสั้น	และ	2)	กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะยาว	ซึ่งมีความแตกต่างกันดังตารางด้านล่าง

ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลยุทธ์กำรสรรหำเชิงรุกในระยะสั้นและระยะยำว

ประเด็น    กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะสั้น            กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะยาว

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ ได้บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใน
ต�าแหน่งที่ว่างได้ภายในเวลาที่ก�าหนด

• การได้ผู้สมัครทั้งในคุณภาพ ปริมาณ 
และเวลาที่เหมาะสม

• เพื่อดึงดูดและรักษาบุคคลให้อยู่กับ
องค์กรอย่างยาวนาน

• การมีอัตราก�าลังที่เหมาะสมในองค์กร
อยู่อย่างสม�่าเสมอ และลดอัตราการเข้า
ออกของบุคลากร (Turnover)

ตัวอย่างกลวิธี
และวิธีการต่างๆ

ผลลัพธ์ที่ได้

• การวางแผนก�าลังคน
• การพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์
ของต�าแหน่งงาน 
(Job Image Characteristics)
• การคัดเลือกด้วยกลวิธีต่างๆ
• การบรรจุแต่งตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม

• การบริหารอัตราก�าลัง
• การสร้างแบรนด์นายจ้าง
(Employer Branding)
• การพัฒนาให้เป็นองค์กรในฝัน 
(Employer of Choice)
• การรักษาบุคลากร
• การสร้างความรู้สึกผูกพันกับ
พนักงาน (Employee Engagement) 
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10 กรณีศึกษา
การสรรหาเชิงรุกที่น่าสนใจ
	 หนังสือเล่มนี้จัดท�าข้ึนภายใต้ความเชื่อท่ีว่า	 ไม่มีวิธีการ

สรรหาบุคลากรรูปแบบใดที่ดีที่สุด	ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น�าเสนอ

ในหนงัสอืเล่มนีจึ้งเต็มไปด้วยกลวธีิท่ีแต่ละองค์กรได้หยิบยกมาใช้

ให้เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของ

ตนเอง	อย่างไรกต็ามในความต่างของกลวธีิทีเ่ลอืกใช้	ส่ิงหนึง่ทีท่ัง้	

10	บริษัทต่างให้ความเห็นที่ตรงกัน	คือ	“เลือกที่จะไม่รอคอยให้มี

คนมาสมัคร”	แต่เลือกที่จะหากลวิธีดึงดูดคนท่ีใช่ส�าหรับองค์กร

ให้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆ	 ขององค์กรอยู่เสมอ	 อีกทั้งแสวงหา

เครือ่งมือในการสรรหาทีจ่งูใจ	มีวธีิการคดัเลอืกทีเ่หมาะสม	อกีทัง้

ในหลายๆ	หน่วยงานยงัมกีลวธีิต่อเนือ่งในระยะยาวเพือ่ให้คนทีใ่ช่

เหล่านั้นยังคงรู้สึกพึงพอใจต่อการท�างานในองค์กรต่อไป	

7





กรณีศึกษา
วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย 

9



10

	 บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	หรือในที่นี้จะ

เรียกว่า	 “วิทยุการบิน”	 เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีระบบการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรท่ีน่าสนใจ	 เน่ืองจากภารกิจมีความส�าคัญอย่าง

มากต่อการอ�านวยความปลอดภัยด้านการบินภายในประเทศ	โดย

มีภารกิจหลักในด้านการบริหารจราจรทางอากาศ	 การบริหาร

ระบบสื่อสาร	ระบบช่วยการเดินอากาศ	ระบบติดตามอากาศยาน	

และการบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ีเดินอากาศ	

รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องและงานตามนโยบายรัฐบาล

การสรรหาเชิงรุกของวิทยุการบิน
	 ดังที่กล่าวในตอนต้นว่า	ภารกิจหลักของวิทยุการบิน	คือ	

เรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศ	ดังนั้นต�าแหน่งงานหลักจึง

เป็นต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ	ซ่ึงแต่เดิมนัน้วทิยุ

การบินรับพนักงานกลุ่มนี้จากสถาบันการบินพลเรือน	ซึ่งเป็นผู้ที่

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	แล้วมาศึกษาต่อในหลักสูตรการ

ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นระยะเวลา	1	ปี	จึงสามารถมา

สมัครงานกับวิทยุการบินได้	

	 หลังจากปี	พ.ศ.	 2530	 เป็นต้นมา	 วิทยุการบินได้รับค�า

แนะน�าจากองค์กรรบัรองมาตรฐานการบินพลเรอืนนานาชาติ	หรอื	

ไอเคโอ	(ICAO)	ให้ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจร

ทางอากาศให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักบินได	้
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ประกอบกับผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาน้ัน	อาจยังไม่

พร้อมในการพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหารได้	 ดังนั้น	 จึงต้องปรับ

คุณสมบัติในการสรรหาต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง

อากาศให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

	 นอกจากน้ี	 ในอดีตวิทยุการบินไม่เป็นที่รู ้จักแก่บุคคล

ทั่วไป	 เนื่องจากบริษัทฯ	 รับสมัครพนักงานมาจากผู้ท่ีจบจาก

สถาบันการบินพลเรือนเป็นหลัก	 เม่ือกลุ ่มเป้าหมายมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ซ่ึงได้ปรับเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	บริษัทฯ	จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์การสรรหา

โดยการออกไปประชาสัมพันธ์	(Roadshow)	กับสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	ผลจากการ

ประชาสัมพันธ์ท�าให้วิทยุการบินเป็นที่รู ้จักและเป็นท่ีสนใจ

ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ๆ	มากขึ้น

	 อย่างไรก็ตามในช่วง	10	ปีหลังท่ีผ่านมา	สถาบันการบิน

พลเรอืนได้ท�าความตกลงร่วมมอืกับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร	ี

โดยผลิตบัณฑิตหลักสูตร	4	ปี	หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต	

สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ	ซ่ึงท�าให้ผู ้จบจากสถาบัน

การบินพลเรือนมีข้อได้เปรียบมากขึ้น	 เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เม่ือ

ผ่านการทดสอบทุกกระบวนการ	สามารถเริม่ท�างานได้เลย	ในขณะท่ี	

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ัวไปจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ	

ณ	ปัจจุบัน	ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	และ

ผู ้ ท่ีจบด ้านเทคโนโลยีการบิน	หรือธุรกิจการบิน	เ ม่ือผ ่าน

การทดสอบทุกกระบวนการ	จะต้องผ่านการศึกษาหลักสูตร

การควบคุมจราจรทางอากาศ	 เป็นระยะเวลา	 1	ปี	ก่อน	จึงจะเริ่ม

ปฏิบัติงานได้
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	 จากแผนภาพข้างต้นนั้นอธิบายได้ว่า	ก่อนปี	พ.ศ.	2530	นั้น	วิทยุการบินรับสมัครผู้ที่จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	เฉพาะผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นเวลา	

1	ปีจากสถาบันการบินพลเรือน	ต่อมา	บริษัทฯ	ได้ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นโดยรับผู้ที่จบการศึกษา

ระดับปรญิญาตรทุีกสาขา	ซ่ึงผูท้ีผ่่านการทดสอบ	บรษัิทฯ	จะออกค่าใช้จ่ายให้เรยีนกบัสถาบันการบิน

พลเรือน	ขณะที่ปัจจุบัน	แม้บริษัทฯ	ยังคงเปิดรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดิม	 แต่ด้วย

การทดสอบที่เน้นด้านคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	ท�าให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนใหญ่	

คือ	ผู้ท่ีจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์	 และบางส่วนผู้สมัครจะมาจากผู้ท่ีจบการศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต	สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

แผนภำพแสดงพัฒนำกำรของกำรสรรหำพนักงำนของวิทยุกำรบิน

ระยะที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2530

ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป

ระยะที่ 3 ปัจจุบัน

หรือ

ผู้มีวุฒิ ม. 6 สมัครเรียนที่
สถาบันการบินพลเรือน

ผู้มีวุฒิป.ตรีทุกสาขาสมัคร
งานวิทยุการบิน

ผู้มีวุฒิป.ตรีทุกสาขาสมัคร
งานวิทยุการบิน

ผู้มีวุฒิป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 
สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรียนที่สถาบันการบิน
พลเรือนเป็นเวลา 1 ปี

ทดสอบและเข้าท�างาน
ที่วิทยุการบิน

ทดสอบและเข้าท�างาน
ที่วิทยุการบิน

ทดสอบและเข้าท�างานที่
วิทยุการบิน

น�าวุฒิการศึกษาไป
สมัครงานกับวิทยุการบิน

วิทยุการบินส่งเรียนสถาบัน
การบินพลเรือน 1 ปี

วิทยุการบินส่งเรียนสถาบัน
การบินพลเรือน 1 ปี
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 อนึง่แม้กลุ่มเป้าหมายทีว่ทิยุการบินต้องการจะเปิดกว้าง
และมคุีณภาพมากขึน้ ซึง่ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา ผู้สมัครในแต่ละ
ครั้งมีไม่น้อยกว่า 400 คน แต่ด้วยเงื่อนไขว่าผู้เข้าปฏิบัติงานจะ
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมท่ีสถาบันการบินพลเรือนมาก่อน 
(ยกเว้นผู้ทีจ่บการศกึษาหลักสตูรเทคโนโลยกีารบนิบัณฑติ สาขา
การควบคุมจราจรทางอากาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) ประกอบกับสถาบันการบินพลเรือนเองสามารถผลิต
บุคลากรในด้านนี้ได้เพียงปีละ 2 รุ่นๆ ละ 20 คน หรอืประมาณ 40 
คนต่อปี 1 แต่ในขณะที่ความต้องการบุคลากรของวิทยุการบิน
อยู่ท่ี 40-60 คนต่อปีเช่นกัน ท�าให้ความต้องการและการผลิต
บุคลากรยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของวิทยุการบิน
	 ส�าหรบักระบวนการคดัเลือกบคุลากรของวทิยกุารบินนัน้ใช้วธีิการท่ีหลากหลาย	เพือ่ให้ตอบ

สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน	ซึ่งจากการประมวลจะพบว่า	ในการรับสมัครหรือสรรหาครั้ง

หนึ่งๆ	นั้น	วิทยุการบินมีการใช้วิธีการที่หลากหลาย	 เพื่อเป็นการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ว่ามีความ

แม่นย�าและสามารถคัดคนได้ตรงกับความต้องการ	

1		ผู้ผ่านหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือนในแต่ละปีพบว่าผู้จบหลักสูตรบางคนใช้การผ่านหลักสูตรในด้านนี้	ไปสมัครเป็น	

			นักบิน	และยินยอมที่จะเสียค่าปรับ	ท�าให้บุคลากรในด้านนี้ไม่ได้จบและเข้าท�างานวิทยุการบินทุกคน
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ขั้นตอนการทดสอบ
	 ขั้นตอนที่	1	บริษัทฯ	ประกาศรับสมัครบุคลากร	โดยผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ที่	www.aerothai.co.th

	 ขั้นตอนที่	2	ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงในใบสมัคร	พร้อมกับแนบเอกสาร

ประกอบการสมัครงานยื่นด้วยตนเองที่บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

	 ขั้นตอนที่	3	บริษัทฯ	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน

	 ข้ันตอนที่	 4	ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามสถานท่ี	 และเวลาท่ีก�าหนด	 โดยวิธีการคัดเลือก

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	การสอบข้อเขียน	การสอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	และ/หรือ

การทดสอบทักษะในการใช้แป้นพมิพ์คอมพวิเตอร์พมิพ์ภาษาองักฤษ	(ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของต�าแหน่ง)	

	 ขั้นตอนที่	5	การตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน

2	เกณฑ์การพิจารณาได้ถูกปรับขึ้นจากเดิม	400	คะแนน	เป็น	650	คะแนน	เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานขององค์กรรับรองมาตรฐาน

			การบินพลเรือนนานาชาติ	(ICAO)
3	ในการสมัภาษณ์ทกุครัง้	ผูส้มัภาษณ์ต้องเป็นผูท่ี้ได้รบัการรบัรองจากองค์กรรบัรองมาตรฐานการบินพลเรอืนนานาชาติ	(ICAO)

ที่มา:	จากการสัมภาษณ์	ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล

ความต้องการ

• ต้องการผู้ที่มีวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถส�าหรับการเติบโตใน
ต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้

• สามารถสนทนาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับ
นักบินได้

• มีทักษะการค�านวณที่เกี่ยวกับการควบคุม
จราจร 

• มีทักษะการสื่อสารกับนักบิน

• ความสามารถในการท�างานหลายๆ ด้าน 
(Multitasking) ในเวลาเดียวกัน เช่น โต้ตอบ 
พิมพ์ข้อความ ฯลฯ

• รับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• การทดสอบความรู้ทั่วไป
• การทดสอบด้านจิตวิทยาโดยสถาบัน
เวชศาสตร์การบิน

• ผลการทดสอบ TOEIC 2 
• การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3 
• ผลการทดสอบ TOEIC
• การทดสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

• การทดสอบพิมพ์ดีด

• การสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
• การทดสอบด้านจิตวิทยา

รูปแบบการสรรหา / คัดเลือก
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วิธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ
 จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของวิทยกุารบิน เช่ือว่า ผู้ทีส่นใจสมคัรงานกับวทิยุการบนิมักให้ความสนใจ
การที่องค์กรเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะเช่ือว่าเป็นงานที่มีความมั่นคงในอาชีพ องค์กรมีความยั่งยืน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการสูงกว่างานราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ัวไป 5 	นอกจากน้ี	 วิทยุการบินมีการจัด

กจิกรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบทางสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	ร่วมกบันกัศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย	เช่น	การสนับสนุนกีฬาวอลเล่ย์บอล	และจัดท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน	หรือ

การท�ากิจกรรมเพื่อคนพิการ	 โดยในปีน้ีวิทยุการบินมีการน�าบุคลากรรุ ่นพี่ที่จบการศึกษาด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ไปร่วมประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เนื่องจากปีน้ีมีความต้องการ

บุคลากรในต�าแหน่งวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า	 สาขาส่ือสาร	 สาขาอิเล็กทรอนิกส์	 และสาขา

โทรคมนาคม	ประมาณ	70	อัตรา	

4		กระบวนการดังกล่าวใช้เวลารวมทั้งสิ้น	8	เดือน
5		เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีได้รับ	ได้แก่	เงินเดือน	เงินเพิม่ค่าวิชาชพี	เงินค่าใบอนุญาตควบคุม	ไม่ได้ถกูควบคุมโดยกระทรวงการคลงั

ล�าดับ     ขั้นตอน             ระยะเวลา

1 ประกาศรับสมัคร

6 สอบสัมภาษณ์ภาษาไทย โดยคณะกรรมการฯ และสังเกตการณ์โดยนักจิตวิทยา

5 ตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน (สถาบันเวชศาสตร์การบิน)

10 อบรม Intensive Course

11 ทดสอบแยกสังกัด

15 วัน

2 วัน

1 วัน

12 วัน

4 วัน

5 วัน 

1 วัน

1 วัน

12 วัน

20 วัน

1 วัน

3 สอบข้อเขียน

8 พนักงานใหม่รายงานตัวและบรรจุสังกัด

2 ด�าเนินการรับสมัครบุคลากรทั่วไป

7 เริ่มปฏิบัติงาน 

4 ทดสอบพิมพ์ดีดและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

9 ปฐมนิเทศ

ตัวอย่ำงกระบวนกำรสรรหำบุคคลภำยนอก	4	

เพื่อเข้ำปฏิบัติงำนด้ำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ	ปี	2558
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บทสรุป 
	 กระบวนการสรรหาของวิทยุการบินช่วยให้เห็นถึงการ

ปรับตัวขององค์กรท่ีจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลง	และความต้องการ	ทกัษะ	ความสามารถของต�าแหน่ง

งานส�าคญัท่ีถกูก�าหนดให้มีคุณสมบัติทีสู่งข้ึน	กรณีศึกษาของวทิยุ

การบินน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคราชการในประเด็นที่

ว่าการสรรหาต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ

ขององค์กรและการเปลีย่นแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก	ขณะ

เดียวกนักรณีศึกษานียั้งให้ข้อมลูว่าไม่มีกระบวนการสรรหาใดท่ีดี

ทีสุ่ดในทุกช่วงเวลา	ดังนัน้บุคลากรท่ีอยูใ่นฝ่ายทรพัยากรมนุษย์จึง

ต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกให้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงขององค์กรอีกด้วย		

อ้างอิง
http://www.aerothai.co.th/thai/history_th.php



ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยุการบิน
ประเทศ : ไทย

ลักษณะธุรกิจ :	 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ	 และส่ือสารการบิน	 ในอาณาเขต
ประเทศไทย	โดยมเีครอืข่ายเชือ่มโยงกบัประเทศต่างๆ	นอกจากนัน้ยงัมีบรกิารภาคธุรกจิ	

คือ	บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งใน	และต่างประเทศ

จ�านวนพนักงาน :	2,950	คน	(วันที่	30	กันยายน	2557)

วิสัยทัศน์ :	เป็นองค์กรชั้นน�าแห่งคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

การก่อตั้ง :	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2506	โดยเป็นการเข้าซ้ือกิจการ	(หุ้น
ทั้งหมด)	คืนจากบริษัท	Aeronautical	Radio	Inc.	(ARINC)	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	

บริษัท	International	Aeradio	Ltd.	(IAL)	จากประเทศอังกฤษและสายการบินต่างๆ	ท่ี

ได้ร่วมกนัขออนมัุติรฐับาลไทยจดัต้ังบรษัิท	การบินแห่งสยาม	จ�ากดั	(Aeronautical	Radio	

of	Siam	Ltd.:	AEROSIAM)	เมื่อปี	พ.ศ.2491

ค่านิยมการท�างานของวิทยุการบิน : มุ่งเน้นความปลอดภัย	มุ่งเน้นจริยธรรมในการท�างาน	
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ	และมุ่งเน้นการ

ท�างานเป็นทีม
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กรณีศึกษาเอไอเอส 
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	 เอไอเอส	หรือ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟ	 เซอร์วิส	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เป็นบริษัทในกลุ่มอินทัช	และมีบริษัทในเครือท้ังหมด	

14	บริษัท	โดยท้ังหมดเป็นธุรกิจท่ีเกื้อหนุนกัน	ในปี	พ.ศ.2557	

เอไอเอสให้บรกิารลกูค้ากว่า	44	ล้านเลขหมาย	และมส่ีวนแบ่งการ

ตลาดในเชิงผู้ใช้บริการ	46%	ขณะที่ส่วนแบ่งด้านรายได้อยู่ที่	52%	

และในปีน้ีเอง	บริษัทได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย	

ประจ�าปี	 2554,	2556	และ	2558	 	 	 (Best	Employer	 in	Thailand	

2011, 2013, 2015)  
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สถานการณ์ด้านก�าลังคนของเอไอเอส 
	 ณ	ปัจจุบันเอไอเอสต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถที่

หลากหลาย	(เอไอเอส	เรยีกพนักงานเหล่าน้ีว่า		“กลุม่ไฮบริด”)		เช่น	พนกังาน

ทีท่�างานด้านการตลาด	ทีจ่บการศึกษาระดับปรญิญาตรด้ีานวศิวกรรม		และ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท	ด้านบริหารธุรกิจ	ซึ่งมีความเข้าใจถึงระบบ

เทคโนโลยีการส่ือสาร	และความเข้าใจในเชิงการตลาดในการเจรจาการท�า

สัญญาร่วมงาน	 (MOU)	 	การเชื่อมโยงสัญญาณ	 (International	Roaming)	

กับบริษัทธุรกิจการส่ือสารในต่างประเทศ	 ซ่ึงคุณสมบัติดังกล่าวค่อนข้าง

หายาก

	 นอกจากนี	้รวมถงึต�าแหน่งพนักงานขาย	ซึง่เป็นต�าแหน่งงานหลกั	

เนื่องจากเป็นผู้ที่น�ารายได้เข้าสู่บริษัทนั้น	มีการขยายตัวไปมาก	เนื่องจากมี

การแข่งขนัด้วยการขายตรง	(Direct	Sales)	มากขึน้	โดยจากเดิมทีมี่ต�าแหน่ง

งานน้ีเพียง	 200-250	อัตรา	 ในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มเป็น	 700-800	อัตรา	 โดย

พนกังานในกลุม่นีจ้ะไปต้ังบูธในย่านชมุชนเพือ่ขายซิมการ์ด	เบอร์โทรศัพท์	

หรือเครื่องโทรศัพท์		และต�าแหน่งงานด้านการขายและบริการประจ�าตาม

ศูนย์บรกิารของ	AIS	Shop		เนือ่งจากเอไอเอสมีการขยายสาขาในห้างสรรพสินค้า	

ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

 อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตการสรรหาพนักงานจะมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากการสรรหาพนกังานได้จ�านวนพนักงานตามทีต้่องการแล้ว ส่วนต�าแหน่ง
งานที่ต้องการเพิ่มเติม คือ ต�าแหน่งที่ท�างานในด้าน Internet Protocal, Data 
Scientist 6 , E-commerce เป็นต้น

6	นักวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภค	เพื่อน�าผลที่ได้มาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
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กลยุทธ์การสรรหาของเอไอเอส
	 โดยในปี	2557	บริษทัได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรจาก	“ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลือ่นที”่	เป็น	“	ผูใ้ห้บรกิารด้านดิจทิลัไลฟ์”	(Digital	Life	Service	

Provider)	 จากนวัตกรรมล�้าหน้าใหม่ๆ	 การบริหารประสบการณ์ลูกค้า	

การน�าเทคโนโลยีทันสมัยที่ท�าให้ชีวิตง่าย	สะดวก	 มีประสิทธิภาพ	และ

ส�าคัญท่ีสุด	คือ	พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน	Digital	

Technology	ซึ่งพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค	รวมถึง

การให้บริการลูกค้าที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตยิ่ง

ขึน้	โดยจะเน้นการด�าเนนิงานผ่าน	3	องค์ประกอบหลัก	คือ	1)	การให้บรกิาร

โทรศัพท์เคลือ่นทีโ่ดยการขยายและพฒันาโครงข่าย	3G	และ	4G	เพือ่รองรับ

การเติบโตของปริมาณการใช้	Data	ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		2)	การให้

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ในการเชือ่มต่อภายในท่ีอยู่อาศัย	และ	3)	การท�า	Digital	Content	โดยเอไอเอสจบั

มือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์บริการ	



Content	ใหม่ๆ	เช่น	เกมส์การท�าธุรกรรมทางการเงิน	และ	M2M	

ท�าให้บรษิทัต้องการพนักงานท่ีมีทักษะในการท�างานทีแ่ตกต่างกัน

ไป	โดยเอไอเอส	มีศูนย์การสรรหาพนักงาน	แบ่งออกเป็น	

2	ส่วน	เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ	คือ

 1) ศูนย์สรรหา (Recruitment Center) ส�าหรับธุรกิจ Call 
Center ในเดือนหน่ึงๆ บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานอย่างน้อย 
150-200 คนต่อเดือน เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการต่อลูกค้าที่
ใช้บริการ โดยบริษทัได้จดัเตรียมระบบต่างๆ ในการท�างานให้กบัพนกังาน  
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาบุคลากรทันต่อการด�าเนินการของธุรกิจนี้ จึง
มีการจัดต้ังหน่วยงานด้านการสรรหาขึ้นเพื่อดูแลการการสรรหาให้กับ
ธรุกจิ Call Center โดยเฉพาะ เนือ่งจากเป็นต�าแหน่งทีส่�าคัญของเอไอเอส 
เพราะต้องดูแลลูกค้าซึ่งมีถึง 44 ล้านเลขหมาย 
	 2)	 ศูนย์สรรหา	 (Recruitment	Center)	ส�าหรับเอไอเอส	

และบรษัิทในเครอืของเอไอเอส		เพือ่ดูแลการสรรหาพนกังาน	โดย

ต�าแหน่งที่ท�าการสรรหาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยต�าแหน่งงาน

ด้านวิศวกรรม	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการตลาด	ด้านการ

ขายและบริการ	และอื่นๆ	

ส�าหรับกลยุทธ์การสรรหาที่เอไอเอสนิยมใช้	ได้แก่

	 1)	 การเดินสายประชาสัมพันธ์	 (Roadshow)	 ไปตาม

สถาบันการศึกษาต่างๆ	 ที่เปิดการเรียนการสอนในสายงาน

วศิวกรรม	เพือ่เปิดรบัสมัครผูท่ี้จบการศึกษาด้านโทรคมนาคมและ

การสื่อสารโดยตรงจากสถาบันการศึกษาเป้าหมาย

	 2)	การฝึกงาน	หรือโครงการสหกิจศึกษา	ซึ่งนิยมฝึกงาน

ในช่วงปีท่ี	4	ภาคการศึกษาที	่2	นกัศึกษาท่ีเข้าโครงการจะได้รบัการ

ฝึกงานตามแผนงานทีเ่อไอเอสก�าหนด	ซ่ึงระหว่างฝึกงานจะมีการ

ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ	รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อให้รู้จักองค์กร	

