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บทคดัย่อ 

การศกึษาช่องทางการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองคก์รในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาชอ่งทางการสรร
หาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร และศกึษาปญัหาเกีย่วเกีย่วกบัการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร โดยกรอบ
แนวคดิของการศกึษาจะประกอบไปดว้ยแนวคดิดา้นการสรรหาบุคคลากร ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาบุคลากร
จากภายนอกองคก์ร รวมไปถงึการศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์และผลกระทบจากการใชช้่องทางการสรรหา
บุคลากรจากภายนอกองคก์รโดยวธิกีารต่าง ๆ เพื่อน ามาศกึษาเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์จากช่องทางการสรรหาที่
ประสบผลส าเรจ็ และสามารถน าผลจากการศกึษามาใชใ้นการก าหนดช่องทางการประชาสมัพนัธข์า่วสารการรบัสมคัร
งานอย่างมกีลยุทธแ์ละชัน้เชงิ 

งานวจิยัในครัง้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 
interview) และน าเสนอผลการวจิยัดว้ยวธิกีารเชงิบรรยาย (Descriptive Research) โดยผลจากการวจิยัพบว่า ช่องการ
สรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รมหีลากหลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางมวีตัถุประสงคก์ารใชง้านเพื่อการสรรหา
บุคลากรทีม่คีุณภาพใหเ้ขา้มารว่มงานกบัองคก์รทัง้สิน้ การแบง่แยกวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์การช่องทางถูกตัง้ไว้
อย่างชดัเจน ว่าจะเป็นช่องทางทีเ่ป็นแหล่งทีม่าของจ านวนผูส้มคัรจ านวนมาก หรอืช่องทางบางประเภททีไ่ม่สามารถ
ตอบโจทยด์า้นปรมิาณของผูส้มคัร แต่มปีระโยชน์ในดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์รจนเกดิเป็นผลประโยชน์
อย่างยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว 

ค าส าคญั: การสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การด าเนินการตามแผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมทีม่มีตปิระกาศใชจ้ากรฐับาลในปี พ.ศ. 2559 
และพลวตัของเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อย่างไมห่ยุดยัง้ สง่ผลกระทบอย่างมากต่อวถิชีวีติ รปูแบบ 
กจิกรรมของปจัเจกชนและองคก์ร รวมถงึระบบเศรษฐกจิและสงัคม (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 
2559, หน้า 17) ประกอบกบันโยบายของรฐับาลทีพ่ยายามผลกัดนัประเทศไทยใหเ้ขา้สูยุ่คประเทศไทย 4.0 เป็น
นโยบายชโูรงในการขบัเคลื่อนประเทศ (ชนินทร เพญ็สตูร, 2560, หน้า 68) สง่ผลกระทบต่อองคก์รธุรกจิเกดิการ
ปรบัตวัครัง้ใหญ่ เช่นเดยีวกบับทบาทของฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคลตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อบรบิทของสงัคม สาเหตุหน่ึง
มาจากรปูแบบและเป้าหมายการใชช้วีติของคนเราทีเ่ปลีย่นแปลงไป สง่ผลต่อการก าหนดแนวทางในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งรองรบักบัสถานการณ์ในปจัจุบนั ส าหรบัการสรรหาบุคลากรกเ็ช่นเดยีวกนั ในยคุทีร่ะบบ
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ดจิทิลัเขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติของผูค้นในยุคปจัจบุนั ท าใหร้ปูแบบและวธิกีารในการสรรหาบุคลากรตอ้งถูก
พฒันาใหล้อ้ไปตามตามพลวตัของสงัคม ยกตวัอย่างเช่น การใชส้ือ่ประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงาน เราทราบขา่วสารการรบั
สมคัรงานจากสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ เป็นหลกั ท าใหก้ารประกาศรบัสมคัรงานจากบรษิทัต่าง ๆ ถูกพบไดจ้ากหนงัสอืพมิพ ์
หรอืจากแผ่นป้ายใบปลวิ แต่เมือ่รปูแบบการรบัรูข้า่วสารของผูค้นเปลีย่นแปลงไป สง่ผลต่อการเลอืกใชช้่องทางการ
ประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงานตอ้งถูกปรบัไปตามกลุ่มผูร้บัสาร ท าใหก้ารประกาศรบัสมคัรงานต่าง ๆ สามารถพบเหน็ได้
ตามช่องทางระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืสือ่สงัคมออนไลน์ทัว่ไป พฒันาการของการใชส้ือ่รบัสมคัรงานทีจ่ากเดมิเป็นภาพนิ่ง
ทีร่ะบุถงึต าแหน่ง คุณสมบตั ิและรายละเอยีดงานทีเ่ปิดรบัสมคัร ปรบัเป็นสือ่ทีม่ภีาพเคลื่อนไหวในรปูแบบ Video Clip 
หรอื Viral Clip ทีไ่ม่สือ่ถงึการประกาศรบัสมคัรงานอย่างชดัเจน แต่เป็นการดงึดดูใจใหบุ้คคทัว่ไปเกดิความอยาก
ร่วมงานบรษิทั และเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร สิง่ทีบ่รษิทัต่าง ๆ คอืการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความอยากรว่มงานโดย
การค านึงถงึความตอ้งการและรปูแบบการใชช้วีติ รวมถงึทศันคตใินการใชช้วีติของผูส้มคัรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 

 ประเดน็ส าคญัอย่างหนึ่งคอื เมื่อโลกกา้วเขา้สู่ยุคดจิทิลั การบรหิารงานองคก์รทุอย่างจงึตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อ
กระแสโลกเช่นเดยีวกนั (กฤตนิ กุลเพง็, 2560, หน้า 105) การปรบัตวัเพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยพ์ฒันาควบคู่
ไปกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมไปถงึการแขง่ขนักนัทางดา้นการสร้างช่อง
ทางการสรรหาบุคลากรเพื่อเหตุผลในการเพิม่การเขา้ถงึตลาดแรงงานทีม่คุีณภาพมากขึน้ จากสถานการณ์ดงักล่าวฝา่ย
บรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึจ าเป็นตอ้งสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ และเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีรา้งทางเลอืกใหก้บักลุ่ม
แรงงานทีจ่ะเขา้มาเป็นสว่นในการขบัเคลื่อนและพฒันาองคก์ร เริม่ตัง้แต่การสรรหาบคุลากรทีน่อกจากจะตอ้งเป็นบุคคล
มคีวามเหมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิและวฒันธรรมองคก์รแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้น
เทคโนโลย ีมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ภายใตแ้นวคดิดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมอนัดงีามอกีดว้ย 

การขยายตวัของสงัคมเมอืงและสถานการณ์ความเสีย่งภายในประเทศไทยสง่ผลใหบ้รรดาผูป้ระกอบการต่าง
ขยายฐานการผลติมาสูจุ่ดศนูยก์ลางตามภมูภิาคต่าง ๆ ตลาดแรงงานในต่างจงัหวดัไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ไป
ตามล าดบั มสีถานประกอบการจ านวนมากใชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินสรรหาบุคล
ลากรใหเ้ขา้มาเป็นพนกังานของบรษิทั รวมถงึการลดระยะเวลา และความยุ่งยากในกระบวนการสรรหาใหม้คีวาม
สะดวกสบายเพิม่มากขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

2.  เพื่อศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

ขอบเขตงานวิจยั 

 การศกึษาช่องทางการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองคก์ร : กรณีศกึษาธุรกจิคอนแทค็เซน็เตอรแ์ห่งหนึ่งใน
จงัหวดันครราชสมีา มขีอบเขตดา้นงานวจิยั ดงันี้ 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรใรการวจิยัมจี านวน 2 กลุ่มดว้ย ไดแ้ก่ ประชากรทีเ่ป็นบุคลากรของฝา่ยสรรหาทรพัยากรบุคคล ทีท่ า
หน้าทีส่รรหาบุคลากรตามช่องทางต่าง ๆ และ ประชากรทีเ่ป็นพนกังานต าแหน่งลกูคา้สมัพนัธท์ีม่อีายุงาน 0-4 เดอืน  
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กลุ่มประชากรในการท าวจิยัม ี2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประชากรทีเ่ป็นบุคลากรฝา่ยสรรหาทรพัยากรบุคคลจ านวน
ทัง้หมด 7 คน มกีลุ่มประชากรทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชช้่องทางการสรรหาบุคลากร คดัเลอืกมาทัง้สิน้ 4 
คน และประชากรทีเ่ป็นพนกังานต าแหน่งลกูคา้สมัพนัธท์ีม่อีายงุาน 0-4 เดอืน มทีัง้หมด 200 คน มกีลุ่มประชากรที่
คดัเลอืกมากทัง้สิน้ 21 คน โดยทัง้ 2 กลุ่มใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-depth Interview) 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู  

ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. เพื่อประโยชน์ในการทราบช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

 2. เพื่อประโยชน์ในการทราบปญัหาการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองคก์ร 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัการสรรหาบคุคลากร  

ความหมายของการสรรหาบุคลากร คอืกระบวนคน้หาและจงูใจบุคคลทมีคีวามสามารถใหเ้ขา้มาสมคัรงานกบั
องคก์ร เริม่ตน้กระบวนการจากการเริม่คน้หากลุ่มบุคคลทีเ่หมาะสม และสิน้สดุลงเมื่อบุคคลเหล่านัน้ไดส้มคัรงานกบั
องคก์ร  (ชชูยั สมทิธไิกร, 2556, หน้า 143) เป็นกระบวนการในการคดักรองของฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการเตมิเตม็ต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองคก์รหรอืหน่วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นกระบวนการการทีใ่ชใ้นการ
สรา้งความสนใจของบุคคลใหม้าสมคัรงานกบัองคก์รภายใตร้ะยะเวลา และปรมิาณของผูส้มคัรทีเ่พยีงพอต่อการ
คดัเลอืกตามคุณสมบตัขิองต าแหน่งงานทีเ่หมาะสม (Myrna L. Gusdorf, 2008, หน้า 1) 

ประเภทของการสรรหาบุคลากร 

ประเภทของการสรรหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ร และการ
สรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร  

1. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ร เป็นการหาผูส้มคัรทีม่ทีีม่าจากภายในซึง่กค็อืพนกังานขององคก์ร
นัน่เอง กล่าวคอืการประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงานภายในองคก์ร เพื่อใหเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานทีก่ าลงัมองหาต าแหน่งที่
แตกต่างออกไปจากเดมิทัง้ในระดบัต าแหน่งเดยีวกนั และระดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ เป็นแหล่งส าคญัของการสรรหาที่เป็น
การใหโ้อกาสในการพฒันาตนเองของพนกังานและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรบุคคลทีม่อียูภ่ายในองคก์ร แหล่งการสรร
หาภายในเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุและง่ายทีส่ดุในการเลอืกทรพัยากร รวมทัง้เป็นการสรรหาทีอ่งคก์รจะไดพ้นกังานทีเ่หมาะสม
กบัต าแหน่งงานมากทีส่ดุ (สริ จารุไพโรจน์, 2551, หน้า 18)  โดยแหล่งขอ้มลูภายในทีห่ลากหลายของการรบัสมคัรจะ
ประกอบไปดว้ย การเลื่อนต าแหน่ง การโอนยา้ยระหว่างหน่วยงานการรบัสมคัรพนกังานเก่า การแนะน าจากพนกังาน
ในองคก์ร (Radhika Kapur, 2018, หน้า 11)  กระท าไดโ้ดยการประกาศรบัสมคัรจากภายในองคก์รไม่ว่าจะเป็นจาก
กระดานขา่ว ระบบเวบ็ไซตภ์ายในองคก์ร และจากการทบทวนคณุสมบตัขิองผูส้มคัรคนเก่า 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร เป็นการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตั ิมคีวามรู ้และทกัษะความสามารถใหเ้ขา้มาท างานกบัองคก์ร เป็นวธิกีารทีบ่รษิทันิยมใชก้นัมาก
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ทีส่ดุ (บุณญาภา ปกริะสงั, 2559, หน้า 44) โดยวธิกีารในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกสามารถท าไดโ้ดยการ
ประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงานผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตามช่องทางต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทั กรมจดัหางาน 
หน่วยงานจดัหางาน การประชาสมัพนัธผ์่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ และการเขา้ไปประชาสมัพนัธใ์นมหาวทิยาลยั การ
สรรหาพนกังานจากภายนอกท าใหอ้งคก์รสามารถน านวตักรรม แนวทาง และความคดิใหม่ ๆ มาใชใ้นองคก์ร (สริ จารุ
ไพโรจน์, 2551, หน้า 19)  ถงึแมว้่าการจา้งงานจากแหล่งภายนอกเป็นกระบวนการทีม่คี่าใชจ้่ายค่อนขา้งมาก และมี
กระบวนการทีซ่บัซอ้นมากกว่า แต่กถ็อืไดว้า่เป็นแนวทางการสรรหาทีม่ศีกัยภาพ ท าใหอ้งคก์รสามารถขบัเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ด ้

กล่าวโดยสรุป ประเภทในการสรรหาบุคลากรมแีนวทางใหญ่ ๆ จ านวน 2 แนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ การสรรหา
บุคลากรจากภายในองคก์ร และการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร โดยรปูแบบการสรรหาทัง้ 2 ประเภท ต่างกท็ า
ใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในการสรรหาพนกังานใหม้าประจ าในต าแหน่งงานว่างได ้การเลอืกใชส้ามารถกระท าไดท้ัง้ 
2 ประเภท เพื่อเป็นตวัเลอืกในการตดัสนิใจเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามสามารถและเหมาะสมกบัลกัษณะงานมากทีส่ดุ 

แนวคิดด้านช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

ช่องทางในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รจากการศกึษาในงานวยัครัง้นี้ ประกอบไปดว้ยช่องทางการ
สรรหาบุคลากร 20 ช่องทาง ประกอบไปดว้ย 

1)  การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สิง่พมิพ ์เป็นการประชาสมัพนัธข์า่วการรบัสมคัรงานขององคก์รผ่านสือ่
สิง่พมิพ ์เช่น ใบปลวิ หนงัสอืพมิพ ์หรอืสือ่สิง่พมิพอ์ื่น ๆ โดยระบุรายละเอยีดการปฏบิตังิาน ค่าตอบแทน และสทิธิ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเป็นพนกังานไว ้(ชชูยั สมทิธไิกร, 2556, หน้า 162) เป็นวธิกีารทีเ่กา่แก่และใชบ้่อยทีส่ดุใน
การสรรหาบุคลากร ใชก้ารประชาสมัพนัธผ์่านหนงัสอืพมิพน์ติยสารแหล่งขอ้มลูอาชพี โทรทศัน์ วทิยุ โทรศพัท ์(Mariia 
Bogatova, 2017, หน้า 9)  

 2)  การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นการสรรหาพนกังานผ่านช่องทางออนไลน์ หลายองคก์รโพสตเ์ปิด
งานในเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูต าแหน่งงาน (Myrna L. Gusdorf, 2008, หน้า 6) เป็นช่องทางทีใ่ชค้่าใชจ้่าย
น้อยกว่าการโฆษณาแบบดัง้เดมิ และโฆษณาไดอ้ย่างอย่างรวดเรว็ มกีารตอบกลบัอย่างรวดเรว็ในปรมิาณทีม่ากขึน้ 
รปูแบบการสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไดร้บัความนิยมจากผูห้างานเช่นกนั  
   3)  การสรรหาตามสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ เป็นรแูปบบการสรรหาในสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นแหล่งผูส้มคัร
จ านวนมาก ผ่านทางมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดม้าสมคัรงานกบัองคก์รทีต่นเองสนใจงาน (Tutorials 
Point. Ltd., 2016, หน้า 20) 
   4)  การจา้งส านกังานจดัหางานเอกชน แหล่งรวบรวมขอ้มลูประวตัสิว่นตวัของผูส้มคัรทีอ่งคก์รสามารถ
เลอืกใชช้่องทางการสรรหาผูส้มคัรผ่านส านกังานจดัหางานเอกชน โดยจดัหางานเอกชน จะเป็นผูท้ีค่ดักรองประวตัิ
ผูส้มคัรทีม่คีวามเหมาะสมกบัองคก์รมาใหอ้งคก์รพจิารณาคดัเลอืก (บุณญาภา ปกริะสงั, 2559, หน้า 48) 

