หาคน ใหไดคน
ที่ทุกธุรกิจตองพิชิต
คัมภีรหาคนให ไดคนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

HR IS A STRATEGIC PARTNER

“

ภารกิจของเรา คือ
ช่วยให้คุณ
หาคน ให้ ได้คน

“

“หาคน ให้ได้คน” สงครามแรกที่ทุกธุรกิจต้องพิชิต
หาคนให้ได้คน เป็นเรื่องท้าทาย HR ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร?

คือ ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่งานต่างๆของคนมากขึ้นจนน่าตกใจ
งานหลายงานจะหายไป เช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่งไม่จำ�เป็นต้องมี
แคชเชียร์ เพราะผู้บริโภคจะคิดเงินเอง จ่ายเงินเอง หรือหากคุณไปเช็กอินที่
สนามบิน ก็สามารถเช็กอินกับเครือ่ ง ไม่ตอ้ งผ่านเจ้าหน้าทีส่ นามบิน การสแกน
พาสปอร์ต ก็ทำ�ได้ด้วยตนเองเมื่อเข้าออกประเทศ หรือแม้แต่การโอนเงินผ่าน
มือถือก็ทำ�โดยไม่ต้องไปธนาคาร เทคโนโลยีกำ�ลังเปลี่ยนโลก และเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ หน้าที่การงานหลายอย่างจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่
รวมถึงงาน HR ก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนจะไม่ได้หางาน
จากหนังสือพิมพ์หรือการแนะนำ�บอกต่ออีกต่อไป ทุกคนต่างใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งตระหนักสำ�หรับ
HR ก็คือจะเป็นการเข้าใจผิดอย่างมากหากคิดว่าการใช้เพียง Job website ก็ทำ�ให้อยู่ในยุค 4.0 ได้แล้ว
เมื่อผู้สมัครงานเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี มีความซับซ้อนไม่เหมือนเดิม มีทางเลือกมากกว่าแต่ก่อน และสำ�หรับ HR
ก็มีทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน แท้ที่จริงแล้ว HR ไม่ใช่งาน Admin อีกต่อไป..
HR ต้องเป็นนักการตลาด เป็นนักกลยุทธ์ที่ต้องช่วงชิงคนดีและคนเก่งมาทำ�งาน
HR ต้องเป็นนักพัฒนาสินค้า ซึ่งก็คือ พัฒนาบริษัทให้น่าสนใจ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร ระบบงาน เป็นต้น
HR ต้องเป็น Sales เพื่อเจรจา สื่อสาร เชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ให้ได้ นัดผู้สมัครแล้วไม่เบี้ยวนัด เป็นต้น
HR ต้องเป็นนักโฆษณา ต้องทำ� Branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดผู้สมัครให้มุ่งมั่นมาร่วมงาน สร้างโฆษณาชักชวน
ผู้สมัคร งานได้ เช่น ประกาศรับสมัครงานที่ดึงดูดผู้สมัคร ทำ�คลิป VDO ซึ่งก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้วในยุคนี้ ต้องรู้ศักยภาพของ
สื่อแต่ละประเภท อย่างเข้าใจว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ต้องใช้อย่างไร
HR ต้องเป็น IT เป็น Super User ที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยให้งานสำ�เร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือตัวเองใน
ด้านนี้ได้ ทำ�เองได้ เพราะถ้าคุณใช้ไม่เป็น สักวันหนึ่ง อาชีพของคุณอาจจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ได้ วันนี้ระบบที่มีอยู่
สามารถเลือกผูส้ มัครให้บริษทั ได้แม่นยำ�กว่าคน ทัง้ ยังสะดวกกว่า รวดเร็วกว่า แน่นอนว่า
ระบบจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ หาก HR ไม่เริ่มใช้ให้เป็น
ต่อไป HR ย่อมหมดบทบาทไป
กำ�ลังคนมีความสำ�คัญต่อธุรกิจอย่างมาก หลายธุรกิจที่ HR หาคนไม่ได้
บางทีอาจถึงขัน้ ถอดใจปิดกิจการเลยก็มี ดังนัน้ สิง่ ทีธ่ รุ กิจต้องพิชติ ให้ได้ คือ
“สงครามการหาคน ให้ได้คน” และการเป็น Strategic Partner
ให้กบั CEO ให้ได้ HR ในฐานะแม่ทพั จึงเป็นทีพ่ ง่ึ สำ�คัญของ CEO ในสมัยนี้
เป็นผูช้ เ้ี ป็นชีต้ ายในสมรภูมแิ รกนีข้ องธุรกิจต่างๆ และก็มโี อกาสเป็นวีรบุรษุ
ในยุคที่ท้าทายเช่นกัน
เราจะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับท่านในสงครามครั้งนี้ี