และรับรู้งานด้านเทคนิคและงานด้านการบริการ	จากนั้นเอไอเอส

จะมีค่ายกจิกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้กบันกัศึกษาเหล่า

นี้อีกด้วย	

	 3)	 โครงการช้างเผือก	 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีท�าการคัดเลือก

นกัศึกษาทีก่�าลงัเรยีนด้านวศิวกรรมศาสตร์	และมีคะแนนการเรยีน
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	 โดยช่องทางต่างๆ	มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน	อาทิเช่น

	 1)	 กลุ่มพนักงานเข้าใหม่	 จะใช้วิธีการสรรหาโดยการเดินสายประชาสัมพันธ์	

(Roadshow)	รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์

	 2)	 กลุ่มพนักงานที่มีประสบการณ์	 	 จะใช้วิธีสรรหาจาก	Website	ของบริษัท	

เว็บไซต์สมัครงาน	เช่น	Jobtopgun,	Jobsdb,	Jobthai		รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์

	 3)	กลุ่มผู้บริหาร	จะใช้วิธีการสรรหาทาง	Linkedin	หรือ	Head	Hunter	หรือจาก

การแนะน�าจากบุคลากรภายใน	(Referral	Program)	7  

ในระดับดี	เพื่อมาเรียนรู้การท�างานด้านเทคนิคของบริษัท	หลังจากนั้นจัดสรรพนักงาน

เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน

	 4)	ทุนการศึกษาส�าหรับบุคคลภายนอก	ทั้งในและต่างประเทศ

	 5)	โครงการ	One	Day	Trip	โดยท�าหนงัสือถงึสถาบันการศึกษาเพือ่ขอน�านกัศึกษา

ท่ีเรียนด้าน	ปวช.	หรือ	ปวส.	ให้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้เข้าใจธุรกิจของเอไอเอส

เป็นเวลา	1	วัน	

	 6)	งานนัดพบแรงงาน	(Job	Fair)	

	 7)	โครงการเปิดบ้าน	(Open	House)

	 8)	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์	เช่น	Facebook	หรือ	Line	

	 9)	เว็บไซต์	Linkedin		ส�าหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มงาน	

	 10)	 การใช้บริการบริษัทรับจ้างจัดหาพนักงาน	 (Head	Hunter)	ส�าหรับกลุ่ม

พนักงานระดับผู้จัดการและผู้บริหาร

	 11)	เว็บไซต์สมัครงาน	เช่น	Jobtopgun,	Jobsdb,	Jobthai	ส�าหรับกลุ่มต�าแหน่ง

งานต่างๆ		

	 12)	โครงการ	Employee	Referral	Program	บุคลากรภายในแนะน�าผู้สมัครจาก

ภายนอกมาสมัครงานกับองค์กร

7	 บุคลากรภายใน	 ซ่ึงเป็นผู้แนะน�าบุคคลให้เข้าท�างานกับเอไอเอสจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษแตกต่างกันไปตามระยะเวลาท่ี

พนกังานท่ีได้รบัการแนะน�าปฏบิติังานให้กบับริษัทฯ	เช่น	จ่ายเมือ่พนกังานได้รบัการคัดเลอืกเป็นพนกังานบรษิทั	หรอื	พนกังาน

พ้นระยะทดลองงาน	หรือพนักงานท�างานได้ครบปี
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กระบวนการสรรหาบุคลากรของเอไอเอส
	 กระบวนการสรรหาของเอไอเอส	เป็นดังนี้

	 1)	การศึกษาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัท	เพื่อให้เข้าใจ

ทิศทางของบริษัท	และแผนก�าลังคนที่บริษัทต้องการในแต่ละปี	

	 2)	การจดัท�า	Demand	Forecast		เพือ่การวางแผนสรรหาและคัดเลอืก

แหล่งเป้าหมาย	(Sourcing)	คุณสมบัติท่ีต้องการ	ระยะเวลาการด�าเนินงาน	

งบประมาณที่ต้องใช้	และผู้รับผิดชอบ	

	 3)	การสรรหาเชิงรุกไปยังแหล่งเป้าหมาย

	 4)	การคัดเลือกด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การสัมภาษณ์ในรูปของ

คณะกรรมการ	(Group	Interview)	การใช้แบบทดสอบค่านิยมและวฒันธรรม

องค์กร	(FASTMOVING)	การทดสอบภาษาอังกฤษ	(หรือทดแทนด้วย

ผลสอบ	TOEIC)	และการทดสอบเฉพาะวิชาชีพ	เป็นต้น

	 5)	การฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างาน	

(On	Board)	เป็นระยะเวลา	2	วันเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในของ

องค์กร	วิสัยทัศน์	กฎระเบียบ	ข้อบังคับการท�างาน	ทักษะในการท�างาน

ที่ต้องการ	และวัฒนธรรมองค์กร

	 6)	การมีระบบพี่เลี้ยงดูแลพนักงานใหม่ทุกคน		

กลยุทธ์หลังการสรรหา
	 เอไอเอสทราบดีว่า	การสรรหาแต่ละครัง้เป็นต้นทนุขององค์กรท่ีต้อง

ลงทุนจ�านวนมาก	ดงันั้น	นอกเหนือจากการสรรหาที่มปีระสิทธภิาพสูงแล้ว	

เอไอเอสยงัมีโครงการทีใ่ช้เพือ่รกัษาพนกังานทีม่ศัีกยภาพให้คงอยูก่บับรษัิทฯ	

อาทิเช่น	

	 1)	 การเปิดโอกาสให้มีการโอนย้ายภายใน	 เอไอเอสมีโครงการให้

พนักงานสามารถโยกย้ายไปท�างานต�าแหน่งอื่นที่มีความสนใจตามความรู้

ความสามารถ	เพราะด้วยความเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีงานหลากหลายสาย

วิชาชีพ	ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการท�างานของพนักงาน	

	 2)	 มีการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน	 (Engagement)	 ทุกปี	

เป็นการส�ารวจความรูส้กึของพนักงานต่อองค์กรในด้านต่างๆ	เพือ่ให้สามารถ

ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสม	อันจะสร้างความผูกพันของ

พนักงานให้มีต่อองค์กร	
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อ้างอิง
http://www.ais.co.th/applyjob/

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟ	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน).	รายงานประจ�าปี	2557.	กรุงเทพฯ:	

บริษัท		แอดวานซ์	อินโฟ	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน).

 3) การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ เช่น ส�าหรับพนักงาน Generation Y 
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ออกก�าลังกาย (Fitness) ห้องคาราโอเกะและการจัดคลาสเรียน
ในการออกก�าลังกายให้กับพนักงาน	เช่น	โยคะ	บอดี้คอมแบท	เป็นต้น	ไว้ให้ภายในอาคาร
ส�านักงาน		มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ประจ�าจากโรงพยาบาลชั้นน�า	มีการจัดกิจกรรม

สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม		เช่น	กิจกรรมการไหว้พระ	กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

หรือเด็กอ่อน	 และยังมีโครงการจิตอาสาให้พนักงานร่วมกับคนในชุมชนในการพัฒนา

สังคมที่พนักงานพักอาศัย	หรือบ้านเกิดของพนักงาน	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้น	จะช่วย

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย	

สรุป 
	 เอไอเอส	 เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	การสรรหาพนักงาน

จ�านวนมากไม่ได้เป็นอปุสรรคต่อบรษัิททีม่กีระบวนการสรรหาท่ีเป็นระบบ	นอกจากนี้

ยังชี้ให้เห็นว่า	ช่องทางการสรรหาพนักงานในแต่ละช่องทางมีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าหมายแตกต่างกัน	 และยังมีช่องทางการสรรหาอื่นๆ	 อีกหลายช่องทางที่มี

ประสิทธิภาพสงู	ซึง่เทคนคิเหล่านีเ้ป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจ	และเป็นเทคนิคท่ีภาครฐัสามารถ

หยิบยกน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการสรรหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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ข้อมูลเบื้องต้นของเอไอเอส
ประเทศ : ไทย

ลักษณะธุรกิจ :	ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อทางการค้า	AIS	ด้วยระบบ	Digital	
GSM	บนคลืน่ความถี	่900	และ	1800	เมกะเฮริตซ์	และให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นย่าน

ความถี	่2.1	กกิะเฮริตซ์	ในระบบดิจติอล	UMTS	(Universal	Mobile	Telecommunications	

System)	 และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์

เคลื่อนที่	 ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์	 ให้บริการโทรคมนาคม	 และโครงข่าย

โทรคมนาคม	เป็นต้น

จ�านวนพนักงาน :	ณ	ปี	2557	บริษัทมีพนักงาน	4,931	คน	ทั้งนี้หากรวมบริษัทในเครือจะ
มีพนักงานประมาณ	12,000	คน

วิสัยทัศน์ :	เป็นผู้น�าสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ่ง
หมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

การก่อตั้ง :	ก่อต้ังเป็นบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	เม่ือวันท่ี	24	เมษายน	
พ.ศ.	2529	และเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2533	โดยเอไอเอสท�าสัญญา

กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้ด�าเนินการโครงการบริการระบบโทรศัพท์

เคลื่อนที่	900	MHz	เป็นระยะเวลา	20	ปี	(คือ	ถึง	พ.ศ.	2553)	เอไอเอสเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เม่ือวนัท่ี	13	พฤศจิกายน	พ.ศ.2534	และแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจ�ากัด	





กรณีศึกษา
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 
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 “ความส�าเร็จขององค์กร คือ การให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล 
การสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคลและการสร้าง
ผู้บริหารให้มคีวามสามารถบริหารงานและมีความพร้อมในการหมุนเวยีนไป
ท�างานในที่ต่างๆ ภายในองค์กรได้นั้นเป็นสิ่งส�าคัญ”
             อัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
              ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
        บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 กลุ่มบริษัท	เบอร์ลี่ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือเรียกโดยย่อว่า	บีเจซี	(BJC)	

ณ	ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจมาเป็นปีที่	133	มีบริษัทในเครือมากกว่า	50	บริษัท	และด�าเนิน

ธุรกิจทั้งในประเทศไทย	มาเลเซีย	กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	โดยในปี	พ.ศ.	2557	

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ	43,423	ล้านบาท	และมีก�าไร

จากการด�าเนินงานกว่า	2,949	ล้านบาท
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	 จากตารางด้านบน	พบว่า	ในต�าแหน่งงานทั่วๆ	ไปส่วนใหญ่	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	มักประกาศรับ

สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครงานต่างๆ	ซึ่งสามารถได้คนที่พร้อมจะท�างานมากกว่าช่องทางอื่น	ขณะที่

การเดินสายประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัย	(Roadshow)	และสื่อสังคมออนไลน์	เป็นสื่อที่ใช้คู่กัน	มี

วตัถปุระสงค์เพือ่รบัสมัครพนักงานจบใหม่	นกัศกึษาฝึกงาน	และประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษากลุ่มเป้า

หมายได้รู้จักเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	มากขึ้น	ในขณะที่ช่องทางการรับสมัครผ่านโครงการเพื่อนแนะน�าเพื่อน

เป็นช่องทางทีบ่รษัิทใช้ในการสรรหาผูท่ี้เชีย่วชาญในสาขาเฉพาะด้าน	และมีประสบการณ์การท�างานสูง

การสรรหาเชิงรุกของเบอร์ลี่ยุคเกอร์
	 เบอร์ลีย่คุเกอร์	มีช่องทางการสรรหาท่ีค่อนข้างหลากหลาย	ซ่ึง	ณ	ปัจจบุนับรษัิทใช้ช่องทางการ

สรรหาอย่างน้อย	5	ช่องทางหลัก	ได้แก่

31

ที่มา:	ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ช่องทางการสรรหา

เว็บไซต์รับสมัครงาน
ต่างๆ 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media)

Management 
Trainee

การสรรหาตาม
มหาวิทยาลัย

โครงการเพื่อน
แนะน�าเพื่อน

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

พนักงานระดับปฏิบัติการ
ทุกต�าแหน่ง

นักศึกษาจบใหม่

นักศึกษาจบใหม่      
วุฒิปริญญาโท 
มีศักยภาพในการพัฒนา

พนักงานหน้าร้าน 
วุฒิปริญญาตรี

ทุกต�าแหน่ง

                     ข้อดีของช่องทางนี้

สามารถเก็บประวัติเพื่อสืบค้นย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังใช้
ประโยชน์ในเรื่องการสร้าง Brand เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และ
ช่องทางนี้สะดวกต่อการนัดหมายสัมภาษณ์อีกด้วย

เพื่อดึงดูดนักศึกษาจบใหม่เหล่านี้มาท�างาน Part Time 

เพื่อเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพแต่ไม่มีประสบการณ์ให้ ได้
เรียนรู้กระบวนการการท�างาน วัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เติบโตไปเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยเฉพาะในสายงานที่
ต้องการนักศึกษาจบใหม่

ท�าให้ ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ท�างานใกล้เคียงกันมาท�างานในองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังส่งผลทางอ้อมต่อการวัดผลความผูกพันของพนักงาน
เดิมที่มีต่อบริษัทด้วย

ตำรำงตัวอย่ำงช่องทำงกำรสรรหำของเบอร์ลี่	ยุคเกอร์
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ความโดดเด่นและสิง่ทีน่่าดึงดดูใจของ
บริษัท
	 ผู้บริหารในฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้มีศักยภาพสูงของ

เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	กล่าวว่าปัจจัยที่ดึงดูดผู้สมัครเข้าท�างานกับบริษัท

นั้นน่าจะมาจาก	 การท่ีบริษัทจดทะเบียนและท�าการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงในขณะน้ันถือว่าเป็น 1 ใน 7 บริษทั
เท่านัน้ ประกอบกับอายอุงค์กรท่ียาวนานถึง 133 ปี ท�าให้ผู้สมัครรู้สกึถึง
ความมัน่คงในการท�างาน มีความน่าเช่ือถือ นอกจากนี	้ยังพบว่า	การท่ี
บริษทัฯ มีธรุกจิทีห่ลากหลาย มีสนิค้าซ่ึงเป็นทีรู้่จกัจ�านวนมากในตลาด 
ท�าให้ผู้สมัครรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand) ได้โดยง่าย แม้ว่าแต่ละสินค้า
จะมียี่ห้อท่ีแตกต่างกัน	แต่การเช่ือมโยงว่ามาจากองค์กรเดียวกัน	

คือ	 เบอร์ล่ียุคเกอร์	 ส่ิงดังกล่าวช่วยสร้างให้ผู้สมัครรู้จักองค์กรได้

มากยิ่งขึ้น

กระบวนการสรรหาพนักงาน
	 ทุกต�าแหน่งท่ีเบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 มีกระบวนการสรรหาท่ี

คล้ายคลึงกัน	กล่าวคือ	

	 1)	เริ่มต้นด้วยการประกาศรับสมัคร	ซึ่งจะแตกต่างกันไป

ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	

	 2)	ผูส้มัครกรอกข้อมูลใบสมัครท้ังผ่านเวบ็ไซต์สมัครงาน

ต่างๆ	หรือจะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท	

	 3)	 การทดสอบความรู้	 ความสามารถ	ด้วยการท�าแบบ

ทดสอบความรู้ความสามารถ	และแบบทดสอบทางจิตวิทยา	

	 4)	การสอบทานกับบุคคลอ้างอิง	(Reference	Check)	

	 5)	การสัมภาษณ์ในรูปของคณะกรรมการ

กลยุทธ์การรักษาพนักงาน
ด้วยระบบพี่เลี้ยง
	 การสรรหาที่ดีแม้จะท�าให้บริษัทฯ	 ได้พนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงเข้ามาในองค์กร	 	แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเคร่ืองรับรอง
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ว่าองค์กรจะมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงจริง	 ดังนั้นในหลายๆ	องค์กรจึงวัด

ประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานไปถึงอัตราการคงอยู่ของพนักงานในองค์กร

	(Retention	Rate) 8		เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ตระหนักดีว่าการสรรหาแต่ละครั้งมีต้นทุนการ

ด�าเนนิการจ�านวนมาก	และเชือ่ว่าพนกังานส่วนหนึง่ออกต้ังแต่ระยะทดลองงาน	ดังนัน้

บริษัทจึงพัฒนาระบบพี่เล้ียง	(Mentor	System)	ขึ้น	โดยบริษัทจะรับสมัครพี่เลี้ยง	9

ซึ่งเป็นพนักงานที่มีอายุงานประมาณ	2	ปี	และเป็นผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการ

เป็นพี่เล้ียง	 (หลักสูตร	 2	 วัน)	 มาท�าหน้าท่ีดูแลและให้ค�าแนะน�าการท�างานแก่

พนกังานเข้าใหม่ในทุกๆ	เรือ่ง	ทัง้น้ี	พีเ่ลีย้งสามารถมีพนักงานในความดูแลได้ไม่เกนิ	

5	คน	และได้รบัค่าตอบแทนพเิศษจากการเป็นพีเ่ลีย้งดูแล	โดยจะท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ล้ียง

ต้ังแต่วนัเริม่บรรจขุองพนกังานเข้าใหม่จนจบช่วงการทดลองงาน	(4	เดือน)	และเม่ือ

พนักงานผ่านการทดลองงานแล้ว	 บริษัทจะมีแบบประเมินให้พี่เลี้ยงประเมิน

พนักงานเข้าใหม่ว่า	พนักงานคนน้ันๆ	ได้เรยีนรูอ้ะไรบ้าง	และมากน้อยเพยีงใด	ขณะ

เดียวกันพนักงานเข้าใหม่เหล่านี้ก็จะเป็นผู้ประเมินย้อนกลับด้วยเช่นกันว่า	พี่เลี้ยง

ดูแลได้ดีเพียงใด	

 ระบบพี่เลี้ยงของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ไม่เพียงท�าให้พนักงานเข้าใหม่เข้าใจลักษณะงาน
ทีต้่องปฏบิตัมิากขึน้เท่านัน้ แต่ระบบพีเ่ล้ียงยังช่วยในเร่ืองการปลูกฝังค่านยิมและวฒันธรรม
องค์กรทีด่ีให้กบัพนกังาน การมีทีป่รึกษาหรือเพือ่นที่ไว้ใจได้ให้พนกังานรู้สกึอุน่ใจว่าองค์กร
เอาใจใส่ต่อพนกังาน ซึง่ผลพลอยได้ทีต่ามมา คือ นอกจากพนักงานจะไม่ลาออกจากองค์กรแล้ว 
พนักงานยังช่วยบอกต่อให้เพื่อนๆ ท่ีรู้จักให้เข้ามาท�างานในองค์กร เป็นการสร้างแบรนด์
ต่อๆ กันไป 

	 ส�าหรับในต�าแหน่งระดับบริหารน้ันจะมีระบบให้ค�าปรึกษา	 (Counselor)	

เพือ่ให้ข้อแนะน�าเกีย่วกบัวฒันธรรมการท�างานของบรษัิท	เช่น	การอธิบายถึงสไตล์

หรือรูปแบบการท�างานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ผู้ท�างานในต�าแหน่งระดับ

บริหารสามารถปรับตัวเข้าหาได้ง่ายขึ้น	

8	Retention	rate	หรืออัตราการคงอยู่ของพนักงาน	สามารถวัดได้จากอายุงานเฉลี่ยของพนักงาน	หรือวัดจากจ�านวนพนักงานที่

มีอายุงานมากกว่า	1	ปี	หารด้วยจ�านวนพนักงานทั้งหมด
9	เงื่อนไขของการเป็นพี่เลี้ยง	คือ	ต้องมีประสบการณ์การท�างานมาแล้วประมาณ	2	ปี	ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน

เข้าใหม่	เป็นผู้ที่ท�างานในสายงานเดียวกัน	
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ความท้าทายของนักสรรหามืออาชีพ 

เน่ืองด้วยเบอร์ลี	่ยุคเกอร์มีบรษัิทในเครอืจ�านวนมากกว่า	50	บรษัิท	

และมีธุรกจิท่ีแตกต่างกนั	ท�าให้บรษิทัฯ	ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสรรหาท่ี

มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูง	ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบ

ว่า	เจ้าหน้าท่ีสรรหาของเบอร์ล่ี	ยุคเกอร์	ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ	เหล่า

นี้	

1)	ความรู ้ความเช่ียวชาญรอบด้าน	เนื่องจากต�าแหน่งงานท่ี

รบัสมัครมีความต้องการบุคลากรท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั	อาทิเช่น	

เจ้าหน้าทีส่รรหาต้องทราบว่า	พนกังานขายเวชภณัฑ์และเครือ่งมือ

แพทย์	กบัพนกังานขายขวดแก้วและบรรจภุณัฑ์	จะมคีวามรูค้วาม

สามารถพืน้ฐาน	และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั	เจ้าหน้าท่ีสรรหา

ต้องทราบว่าคณุสมบติัดังกล่าวแตกต่างกนัอย่างไร	และจะสามารถ

สรรหาคนเหล่านี้ได้จากที่ใด	

2)	ประสบการณ์และมุมมองต่อธุรกจิท่ีหลากหลาย	แค่เพยีงความรู้

ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีสรรหาจากในต�าราอาจไม่เพียงพอ

ที่จะสรรหาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 ดังนั้นเจ้าหน้าท่ี

สรรหามือฉมัง	 จึงต้องเป็นผู ้ ท่ีมีประสบการณ์มาจากธุรกิจ

ที่หลากหลาย	และเข้าใจธุรกิจของเบอร์ลี่	ยุคเกอร์ในแต่ละบริษัท

ว่า	อะไรคือปัจจัยส�าเร็จของธุรกิจประเภทนี้	และในฐานะที่เป็นผู้

ท่ีต้องเสาะหาพนักงานมาสร้างให้เกิดปัจจัยแห่งความส�าเร็จดัง

กล่าว	เจ้าหน้าที	่สรรหาจึงต้องรู้ลกึและรูจ้ริงเกีย่วกบัธุรกจิทีต่นเอง

ก�าลังท�างานให้	เสมือนเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจนั้นๆ	เลยทีเดียว

3)	 เป็นผู้ท่ีมีเครือข่ายมาก	 เน่ืองจากการสรรหาพนักงานเป็นท้ัง

ศาสตร์และศิลป์	 ซ่ึงในบางครั้งบริษัทจ�าเป็นต้องสรรหาคนให้ได้

ภายในระยะเวลาอันสั้น	การไม่มีเครือข่ายของเพื่อนๆ	 จากท่ีใดๆ	

เลย	ย่อมเป็นข้อจ�ากัดต่อการท�าหน้าที่

4)	 เป็นผู้บริหารก�าลังคนท่ีดี	 เพื่อป้องกันการลาออก	 เจ้าหน้าท่ี

สรรหาต้องสามารถรู้ได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีคุณสมบัติที่ดี	และ

ท�างานดีในเรื่องใด	เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนไม่เหมาะกับ

การท�างานในท่ีใดทีห่น่ึงแล้ว	เจ้าหน้าท่ีสรรหาต้องสามารถช่วยคดิ

และอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานคนนั้นๆ	ได้ว่าจะสามารถ
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ย้ายงานไปยงับรษัิทอืน่ในเครอืได้โดยทีพ่นกังานมีความพอใจด้วย

เช่นกนั	รวมถงึการให้โอกาสความก้าวหน้ากบัพนกังานภายในก่อน

ทีจ่ะท�าการสรรหาคดัเลอืกจากภายนอก	ด้วยการพจิารณาโปรโมท

พนักงานภายในท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม	

(Promote	 from	within)	 ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีดีกว่าการหาคน

ใหม่เข้ามาทดแทนจากภายนอกองค์กร

ตัวอย่างการสรรหาที่น่าสนใจ
	 ในสายงานการตลาด	และการขายเฉพาะทาง	ผู้ท่ีมีความ

สามารถสูงในด้านดังกล่าว	เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

มาก	เนื่องจากสายงานทั้ง	2	ถือเป็นด่านหน้าของการน�ารายได้เข้า

สู่ธุรกิจ	 การท�าให้มีผู้มีประสบการณ์ทั้งสองสายงานนี้สนใจต่อ

บรษัิทฯ	จงึเป็นเรือ่งส�าคัญ	และต้องใช้เวลา	ซึง่ช่องทางท่ีบริษัทใช้

เข้าหากลุ ่มคนเหล่าน้ี	 ได้แก่	 การโพสต์ข้อความในส่ือสังคม

ออนไลน์	 การติดต่อไปยังสมาคมต่างๆ	 ที่ท�างานด้านนี้ในเชิงรุก	

รวมถึงการสืบค้นจากหนังสือรุ่น	 และท�าจดหมายเชิญชวนไปยัง

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 ซึ่งทั้ง	 3	 วิธีข้างต้น	ถือเป็นส่ิงท่ีบริษัท

กระท�านอกเหนือจากวิธีการรับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงาน	 ซ่ึง

