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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็ นภาระงานหนึ่งทีส่ าคัญขององค์กร
เพือ่ ให้ได้บุคลากรตามความต้องการขององค์กร เช่น มีผลงานปฏิบตั งิ านทีด่ ี มี
ระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นบริษทั สูง
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรหนึ่ง ทีใ่ ช้แพร่หลายในต่างประเทศคือ การ
คัดเลือกผ่านใบสมัครงาน (Biodata) เป็ นการสร้างใบสมัครงานทีถ่ ามถึงอดีตของ
ผูส้ มัคร เช่น มีงานอดิเรกอะไร ชอบทางานอะไร เคยทางานพิเศษหรือไม่ เป็ นต้น
เพือ่ ทีจ่ ะทานายลักษณะของบุคลากรในอนาคต ว่าตรงกับความต้องการขององค์กร
หรือไม่
จุดเด่นของการใช้ใบสมัครงานมี 2 ด้านหลัก คือ 1) ไม่เสียเวลาในการ
คัดเลือกบุคลากรเพิม่ เติม เนื่องจากใบประวัตเิ ป็นสิง่ ทีผ่ สู้ มัครต้องกรอกในการสมัคร
งานอยูแ่ ล้ว หรือผูส้ มัครยืน่ ประวัติ (Resume) ของตนเองอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงไม่เสียเวลา
เพิม่ เติมเหมือนการสัมภาษณ์ หรือการทดสอบทางจิตวิทยาประเภทอื่นๆ 2) เป็ นหนึ่ง
ในเทคนิคทีม่ อี านาจในการทานายลักษณะของบุคลากรทีอ่ งค์กรตัง้ เอาไว้สงู สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่น (ชูชยั สมิทธิไกร, 2547)
ส่วนจุดอ่อนในการใช้เทคนิคดังกล่าว คือ 1) ไม่สามารถนาใบสมัครดังกล่าว
ใช้ขา้ มตาแหน่งงานต่างๆ ได้ เช่น ใบสมัครทีใ่ ช้ในการทานายพนักงานขาย จะไม่
สามารถใช้ทานายพนักงานบัญชีได้ 2) ความสามารถในการทานายของใบสมัครงาน
แบบถ่วงน้ าหนักจะตกลงเมื่อเวลาผ่านไป ลงเมื่อเวลาผ่านไป Hogan (1994) จึงได้
แนะนาไว้วา่ ควรมีการทบทวนใบสมัครแบบถ่วงน้ าหนักใหม่ ทุกๆ 3-5 ปี 3) เทคนิคนี้
ได้รบั อิทธิพลจากการตอบเพือ่ ให้ตนเองดูดขี องผูส้ มัครงาน (Faking) ซึง่ ปจั จุบนั
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ ธันวาคม 2005 ประกอบรายวิชา การประเมินองค์การ คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ติดต่อผูเ้ ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com
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นักวิจยั ได้หากลวิธใี นการแก้ไขปญั หานี้ เช่น การสร้างมาตรจับเท็จ (Lie scale) แต่
มาตรนี้กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะสามารถจับเท็จได้ทงั ้ หมด ช่วยได้เพียงส่วนหนึ่ง
เท่านัน้ หรืออาจใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ถามซ้าถึงคาตอบทีผ่ สู้ มัครได้กรอกผ่านใบสมัคร
งาน
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ การถ่วงน้ าหนักใบสมัครงานสามารถประหยัดเวลา มีผลใน
การทานายได้ดี และจุดด้อยต่างๆ สามารถบรรเทาได้ จึงได้เลือกใช้เทคนิ คนี้ ใน
การทานายผลการปฏิ บตั ิ งานและระยะเวลาที่อยู่ในบริ ษทั หรืออาจนาไปใช้ใน
การคัดกรองผูส้ มัครงานก่อนการคัดเลือกในขัน้ ตอนต่อไป เช่น สัมภาษณ์ การสร้าง
สถานการณ์จาลอง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนักเพือ่ คัดเลือกหรือคัดกรองตัวแทน
จาหน่ายประกันชีวติ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี พร้อมกับมีระยะเวลาในการอยูบ่ ริษทั สูง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนักเพือ่ คัดเลือกหรือคัดกรองตัวแทนจาหน่ าย
ประกันชีวติ ทีม่ แี นวโน้มจะมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และมีระยะเวลาในการอยูบ่ ริษทั สูง
2. ได้ผลการวิเคราะห์งาน เพือ่ ให้ได้คุณสมบัตขิ องตัวแทนจาหน่ ายประกัน
ชีวติ ทีม่ ผี ลงานดี
3. เพิม
่ ผลผลิตในการฝึกอบรมพนักงาน เนื่องจากช่วยในการคัดเลือกบุคคลที่
มีแนวโน้มในการอยูใ่ นบริษทั สูง สูญเสียจากการทีพ่ นักงานลาออกน้อยลง
4. เพิม
่ ผลงานในภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในอนาคต เนื่องจากได้
คัดเลือกผูท้ ม่ี แี นวโน้มมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
3 เดือน นับตัง้ แต่ตดิ ต่อบริษทั และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวแทนจาหน่ายประกันชีวติ จานวน 500-1000 คน

