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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรเป็นภาระงานหน่ึงทีส่ าคญัขององคก์ร 
เพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรตามความตอ้งการขององคก์ร เชน่ มผีลงานปฏบิตังิานทีด่ ีมี
ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นบรษิทัสงู 
 กระบวนการคดัเลอืกบุคลากรหน่ึง ทีใ่ชแ้พรห่ลายในต่างประเทศคอื การ
คดัเลอืกผา่นใบสมคัรงาน (Biodata) เป็นการสรา้งใบสมคัรงานทีถ่ามถงึอดตีของ
ผูส้มคัร เชน่ มงีานอดเิรกอะไร ชอบท างานอะไร เคยท างานพเิศษหรอืไม ่เป็นตน้ 
เพือ่ทีจ่ะท านายลกัษณะของบุคลากรในอนาคต ว่าตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร
หรอืไม ่
 จดุเด่นของการใชใ้บสมคัรงานม ี2 ดา้นหลกั คอื 1) ไมเ่สยีเวลาในการ
คดัเลอืกบุคลากรเพิม่เตมิ เน่ืองจากใบประวตัเิป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรตอ้งกรอกในการสมคัร
งานอยูแ่ลว้ หรอืผูส้มคัรยืน่ประวตั ิ(Resume) ของตนเองอยูแ่ลว้ ดงันัน้จงึไมเ่สยีเวลา
เพิม่เตมิเหมอืนการสมัภาษณ์ หรอืการทดสอบทางจติวทิยาประเภทอื่นๆ 2) เป็นหน่ึง
ในเทคนิคทีม่อี านาจในการท านายลกัษณะของบุคลากรทีอ่งคก์รตัง้เอาไวส้งูสุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัเครื่องมอืชนิดอื่น (ชชูยั สมทิธไิกร, 2547)  

สว่นจดุอ่อนในการใชเ้ทคนิคดงักลา่ว คอื 1) ไมส่ามารถน าใบสมคัรดงักลา่ว
ใชข้า้มต าแหน่งงานต่างๆ ได ้เชน่ ใบสมคัรทีใ่ชใ้นการท านายพนกังานขาย จะไม่
สามารถใชท้ านายพนกังานบญัชไีด ้2) ความสามารถในการท านายของใบสมคัรงาน
แบบถ่วงน ้าหนกัจะตกลงเมื่อเวลาผา่นไป ลงเมื่อเวลาผา่นไป Hogan (1994) จงึได้
แนะน าไวว้า่ควรมกีารทบทวนใบสมคัรแบบถ่วงน ้าหนกัใหม ่ทุกๆ 3-5 ปี 3) เทคนิคน้ี
ไดร้บัอทิธพิลจากการตอบเพือ่ใหต้นเองดดูขีองผูส้มคัรงาน (Faking) ซึง่ปจัจุบนั 
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นกัวจิยัไดห้ากลวธิใีนการแกไ้ขปญัหาน้ี เชน่ การสรา้งมาตรจบัเทจ็ (Lie scale) แต่
มาตรน้ีกไ็มไ่ดห้มายความวา่จะสามารถจบัเทจ็ไดท้ัง้หมด ชว่ยไดเ้พยีงสว่นหน่ึง
เทา่นัน้ หรอือาจใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ถามซ ้าถงึค าตอบทีผู่ส้มคัรไดก้รอกผา่นใบสมคัร
งาน 
 ดว้ยเหตุผลทีว่า่ การถ่วงน ้าหนกัใบสมคัรงานสามารถประหยดัเวลา มผีลใน
การท านายไดด้ ีและจุดดอ้ยต่างๆ สามารถบรรเทาได ้จึงได้เลือกใช้เทคนิคน้ีใน
การท านายผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ีอยู่ในบริษทั หรอือาจน าไปใชใ้น
การคดักรองผูส้มคัรงานก่อนการคดัเลอืกในขัน้ตอนต่อไป เชน่ สมัภาษณ์ การสรา้ง
สถานการณ์จ าลอง เป็นตน้ 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือ่พฒันาใบสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกัเพือ่คดัเลอืกหรอืคดักรองตวัแทน
จ าหน่ายประกนัชวีติทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีพรอ้มกบัมรีะยะเวลาในการอยูบ่รษิทัสงู 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ไดใ้บสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกัเพือ่คดัเลอืกหรอืคดักรองตวัแทนจ าหน่าย
ประกนัชวีติ ทีม่แีนวโน้มจะมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีและมรีะยะเวลาในการอยูบ่รษิทัสงู 