ยังคงเป็นแหล่งการสรรหาที่บริษัทฯ	ด�าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว	
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สรุป
	 เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท	และจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังคน

ที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันมาก	ดังนั้น	เจ้าหน้าที่สรรหาของบริษัท	จึงถือเป็นก�าลังหลักที่

ส�าคัญต่อการน�าพาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในองค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง

ความส�าเร็จร่วมกัน	กรณีตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�าคัญของเจ้าหน้าที่สรรหา	 ซ่ึงเป็น

ด่านหน้าแห่งความส�าเร็จ	ขณะเดียวกันยังได้ชี้ให้เห็นว่าความส�าเร็จของการสรรหาไม่ใช่แค่เพียงการ

ได้พนักงานเข้ามาในองค์กรเท่านัน้	แต่ยงัรวมไปถึงการดูแลพนกังานท่ีเข้ามาใหม่ด้วยระบบพีเ่ล้ียง	เพือ่

ให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นใจและพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน	

อ้างอิง
http://www.bjc.co.th/company?language=th

บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	จ�ากัด	 (มหาชน).	รายงานประจ�าปี	2557.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	

จ�ากัด	(มหาชน).	
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ข้อมูลเบื้องต้นของเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ประเทศ : ไทย

ลักษณะธุรกิจ :	ผลิตและบริการธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์	อุปโภคบริโภค	 เวชภัณฑ์และ
เทคนิค	และอื่นๆ

จ�านวนพนกังาน :	10,756	คน	(ข้อมูลของบรษัิทและบรษัิทย่อย	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2557)	

วิสัยทัศน์ :	บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ให้บริการ	ท�าธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อน�า
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค

การก่อตั้ง :	ก่อต้ังขึ้นในประเทศไทย	เม่ือปี	พ.ศ.	2425	โดยนายอัลเบิร์ต	ยุคเกอร์	และ
นายเฮนร่ี	ซิกก์	โดยใช้ชือ่ว่า	“ห้างยุคเกอร์แอนด์ซิกก์แอนด์โก”	ประกอบกจิการค้าในด้าน

เป็นตัวแทนบรษิทัเรอืฝรัง่เศส	องักฤษ	และอติาล	ีพร้อมกบัเป็นตัวแทนบรษัิทประกนัภยั

ของต่างประเทศ	ตัวแทนธนาคารต่างๆ	เช่น	ธนาคารอนิโดจีน	ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ	้

นอกจากนี้ยังท�าการค้าโรงสีข้าวและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าท้ังน�าเข้าและส่งออก	

เมือ่นายอลัเบริต์	เบอร์ลี	่ผูเ้ป็นบตุรเขยของนายยคุเกอร์	ได้เข้ามารบัชว่งงานต่อจงึเปลีย่น

ชื่อห้างเป็น	“เอ.	เบอร์ลี่	แอนด์	โก”	เมื่อปี	พ.ศ.	2439	ด�าเนินธุรกิจต่างๆ	ทั้งการเป็นพ่อค้า

เบ็ดเตล็ด	ธุรกิจโรงสีข้าว	การส่งออกสินค้า	เช่น	ข้าว	ไม้	ยางสน	ครั่ง	และหนังสัตว์	และ

ยงัเป็นผูร้เิริม่ธุรกจิการส่ังสินค้าเข้ามาจ�าหน่าย	โดยส่ังนมกระป๋องจากประเทศสวติเซอร์

แลนด์เข้ามาขายในเมืองไทยเป็นเจ้าแรก	ต่อมาได้สั่งส่ิงทอจากสวิตเซอร์แลนด์	อังกฤษ	

และเยอรมนี	 โกโก้จากเดนมาร์ก	และกระดาษเช็ดมือจากสหรัฐอเมริกา	 เข้ามาจ�าหน่าย	

กระทัง่ในปัจจบุนัได้แบ่งการด�าเนนิธุรกจิออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	กลุ่มสินค้าและบริการทาง

บรรจุภัณฑ์	อุปโภคบริโภค	เวชภัณฑ์และเทคนิค	และอื่นๆ

ค่านิยมการท�างานของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ : เพื่อความพึงพอใจสูงสุด	(Beyond	Satisfactions),	
บรรลผุลส�าเรจ็ร่วมกนั	(Joint	Success)	และรบัผดิชอบต่อสังคม	(Caring	for	Community)
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กรณีศึกษา
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	หรือเรียกในชื่ออย่างไม่เป็น

ทางการว่า	 “แบงก์ชาติ”	หรือโดยตัวย่อว่า	 “ธปท.”	 เป็นธนาคาร

กลางของประเทศ	ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจธนาคาร	แต่เป็นองค์กร

ที่ท�าหน้าที่ในการควบคุมและก�ากับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน	

เสถยีรภาพของอตัราแลกเปล่ียน	รวมถึงก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน

ของสถาบันการเงินในประเทศและของสถาบันการเงินต่าง

ประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย		

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ธปท.ต้องการ
 

 เนือ่งด้วยภารกจิของ ธปท. ส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยเป็นวงกว้าง	รวมถึงต้องท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแลธนาคาร
พาณิชย์ไทยและสาขาของธนาคารพาณชิย์จากต่างประเทศ	ดงันั้น	

ธปท.	จึงต้องการคนท่ีมีความรู้ความสามารถสูงเข้าท�างานเพื่อให้การ
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ถูก
ก�ากับและน่าเชื่อถือจากมุมมองของประชาชนและสถาบันทั้งในและต่าง
ประเทศด้วย อย่างไรกต็าม ธปท.ไม่ได้ละเลยทีจ่ะมองว่าผู้ท�างานต้องเป็น
คนดีที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง (Public Mind)  
	 ธปท.	 มีงานหลักท่ีส�าคัญ	ประกอบด้วยด้านเสถียรภาพ

การเงิน	ซึ่งได้แก่	สายนโยบายการเงินและสายตลาดการเงิน	และ

ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน	ซ่ึงได้แก่	สายนโยบายสถาบัน

การเงิน	และสายก�ากับสถาบันการเงิน	ทั้งนี้ในงานบางด้าน	 เช่น		

งานด้านตลาดการเงนิ	ซ่ึงมีการแข่งขันสูงในตลาด	ยงัคงเป็นงานที	่

ธปท.ต้องมีกลยุทธ์ในการดึงดูดบุคลากรจากภายนอก	

	 ส�าหรับในอนาคตน้ันทรัพยากรมนุษย์ท่ี	 ธปท.	 ให้ความ

สนใจเป็นพเิศษ	คอื	ผูท่ี้จบการศึกษาทางด้าน	Quantitative	ไม่ว่าจะ

เป็น	Quantitative	Finance	หรอื	Quantitative	Economics	เนือ่งจาก

ต้องรบัมือกับความซบัซ้อนของงานต่างๆ	เพิม่มากข้ึน	เพือ่ให้สอด

รับกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินการลงทุนที่รวดเร็วในอนาคต
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กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของ ธปท.
	 ในทุกปีจะมีนักศึกษาจบใหม่มาสมัครงานกับ	ธปท.	เป็น

จ�านวนมาก	แต่	ธปท.	เองสามารถรับสมัครได้เพียง	ประมาณ	100	

อัตราเท่านั้น	นอกจากนี้	การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครงานได้เห็น

ถงึความแตกต่างของการท�างานที	่ธปท.ภายใต้แนวคิด	“ความภาค

ภมิูใจคือค่าตอบแทนสงูสดุ”		เป็นอกีกลยุทธ์ในการดึงดูดให้บุคคล

ภายนอกสนใจเดินเข้ามาสมัครเอง	

	 ช่องทางการสรรหาหลักของ	ธปท.	ประกอบด้วย

1)	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นประจ�า	เช่น	Website	,	

Facebook		และ	หนังสือพิมพ์เป็นบางช่วง

2)	การเดินสายประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา	 (Roadshow)	

ต่างๆ	 เพื่อให้เป็นที่รู ้จัก	 โดยจะมีพนักงานท่ีเป็นรุ่นพี่บอกเล่า

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�างาน	และวิถีชีวิตการท�างานของ

พนักงาน	ธปท.

3)	 โครงการเพื่อนแนะน�าเพื่อน	 (Referral	 Program)	 มักใช้กับ

ต�าแหน่งงานท่ีหายาก	โดยมีการประกาศกบัพนกังานปัจจบุนัว่าถ้า

หากสามารถแนะน�าผูส้มคัรให้เข้ามาสมคัรงานได้จนกระทัง่ได้รบั

การบรรจเุป็นพนกังาน	พนกังานทีเ่ป็นผูแ้นะน�าจะได้รับรางวลัจาก

การแนะน�า

 โดย ธปท. เ ช่ือว ่า ความส�า เ ร็จในการสรรหาเกิดจาก 
“ภาพลักษณ์องค์กรท่ีด ีลักษณะงานทีน่่าสนใจ และค่าตอบแทนท่ีแข่งขนั
ได้” ซึง่จะช่วยให้ ธปท.ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีมศีกัยภาพ และมีความได้เปรียบ
ในการสรรหาคัดเลือก

กระบวนการสรรหาพนักงานของ ธปท. 

	 กระบวนการสรรหาของ	ธปท.	จงึเปรยีบเสมือนการสร้าง

แบรนด์ที่ดี	ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

	 1)	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	และผ่านนักเรียน

ทุนของ	ธปท.	ในต่างประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่ต�่ากว่า	1	

เดือนต่อครั้ง	 เพื่อให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง	 ซ่ึงจะท�าให้ได้ผู้

สมัครส�าหรับใช้เป็นฐานในการคัดเลือกจ�านวนมาก
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	 2)	 การคัดกรองเบื้องต้น	 เช่น	 สาขาวิชา	 ผลการศึกษา	

คะแนนภาษาอังกฤษ	TOEIC	 เป็นต้น	หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข	

ใบสมัครนัน้จะไม่ได้รบัการพจิารณาให้เข้าสู่กระบวนการขัน้ต่อไป	

	 3)	 การสอบคัดเลือก	 	 ธปท.	 จะท�าการแจ้งตรงผ่านทาง

ระบบอเีมล์ไปยังผูส้มคัร	เพือ่นดัหมายการสอบข้อเขียนทัง้ในส่วน

ของเนื้อหาความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 และการทดสอบ

บุคลิกภาพ	(Personality	Test)	เพื่อวิเคราะห์ความถนัดในงาน

ที่สมัคร

	 4)	การสอบสัมภาษณ์	จดัเตรยีมไว้ส�าหรบัผูท่ี้ผ่านการสอบ

ข้อเขียนแล้ว	โดย	ธปท.	จะท�าการแจ้งตรงผ่านทางระบบอีเมล์ไป

ยังผู้สมัครเช่นเดียวกัน	โดยกรรมการสัมภาษณ์จะประกอบด้วย

ผู้บริหารในระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป	รวมทั้งสิ้น	3-4	คน

	 5)	ผูผ่้านการทดสอบทัง้หมด	จะได้รบัแจ้งผลการคดัเลอืก	

และแจ้งค่าตอบแทน	โดย	ธปท.มีหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่

ชดัเจน	ซึง่อาจมีความแตกต่างกนัไป	เช่น	มีเงินเพิม่ค่าประสบการณ์

ให้ถ้าเป็นประโยชน์	หากผู้สมัครยินดีเข้าท�างานกับ	ธปท.	ก็จะท�า

สัญญาเข้าท�างานต่อไป

	 ท้ัง	 5	 ขั้นตอนข้างต้น	 ธปท.	 ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ

ทัง้หมดประมาณ	3	เดือน	อย่างไรกต็าม	ความพร้อมในการเริม่งาน

อาจแตกต่างกัน	 เช่น	นักศึกษาจบใหม่จะมีความพร้อมในการเริ่ม

ท�างานมากกว่าผู้สมัครที่มีประสบการณ์การท�างานแล้ว	เป็นต้น

	 6)	ธปท.	ได้จัดเตรียมการปฐมนิเทศเป็นเวลาครึ่งวัน

ในลักษณะ	Warm	Welcome	ส�าหรับวันแรกของการมาท�างาน	

ข้อควรรูต่้างๆ	เกีย่วกบัการปฏบิติังาน	เช่น	สถานท่ีส�าคัญใน	ธปท.	

เวลาปฏิบัติงาน	การแต่งกาย	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	

การกรอกข้อมูลกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	นอกจากน้ียังมีการ

รบัประทานอาหารร่วมกนัเป็นการต้อนรบั	และส่งข้อมูลออนไลน์

ให้บุคลากรของ	ธปท.	ได้รับทราบว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาท�างาน

ด้วย	การด�าเนินการดังกล่าวช่วยให้พนักงานใหม่เป็นท่ีรู้จักและ

ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว	
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	 7)	ในระหว่าง	2-3	เดือนแรก	จะมีการอบรม	(Introduction	

Program)	เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับภาพรวมการท�างานของ

สายงานต่างๆ	ใน	ธปท.	และกระบวนการบรหิารงานด้านทรพัยากร

มนุษย์	จากนัน้จะมีการไปทัศนศึกษาดูงานในต่างจงัหวดัในช่วงวนั

หยุดสุดสัปดาห์	 เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกัน	 โดยเน้ือหากิจกรรมจะ

ประกอบด้วย	เทคนคิการท�างาน	เทคนคิการอยูร่่วมกนัแบบพีน้่อง	

เป็นต้น	

	 8)	ธปท.	มีระยะการทดลองงานทัง้สิน้	120	วนั	ซ่ึงในระยะ	

120	วันนี้	ธปท.	จะท�าการตรวจสอบประวัติ	วุฒิการศึกษา	ประวัติ

อาชญากรรม	และตรวจสุขภาพ	

	 9)	ในระหว่างทดลองงาน	ธปท.	จะจัดพีเ่ลีย้งไว้เป็นผูส้อน

งานและให้ค�าแนะน�าในการปรบัตัว	ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พีเ่ลีย้งจะเป็น

พนักงานที่อยู่ในทีมเดียวกับพนักงานเข้าใหม่	
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จุดดึงดูดที่น่าสนใจของ ธปท. 
	 ธปท.	 มีจุดแข็งหลายประการท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจให้ผู้สมัครสนใจเข้า

ท�างาน	นอกเหนือจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง	ซึ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้ว	ดังนี้	

	 1)	 การให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศท้ังในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก	 โดยผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาท�างานใช้ทุนสองเท่า	 โดยทุนเหล่านี้

จะเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานเก่าได้มีสิทธิแข่งขันอย่าง

เท่าเทียมกนั	นอกจากทุนศึกษาต่อของ	ธปท.	แล้วยงัมีทนุสนบัสนุนจากประเทศอืน่ๆ	

ญี่ปุ่นและสิงคโปร์	ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุน

	 2)	 ระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังในชั้นเรียน	และนอกชั้นเรียน	การส่ง

พนักงานไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอกท้ังในและต่างประเทศเพื่อรองรับการ

เติบโตและแผนการพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Program)	

	 3)	เส้นทางความก้าวหน้า	(Career	Path)	ทั้งในสายงานบริหารและสาย

เชี่ยวชาญ		

	 4)	การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	(Work	Life	Balance)	

	 5)	สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานและครอบครัว	

สรุป
	 ความส�าเร็จในการสรรหาบุคลากรของ	ธปท.	เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์และความส�าเรจ็ของบคุลากรในอดีต	ซ่ึงได้ช่วยท�าให้แบรนด์ของ

องค์กรยังคงโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับส�าหรับผู้สมัครงานที่มีศักยภาพสูง	ผลที่

ตามมา	 คือ	 การสรรหาบุคลากรไม่ต้องลงทุนมากเหมือนองค์กรท่ัวไป	

ประสบการณ์ความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์	ธปท.	เกิดขึ้นได้หาก	1)	องค์กร

มีวัฒนธรรมการท�างานทียื่ดหยุ่น	2)	ระบบแรงจงูใจมีความชดัเจนและสอดคล้อง

กบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย	และ	3)	มีความชัดเจนในการด�าเนนิการด้าน

การบริหารบุคคล
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อ้างอิง
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Pages/default.aspx

ธนาคารแห่งประเทศไทย.	 (2557).	 รายงานประจ�าปี	 2556.	 กรุงเทพฯ:	 ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย.

ข้อมูลเบื้องต้นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเทศ : ไทย

ลักษณะธุรกิจ :	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 เป็นองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาทหน้าที่
หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้ด�าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย	โดยมีภารกิจที่ส�าคัญ	ได้แก่	การดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ	

ผ่านอัตราเงินเฟ้อ	และอัตราแลกเปล่ียนหรือค่าเงินบาท	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา	 รวมถึงบริหารจัดการธนบัตรหมุนเวียน

ภายในประเทศ	และดูแลระบบการช�าระเงินด้วย	 	นอกจากนี้	 ธปท.	 ยังมีหน้าท่ีในการ

ก�ากับดูแลสถาบันการเงิน	และให้ความคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรมในการใช้บริการของสถาบันการเงินอีกด้วย

จ�านวนพนักงาน :	ธปท.มีพนักงาน	3,664	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

วิสัยทัศน์ :	เป็นองค์กรที่มองไกล	มีหลักการ	และร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
ของไทย

การก่อตั้ง :	ในสมัยรัชกาลที่	5	และรัชกาลที่	6	ได้มีความพยายามที่จะขอจัดตั้งธนาคาร
กลางขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง	 เพื่อสิทธิในการออกธนบัตรซึ่งให้ผลประโยชน์

ตอบแทนที่งดงาม	แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จเพราะฝ่ายไทยเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่านั้นคิด

แต่จะเอาผลประโยชน์ฝ่ายเดียว	ท�าให้ประเทศไทยเหน็ความส�าคญัของการมธีนาคารกลาง
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ของไทย	เพือ่เป็นสือ่กลางในทางการค้าและทางเศรษฐกิจ	แต่โครงการก่อต้ังธนาคารกลาง

ก็ได ้หยุดชะงักไปเพราะเวลานั้นยังขาดประสบการณ์และบุคลากรที่ มีความรู	้

จนกระท่ังปี	 2482	จึงได้มีการประกาศพระราชบัญญัติจัดต้ังส�านักงานธนาคารชาติไทย

ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วันที่	26	ตลุาคม	พ.ศ.	2482	โดยมวีัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ

การจดัต้ัง	คอื	เพือ่เตรยีมพนกังานส�าหรบัการท�างานในธุรกจิธนาคารกลาง	และท�าหน้าที่

บรหิารเงินกูข้องรฐับาล		ส�านกังานธนาคารชาติไทยด�าเนนิงานได้เพยีงปีเศษกเ็กดิสงคราม

มหาเอเชียบูรพา	ญี่ปุ่นน�าก�าลังทหารเข้ามายังประเทศไทยในวันที่	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2484	

และได้เสนอให้รฐับาลไทยจดัต้ังธนาคารกลางข้ึน	โดยมีท่ีปรึกษาและหวัหน้างานต่างๆ	 เป็น

ชาวญีปุ่น่	ซ่ึงรฐับาลไทยไม่อาจยอมให้เป็นเช่นนัน้ได้	จงึมอบให้พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

ววิฒันไชยด�าเนนิการร่างกฎหมายเพือ่เปลีย่นฐานะของส�านกังานธนาคารชาติไทยให้เป็น

ธนาคารกลาง	และให้ประกาศใช้โดยเร็วที่สุด		พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	

จึงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่	16	เมษายน	พ.ศ.	2485

ค่านิยมการท�างานของ ธปท. : ยืนตรง	มองไกล	ยื่นมือ	ติดดิน
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กรณีศึกษา ปตท.
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	 กลุ่มบริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้าน

พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 ในปี	พ.ศ.	 2557	ปตท.	 มีก�าไรสุทธิรวม	

55,795	ล้านบาท	มีรายได้จากการขาย	2,834,732	ล้านบาท	จึงท�าให้	ปตท.	ยัง

คงได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน	100	บริษัทขนาดใหญ่ของโลก	โดยนิตยสาร

ฟอร์จูน	 เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	โดย	ปตท.	อยู่ในอันดับที่	84	สะท้อนให้เห็นถึง

ความเชื่อม่ันของนักลงทุนและลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ	

ปตท.	 ทั้งในและต่างประเทศ	นอกจากน้ียังได้รับการจัดอันดับในดัชนีความ

ยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indexes:	DJSI)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	

ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ	โดย	ปตท.	ได้รับการจัดล�าดับที่	180	จาก	

2,000	บรษัิทชัน้น�าทัว่โลกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ	และยงัเป็นบรษัิทเพยีงแห่งเดียว

ในประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณาอยู่ใน	500	อันดับแรก	ทั้งนี้ความส�าเร็จดัง

กล่าวเป็นเพราะ	ปตท. เชื่อมั่นว่า “บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่
ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่
มีคุณภาพ”10

แนวคิดการสรรหาพนักงานของ ปตท. 
 ปตท. เช่ือว่าหน่วยงานด้านการสรรหา คือ ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกให้
พนักงานในองค์กรเจริญเติบโต และสร้างผลิตภาพให้กับองค์กร ดังนั้น การสรรหา
จึงถือว่าเป็นต้นทางของความส�าเร็จ ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่สรรหาจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์เป็น 
ประยุกต์ ได้ และไม่หยุดนิ่ง ต้องคิดใหม่ท�าใหม่อยู่ตลอดเวลา11 

	 เจ้าหน้าท่ีสรรหาของ	ปตท.	จึงต้องท�างานเชิงรุก	 เช่น	ต้องเข้าไปยัง

สถาบนัการศึกษาเพือ่ให้ความรูก้บันกัศึกษาในเรือ่งต�าแหน่งงาน	การเตรยีมตัว

สมัครงาน	และการสัมภาษณ์งานที่ถูกต้อง	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อ

สังคมแล้ว	ยงัเป็นโอกาสท่ีส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมให้กับผูท่ี้สนใจสมัคร

งานกับองค์กรในอนาคตอีกด้วย

10	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน).	2558.	รายงานประจ�าปี	2557.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน):	หน้า	158.
11	จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนสรรหาและคัดเลือก
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บุคลากรคนเก่งที่ ปตท. ต้องการ 
	 ตลอด	5	ปีทีผ่่านมา	บรษัิทเปิดรบัพนักงานใหม่เข้าสู่บรษัิท

ปีละประมาณ	300	คนมาโดยตลอด	โดยต�าแหน่งที่เปิดรับจะอยู่ใน	

14	สายอาชีพ	ซึ่งสามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	 

 1)	กลุ่มผู้บริหารระดับสูง	 (Top	Management)	ผู้บริหาร

ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้	คือ	วิศวกร	ซึ่งเป็นสายงานหลักของ	ปตท.	