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
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การสร้างใบสมัครแบบถ่วงน้ าหนักใช้วธิ ที เ่ี รียกว่า แนวทางใช้คุณสมบัติ
(Construct-oriented approach) ในการสร้าง มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้
ก. หาคุณสมบัตทิ ใี ่ ช้ในการทานายผลปฏิบตั งิ าน และมีระยะเวลาในการอยูบ่ ริษทั
1. วิเคราะห์งาน (Job Analysis) ในตาแหน่งตัวแทนจาหน่ายประกันชีวติ เพือ่ หา
ข้อมูลเกีย่ วกับ 1) ภาระงานของตาแหน่งดังกล่าว 2) ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ทีจ่ าเป็ นในการทางาน โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบกึง่
โครงสร้างจานวน 10 คน โดยให้ทางบริษทั จัดคนแบบคละทัง้ คนทีผ่ ลงานดี
ผลงานไม่ดี มีลกั ษณะภูมหิ ลังแตกต่างกัน ส่งมาโดยไม่ให้ผสู้ มั ภาษณ์ทราบว่า
เป็ นคนผลงานดีหรือไม่ดี หรือมีภมู หิ ลังอย่างไร
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์งาน และทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มา
วิเคราะห์คุณสมบัตขิ องตัวแทนจาหน่ายประกันชีวติ ทีม่ ผี ลปฏิบตั งิ านสูง
3. ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องตัวแทนทีม่ แี นวโน้มจะมี
ระยะเวลาในการอยูบ่ ริษทั สูง
ข. สร้างเกณฑ์ทใี ่ ช้ในการทานายผลการปฏิบตั งิ าน
4. นาตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ได้ประเมินเอาไว้ มาให้ผบู้ ริหารระดับ
หัวหน้างาน (Supervisor) ขึน้ ไป 10 คน ให้น้ าหนักตัวชีว้ ดั แต่ละรูปแบบ ว่า
เกณฑ์ใดทีส่ ามารถวัดได้ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมากทีส่ ุด เช่น จานวน
กรมธรรม์ใหม่ต่อปี เงินทีไ่ ด้จากค่าคอมมิชชันต่
่ อปี (หรือต่อเดือน) ความ
ยังยื
่ นเฉลีย่ ของกรมธรรม์ทไ่ี ด้ เป็ นต้น
5. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อที่ 4 ได้มาถ่วงน้ าหนัก เพือ่ ให้ได้คะแนนรวมเป็ นตัวชีว้ ดั
เดียว
ค. สร้างใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนักและทดสอบความสามารถในการทานายของ
คุณสมบัตทิ ไี ่ ด้ตงั ้ เอาไว้ในข้อ ก.
6. สร้างข้อคาถามในใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนัก จากคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้จากในข้อ
ที่ 2 และ 3 คุณสมบัตลิ ะ 15 – 20 ข้อ