5)  การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์ร พนกังานในองคก์รมบีทบาทส าคญัใน 
การสรรหาพนกังานใหม่เช่นกนั องคก์รบางแห่งมกีารจ่ายค่าตอบแทนประเภทเงนิสด หรอืของทีร่ะลกึตอบแทนให ้หาก
มพีนกังานในองคก์รแนะน าผูส้มคัรใหม้าสมคัรงาน ท าใหเ้กดิผลประโยชน์กบัทัง้ 2 ฝา่ย คอื องคก์รไดร้บัการจา้งงาน
ใหม่ที ่และพนกังานไดร้บัผลตอบแทนส าหรบัการแนะน าคนรูจ้กั (Myrna L. Gusdorf, 2008, หน้า 4) 
   6)  การสรรหาผ่านส านกังานจดัหางาน เป็นช่องทางการเปิดรบัสมคัรงานนอกสถานทีต่ามทีส่ านกังานจดัหา
งานไดท้ าการจดังานวนันดัพบแรงงานขึน้ตามสถานทีต่่าง ๆ โดยการประสานงานผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ
ในแต่ละจงัหวดั เป็นช่องทางการด าเนินการภายใตห้น่วยงานภาครฐั (Owais Shafique, 2012, หน้า 892) 
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   7)  การประกาศทางวทิยุหรอืโทรทศัน์ ช่องทางนี้ไม่ค่อยไดร้บัความนิยมจากองคก์รต่าง ๆ เนื่องจาก
ค่าใชจ้่ายในการสรรหาค่อนขา้งสงู และไม่สามารถสือ่สารรายละเอยีดงานไดอ้ย่างชดัเจนเท่าใดนกั (ชชูยั สมทิธไิกร, 
2013, หน้า 164) เป็นวธิกีารทางออ้มในการรบัสมคัรงาน โดยโฆษณาควรสัน้กระชบั และครอบคลุม ตอ้งเตรยีมการ
อย่างรอบคอบพอสมควร (Mariia Bogatova, 2017, หน้า 12) 
  8)  การประกาศผ่านสมาคมวชิาชพี เป็นสมาคมทีใ่หบ้รกิารโดยการแนะน าผูส้มคัรงานแก่องคก์รทีม่ตี าแหน่ง
งานว่างส าหรบัสมาชกิในการคน้หาต าแหน่งงานใหม่ ๆ (Owais Shafique, 2012, หน้า 892) 
   9)  การสรรหาจากจดหมายสมคัรงาน ผูส้มคัรแสดงความจ านงทีจ่ะสมคัรงานผ่านการสง่จดหมายทาง
ไปรษณีย ์หรอืการสง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยสง่ประวตัสิว่นตวัมาทีอ่งคก์รเพื่อพจิารณาสมัภาษณ์งาน (ชูชยั สมทิธิ
ไกร, 2556, หน้า 164) 
   10)  การรบัสมคัรจากวนันดัพบแรงงาน มาในรปูแบบการสรรหาผ่านการจดันิทรรศการทางดา้นอาชพี เป็น
แหล่งรวมนายจา้งและสถานประกอบการจ านวนมาก โดยจดัขึน้ตามวนัเวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด (Mariia Bogatova, 
2017, หน้า 10) 
   11)  การรบัสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั แนวโน้มทีอ่งคก์รจะใชเ้วบ็ไซตข์องตนเองในการรบัสมคัรงาน
มเีพิม่มากขึน้ บรษิทัไดจ้ดัตัง้เวบ็ไซตร์บัสมคัรงานของตนเองนัน้ มเีป้าหมายเพื่อดงึดดูใจผูส้มคัร สว่นมากบรษิทัขนาด
ใหญ่หลายแหง่สนบัสนุนใหพ้นกังานทีม่ศีกัยภาพเขา้มาสมคัรงานผ่านเวบ็ไซตข์องตนเอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีด่ ีให้
ผูส้มคัรทราบถงึวฒันธรรมองคก์ร รวมถงึการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รดว้ย (Mariia Bogatova, 2017, หน้า 10) 
   12)  การประกาศผ่านสถาบนัการศกึษา วธิกีารนี้ท าไดโ้ดยการสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งงานทีอ่งคก์ร
ตอ้งการรบัสมคัรไปยงัหน่วยงานทีด่แูลดา้นการมงีานท าของนกัศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยั (ชชูยั 
สมทิธไิกร, 2556, หน้า 167) 
   13)  การสรรหาในรปูแบบสหกจิศกึษาหรอืฝึกงาน เป็นรปูแบบการรบัสมคัรงานทีอ่งคก์รใชใ้นการจา้ง
นกัศกึษาโดยมกีารประสานงานกบัมหาวยิาลยัเพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้มาฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานทีท่ างานจรงิ 
เป็นรปูแบบการจา้งทีไ่มม่ขีอ้บงัคบัว่าองคก์รจะจา้งนกัศกึษาต่อเนื่องเมื่อจบการศกึษาแลว้ โดยรปูแบบการจา้งมกัจะ
เป็นแบบพนกังานชัว่คราว (Owais Shafique, 2012, หน้า 892) 
   14)  การประกาศผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ อกีช่องทางทีม่บีทบาทส าคญัในการสรรหาบุคลากร การประกาศ
ต าแหน่งงานว่างผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ท าใหอ้งคก์รสามารถเผยแพรข่อ้มลูการรบัสมคัรงานถงึผูส้มคัรไดอ้ย่างรวดเรว็ 
โดยช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ชจ้ะประกอบไปดว้ย Facebook LinkedIn และ Twitter (สรุศกัดิ ์ชะมารมัย,์ 2560, 
หน้า 18) สง่ผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ เพิม่ช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ใหเ้ป็นอกีช่องทางทีน่่าสนใจ 
   15)  การประชาสมัพนัธแ์บบปากต่อปาก เป็นวธิกีารสรรหาทีไ่มม่รีปูแบบทีแ่น่นอนหรอืตายตวั แต่องคก์รทีม่ี
ชื่อเสยีงหลายแหง่ ใชก้ารประชาสมัพนัธแ์บบปากต่อปากเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร และการโฆษณารบั
สมคัรงานแบบปากต่อปากใชเ้พือ่ดงึดดูใจผูส้มคัรจ านวนมากได ้(Tutorials Point. Ltd., 2016, หน้า 20) 

 16)  การสรรหาจากบุคคลทีเ่ขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง เป็นการสมคัรงานโดยผูส้มคัรเขา้ไปสอบถามและขอ
สมคัรงานกบัองคก์รดว้ยตนเอง โดยผูส้มคัรอาจทราบ หรอืไม่ทราบว่าองคก์รมกีารเปิดรบัสมคัรอยู่หรอืไม่ (ชชูยั สมทิธิ
ไกร, 2556, หน้า 164) 
   17)  การสรรหาจากบุคคลภายนอกแนะน าฝากฝงั เป็นการแนะน าจากบุคคลภายนอกองคก์ร อาจจะเป็น
ลกูคา้ ผูม้อีุปการคุณ หรอืบุคคลรูจ้กั เป็นระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่านิยมการตอบแทนบญุคุณ (ชชูยั สมทิธไิกร, 2013, 
หน้า 162) 
  18)  การซือ้ตวัจากองคก์รอื่น ๆ เป็นวธิกีารสรรหาบุคลากรทีน่ยิมใชแ้ละมกัจะเจอไดใ้นการสรรหาผูบ้รหิาร
ชัน้สงู โดยการเสนอเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และสทิธปิระโยชน์พีเ่พิม่มากขึน้มากกว่าองคก์รทีบุ่คคลนัน้ ๆ ปฏบิตังิานอยู่ 
(ชชูยั สมทิธไิกร, 2556, หน้า 168) 
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   19)  การใหทุ้นการศกึษาแกบุ่คคลภายนอก รปูแบบวธิกีารสรรหาวธิดีงักล่าวใชก้ารท าสญัญาขอ้ตกลงกบั
ผูส้มคัรว่าองคก์รจะใหทุ้นการศกึษากบัผูส้มคัร และเมื่อจบการศกึษาแลว้ ผูส้มคัรจะตอ้งเขา้มาท างานกบัองคก์ร โดย
หน่วยงานราชการมกัจะใชว้ธิกีารนี้ในการสรรหาพนกังาน (ชชูยั สมทิธไิกร, 2556, หน้า 168) 

 20)  การสรรหาผ่านแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื การมหีน้าเวบ็ไซตอ์งคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาบุคลากรที่
สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่มสีว่นท าใหผู้ส้มคัรตดัสนิใจทีจ่ะเขา้ไปศกึษาขอ้มลูต าแหน่งงานว่างขององคก์ร 
รวมถงึการเขา้ไปศกึษาขอ้มลูดา้นผลตอบแทน ผลประโยชน์จากการเป็นพนกังาน รวมและวฒันธรรมขององคก์ารว่า
ตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรอืไม่ (สรุศกัดิ ์ชะมารมัย,์ 2560, หน้า 17) ช่องทางดงักล่าวจะมปีระสทิธภิาพไดก้็
ต่อเมื่อองคก์รมสีือ่ทีน่่าสนใจบนเวบ็ไซตท์ีใ่ชง้านง่าย และสามารถตดิต่อสือ่สารกบัองคก์รไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 กล่าวโดยสรุป การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รเป็นวธิกีารสรรหาทีม่แีนวทางการด าเนินการที่
หลากหลายรปูแบบ เกดิขึน้เพื่อรองรบัการรบัรูข้า่วการสมคัรงานของผูส้มคัรใหท้ัว่ถงึมากทีส่ดุ ช่องทางการสรรหา
บุคลากรมวีตัถุประสงคใ์นการประชาสมัพนัธต์ าแหน่งงานว่างขององคก์ร และอกีวตัถุประสงคค์อืการใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์รควบคู่กนัไป ทัง้หมดทัง้มวลกเ็พื่อใหอ้งคก์รมบีุคลากรทีม่คีณุภาพเข้ามารว่มงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบจากการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองคก์ร  