	 2)	กลุ่มสายงานในธุรกิจหลักของบริษัท	(Core	Business	

Career)	ซึ่งได้แก่	วิศวกร	และนักวิเคราะห์และวางแผน	

	 3)	กลุ่มสายงานเฉพาะด้าน	(Unique	Career)	คือ	กลุ่มสาย

งานที่มีความเชี่ยวชาญและหาพนักงานได้ยาก	 มีการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานสูง	ต�าแหน่งในกลุ่มน้ีได้แก่	ต�าแหน่งนักกฎหมาย	

และนักวิจัยและพัฒนา	

	 4)	กลุ่มสนับสนุน	(Infrastructure	Career)	ซึ่งได้แก่	กลุ่ม

สายงานสนับสนุนต่างๆ	เช่น	บัญชี	การเงิน	ตรวจสอบ	ทรัพยากร

มนุษย์	จัดซื้อ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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	 สายงานวิศวกรซึ่งเป็นสายงานหลักของ	ปตท.	 ซ่ึงเป็น

ธุรกิจด้านพลังงาน	จึงมีปริมาณการรับเข้ามาท�างานมากกว่าสาย

งานอื่น	 อย่างไรก็ตาม	 จากการสัมภาษณ์	พบว่า ต�าแหน่งงานท่ี
ขาดแคลนส�าหรับ ปตท. กลับกลายเป็นนักวิจัยและนักบัญชี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนักบัญชีด้านภาษีอากร เนื่องจากตลาดแรงงานก็ค่อนข้าง
ขาดแคลนเช่นกัน ขณะท่ีต�าแหน่งอีกส่วนหนึ่งที่มีความท้าทายในการ
สรรหา คือ ต�าแหน่งกัปตันเรือ และผู้บริหารธุรกิจกาแฟ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจใหม่ที่ ปตท. ก�าลังเริ่มด�าเนินการในปัจจุบัน 

กลยุทธ์การสรรหาของปตท.
	 ปตท.	 มีขั้นตอนการจัดท�ากลยุทธ์การสรรหา	และการ

แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนมาก	โดยเริ่มจาก

	 1)	การเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดท�าแผนกลยุทธ์

ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ท�าให้ฝ่ายสรรหาฯ	ทราบ

ว่าทิศทางบริษัทจะมุ่งไปในทิศทางใด	ต�าแหน่งใดเป็นที่ต้องการ

ของบริษัท	 ความเร่งรีบในการรับคนเป็นเช่นใด	 ท�าให้บริษัท

สามารถเตรยีมตัวได้ล่วงหน้า	และรบัรูว่้าพมิพ์เขยีว	(Success	Profile)	

ของพนักงานท้ังในด้านศักยภาพ	 ประสบการณ์	 ความรู้	 และ

พฤติกรรมการท�างานแบบใดท่ีเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต	และค่านิยมองค์กรที่คาดหวัง	

	 2)	 เม่ือโจทย์ข้างต้นมีความชัดเจน	 ฝ่ายสรรหาจะน�า

คุณลักษณะของพนักงานและปริมาณท่ีต้องการ	 เช่น	ถ้าต้องการ

พนักงานค่ัวกาแฟจ�านวน	5	คน	ทีมี่ประสบการณ์ประมาณ	5	ปี	เข้า

สู่กระบวนการสรรหาเชิงรุก	 โดยเริ่มจากการสรรหาภายในก่อน	

(Internal	Recruitment)	 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการ

สมัครเข้ามาก่อน 12	 	 กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้	 ปตท.	สามารถใช้

ประโยชน์จากศักยภาพของพนักงานได ้อย ่างเต็มท่ี	 ท้ังน้ี

กระบวนการคัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่	

	 3)	 อย่างไรก็ตาม	 หากฝ่ายสรรหาไม่สามารถสรรหา

พนักงานจากช่องทางภายในองค์กรได้	 ฝ่ายสรรหาจะด�าเนินการ

12	ปตท.	ก�าหนดเงื่อนไขผู้เปลี่ยนสายงานของตนเองว่าจะต้องเป็นพนักงาน

					ของ	ปตท.	มาแล้วไม่ต�่ากว่า	3	ปี	
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ประชาสัมพันธ์ออกไปภายนอก	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 โดยจาก

ประสบการณ์ขององค์กร	 ข้อดีและข้อจ�ากัดของช่องทางการ

สรรหา	มีดังนี้	
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ที่มา:	ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนสรรหาและคัดเลือก

 ช่องทางการสรรหา
 
เว็บไซต์จัดหางาน เช่น Jobtopgun.com, 
Jobdb.com

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

การประชาสัมพันธ์ ณ สถาบันการศึกษา 
(Road show)

การลงโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ  เช่น สื่อ
วทิยุ หนังสอืพมิพ์สมัครงาน รถไฟฟ้า  บีทเีอส 
เป็นต้น

การออกบูธในงานนัดพบแรงงานซึ่งจะด�าเนิน
การทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 
อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

การสรรหาผ่านบริษัทจัดหางาน 
(Agency/Head Hunter)

โครงการเพื่อนแนะน�าเพื่อน โดยจะมีการ
ก�าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี และ
ไม่ได้ท�าในทุกสายงาน ผู้แนะน�าจะได้รับค่า
ตอบแทนในการแนะน�า เช่น ต�าแหน่ง Field 
Engineer

โครงการเปิดบ้าน (Open House) ด้วยการ
เชิญชวนนักศึกษาที่ก�าลังเรียนชั้นปี 2-3ใน
ระดับปริญญาตรี เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์
การท�างานของบริษัทตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ

โครงการพิเศษ (Special Project) เช่น การ
รับสมัครนักศึกษาปี 4 ไปดูงานกับ ปตท. 

     ข้อดี

มีผู้สมัครงานให้เลือกจ�านวนมาก

ผู้ที่เข้ามาในช่องทางนี้มาจากชื่อเสียง
ของบริษัท ข้อมูลมีความครบถ้วน และ
ค่าใช้จ่ายต�่า

ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการ (Direct 
Target) 

เป็นการโฆษณาทั้งในเชิงภาพลักษณ์ 
และรับสมัครงานไปพร้อมกัน

 
ค่าใช้จ่ายไม่สูง (ยกเว้นงานนัดพบ
แรงงานในต่างประเทศ)

เหมาะกับต�าแหน่งส�าคัญบางต�าแหน่ง
ที่หายาก
 
พนักงานที่ผ่านช่องทางนี้มีคุณภาพ
สูง และน่าเชื่อถือ เนื่องจากเสมือนได้
รับการรับรองจากพนักงานของ ปตท. 
มาแล้ว รวมถึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ได้เป็นตัวเลือกแรกๆ ส�าหรับการ
ตัดสินใจของนักศึกษา ก่อนที่จะจบ
การศึกษา

ได้เป็นตัวเลือกแรกๆ ส�าหรับการ
ตัดสินใจของนักศึกษาจบใหม่ ก่อนที่จะ
จบการศึกษา

 ข้อจ�ากัด

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

เป็นการสรรหาแบบตั้งรับ ทีม
งานต้องปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์
ตลอดเวลา

ไม่สามารถด�าเนินการได้ทุก
ช่วงเวลา
 
ค่าใช้จ่ายสูง

ถ้ามีบริษัทอื่นๆ มาร่วมงาน
เยอะ ผู้สมัครมีโอกาสเลือกได้
หลากหลาย
 
ค่าใช้จ่ายสูงมาก

ได้พนักงานผ่านช่องทางนี้ไม่
มากนัก

ต้องมีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ร่วมด้วย 
เพราะนักศึกษากลุ่มนี้
ยังมีเวลาเรียนอีกหลายปี

ต้องจัดสรรพนักงานมา
ท�างานในด้านนี้เป็นการเฉพาะ
เพื่อดูแลโครงการ

ตำรำงแสดงข้อดี	และข้อจ�ำกัดของช่องทำงกำรสรรหำต่ำงๆ



										4)	ท�าการคัดเลือกด้วยวิธีการต่างๆ	ได้แก่	

•	การคัดกรองจากใบสมัคร	เช่น	เกรดเฉลี่ย

•	การทดสอบความสามารถท่ัวไป	 (Aptitude	 Test)	 เพื่อ

ทดสอบความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา	การสรปุความ	

วิธีการใช้เหตุผล

•	การทดสอบภาษาองักฤษ	(English	Test)	โดยใช้ผลทดสอบ	

TOEIC	เป็นหลัก	ส่วนผู้สมัครในวุฒิปวส.	จะทดสอบด้วย

แบบทดสอบของ	ปตท.	เอง

•	การทดสอบค่านิยมในการท�างาน	(Core	Value	Test)	โดย

น�าค�าว่า		SPIRIT13		มาก�าหนดเป็นค�าถามส�าหรับใช้ในการ

ทดสอบ	(ก�าลังพัฒนาและเริ่มทดลองใช้)

•	การทดสอบความรูท่ี้เกีย่วกับการท�างาน	(Technical	Test)	

ซ่ึงจะเป็นแบบทดสอบเฉพาะทีบ่างหน่วยงานจดัท�าข้ึนเพือ่

ทดสอบผู้สมัครที่ตนเองต้องการเป็นการเฉพาะ	

•	การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ	 ซ่ึงถูกก�าหนดไว้ว่าจะ

ต ้องประกอบด้วย	(1)	ผู ้บริหารระดับผู ้จัดการฝ ่าย	

(2)	ผูจ้ดัการส่วนของหน่วยงานท่ีขอสรรหา	และ	(3)	ทีมงาน

ของส่วนสรรหาและคัดเลือก	ทั้งนี้การสัมภาษณ์อาจมีการ

ปรับให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้	 เช่น	 มีผู ้จัดการหลายฝ่ายมา

สัมภาษณ์ผูส้มัครในต�าแหน่งวศิวกรร่วมกนั	ในกรณีทีแ่ต่ละ

ฝ่ายมีความต้องการพนกังานในต�าแหน่งวศิวกรเช่นกนั	การ

เข้าร่วมสัมภาษณ์พร้อมกนัท�าให้ผูส้มัครประหยดัเวลาและ

ท�าให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกได้รวดเร็วย่ิงข้ึน14 

										5)	การตรวจร่างกาย	เพือ่ตรวจสอบโรคท่ีขัดต่อการปฏบิติังาน

								6)	การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม	

								7)	การทดลองงานเป็นระยะไม่ต�่ากว่า	180	วัน

13	รายละเอียดของค�าว่า	SPIRIT	อยู่ในข้อมูลเบื้องต้นของ	ปตท.	ในหน้าสุดท้ายของกรณีศึกษา
14		การสัมภาษณ์ถอืเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการทดสอบผูส้มัคร	ดังน้ัน	ปตท.	จงึก�าหนดว่าหลงัจากการสมัภาษณ์แต่ละ

รายคณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องได้ข้อสรุปในทันทีว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเหมาะสมที่จะท�างานร่วมกับ	ปตท.	หรือไม่	 และ

เหมาะสมกับต�าแหน่งใด
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สรุป
 ความส�าเร็จของ	ปตท.	เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากการ

มีทรพัยากรมนุษย์ท่ีได้รบัการเลอืกสรรเป็นอย่างดี	และสอดคล้อง

กบัวสัิยทศัน์และพนัธกจิทีก่�าหนด	กรณศึีกษานีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่า

บทบาทของนกัสรรหาไม่เพยีงแต่เข้าใจกระบวนการสรรหาหรอืมี

เทคนิคการสรรหาที่ดีเท่านั้น	แต่ยังต้องเป็นผู้เข้าใจความคาดหวัง

ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และแปลงความคาดหวัง

นั้นไปสู่กลวิธีในการแสวงหาบุคลากรเพื่อมารับผิดชอบตาม

พันธกิจที่ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งสิ่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย	

	 นอกจากนีก้ารมีกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกท่ีกระท�า

อย่างเป็นระบบ	ละเอียดและรอบคอบ	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	หรือ

กลุม่ผูส้มัครท่ี	ปตท.คาดหวงั	ท่ีชัดเจน	จะเป็นประโยชน์ท้ังในเรือ่ง

การบริหารต้นทุน	และการได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในคราวเดียวกันอีกด้วย	

อ้างอิง
http://www.pttplc.com/th/Career/Sustainable-Human-

Resource-Management/Pages/Sustainable-Human-Resource-

Management.aspx

บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน).	 2558.	 รายงานประจ�าปี	 2557.	

กรุงเทพฯ:	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน).
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ข้อมูลเบื้องต้นของ ปตท.
ประเทศ : ไทย

ลักษณะธุรกิจ :	 โดยครอบคลุมต้ังแต่การส�ารวจและผลิต	การจัดหา	การขนส่ง	การแยก
ก๊าซธรรมชาติและน�า้มนั	และการจดัจ�าหน่าย	รวมถึงประกอบธุรกจิด้านการจดัหา	การน�า

เข้า	การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ	ครอบคลมุน�า้มันดิบ	คอนเดนเสท	ผลติภณัฑ์

ปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพิเศษอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	ตลอดจนการ

ท�าการค้าระหว่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ	ปตท.	และกลุ่ม	ปตท.

จ�านวนพนักงาน :	4,244	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)	

วิสัยทัศน์ :	Thai	Premier	Multinational	Energy	Company:	บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ

ชั้นน�า

การก่อตั้ง :	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2521	ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกก�าลังเกิด
ภาวะน�้ามันขาดแคลน	 (วิกฤตการณ์น�้ามันโลกครั้งท่ี	 2)	 โดยใช้ช่ือในขณะน้ันว่า	 “การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย”	การเริ่มต้นธุรกิจในช่วงวิกฤตน�้ามัน	ท�าให้	ปตท.	 เริ่มต้น

ธุรกิจด้วยการด�าเนินงานจัดหาน�้ามันเพื่อสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอ

อย่างเร่งด่วน	ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้	ปตท.	 มุ่งจัดหา

ปิโตรเลยีมจากแหล่งในประเทศเพิม่เติม	เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองทาง

ด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง	ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจ�านวนมาก	ต่อ

มาในวันที่	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2544	บริษัทได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็น	บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	

(มหาชน)	โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย	ด้วยการรบัโอนกจิการ	

สิทธิ	 หน้ี	 ความรับผิด	 สินทรัพย์	 และพนักงานท้ังหมด	ภายใต้พระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	และท�าการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันแรกเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2544	โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่านิยมการท�างานของ ปตท. : ใช้ค�าว่า	SPIRIT	ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของค�า	6	ตัว	คือ	
S	=	Synergy	(สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่)		P	=	Performance	Excellence	(ร่วมมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ)	I	=	Innovation	(ร่วมสร้างนวัตกรรม)	R	=	Responsibility	for	Society	(ร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม)	I	=	Integrity	and	Ethics	(ร่วมสร้างพลังความดี)	และ	T	=	Trust	&	

Respect	(ร่วมสร้างความเชื่อมั่น)	
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กรณีศึกษากูเกิ้ล
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กูเก้ิล หรือ“Google Inc.”	นอกจากจะเป็นองค์กรท่ี
สมรรถนะสูง	(High	Performance	Organization-HPO)	ในด้านการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์แบบผู้สร้างและน�ากระแสโลก	 (World	Trends	

Leader)	แล้ว	ยังได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้น�าในหลายๆ	เรื่อง	

อาทิเช่น	ระบบการค้นหาข้อมูลที่มีผู้คนท่ัวโลกใช้งานเป็นอันดับ

หนึง่	รายได้ผลประกอบการ	การปรบัปรงุประสิทธิภาพของระบบ

อย่างต่อเนื่อง	 และการเป็นแหล่งรวมยอดมนุษย์สุดฉลาดด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Learning	&	Growth	Perspective)	 ไว้ใน	

Google	Campus	 ซ่ึงได้เปล่ียนที่ท�างานให้กลายเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ

	 ผลลพัธ์องค์กรท่ีเป็นเลศิด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล	

ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของการได้รับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณนานาชาติด้านการเป็นนายจ้างยอดเยี่ยมท่ีบริษัทได้รับ	

อาทิเช่น	“100	The	Best	Company	to	Work	For”	จากผลส�ารวจ

ของนิตยสารชั้นน�าอย่าง	Forb	และ	Fortune	“2014	World’s	Best	

Multinational	Workplace”	 รวมทั้งจากผลส�ารวจของสถาบัน

องค์กรทีน่่าท�างานด้วย	(Great	Place	to	Work	Institute)	ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	และรางวัลอันดับหนึ่งขวัญใจลูกจ้าง	(Glassdoor	

Employees’	Choice	Award)	ของประเทศสหราชอาณาจักร	



57

	 ข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.google.

com)	ได้ชี้แจงพันธกิจของ	Google	Inc.	ไว้ว่า	“เป็นบริษัทที่ก่อตั้ง

ขึ้นเพื่อท�าการจัดระบบข้อมูลของโลก	และท�าให้ข้อมูลดังกล่าว

สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง”	 โดยบริษัทเริ่ม

ด�าเนินการต้ังแต่ปี	พ.ศ.		2541	เป็นต้นมา	จากความร่วมมือของ

แลรี	 เพจ	 และเซอร์เกย์	 บริน	 ท่ีเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในหอพัก

มหาวทิยาลยัและโรงจอดรถและได้ย้ายมายงัส�านกังานใหญ่ท่ีเรยีก

ว่า	Googleplex	 ในปี	พ.ศ.	 2547	ปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 2558)	 กูเกิ้ลมี

ส�านกังานมากกว่า	70	แห่งใน	40	ประเทศ	รวมถงึประเทศไทย	และ

มีบุคลากรปฏิบัติงานมากกว่า	40,000	คนทั่วโลก

	 แนวคิดธุรกิจของกูเกิ้ล	คือ	การให้บริการเครื่องมือค้นหา

ข้อมูลที่ชาญฉลาด	สามารถเข้าใจว่าผู้ใช้งานหมายถึงอะไรและจะ

แสดงผลลัพธ์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	หรือท่ีเรียกว่า	

เสิร์ชเอนจ้ิน	(Search	Engine)	ปัจจบัุนนีบ้รษัิทยงัสนับสนนุการท�า

ธุรกิจของบริษัทต่างๆ	ผ่านการบริการส่ือโฆษณาบนระบบ

อเิลคทรอนคิส์	หรอืท่ีเรยีกว่าธุรกจิออนไลน์ส�าหรบัธุรกจิทุกขนาด	

ทุกรูปแบบ	 รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์และส่งเสริมระบบนิเวศ

ออนไลน์ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลักษณะองค์กร 
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การจัดสภาพแวดล้อม
การท�างานที่โดดเด่น
กูเกิ้ล	 เป็นบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญเรื่อง

การจัดสภาพแวดล้อมองค์กรและเงื่อนไขการ

ท�างานที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท�างานได้

อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการท�างาน	

แม้การตกแต่งส�านักงานต่างๆ	จะแตกต่างกนัไป

ตามเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 แต่จะมี

คุณลักษณะร่วมบางประการที่เหมือนกัน	ได้แก่	

การแบ่งปันพื้นที่ท�างาน	 การมีโซนส�าหรับ

ประชุมระดมสมอง	การจัดพื้นท่ีและกิจกรรม

สันทนาการเพือ่กระตุ้นความคดิสร้างสรรค์	เช่น	

การเล่นวิดีโอเกมส์	ห้องกาแฟ	 เปียโน	และห้อง

อาหารท่ีให้บริการอาหารสุขภาพ	รวมถึงการมี

กระดานไวท์บอร์ดพื้นฐานส�าหรับการระดม

สมองแบบฉับพลันทันใด	 การเข้าใจถึงความ

เชือ่มโยงของผลงานชัน้เลศิกับอารมณ์ความรูสึ้ก

ของคนท�างานนี่เอง	จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้

กเูกิล้กลายเป็นบรษัิทนายจ้างในฝันทีค่นรุน่ใหม่

ต้องการร่วมงานด้วย	นอกเหนือไปจากความ

ส�าเร็จของบริษัทและความท้าทายในงาน

“การสรรหาคนเก่ง” 
คือ การลงทุนที่
ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องใส่ใจ
แลรีและเซอร์เกย์ 2	ผูก่้อต้ังของกเูกิล้	ได้ให้
นโยบายการสรรหาบุคลากรแก่ผูบ้รหิารรุน่ต่อๆ	

มาว่า หน้าท่ีของผูบ้ริหารเหมือนกับผู้จดัการทีมกีฬา 
สิ่งส�าคัญล�าดับแรกๆ ท่ีต้องท�า คือ “การควานหา 
คัดเลือก หรือซื้อขายเพื่อให้ ได้ตัวนักกีฬาที่เก่งที่สุด
มาร่วมทีม”	และในฐานะโค้ชที่เก่ง	แลรีและเซอร์
เกย์	 มองว่า	 “กลยุทธ์ท่ีดีไม่อาจสู้หรือทดแทน

นักกีฬาท่ีดีได้”	 ดังน้ันส�าหรับ	 กูเกิ้ลแล้ว	 การ

สัมภาษณ์ผู้สมัครงานถือเป็นวิถีปฏิบัติท่ีจริงจัง

ของผู้บริหารที่นี่ทุกคน	 เพราะการได้บุคลากรที่

มีฝีมือหรือที่เรียกว่า	 “ชาวกูเกลอร์”	 (Googler)	

ถอืเป็นการลงทุนทัง้เวลาและความสามารถ	เพือ่

ให้บริษัทม่ันใจว่าได้คนเก่งท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป

ได้มาท�างาน

บริษทัได้ถ่ายทอดแนวคิดท่ีว่าทุกคนมส่ีวนร่วมในการ
สรรหาคนเก่ง คนที่ใช่ ส�าหรับองค์กร เพราะบุคลากร
ทกุคนมีเครือข่ายส่วนตวั คนเก่งย่อมรู้จกัว่าคนเก่งๆ 
อยู่ที่ ไหนบ้าง	 ซ่ึงเครือข่ายในวิชาชีพน่าจะกว้าง
ขวางมากกว่าเครือข่ายของนักสรรหา	นอกจาก

นั้นยังช ่วยลดความเส่ียงที่ผู ้ท�าการสรรหา

โดยตรงจะลดมาตรฐานคุณภาพจากท่ีเคยหา

กลุ่มคนหัวกะทิ	 มาเป็นพวกเก่งปานกลางแทน	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	 ซ่ึงอาจ

ละเลยผลกระทบต่อความส�าเร็จของทีมงาน	

หน่วยงาน	และบริษัทในภาพรวม	 ซ่ึงในความ
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เป็นองค์กรต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นกับผลงานที่หย่อน

คณุภาพลงหรอืความไม่ต่อเนือ่งของธุรกจิ	อนัเน่ืองมาจากการ

เสียสมดุลระหว่างคุณภาพและปริมาณของการสรรหา

คนที่ใช่ส�าหรับกูเกิ้ล
กูเก้ิลตระหนักดีว่ากลุ่มงานทีส่�าคญัและส่งผลต่อความส�าเรจ็

ของธุรกิจ	คือ	งานพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Product	Development)	

ซ่ึงความสามารถด้านเทคโนโลยีและความสามารถด้านความ

คดิสร้างสรรค์เป็นส่ิงส�าคัญไม่แพ้กนั	เพราะผลลพัธ์ของงานที่

ผลิตมาจะเป็นงานท่ีสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าให้แก่บริษัท	

ดังนั้น	การคัดเลือกผู้ท่ีจะมาท�างานในกลุ่มต�าแหน่งนี้จึงเป็น

เรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

	 นอกจากต�าแหน่งที่มีผลกระทบส�าคัญต่อธุรกิจแล้ว	

การมองเข้าไปยังคุณลักษณะอื่นๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน

ก็เป็นสิ่งส�าคัญอีกเช่นกัน	ทั้งงานในต�าแหน่งความรับผิดชอบ	

และความสามารถในการปรับตัวท�างานร่วมกับบริษัทหรือ

เพื่อนร่วมงาน	ผู้สมัครที่กูเกิ้ลมองหานั้นมีลักษณะร่วมกัน	

ได้แก่	มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความลุ่มหลงในงาน

ที่สนใจ	 (Passion)	 มีกรอบความคิดเพื่อการเติบโต	 (Growth	

Mindset)	และเป็นคนฉลาด	(Intelligence)	ทีม่คีวามรู้กว้างขวาง

หลายสาขาอย่างไม่มีอคติ	

	 คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้สมัครงาน	แบ่งออกเป็น	

4	ข้อ	ได้แก่	ความสามารถทั่วไปในการเรียนรู ้ 	(General	

Cognitive	Abilities)	ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีท�า	 (Role-Related	

Knowledge)	ภาวะผู้น�า	 (Leadership)	และคุณสมบัติที่เหมาะ

กบัการเป็นพนักงาน	Google	(Googleyness)	โดยมีวตัถปุระสงค์

การประเมินความสามารถ	คือ

•	ควำมสำมำรถทั่วไปในกำร

เรียนรู้	 (General	Cognitive	

Abilities)	ส�าหรบักเูกิล้แล้วส่ิง

ที่องค์กรสนใจคือความคิด	

ทัศนคติ	 และวิธีการแก้ปัญหา

ในเร่ืองท่ัวไป	 มากกว่าผล

คะแนนที่ปรากฏในวุฒิการ

ศึกษา

• 	 ควำมรู ้ เกี่ยวกับงำนที่ท�ำ	

(Role-related	Knowledge)	

เพื่อมุ่งเน้นเฟ้นหาผู้มีจุดเด่น

และความมุ่งมั่นในการท�างาน

ที่ไม ่จ�ากัดเฉพาะเรื่องท่ีตน

สนใจหรือมีความถนัดเป็น

บางเรื่องเท่าน้ัน	 กูเกิ้ลสนใจ

เรื่องการสั่งสมความรู ้และ

ประสบการณ์ในอดีตท่ีช่วยน�า

มาต ่อยอดความส� า เร็ จใน

ปัจจุบัน	 เพื่อประเมินความ

สามารถในการจัดการและ

บูรณาการองค์ความรู้มาใช้ใน

งานด้วย



แบบทดสอบ 
LAX & Googleyness
แบบทดสอบที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่าน	นี้เรียกว่ำ	

LAX	ซึ่งเป็นแบบประเมินอุปนิสัยกำรเข้ำกับเพื่อนร่วมงำนได้	ที่

เรียกว่ำ	Googleyness	หมำยถึง	ควำมสำมำรถในกำรพูดคุยกับคน

ที่มีสถำนภำพ	 ควำมคิด	 อำชีพที่แตกต่ำงกับผู้สมัครอย่ำงเป็น

ธรรมชำติและมีบุคลิกภำพท่ีน่ำสนใจ	 โดยเฉพำะนอกเวลำกำร

ท�ำงำนปกติ	

	 ผู้ประเมินจะกรอกข้อมูลของผู้สมัครใน	4	ด้านหลักของ

อุปนิสัยลงในแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์	 ได้แก่	 ความ

ใฝ่ฝันทะเยอทะยานและแรงขับดัน	(Achievement)	การชอบท�างาน

เป็นทีม	(Teamwork)	รักงานบริการ	(Service	Mind)	มีทักษะด้าน

การฟังและส่ือสาร	 (Listening	&	Speaking)	 กระตือรือร้นท่ีจะ

ปฏบัิติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	(Enthusiasm)	มีทกัษะในการติดต่อ