2. ไดผ้ลการวเิคราะหง์าน เพือ่ใหไ้ดคุ้ณสมบตัขิองตวัแทนจ าหน่ายประกนั
ชวีติทีม่ผีลงานด ี

3. เพิม่ผลผลติในการฝึกอบรมพนกังาน เน่ืองจากชว่ยในการคดัเลอืกบุคคลที่
มแีนวโน้มในการอยูใ่นบรษิทัสงู สญูเสยีจากการทีพ่นกังานลาออกน้อยลง 

4. เพิม่ผลงานในภาพรวมของทรพัยากรบุคคลในอนาคต เน่ืองจากได้
คดัเลอืกผูท้ีม่แีนวโน้มมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ี
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 เดอืน นบัตัง้แต่ตดิต่อบรษิทัและสรา้งขอ้ตกลง

รว่มกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย ตวัแทนจ าหน่ายประกนัชวีติ จ านวน 500-1000 คน  
 
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
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 การสรา้งใบสมคัรแบบถว่งน ้าหนกัใชว้ธิทีีเ่รยีกวา่ แนวทางใชคุ้ณสมบตั ิ
(Construct-oriented approach) ในการสรา้ง มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี 
 
ก. หาคุณสมบตัทิีใ่ชใ้นการท านายผลปฏบิตังิาน และมรีะยะเวลาในการอยูบ่รษิทั 
 

1. วเิคราะหง์าน (Job Analysis) ในต าแหน่งตวัแทนจ าหน่ายประกนัชวีติ เพือ่หา
ขอ้มลูเกีย่วกบั 1) ภาระงานของต าแหน่งดงักลา่ว 2) ความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถ ทีจ่ าเป็นในการท างาน โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่
โครงสรา้งจ านวน 10 คน โดยใหท้างบรษิทัจดัคนแบบคละทัง้คนทีผ่ลงานด ี
ผลงานไมด่ ีมลีกัษณะภูมหิลงัแตกต่างกนั สง่มาโดยไมใ่หผู้ส้มัภาษณ์ทราบวา่
เป็นคนผลงานดหีรอืไมด่ ีหรอืมภีมูหิลงัอยา่งไร 

2. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหง์าน และทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มา
วเิคราะหค์ุณสมบตัขิองตวัแทนจ าหน่ายประกนัชวีติทีม่ผีลปฏบิตังิานสงู  

3. ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองตวัแทนทีม่แีนวโน้มจะมี
ระยะเวลาในการอยูบ่รษิทัสงู 

 
ข. สรา้งเกณฑท์ีใ่ชใ้นการท านายผลการปฏบิตังิาน 
 

4. น าตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีบ่รษิทัไดป้ระเมนิเอาไว ้มาใหผู้บ้รหิารระดบั
หวัหน้างาน (Supervisor) ขึน้ไป 10 คน ใหน้ ้าหนกัตวัชีว้ดัแต่ละรปูแบบ วา่
เกณฑใ์ดทีส่ามารถวดัไดต้รงกบัเป้าหมายขององคก์รมากทีสุ่ด เชน่ จ านวน
กรมธรรมใ์หมต่่อปี เงนิทีไ่ดจ้ากคา่คอมมชิชัน่ต่อปี (หรอืต่อเดอืน) ความ
ยัง่ยนืเฉลีย่ของกรมธรรมท์ีไ่ด ้เป็นตน้ 

5. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้ที ่4 ไดม้าถ่วงน ้าหนกั เพือ่ใหไ้ดค้ะแนนรวมเป็นตวัชีว้ดั
เดยีว 

 
ค. สรา้งใบสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกัและทดสอบความสามารถในการท านายของ
คุณสมบตัทิีไ่ดต้ัง้เอาไวใ้นขอ้ ก. 
 

6. สรา้งขอ้ค าถามในใบสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกั จากคุณสมบตัทิีไ่ดจ้ากในขอ้
ที ่2 และ 3 คุณสมบตัลิะ 15 – 20 ขอ้ 
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7. น าใบสมคัรงานดงักลา่ว และแบบส ารวจความตัง้ใจในการลาออก (Intention 
to quit) ไปเกบ็ขอ้มลูกบัตวัแทนจ าหน่ายประกนัชวีติ 