ประโยชน์จากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร  

การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รช่วยใหอ้งคก์รมโีอกาสคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถที่
เหมาะสมจากหลายแหล่ง อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันารปูแบบและวธิกีารท างานใหม ่ๆ ขององคก์รผ่านการ
สรรหาพนกังานจากองคก์รอื่น ๆ ส าหรบัประโยชน์จากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร ผูว้จิยัขออธบิาย
รายละเอยีดดงันี้ 

 1) การพฒันานวตักรรมและแนวทางการท างานใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร ท าใหอ้งคก์รเพิม่โอกาสทีจ่ะไดพ้นกังาน
ทีม่ทีศันคตแิละมุมมองความคดิเหน็ดา้นการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ไป เกดิเป็นความคดิรเิริม่นวตักรรมการท างาน
ใหม่ ซึง่จะน าความกา้วหน้ามาสูอ่งคก์รได ้(มงคล สริขิจรเดชสกุล ,2550, หน้า 20) 
   2) การเพิม่โอกาสทางการสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงาน เป็นการเพิม่ขอบเขตของผูส้มคัร เกดิการ
ขยายกลุ่มผูส้มคัรใหก้วา้งขึน้ ท าใหโ้อกาสทีจ่ะไดบุ้คลากรทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งมเีพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย (Gaurav 
Akrani, 2011) 
   3) การเพิม่โอกาสเลอืกผูส้มคัรทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคใ์หมแ่ละดกีว่า การสรรหาบุคคลกรจากภายนอกเกดิ
ประโยชน์ต่อองคก์รในแงข่องการมคีวามคดิสรา้งสรรใ์หม่ในการท างาน เน่ืองจากผูส้มคัรมปีระสบการณ์จากสิง่แวดลอ้
มารท างานทีห่ลากหลาย (Chitra Reddy, 2016) 
   4) การลดบทบาทระบบการเมอืงภายในขององคก์ร เกดิจากการทีบุ่คลากรทผี่านการสรรหาจากภายนอก
องคก์รไม่ไดถู้กผนวกเขา้กบัการเมอืงขององคก์ร ท าใหพ้นกังานใหม่ไม่เกดิความอ่อนไหวต่ออทิธพิลจากเพื่อนและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Jed DeVaro, 2016, หน้า 3) 
5) การเพิม่การแขง่ขนัระหว่างพนกังานใหม่และพนกังานปจัจุบนั เป็นประโยชน์ในการกระตุน้ใหพ้นกังานภายในองคก์ร
มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาทกัษะและความสามารถของตน อยู่ตลอดเวลา เพื่อแขง่ขนักบับคุคลภายนอก (มงคล สริิ
ขจรเดชสกุล ,2550, หน้า 20) 
   6) การสรรหาจากภายนอกเป็นวธิกีารสรรหาทียุ่ตธิรรม เนื่องจากช่องทางดงักล่าวสามารถลดอคตไิดไ้มม่าก
กน้็อย (Gaurav Akrani, 2011) เมื่อเทยีบกบัการสรรหาจากภายในองคก์ร 
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   7) การลดค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาพนกังานเก่า เกดิประโยชน์ในการลดค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันา
พนกังานเก่า (ชชูยั สมทิธไิกร, 2013, หน้า 159) เน่ืองจากองคก์รสามารถพจิารณารบับุคลลทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
หรอืบุคคลทีผ่่านการฝึกอบรมจากองคก์รเดมิมาแลว้  

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์จากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รจะเป็นการการพฒันานวตักรรมและแนว
ทางการท างานใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร เกดิการลดค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาพนกังานเก่า ส าหรบัการประชาสมัพนัธท์ี่
กวา้งขึน้ท าใหเ้กดิการเพิม่โอกาสทางการสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมถงึการเพิม่โอกาสเลอืกผูส้มคัรที่
อาจจะมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หมแ่ละดกีว่า อกีทัง้ยงัเป็นการการลดบทบาทระบบการเมอืงภายในขององคก์ร การเพิม่
การแขง่ขนัระหว่างพนกังานใหม่และพนกังานปจัจุบนัภายใตว้ธิกีารสรรหาทียุ่ตธิรรม  

ผลกระทบจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร  

การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รท าใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์รดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการมผีลกระทบดา้น
ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน จนเกดิเป็นการเพิม่อตัราการลาออกของพนกังานได ้ผูว้จิยัขออธบิาย
รายละเอยีดผลกระทบจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร ดงันี้ 

   1) ปญัหาดา้นค่าใชจ้่ายในการสรรหาทีส่งูขึน้ จากการใชช้่องทางทีห่ลากหลาย (บุณญาภา ปกริะสงั, 2559, 
หน้า 20) ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายจากการจดักจิกรรรมการสรรหา หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชส้ือ่ประชาสมัพนัธร์บั
สมคัรงาน ส าหรบัองคก์รทีใ่ชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตยงัเกดิค่าใชจ้่ายทีส่งูมากขึน้จากการพฒันาระบบ 
   2) ปญัหาดา้นการเพิม่ระยะเวลาในการสรรหา เน่ืองจากกระบวนการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาการสรรหทีน่านขึน้ทัง้จากการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร (Gaurav Akrani, 2011) 
   3) ปญัหาขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานปจัจุบนั เป็นการท าลายขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานเก่า เนื่องจากการไม่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง (ชชูยั สมทิธไิกร, 2013, หน้า 159) 
   4) ปญัหาการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์รของพนกังานใหม ่เมื่อผูส้มคัรไดร้บัการคดัเลอืกจาก
กระบวนการสรรหาภายนอก อาจเกดิความไม่เขา้ใจ และความไม่คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์ร 
(Chitra Reddy, 2016) จนท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการปฏบิตังิานขึน้ได ้
 5) ปญัหาความขดัแยง้ของพนกังานภายในองคก์ร เน่ืองจากพนกังานใหม่อาจถูกต่อตา้นจากพนกังานเก่า (ชู
ชยั สมทิธไิกร, 2013, หน้า 159) อาจเกดิจากแนวทางหรอืรปูแบบวธิกีารท างานทีแ่ตกกต่างกนั 
   6) ปญัหาดา้นการเพิม่อตัราการลาออกของพนกังานเก่า หนึ่งในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหพ้นกังานเก่าลาออกจาก
งานคอืการไม่ประสบความส าเรจ็ในการท างาน ความไม่กา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (Rich Hein, 2013) การรบัพนกังาน
ใหม่ในต าแหน่งสงูขึน้ กระทบต่อความรูข้องพนกังานไดเ้ช่นกนั   

กล่าวโดยสรุป ผลกระทบจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร ท าใหป้ญัหาดา้นค่าใชจ้่ายในการสรรหา
ทีส่งูขึน้จากกระบวนการสรรหา อกีทัง้ยงัเกดิปญัหาดา้นการเพิม่ระยะเวลาในกระบวนการการสรรหาและคดัเลอืก และ
ปญัหาทีส่ าคญัคอืการกระทบต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานปจัจุบนั จนเป็นการเพิม่อตัราการลาออก
ของพนกังานได ้หรอือาจสง่ผลถงึความขดัแยง้ของพนกังานภายในองคก์ร เนื่องจากพนกังานมรีปูแบบวธิกีารท างานที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์รของพนกังานใหม่เป็นเรื่องทีอ่งคก์รตอ้งใหค้วามสนใจดว้ย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ใชก้ารสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) ใชค้ าถามแบบปลายเปิด 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในหลากหลายแง่มุม ซึง่ค าถามจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื ค าถามส าหรบัสมัภาษณ์บุคลากรฝา่ยสรรหา
ทรพัยากรบุคคล และค าถามส าหรบัสมัภาษณ์พนกังานต าแหน่งลกูคา้สมัพนัธท์ีม่อีายงุาน 0-4 เดอืน 
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ผลการวิจยั 

ช่องทางในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รทีอ่งคก์รใช ้มดีงัต่อไปนี้ 

 1. การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์ร การจดัโครงการส าหรบัพนกังาน โดยใหพ้นกังานแนะน าบุคคลภาพ
นอกองคก์รเขา้มาสมคัรงานกบับรษิทั และมกีารใหร้างวลัและผลตอบแทนแกพ่นกังานในรปูแบบของทีร่ะลกึเมื่อ
พนกังานสามารถแนะน าบุคคลภายนอกทีไ่ดท้ าสญัญาจา้งงานกบับรษิทั  