ส่ือสารกบัผูอ้ืน่	(Communication)	มีความคิดสร้างสรรค์	(Creative	

Thinking)	และความซ่ือสัตย์	(Honesty)	ท้ังน้ีการประเมิน	

Googleyness	 ส�าหรับสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 ยัง

สามารถประเมินผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห์อีกด้วย

เคล็ดลับในการสรรหาบุคลากรของกูเก้ิล คือ การไม่มีอคติ จากความ
เช่ือทีว่่า “คนเก่งมักมีกริยาท่าทางและการกระท�าที่ไม่เหมอืนคนทัว่ไป…
ดูแค่ว่าคนๆ นั้นมีความหลงใหลใฝ่ฝัน สติปัญญา และอุปนิสัยเหมาะสม
ทีจ่ะก้าวไปสูค่วามส�าเร็จและความเป็นเลิศได้หรือไม่ก็พอ” นอกจากนัน้	
ยังมีข้อคิดสนุกๆ	ที่ใช้เตือนใจในการสรรหาพนักงานของ	google	

อกีว่า	“อย่าจ้างคนทีค่ณุไม่อยากเจอท่ีหน้าห้องน�า้ตอนตีสาม	เพราะ

คุณต้องท�างานในออฟฟิศตลอดทั้งคืน”

•	 ภำวะผู ้น�ำ	 (Leadership)	

เป็นการประเมนิเพือ่สังเกตวธีิ

การหรื อแนวทางการขับ

เคลื่อนทีมงานในสถานการณ์

ต่างๆ	ทั้งในงานโครงการ	หรือ

บทบาทผู ้บริหารในองค์กร	

หรือหัวหน้าทีมที่มีส่วนช่วย

ให้ทีมงานท�างานส�าเร็จลุล่วง	

แม้จะไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มี

ต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ

•	 คุณสมบัติที่เหมำะกับกำร

เป็นพนักงำน	Google	

(Googleyness) 	 เป ็นการ

ประเมินถึงเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว	การสามารถปรับตัวได้ใน

ภาวะต่างๆ	ซึง่อาจยังไม่มีความ

ชัดเจน	รวมทัง้สามารถท�างาน

เป็นทีม
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กระบวนการสรรหา
ของกูเกิ้ล 
กเูกิล้มวีิธคีดิและวธิปีฏิบัตทิีแ่ตกต่างไปจากการ

สรรหาแบบประเพณีนิยมขององค์กรส่วนใหญ่

ที่เน้นขั้นตอนและวิธีจ้างแบบเป็นล�าดับชั้น	

(Hierarchical)	ผ่านขั้นตอนการสรรหาที่ใช้เวลา

นานและมีการท�าซ�้าๆ	ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความ

ส� า คัญทั้ ง ก า รจั ดสรร เ วล าและก าร เ ก็ บ

รายละเอียดผลการสัมภาษณ์	 ซ่ึงกว่าจะถึงรอบ

สุดท้ายของการสมัภาษณ์	ข้อมลูของผูส้มัครงาน

อาจถูกลดทอนความน่าสนใจไปโดยไม่ตั้งใจ

สิ่งที่	กูเกิ้ล	คิดต่างไป	คือ	การตระหนักดีว่าผู้ร่วม
งานเป็นบุคคลแรกๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบจากเพื่อน
ใหม่ของทีม ดังน้ัน จึงใช้วิธีการต้ังคณะกรรมการท่ี
เป็นเพื่อนร่วมงานภายในทีมเพื่อร่วมกันตัดสินใจหา
สมาชิกใหม่ของทีม	ภายใต้นโยบายเน้นการจ้างคน
เก ่งและเหมาะสมท่ีสุดเข ้ามาท�างาน	 แม ้

ประสบการณ์จะไม่ตรงกับต�าแหน่งงานท่ีว่าง

กต็าม	แต่ถ้าผูส้มัครมีบคุลิกลักษณะกระตือรอืร้น

ใฝ่รู้เร่ืองใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	กลับกลายเป็นคนที่มี

โอกาสมากที่สุดที่จะได้รับการคัดเลือก	 เพื่อให้

ทีมมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างสรรค์

ทางออกท่ีแตกต่างส�าหรับปัญหาเดิมๆ	 หรือ

ปัญหาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย	

เริ่มต้นที่การ “เสาะหา” 
(Sourcing) 
คนคุณภาพ
ในขั้นตอนการเสาะหาแนวคิดของกูเกิ้ล	
คอื	“การเปิดให้กว้าง”	(Expanding	the	Aperture)	

โดยการระบุให้ชดัเจนว่าต้องการผูท้ีมี่คุณสมบติั

แบบไหน	 แต่เม่ือต้องเสาะหาจะด�าเนินการ

รวบรวมผูท่ี้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีก�าหนด

ไว้ต้ังแต่แรกด้วย	ทั้งนี้ได้รวมถึงผู้มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงแต่ยังไม ่มีโอกาสได้ทดลองท�าใน

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 รวมถึงผู้ที่มีเส้นทางชีวิตการ

ท�างานท่ีแสดงผลก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 เพราะ

นั่นหมายถึงศักยภาพในการเติบโตและประสบ

ความส�าเร็จในอนาคต		
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สรุป
ความส�าเร็จทางธรุกจิ ของกเูกิล้	เริม่ต้น
จากการเสาะแสวงหา	และรวบรวมคนเก่งเข้ามา

ไว้ในที่ท�างานเดียวกัน	โดยใช้ทิศทางองค์กรเป็น

เข็มทิศก�าหนดกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก	

“คนท่ีใช่”	 ส�าหรับธุรกิจเท่านั้น	 ล�าดับแรกที่

บริษัทต้องท�าให้ชัดเจน	คือ	ก�าหนดต�าแหน่งงาน

ส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ธุรกิจ	 จากนั้น

ก�าหนดคุณสมบัติประจ�าต�าแหน่งงานนั้นว่า

ต้องการคนคุณสมบัติใด	และบริษัทต้องการคน

มีอุปนิสัยอย่างไรที่เหมาะสมกับค่านิยม	รวมถึง

ปรบัปรงุกระบวนการสรรหาทีใ่ห้ทมีงานมส่ีวน

ร่วมตัดสินใจคัดเลือกเพื่อนใหม่ที่ เข้ากันได	้

มากกว่าให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจของ

ผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

อ้างอิง
เอริก	ชมิดท์,	โจนาธาน	โรเซนเบอร์ก	และอลัน	

อีเกิล.	(2558).	คิดอย่างผู้น�า	ท�าอย่าง	Google.	

ณงลกัษณ์	จารวุฒัน์	และคณะ	(แปล),	กรงุเทพฯ:	

ส�านักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์.

http://www.google.co.th/about/careers/

lifeatgoogle/hiringprocess/

ข้อความ
ประชาสัมพันธ์…
ชัดเจนและช่วยคัด
กรองผู้สมัคร
กูเกิ้ลเคยรับสมัครพนักงานด้วยถ้อยค�าที่ท้าทาย

ความรูสึ้กของกลุม่เป้าหมายว่า	“เราอยากจ้างคน

ฉลาดล�้าเลิศอย่างคุณ”	 (You’re	brilliant,	we’re	

hiring)	 เพื่อเป็นการบอกสังคมอย่างมีนัยยะ

ส�าคัญว่าบริษัทมีมาตรฐานที่สูงต้ังแต่จุดเริ่มต้น

ที่เล็กท่ีสุดขององค์กรนั่นคือ	 “คนคุณภาพสูง”	

ส�าหรับกูเก้ิลแล้วข้อความที่ดูท้าทายเช่นน้ีได้

กลายเป็นเครือ่งมือคัดกรองเฉพาะคนเก่งให้กล้า

เข้ามาน�าเสนอตัวเอง	ประหยัดเวลาการคัดออก

ส�าหรับคนท่ีไม่ใช่ต้ังแต่แรก	ส�าหรับเหตุผลเชิง

จิตวิทยาแล้วข้อความนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า	ถ้าผู้

สมัครได้ท�างานท่ีกูเกิ้ลแล้ว	 ย่อมเป็นคนเก่ง	อยู่

ในสังคมของคนเก่ง	เพราะการได้เป็นสมาชิกใน

สังคมท่ีโดดเด่นและแตกต่างเป็นความภาคภมิูใจ

อย่างหนึ่งของคนทั่วไป	และที่ส�าคัญ	คือ	บริษัท

จะไม่ยอมประนีประนอมลดมาตรฐานการจ้าง

งานลงเพยีงเพือ่ให้ได้คนมาเติมต�าแหน่งว่างหรอื

ต�าแหน่งใหม่โดยเร็ว



ประเทศ :	สหรัฐอเมริกำ

ลักษณะธุรกิจ : มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ท่ีปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล	อีเมล	
แผนท่ีออนไลน์	ซอฟต์แวร์จดัการด้านส�านกังาน	เครอืข่ายออนไลน์	และวดีิโอออนไลน์	รวมถึงการ

ขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา

จ�านวนพนักงาน : 49,829	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)	

พันธกิจ :	การจัดระบบข้อมูลของโลก	และท�าให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง

การก่อตัง้ : แลร์รี	่เพจและเซอร์เกย์	บรนิพบกนัทีส่แตนฟอร์ดในปี	ค.ศ.	1995	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1996	
ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า	BackRub	ท�างานบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด	จนกระทั่งในปี	ค.ศ.	1997	ทั้งคู่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเครื่องมือค้นหา	BackRub	

ใหม่	และได้ใช้ค�าว่า	Google	ซึ่งมาจากการเล่นค�าว่า	“googol”	ที่เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับ

ตัวเลข	1	ที่มีเลขศูนย์	100	ตัวตามหลัง	เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการจัดการข้อมูลที่ดูเหมือน

ว่าจะมีจ�านวนมหาศาลบนเว็บไซต์

สิ่งที่กูเกิ้ลเชื่อมั่น 10 ข้อ : 
		1)	ยึดผู้ใช้เป็นหลักแล้วสิ่งอื่นๆ	จะตามมา

		2)	ท�าอะไรให้ดีจริงๆ	แค่อย่างเดียวนั่นแหละดีที่สุด

		3)	เร็วย่อมดีกว่าช้า

		4)	ประชาธิปไตยบนเว็บนั้นได้ผล

		5)	คุณไม่จ�าเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะท�างานเพื่อค้นหาค�าตอบ

		6)	คุณสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องท�าสิ่งไม่ดี

		7)	ข้อมูลใหม่ๆ	เกิดขึ้นเสมอ

		8)	ผู้คนในทุกแห่งหนต้องการข้อมูลเหมือนกัน

		9)	คุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูท

10)	ดีมากยังไม่ดีพอ

ข้อมูลเบื้องต้นของกูเกิ้ล 
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กรณีศึกษาอินโฟซิส
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	 บริษัท	อินโฟซิส	จ�ากัด	 เป็นบริษัทสัญชาติอินเดีย	ก่อตั้ง

ขึ้นในปี	พ.ศ.	2524	โดยบุคคลเจ็ดคนในห้องนอนของหนึ่งในผู้ก่อ

ตั้ง	ด้วยเงินลงทุนเพียง	250	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	โดยมีเป้าหมาย

ที่จะด�าเนินธุรกิจทางด้านท่ีปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศร่วมกบับรษัิทช้ันน�าของโลก	บริการของบรษัิทอนิโฟซิส	

ครอบคลุมไปถงึการให้ค�าปรกึษาทางด้านธุรกจิ	ซีสเต็มอนิติเกรชัน่	

พัฒนาซอฟต์แวร์	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ	และเป็นบริษัทแรก

ของอินเดียที่มีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี	

พ.ศ.	2542	รวมท้ังได้รบัการยอมรับเป็นอย่างสูงจากลูกค้า	พนักงาน	

นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปในฐานะที่เป็นบริษัทที่ไม่หยุดน่ิง

และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ส่งผลให้นิตยสาร

ฟอร์บสจัดอันดับให้อินโฟซิสอยู่ในอันดับท่ี	 19	 ในรายช่ือ	 100	

บริษัทท่ีมีนวัตกรรมสูงท่ีสุด	 ในฐานะผู้น�าด้านการให้ค�าปรึกษา	

เทคโนโลยี	และโซลูชั่นการเอาท์ซอร์สที่ล�้าสมัย	

	 อินโฟซิส	เชื่อว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีร่มรื่น	

ผ่อนคลาย	จะช่วยปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวพนักงาน	ดังนั้น	

นอกเหนือจากจะได ้ เห็นเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์

โทรคมนาคมรุ่นล่าสุด	อินโฟซิสส�านักงานใหญ่ในเมืองบังกาลอร์

ยังได้จัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ	 มีสวน	สนามหญ้า	และ

สระว่ายน�้า	 รวมท้ังเสียงเพลงบรรเลงในห้องอาหารกลางแจ้ง	

นอกจากนี้	ยังมีห้องออกก�าลังกาย	สนามบาสเก็ตบอล	สนามพัท

กอล์ฟ	ส�าหรับผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย	

	 อย ่ างไรก็ตาม	อินโฟซิสไม ่ ได ้ ต้ังอยู ่ ในเ มืองแห ่ง

เทคโนโลยีท่ีเต็มไปด้วยความทันสมัย	แต่เลือกท่ีจะต้ังส�านักงาน

ทีเ่มอืงบงักาลอร์	เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายให้มากท่ีสุด	เพราะในขณะ

ที่ก่อต้ังน้ันเมืองบังกาลอร์ยังเป็นเมืองท่ีค่าครองชีพต�่ามาก	การ

เลือกสถานท่ีต้ังในเมืองท่ีมีแต่คนยากจน	 เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้
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บรษัิทประหยดัค่าใช้จ่ายได้มาก	แต่ในขณะเดียวกนัด้วยความล้าหลงัท�าให้ในช่วงระยะเริม่ต้นอนิโฟซสิ

ต้องเผชญิกบัอปุสรรคในการด�าเนนิธุรกรรมต่างๆ	ทางราชการ	เช่น	การขอหมายเลขโทรศัพท์ใช้เวลา

ถึง	 1	 ปีเต็ม	หรือการต้องเดินทางไปกรุงนิวเดลีมากกว่า	 10	 ครั้ง	 เพื่อขออนุมัติให้น�าเข้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว	เป็นต้น 

	 อนิโฟซสิยงัได้ประโยชน์ของความได้เปรยีบในสถานทีต้ั่งเกีย่วกบัเขตเวลา	เช่น	การท่ีอนิโฟซิสต้ัง

คนละซกีโลกกบับรษัิทลกูค้าซึง่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา	ท�าให้วศิวกรของอนิโฟซสิทีท่�างานในแคลฟิอร์เนยี	

หรอืนวิยอร์ก	สามารถส่งต่องานให้แก่วศิวกรทีน่ั่งท�างานอยู่ในบังกาลอร์เม่ือส้ินวนัได้	ท�าให้การด�าเนิน

งานของอินโฟซิสเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในตลอดทั้งวันหรือ	24	ชั่วโมง

ความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่าง
	 ความสามารถทางการแข่งขันท่ีส�าคัญเกิดจากการมี

แรงงานท่ีมีทักษะแต่ค่าแรงต�่า	โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ที่อินโฟซิส

ระดับหัวกะทิ	มีค่าแรง	เริ่มต้นเพียง	4,500	ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น	

ซ่ึงนับว่าเป็นรายได้ในระดับท่ีเยอะแล้วส�าหรับในอินเดีย	 ซ่ึงเม่ือ

เทียบกับค่าแรงชาวอเมริกันแล้ว	รายได้นี้ยังน้อยกว่า	1	ใน	10	ของ

เงินทีช่าวอเมรกินัได้รบั	เช่นเดียวกบั	Narayana	R.	Murthy	ประธาน

อินโฟซิสในวัย	57	ปี	ซึ่งมีรายได้ต่อปีเพียง	44,000	ดอลลาร์สหรัฐ	

และไม่มีใครเลยในจ�านวนผู้ก่อต้ังบริษัทท้ังเจ็ดคนท่ีได้รับค่า

ตอบแทนเป็นหุ้น	(Stock	Option)	แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้น	คือ	อินโฟซิส

กลับท�ารายได้ได้มากกว่า	

	 จุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญของอินโฟซิสเกิดข้ึนในปี	พ.ศ.	 2545	

บรษัิทต่างๆ	ทัว่โลกต่างลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยลีง	แต่ผูบ้รหิาร

ของอินโฟซสิกลบัเลง็เหน็ว่าน่ีคอืโอกาสและจุดแขง็ของบรษัิท	ซึง่

จะเสนอทางเลือกซอฟต์แวร์ราคาถูกกว่า	 แต่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ตรงกว่าซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปที่มีราคา

แพง	ดังนั้น	อินโฟซิสกลับเร่งรับคน	และบุกตลาดต่างประเทศ	ซึ่ง

ผลก็คือในปี	พ.ศ.	 2545	บริษัทมีก�าไรมากถึง	 194	ล้านดอลลาร์

สหรัฐจากยอดขาย	740	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือเพิ่มสูงขึ้นจากปี

ก่อน	50%	ขณะที่ก�าไรในปี	พ.ศ.	2557	อยู่ที่	 1,751	ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	จากยอดขายทั้งหมด	8,249	ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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จุดดึงดูดที่น่าสนใจ
	 อินโฟซิสมีการด�าเนินการหลายอย่างท่ี

แตกต่างจากบริษัททั่วไปซ่ึงได้ข้ึนชื่อว่าเป็น

บรษิทัท่ีน่าท�างานด้วย	(Employer	of	Choice)	ทัง้

ที่โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	เช่น

การมีบุคลากรที่มีความสามารถ
	 อินโฟซิสประกอบด้วยพนักงานที่มี

ทกัษะการท�างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีสู่ง	

มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี	 ค่า

จ้างราคาถูก	และมีวัฒนธรรมทางความคิดแบบ

เดียวกับตะวันตก

ธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น�า 
	 อินโฟซิสเป็นแบบอย่างที่ดีของการ

ก�ากับดูแลกิจการ	 เห็นได้จากมีการจัดท�างบการ

เงินท่ีถูกต้องตามมาตรฐานการท�าบัญชีของ

ประเทศต่างๆ	ถึง	8	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	

อังกฤษ	แคนาดา	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	อินเดีย	ญี่ปุ่น	

และสหรัฐอเมริกา	โดยรายงานประจ�าปีของ

อินโฟซิสไม่เพียงให้รายละเอียดค่าตอบแทน

ต่างๆ	ที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ได้รับอย่างชัดเจนโปร่งใส	 ผู้บริหารระดับสูง

อย่างเช่น	Murthy	และ	Nilekani	ยังไม่ยอมรับใน

สวัสดิการที่เล็กน้อยที่สุด	อาทิ	ค่าโทรศัพท์ที่ใช้

ในเรือ่งส่วนตัว	ทัง้คู่จะจ่ายคนืแก่บรษัิททุกเดือน	

เป็นต้น

ภาพลักษณ์ที่ดี 
อินโฟซิส	 เป็นความใฝ่ฝันในการได้เข้าท�างาน	

ความมีชื่อเสียงและเกียรติในความรู ้สึกของ

บัณฑิตในอินเดีย	ท�าให้บริษัทต่างชาติท่ีคิดจะ

แย่งตัวพนักงานหรือนักศึกษาจบใหม่ไปจาก

อินโฟซิสจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราท่ีสูง

มาก	และหากเป็นระดับบริหารก็จะเรียกร้องให้

จ่ายเงินเดือนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย	แต่

ถึงแม้จะสามารถได้บุคคลเหล่านั้นไป	แต่บริษัท

ต่างชาติก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถ

พฒันาความสามารถในการบรกิารท่ีรวดเรว็	และ

เชื่อถือได้ให้ทัดเทียมกับที่อินโฟซิสเป็น	

ประโยชน์จากลักษณะธุรกิจ
ผู้บริหารของอินโฟซิส	 ไม่รู้สึกกดดันหรือวิตก

กังวลต่อคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาใน

อินเดียมากข้ึน	 เพราะเช่ือว่าตัวแบบทางธุรกิจ	

(Business	Model)	 ของบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคตนั้นต ้องเป ็นแบบท่ี

อินโฟซิสก�าลังท�า	 คือ	 เน้นท่ีคุณค่า	 และต้องมี

ความสามารถในการให้บริการแก้ไขปัญหาทาง

ธุรกจิท่ีซับซ้อนมากๆ	ซึง่การมีตัวแบบทางธุรกจิ

ด้านการให้ค�าปรึกษาด้วย	ช่วยให้อินโฟซิสได้

พัฒนาความสามารถอยู ่ตลอดเวลา	 และ

ประสบการณ์ที่ส่ังสมมากขึ้นจะเป็นการยากต่อ

คู่แข่งที่จะเลียนแบบได้
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กลยุทธ์การสรรหาพนักงานของอินโฟซิส  
อินโฟซิสเชื่อว่ามีวิธีการหลากหลายวิธีท่ีจะช่วยท�าให้องค์กรมีคนเก่งมากกว่าองค์กรอื่น	ซึ่งสิ่งที่

อินโฟซิสได้ด�าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น	2	วิธีการหลักๆ	คือ	การสร้างการยอมรับจากมุมมองของผู้

ทีอ่ยูภ่ายนอกองค์กร	(External	Branding)	และการสร้างการยอมรบัด้วยวธีิการสร้างคุณค่าจากภายใน	

(Internal	Branding)

การสร้างการยอมรับจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กร 
(External Branding)
	 โดยหลักการแล้ว	 วิธีการ	 External	

Branding	คือ	การสร้างภาพลักษณ์	และชื่อเสียง

ในด้านบวกให้เป็นที่จดจ�าจากกลุ่มเป้าหมายท่ี

ต้องการสื่อสาร	ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์	นักศึกษา	

ผู้หางาน	รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่อผู้สมัคร	เช่น	บิดา	

มารดา	 หรือคนใกล้ชิด	 ซ่ึงสิ่งที่อินโฟซิสได้

ด�าเนินการประกอบด้วย	

1) การจัดแสดงผลงาน 
	 อนิโฟซสิจดัแสดงผลติภณัฑ์และบรกิาร

ในหลายเมือง	โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ผู้น�า

ในด้านธุรกจิและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดย

มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอ�านาจทางด้านการขาย

และการตลาด	รวมถึงการจัดการช่องทางการ

จดัจ�าหน่าย	ซ่ึงนอกจากจะท�าให้ทมีงานสามารถ

เพิ่มรายได้ทางบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานแล้ว	 อินโฟซิสยังเป็นท่ีรู้จักแก่

บุคคลท่ัวไป	โดยเฉพาะอย ่ างยิ่ งกลุ ่มผู ้ ท่ี

เป็นลูกค้า	พนักงานที่ท�างานในบริษัทของลูกค้า	

และคู่แข่งขัน

2) การท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 
	 อินโฟซิสเป็นที่รู้จักมากขึ้น	เนื่องจากมี

การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก

กับกลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย	 โดยเปิดตัวโครงการ	

Campus	Connect	ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา	ซึ่ง

ในปี	พ.ศ.	2547	อนิโฟซิสมีความร่วมมือกับวทิยาลัย
ต่างๆ มากถึง 60 แห่ง กลยุทธ์นี้ท�าให้อินโฟซิสเชื่อ
ว่าจะท�าให้ ไม่ขาดแคลนคนเก่ง และสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สถาบันการ
ศึกษาได้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน IT 
ท�าให้สามารถช่วยก�าหนดและควบคุมทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ซึ่ง
เป็นความคิดในระดับประเทศท่ีต้องการมุ่งเน้น

ไปท่ีการสร้างอตุสาหกรรมท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยผู้

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โครงการ	

Campus	Connect	ซึ่งมีโครงการย่อยหลากหลาย	

อาทิ	การจัดแสดงผลงาน	การต้ังมูลนิธิ	การจัด
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สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การประกวดโครงงานของ

นกัศึกษา	การสนบัสนุนการจดันทิรรศการและงานสมัมนา	การน�า

เสนอผลงานวิจัย	การพัฒนาความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้

อื่นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์	 เป็นต้น	ซึ่ง	ณ	เดือนสิงหาคมปี	

พ.ศ.	2554	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า	150,000	คน	และ

คณาจารย์มากกว่า	6,600	คน

3) การจัดงานนัดพบแรงงาน 
	 งานนัดพบแรงงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีประสบความ

ส�าเรจ็ในการสร้างเครอืข่ายและเครือ่งมือในการรบัสมัครพนักงาน

ชาวอินเดีย	งานเหล่านี้ได้ท�าให้อินโฟซิสสามารถเข้าถึงตัวผู้สมัคร	

และท�าให้ผู้สมัครรู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น

4) เว็บไซต์
	 อินโฟซิสใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ข้อมูลและสร้าง