3

การพัฒนาใบสมัครงาน

7. นาใบสมัครงานดังกล่าว และแบบสารวจความตัง้ ใจในการลาออก (Intention
to quit) ไปเก็บข้อมูลกับตัวแทนจาหน่ายประกันชีวติ
8. วิเคราะห์ขอ้ กระทงในแต่ละคุณสมบัติ แล้วดูลกั ษณะการตอบของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยดูวา่ มีขอ้ กระทงทีก่ ลุ่มตัวอย่างตอบไม่เหมือนกับข้ออื่นๆ ในคุณสมบัติ
เดียวกัน เมื่อพบให้ตดั ข้อกระทงดังกล่าวออก ด้วยวิธกี ารหาสหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวมของข้อทีเ่ หลือ (Corrected item total
correlation)
9. รวมคะแนนแต่ละคุณสมบัติ ให้ได้เป็ นคะแนนรวมในแต่ละคุณสมบัติ ในแต่ละ
บุคคล
10. นาคุณสมบัตแิ ต่ละด้านทีม่ สี มมติฐานว่าสามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านได้
มาวิเคราะห์วา่ คุณสมบัตดิ งั กล่าวสามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านได้จริง
หรือไม่ แล้วตัดคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่สามารถอธิบายได้จริงออก ด้วยวิธวี เิ คราะห์
ถดถอย (Regression Analysis)
11. นาคุณสมบัตแิ ต่ละด้านทีม่ สี มมติฐานว่าสามารถทานายระยะเวลาในการอยู่
บริษทั มาวิเคราะห์วา่ คุณสมบัตดิ งั กล่าวสามารถทานายระยะเวลาในการอยู่
บริษทั ได้จริงหรือไม่ ด้วยวิธที างอ้อม คือนาคุณสมบัตดิ งั กล่าวทานายความ
ตัง้ ใจในการลาออกจากงานของพนักงาน แล้วตัดคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่สามารถ
อธิบายได้จริงออกด้วยวิธวี เิ คราะห์ถดถอย (Regression Analysis)
ง. สร้างข้อกระทงในการจับโกหก (Lie Scale)
12. ใช้วธิ ขี อง Pannone (1987) คือสร้างข้อกระทงทีไ่ ม่มที างเป็ นจริงได้ เพือ่ จับ
โกหกผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น ท่านเคยร่วมงาน Insurance Fair ในประเทศ
ไทยหรือไม่ โดยสมมติวา่ งานนี้ไม่เคยมีในประเทศไทยจริง แต่วา่ ผูก้ รอกใบ
สมัครงานกล่าวว่ามี แสดงว่าเป็ นไปได้ทข่ี อ้ มูลอื่นตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริง
อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ทผ่ี ตู้ อบอาจมีความจาผิดพลาดไป ทาให้จาได้ไม่
ตรงกับความเป็ นจริงได้ การตรวจสอบข้อมูลอื่นด้วยการสัมภาษณ์อกี ครัง้ จะ
ช่วยเหลือให้ถูกต้องมากขึน้ ได้
13. นาใบสมัครงานทีไ่ ด้ ใส่มาตรจับโกหกลงไป แล้วให้นิสติ นักศึกษาจานวน 180
คน กรอกใบสมัครงาน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ คนทีต่ อบตรงตามความเป็น
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จริง 60 คน คนทีต่ อบเพือ่ ให้ตนเองดูดี โดยไม่บอกว่ามีมาตรจับโกหก 60 คน
และคนทีต่ อบให้ตนเองดูดี โดยบอกว่ามีมาตรจับโกหก
14. วิเคราะห์ผลโดย
1) วิเคราะห์วา่ ทัง้ 3 กลุม่ มีคะแนนของใบสมัครงานแตกต่างกันหรือไม่ ถ้า
พบว่าคนทีต่ อบให้ตนเองดูดี และคนทีต่ อบตามความเป็ นจริงมีคะแนน
ไม่แตกต่างกัน ก็ตดั มาตรจับโกหกออกจากใบสมัครงาน
2) ถ้าพบว่าแตกต่างกัน จะวิเคราะห์วา่ มีคะแนนของมาตรจับโกหก
แตกต่างกันหรือไม่ ตัดข้อกระทงทีไ่ ม่สามารถแยกความแตกต่างได้
ออก
3) จากนัน้ ตรวจสอบว่าผูท้ ร่ี วู้ า่ มีมาตรจับโกหก และผูท้ ไ่ี ม่รวู้ า่ มีมาตรจับ
โกหก ว่ามีคะแนนของใบสมัครงานและมาตรจับโกหกแตกต่างกัน
หรือไม่ เพือ่ ตรวจสอบว่าควรให้ผสู้ มัครงานรูต้ วั ว่ามีมาตรจับโกหก
หรือไม่
4) สุดท้าย นาคะแนนรวมของข้อทีเ่ หลือตรวจสอบเพือ่ หาจุดตัดของ
คะแนนทีส่ ามารถแยกคนตอบให้ตนเองดูดี และคนตอบตามความเป็ น
จริงได้ดที ส่ี ุด
ฉ. สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
15. ได้ใบสมัครงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับคูม่ อื ในการใช้ ไฟล์โปรแกรม Excel
เพือ่ ใช้คานวณค่าของคุณสมบัตติ ่างๆ ค่าคะแนนทานายผลการปฏิบตั งิ าน
และระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นบริษทั และค่าคะแนนมาตรจับโกหก
ตัวชี้วดั ของโครงการ
1. ผลผลิต : ใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนัก คูม
่ อื ในการใช้ใบสมัครงานแบบ
ถ่วงน้ าหนัก โปรแกรมแปรผลข้อมูลจากใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนัก และ
ผลการวิเคราะห์งานของตัวแทนขายประกันชีวติ
2. ผลลัพธ์ : ความสามารถในการทานายผลงาน และแนวโน้มตัง้ ใจในการ
ลาออก เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั อื่นทีท่ าในต่างประเทศ ความสามารถ
ในการทานายผลการปฏิบตั งิ านและความตัง้ ใจในการลาออกจากกลุม่
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ตัวอย่างทีส่ มัครงานจริง ค่าเฉลีย่ ของผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ตัวอย่างที่
สมัครงานใหม่ และร้อยละของพนักงานทีค่ ดั เลือกผ่านใบสมัครงานนี้ ทีม่ ี
อายุการทางานมากกว่า 1 ปี
หมายเหตุ