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ JOBTOPGUN และ Super Resume ตั้งแต่ปี 1999
© 2017 Top Gun Co. Ltd. All Rights Reserved.
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CHAPTER

ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0:
ปญหาของ HR วิธีแก เคล็ดลับ

เทคโนโลยีทาํ ใหคนเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก ทุกคนมีโทรศัพทมอื ถือ ขอมูลขาวสารเขาถึงคนทัว่ โลกไดงา ยขึน้ อยากรูอ ะไร
ก็ถาม Google หรือ YouTube การหางานจากหนังสือพิมพและการบอกตอเปนเรือ่ งลาสมัย เราตางก็เปลีย่ นวิธกี ารหางานโดย
หางานผาน Internet ผูป ระกอบการก็เชนกัน เพราะ Internet เปนสือ่ เดียวทีพ่ ง่ึ ไดมากทีส่ ดุ และเปนเทคโนโลยีทเ่ี ขาถึงผูห างาน
และผูห าคนอยางมหาศาล
ปจจุบนั มีงานทีป่ ระกาศใน Job website เปนหลักหมืน่ การแยงชิงตัวผูส มัครเปนการแขงขันทีด่ เุ ดือดเขมขนกวายุคกอนๆ ผูท ่ี
ไมไดพัฒนาใหใชเครื่องมือการหาคนผาน Job website ก็อาจเผชิญภาวะหาคนไมได ไมมีคนมาทํางาน บางธุรกิจถึงขั้น
ปดกิจการเลยก็มี
การหาคนเปนเรือ่ งทีย่ ากมากขึน้ เพราะผูป ระกอบการตองแขงขันกันอยางสูง ยกตัวอยางเชน พนักงานบัญชีเงินเดือน 15,000 บาท
จบปริญญาตรี มีตาํ แหนงงานวางทีเ่ ปดรอถึง 1,391 ตําแหนง ซึง่ หมายความวาผูส มัครสามารถเลือกงานไดมากกวาวาจะไปทําที่
บริษทั ไหน คําถามคือ แลวผูป ระกอบการแตละรายจะทําอยางไรทีจ่ ะประกาศหาคนแลวไดคน? ซึง่ แนนอนวาผูป ระกอบการ
แตละรายตองอาศัยความรูค วามสามารถทีจ่ ะใชเครือ่ งมือทุกชนิดและองคความรูต า งๆ เกีย่ วกับ HR มาชวยหาคนใหได
Job website เปนเพียงแหลงทีน่ าํ ผูป ระกอบการกับผูส มัครมาเจอกันใหมากทีส่ ดุ เทานัน้ บริษทั แตละบริษทั จําเปนตองสราง
แรงดึงดูดผูส มัครใหมาสมัครกับตนมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดมตี วั เลือกทีเ่ พียงพอ และไดคนทีต่ อ งการอยางแทจริง

หาคน แต ไม ไดคน

ปญหาเกิดจากอะไร?
1

เพราะตัวบริษัทยังไมนาสนใจ
1.1 ตองทํางานวันเสาร

1.3 สวัสดิการยังไมนาสนใจ

ผูห างานมีทางเลือกทีจ่ ะเลือกบริษทั ทีท่ าํ งานเฉพาะ
วันจันทรถึงวันศุกร เพราะตองการเวลาชวงเสาร
อาทิตยไปทําธุระสวนตัวและพักผอน ถาผูป ระกอบการ
ยังตองการใหมีทํางานวันเสาร ก็ตองยอมรับวาจะ
ยิ่งหาคนยากมากขึ้น

ยังไมมสี วัสดิการ เชน คารักษาพยาบาล คาเดินทาง
โบนัสประจําปที่จะมาดึงดูดใจผูสมัคร

1.4 สถานที่ตั้งอยูไกล เดินทางไปมา
ไมสะดวก

บางบริษัทที่ตั้งอาจจะไกล เดินทางลําบาก ทําให
ผูสมัคร ไมเลือกแมแตจะสงใบสมัคร หรือเมื่อลอง
มาสัมภาษณแลวก็ปฏิเสธที่จะรับขอเสนอ เพราะ
เดินทางไมสะดวก