การยอมรบัต่อผูส้มคัร	ข้อมูลทีป่รากฏอยู่ในเวบ็ไซต์ท่ีเป็นทางการของ
อนิโฟซสิจะเน้นให้เกิดความตืน่ตาต่ืนใจและบอกเล่าถึงประสบการณ์แห่ง
ความส�าเร็จ เช่น รางวัลต่างๆ ผลการด�าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จุด
แข็งขององค์กร ความส�าเร็จ สภาพภายในที่ท�างาน วัฒนธรรมการ
ท�างาน ผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับ รวมถึงบรรยากาศการท�างาน
ที่ดี เพื่อให้ผู้สมัครเกิดความสนใจ
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5) ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 อนิโฟซสิสือ่สารให้สังคมได้รบัรูว่้า	พนกังานกว่า	100,000	

คน	ท�าคุณประโยชน์ต่อสวัสดิภาพสังคม	สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	และ

การใช้ประโยชน์จากดิจทัิลได้อย่างไร	กจิกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี

ของอินโฟซิส	 อาทิ	 การเปิดโอกาสให้พนักงานตนเองเข้าร่วม

กิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	 โดยพนักงานจะได้รับเงิน

ค่าด�าเนนิการจากบรษิทั	การเข้าร่วมกจิกรรมช่วยเหลอืฉกุเฉินโดย

มูลนิธิอินโฟซิส	และ	Infoscions	มีส่วนร่วมในกองทุนบรรเทาทุกข์

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและการบูรณะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ	การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงดิจทัิล	โดยการรเิริม่ให้

เด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในช่วงหนุ ่มสาวผ่านโครงการ	

SPARK	 ซ่ึงได้แก่	 การฝึกอบรม	การเป็นพี่เลี้ยงแก่ครูโรงเรียน

รัฐบาลในพื้นท่ีชนบท	การสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัย	

และการด�าเนินธุรกิจภายใต้การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

6) การสื่อสารค�าขวัญของอินโฟซิส
	 อินโฟซิสใช้ค�าขวัญว่า	“Powered	by	intellect,	driven	by	

values”	หรือท�างานด้วยปัญญา	 ไปข้างหน้าด้วยคุณค่า	 ซ่ึงเป็น

ค�าขวญัทีด่�าเนนิการควบคูไ่ปกบัพนัธกจิขององค์กร	เพือ่ส่ือให้ทกุ

คนทราบว่าทีน่ีเ่น้นการสร้างทมีงานทีม่คีวามสามารถและใช้คณุค่า

เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร
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การสร้างการยอมรับด้วยวิธี
การสร้างคุณค่าจากภายใน 
(Internal Branding)
	 การสร้างการยอมรับจากภายใน	 คือ	กระบวนการที่เกิด

จากการสั่งสมประสบการณ์	 และน�าเปิดเผยสู่ภายนอกให้รับรู้ว่า

องค์กรมีดีในเร่ืองใด	อะไรคือจุดขาย	และเป็นส่ิงท่ีผู้สมัครจะค้น

พบได้จากท่ีนีท่ี่เดยีวเท่านัน้	ส่ิงท่ีอนิโฟซิสด�าเนินการมีหลากหลาย

รูปแบบ	เช่น	

1) การสร้างระบบส่งเสริมความสามารถแก่พนักงานภายใน
 อินโฟซิสออกแบบระบบพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงาน
ภายในของตน ท้ังในเร่ืองการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับทุกต�าแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้เห็นช่องทางการเติบโตทั้งในแนว
ระนาบและในแนวตั้ง การสร้างระบบข้อมูลให้พนักงานสามารถสืบค้น 
และแจ้งเตือนการค้นหาต�าแหน่งภายในท่ีต้องการ การฝึกงานภายใน 
ตลอดจนเคร่ืองมอืการวางแผนเส้นทางอาชีพให้กบัพนกังาน	นอกจาก
นี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น�า	(Infosys	Leadership	Institute:	

ILI)	เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�า	ซึ่งจะช่วยสร้างความม่ันใจให้กับ

อินโฟซิสได้ว่าจะมีผู้บริหารท่ีมีความสามารถเหมาะสมต่อการ

ด�ารงต�าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน	ส�าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ	

อินโฟซิสจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน	9	แห่งในประเทศอินเดีย	

และศูนย์พัฒนาระดับโลกในเมือง	Mysore	ซึ่งมีขนาด	200	เอเคอร์	

สามารถรองรับการฝึกพนักงาน	16,000	คนต่อปี	

2) การใช้ค่านิยมหลักผลักดันการท�างาน
	 ค่านยิมหลักในการท�างานของอนิโฟซิสประกอบด้วยค�า	5	

ค�า	คอื	การส่งมอบคณุค่าให้กบัลกูค้า	ความซือ่ตรงและโปร่งใส	การ

เป็นตัวอย่างท่ีดีด้านภาวะผู้น�า	ความยุติธรรม	และความเป็นเลิศ	

อนิโฟซิสใช้ให้ค�าดังกล่าวเป็นตัวการท�าให้ธุรกจิขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้า

หมาย	และความส�าเร็จอย่างถูกกฏหมายและมีศีลธรรม
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3) การมีกลยุทธ์การสรรหาที่ชัดเจน
	 อินโฟซิสไม่เพียงเปิดรับพนักงานท่ีเก่ง

ในเรื่องคอมพิวเตอร์	 อิเล็กทรอนิกส์	 วิศวกรรม

ไฟฟ้าเท่านั้น	แต่ยังขยายไปรับนักศึกษาท่ีเก่งใน

เรื่องคณิตศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรม

โยธา	สถาปัตยกรรม	และวศิวกรรมโลหการ	โดย

วิธีการคัดเลือกจะเน้นความสามารถในด้าน

คณิตศาสตร์	 ความเป็นเหตุเป็นผล	 และการ

ทดสอบด้านการคิดวิเคราะห์

4) การมีแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี
	 ตลอดระยะเวลา	10	ปี	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2544	

อินโฟซิสติดอันดับบริษัทท่ีดีท่ีสุดท่ีน่าร่วมงาน

ด้วย	 (Best	Company	 to	Work	 for)	ส�ารวจโดย	

Business	Today	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2553	อินโฟซิสได้

เป็นอันดับท่ี	 1	อีกด้วย	นอกจากน้ี	 ยังได้รางวัล	

“การเป็นองค์กรทีน่่าชืน่ชมและมีทีมงานบรหิาร

ทรพัยากรมนษุย์ท่ีดีทีสุ่ด”	จากสภาคองเกรสด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลกอีกด้วย

5) การมีวัฒนธรรมการท�างานที่ดี
 วัฒนธรรมการท�างานท่ีอินโฟซิสมีระดับ
ความโปร่งใสในการท�างานสูงมาก เน้นในเร่ืองการ
สร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ การส่งเสริมระบบการ
ให้รางวัลและการยอมรับตามระดับคุณธรรมและผล
งานท่ีปรากฏ การส่งเสริมนวัตกรรม และการท�าให้
พนักงานรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกนั	วฒันธรรม
องค์กรเหล่านีถ้กูใช้เป็นเครือ่งมือในการคัดกรอง

คนท่ีเข้ามาท�างานท่ีอินโฟซิส	และถูกย�า้เตือนจน

เป็นวิถีปฏิบัติประจ�าวัน
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สรุป
	 แม้อินโฟซิสจะไม่ใช่บริษัทชั้นน�าท่ีมีมูลค่าทางธุรกิจติด

อนัดับโลก	แต่กถ็อืได้ว่าเป็นบรษัิททีมี่ระบบการสรรหาทรพัยากร

มนุษย์ที่น่าสนใจ	 โดยเน้นท้ังในด้านการสร้างการยอมรับจากมุม

มองของผูท้ีอ่ยูภ่ายนอกองค์กร	อาทิ	การเข้าถงึแหล่ง/หรอืกลุม่คน

ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายโดยตรง	เช่น	พนกังานในบรษัิทลูกค้า	นกัศึกษา	

คณาจารย์	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับรู้ในวงกว้าง	นอก

เหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีอินโฟซิสยึดม่ันมาโดย

ตลอด	คือ	การสร้างการยอมรับด้วยคุณค่าของความโปร่งใสและ

ความซ่ือสัตย์ในการท�างาน	 และความรับผิดชอบทางสังคม	 ซ่ึง

คุณค่าเหล่านี้ผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญ	 คือ	ผู้บริหารระดับสูงสุด	 ดังจะ

พบว่า	ผูบ้รหิารได้แสดงตนให้เป็นแบบอย่างให้ผูอ้ืน่ได้เหน็ในความ

ซ่ือสัตย์	 ซ่ึงผลที่ตามมา	คือ	ท�าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่าง

มั่นคง	และอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับกลยุทธ์การสร้างการยอมรับด้วยวิธีการสร้าง

คณุค่าจากภายใน	(Internal	Branding)	นัน้	การมีพนกังานเก่งๆ	เพือ่

สร้างความสามารถที่โดดเด่นให้กับองค์กร	ถือเป็นปัจจัยดึงดูดคน

เก่งจากภายนอกที่ส�าคัญ	อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอินโฟซิสไม่

เพียงแต่รับผู้ที่มีความสามารถสูงเท่าน้ัน	 ท่ีนี่ยังก�าหนดให้ค่านิยม

และวัฒนธรรมการท�างานที่เน้นจริยธรรมและความถูกต้องเป็น

หนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญต่อการคัดเลือกพนักงานด้วย	รวมทั้งการมี

กระบวนการสรรหาท่ีชดัเจน	มีการพฒันาบุคลากรอย่างจรงิจงั	ส่ง

ผลให้อนิโฟซิสได้รบัรางวลัในการเป็นองค์กรท่ีน่าช่ืนชมและมีทีม

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด	อีกด้วย

อ้างอิง
Makwana,	Kirti		and	Dave,	Govind	(2014).	Employer	Branding:	

A	Case	of	Infosys.	International	Journal	of	Humanities	and	Social	

Science	Invention.	3(6):	42-49.

ผู้จัดการ	360.	Infosys	ยักษ์เล็กซอฟท์แวร์จากแดนภารตะ	สืบค้น

เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2558	จาก	http://info.gotomanager.com/

news/details.aspx?id=5824.

Infosys.	(2014).	Annual	report	2013-2014.	Bangalor:	Infosys.	

ประเทศ :	สาธารณรัฐอินเดีย

ลักษณะธุรกิจ :	 การให้ค�า
ปรึกษาทางด้านธุรกิจ	 ซีสเต็ม

อินติเกรชั่น	พัฒนาซอฟต์แวร์	

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

จ�านวนพนักงาน : 
160,405	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2557)

วิสัยทัศน์ :	เป็นบริษัทที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากท่ัวโลกใน

ด้านการให้บริการท่ีดีที่สุด

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทาง

ธุรกิจ	 การใช้งานเทคโนโลย	ี

โดยคนที่ มีคุณภาพที่ ดีที่ สุด

ของเรา

การก่อตั้ง :	ปี	พ.ศ.	2524	โดย
บุคคลเจ็ดคน	

ค่านิยมการท�างาน
ของอินโฟซิส : 
	 การส่งมอบคุณค่าให้

กับลูกค้า	 ความซ่ือตรงและ

โปร่งใส	 การเป็นตัวอย่างท่ีดี

ด้านภาวะผู้น�า	 ความยุติธรรม	

และความเป็นเลิศ

ข้อมูลเบื้องต้นของ

อินโฟซิส
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กรณีศึกษาฟิลิปส์
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	 ฟิลิปส์	หรือบริษัท	Royal	Philips	of	the	Netherlands	เป็น

บริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความสะดวก

สบายของผูค้น	ซึง่ได้แก่	ผลติภณัฑ์เพือ่การดแูลสุขภาพ	ผลติภณัฑ์

เพื่อผู้บริโภค	 และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง	ส�านักงานใหญ่ของ	

Philips	ตั้งอยู่ในประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	ข้อมูล	ณ	ปี	

พ.ศ.	2557	บรษัิทมีการจ้างงานพนกังานประมาณ	114,000	คน	โดย

มีการจ�าหน่ายสินค้าและบริการมากกว่า	100	ประเทศ	บริษัทเป็น

ผู้น�าในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ	การดูแลระยะเฉียบพลัน	และการ

ดูแลสขุภาพทีบ้่าน	ระบบแสงสว่างทีป่ระหยดัพลงังาน	รวมทัง้การ

ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างในรูปแบบใหม่ๆ	 ผลิตภัณฑ์โกน

หนวดและผลติภณัฑ์ส�าหรบัสุภาพบรุษุ	ตลอดจนการดูแลสุขภาพ

ปาก

	 ฟิลปิส์	เป็นหนึง่ในบรษัิททีใ่ห้ความสนใจอย่างมากต่อวธีิ

การดึงดูดและรักษาพนักงานด้วยการสร้างแบรนด์นายจ้าง	
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(Employer	Branding)	 	 โดยความสนใจดังกล่าวเริ่มต้นในปี	พ.ศ.	

2545	เม่ือฟิลปิส์ได้จัดท�าโครงการออกแบบวธีิการสรรหาพนักงาน

ทั่วโลก	และพบว่าคุณภาพการให้บริการสามารถปรับปรุงได้	และ

จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องมุ่งเน้นการสรรหาพนกังานในเชิงรุกให้มาก

ขึน้	โดยเชือ่ว่าเม่ือฟิลปิส์ยงัหาพนักงานเป้าหมายไม่ได้	กต้็องหาวธีิ

การดึงดูดพนกังานท่ีมีความสามารถสูง	(Talent)	ท่ีมีอยู่เอาไว้	และ

การสรรหาคนด้วยวิธีการรับสมัครโดยตรงจากสถาบันการศึกษา	

(Campus	Recruiting)	เริ่มมีข้อจ�ากัด

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ฟิลิปส์ต้ังวิสัยทัศน์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ใหม่ว่า ต้องแน่ใจว่าจะสามารถดึงคนเก่งเข้ามาและรักษาเอาไว้ให้
ได้ เพราะคนเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
บริษัท รวมท้ังต้องแน่ใจว่าประสบการณ์ของนายจ้างจะช่วยจูงใจให้คน
เก่งท�างานในแนวทางท่ีเป็นหน่ึงเดียวกันทั่วท้ังบริษัท โดยสามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับตัวบริษัทและพนักงานเอง

	 ผูบ้รหิารของฟิลปิส์มคีวามต้องการท่ีจะหากลยุทธ์ใหม่ๆ	

เพื่อน�ามาบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน	 โดยมุ่งหวังในผลลัพธ์หลังจากการน�ากลยุทธ์หรือ

นโยบายใหม่มาใช้ว่าจะสามารถท�าให้พนักงานทุกคนท�างานร่วม

กนัภายใต้วตัถปุระสงค์เดียวกนั			มีความภาคภมิูใจและม่ันใจในส่ิง

ทีบ่รษัิทท�า	และรูสึ้กว่าท้ังพนกังานและผลิตภณัฑ์ของบริษัทล้วน

แต่มีความส�าคญัทัดเทยีมกนั	นอกจากน้ีบรษัิทยงัท�าการส่ือสารกับ

พนกังานโดยการใหเ้หตผุลทีด่สี�าหรับการมาท�างานทกุวนั	เพื่อให้

พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจต่อการท�างาน

	 ความส�าเรจ็ดังกล่าวเกดิข้ึนเม่ือผูบ้รหิารของฟิลปิส์เชือ่ว่า

ปัจจัยที่ท�าให้บริษัทก้าวไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ	พนักงาน	จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการน�า

กลยุทธ์แบรนด์นายจ้างมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ภาย

ใต้กลยุทธ์ดังกล่าวบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรข้ึนภายใต้

ค�าขวัญที่ว่า	 “Touch	Lives	Everyday”	หรือการเข้าถึงทุกชีวิตใน

ทกุๆ	วนั	นอกจากนี	้ยงัได้จดัท�าตัวแบบกลยทุธ์แบรนด์นายจ้าง	ดัง

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

	 จากตัวแบบดังกล่าว	สะท้อนให้เห็นว่า

ฟิลิปส์น�าแบรนด์นายจ ้างมาใช ้ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ไม่เพียงแต่เร่ืองของการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปยังเรื่องของ
การสร้างความผูกพันในองค์กร และการรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพไว้	 โดยกิจกรรมการบริหาร
แบรนด์นายจ้างของฟิลิปส์	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	

คือ

•	Pre-Application Experience	เป็นการสร้าง
ประสบการณ์เกี่ยวกับฟิลิปส์	 ให้แก่บุคคล

ภายนอกก่อนที่จะมาสมัครงานกับบริษัท	ซึ่งจะ

เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีละการสร้างการรบั

รู้เกี่ยวกับองค์กรสู่สายตาของบุคคลภายนอก	

การสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและ

เป็นที่ยอมรับ	 กระบวนการน้ีเน้นการแนะน�า

องค์กรในภาพรวม	เช่น	แนะน�าโครงสร้างองค์กร	

วสัิยทัศน์	นโยบายของบรษิทัให้แก่ผูท่ี้สนใจ	โดย

ใช้รูปแบบการส่ือสารในลักษณะของกิจกรรม

ต่างๆ	 เช่น	 การจัดกิจกรรมรับสมัครในสถาน

ศึกษา	(Campus	Recruit)	เพือ่ให้ผูส้มคัรเข้าใจถึง

องค์กร	การจัดฝึกงาน	 (Internship)	การสร ้ าง

เว็บไซต์เพื่อให้ผู้สมัครงานเข้ามาดูรายละเอียด

ต่างๆ	ของต�าแหน่งงาน	(Career	Site)

•	Application Experience เป็นการด�าเนิน
การในระหว่างกระบวนการสมัครงานของ

ฟิลิปส์	โดยผ่านกระบวนการต่างๆ	เช่น	หนังสือ

เชิญมาสมัครงาน	 (Invitation	 Letter)	 	 การ

สัมภาษณ์	การคดัเลอืก	การท�าสัญญา	และการส่ง

จดหมายปฏิเสธการรับเข้าท�างาน

•	Post-Application Experience	 เป็นการ
ด�าเนินการหลังผ่านข้ันตอนการสมัครงาน

เรียบร้อยแล้ว	 ในส่วนนี้จะเน้นท่ีการให้ค�าม่ัน
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สัญญากับพนักงาน	 และเป็นการสร้างความ

ผกูพนัในองค์กร	เพือ่รกัษาพนกังานทีมี่ศักยภาพ

ไว้กับบริษัทในระยะยาว	โดยเริ่มจากการแนะน�า

ให้พนักงานรูจ้กักับฟิลิปส์ให้มากขึน้	โดยการจดั

ปฐมนิเทศ	การให้ข้อมูลต่างๆ	กับพนักงานผ่าน

กิจกรรมต่างๆ	 ท่ีบริษัทจัดข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การประเมินผลงาน	โอกาสในการเติบโตในสาย

งาน	 หรือการบริหารสายอาชีพ	 การจัดการ

พฤติกรรม	และกระบวนการสัมภาษณ์ผูท่ี้ลาออก

	 ท้ัง	3	ส่วนน้ีจะเน้นไปท่ีการสร้างแบรนด์

นายจ้างของฟิลิปส์	เพื่อมุ่งให้เกิดการรับรู้	จดจ�า	

และยอมรับในความเป็นฟิลิปส์	 ทั้งจากบุคคล

ภายนอกและบุคคลภายใน	
 

	 ความส�าเร็จของการสร ้างแบรนด์

นายจ้าง	ซ่ึงเป็นทีก่ล่าวขานของบุคคลท่ัวไป	เกดิ

จากการรวมช่องทางการส่ือสารต่างๆ	รวมถงึให้

ความสนใจต่อข้อความทีจ่ะส่งให้กบับคุคลต่างๆ	

ได้รบัทราบ	ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการส่ือสารแบบ

ด้ังเดิม	 เช่น	 โฆษณา	ประกาศหางานผ่านส่ือ

ออนไลน์	ซ่ึงนับวันจะมีผู ้สนใจลดลง	ฟิลิปส์
หันมาให้ความสนใจต่อวีดีโอมากกว่ารูปภาพ และให้
ความสนใจต่อส่ือที่ใช้การรบัฟังมากกว่าสือ่ที่ใช้อ่าน 
อกีทัง้มนุษย์ต้องการฟังข้อมลูจากคนทีรู่จ้กัโดยตรง
ซ่ึงท�าให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและน่าเช่ือถือมากกว่า 
ดังนั้น ฟิลิปส์จึงได้ออกแบบแนวทางในการให้ข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน โดยฟิลิปส์ ได้มุ่งเน้น
ทดลองกับกระบวนการฝึกงานและใช้กระบวนการ
สื่อสารครบวงจร	 ซ่ึงท�าให้กระบวนการดังกล่าว
สร้างประสบการณ์และภาพลกัษณ์ทีดี่ในการท�า

งานในฟิลิปส์ให้ดีย่ิงข้ึน	เช่น	ฟิลิปส์ค้นพบว่าการ

ฝึกงานมีผลต่อมุมมองและความคิดเห็นของผู้ท่ี

ก�าลังศึกษา	ประสบการณ์ท่ีดีในการฝึกงานจะถูก

ส่งต่อไปยังเพื่อนของนักศึกษาท่ีเข้าฝึกงานและ

ช่วยท�าให้แบรนด์นายจ้างดึงดูดใจต่อคนอื่นๆ	

มากข้ึน	 ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์การ

ฝึกงานท่ีแย่จะส่งผลร้ายแรงต่อแบรนด์นายจ้าง

ในมุมกลบัด้วยเช่นกนั	ดังน้ัน	ฟิลปิส์จงึต้องมีการ

โปรโมทและโค้ชอย่างเข้มข้นเพื่อให้การฝึกงาน

มีผลลัพธ์ที่ดีเสมอ	สามารถส่งต่อความคิดไปยัง

คนอื่นๆ 

	 เน้ือหาในเวบ็ไซต์เป็นเรือ่งของพนกังาน

ท่ีมาบอกเล่าเรื่องราวของฟิลิปส์ให้ฟังอย่างไม่มี

การเสริมแต่ง	 หรือตามความรู ้สึกจริง	 ไม่มี

สคริปต์	 โดยเรื่องท่ีน�าเสนอเป็นเรื่องท่ีดีสุดของ

ฟิลิปส์	ภายหลงัการน�าเสนอด้วยวดีีโอ	พบว่าเกดิ

การเข้าชมจากผู้ชมกลุ่มใหม่	 ซ่ึงมากกว่า	 50%	

ของคนที่เข้ามาชมได้รับการแนะน�าบอกต่อจาก

เพือ่น	ความสามารถในการบอกเล่าของหนึง่เรือ่ง

ราวประทับใจ	ช่วยให้คนอื่นๆ	เห็นภาพเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีฟิลปิส์เป็น	หรอืประสบการณ์การท�างานใน

ฟิลปิส์	หลงัจากน้ันฟิลปิส์ได้ขยายวธีิการนีไ้ปยงั

อีก	3	ประเทศ	คือ	จีน	อินเดีย	และรัสเซีย	โดยใช้

ภาษาท้องถิ่น	และการจัดวางเรื่องราวท่ีเหมือน

กัน	แตกต่างกันที่รูปแบบการน�าเสนอและเสียง	

ซ่ึงเป็นในแบบท้องถิ่น	 ซ่ึงผลตอบรับเป็นไปใน

ทางเดียวกนั	คือ	สถิติการเข้าชมเว็บไซต์มีมาก

ข้ึน	และคนเข้าชมมีความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์

มากขึ้นเช่นกัน	
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ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์ที่มีกำรแบ่งปันเรื่องรำวจำกผู้ที่ท�ำงำนในฟิลิปส์

	 ทัง้นีน้อกเหนอืจากการท�าคลปิวดีโีอบอกเล่าความส�าเรจ็ของการท�างานทีฟ่ลิปิส์แล้ว	ฟลิปิส์

ยังใช้วิธีการสื่อสารอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	ได้แก่	

1)	การสื่อสารเพื่อสรรหาบุคลากรจากภายใน	(Internal	Communications)	ส�าหรับการสื่อสารภายใน

บริษัท	ฟิลิปส์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	อีเมล์	อินทราเน็ต	การประชุม	จดหมายข่าว	การประชุมเสมือน

จริง	(ทางไกลหรือออนไลน์)	วีดีโอ	จดหมาย	และอื่นๆ	

2)	การส่ือสารเพื่อสรรหาบุคลากรจากภายนอก	(External	Communications)	กลยุทธ์การสรรหา

เชิงรุกจากแหล่งภายนอกนั้น	ฟิลิปส์เน้นแหล่งสรรหาเฉพาะและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	เช่น	ไม่

ใช้การติดประกาศแต่ใช้	“Job	Aggregators”	ซึ่งเป็นเว็บไซต์คล้ายๆ	กับเว็บไซต์	Glassdoor	มีการใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์และโทรศัพท์เป็นแหล่งสรรหาทีส่�าคัญ	โดยออกแบบให้เวบ็ไซต์สมัครงานสามารถ

ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ
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สรุป
	 ฟิลิปส์เป็นองค์กรตัวอย่างทีเ่ผยแพร่รปูแบบการสร้างแบรนด์นายจ้าง

ไว้อย่างละเอียด	ทั้งนี้แบรนด์นายจ้างไม่เพียงช่วยให้ฟิลิปส์สามารถสรรหา

พนักงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น	 แต่ฟิลิปส์ยังใช้กลยุทธ์ด้านนี้ไปกับการสร้างความ