8. วเิคราะหข์อ้กระทงในแตล่ะคุณสมบตั ิแลว้ดลูกัษณะการตอบของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยดวูา่มขีอ้กระทงทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบไมเ่หมอืนกบัขอ้อื่นๆ ในคุณสมบตัิ
เดยีวกนั เมื่อพบใหต้ดัขอ้กระทงดงักลา่วออก ดว้ยวธิกีารหาสหสมัพนัธ์
ระหวา่งรายขอ้และคะแนนรวมของขอ้ทีเ่หลอื (Corrected item total 
correlation) 

9. รวมคะแนนแต่ละคุณสมบตั ิใหไ้ดเ้ป็นคะแนนรวมในแต่ละคุณสมบตั ิในแตล่ะ
บุคคล 

10. น าคุณสมบตัแิต่ละดา้นทีม่สีมมตฐิานวา่สามารถท านายผลการปฏบิตังิานได ้
มาวเิคราะหว์า่คุณสมบตัดิงักลา่วสามารถท านายผลการปฏบิตังิานไดจ้รงิ
หรอืไม ่แลว้ตดัคุณสมบตัทิีไ่มส่ามารถอธบิายไดจ้รงิออก ดว้ยวธิวีเิคราะห์
ถดถอย (Regression Analysis)  

11. น าคุณสมบตัแิต่ละดา้นทีม่สีมมตฐิานวา่สามารถท านายระยะเวลาในการอยู่
บรษิทั มาวเิคราะหว์า่คณุสมบตัดิงักลา่วสามารถท านายระยะเวลาในการอยู่
บรษิทัไดจ้รงิหรอืไม ่ดว้ยวธิทีางออ้ม คอืน าคุณสมบตัดิงักลา่วท านายความ
ตัง้ใจในการลาออกจากงานของพนกังาน แลว้ตดัคุณสมบตัทิีไ่มส่ามารถ
อธบิายไดจ้รงิออกดว้ยวธิวีเิคราะหถ์ดถอย (Regression Analysis)  

 
ง. สรา้งขอ้กระทงในการจบัโกหก (Lie Scale) 
 

12. ใชว้ธิขีอง Pannone (1987) คอืสรา้งขอ้กระทงทีไ่มม่ทีางเป็นจรงิได ้เพือ่จบั
โกหกผูต้อบแบบสอบถาม เชน่ ทา่นเคยรว่มงาน Insurance Fair ในประเทศ
ไทยหรอืไม ่โดยสมมตวิา่งานน้ีไมเ่คยมใีนประเทศไทยจรงิ แต่วา่ผูก้รอกใบ
สมคัรงานกลา่ววา่ม ีแสดงวา่เป็นไปไดท้ีข่อ้มลูอื่นตอบไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 
อยา่งไรกต็าม อาจเป็นไปไดท้ีผู่ต้อบอาจมคีวามจ าผดิพลาดไป ท าใหจ้ าไดไ้ม่
ตรงกบัความเป็นจรงิได ้การตรวจสอบขอ้มลูอื่นดว้ยการสมัภาษณ์อกีครัง้ จะ
ชว่ยเหลอืใหถู้กตอ้งมากขึน้ได ้

13. น าใบสมคัรงานทีไ่ด ้ใสม่าตรจบัโกหกลงไป แลว้ใหนิ้สตินกัศกึษาจ านวน 180 
คน กรอกใบสมคัรงาน โดยแบง่เป็น 3 กลุม่คอื คนทีต่อบตรงตามความเป็น
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จรงิ 60 คน คนทีต่อบเพือ่ใหต้นเองดดู ีโดยไมบ่อกวา่มมีาตรจบัโกหก 60 คน 
และคนทีต่อบใหต้นเองดดู ีโดยบอกวา่มมีาตรจบัโกหก  

14. วเิคราะหผ์ลโดย 
1) วเิคราะหว์า่ทัง้ 3 กลุม่มคีะแนนของใบสมคัรงานแตกต่างกนัหรอืไม ่ถา้

พบวา่คนทีต่อบใหต้นเองดดู ีและคนทีต่อบตามความเป็นจรงิมคีะแนน
ไมแ่ตกต่างกนั กต็ดัมาตรจบัโกหกออกจากใบสมคัรงาน  

2) ถา้พบวา่แตกต่างกนั จะวเิคราะหว์า่มคีะแนนของมาตรจบัโกหก
แตกต่างกนัหรอืไม ่ตดัขอ้กระทงทีไ่มส่ามารถแยกความแตกต่างได้
ออก  

3) จากนัน้ตรวจสอบวา่ผูท้ีรู่ว้า่มมีาตรจบัโกหก และผูท้ีไ่มรู่ว้า่มมีาตรจบั
โกหก วา่มคีะแนนของใบสมคัรงานและมาตรจบัโกหกแตกต่างกนั
หรอืไม ่เพือ่ตรวจสอบวา่ควรใหผู้ส้มคัรงานรูต้วัวา่มมีาตรจบัโกหก
หรอืไม ่