1.2 เงินเดือนที่เสนอไมดึงดูดใจ

เงินเดือนทีเ่ สนออาจอยูใ นระดับคาเฉลีย่ ในตลาดหรือ
ตาํ กวา การไมกลาเสนอเงินเดือนใหมาก ทําใหบาง
บริษทั ทีก่ ลาเสนอใหมากกวามีโอกาสไดคนไปมากกวา
4

2.1 งานดูไมทาทาย

2.3 งานไมไดชวยเพิ่มประสบการณ

2.2 งานดูไมมีอนาคต

2.4 งานที่ไมไดแสดงความสามารถ

หนาที่ความรับผิดชอบที่ไดเปนงานที่ตองทําแบบ
เดิมทุกวัน ไมไดทา ทายความสามารถ ทําใหผสู มัคร
คิดวาตองทํางานจําเจ นาเบื่อ ไมมีอะไรแปลกใหม

ผูส มัครหลายคนมองวาตําแหนงทีท่ าํ ก็เปนแบบเดิม
ที่เคยทํา ไมไดชวยเพิ่มประสบการณใหมใหเขา
ไมไดทําใหเขาเกงขึ้น

ผูสมัครมองไมเห็นวาถาทําตําแหนงนี้จะเติบโต
ไดอยางไร ไมรูวาจะไดเลื่อนตําแหนง หรือไดเงิน
เดือนขึ้นหรือเปลา

3

หลายคนตองการเวทีแ สดงความสามารถ เช น
มีโอกาสรับงานชิน้ สําคัญ มีโอกาสเปนหัวหนาโปรเจ็ค
ถาไมเห็นวาจะมีโอกาสเหลานี้ ก็อาจไมสนใจ

เพราะยังไมเขาใจวิธีการหาคนยุค 4.0
3.1 ไดใบสมัครไมครบ เพราะดูเรซูเม
ผานทางอีเมลอยางเดียว ไมไดดูผาน
ซอฟตแวร Super E-Recruit

3.4 จุดขายของบริษัทยังดึงดูดใจ
ผูสมัครไดไมมากพอ

คุณตองเขาใจวาผูสมัครมีทางเลือก คุณจึงตองมี
จุดขาย ตางๆ เพื่อดึงดูด ชักชวนผูสมัครใหสนใจ
มารวมงาน

คุณอาจคิดวาการดูใบสมัครผานอีเมลเปนชองทาง
ที่ดีที่สุด แตในความเปนจริงคุณอาจพลาดใบสมัคร
บางสวนไป เพราะอีเมลของคุณอาจจะเต็ม หรือ
ลืมตรวจดูในอีเมลขยะ คุณควรใชซอฟตแวรชวย
เพื่อใหไมพลาดใบสมัครที่คุณตองการ

3.5 ไมใช Search เรซูเมเมื่อไดรับ
ใบสมัครนอย หรือเปนตําแหนงงานยาก

Super Search มีฐานขอมูล 3 ลานคนครอบคลุม
ทุกสายอาชีพใหคุณคนหา เปนตัวชวยใหคุณเจอ
คนที่ตรงตามความตองการไดเร็วกวา

3.2 เรียกผูสมัครชาเกินไปจนเขาได
งานอื่นไปแลว

คุณอาจคิดวาคุณไมคอยมีเวลาเขามาดูใบสมัคร
แตอาจทําใหผูสมัครไมรอคุณเรียกและตัดสินใจ
ไปทํางานกับบริษัทอื่นเรียบรอยแลว

3.6 เรียกคนมาสัมภาษณไมได

คุณตองเขาใจวาคนที่คุณ Search สวนใหญอาจ
ไมไดตองการเปลี่ยนงาน ดังนั้นคุณจําเปนตองใช
ทักษะในการเจรจาเชิญชวนเขามาสัมภาษณใหได

3.3 เลือกผูสมัครมาสัมภาษณ
ไดไมมากพอ

3.7 ไมไดปรึกษาทีม Super Partner
เมื่อเจอปญหาวาไมไดคน

โดยปกติแลว ผูสมัครจะมาเพียงครึ่งหนึ่งของ
จํานวนคนที่คุณเรียกสัมภาษณ ดังนั้นคุณตองมี
จํานวนผูสมัครที่มากพอ คุณจึงจะมีตัวเลือกที่ดี
ใหพิจารณา

หากคุณ ไดล องทําทุกวิ ธีแ ล ว แต ยั งหาคนไมได
คุณ ควรปรึกษาทีมงาน Super Partner ที่มี
ประสบการณใหคําปรึกษามากวา 32,000 บริษัท
และพรอมชวยแกไขปญหาเพือ่ ใหคณ
ุ หาคนใหไดคน
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เพราะหนาที่รับผิดชอบในตําแหนงงานไมนาสนใจ

หาคน แตไมไดคน ปญหาเกิดจากอะไร?
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CHAPTER 1
หาคน แตไมไดคน มีวิธีแกปญหาอยางไร?