 2. การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต การท าสญัญาซือ้ขายพืน้ทีป่ระกาศรบัสมคัรงานผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตใน
หลากหลากช่องทาง เพื่อประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรงานใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบขา่วสารต าแหน่งทีเ่ปิดรบัสมคัรงาน 
คุณสมบตั ิและลกัษณะในต าแหน่งงานทีเ่ปิดรบัสมคัร เป็นแหล่งทีม่าของผูส้มคัรทีม่ปีรมิาณมาก พรอ้มทัง้มศีกัยภาพใน
การปฏบิตังิานทีส่งู ผูส้มคัรทีเ่ขา้มาสมคัรงานในช่องทางนี้ ค่อนขา้งจะมัน่ใจแลว้ว่าจะมาสมคัรงานต าแหน่งทีต่นเอง
สนใจ ผูส้มคัรทีเ่ขา้เวบ็ไซตห์างานน้ีมกัจะมคีุณสมบตัทิีค่่อนขา้งตรงกบัลกัษณะงาน ขอ้ดขีองช่องทางการรบัสมคัรงาน
นี้คอืการเป็นช่องทางการสมคัรงานโดยตรงส าหรบัผูท้ีห่างานเขา้ไปเพื่อทีจ่ะหางานสมคัรงานและคนทีก่ าลงัมองหา
โอกาสใหม่ ๆ ในการท างานใหก้บัตนเองอยู่ 

 3. การสรรหาตามสถาบนัการศกึษา จดักจิกรรมใหค้วามรูก้บันกัศกึษาทีใ่กลจ้ะส าเรจ็การศกึษาตามสถาบนั
ต่าง ๆ ภายใตโ้ครงการทีช่ื่อวา่ Campus Recruitment เป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธอ์งคก์รใหน้กัศกึษาทราบถงึ
ขอ้มลูความเป็นมาขององคก์ร ลกัษณะงานทีอ่งคก์รเปิดรบัสมคัร เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้กอ่งคก์ร เป็นโครงการที่
เกดิจากความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัและองคก์ร ตลอดจนสามารถสรา้งอาชพีทีม่ ัน่คงใหก้บันกัศกึษาจบใหม่ แต่
ช่องทางดงักล่าวเป็นแหล่งทีม่าของผูส้มคัรไดเ้พยีงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยงัไม่สามารถเป็นช่องทางทีม่ผีูส้มคัรไดท้ัง้ปี แต่
ขอ้ดอีย่างหนึ่งกค็อืการเป็นช่องทางทีท่ าใหก้ารสรรหาง่ายขึน้จากการเลอืกผูส้มคัรทีม่วีฒุกิารศกึษาทีต่รงกบัความ
ตอ้งการกบัลกัษณะงานขององคก์ร 

  4. การประกาศผ่านสถานบนัการศกึษา ช่องทางนี้ใชก้ารประชาสมัพนัธเ์ปิดรบัสมคัรงานแก่นกัศกึษาทีก่ าลงั
จะจบการศกึษาใหม้าสมคัรงานกบัองคก์ร เป็นการสง่เอกสารประชาสมัพนัธร์บัสมคัรทัง้ในรปูแบบสือ่สิง่พมิพแ์ละไฟล์
เอกสารใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัเพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธผ์่านกระดานขา่วของมหาวทิยาลยั และกลุ่มคนใน
สือ่สงัคมออนไลน์ใหร้บัทราบ 

5. การรบัสมคัรจากวนันดัพบแรงงาน เป็นช่องทางการเปิดรบัสมคัรงานนอกสถานทีต่ามทีส่ านกังานจดัหา
งานไดท้ าการจดังานวนันดัพบแรงงานขึน้ตามสถานทีต่่าง ๆ โดยการประสานงานผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ
ในจงัหวดัต่าง ๆ   

6. การประกาศผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ ใชใ้นการประชาสมัพนัธผ์่านป้ายประกาศต าแหน่งงาน
ว่างภายในประเทศ และประชาสมัพนัธผ์่านหน้าสือ่สงัคมออนไลน์ของส านกังานจดัหางานจงัหวดัต่าง ๆ  

7. การสรรหาจากบุคคลทีเ่ขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง (Walk-in) เป็นการเปิดรบัสมคัรงานขององคก์รตามวนัท า
การทีก่ าหนด โดยมวีนัเวลาเปิดรบัสมคัรระบุอย่างชดัเจน  

8. การรบัสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นช่องทางการสือ่สารทีจ่ดัท าไวเ้พื่อประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคล
ทัว่ไปรบัทราบเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นขององคก์ร โดยไดร้วบรวมขอ้มลูต าแหน่งงานทีเ่ปิดรบัสมคัร สทิธปิระโยชน์
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และสวสัดกิารทีพ่นกังานจะไดร้บั รวมถงึการเป็นช่องทางการตดิต่อประสานงานโดยตรงเกีย่วกบัการรบัสมคัร โดยผ่าน
ทางเวบ็ไซตท์ีใ่หผู้ส้มคัรไดเ้ขา้มากรอกประวตัสิว่นตวั และเลอืกสมคัรงานตามต าแหน่งต่าง ๆ ทีเ่ปิดรบัสมคัร 

9. การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นช่องทางการสือ่สารและประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงาน
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ ทีส่ามารถโตต้อบกบัผูส้มคัรไดท้นัท ีผ่านช่องทาง Facebook Line และTwitter ทัง้ของ
องคก์รเอง และสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นทีน่ิยมในจงัหวดัต่าง ๆ มปีระโยชน์ในการเป็นรปูแบบของการสรา้งภาพลกัษณ์
ใหก้บัองคก์ร แต่คุณสมบตัผิูส้มคัรทีเ่ขา้มาสมคัรกย็งัไม่ไดต้อบโจทยข์ององคก์ร แต่เป็นเครื่องมอืการประชาสมัพนัธท์ี่
เหมาะส าหรบัผูส้มคัรในยุคปจัุบนั สง่ผลให ้Facebook เป็นช่องทางทีไ่ดร้บัความนยิมทัง้ในดา้นความสะดวกสบายและ
รวดเรว็ เป็นช่องทางทีส่ามารถตดิต่อกบัฝา่ยบุคคลไดโ้ดยตรงมากกว่าดว้ย 

10. การสรรหาผ่านระบบเวบ็ไซตท์ีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบัการแสดงผลผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เป็นช่อง
ทางการประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงานทีม่จีุดประสงคเ์พื่อสือ่สารกบัคนรุ่นใหม่ทีต่ดิการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยทาง
องคก์รไดม้กีารออกแบบเวบ็ไซตท์ีเ่หมาะกบัการใชง้านบนโทรศพัทม์อืถอื เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูส้มคัรมากขึน้ผ่านทางเวบ็ไซต ์
ใหผู้ส้มคัรไดท้ าการกรอกใบสมคัร และลงทะเบยีนจองควิสมัภาษณ์งานผ่านระบบโตต้อบแบบอตัโนมตัิ 

ช่องทางพนกังานใชใ้นการรบัขา่วสารการสมคัรงาน มดีงัต่อไปนี้ 

 1. การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ความเหน็เกีย่วกบัการทราบขา่วการสมคัรงานจากช่องทาง
หน้าเฟซบุ๊ค (Facebook Page) โดยมคีวามเหน็ว่าเป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่ายใชง้านไดบ้อ่ย สามารถสือ่สาร
โตต้อบกบัผูโ้พสตห์รอืผูป้ระกาศรบัสมคัรไดอ้ย่างรวดเรว็ ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น เบอรโ์ทรศพัทส์ามารถตดิต่อไดแ้ละมี
แนวโน้มทีจ่ะรบัสายมากกว่า กลา่วโดยสรุปคอืการประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ มปีระโยชน์ในดา้นความ
รวดเรว็ ความสะดวกสบายและสามารถง่ายต่อการเขา้ถงึการรบัรูข้องผูห้างานมากกว่า 

2. การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต มคีวามเหน็เกีย่วกบัช่องทางดงักล่าวว่าการสมคัรงานผ่านเวบ็ไซตร์บั
สมคัรงานโดยตรง มคีวามน่าเชือ่ถอืทางดา้นขอ้มลูการรบัสมคัรมากกว่า พรอ้มทัง้ยงัสามารถใหผู้ส้มคัรไดศ้กึษา
รายละเอยีดการสมคัรงานในดา้นของรปูแบบการด าเนินธุรกจิขององคก์ร ต าแหน่งทีเ่ปิดรบัสมคัร ลกัษณะงาน 
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมถงึการทราบสวสัดกิารทีจ่ะไดร้บัจากการเป็นพนกังานในองคก์ร กล่าวโดย
สรุปคอืการสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต มปีระโยชน์ในดา้นความน่าเชื่อถอื และการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการเปิดรบั
สมคัรงานขององคก์รไดด้ ี

3. การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์รผ่านโครงการของบรษิทั ความเหน็เกีย่วกบัช่องทางการทราบขา่ว
การรบัสมคัรงานจากการแนะน าของเพื่อนหรอืคนรูจ้กัว่า ท าใหส้ามารถประเมนิความสามารถและความชอบในลกัษณะ
ไดด้ ีหากมเีพื่อนแนะน าใหม้าสมคัรงาน กจ็ะสามารถสอบถามรายละเอยีดการปฏบิตังิานในเชงิลกึไดม้ากยิง่ขึน้ 
สามารถทราบรายละเอยีดงานไดด้ ีและกระบวนการขัน้ตอนในการปฏบิตัใินเชงิลกึไดด้กีว่า โดยมทีีม่าของขอ้มลูจาก
ประสบการณ์ของผูป้ฏบิตังิานจรงิ ความสมัพนัธข์องผูท้ีแ่นะน ากบัผูส้มคัรงานใหม่ จะเหน็ไดใ้นรปูแบบความสมัพนัธก์นั
ของรุ่นพีรุ่่นน้องในมหาวทิยาลยั บุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นญาตพิีน้่อง เพื่อนบา้นในระแวกเดยีวกนั รวมถงึการแนะน า
แฟนหรอืสามภีรรยาใหม้าสมคัรงานกบัองคก์ร กล่าวโดยสรุปคอืการแนะน าจากพนกังานภายในองคก์รผ่านโครงการ
ของบรษิทั มปีระโยชน์ในดา้นการรบัขอ้มลูรายละเอยีดการท างาน และกระบวนการการปฏบิตัใินเชงิลกึไดด้ี 

4. การรบัทราบขา่วการสมคัรงานผ่านเครอืขา่ยปากต่อปาก ความเหน็เกีย่วกบัช่องทางการทราบขา่วการรบั
สมคัรงานแบบปากต่อปากมสีว่นช่วยในการตดัสนิใจเลอืกสมคัรงานกบัองคก์รได ้มขีอ้เทจ็จรงิทัง้ในดา้นการดแูล
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พนกังาน สิง่แวดลอ้มในการท างาน และขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งเจอในการปฏบิตั ิการพดูกนัแบบปากต่อปากจะมี
หลากหลายแง่มมุ ไม่ว่าจะเป็นดา้นสวสัดกิารและการดแูลพนกังานทีด่ ีมเีพื่อนร่วมงานและหวัหน้างานทีด่ ีสว่น
ขอ้เทจ็จรงิในดา้นลกัษณะงานนัน้ ก่อนทีพ่นกังานจะเลอืกมาสมคัรงานมกัจะมบีางสว่นทีเ่ขา้ไปหาขอ้มลูการท างานจาก
เวบ็ไซต ์โดยจะมเีน้ือหาเกีย่วกบัลกัษณะงานในหลากหลายแงมุ่ม ทัง้ในดา้นค่าตอบแทน และสิง่ทีพ่นกังานจะตอ้งเจอ
ในการปฏบิตังิาน กล่าวโดยสรุปคอืการรบัทราบขา่วการสมคัรงานผ่านเครอืขา่ยปากต่อปาก มปีระโยชน์ในดา้นการรบั
ขอ้มลูการปฏบิตังิานทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ และมปีระโยชน์ต่อการเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัลกัษณะทีผู่ส้มคัรตอ้ง
เผชญิในการปฏบิตังิานจรงิ 

อภิปรายผล 

งานวจิยัชิน้น้ีวเิคราะหต์รวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งบุคคล 2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีฝ่า่ยสรรหาทรพัยากรบุคคล และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พนกังานทีผ่่านกระบวนการการสรรหา
จากภายนอกองคก์ร โดยศกึษาขอ้มลูจากแหล่งเอกสารประกอบ และใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลดว้ยการตคีวามสรา้งขอ้สรุป
แบบอุปนยั (Analytic Induction) โดยผลการวจิยัมกีารอภปิรายตามวตัถุประสงคก์ารท าวจิยั ดงันี้ 

ช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

การใชช้่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รของธุรกจิคอนแทค็เซน็เตอรแ์หง่หนึ่งในจงัหวดั
นครราชสมีา มชี่องทางประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรงานขององคก์รมทีัง้สิน้ 11 ช่องทางดว้ยกนั ในขณะเดยีวกนั
พนกังานทีผ่่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาร่วมงานกบัองคก์รกไ็ดใ้ชช้อ่งทางการรบัขา่วสารการสมคัรผ่านช่องทางเพยีง 4 
ช่องทาง โดยจะอธบิายไดด้งัตาอไปนี้ 

ช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รทีอ่งคก์รใชใ้นการสือ่สารและประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงาน จะ
ประกอบไปดว้ย 10 ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

 1) การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์ร (Employee Referrals) องคก์รไดจ้ดัโครงการส าหรบัพนกังาน 
โดยใหพ้นกังานแนะน าบุคคลภาพนอกองคก์รเขา้มาสมคัรงานกบับรษิทั โดยมกีารใหร้างวลัตอบแทนส าหรบัการแนะน า
ผูส้มคัรทีไ่ดท้ าสญัญาจา้งกบัองคก์ร เป็นวธิกีารทีใ่ชง้บประมาณในการด าเนินการค่อนขา้งน้อย (ชชูยั สมทิธไิกร, 2556) 
โดยองคก์รไดป้ระโยชน์จากการไดบุ้คลากรทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน และผูส้มคัรไดป้ระโยชน์ในการรบัขอ้มลู
รายละเอยีดการท างาน และกระบวนการการปฏบิตัใินเชงิลกึไดด้ ีโดยพนกังานในองคเ์ป็นบุคคลทีท่ราบถงึทกัษะ 
คุณสมบตั ิพฤตกิรรม และประสบการณ์ของผูส้มคัรทีแ่นะน ามาเป็นอย่างด ีประกอบกบัเป็นบุคคลทีรู่จ้กักบัลกัษณะงาน
และวฒันธรรมองคก์ร ท าใหส้ามารถแนะน าบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้(Mariia Bogatova, 2017) 

 2) การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต องคก์รมแีหล่งทีม่าของผูส้มคัรปรมิาณมาก พรอ้มทัง้มศีกัยภาพในการ
ปฏบิตังิานทีส่งู สามารถตอบโจทยข์ององคก์รไดม้ากทีส่ดุทัง้ในดา้นปรมิาณ คุณภาพ และความคุม้ค่า สว่นผูส้มคัร
ไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื และระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการเปิดรบัสมคัรงานขององคก์รไดช้ดัเจน เป็นเทคโนโลยทีี่
ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใชใ้นการสรรหาบุคลากร (ชชูยั สมทิธไิกร, 2556) ช่องทางนี้ไดถู้กคดิคน้ขึน้ในช่วง
ตน้ยุค 2000 มขีอ้จ ากดัดา้นการใชง้านเป็นเพยีงแหล่งขอ้มลูหลกัในการสือ่สารประชาสมัพนัธข์า่วในองคก์ร ประกาศ
ต าแหน่งงานว่าง และรายละเอยีดการตดิต่อและการเปลีย่นแปลงในองคก์ร กล่าวคอืเป็นรปูแบบการสือ่สารแบบ
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ช่องทางเดยีว ต่อมาไดม้กีารพฒันาระบบใหผู้ส้มคัรสามรถสือ่สารกบัองคก์รไดผ้่านทางเวบ็ไซตข์ององคก์รผ่านอเีมลล์ 
ซึง่เป็นการสือ่สารแบบสองทาง (Maureen Sills, 2014) 

 3) การสรรหาตามสถาบนัการศกึษา  เป็นช่องทางทีอ่งคก์รสามารถด าเนินการสมัภาษณ์ในวทิยาเขตของ
สถาบนัศกึษา โดยจะมนีกัศกึษาปีสดุทา้ยทีก่ าลงัจะจบการศกึษามาเขา้รบัการสมัภาษณ์ (Gaurav Akrani, 2011) 
ช่องทางดงักล่าวเป็นแหล่งทีม่าของผูส้มคัรไดเ้พยีงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยงัไม่สามารถเป็นช่องทางทีม่ผีูส้มคัรไดท้ัง้ปี มี
ประโยชน์ในการเป็นช่องทางทีท่ าใหก้ารสรรหาง่ายขึน้จากการเลอืกผูส้มคัรทีม่วีุฒกิารศกึษาทีต่รงกบัความตอ้งการกบั
ลกัษณะงานขององคก์ร (Mariia Bogatova, 2017) แต่เป็นช่องทางทีย่งัไม่บรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน
เน่ืองจากยงัไม่ถงึก าหนดระยะเวลาการส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม  