4) สุดทา้ย น าคะแนนรวมของขอ้ทีเ่หลอืตรวจสอบเพือ่หาจุดตดัของ
คะแนนทีส่ามารถแยกคนตอบใหต้นเองดดู ีและคนตอบตามความเป็น
จรงิไดด้ทีีสุ่ด  

 
ฉ. สรุปผลการปฏบิตังิาน 
 

15. ไดใ้บสมคัรงานฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มกบัคูม่อืในการใช ้ไฟลโ์ปรแกรม Excel 
เพือ่ใชค้ านวณคา่ของคุณสมบตัติ่างๆ คา่คะแนนท านายผลการปฏบิตังิาน 
และระยะเวลาทีอ่ยูใ่นบรษิทั และคา่คะแนนมาตรจบัโกหก 

 
ตวัช้ีวดัของโครงการ 

1. ผลผลติ : ใบสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกั คูม่อืในการใชใ้บสมคัรงานแบบ
ถ่วงน ้าหนกั โปรแกรมแปรผลขอ้มลูจากใบสมคัรงานแบบถ่วงน ้าหนกั และ
ผลการวเิคราะหง์านของตวัแทนขายประกนัชวีติ 

2. ผลลพัธ ์: ความสามารถในการท านายผลงาน และแนวโน้มตัง้ใจในการ
ลาออก เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่นทีท่ าในต่างประเทศ ความสามารถ
ในการท านายผลการปฏบิตังิานและความตัง้ใจในการลาออกจากกลุม่
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ตวัอยา่งทีส่มคัรงานจรงิ คา่เฉลีย่ของผลการปฏบิตังิานของกลุม่ตวัอยา่งที่
สมคัรงานใหม ่และรอ้ยละของพนกังานทีค่ดัเลอืกผา่นใบสมคัรงานน้ี ทีม่ี
อายกุารท างานมากกวา่ 1 ปี 

 
หมายเหต ุ 1) ความเป็นจรงิแลว้ ใบสมคัรดงักลา่วควรใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีส่มคัร

งานจรงิดว้ย เพือ่ยนืยนัความสามารถในการท านายของใบสมคัรงาน
ดงักลา่ว แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา ท าใหไ้มส่ามารถจดัท าไดจ้รงิ 
2) ไมม่ใีบสมคัรงานใดทีส่ามารถท านายผลการปฏบิตังิาน หรอื
ระยะเวลาในการอยูใ่นบรษิทัได ้100 % 

 3) ไมม่ใีบสมคัรงานใดทีส่ามารถจบัโกหกได ้100 % แต่ใบสมคัร
ดงักลา่วพยายามลดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 



  การพฒันาใบสมคัรงาน          7 

บนัทึกจากผูเ้ขียน 

รายงานฉบบัน้ีถูกเขียนข้ึนเม่ือ ธนัวาคม 2005 ประกอบรายวชิา การประเมินองคก์าร คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
ติดต่อผูเ้ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com 

ตารางเวลาในการปฏบิตังิาน 
 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เดอืนที ่ 1 2 3 
สปัดาหท์ี ่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. วเิคราะหง์านของตวัแทนประกนัภยั             
2. สรา้งคุณสมบตัทิีส่ามารถท านาย Performance             
3. สรา้งคุณสมบตัทิีส่ามารถท านาย Tenure             
4. ให ้Supervisor ใหน้ ้าหนกัวธิกีารประเมนิผล             
5. น าน ้าหนกัของวธิกีารประเมนิผลทีไ่ดม้าค านวณ             
6. สรา้งขอ้กระทงจากคุณสมบตัต่ิางๆ             
7. เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง             
8. วเิคราะหข์อ้กระทงในแต่ละคุณสมบตั ิ             
9.รวมคุณสมบตั ิ             
10. ท านาย Performance ดว้ยคุณสมบตัต่ิางๆ             
11. ท านาย Tenure ดว้ยคุณสมบตัต่ิางๆ             
12. สรา้งขอ้กระทงมาตรจบัโกหก             
13. เกบ็ขอ้มลูเพือ่ทดสอบมาตรจบัโกหก             
14. วเิคราะหผ์ลมาตรจบัโกหก             
15. สรา้งคู่มอื โปรแกรมวเิคราะหใ์บสมคัรงาน พรอ้มน าเสนอ             

 


