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บทคัดยอ 

บทความนี้กลาวถึงการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกร โดยใชหลักสัปปุริสธรรม 7 มา
ประยุกตใชในการดําเนินการกระบวนการสรรหา ทุกกระบวนทัศน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร และกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูท่ีทําหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจะตองรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การใชหลักธรรมมาชวยในการบริหารจัดการก็ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวย
แกปญหา และชวยเสริมสรางแนวทางการบริหารบุคลากรแบบยั่งยืนได ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาได
กลาวถึงหลักธรรมท่ีสามารถสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไวหลายประการ 
โดยเฉพาะ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบดวย 1. ธัมมัญุตา (เปนผูรูจักเหตุ) 2. อัตถัญุตา (เปน
ผูรูจักผล) 3. อัตตัญุตา (เปนผูรูจักตน) 4. มัตตัญุตา (เปนผูรูจักประมาณ) 5. กาลัญุตา (เปนผูรู
จักกาล) 6. ปริสัญุตา (เปนผูรูจักบริษัท) 7. ปุคคลัญุตา (เปนผูรูจักบุคคล) ซ่ึงจากการวิเคราะห
ขอมูลความสอดคลองระหวางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกกับหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา การนํา
หลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุกในแตละกระบวนการของการ
ทํางาน จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร ซ่ึงสามารถเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน เพ่ือจะไดบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมาทํางานในองคกร 

 

คําสําคัญ: กระบวนการสรรหา, การสรรหาบุคลากรเชิงรุก, สัปปุริสธรรม 7  
 
Abstract 

This article discusses the Proactive recruitment of an organization by using 
the seven Sappurisadhamma to apply in the Recruitment process by are paradigms. 
The Rapid change of business environment has affecting to the operation of the 
organization and human resource management strategies inevitably. The persons 
who manage human resources in the organization must be aware of that changing 
the applying of Dhamma principles to help in management is considered an 
alternative solution to help strengthen the sustainable management of personnel. 
In Buddhism has stated the Dhamma principles can promote and support the 
management of human resources in many respects, especially the seven 
Sappurisadhamma principles which consisting of 1. Dharmannutta (knowing the 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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cause) 2. Atthannuta (knowing the consequence) 3. Attannuta (knowing oneself) 4. 
Mattannuta (knowing how to be temperate) 5. Kàlannutà (knowing the proper time) 
6. Parisannutà (knowing the assembly) 7. Puggalannutà (knowing the individual). The 
results of the analysis of the consistency data between proactive recruitment and 
the seven Sappurisadhamma found that bringing the seven Sappurisadhamma to 
integrate with proactive recruitment in each process of work. It will bring 
tremendous benefits to the organization. Which can choose to use the right person 
to work or use someone to suit the job. In order to get an effective person to work 
in the organization. 
 

Key words: Recruitment process, Proactive recruitment, The seven 
Sappurisadhamma 
 

บทนํา 

 จากสภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันทางธุรกิจ โลกาภิวัฒน สังคมและวัฒนธรรม สงผลใหองคกรตางๆ 
ตองปรับตัวท้ังดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรมองคการ และวิธีการบริหารจัดการ หากองคกรยัง
ยึดติดอยูกับรูปแบบการดําเนินงานท่ีเคยทําในอดีตก็ยากท่ีจะรักษาความอยูรอดขององคกรในระยะ
ยาวได จากการเปลี่ยนแปลงดังท่ีกลาวมาปฏิเสธไมไดวาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรจะ
ไดรับผลกระทบไปดวย สงผลใหการบริหารบุคคลแบบเดิมๆ ไมสามารถใชไดอีกตอไป จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจและองคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือชวยเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันและการอยูรอดอยางยั่งยืนขององคกร (Noe, R. A., Hollenbeck, J, R., Gerhart, B. 
& Wright, P. M., 2012, p. 25) ซ่ึงนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ
ทํางานใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และปรับตัวใหพรอมดวยแนวปฏิบัติท่ีเปน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกมากข้ึน (Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, 
M., 2013: 457-471) โดยจะตองมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ขององคกรเพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังเชิงปฏิบัติการและเชิงยุทธศาสตร และจะตองเปนผูนําในการเตรียมความพรอมของ
คนในองคกรใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นนักทรัพยากรบุคคลจะตองมี
ความเขาใจธุรกิจขององคกรเปนอยางดี รวมผลักดันใหองคกรขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จไดใน
ปจจุบันและอนาคต 
 รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก คือการเปลี่ยนรูปแบบงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหม โดยมีการเชื่อมโยงกับกลยุทธองคกรมากข้ึน มุงเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาความสามารถใหมๆ ไดแก การสรรหาพนักงานท่ีมีศักยภาพมารวมงาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การดูแลรักษาพนักงาน การสรางความผูกพันของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 



549การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เปนตน ซ่ึงในบทความนี้ผูเขียนจะเนนเรื่องของการสรรหาพนักงานเชิงรุก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูง โดยนําหลักสัปปุริสธรรม 7 ซ่ึงเปนหลักธรรมของสัตบุรุษมาประยุกตใชในแตละ
กระบวนการของการสรรหาเชิงรุก 
 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) 
 การสรรหาบุคลากร หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลท่ีพรอมและสามารถทํางานไดเขา
มาสมัครงานตามท่ีสวนราชการกําหนด (สํานักงาน ก.พ., 2557). 
 การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ทักษะท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานและองคกร โดยองคกรตองดําเนินการประชาสัมพันธตําแหนงท่ี
ตองการใหกลุมเปาหมายหรือตลาดแรงงานรับทราบ เพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามา
สมัครท้ังนี้อาจเปนการสรรหาจากภายในหรือภายนอกองคกรก็ได (กฤติน บุญเพ็ง, 2555, หนา 34). 
 แนวคิดเรื่องการสรรหาเชิงรุกไดรับการกลาวถึงมามากกวา 10 ป โดยบริษัทท่ีปรึกษา 
McKinsey & Company ซ่ึงเริ่มใชคําวายุคแหงสงครามชวงชิงคนเกง (The War of Talent) ในป 
พ.ศ. 2544 โดยสรุปไดวา การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เปนการปรับแนวทางการ
สรรหาใหมีความเขมขนในเชิงของการสนับสนุนกลยุทธองคกรท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการเพ่ิม
ชองทางท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายใหหลากหลายวิธีมากข้ึน รวมถึงมีการวิเคราะหตนทุนการดําเนินงาน
สรรหาเทียบกับคาใชจายอ่ืนๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอยางความสําเร็จดานการสรรหา
เชิงรุก เชน บริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงไดใหความหมายการสรรหาเชิงรุกวา หมายถึง การ
ใชทุกชองทาง ทุกโอกาส ทุกสถานกรณเพ่ือการสรรหาบุคลากรอยางมีจรรณยาบรรณ วิธีการสรรหา
เชิงรุก เปนการมุงเขาหาผูสมัครกลุมเปาหมาย วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีแตกตางจากการสรรหาแบบ
ปกติซ่ึงเปนกระบวนการสรรหาเชิงรับโดยท่ัวไป เชน การประกาศรับสมัครผานหนังสือพิมพ 
อินเตอรเน็ต ใบปลิว โปสเตอร เพ่ือนแนะนํา หรืองาน job fair เปนตน (ศูนยสรรหาและคัดเลือก 
สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 8). 
 การสรรหาในปจจุบันจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางมีกลยุทธในเชิงรุก เพ่ือใหการสรร
หาเปนไปอยางรวดเร็ว และไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ โดยกลยุทธดังกลาว 
จําเปนตองสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร รวมท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจอีกดวย ซ่ึงขอมูล
นําเขาสําคัญสําหรับกลยุทธการสรรหาเชิงรุกก็คือการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
หนวยงาน และองคกรท่ีสะทอนถึงจํานวนท่ีเหมาะสมและความรูความสามารถท่ีตองการท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหรูท้ังปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรท่ีตองการ นอกจากนี้ กลยุทธการ
สรรหาเชิงรุกยังตองกําหนดวิธีการสรรหาท้ังชองทาง ประชาสัมพันธและรูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสม สามารถเขาถึง และดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
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 ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีโดดเดนของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
1. พัฒนาวิธีการสรรหาอยางตอเนื่อง โดยตองใชความคิดวิเคราะหขอมูลสารสนเทศมาก

ข้ึนกวาเดิม การสรรหาแบบเดิมๆ องคกรอ่ืนสามารถเลียนแบบและทําตามไดอยางรวดเร็วรวมท้ัง
การหาสาเหตุใหพบวาเหตุผลจูงใจใดของคูแขงท่ีทําใหคนเกงลาออกไปทํางานดวย 

2. สรางแบรนดหรือประกาศจุดยืนการสรรหาวาคนลักษณะใดท่ีองคกรตองการการสราง
ความรูสึกทาทายสําหรับคนเกงท่ีตองการทํางานรวมกับคนเกงอ่ืนๆ เหมือนกับ ดังท่ี Google เคย
ประกาศในยุคเริ่มตนธุรกิจวา“เราตองการจางคนฉลาดล้ําเลิศอยางคุณ” (You’re brilliant, we’re 
hiring) 

3. การปรับปรุงลักษณะงานใหมีความทาทายนาสนใจรวมถึงสภาพแวดลอมการทํางาน
รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนท่ีนาดึงดูดใจ 

4. กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตองการตามความเปนจริง ไมเฉพาะแตคุณวุฒิ
การศึกษาแตเนนความสามารถทางสติปญญาทักษะการเรียนรูทักษะการปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือ
แมแตการกลาคิดนอกกรอบ เชนเดียวกับท่ี Google ไดประกาศรับสมัครไวท่ีหนาแรกของเว็บไซต
สมัครงานวาใหความสําคัญกับคะแนนนอยกวาความสามารถในการทํางานและการเขากับเพ่ือนรวม
ทีม 

5. 80%ของผลลัพธองคกรเชนรายไดและผลกําไรมักมาจากความพยายามของพนักงาน
จํานวน 20% ของท้ังองคกร ซ่ึงเปนระดับตําแหนงผูบริหาร ดังนั้นองคกรจึงตองใหความสําคัญ การ
ทุมเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผูบริหารทุกระดับ และ/หรือตําแหนงงานท่ีมีผลกระทบ
ตอความสําเร็จขององคกรมากกวาการสรรหาตําแหนงงานท่ัวไป 

6. ปฏิบัติตอผูสมัครเชนเดียวกับท่ีปฏิบัติตอลูกคา ซ่ึงหมายถึงจําเปนตองหาขอมูลเชิงลึก
เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพ่ือใหสามารถเขาใจความตองการของกลุมเปาหมายไดดี
ยิ่งข้ึน หรือปรับแตงลักษณะงานหรือขอเสนอใหนาจูงใจ ซ่ึงอาจโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายลาออก
มาทํางานกับท่ีทํางานแหงใหม 

7. สรางโอกาสและทําสิ่งท่ีแตกตางเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการจางงาน 
8. ปรับปรุงข้ันตอนการสรรหาคัดเลือกใหรวดเร็ว เนื่องจากสวนใหญคนเกงมักถูกจางงาน

ภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือปองกันการเปลี่ยนใจหรือถูกชิงตัวจากองคกรคูแขง 
9. ทุกคนในองคกรตองทําหนาท่ีเปนเครือขายในการชวยหาคนเกงใหองคกรดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงระดับผูบริหารข้ึนไปเพราะมีโอกาสไดพบปะคนเกงในแวดวงการ
ทํางานสถาบันวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญในสายงานมากกวาฝายทรัพยากรบุคคล 

10. การปรับเครื่องมือการสรรหาเพ่ือใหทันกับยุคดิจิตอลและเหมาะสมกับ Lifestyleของ
คนรุนใหมท่ีตองการความคลองตัวเพ่ือลดชองวางและเพ่ิมความรวดเร็วในการสื่อสารรวมถึงเพ่ิมความ
สะดวกในการสรรหาอีกดวยเชนการสัมภาษณผาน Application Online เชน Skype หรือ Line 
หรือ Facetime แทนการสัมภาษณท่ีสํานักงาน เพราะคนเกงท่ีเปนกลุมเปาหมายอาจจะยังไมลาออก
เปนตน 
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11. การเปนพันธมิตร รวมท้ังการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรท่ีอาจชวย
สนับสนุนการสรรหาขององคกรเชน สมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรมหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเปนศูนยรวมกลุมเปาหมายหรือแหลงผลิตคนในวิชาชีพเฉพาะทางเปนตนเพ่ือเพ่ิมโอกาสได
พบกับกลุมเปาหมาย (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 8-9). 
  
 คุณลักษณะของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
 เม่ือกลาวถึงกระบวนการสรรหาเชิงรุก สามารถพิจารณาไดตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. องคกรมีการวางแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 2. ขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดทําแผนกําลังคน/แผนอัตรากําลังมาจากการวิเคราะหปจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกองคกรและตองเปนขอมูลท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 3. แผนอัตรากําลังจะถูกกําหนดออกมาเปนกลยุทธการสรรหาบุคลากรท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 4. กลยุทธการสรรหาบุคลากรตองเปนกลยุทธเชิงรุกในดาน คุณภาพ ปริมาณ และเวลา 
กลาวคือ ไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ในปริมาณท่ีกําหนด และ ณ ชวงเวลาท่ีตองการ 
 5. มีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดชวงเวลาและผลลัพธของความกาวหนา และมี
ตัวชี้วัดท่ีวัดผลไดอยางครอบคลุม 
 6. งานสรรหาเชิงรุกตองเปนงานหลักไมใชงานฝาก ตองมีการจัดสรรงบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบหลักไวอยางชัดเจน 
 7. มีการติดตามประเมินผล เพ่ือใชในการปรับปรุงกลยุทธการสรรหาเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
และตองเชื่อมตอกับกระบวนการรักษาบุคลากร (Retention) ในองคกร มิเชนนั้นจะเปนการลงทุน
ท่ีสูญเปลา (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 4-5). 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการสรรหาเชิงรุกเปนการกระทําท่ีมีระบบ มีทิศทาง 
และเปาหมาย (คุณภาพ ปริมาณ และเวลา) ท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือถูกเรียกวากลยุทธแลวตองมีความ
ยืดหยุนและปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 
 
ข้ันตอนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
 เม่ือความสามารถในการแขงขันขององคกรเปนผลมาจากความสามารถของบุคลากร การ
ทํางานของฝายทรัพยากรบุคคล จึงตองสรรหาคนทํางานท่ีตอบโจทยองคกรใหไดมากท่ีสุด และวิธีท่ี 
ตองนํามาใชก็คือ การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ท่ีเปนการสรรหาผูสมัครงานให
ไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการสรรหาอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหไดคนทํางานตามท่ี
ตองการอยางรวดเร็วหรือกอนนายจางรายอ่ืน ซ่ึงมี 3 ข้ันตอนอยางงาย ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนสรรหาเชิงรุก 

- วิเคราะหความตองการกําลังคน (Manpower Planning)  
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- ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานท่ีตองการอัตรากําลังคน รวมกันต้ังเปาหมาย
และตัวชี้วัดของผลงาน พรอมรวมกันทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือก 

- วางแผนการคัดเลือกจากแหลงสรรหาท่ีเหมาะสม  
 กอนเขาสูข้ันตอนการวางแผน ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานควรไดรับการพัฒนา
ทักษะการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณผูสมัครเพ่ือให ไดคนทํางานท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นตองมีการระดมความเห็นของทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานเพ่ือนํามา
ปรับปรุงในงานสรรหาครั้งตอๆ ไป และตองรักษาขีดความสามารถในการสรรหาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
จะตองสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังท่ีอิงตามความจําเปนในการสรรหา โดยอาจจะยึด
เกณฑ ตําแหนงงานท่ีสําคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill Position) เปน
ตําแหนงท่ีจะสรรหาใหมหรือสรรหาทดแทนมากอนตําแหนงงานดานสนับสนุน (Support 
Function Position) 
 ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการเชิงรุก 

- วิเคราะหตําแหนงงานท่ีสําคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill 
Position) และนํามาคนหาวามีพนักงานภายในตําแหนงใดท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนไดบาง หรือ
เพ่ือนํามาใชเพ่ือปรับปรุงและจัดทําแผนการลดเวลาสรรหา เชน การสัมภาษณผูสมัครงานเพ่ือข้ึน
บัญชีเก็บไวใหพรอมเรียกทํางานในอนาคต 

- คนหาแหลงจางงานเฉพาะทางหรือเฉพาะสาขาอาชีพ ซ่ึงอาจใชวิธีซ้ือพ้ืนท่ีประกาศ
งาน ก็จะชวยใหเขาถึงผูสมัครงานท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- วิเคราะหประสิทธิภาพของชองทางการสรรหาแตละแหลงท่ีเลือกใช พรอมจัดลําดับ
ความสําคัญของแตละชองทาง เพ่ือใหแผนการสรรหาและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

- ติดตามสถานการณการจางงานและแหลงจางงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหาชองทางรับ
คนเขาทํางาน 
 ตลอดการดําเนินการสรรหา ควรสรางเครือขายและประสบการณท่ีดีกับผูสมัครงานและ
แหลงจางงานตางๆ ดวย เพ่ือประสิทธิภาพในการสรรหาและผลลัพธท่ีดีท่ีจะสงผลในระยะยาว 
 ข้ันตอนท่ี 3 วัดผลเชิงรุก 

- นําตัวชี้วัดท่ีตั้งไวจากข้ันตอนการวางแผนมาวัดผลงานท่ีไดจากการสรรหา 
- นําผลการประเมินท่ีวัดไดมาปรับปรุงเพ่ือนําไปพัฒนาในการสรรหาครั้งตอไป (ชัชวาล 

อรวงศศุภทัต, ออนไลน). 
จะเห็นไดวา การสรรหาเชิงรุกท้ัง 3 ข้ันตอน จะตองมีการวิเคราะหในทุกข้ันตอน ดังนั้น 

ถามีการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนและตั้งคําถามพรอมหาคําตอบไดมากเทาไร การสรรหาเชิงรุกก็
จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สัปปุริสธรรม 7 
 คุณธรรม คือ คุณงามความดี เปนตัวคอยกําหนดใหคนประพฤติปฏิบัติดี หลักธรรมดวย
ธรรม 7 ประการ ของสัปปุริสธรรม ซ่ึงทุกคนสามารถนํามาประยุกตใช และถือปฏิบัติ โดยเฉพาะผูท่ี
เปนหัวหนาตองปกครองผูใตบังคับบัญชา สมควรตองกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนอ่ืน และ
จะตองบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ซ่ึงจะชวยสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (สัปปุริสธรรม 7 ประการ, 2562, ออนไลน) ประกอบดวยหลกัธรรมท่ี 7 ประการ  คือ  
 1. ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎเกณฑแหง
เหตุผล และรูหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล  
 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเหตุในเชิงท่ีวา คือ การรูจัก และเขาใจใน
หลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑของสิ่งตางๆ ในสังคมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต โดยรูจักวาตน
จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีมีอยูอยางไร สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทําภายใตเหตุ และ
ผลอันถูกตอง (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต, 2540, หนา 4) 
 ตัวอยางการรูจักเหตุ 
 – รูจักวา สิ่งท่ีตองทํามีวิธีการหรือกระบวนการอยางไร 
 – รูจักวา เรื่องนั้นๆมีท่ีมาท่ีไปอยางไร 
 – รูจักวา สิ่งนั้นๆมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกันอยางไร 
 – รูจักวา ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํามีสาเหตุมาจากอะไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักวิเคราะหหาเหตุของสถานการณ และมีความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน 
เปนการวางแผนการดําเนินงาน ยอมทําใหการทําหนาท่ีบรรลุผลสําเร็จ 
 2. อัตถัญุตา คือ การรูจักผล รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค คือ
รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํา  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักผลในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักผลหรือ
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา สามารถรูถึงความมุงหมายของธรรมแตละอยางไดชัดเจน เชน รู
วาประพฤติตามธรรมขอนี้จะไดรับผลอยางนี้ และรูจักท่ีจะแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง และผูอ่ืน 
เพราะเห็นดวยปญญาวาเกิดผลดีจากการปฏิบัติ (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 
170-171) 
 ตัวอยางการรูจักผล 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสีย 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีแกใคร ผลเสียแกใคร 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากนอยเพียงใด 
 – รูจักวา จะทําสิ่งใดจะตองมีเปาหมาย 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเสียกอนจะลงมือปฏิบัติ ยอมเขาใจถึงผล
ท้ังหลายท่ีมีมาแตเหตุ การกระทําท่ีรูจักความหมาย และความมุงหมายของหลักการในการ
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ปฏิบัติงาน รูจัก และเขาใจวัตถุประสงคของเปาหมายในกิจการนั้น ยอมสามารถวิเคราะหผลท่ีจะ
ไดรับการดําเนินงานตางๆ อยางถูกตอง 
 3. อัตตัญุตา คือ การรูจักตน รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง
ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักตนเองในเชิงท่ีวา คือ ความรูจักประมาณ
ตนในเรื่องตางๆ ท้ังฐานะทางการเงิน และความเปนอยู ฐานะหรือตําแหนงในหนาท่ีการงาน รวมไป
ถึงรูจักสภาพความคิด และจิตใจของตน เม่ือรูวาตนมีกําลัง มีความคิดอยางไร มีอุปนิสัยอยางไร เม่ือ
นั้น ยอมท่ีจะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง และเหมาะสมในสังคม (พระธรรมกิตติ
วงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 
 ตัวอยางการรูจักตน 
 – รูจักวา ตนมีความสามารถอยางไร เกงดานใด ไมเกงดานใด 
 – รูจักวา ตนมีนิสัยอยางไร 
 – รูจักวา ตนชอบหรือไมชอบอะไร 
 – รูจักวา ตนมีตําแหนงหนาท่ีในการงานอยางไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักตนเองจะสามารถวิเคราะหตนเองไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริงแลว
ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม รูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคอันจะเกิดผลดีตองาน
ในหนาท่ี 
 4. มัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักประมาณในเชิงท่ีวา คือ การเปนคนรูจัก
ความพอดี หรือ ความพอเพียงในทุกๆ ดาน ท้ังความพอดีในตน ความพอเพียงในชีวิต รูจักความ
พอดีในการพูด พอดีในการทํางาน พอดีในการหาทรัพย และพอดีในการจายทรัพย ดวยการรูจัก
ประมาณกําลังตนเอง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 
 ตัวอยางการรูจักประมาณ 
 – รูจักประมาณตนวาอยูตําแหนงใดเม่ือเทียบกับผูอ่ืนท่ีตําแหนงสูงกวาท่ีควรนอบนอมให
ความเคารพ 
 – รูจักประมาณกําลังทรัพยของตนในการซ้ือสิ่งของ 
 – รูจักประมาณกําลังตนเองขณะทํางาน 
 – รูจักประมาณประโยชนแกตนในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน ยอมทําใหกิจการงานเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีวางเอาไว ท้ังนี้ พึงใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชยิ่งทําใหเกิด
ความเขาใจ และปฏิบัติไดงายข้ึน 
 5. กาลัญุตา คือ การรูจักเวลา  
 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเวลาในเชิงท่ีวา คือ การเขาใจในกาลเวลาอัน
สมควร และระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทํากิจอันใดๆ และพึงใชกาลเวลานั้นใหเหมาะสม เชน 
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รูวาเวลาไหนควร เวลาไหนไมควรทํา รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อะไรควรทํากอน อะไรควรทําหลัง 
ดวยการจัดลําดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน รวมถึงรูจักประมาณเวลาขณะทําสิ่งๆนั้นให
เหมาะสม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,  2540, หนา 4) 
 ตัวอยางการรูจักกาลเวลา 
 – รูจักเวลาเขางาน เวลาเลิกงาน 
 – รูจักงานใดทํากอน งานใดทําหลัง 
 – รูจักเวลาอานหนังสือ เวลาเขานอน 
 – รูจักเวลาพูด เวลาใดไมควรพูด 
 ดังนั้น ผูท่ีเปนคนรูคุณคาของเวลา รูจักลําดับเวลาความสําคัญของงานท่ีสัมพันธกับเวลา 
วาควรทําหรือควรจะพักผอน วาควรทําอันใดกอนหลัง เม่ือถึงเวลาทํางานควรทํางานทํางานอยาง
เต็มกําลังความสามารถ 
 6. ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักชุมชนในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักชุมชน 
ถ่ินอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลานั้นมีความตองการอะไร มีความเห็นหรือ
ขอตกลงอยางไร เม่ือทราบเชนนั้นแลว ยอมทําใหสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข และ
เกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-
171) 
 ตัวอยางการรูจักชุมชน 
 – รูจักวา ชุมชนมีกฎเกณฑหรือขอตกลงรวมกันอยางไร 
 – รูจักวา ชุมชนมีขนบธรรมเนียม และประเพณีอยางไร 
 – รูจักวา ชุมชนมีความขาดแคลนในดานใด 
 – รูจักวา ชุมชนมีความตองการอยางไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักปรับตัวใหเขากับชุมชน และเขาใจในสภาพของชุมชนในดานระเบียบวินัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับชุนชนนั้น ๆ 
 7. ปุคคโลปรปรัญุตา คือ การรูจักบุคคล ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน  
 พระธรรมกิตติวงศ  ใหความหมายของการรูจักบุคคลในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักเลือกคบ
คน ใครควรคบหรือไมควรคบ และรูจักวาคนแตละคนมีอุปนิสัยใจคอท่ีแตกตางกัน มีคุณธรรมตางกัน 
มีความประพฤติตางกัน มีหนาท่ีการงานตางกัน ดังนั้น จึงควรรูจักเลือกคบหาคนท่ีควรคบ ทําใหได
คนดี คนทํางานเกง และเหมาะสมกับงาน (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-
171) 
 ตัวอยางการรูจักคน 
 – รูจักวา คนนั้นมีนิสัยอยางไร 
 – รูจักวา คนนั้นมีประวัติเสื่อมเสียหรือไม 
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 – รูจักวา คนนั้นมีความสามารถอยางไร 
 – รูจักวา คนนั้นไมเกงในดานใด 
 ดังนั้น ผู ท่ีรูจักบุคคล และเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล โดยรูจักเลือกบุคคลให
เหมาะสมกับงานเพ่ือใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 จากความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 7 ท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเปนหลักธรรมท่ี
เหมาะสมตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะผูท่ีเปนผูบริหารจัดการเรื่องคนในองคกรท่ีจะตองเปนผูรูจัก
เหตุผล รูจักตัวเอง และผู อ่ืน รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจักนิสัยความตองการ 
ความสามารถของคนในองคกร รวมถึงผูท่ีจะเขามารวมทํางานกับองคกร เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูก
กับงานหรือใชคนใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงสามารถนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชกับ
กระบวนการสรรหาเชิงรุกไดเปนอยางดี ดังท่ีจะกลาวตอไป 
  

สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
กระบวนการสรรหาคนเขาสูองคกรในยุคปจจุบัน จึงเปนปญหาหลักและเปนปญหาใหญ

มากสําหรับผูบริหารองคกร เพราะวาผูบริหารในองคกรท่ีเปนธุรกิจ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ มักจะมีความเห็นตรงกันวา หาคนมาสมัครงานก็ยาก มาทํางานแลวก็ทํางานไมคอยทน  

และไมคอยเต็มท่ีใหกับองคกร ถึงเวลาแลวท่ีนักบริหารงานบุคคลควรจะมีการทบทวนระบบการสรร

หาเสียใหม ใหเปนกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรม 7 ประการ ของสัตบุรุษท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คือ ความ

เปนคนดีท่ีสมบูรณ เปนธรรมท่ีเหมาะสมตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะผูท่ีเปนผูบริหารดานบุคคลใน

องคกรท่ีจะตองเปนผูรูจักเหตุผล รูจักตัวเอง และผูอ่ืน รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจัก

นิสัยความตองการ ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงสามารถนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการสรรหาเชิงรุกไดดังนี้ 

1. หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) คือ การรูหลักความจริง รูหลักเกณฑ รูหลักการท่ีจะทําให

เกิดผล สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เริ่มจากฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) จะตองทราบนโยบาย หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรอยางถองแทวา

เปนอยางไรจะไดดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑขององคกร เชน หากนโยบาย

ขององคกรการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจะตองเปนการสรรหาจากภายในองคกรเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี

ความรูเรื่องขององคกร และวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี หากทราบชัดเจนถึงนโยบายขององคกร

แลว ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจะไดดําเนินการสรรหาจากภายในองคกร ไมตองไปวางแผนการ

สรรหาจากภายนอกทําใหประหยัดงบประมาณในการสรรหา และไดบุคลากรตรงตามความตองการ  

อีกตัวอยางหนึ่งของการนําหลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) มาประยุกตใชก็คือ การเสริมสราง

แบรนดสินคาใหเปนท่ีรูจักซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ปจจุบันคนรุนใหมอยาก
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ทํางานในองคกรท่ีเขาใฝฝนตั้งแตเด็ก เพราะวา ตรายี่หอสินคา ไดทําใหเขาเกิดความรูสึกท่ีดี อยาก

เขามารวมงาน เชน KFC แมคโดนัลด ท้ังสองแบรนดไดสรางความประทับใจ ดานรสชาติอาหารและ

ตัวสินคาตั้งแตเด็ก จนทําใหเกิดความผูกพันและเกิดความเชื่อม่ันฝงใจ เม่ือเติบโตข้ึนมาก็ยังจํา

ความรูสึกเม่ือยังเด็กได เลยอยากมีสวนรวมกับองคกรท่ีมีการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก ตรงกับ

หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) นั่นคือองคกรตองรูวาสิ่งท่ีจูงใจใหคนรุนใหมๆ เขามาสมัครงานกับองคกร

อาจมีเหตุมาจากแบรนดสินคาท่ีเคาเห็น รูจัก และยอมรับมาตั้งแตเด็ก เม่ือรูดังนั้นแลวจะทําให

องคกรทําการสรางแบรนด หรือสื่อสารองคกรออกไปไดตรงกับกลุมบุคคลท่ีตองการไดมากข้ึน 

ตัวอยางการสรางแบรนดท่ีชาญฉลาด ตองรูดีถึงพลังการสงตอจากกลุมลูกคาเดิมสูกลุมลูกคาใหม

อยางมีประสิทธิภาพ เชนเม่ือป 2554 บ.โคคา โคลา ไดปลอยแคมเปญ “Shark a Coke” เริ่มท่ี

ประเทศออสเตรเลีย โดยนําเอาชื่อเลนยอดนิยมมาพิมพลงบนบรรจุภัณฑท้ังกระปองและขวดของ 

Coca-Cola เกิดการแชรตอกันท้ังโลกออนไลนและออฟไลนประสบความสําเร็จอยางมากจนไดรับ

การเผยแพรออกไปกวา 80 ประเทศ ทําใหจํานวนผูติดตาม Facebook ของ Coca-Cola เพ่ิมข้ึน

กวา 25 ลานคน เพ่ิมสวนแบงการตลาดข้ึน 4% และยังทําใหมีผูสนใจสมัครงานเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

(TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2562, ออนไลน) 

 

ภาพท่ี 1 การสรางแบรนดของ บ.โคคา โคลา เม่ือป 2554 
 

2. อัตถัญุตา (รูจักผล) คือ การรูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีจะไดรับอันเนื่องมาจากการ

กระทํา สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เม่ือฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ทราบนโยบายในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรวา การท่ีใหสรรหาจากบุคลากร

ภายในก็เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคกร สามารถปรับตัวไดงาย และเรียนรูงานได

เร็วข้ึน หาก HR เขาใจเหตุและผลดังนั้นแลวก็จะลงมือดําเนินการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจากภายใน

องคกรโดยไมมีขอสงสัยในนโยบายขององคกร ทําใหสามารถสรรหาคนไดตรงกับความตองการมาก

ข้ึนในทุกๆ ตําแหนงเพราะรูแลววาตําแหนงใดตองการคนแบบไหนถึงจะเหมาะสม ปรับตัวงายกับ
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วฒันธรรมองคกรของฝายนั้นๆ ยังมีตัวอยางของการนาํหลัก อัตถัญุตา (รูจักผล) มาประยุกตใชใน

การสรรหาบุคลากรเชิงลึกอีก เชน 

การจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนของตัวเองเพ่ือผลิตคนท่ีมีความรูและทักษะ

เฉพาะใหกับองคกรเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพ่ือไมใหเกิดการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีผลกระทบตอองคกรและกระบวนการผลิต ดังตัวอยางเชน องคกรใหญๆ ไดทํากัน เชน 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ (CP All) ท่ีจัดต้ังสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน, 2562, ออนไลน) สอนในระดับอุดมศึกษา ระหวางศึกษา ก็ทํางานในองคกรไปดวย และเม่ือ

จบการศึกษาก็มีโอกาสไดทํางานใน บ. CP All ในขอนี้เปนการนําหลักอัตถัญุตา (รูจักผล) มาใชใน

การสรรหา นั่นคือ องคกรรูผลประโยชนท่ีไดจากการจัดต้ังโรงเรียน หรือสถาบันเอง เนื่องจากจะทํา

ใหองคกรไดคนในแบบท่ีองคกรตองการ เพราะคนเหลานั้นไดศึกษาท้ังความรู ความสามารถ และ

วัฒนธรรมขององคกรจาก โรงเรียนหรือสถาบันท่ีจัดตั้งโดยองคกรเอง 
 

 

ภาพท่ี 2 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ไดรับการสนับสนุนทการจัดตั้งจาก  

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
 

3. อัตตัญู (รูจักตน) คือ การรูจักตัวตนของเราเอง วามีความรู ความสามารถ ความถนัด 

และคุณธรรม สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย สิ่งสําคัญอยางแรกคือ

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) จะตองรูจักความเปนตัวตนขององคกรเปนอยางดี อาจพิจารณา

ไดจากวิสัยทัศน หรือพันธกิจขององคกร การท่ีรูจักตัวตนขององคกรดี เม่ือฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ประกาศรับสมัครบุคคลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร HR จะตองทําประกาศรับ

สมัครใหผูสมัครไดเห็นตัวตน วิสัยทัศน พันธกิจขององคกรดวย เพ่ือใหนาสนใจ ชัดเจน และสามารถ

ดึงดูดบุคคลท่ีมีลักษณะแบบเดียวกับท่ีองคกรตองการเขามาสมัครงาน อยางเชนการประกาศรับ

สมัครงานของ TOMs บริษัทรองเทาชวยเหลือสังคม ต้ังอยูท่ี รัฐแคลิฟอรเนีย ประกาศหานักศึกษา
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ฝกงานมาชวยงาน ท้ังท่ีงานหนัก ไมจายคาตอบแทน แตกลับมีคนมาสมัครงานกับ TOMs อยางเต็ม

อกเต็มใจ โดยประกาศรับสมัครงานของ TOMs มีขอความวา   

หัวขอ : (งานการตลาด) บริษัทรองเทาสุดฮิปมองหาเด็กฝกเจงๆ! 