4) การประกาศผ่านสถาบนัการศกึษา ช่องทางการประชาสมัพนัธด์งักล่าวใชง้บประมาณการประชาสมัพนัธ์
รบัสมคัรงานน้อยมาก เป็นรปูแบบการประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษารบัทราบขา่วการสมคัรงาน
ผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธข์องทางมหาวทิยาลยั (Neha Nazneen Siddiqui, 2016) อย่างไรกแ็ลว้แต่ ยงัไมม่ผีูส้มคัร
กล่าวถงึการรบัขา่วการสมคัรงานจากช่องทางนี้เท่าใดนกั 

 5) การรบัสมคัรจากวนันดัพบแรงงาน ช่องทางการเปิดรบัสมคัรงานนอกสถานทีต่ามทีส่ านกังานจดัหางานได้
ท าการจดังานวนันดัพบแรงงานขึน้ตามสถานทีต่่าง ๆ  (Owais Shafique, 2012) มปีระโยชน์ในดา้นการประชาสมัพนัธ์
องคก์ร และเพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างองคก์รกบัส านกังานจดัหางานประจ าจงัหวดัเท่านัน้  

 6) การประกาศผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ ใชป้ระโยชน์ในการประชาสมัพนัธผ์่านหน้าสือ่สงัคม
ออนไลน์ของส านกังานจดัหางาน เป็นองคก์รทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการสง่เสรมิดา้นอาชพีของสว่นราชการ 
(Mavis Adu-Darkoh, 2014) ซึง่องคก์รจะประสานงานกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ประชาสมัพนัธร์บัสมคัรบคุลากร และจากการสอบถามยงัไม่พนกังานรบัทราบขา่วการสมคัรงานจากช่องทางนี้เท่าใดนกั 

 7) การสรรหาจากบคุคลทีเ่ขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง (Walk-in) เป็นการเปิดรบัสมคัรงานขององคก์รตามวนัท า
การทีก่ าหนด มพีนกังานเริม่งานจากการใชช้่องทางการสมคัรพอสมควร มกัจะใชใ้นองคก์รทีม่ชีือ่เสยีงทีด่ ี(Owais 
Shafique, 2012) แหล่งผูส้มคัรทีเ่ขา้มาสมคัรในรปูแบบนี้ทราบขา่วมาจากสือ่สงัคมออนไลน์ หรอื Facebook 

 8) การรบัสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั ช่องทางการสือ่สารทีจ่ดัท าไวเ้พื่อประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลทัว่ไป
รบัทราบเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาขององคก์ร สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืหนึ่งในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร
ได ้บรษิทัขนาดใหญ่หลายแห่งสนบัสนุนใหผู้ส้มคัรทีม่ศีกัยภาพ สมคัรงานผ่านเวบ็ไซตข์ององคก์ร เป็นแนวทางช่วย
สรา้งความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ร เช่นเดยีวกบัการสรา้งแบรนดข์องบรษิทั (Mariia Bogatova, 2017) โดยองคก์ร
มกัจะใชเ้วบ็ไซตข์ององคก์รควบคู่ไปกบัเวบ็ไซตห์างานทัว่ไป เน่ืองจากช่องทางนี้มแีนวโน้มทีจ่ะท าใหผู้ส้มคัรไดร้บั
ขา่วสารการสมคัรงานทีร่วดเรว็ และเป็นช่องทางทีม่กีารโตต้อบจากองคก์รไดอ้ย่างรวดเรว็ และผูส้มคัรมกีารใชง้านสงู 
(Maureen Sills, 2014) ส าหรบัการใชง้านขององคก์รช่องทางนี้ เป็นช่องทางทีส่มคัรทุกคนตอ้งท าการกรอกประวตัิ
สว่นตวัผ่านระบบ กล่าวคอื ไมว่า่ผูส้มคัรจะรบัทราบขา่วการสมคัรงานใด กต็อ้งใชช้่องทางนี้เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ
สมัภาษณ์งานของบรษิทั  

 9) การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นช่องทางการทีเ่หมาะสมกบัองคก์รทีต่อ้งการคนรุ่น
ใหม่มารว่มงาน (กฤตนิ กุลเพง็, 2560) โดยสือ่สงัคมออนไลน์จะประกอบไปดว้ย Facebook, Twitter และ LinkedIn 
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(Maureen Sills, 2014) การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ เป็นระบบเครอืขา่ยทีป่ระสบผลส าเรจ็มากกว่าสือ่รบัสมคัรงานอื่น ๆ 
ในดา้นการใชเ้ป็นเครื่องมอืสือ่สารและโตต้อบกบัผูส้มคัร และบคุคลทัว่ไปไดอ้ย่างรวดเรว็ (Armstrong M., 2014) 

 10) การสรรหาผ่านระบบเวบ็ไซตท์ีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบัการแสดงผลผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เป็นช่อง
ทางการประชาสมัพนัธร์บัสมคัรงานทีใ่ห ้ผูส้มคัรจองควิสมัภาษณ์งานผ่านระบบโตต้อบแบบอตัโนมตั ิ(สรุศกัดิ ์ชะมา
รมัย,์ 2560) รวมถงึการเป็นปจัจยัความส าเรจ็ของการสรรหาบุคลากรในเรื่องความสะดวกและความง่ายในการใชง้าน 
(Navigational Usability) โดยผูส้มคัรงานคาดหวงัการใชง้านทีส่ะดวกและสามารถเขา้ถงึและสบืหาขอ้มลูไดง้่าย และ 
ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) สามารถแสดงผลผ่านเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์
โฟนได ้(ภานุวฒัน์ กลบัศรอี่อน, 2558) 

 ช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รทีพ่นกังานผูผ้า่นการสมัภาษณ์รบัทราบขา่วการสมคัรงาน 
จะประกอบไปดว้ย 4 ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

 1) การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นช่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัองคก์รทีต่อ้งการ
คนรุ่นใหม่ โดยสือ่สงัคมออนไลน์ทีก่ล่าวถงึคอื Facebook (Maureen Sills, 2014) พนกังานทีผ่า่นการสมัภาษณ์และเริม่
งานกบัองคก์รทราบขา่วการสมคัรงานจาก Facebook Page ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มหางานโคราช หรอื เพจ Korat : 
เมอืงทีคุ่ณสรา้งได ้การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ เป็นระบบเครอืขา่ยทีป่ระสบผลส าเรจ็มากกว่าสือ่รบัสมคัรงานอื่น ๆ 
เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึการรบัรูข้องบุคคลทัว่ไปไดอ้ย่างรวดเรว็ (Armstrong M., 2014) 

 2) การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ผูส้มคัรไดร้บัขอ้มลูรายละเอยีดของต าแหน่งงาน อย่างเชน่ หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ คุณสมบตั ิลกัษณะการปฏบิตังิาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีจ่ะไดจ้ากการเป็นพนกังาน จากแหล่งทีม่า
ของขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื โดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการเปิดรบัสมคัรงานขององคก์รไดช้ดัเจน ผ่านเวบ็ไซตห์า
งานต่าง ๆ  โดยการเลอืกสือ่ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็  โดยการประกาศรบัสมคัรงานจะตอ้งใช้
สือ่ทีด่งึดดูผูส้มคัรไดเ้ป็นอย่างด ี(Mariia Bogatova, 2017) และสือ่ทีท่ าใหผู้ส้มคัรใหค้วามสนใจจะเป็นรปูภาพแสดง
สถานทีท่านและบรรยากาศการท างานทีด่ ี

 3) การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์รผ่านโครงการของบรษิทั ความเหน็สว่นใหม่มองว่า เมื่อไดร้บัราบ
ขา่วการสมคัรงานจากพนกังานทีแ่นะน า จะไดป้ระโยชน์ในการรบัขอ้มลูรายละเอยีดการท างานในต าแหน่งทีเ่ปิดรบั
สมคัร รวมถงึสามารถทราบกระบวนการการปฏบิตัติามต าแหน่งนัน้ ๆ ในเชงิลกึไดด้ ีโดยพนกังานในองคก์รเป็นบุคคล
ทีรู่จ้กักบัลกัษณะงานและวฒันธรรมองคก์ร ท าใหส้ามารถแนะน าบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้(Mariia 
Bogatova, 2017) 