ผกูพนัและรกัษาพนกังานทีม่คีณุค่าไว้ด้วย	อนึง่แม้ว่า	แบรนด์นายจ้างท่ีฟิลปิส์

ลงทุนไปจะยังไม่สามารถบอกเล่าได้อย่างชัดเจนว่า	ภายหลงัจากความพยายาม

มาหลายปีแล้ว	ท�าให้ฟิลิปส์ได้ผลประโยชน์ด้านใดบ้าง	และมากน้อยเพียงใด	

แต่แนวคิดนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามในการน�าหลักการทางการตลาดมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมมาท�างานกับองค์กร	

	 ส�าหรับกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ	 คือ	การเพิ่มคุณค่าให้กับระบบการ

ฝึกงานในรปูแบบเดิม	ด้วยเทคนิคการส่ือสารออกไปสู่ภายนอกในรปูแบบของ

วีดีโอบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจ	ซึ่งได้ท�าให้เกิดการขยายการรับรู้

และท�าให้บริษัทเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	(Snowball)	ซึ่งภาครัฐอาจน�า

ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองต่อไป

อ้างอิง
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โครงงานกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กับนายจ้าง	 (Employer	Branding)	 โดย

เฉพาะมุมมองด้านการสรรหาพนักงาน	กรณีศึกษาบริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร	จ�ากัด	 (มหาชน).	การศึกษาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

เน้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์และองค์กร	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ข้อมูลเบื้องต้นของฟิลิปส์
ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ลักษณะธุรกิจ :	:	ผลิตสินค้าในกลุ่มธุรกิจ	4	กลุ่ม	คือ	กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์	กลุ่มธุรกิจ
คอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์	กลุ่มธุรกิจแสงสว่าง	และกลุ่มนวัตกรรมและธุรกิจใหม่

จ�านวนพนักงาน :	113,678	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)

วิสัยทัศน์ :	ที่	Philips	เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้โลกใบนี้มีสุขภาพดีขึ้นและมีความยั่งยืนมากขึ้น
ผ่านนวัตกรรมของเรา	จุดมุ่งหมายของเรา	คือ	การยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน	3	

พันล้านคนต่อปีภายในปี	พ.ศ.	2568	เราจะเป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในการท�างานส�าหรับ

คนที่มีแรงบันดาลใจเดียวกันกับเรา	ด้วยการร่วมมือกันเราจะส่งมอบความมีคุณค่าท่ี

ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา

การก่อตั้ง :	ฟิลิปส์ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.2434	เมื่อ	มร.แอนทอน	และเจอราร์ด	ฟิลิปส์	ก่อ
ตั้ง	Philips	&	Co.	ขึ้น	ณ	เมืองไอนด์โฮเวน	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ฟิลิปส์ได้เริ่มต้นด้วย

การผลติหลอดไส้และหลงัจากน้ันได้กลายเป็นหนึง่ในผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในยุโรป	ผลจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป	ในปี	พ.ศ.	2457	ท�าให้บริษัทได้ก่อตั้งห้องทดลอง

วิจัยและได้น�าเสนอนวัตกรรมส�าหรับเทคโนโลยี	 X-ray	 และคลื่นวิทยุ	 จนกระทั่งใน

ปัจจุบัน

ค่านิยมการท�างานของฟิลิปส์ : 
	 การท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ	(Delight	customers)

	 การสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	(Deliver	great	results)	

	 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	(Develop	people)

	 การเชื่อถือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน		(Depend	on	each	other)
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กรณีศึกษา
หน่วยให้บริการภาครัฐ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
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	 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ต้ังอยู่บนเกาะซ่ึงอยู่ระหว่าง

ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย	มีพื้นที่	716.1	ตารางกิโลเมตร	ณ	

ปี	2013	มีก�าลังแรงงานทั้งสิ้น	3.5	ล้านคน	(จากจ�านวนประชากร

ทั้งสิ้น	5.4	ล้านคน)	อายุเฉลี่ย	38.9	ปี	อายุคาด	82.3	ปี	มีอัตราการ

เติบโตของประชากร	2.5%	ต่อปี	ประกอบด้วยเชื้อสายจีน	74.2%	

รองลงมา	คือ	มาเลย์	13.3%	อินเดีย	9.1%	และชนชาติอื่นๆ	3.3%	

การสรรหาบุคลากรเข้ามาท�างานในภาครัฐนั้นนอกเหนือจาก

คุณสมบัติที่ตัวผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติสิงคโปร์หรือมีถ่ินพ�านัก

ถาวรอยูท่ีส่งิคโปร์แล้วยงัต้องมคีณุสมบัติเฉพาะซ่ึงมีความแตกต่าง

กนัออกไปตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละต�าแหน่งงานซึง่ภาครฐัได้

แบ่งงานออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	งานวิเคราะห์	งานกลยุทธ์	และงาน

บริหาร	โดยแต่ละงานจะมีขอบเขตงานที่แตกต่างกัน	ดังนี้
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 1) งานวิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับการก่อรูปนโยบายและทบทวน
นโยบาย	ซึ่งความสามารถท่ีจ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในกลุ่มนี้	 คือ	

ภาวะผู้น�า	การพัฒนาความสามารถ	การให้รางวัลและการยอมรับ

 2) งานกลยุทธ์ เกีย่วข้องกบัการพจิารณาและวเิคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์	 แนวโน้มในอนาคต	และส่ิงที่ไม่คาดคิดท่ีมีผลกระทบต่อ

สิงคโปร์

 3) งานบริหาร เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ	เช่น	การสือ่สาร
เกี่ยวข้องกับนโยบายและระเบียบ	การรณรงค์เพื่อสร้างแบรนด์	

	 ส�าหรับขั้นตอนการสรรหานั้น	ประกอบด้วย

	 1)	กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์		www.careers.gov.sg	

	 2)	คัดเลือกโดยการทดสอบข้อเขยีน	และการสัมภาษณ์เป็นหมู่

คณะ	 (Panel	 Interview)	 โดยทีมการจัดการอาวุโส	 โดยภาครัฐแบ่งการ

รับสมัครพนักงานออกเป็น	2	กลุ่ม	 คือ	การรับสมัครผู้จบใหม่	 (Fresh	

Graduates)	และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ท่ีมีประสบการณ์การท�างานมาก่อน

แล้ว

	 ทั้งน้ีคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องการ	คือ	 มีความชัดเจน

ในตัวเอง	 มีความสามารถในการวิเคราะห์	 มีนวัตกรรม	สามารถจูงใจ

บุคคล	มีความสามารถในการปรับตัว	ท�างานได้อย่างอิสระ	และท�างาน

เป็นทีมได้ด้วย	รวมถึงต้องการที่จะท�างานเพื่อประเทศสิงคโปร์และคน

สิงคโปร์	

 ส�าหรับการฝึกงานนั้น  จะให้ผู้เข้าโครงการได้ฝึกกับโครงงานที่ตอบ
สนองต่อภารกจิ เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการท้าทายกับงานบริการภาครฐั ได้รับ
รู้ข้อมูลเชิงลึกกับการท�างานในหน่วยงานของรัฐบาล มีโอกาสในการสร้าง
เครือข่าย และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารในหน่วยงาน
ของภาครัฐต่างๆ และเมื่อส้ินสุดโครงการหัวหน้าจะจัดให้มีการพูดคุย
เพื่อประเมินความสามารถ	 ซ่ึงอาจมีโอกาสได้ท�างานภาครัฐถ้าผล

ประเมินพบว่าเป็นผู้มีผลงานและความสามารถท่ีโดดเด่น	 โดยการ

ฝึกงานนีจ้ดัไว้ให้เฉพาะกบัชาวสิงคโปร์และก�าลังเรยีนในระดบัปรญิญา

ตรีหรือระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
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แนวปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การสรรหาเจ้าหน้าที่รัฐของ
ประเทศสิงคโปร์
 ผู้ที่ดูแลภาพรวมของระบบการสรรหาเจ้าหน้าที่รัฐใน

ประเทศสิงคโปร์	คือ	หน่วยให้บริการภาครัฐ	(Public	Service	

Division:	PSD)	ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท�างานคล้ายกบัส�านกังาน	ก.พ.	

ของประเทศไทย	 โดยพีเอสดีจะท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในภาพ

รวมให้แก่ผู ้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงความส�าคัญของภาครัฐต่อ

ประเทศ	บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ	รวมถึงค้นหาสิ่งที่จะช่วยดึงดูด

ให้มาท�างานกับภาครัฐ	และเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไป

1) การเผยแพร่ความส�าคัญของงานภาครัฐ
	 พีเอสดี	 เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่พันธกิจ	 เป้าหมายการ

ท�างาน	และปรัชญาการท�างานในภาคราชการ	 เพื่อให้ผู้สนใจได้

ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส�าคัญอย่างไร	ดังตัวอย่างด้าน

ล่าง

สิงคโปร์ก�าหนดพันธกิจการท�างานของภาคราชการว่า
•	เราท�างานกบัรฐับาลท่ีมาจากการเลอืกต้ังเพือ่ท่ีจะก�าหนด
อนาคตของสิงคโปร์	 ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เกิดข้ึนในหมู่

ชาวสิงคโปร์	และแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริง

•	 เรารักษาเอกราช	อธิปไตย	ความม่ันคง	และความเจริญ
รุ่งเรืองของประเทศสิงคโปร์

•	เรายึดมั่นในความยุติธรรมและความเท่าเทียม	โดยใช้
หลักการของความสุจริต	ความเท่าเทียม	และเป็นธรรม

86



เป้าหมายการท�างานของภาครัฐ
•		เราท�าให้เกิดพลวัตร	ความส�าเร็จ	และการเจริญเติบโต	
เพื่อความเป็นเลิศของชาติที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	มี

ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

•	เราสรรค์สร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้สิงคโปร์ประสบ
ความส�าเร็จ	และท�าให้คนสิงคโปร์บรรลุถึงมาตรฐานการ

ครองชีพในระดับสูง

•	เราส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เหนียวแน่นและมีความ
สามัคคี	บนรากฐานของความเคารพ	การดูแล	และความ

ห่วงใยต่อพลเมืองของเรา

ความเชื่อของการบริการภาครัฐ
•	 เชื่อม่ันว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นบุคคลส�าคัญต่อการ
บริการที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นด้วยความเต็มใจ

•	การเปลีย่นแปลงเป็นส่ิงจ�าเป็นให้สิงคโปร์สามารถแข่งขัน
ในเศรษฐกิจโลกได้

•	ความเป็นเลศิเป็นแรงขับดันให้เราเป็นท่ีสุด	ในส่ิงท่ีเราท�า
•	การเรียนรู้จากผู้อื่น	 จากเสียงที่สะท้อนกลับมา	และจาก
ความผิดพลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ได้จากประสบการณ์

•	ภาวะผูน้�า	ซ่ึงกล้าหาญ	ฉลาด	และเปิดรบัต่อความคิดและ
ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ	 เป็นส่ิงส�าคัญต่อความก้าวหน้าที่ต่อ

เนื่องและความส�าเร็จที่เหนือกว่า

 การบอกเล่าพนัธกจิการท�างาน เป้าหมายการท�างาน และความ
เช่ือต่อการบริการของรัฐ เป็นเสมอืนเคร่ืองมือในการคัดกรองช้ันดอีย่าง
หนึ่ง ท่ีช่วยให้ผู้สมัครได้ทราบความคาดหวังและเป้าหมายการท�างาน 
นอกเหนือจากน้ีพีเอสดียังได้เผยแพร่ค่านิยมในการท�างานของภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วยค�า 3 ค�า คือ ความซื่อตรง (Integrity) การให้บริการ 
(Service) และความเป็นเลิศ (Excellence) ซึ่งผู้สมัครสามารถน�ามา
ใช้เปรยีบเทียบกบัค่านยิมในการด�าเนนิชีวติของตนเองได้ว่าขัดแย้ง

หรือไปด้วยกันได้ดีหรือไม่	ดังนี้
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ความซื่อตรง (Integrity) เป็นค่านิยมหลักที่ภาครัฐให้ความเชื่อ
ถอืและเป็นรากฐานทีส่�าคัญต่อพนัธกจิ	เป้าหมาย	และความเชือ่ต่อ

การบริการภาครัฐซ่ึงปรากฏอยู่ในปรัชญาพื้นฐานขององค์กร	

ความซ่ือตรงถอืว่าเป็นค�าม่ันสญัญาทีใ่ห้ไว้กบัประชาชนดงันัน้ภาค

รฐัจงึคาดหวงัให้ความซือ่ตรงนีต้้องคงอยูแ่ละมีมาตรฐานท่ีสูง	โดย

ความซือ่ตรงจะเกีย่วข้องกบัการมีธรรมาภบิาลท่ีดี	การต่อต้านการ

ทุจริต	 เพราะภาครัฐเชื่อว่าผู้มีความซื่อตรงจะช่วยให้ประเทศชาติ

สามารถปกป้องอธิปไตย	มีความเป็นอสิระ	มีความมัน่คง	และสร้าง

ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศสิงคโปร์	

การบริการ (Service) ก�าหนดขึ้นเป็นพันธกิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	
การบริการภาครัฐของสิงคโปร์มีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาว

สิงคโปร์	เจ้าหน้าทีร่ฐัต้องท�าในสิง่ทีถ่กูต้องและมีเหตุผล	ด้วยความ

เห็นอกเห็นใจและความเคารพต่อประชาชนที่ให้บริการ	

ความเป็นเลิศ (Excellence) อธิบายถึงผลลัพธ์ของการบริการ
ภาครัฐ	ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในเป้าหมายการท�างาน	ความเป็นเลิศเป็น

สิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าทีร่ฐัทกุคนต้องท�างานด้วยความมุ่งม่ัน	

ทุม่เท	พฒันาตนเองอยูเ่สมอ	รวมถงึต้องเป็นผูท้ีแ่สดงออกถึงความ

เป็นเลิศที่ตนเองมีให้ผู้อื่นเห็นในเชิงประจักษ์ด้วย	 ซ่ึงผู้จะมีความ

เป็นเลิศได้จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักต้ังเป้าหมายแห่งความส�าเร็จในชีวิต

เป็นประจ�า
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2) การค้นหาปัจจัยดึงดูดและเผยแพร่สิ่งนั้นต่อผู้สนใจ
	 พเีอสดี	ได้จดัท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์เพือ่ชีช้วนให้มีผูค้นสนใจสมัครงานในระบบราชการ

ด้วย	10	เหตุผลที่ควรท�างานในภาคราชการซ่ึงแต่ละเหตุผลน้ันเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์	และระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี	ซึ่ง	10	เหตุผลดังกล่าว	ได้แก่
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10 เหตุผลที่ควรท�างานในภาคราชการ
1. คุณจะได้ท�างานร่วมกันกับนายจ้างท่ีใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ว่าจ้างพนักงาน
เกือบ 141,000 คนใน 16 กระทรวง มากกว่า 65 หน่วยงานเทียบเท่ากรมท่ีจดัต้ังขึน้ตามพระราชบัญญตัิ 
(Statutory Boards) และ 9 องค์กรของรัฐ (Organs of State)

2. ไม่ส�าคัญว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือคนท่ีเคยท�างานมาแล้ว เพราะเราเช่ือว่าทุกคนมีความเก่ง มี
ทักษะ และมุมมองที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแตกต่างกัน

3. ภาครัฐเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกนั เรายินดต้ีอนรับทกุคน โดยไม่ค�านงึถึงเชือ้ชาติ เพศ 
อายุ และพื้นเพ การจ้างงานของเรายึดในระบบคุณธรรม และคุณจะถูกประเมินจากคุณสมบัติงาน 
ประสบการณ์ และคุณภาพของคุณ

4. เรามีอาชีพที่หลากหลายให้คุณเลือก ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และการ
วางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าท้าทายส�าหรับทุกคน

5. การบริการภาครัฐจะท�าให้คุณสามารถตอบสนองและท้าทายต่ออาชีพและโอกาสที่จะท�าหน้าท่ีเพื่อ
สงิคโปร์ ค่าตอบแทนของเราสามารถแข่งขนัและการเล่ือนต�าแหน่งอยู่บนพืน้ฐานของระบบคุณธรรมและ
ศักยภาพที่จะท�างานในระดับที่สูงขึ้น

6. เราให้ความส�าคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะได้รับการฝึก
อบรมและพัฒนามากถึง 100 ชั่วโมงต่อปี

7. เจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนสิงคโปร์ ในการประชุมและการสัมมนาระหว่างประเทศ 
ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) กับผู้
ร่วมการประชุมเหล่านี้

8. เรามรีะบบการบริหารผลงานทีดี่และกรอบการพฒันาตามเส้นทางความก้าวหน้าท่ีช่วยเพิม่ศกัยภาพ
ให้กับคุณ ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวยีนงานในองค์กร การโยกย้าย และการยืมตัวไปช่วยงาน (Secondment) 
ในหน่วยงานอื่น

9. ชีวติและการท�างานท่ีสมดุลส�าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐทกุคนเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับเรา ดังนัน้การท�างาน ของ
ภาครฐัจงึมคีวามยืดหยุ่น เช่น มกีารจ้างงานล่วงเวลา มีการยืดหยุ่นเวลาท�างาน และเปิดโอกาสให้ท�างาน
ที่บ้านได้ (Telecommuting)

10. ผลประโยชน์พนักงาน ได้แก่ การลาหยุดประจ�าปี การลาแต่งงาน การลาคลอดบุตร การลาเพื่อ
ดูแลภรรยาระหว่างคลอดบุตร การลาเพื่อดูแลบุตร การลาศึกษาต่อ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
และทันตกรรม รวมถึงวันหยุดต่างๆ 
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3) การดึงดูดใจด้วยสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวัง
 พีเอสดีขยายสิ่งที่ผู้สมัครต้องการ คือ การได้รับโอกาสในการพัฒนา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ออก
เผยแพร่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครที่ได้เข้าท�างานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับประโยชน์อะไร และมีมากน้อย
เพียงใด 

3.1 การฝึกอบรม 100 ชม./ปี
	 หนึ่งในส่ิงที่ดึงดูดเพื่อให้ผู้สมัครสนใจต่อการท�างานใน

ภาครัฐ	คือ	 โครงการฝึกอบรมท่ีจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปรับปรุง

ทกัษะ	ความรู	้และความสามารถ	ซ่ึงรปูแบบการฝึกอบรมเน้นการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย	เช่น	การสัมมนา	การประชุม	การเรียนรู้ผ่าน

วีดีโอ	การดูงาน	การเรียนรู้จากการได้สัมผัส/ลงมือปฏิบัติ	ฯลฯ	

	 โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนจะต้องจัดท�าเส้นทางการพัฒนา	

(Training	Roadmap)	ร่วมกับหัวหน้างานของตนให้ครบ	100	ชม./

ปี	ซึ่งพีเอสดีได้ให้ข้อแนะน�าว่าใน	100	ชม.	นั้น	60	ชม.	ควรเน้น

การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจ

ขอบเขตงานของตนเองเพิ่มขึ้น	ส่วนอีกประมาณ	40	ชม.	นั้นควร

เน้นการพฒันาตนเองท่ีนอกเหนือจากงานท่ีปฏบัิติ	เพือ่ขยายความ

รู้	และทักษะในด้านอื่นๆ	ให้มากขึ้นโดยหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้ให้

นั้นมีด้วยกัน	4	ประเภท	คือ

เน้นความเข้าใจในพันธกิจและค่านิยมของการบริการภาครัฐ
และหลักของธรรมาภิบาลส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มท�างาน

เน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เช่น 
ความสามารถในการบังคับบัญชา การท�างานร่วมกันกับผู้
อื่นและความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้-เสีย ซ่ึงจะท�าให้เจ้าหน้าท่ี
รัฐสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นการได้เรียนรู้ทักษะท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตงาน เพื่อ
เตรียมพร้อมส�าหรับต�าแหน่งในอนาคตและต�าแหน่งงานใน
ระดับที่สูงขึ้น

เน้นความรู้และทักษะการท�างานในปัจจบุนัเพือ่ให้เจ้าหน้าทีรั่ฐ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

หลักสูตรการพัฒนาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า

หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
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3.2 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะบุคลากรของรัฐ
•	วันหยุด	14-18	วัน	(ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)

•	ลาคลอดได้	16	สัปดาห์

•	ลาพักเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลได้	60	วัน	(รวม	14	วัน

ของการลาป่วย)

•	ลาป่วย	14	วัน	(ลาได้	2	วันโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

•	ลาดูแลบุตรส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	(เด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี)

•	ลาสอบในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน

•	ลาสมรสได้	3	วันส�าหรับคู่แต่งงาน

•	ลาเพื่อดูแลบิดา-มารดาได้	2	วัน

•	ลาเพือ่ครอบครวัส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีรฐัชายในโอกาสวนัเกดิ

ของบุตรคนใดคนหนึ่งในสี่คน	

•	สามารถลาหยุดได้ถึง	 2	วันต่อป	ี เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน

•	 ในทุกๆ	วันศุกร์	คือ	 “Blue	Skies	Fridays”	 ให้พนักงาน

ออกจากท่ีท�างานตรงเวลา	 เพื่อใช้เวลาที่มีคุณภาพกับ

ครอบครัวและคนที่รัก

•	มีบ้านพัก	(รีสอร์ท)	ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไว้พักผ่อน

สรุป
	 จดุเด่นของการสรรหาของภาครัฐในประเทศสาธารณรฐั

สิงคโปร์	 คือ	 การบอกเล่าถึงภารกิจ	 เป้าหมาย	 และปรัชญาการ

ท�างาน	เพือ่ชีช้วนให้ผูส้มคัรเลง็เหน็ถงึความส�าคัญและคณุค่าของ

งานทีป่ฏบิตั	ิและท�าการสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมายทีต้่องการ	โดย

ปัจจยัดึงดูดท่ีส�าคัญและเหน็ได้อย่างชัดเจน	คือ	การให้ความส�าคัญ

ต่อโอกาสของความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง	ซึ่งมีการ

ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ารับการอบรมมากถึง	100	ชม./ปี	และ

การให้สิทธิประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนตามยุคสมัย	

ซ่ึงได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว

เจ้าหน้าที่รัฐ	เช่น	การลาคลอด	การลาสมรส	การลาเพื่อครอบครัว	

การลาเพือ่ดูแลบดิา-มารดา	และการลาเพือ่ร่วมกจิกรรมของชมุชน	
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	 กรณีศึกษาน้ีเป็นตัวอย่างท่ีดีส�าหรับหน่วยงานราชการท่ีก�าลังประสบปัญหาไม่สามารถรับ

คนได้ท้ังปรมิาณและคณุภาพท่ีต้องการ	เนือ่งจากภาพลกัษณ์ขององค์กรหรอืต�าแหน่งงานไม่เป็นทีน่่า

สนใจส�าหรบัผูส้มัคร	เทคนิคการสือ่สารของหน่วยงานภาครฐัของประเทศสงิคโปร์น่าจะเป็นตัวอย่าง

ที่ดีที่ช่วยท�าให้องค์กรเป็นที่น่าจดจ�าและดึงดูดใจแก่ผู้สมัครได้มากขึ้น

อ้างอิง
https://www.contactsingapore.sg/why_singapore/about_singapore/facts_and_figures/

Public	Service	Division.	2009.	The	Singapore	Public	Service,	One	Career,	Infinite	Opportunities.