ถาคุณเปนคนฉลาด ครีเอทีฟ และมีหัวแบบผูประกอบการ นี่คือโอกาสสุดเจงสําหรับ

คุณ TOMS เปนบริษัทรองเทาท่ีมีแววไปไดไกล อยูท่ีเวนิซ รัฐแคลิฟอรเนีย รองเทาของเราเปนการ

ผสมผสานระหวางแฟชั่นอารเจนตินาและวัฒนธรรมโตคลื่นสไตลแคลิฟอรเนีย ทุกครั้งท่ีเราขาย

รองเทาไดคูหนึ่ง เราจะบริจาคอีกคูใหแกผูยากไรในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกา 

บริษัทกําลังมองหาคนมาชวยตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

1. เด็กฝกงานดานธุรกิจสุดเจง – คนท่ีไดรับเลือกในตําแหนงนี้จะทํางานข้ึนตรงกับ

ซีอีโอ ซ่ึงบอกไวกอนเลยวา ไมมีเครื่องทํากาแฟให โดยคุณจะตองดูแลงานแบบเต็มมือ  

ไมวาจะเปนโฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด และการจัดจําหนาย 

2. เด็กฝกงานออกแบบเว็บไซต – คุณจะตองเปนนักศึกษาท่ีมีประสบการณและ

ตองเจง เพราะงานของคุณมีผลตอการเติบโตของบริษัท และนี่เปนโอกาสอันดีเลิศท่ีคุณ

จะไดสรางเรซูเมเจงๆ ไวสมัครงาน 

อยางไรก็ตาม งานนี้ไมมีคาตอบแทน แตคุณจะไดโอกาสของจริงท่ีจะชวยใหคุณไดงาน

ประจําท่ีไดผลตอบแทนงดงาม (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2562, ออนไลน) 

จากประกาศรับสมัครงานจะเห็นไดวา มีการสื่อสารถึงนโบายขององคกร คือเปนองคการ

ท่ีชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงแนนอนคนท่ีจะถูกดึงดูดเขามาสมัครงานนี้จะตองเปนคนท่ีมีคานิยมอยาก

ชวยเหลือสังคมแบบเดียวกับ TOMs และนี่เองคือการนําหลัก อัตตัญู (รูจักตน) มาใชในการสรรหา

บุคลากรเชิงรุก นอกจากองคกรตองรูจักตัวตนของตัวองคกรเองแลว ผูสมัครก็ยังตองรูจักตัวตนของ

ตนเองดวย 

4. หลักมัตตัญู (รูจักประมาณ) คือ การเปนผูรูจักความพอดี สามารถนํามาประยุกตใช

ในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย องคกรจะตองใหความสําคัญกับการทํางานท่ีประหยัดคาใชจาย

ใหกับองคกร การสรรหาบุคลากรก็เชนการ HR ขององคกรจะตองมีการวางแผนงบประมาณ

คาใชจายในการสรรหาบุคลากร พิจารณาวาวิธีใดเปนวิธีท่ีคุมคามากท่ีสุดในการสรรหาคนมาทํางาน 

เชนการใชวิธีสรรหาจากภายในองคกรกอนการสรรหาภายนอกเพราะประหยัดคาใชจายมากกวาท้ัง

คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายในการประกาศโฆษณา โดยการเอางบประมาณเหลานั้นมาใช

ในการการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา เม่ือองคกร

ตองการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรเม่ือไร ก็จะมีผูท่ีมีทักษะความสามารถพรอมใชงาน จึง

ควรมุงเนนใสใจ การพัฒนา ความรู ความสามารถพนักงาน ใหมีทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงาน 
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และยิ่งมากกวานั้น ยังเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานท่ี บริษัทสงไปฝกอบรม เกิดความรูสึกท่ีดี 

และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานอีกดวย 

5. หลักกาลัญู (รูจักกาล) คือ การเปนผูรูจักกาลเวลาอันเหมาะสมท่ีจะกระทําหนาท่ีการ

งาน สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย ทําการวิเคราะหวาตําแหนงงาน

ใดบางท่ีตองใชระยะเวลานานในการหาคน หรือหายากในตลาดแรงงาน ควรจะนํามาจัดทําแผนการ

สรรหาบุคลากรเชิงรุก เชน การลดเวลาในการสรรหาโดยการสรรหาบุคลากรไวลวงหนา บางครั้ง

อาจจะเพ่ิมตัวเลือกใหกับผูสมัครท่ีคอนขางหายากใหมากข้ึน เชน จัดรถรับสงไปยังท่ีมหาวิทยาลัย 

หรือเก็บรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกจะเก็บไวในบัญชีของผูสมัคร ท่ีพรอมจะเรียกทํางาน โดยมีการ

ติดตอจากองคกรอยูตลอดเวลาเพ่ือใหผูสมัครเกิดความม่ันใจวายังมีองคกรท่ีมีความตองการตัวเขา

อยู ซ่ึงการวิเคราะหระยะเวลาท่ีใชในการสรรหาคนนี้ เปนการนําหลักกาลัญุตา (รูจักกาล)  

มาประยุกตใชในการหาคน เพ่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรม (สรรหาคน) นั้นๆ 

และควรใชเวลานั้นใหเหมาะสม สําหรับการวางแผนใหรูวาเวลาไหนควรทําอะไร อะไรควรทํากอน 

อะไรควรทําหลัง ดวยการจัดลําดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน เห็นคุณคาของเวลา อีกตัวอยาง

หนึ่งในการนําหลักกาลัญุตา มาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรคือ การสรรหาดวยวิธี Job fair 

ซ่ึงวิธีนี้จะเปนการสรรหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องของเวลามากท่ีสุด คือจะตองรูวาชวงเวลาใดท่ีจะมีนิสัต 

นักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีองคกรตองการเปนจํานวนมาก ก็จะตองเขาไปรับสมัคร  

ณ ชวงเวลานั้นเพ่ือใหมีผูสมัครใหเลือกหลากหลาย ทําใหองคกรมี pool ใบสมัครสําหรับเด็กจบใหม

เปนฐานขอมูลในองค สะดวกตอการเรียกใชงาน 

6. หลักปริสัญู (รูจักชุมชน) คือ การรูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ สามารถนํามา

ประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย หลักนี้จะเชื่อมโยงกับหลักการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