หาคน แต ไม ไดคน

มีวิธีแกปญหาอยางไร?

การแกปญหาเริ่มตนดวยการวิเคราะหวาปญหานาจะเกิดจากอะไร จะไดแกไดตรงจุด
ซึ่งปญหาอาจจะมาจาก...

1

เพราะตัวบริษัทยังไมนาสนใจ
1.1 ตองทํางานวันเสาร

คุณตองมีแรงจูงใจวาบริษัทที่ใหญ เปนสากล มักไมไดทํางานวันเสาร บริษัทเหลานั้นมีขนาดใหญกวา
บริษัทที่ตองทํางานวันเสารเสียดวยซํา ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาเขาหาคนเกงมารวมงานไดงายกวา ระบบงาน
ไดถูกพัฒนาใหอยูในกระบวนการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปดโอกาสใหพนักงานไดพักผอนจาก
การทํางานที่เหนื่อยลาไดในชวงเสารอาทิตย วันทํางานจริงจึงมีพลังที่สดชื่นกวา กระตือรือรนมากกวา
นอกจากนี้ การทํางานวันเสารไมสามารถการันตีไดวาคุณจะหวังผลงานจากพนักงานไดเพิ่มขึ้น แมแต
ที่ยุโรปยังทํางานเฉลี่ยอยูที่อาทิตยละ 35 ชั่วโมง และตําสุดที่ประเทศเนเธอรแลนดที่เฉลี่ยอาทิตยละ
30 ชั่วโมง (จากขอมูลของ OECD) แตก็ยังไดประสิทธิภาพอยู ดังนั้นหากเราจะเปนบริษัทที่กาวสูสากล
สิ่งที่เราควรจะลองทบทวนดูคือ
2) ปรับปรุงระบบการทํางานใหดีกวาเดิม จาก
1) พบกันครึ่งทาง จากที่ตองทํางานทั้งวัน เหลือ
ที่ตองใชชั่วโมงในการทํางานเพิ่ม คุณอาจจะปรับ
ครึ่งวันไดหรือไม และถาหากตองทํางานครึ่งวัน
ใหพนักงานของคุณสามารถสรางผลงานไดเพิ่ม
(4 ชั่วโมง) คุณสามารถทดแทนดวยการทํางาน
ในระยะเวลาเทาเดิม
เพิม่ อีกวันละ 1 ชัว่ โมงในวันจันทร - พฤหัส ไดหรือไม
คุณยังใหอิสระกับเขาที่จะเลิกงานเวลาปกติได
3) มีผลประโยชนชดเชยใหพนักงาน หากธุรกิจ
ในวันศุกร
ของคุณจําเปนตองทํางานในชวงเสาร-อาทิตย เชน
โรงแรม รานคา คุณอาจชดเชยผลประโยชนให
พนักงานเพิ่มเติมเพื่อใหเขามีกําลังใจทํางาน

1.2 เงินเดือนที่เสนอยังไมดึงดูดพอ

ผูสมัครทุกคนอยากไดเงินเดือนสูงทั้งนั้น และเงินเดือนก็คือปจจัยหลักที่ผูสมัครใชตัดสินใจวาจะเลือก
เขาทํางานที่ใด การเสนอเงินเดือนที่ดึงดูดจะชวยใหผูสมัครตัดสินใจเลือกคุณไดงายขึ้น การที่คุณกลา
จายเงินเดือนที่สูงขึ้น คุณก็มีโอกาสที่จะรับคนที่เกงขึ้นได ในที่สุด บริษัทก็มีโอกาสเติบโตไดมากกวา
ทํากําไรไดมากกวา ดังนั้นสิ่งที่เราทําไดก็คือ

1) เสนอเงินเดือนตามที่ตําแหนงนั้นสมควรจะ
ไดรับ โดยที่คุณตองเปรียบเทียบกับอัตราที่บริษัท
ทั่วไปจายใหในตําแหนงเดียวกัน เพื่อใหรูวาคุณไม
ได จ  า ยต ํากว า เพราะหากผู  สมัครเปรียบเทียบ
2 บริ ษั ท เขามีโอกาสเลือกบริ ษัท ที่ใ หเขาได
เงินเดือนมากกวา