Splash	Productions	Pte	Ltd.

http://www.cscollege.gov.sg

http://www.psd.gov.sg/careers-in-psd/why-psd/benefits

ข้อมูลเบื้องต้นของภาคราชการ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศ : สาธารณรัฐสิงคโปร์

ลักษณะธุรกิจ :	หน่วยให้บริการก�าหนดทิศทางของนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์	รวมถึง
หลกัการ	ตัวแบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย์	พฒันาผูน้�าของหน่วยงานภาครฐั	ให้รางวลั

และให้การยอมรับ	 สนับสนุนคุณภาพการให้บริการสาธารณะ	 รวมถึงการเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของภาคสาธารณะ		

จ�านวนพนักงาน :	ประมาณ	141,000	คน	ใน	16	กระทรวง

วิสัยทัศน์ :	บริการสาธารณะชั้นเยี่ยมเพื่อความส�าเร็จและความมีชีวิตชีวาของสิงคโปร์

การก่อตั้ง :	-
ค่านิยมการท�างานของพีเอสดี : ความซื่อตรง	(Integrity)	การให้บริการ	(Service)	และ
ความเป็นเลิศ	(Excellence)	
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กรณีศึกษาเทสโก้

95



96

เทสโก้	คือ	ผู้จ้างงานภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร	(United	Kingdom)	ข้อมูล	ณ	

ปี	พ.ศ.	2557	เทสโก้มีพนักงานมากกว่า	500,000	คนทั่วโลก	ส�าหรับใน	สหราชอาณาจักร	ห้างเทสโก้

มีตั้งแต่ขนาดเล็กในชุมชน	“Tesco	Express”	ขนาดกลาง	“Tesco	Extras”	และห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่	โดย	86%	ของยอดขายนั้นเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร

	 เทสโก้มีการเปิดสาขาในต่างประเทศถึง	12	ประเทศ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	ตุรกี	สหรัฐอเมริกา	รวม

ถงึประเทศไทย	ซ่ึงการเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์หนึง่ของเทสโก้	เพือ่สร้างการกระจายความ

เสี่ยงและเป้าหมายการเติบโตที่สูงข้ึน	 โดยเทสโก้มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความ

ต้องการในแต่ละประเทศด้วย	เช่น	ในประเทศไทยลูกค้านิยมเข้าตลาดสด	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีหีบห่อที่

สวยงาม	ซึ่งแตกต่างจากการขายสินค้าในสหราชอาณาจักร
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       ประเภทของร้านค้า
 
 Express

 Metro

 Superstore

 Extra

     ประโยชน์ต่อลูกค้า

ความสะดวกสบายและคุณค่า อาหารสดในชุมชน

ความสะดวกสบายในเมืองและเขตชนบท 
ประเภทอาหารที่หลากหลาย

ความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากประเภทอาหาร 
เช่น ดีวีดี และหนังสือ

ความหลากหลายของสินค้าประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร รวมถึง
สินค้าตามฤดูกาล เช่น เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับจัดสวน

ตัวอย่ำงของประเภทร้ำนค้ำ	และสินค้ำที่จัดจ�ำหน่ำย
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ความต้องการพนักงานของเทสโก้
 เทสโก้จ�าเป็นต้องมีพนกังานในจ�านวนท่ีเพยีงพอต่อการปฏบัิติ
งานที่ตรงกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
(The Right Number of People in the Right Jobs at the Right 
Time) เพื่อด�าเนินการร่วมกันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น 
จงึจ�าเป็นต้องมกีระบวนการสรรหาและคัดเลอืกทีเ่ป็นระบบ เพือ่ดงึดดูผู้
สมคัรทัง้ในระดบับริหารและระดับปฏบัิตกิารให้สนใจองค์กร	โดยจากรปู
แบบการด�าเนนิธุรกจิของเทสโก้	มีความจ�าเป็นต้องมีพนักงาน	อาทิ	
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       ส่วนงาน
 
ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า

ส�านักงานใหญ่

     ต�าแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานขาย 
พนักงานคลังสินค้า 
หัวหน้างาน 
พนักงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน เช่น เภสัชกร และคนท�าขนมปัง

พนักงานด้านการจัดการคลังสินค้า 
พนักงานด้านโลจิสติกส์

พนักงานด้านบุคคล 
พนักงานด้านกฎหมาย 
พนักงานด้านการบริหารพื้นที่ 
พนักงานการตลาด 
พนักงานการบัญชี 
พนักงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



การวางแผนก�าลังคน 
	 การวางแผนก�าลังคน	 คือ	 กระบวนการวิเคราะห์ความ

ต้องการพนักงานขององค์กรในอนาคต	 ทั้งในแง่ของจ�านวน

พนกังาน	ทกัษะ	และสถานท่ี	ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน

การสรรหาและพัฒนาคนได้ง่ายขึ้น	

 เทสโก้จะมีการวางแผนก�าลังคนทกุปีในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์ และมีการทบทวนทุก 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
สงิหาคม และพฤศจกิายน ซ่ึงการวางแผนจะก�าหนดระดบัของพนกังาน
และการสรรหาทีจ่�าเป็น เทสโก้จงึมีเวลาเพยีงพอในการวางแผนเพือ่ตอบ
สนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การเตรียมพนักงานส�าหรับการ
เปิดสาขาใหม่  เป็นต้น 

	 ทั้งนี้	ต�าแหน่งที่ยังว่างอยู่นั้น	เกิดมาจาก 
•	การเปิดสาขาใหม่ในสหราชอาณาจกัร	และในต่างประเทศ	
อาทิ	จีน	ญี่ปุ่น	ตุรกี	สหรัฐอเมริกา	ประเทศไทย

•	 พนักงานออกจากบริษัท	ทั้งโดยการไล่ออกหรือลาออก	
หรือสืบเนื่องจากได้รับการเลื่อนต�าแหน่งภายในบริษัท

ก็ตาม

•	มีการก�าหนดงานขึ้นมาใหม่	เนื่องจากมีการปรับปรุงงาน
และเทคโนโลยี

 นอกจากการวางแผนก�าลังคนแล้ว เทสโก้ยังมีการ “วางแผน
คนเก่ง” พนักงานสามารถระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาตามความก้าวหน้า
ในเทสโก้ โดยผู้บริหารจะก�าหนดทักษะเชิงเทคนิค สมรรถนะ และ
พฤตกิรรมทีจ่�าเป็นต่อบทบาท การฝึกอบรม และระยะเวลาฝึกอบรม สิง่
นีช่้วยเทสโก้ให้บรรลุเป้าหมายของธรุกิจและพนกังานประสบความส�าเร็จ
ในเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของการเติบโตไปพร้อมกัน
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	 ส�าหรับการโฆษณาสมัครงาน	ค�าบรรยายลักษณะงานจะ

ถกูน�าไปใช้	เพือ่ช่วยให้ผูส้มัครงานได้ทราบว่าองค์กรคาดหวงัอะไร

จากผู้สมัคร	นอกจากนี้	 ค�าบรรยายลักษณะงานยังระบุคุณสมบัติ

ของผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 ทักษะ	 คุณลักษณะ	 	 และความสามารถท่ี

ต้องการจากผู้สมัครอีกด้วย	
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 ค�าบรรยายลักษณะงาน
 

สายการบังคับบัญชา

ขอบเขตความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของงาน

คุณลักษณะของบุคคล

         งาน
 

รายงานต่อ

ขอบเขตของธุรกิจ

เป้าหมายของงาน

ทักษะ

     ผู้จัดการส่วนที่ไม่ใช่อาหาร
        (Non-food Manager)

ผู้จัดการร้านค้า

ร้านค้าในส่วนทั้งหมดที่ไม่ใช่อาหาร

• ผลักดันการปรับปรุงธุรกิจและผลงานในส่วนที่ไม่ใช่อาหาร
• ชี้แนะและพัฒนาพนักงานในทีมเพื่อให้บริการกับลูกค้า
อย่างดีที่สุด

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



การดึงดูดและการสรรหา
	 การสรรหา	คือ	การดึงดูดผูท่ี้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนดไว้ให้สนใจมาสมัครงานกับเทสโก้	โดยเทสโก้เลือกใช้วิธี

การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจผู้สมัครในหลายช่องทาง	

	 1)	การสรรหาคนจากภายในองค์กร	 เทสโก้จัดท�าตาราง

รายชื่อพนักงานท่ีมีในปัจจุบันโดยระบุการเคลื่อนย้ายต�าแหน่งใน

แนวราบ	 เช่น	 การย้ายงาน	หรือหมุนเวียนงาน	หรือการเลื่อน

ต�าแหน่งไปสู่ต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน	 ซ่ึงถ้ามีพนักงานท่ีเหมาะสมตาม

แผนงานด้านคนเก่งหรืออยู ่ในระหว่างพัฒนาตามโครงการ

พัฒนาการจัดการภายใน	ก็จะมีการประกาศรับสมัครภายในผ่าน

อินทราเน็ตเป็นเวลา	2	สัปดาห์

	 2)	การสรรหาจากภายนอกองค์กร	หากไม่มีบุคคลภายใน

องค์กรท่ีเหมาะสม	หรอืไม่มีบคุคลในองค์กรสนใจสมคัรต�าแหน่ง

ดังกล ่าว	เทสโก ้จะท�าการประกาศรับสมัครผ ่านเว็บไซต ์	

www.tesco-careers.com	หรอืติดประกาศไว้ท่ีป้ายประกาศในร้าน

เทสโก้	 ผู้สมัครสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของเทสโก้

เข้ามาได้	หลังจากนั้นผู ้สมัครจะถูกทดสอบผ่านศูนย์ประเมิน	

(Assessment	Centre)	และสัมภาษณ์งาน	

	 ส�าหรับต�าแหน่งงานเฉพาะ	 เช่น	 คนท�าขนมปังและ

เภสัชกร	 เทสโก้จะด�าเนินการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่อง

ทาง	 เช่น	 เว็บไซต์และสื่อต่างๆ	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 รวมถึงการ

ประกาศผ่าน	Google	และนิตยสารอย่างเช่น	The	Appointment	

Journal
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	 นอกจากนี้	เว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่เทสโก้ใช้มาก	เพราะความ

สะดวกท่ีผู้สมัครจะสามารถค้นหางานใกล้บ้าน	 งานต�าแหน่งบริหาร	

หรืองานท่ีส�านักงานใหญ่	 รวมถึงสามารถส่งแบบสมัครงานออนไลน์

ได้โดยตรง

	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น	 เทสโก้ยังมีวิธีการสรรหาอีก

หลายวิธี	 เพื่อดึงดูดใจและใช้เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่

หมายตาไว้

สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ
	 เทสโก้ก�าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ทีโ่ปร่งใส

และดึงดูดใจผู้สมัคร	โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นมาตรฐาน	คือ	

•	การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุด	20	วัน
•	การแบ่งปันผลก�าไร	(เฉพาะผู้บริหารทีม)
•	การให้หุ้น
•	บัตรส่วนลด	10%	หลังจากท�างานมาแล้ว	6	เดือน
•	สิทธิประโยชน์ในกรณีพิเศษ
•	รูปแบบการใช้ชีวิตและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
•	โบนัสประจ�าปี
•	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นท่ี	 เช่น	 โรงยิม	
บริการซักรีดเสื้อผ้าถึงที่	ที่จอดรถ	ปั๊มน�้ามัน	และบริการล้างรถ

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

โครงการท�างานเป็นระยะเวลา 1 ปีส�าหรับผู้สนใจ เพื่อความเข้าใจต่อวัฒนธรรม
การท�างาน และได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เข้าใจธุรกิจค้าปลีกที่มากยิ่งขึ้น

โครงการ Youth Academy ส�าหรับบุคคลท่ีมีอายุ 14-21 ปี ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ผ่านการท�ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

Summer 
Internships

Industrial 
Placement



การคัดเลือก
	 การคัดเลือกพนักงาน	คือ	การเลือกคนที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่เปิดรับ	ภายใต้กฎหมาย

การจ้างงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การคัดกรองผู้สมัครเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมากในกระบวนการนี	้

ซึ่งต้องท�าให้องค์กรแน่ใจได้ว่าจะได้คนที่เหมาะสมที่สุดกับงานที่ต้องการ

	 ในขัน้ตอนแรกของการคัดกรองคนนัน้	ผูท้�าหน้าท่ีคัดเลอืกจะพจิารณาประวติัย่อของผูส้มัคร

อย่างระมัดระวงั	เน่ืองจากประวติัย่อเป็นข้อมูลสรุปรวมเกีย่วกับประวติัการศึกษา	และการท�างานต้ังแต่

อดีตถงึปัจจบัุน	การเขียนประวติัย่อได้ดี	มีความชัดเจน	จะช่วยให้เทสโก้สามารถประเมินได้ว่าผูส้มัคร

เหมาะสมกับคุณสมบัติในต�าแหน่งที่สมัครหรือไม่	ซึ่งการเทียบเคียง	 (Matching)	ระหว่างคุณสมบัติ

ของผูส้มัครกบัคุณสมบัติประจ�าต�าแหน่งนีเ้ทสโก้ใช้เครือ่งมือทีเ่รยีกว่า	“Career	Finder	Tools”	ซึง่เป็น

โปรแกรมที่สร้างไว้บนเว็บเพจของเทสโก้	เพื่อช่วยให้ผู้สมัครได้พิจารณาด้วยว่าตนเองมีความ	เหมาะ

สมต่อต�าแหน่งงานนั้นมากน้อยเพียงใด

	 ส�าหรับตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของเทสโก้นั้น	มีกระบวนการ	ดังนี้
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ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
จะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์อีกครั้ง

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับจดหมาย
และเชิญมาท�าสัญญา

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะเข้าสู่การทดสอบ
ผ่านศูนย์ประเมินผล (Assessment Centre)

ผู้ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ 
เทสโก้จะมีจดหมายแจ้งไป

เทสโก้ประกาศต�าแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ของบริษัทและสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์

การคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณาจากประวัติย่อ (CV)

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์

ตัวอย่ำงกำรคัดเลือกผู้สมัคร



 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองและการสัมภาษณ์ในขั้นต้นแล้วจะเข้าสู่การคัดกรองจากศูนย์ประเมินผล 
ซ่ึงอยู่ในร้านค้าและด�าเนินการโดยผู้จัดการ ทั้งน้ีก็เพื่อช่วยให้กระบวนการคัดเลือกมีความแม่นย�ามากย่ิงขึ้น 
โดยในศูนย์การประเมินผลนั้นผู้สมัครจะต้องทดสอบในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการท�างานเป็นทีม หรือ
แบบทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ไขปัญหาจากเหตุการณ์สมมติ ซึ่งผู้สมัครอาจต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ในการท�างาน		ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินผลแล้ว	ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้เข้าสัมภาษณ์

กับผู้จัดการสายงาน	เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความเหมาะสมกับต�าแหน่งที่เปิดรับต่อไป

สรุป
 เทสโก้ถอืได้ว่าเป็นกรณศีกึษาตัวอย่างทีมี่การวางระบบการสรรหาไว้อย่างชดัเจน	โดยเริม่ต้น

ด้วยการวางแผนก�าลังคนซึ่งท�าให้เทสโก้ทราบว่าในอนาคตเทสโก้มีความต้องการพนักงานเท่าใด	

นอกจากน้ี	ยงัช่วยในเรือ่งของการก�าหนดเวลาการพฒันาพนักงานเดิมและการรบัพนักงานใหม่ท่ีเหมาะ

สมกับต�าแหน่งว่างหรือทดแทนในทักษะที่ขาดแคลน	ส�าหรับวิธีการสรรหาและคัดเลือกนั้น	สิ่งที่ถือ

เป็นแบบอย่างที่ดีของเทสโก้	คือ	การมีวิธีการสรรหาที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	โดย

ทราบว่าจะประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางใดจงึจะสามารถได้คนท่ีต้องการ	ซึง่ได้มีการประเมินถงึต้นทุน

และประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ	ด้วย	ส่วนในด้านการคัดเลือกนั้น	 เทสโก้ให้ความส�าคัญกับการ

คัดเลือกเป็นพิเศษ	โดยมีการตั้งศูนย์การประเมินขึ้นมาโดยเฉพาะ	ซึ่งผลที่ได้จึงให้ความแม่นย�าสูง	แต่

ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจ�านวนมากเช่นกัน	

อ้างอิง
http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=71

Martin,	Malcolm	and	Whiting,	Fiona.	 (2013).	Human	Resource	Practice.	 6th	 edition,	London:	

Chartered	Institute	of	Personnel	Development,	p.	117.

Recruitment	and	selection	at	Tesco.	URL:	www.thetimes100.co.uk	สืบค้นเมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	
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ข้อมูลเบื้องต้นของเทสโก้
ประเทศ : สหราชอาณาจักร

ลักษณะธรุกจิ :	ธุรกจิค้าปลีกด้านอาหาร	และสินค้าอปุโภคบรโิภคท่ีมีร้านสะดวกซ้ือ	และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในสหราชอาณาจักร	 เทสโก้ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจค้าปลีก

อาหารอันดับ	1	ในอังกฤษ	และไอร์แลนด์เหนือ	โดยน�าหน้าคู่แข่งอย่าง	เจ.เซนส์บิวร	ี

(J.	Sainbury)	ร้านเทสโก้	เกอืบครึง่เป็นร้านประเภทซุปเปอร์สโตร์	ซึง่มีสนิค้าทัง้ประเภท

อาหาร	และไม่ใช่อาหารนับพันรายการ	รวมทั้งน�้ามัน	

จ�านวนพนักงาน :	มากกว่า	500,000	คน	ทั่วโลก	ใน	7,817	ร้านค้าทั่วโลก

วสิยัทศัน์ :	เพือ่เป็นธุรกจิท่ีมีมูลค่าสงูสุด	โดย	ลกูค้าทีเ่ราให้บรกิาร	ชมุชนทีเ่ราด�าเนินธุรกจิ	
ความจงรักภักดีและผูกพันของพนักงาน	และแน่นอน..	ผู้ถือหุ้นของเรา

การก่อตั้ง: ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2462	โดยแจ็ค	โคเฮน	(Jack	Cohen)	น�าเงินเบี้ยหวัดจาก
การที่เขาได้เข้าร่วมในสงครามมาเปิดร้านขายของช�าในย่านอีสต์เอนด์ของลอนดอน	

ก่อนท่ีในปี	พ.ศ.	2467	จะผลิตชาย่ีห้อเทสโก้	(TESCO	Tea)	ออกวางจ�าหน่าย	ซ่ึงช่ือ	

TESCO	นี้ก็ได้มาจากการน�าอักษรตัวแรกจาก	T.E.	Stockwell	ซึ่งเป็นซัปพลายเออร์ใบ

ชา	และ	CO	จากชื่อ	Cohen	มาผสมกัน	หลังจากนั้น	ชื่อ	TESCO	ก็แพร่หลายในฐานะ

ชื่อร้านขายของช�า	หลังจากที่	Cohen	เปิดร้านของช�าในย่านอื่นๆ	ของลอนดอน	

ค่านิยมการท�างานของเทสโก้ : 
	 ไม่มีใครที่ไม่พยายามอย่างสูงสุดเพื่อลูกค้า

	 เราปฏิบัติต่อทุกคนในสิ่งที่เขาต้องการ	

	 เราท�าทุกอย่างให้ดี
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	 กรณีศึกษาทัง้	10	ตัวอย่างทีน่�าเสนอเป็นตัวอย่างของผูมี้ประสบการณ์

ในการสรรหาบุคลากร	ซึ่งผ่านช่วงเวลาของการปรับตัวและการแข่งขันมา

เป็นระยะเวลาพอสมควร	 ซ่ึงกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างใน

บรบิท	สิง่แวดล้อม	รวมท้ังกฎระเบียบในการสรรหา	อย่างไรกต็าม	กรณีศึกษา

เหล่านี้มีประโยชน์ในเรื่องการขยายมุมมองของการจัดการกับปัญหาด้าน

ก�าลังคนได้มากยิ่งขึ้น 

	 อนึ่ง	ลักษณะร่วมที่ส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของกรณีศึกษา

ทั้ง	10	ตัวอย่าง	สามารถสรุปออกได้เป็น	5	ประเด็นดังนี้

 1) ทุกองค์กรต้องการ “คนที่ใช่” ไม่ใช่ “ใครก็ได้”	 เพราะท้ัง	 10	
ตัวอย่าง	 รู้ดีว่าองค์กรต้องการทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 ดังนั้น	 จึงพลิกกลยุทธ์

หลายๆ	วธีิ	เพือ่ให้ได้คนทีมี่คุณสมบัติตรงกบัทีอ่งค์กรคาดหวงัเข้ามามากทีสุ่ด	

อย่างไรก็ตาม	ทุกองค์กรทราบดีว่า	 การสรรหาเชิงรุกเป็นวิธีการที่ต้องใช้

ทรัพยากรและต้นทุน	และไม่สามารถรับรองการคงอยู่ของพนักงานใหม่		ดัง

นั้นหลายองค์กรในกรณีศึกษาจึงพยายามแสวงหาความย่ังยืนและลดภาระ

การแข่งขนั	ด้วยการสร้างแบรนด์นายจ้าง	ตัวอย่างเช่น	อนิโฟซิส	ฟิลิปส์	และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2) ไม่มีการสรรหาเชิงรุกวิธีใดท่ีดีสุด	 ทุกกรณีศึกษาท่ีน�าเสนอจะ
พบว่า	แต่ละองค์กรจะน�าวสัิยทศัน์และพนัธกจิขององค์กรเป็นจดุต้ังต้น	จาก

นั้นจึงก�าหนดเป้าหมายด้านก�าลังคนด้วยค�าถามท่ีว่า	 “บุคลากรแบบใดท่ี

เหมาะสมกับองค์กร	ต้องมีจ�านวนเท่าใด	และเม่ือใดท่ีต้องการคนเหล่านี้”	

ค�าถามทั้ง	3	ค�า	คือ	คุณภาพ	ปริมาณ	และเวลา	ซึ่งต้องออกแบบให้เหมาะสม	

จากกรณีตัวอย่างจะพบว่า	 แม้จะอยู่ในธุรกิจเดียวกัน	 อาทิ	ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	อย่างเช่น		กูเกิ้ล	อินโฟซิส	เอไอเอส	แต่ทั้ง	3	แห่งก็ยังมีคุณสมบัติ

ปลีกย่อย	และกลวิธีในการสรรหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 3) การคัดเลือกพนกังานไม่ใช่เพยีงมคีวามรู้ความสามารถทีเ่หมาะสม 
แต่ต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมร่วมท่ีไปด้วยกันได้ดี ในอดีตมีความเชื่อว่า	
องค์กรต้องการคนท่ีสามารถท�างานได้เข้ามาปฏบิติังาน	การสรรหาพนกังาน

จงึเน้นการออกแบบเครือ่งมือต่างๆ	ส�าหรับการคัดเลือก	เพือ่คัดกรองผูส้มัคร
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ทีมี่ความรูค้วามสามารถในการท�างานตรงกบัต�าแหน่งงาน	เช่น	แบบทดสอบ

ความสามารถท่ัวไป	แบบทดสอบความรู้ความสามารถในงาน	การทดสอบ

ภาคปฏบิติั	รวมถงึการสัมภาษณ์ท่ีเน้นผลงาน	อย่างไรกต็ามท้ัง	10	กรณีศึกษา

ล้วนชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า	“การท�างานร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญ”	ยิ่ง

กว่า	ดังนั้น	กรณีศึกษาเหล่านี้จึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดค่านิยม	ทัศนคติ	และ

การท�างานเป็นทีมหรือท�างานร่วมกับผู้อื่นของผู้สมัคร	 ซ่ึงประโยชน์ที่ตาม

มาไม่เพียงท�าให้การประสานงานกันในองค์กรเป็นไปอย่างไร้รอยต่อแล้ว	ยัง

พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานมีแนวโน้มลดลงด้วย		

 4) การคัดเลอืกพนักงานท่ีดีไม่ใช่แค่ท�างานปัจจบัุน แต่ต้องท�างาน
เพื่ออนาคต ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ดี	คือ	กูเกิ้ล	ซึ่งไม่เน้นเรื่องความ
ฉลาดเป็นล�าดับแรก	แต่เน้นเรือ่งโอกาสทีจ่ะพฒันาพนักงานเหล่านีใ้ห้มีความ

สามารถสูงขึ้น	อย่างไรก็ตามแม้จะพบว่า	เรื่องนี้อาจเหมาะสมเฉพาะองค์กร

ทีมี่แนวคดิในเชงินวตักรรม	เพราะกรณีศกึษาอืน่ๆ	กยั็งคงเน้นรบัคนเก่ง	หรือ

คนมีความสามารถมาก่อน	กระน้ันแนวคิดของการรับคนโดยพิจารณาจาก

ศักยภาพกไ็ม่ใช่ส่ิงทีอ่งค์กรต่างๆ	ละเลย	โดยบางหน่วยงานได้สอดแทรกเรือ่ง

เหล่านีไ้ว้ในการสมัภาษณ์	และท่ีส�าคัญ	คอื	การคดิแบบนีเ้ป็นส่ิงทีส่อดคล้อง

กบัความต้องการของคนรุน่ใหม่	(Generation	Y)	ซึง่ต้องการโอกาสและพืน้ท่ี

ส�าหรับการพัฒนาตนเอง

 5) การสรรหาท่ีมีประสทิธภิาพไม่ใช่แค่สรรหาในระยะสัน้	จากกรณี
ตัวอย่างจะพบว่า	ทกุองค์กรส่งต่อพนกังานทีไ่ด้จากกระบวนการสรรหาไปท่ี

การพัฒนา	และการรักษาพนักงาน	เพราะไม่เพียงท�าให้องค์กรสามารถรักษา

พนักงานใหม่ได้อย่างดีแล้ว	 ยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อภาพลักษณ์	 เพราะ

พนักงานทุกคนถือ เป ็น ตัวแทนภาพลักษณ ์ขององค ์กร 	 (Brand	

Ambassador)	และเป็นเครอืข่ายการสรรหาท่ีดีให้กบัองค์กรอกีด้วย	ดังนัน้	จงึ

ไม่แปลกท่ีท้ัง	เบอร์ลี	่ยคุเกอร์	ปตท.		ธนาคารแห่งประเทศไทย	และเอไอเอส	จะ

ใช้กลวิธีเพื่อนแนะน�าเพื่อน	 (Referral	 Program)	 เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ

สรรหาเชิงรุก	
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