ไดเปนอยางดี ทําใหเรารูวาเวลาท่ีเราจะเขาไปสรรหาบุคลากร ณ แหลงใด ควรตองเขาไปดวย

รูปแบบใดจึงจะดึงดูดใหผูสมัครเขามาสมัครงานกับองคกร เชน หากองคกรตองการบุคลากรใน

ตําแหนงบริหารระดับสูงวิธีการท่ีจะเขาสูกลุมเปาหมายท่ีตองการไดควรใชวิธีการสรรหาโดยการ

ประกาศรับสมัครในหนังสือพิมพ แตถาหากตองการเด็กสมัยใหม การประกาศรับสมัครงานก็จะตอง

ใชสื่อออนไลน เชน เว็บไซดหางาน Facebook หรือ Application ตางๆ เปนตน (หางาน, 2562, 

ออนไลน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการสรรหาคนทดแทนจากบุคลากรภายใน มีขอดีคือ 

องคกรรูจักคนในองคกรดีอยูแลว องคกรจะทราบวาหากเราตองการคนแบบหนึ่ง เราจะสามารถหา

ไดจากสวนไหนขององคกร รวมถึงบุคลากรในองคกรก็รูจักองคกรดี ท้ังวิธีการทํางานและวัฒนธรรม

องคกรก็จะทําใหบุคลากรรูวาตนเหมาะกับตําแหนงท่ีกําลังสรรหาอยูหรือไม  
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ภาพท่ี 3 เว็บไซด Jobtopgun เว็บไซดหางานยอดนิยม 
 

อีกวิธีการหนึ่งของการนําหลักปริสัญู (รูจักชุมชน) มาใชในการสรรหาบุคคลากรเชิงรกุคือ 

การชวยเหลือสั งคมและชุมชนบริ เวณรอบองคกร หรือ Corporate Social Responsibility 

(CSR) เปนการทําใหชุมชนไดรูจักองคกร และสินคา ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให ชุมชนใน

ละแวกองคกร เกิดความศรัทธาและนับถือ สงลูกหลาน เขามาทํางานในองคกร โดยทําใหเกิดความ

ผูกพันระหวางองคกรและชุมชน ซ่ึงจะทําใหเกิดความแข็งแกรงท่ีชุมชนก็จะเปนสวนหนึ่งขององคกร 

ตางพ่ึงพาอาศัยกัน กระบวนการสรรหาคนก็ไมตองเดินทางไปไกล สามารถใชแรงงานจากชุมชนท่ีใกล

บริเวณองคกร สงผลดีตามมาก็คือ บริษัทไมมีคาใชจายในการจดัสถานท่ีพัก สะดวกในการเดินทางใน

การมาปฏิบัติงาน ชุมชนภายนอกองคกรก็เปนอีกกลุมท่ีมีผลกระทบตอการสรรหาเชิงรุกขององคกร 

การเปนผูรูจักชุมชน ถ่ินอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลานั้นมีความตองการ

อะไร มีความเห็นหรือขอตกลงอยางไร เม่ือทราบเชนนั้นแลว ยอมทําใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได

อยางมีความสุข และเกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (บริษัท SCG, 2562, ออนไลน) 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอยางการทํา CSR รักษน้ําเพ่ืออนาคตของ SCG 
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7. ปุคคลปโรปรัญู (รูจักบุคคล) คือ การเปนผูรูจักบุคคล ความแตกตางของบุคคลท้ัง

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิง

รุกคือ การสรางองคกรใหเกิดความแตกตาง ผูบริหารระดับสูงหลายองคกรเริ่มมีความเขาใจความ

หลากหลายของพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะคนรุนใหม มีความคิดท่ีแตกตางไปจากคนรุนเกา  

ผูบริหารก็จะมีการสรางความแตกตางขององคกร เพ่ือเปนสิ่งดึงดูดใหผูสมัครหันมาสนใจบริษัท เชน 

การปรับใชสวัสดิการแบบยืดหยุน  โดยการใหพนักงานท่ีเขาใหมไดมีโอกาสไดเลือกแพ็คเกจ  

วาตองการแบบเงินเดือนอยางเดียว หรือเปนแบบเงินเดือนบวกสวัสดิการ เพราะคนแตละ gen มี

ความตองการท่ีแตกตางกัน เปนการจัดองคกรใหมีความแตกตางจากองคกรอ่ืน เพราะทราบวา

องคกรตองการคนแบบใด ตองจัดองคกรเปนแบบไหนจึงจะดึงดูดคนเหลานั้นได เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกรนั่นเอง 

สรุปการสรรหาบุคลากรเชิงรุก จําเปนตองมีการวางแผนระยะยาว และนําเอาเครื่องมือ 

การบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยในเรื่องตางๆ เขามาชวย และตองสามารถตอบไดตลอดเวลา

วา ถางานท่ีทําอยูเกิดปญหา การขาดแคลนแรงงาน องคกรตองเตรียมความพรอมท่ีจะรับมือ  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกทําใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรไดใชหลักของการรูจักบุคคล 

(ปุคคโลปรปรัญุตา) คือความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวาแตละคนมีความรู 

ความสามารถ คุณธรรมท่ีแตกตางกัน ตองดูใหออกวาคนลักษณะไหนเหมาะกับงานประเภทใด  

จึงจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุในแตละตําแหนงไดอยางเหมาะสม ดังประโยคท่ีวา 

put the right man on the right job ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางแทจริง 

 

สรุป 
 ผูเขียนคิดวาหากนําหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
(Proactive Promotion) ในแตละกระบวนการของการทํางาน ไมวาจะเปนการวางแผน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล ก็จะเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร เพราะเนื่องจาก สัปปุริส
ธรรม 7 สามารถนํามาปรับใชในภาพรวมของการสรรหาเชิงรุกไดไมวาจะเปน รูจักเหตุ รูจักผล รูจัก
ตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล อยางท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน และผูเขียน
หวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตองคกรตางๆ คงจะสามารถดําเนินการสรรหาจนสามารถคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสมดวยกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Promotion) ได และ
สามารถปองกันหรือลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เสียเครดิต และเสียตนทุนท่ีไมควรเสียเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยกลยุทธของกระบวนการดังกลาว จําเปนตองสอดคลองกับทิศทาง
และกลยุทธขององคกร รวมท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจดวย 
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