2) หากคุณไมสามารถจายเงินเดือนที่นาดึงดูดได
คุณก็อาจจะปรับลดคุณภาพคนที่คุณอยากได
เพื่อใหคุณอยูในสนามแขงของผูสมัครอีกระดับ
หนึ่งซึ่งอาจจะมีจํานวนมากกวา แตความคาดหวัง
ตํากวา
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1.4 สถานที่ตั้งอยูไกลเดินทางไปมาไมสะดวก

ผูหางานในปจจุบันมีทางเลือกที่จะเลือกสถานที่ทํางานที่เดินทางไดสะดวก ถาเรายายสถานที่ทํางาน
ไมได สิ่งที่เราทําไดคือ
2) ใช Super Search เพื่อคนหาคนที่ตองการ
1) คุณตองมีทัศนคติวาไมวาบริษัทคุณจะตั้งอยู
ทํางานใกลพื้นที่บริษัทของคุณได
ได เพียงเลือก
ที่ไหนก็ตองหาคนได
งหาคนได มีคนยินดีที่จะทํา เพียงแต
พื้นที่ที่คุณตองการ คุณจะพบรายชื่อผูหางาน
อยูที่คุณวาคุณกําหนดกลุมผูสมัครที่เปนไปได
ที่ยินดีที่จะเดินทางไปทํางานในพื้นที่นั้น ซึ่งฐาน
แคไหน และสามารถเชิญชวนใหเขามารวมงานกับคุณ
ขอมูลของเราครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ไดหรือไมเพื่อใหขอเสนอของคุณนาสนใจขึ้น
คุณอาจมีสวัสดิการพิเศษเพื่อดึงดูดเขาเพิ่มเติม
เชน มีบริการรถรับ-สง มีคา นาํ มันพิเศษ มีคา กันดารให
เปนตน

2

หนาที่รับผิดชอบในตําแหนงงานไมนาสนใ
สนใจ
2.1 งานดูไมทาทาย

ในฐานะ HR คุณตองใหมุมมองแกผูสมัครในแงที่วา งานที่คุณเสนอมีความทาทายกวาที่อื่นอยางไร
ไมใชวาใครๆก็ทําได แตตองใชความสามารถหรือประสบการณพิเศษในการแกปญหา ซึ่งคุณสามารถเขียน
ไวตั้งแตหนาประกาศงานเลยดวยซํา เพราะผูสมัครจะพิจารณาวางานนี้ทาทายเขาอยางไร ดังนั้นบทบาท
ของคุณคือ ทําความเขาใจกับแตละตําแหนงงานที่ประกาศวาตองการคนที่มีคุณสมบัติอยางไร งานมีความ
ทาทายอยางไร เพื่อใหคุณสามารถบอกผูสมัครได หากคุณไมมีไอเดียชัดเจน ก็สามารถคุยกับบุคลากร
ในแผนกที่เปดรับไดเลยเพื่อใหเขาใจอยางชัดเจน แลวนํามาถายทอดได

2.2 งานดูไมมีอนาคต

เพื่อใหผูสมัครเห็นวาถาเขามารวมงานกับคุณแลวจะสามารถเติบโตไดแคไหน คุณอาจจะใหไอเดีย
เรื่องความกาวหนา หรือ Roadmap ของตําแหนงงาน ที่เขาสมัครมาวา หากเริ่มตนที่นี่แลวอาจจะเปน
อะไรตอได เชน เขาอาจเริ่มตนในตําแหนงพนักงาน ซึ่งคุณอาจจะใหรับผิดชอบเรื่องหนึ่ง หากเขาทําได ก็จะ
ใหดูแลโปรเจ็คเพิ่มขึ้น มีโอกาสไดเติบโตเปนระดับหัวหนา
คุณตองทําความเขาใจวาหลายคนอาจจะไมเห็นภาพอนาคต จึงอาจจะปฏิเสธขอเสนอที่คุณให ดังนั้น
ในฐานะ HR คุณตองเริ่มฝกการเลาเรื่อง สื่อสารเพื่อใหผูสมัครเขาใจและเห็นภาพตามคุณไปดวย ซึ่งในที่สุด
คุณจะกลายเปนนักสือ่ สารมืออาชีพ และอาจเปนผูส รางแรงบันดาลใจใหกบั พนักงานจนเขาอยากจะกาวหนา
ในหนาที่การงานไดตอไป
7