1) ความเป็ นจริงแล้ว ใบสมัครดังกล่าวควรใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีส่ มัคร
งานจริงด้วย เพือ่ ยืนยันความสามารถในการทานายของใบสมัครงาน
ดังกล่าว แต่ดว้ ยข้อจากัดด้านระยะเวลา ทาให้ไม่สามารถจัดทาได้จริง
2) ไม่มใี บสมัครงานใดทีส่ ามารถทานายผลการปฏิบตั งิ าน หรือ
ระยะเวลาในการอยูใ่ นบริษทั ได้ 100 %
3) ไม่มใี บสมัครงานใดทีส่ ามารถจับโกหกได้ 100 % แต่ใบสมัคร
ดังกล่าวพยายามลดให้ได้มากทีส่ ุด
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ตารางเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

เดือนที่
สัปดาห์ท่ี

1
1

2

2
3

4

1

2

1. วิเคราะห์งานของตัวแทนประกันภัย
2. สร้างคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถทานาย Performance
3. สร้างคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถทานาย Tenure
4. ให้ Supervisor ให้น้าหนักวิธกี ารประเมินผล
5. นาน้าหนักของวิธกี ารประเมินผลทีไ่ ด้มาคานวณ
6. สร้างข้อกระทงจากคุณสมบัตติ ่างๆ
7. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
8. วิเคราะห์ขอ้ กระทงในแต่ละคุณสมบัติ
9.รวมคุณสมบัติ
10. ทานาย Performance ด้วยคุณสมบัตติ ่างๆ
11. ทานาย Tenure ด้วยคุณสมบัตติ ่างๆ
12. สร้างข้อกระทงมาตรจับโกหก
13. เก็บข้อมูลเพือ่ ทดสอบมาตรจับโกหก
14. วิเคราะห์ผลมาตรจับโกหก
15. สร้างคู่มอื โปรแกรมวิเคราะห์ใบสมัครงาน พร้อมนาเสนอ
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