 4) การรบัทราบขา่วการสมคัรงานโดยเครอืขา่ยปากต่อปาก เป็นเครื่องมอืการประชาสมัพนัธอ์ย่างไม่เป็น
ทางการ ทีช่่วยในการน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร ผ่านบคุคลทีรู่จ้กัและเกดิความประทบัใจในบรษิทัจนช่วย
แนะน าบอกกล่าวบุคคลทีต่นเองรูจ้กัใหม้าสมคัรงานกบับรษิทั ท าให้ผูส้มคัรเกดิความประทบัใจและมทีศันคตทิีด่ต่ีอ
องคก์ร สะทอ้นหน้าตาภาพลกัษณ์ทีด่ทีีบ่รษิทัจะแสดงใหผู้ส้มคัรงานเหน็ สะทอ้นความรูส้กึทีด่ไีปถงึสนิคา้หรอืบรกิารที่
เป็นขององคก์ร (ชชัวาล อรวงศศ์ุภทตั, 2555) 
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ปัญหาจากการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 

จากการวจิยัเรื่องช่องทางการสมคัรงานท าใหค้น้พบปญัหาเกีย่วกบัการใชช้่องทางการสรรหาพนกังานระหว่าง
ช่องทางทีอ่งคก์รมแีละด าเนินการอยู่ในปจัจุบนั ทีม่คีวามหลากหลาย โดยเทยีบกบัขอ้มลูการใชช้อ่งทางการรบัทราบ
ขา่วสารการสมคัรงานจรงิของพนกังาน ว่ามเีพยีง 4 ช่องทางหลกัเท่านัน้ โดยผูว้จิยัขออธบิายปญัหาทีเ่กดิจากการใช้
ช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์รตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1) การสรรหาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ปญัหาทีอ่งคก์รตอ้งเจอคอืปญัหาดา้นปรมิาณขอ้มลูใบสมคัรทีม่จี านวน
มาก ท าใหก้ระทบต่อการใชร้ะยะเวลาในการสรรหาทีเ่พิม่มากขึน้ เน่ืองจากกระบวนการสรรหาบุคลากรจากภายนอก
องคก์รตอ้งใชร้ะยะเวลาการสรรหาทีน่านขึน้ทัง้จากการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร ซึง่สอดคลอ้งกบั Gaurav Akrani 
(2011) และ มงคล สริขิจรเดชสกุล (2007)  

 2) การแนะน าจากพนกังานภายในองคก์ร บางครัง้พนกังานทีแ่นะน าผูส้มคัรงานใหเ้ขา้มาร่วมงาน ไม่ไดบ้อก
รายละเอยีดงานทีถู่กตอ้ง รวมถงึแจง้รายละเอยีดการปฏบิตังิานทีค่ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ท าใหเ้กดิปญัหาที่
ผูส้มคัรไม่ไดร้บัขา่วสารทีถู่กตอ้ง และตคีวามลกัษณะงานผดิไป ซึง่สอดคลอ้งกบั ชชูยั สมทิธไิกร (2556, หน้า 160) ที่
กล่าวว่า การใหข้อ้มลูแก่ผูส้มคัร จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ จะท าใหผู้ส้มคัรไม่เกดิความผดิหวงัเมื่อไดเ้ขา้มาเริม่
งานกบัองคก์รจรงิ ๆ  

 3) การประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ รปูแบบปญัหาทีเ่จอจะคลา้ยคลงึกบัการสรรหาผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ต เป็นดา้นปรมิาณขอ้มลูใบสมคัรทีม่จี านวนมาก ท าใหก้ระทบต่อการใชร้ะยะเวลาในการสรรหาทีเ่พิม่มากขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบั Chitra Reddy (2016) อกีทัง้ท าใหเ้กดิการเสยีเวลาในการคดักรองทางดา้นคุณวุฒ ิวยัวฒุขิองผูส้มคัร 

 4) การสรรหาตามสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ เกดิปญัหาจากการทีผู่ส้มคัรหรอืนกัศกึษาไม่สามารถเขา้มา
ร่วมงานกบัองคก์รไดท้นัท ีจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล กล่าวว่า เน่ืองจากนกัศกึษายงัไม่
ส าเรจ็การศกึษา ท าใหอ้งคก์รสามารถใชช้่องทางดงักล่าวสรรหาพนกังานไดเ้พยีงช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 5) การประกาศผ่านสถาบนัการศกึษา เกดิปญัหาจากการทีผู่ส้มคัรหรอืนกัศกึษาไม่สามารถรบัทราบขา่วการ
เปิดรบัสมคัรจากช่องทางนี้เท่าทีค่วร เนื่องจากสถานการค์วามนยิมดา้นการใชส้ือ่เปลีย่นแปลงไป โดยสว่นมาก
นกัศกึษาทีเ่พิง่ส าเรจ็การศกึษาจะรบัทราบขา่วการสมคัรงานจากสือ่สงัคมออนไลน์ 

 6) การรบัสมคัรจากวนันดัพบแรงงาน ช่องทางการรบัสมคัรจากวนันดัพบแรงงานประสบปญัหาการเจอ
ผูส้มคัรทีไ่ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์ร อกีทัง้ผูส้มคัรบางสว่นไม่ไดจ้รงิจงักบัการสมคัรงานกบัองคก์รเท่าทีค่วร 
  7) การประกาศผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ ช่องทางการประกาศรบัสมคัรผ่านส านกังานจดัหางาน
ของราชการประสบผลส าเรจ็ค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากเจอผูส้มคัรทีไ่ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
   8) การสรรหาจากบคุคลทีเ่ขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง กลุ่มผูส้มคัรทีเ่ขา้มาสมคัรงานกบับรษิทัในชอ่งทางนี้ มกัจะ
ทราบอยู่แลว้ว่าองคก์รเปิดรบัสมคัรทุกวนัท าการ ปญัหาทีพ่บจากการใชช้่องทางการสมคัรในชอ่งทางนี้คอื ผูส้มคัรสว่น
ใหญ่ไม่ค่อยเตรยีมตวัส าหรบัการมาสมัภาษณ์งานเท่าทีค่วร สว่นหน่ึงเป็นปญัหามาจากความเขา้ใจในกระบวนการ
สมคัรงานทีค่ลาดเคลื่อนไป 
  9) การรบัสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั ปญัหาจากการใชช้่องทางการสมคัรงานผ่านช่องทางนี้มกัจะเกดิ
จากความสบัสนในการใชง้านระบบการลงเบยีนสมัภาษณ์และการกรอกขอ้มลูใบสมคัรผ่านระบบของบรษิทั โดยปญัหา
ทีม่กัจะเจอคอื ผูส้มคัรไม่เขา้ใจวธิกีารตัง้รหสัผ่าน และปญัหาทีเ่มื่อผูส้มคัรลงทะเบยีนสมคัรงานแลว้ไม่สามารถจ า
รหสัผ่านทีต่นเองตัง้ไวไ้ด ้สง่ผลกระทบคอืผูส้มคัรไม่สามารถกรอกใบสมคัรได ้
   10) การสรรหาผ่านระบบแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื พบปญัหาประเภทเดยีวกนักบัการใช ้การรบัสมคัรผ่าน
ระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอืผูส้มคัรไม่เขา้ใจในวธิกีารตัง้รหสัผ่าน 
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 จากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารทรพัยากรบุคคลท าใหส้ามารถสรุปปญัหาจากการใชช้่องทางการสรร
หาจากภายนอกองคก์ร ประการแรก คอื ปญัหาดา้นปรมิาณใบสมคัรจ านวนมากจากกการใชช้่องทางการสรรหาผ่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต และการประกาศรบัสมคัรงานผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ประการทีส่อง ปญัหาชอ่งทางการ
ประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่ตอบสนองวถิชีวีติของผูส้มคัรในยุคปจัจุบนั ยกตวัอย่างเช่น การประกาศผ่านสถาบนัการศกึษา และ
การประกาศผ่านส านกังานจดัหางานของราชการ ประการทีส่าม ปญัหาความเขา้ใจในการใชง้านระบบการสมคัรงาน 
ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซตข์องบรษิทั และการสรรหาผ่านระบบแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื ประการทีส่ีเ่ป็นความ
เขา้ใจในลกัษณะการท างานทีแ่ทจ้รงิ จากการใชช้่องทางการแนะน าจากพนกังานภายในองคก์ร และการสรรหาจาก
บุคคลทีเ่ขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง และประการสดุทา้ย ประการทีห่า้ ปญัหาการพบผูส้มคัรทีไ่มใ่ช่กลุ่มเป้าหมายของ
บรษิทัอย่างแทจ้รงิ ทัง้ในเรื่องของระยะเวลา และคุณสมบตัขิองผูส้มคัร ของช่องทางการสรรหาแบบการรบัสมคัรจากวนั
นดัพบแรงงาน และการสรรหาตามสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ 
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