CHAPTER 1

ผูสมัครมักจะพิจารณาสวัสดิการที่ได หากอัตราเงินเดือนใกลเคียงกับตําแหนงงานอื่น แตคุณให
สวัสดิการที่ดีกวา โอกาสที่ผูสมัครสนใจก็มีมากกวา ดังนั้นสิ่งที่คุณทําไดคือ ดึงดูดผูสมัครดวยสวัสดิการ
เชน คารักษาพยาบาล คาเดินทาง บริการรถรับ-สงหากเดินทางลําบาก หรือโบนัสประจําป เพราะบางทีอ่ าจ
จะอัตราเงินเดือนไมสูง แตใหสวัสดิการที่ดึงดูดก็ยังเปนตัวชวยที่ทําใหผูสมัครเลือกคุณได

หาคน แตไมไดคน มีวิธีแกปญหาอยางไร?

1.3 สวัสดิการไมนาสนใจ

CHAPTER 1

2.3 งานไมไดชวยเพิ่มประสบการณ

หาคน แตไมไดคน มีวิธีแกปญหาอยางไร?

ทุกคนยอมคาดหวังวาการทํางานจะชวยเพิม่ ประสบการณใหเกงขึน้ ได เมือ่ เกงขึน้ โอกาสกาวหนาก็เพิม่
ขึน้ เพื่อใหผูสมัครสนใจ คุณควรจะบอกเขาวาหนาที่ความรับผิดชอบของเขาจะไดทําอะไรใหมๆ บาง
ซึ่งเขามีโอกาสที่จะเรียนรูอะไรจากเรื่องใหมนี้บาง หรือแทนที่เขาจะไดรับรูและรับผิดชอบงานแคบางสวน
คุณก็อาจใหเขาลองรับผิดชอบทั้งกระบวนการเพื่อใหเขาเชื่อมโยงเรื่องราว และรูจักแกปญหาไดเพิ่มขึ้น
ที่สําคัญอยาลืมสอนงาน ชวยประคับประคองใหเขาทําใหได เพราะเมื่อทําไดแลว เขาก็จะเกิดความภูมิใจ
และอยากที่จะลองทํางานที่ทาทายเพิ่มขึ้นไปอีก สั่งสมประสบการณเพิ่มขึ้นไดอีก ซึ่งในที่สุดมันก็จะกลับมา
เปนประโยชนกับบริษัทของคุณนั่นเอง

2.4 งานที่ไมไดแสดงความสามารถ

ผูสมัครหลายคนตองการเวทีแสดงความสามารถของตัวเอง ตองการเปนที่ยอมรับในบริษัทดวยการ
สรางผลงาน เขาอาจกําลังมองหาโอกาสทีจ่ ะไดทาํ โปรเจ็คสําคัญ ดังนัน้ คุณควรจะบอกไดวา เขาอาจรับผิดชอบ
ในงานสวนใดบาง มีโปรเจ็คใดบางที่เขาตองรับแลวทําใหสําเร็จ เพื่อที่จะเปนแรงผลักดันใหเขาอยากที่จะ
ทําใหได หลายคนมีฝมือแตไมมีเวทีใหแสดง หากคุณบอกไดวาเขาจะมีโอกาสนี้อยางไร เขาก็อาจสนใจคุณ
อยาลืมวาคนที่เกงอาจไมไดมองหาแคเพียงตําแหนงงาน แตกําลังหาโอกาสที่จะแสดงความสามารถใหเปน
ที่ประจักษ เพราะฉะนั้นในฐานะ HR คุณควรใชโอกาสนี้ดึงดูดผูสมัครที่มีฝมือ

3

เพราะยังไมเขาใจวิธีการหาคนยุค 4.0

3.1 ไดใบสมั
บสมัครไมครบ เพราะดูเรซูเมผานทางอีเมลอยางเดียว ไมไดดูผาน
ซอฟตแวร Super E-Recruit

คุณอาจไดใบสมัครไมครบทุกใบที่สงตรงเขามาหากคุณดูทางอีเมลอยางเดียว เพราะอีเมลอาจจะเต็ม
หรือเปนอีเมลขยะ หรือดูแลวหาไมเจอ เพราะอีเมลที่เขามามีเยอะ ดังนั้น เราแนะนําใหคุณตรวจดูเรซูเม
ทีเ่ ขามาผานซอฟตแวร Super E-Recruit ทีจ่ ะรวมใบสมัครทุกใบทีส่ ง มาใหคณ
ุ ซึง่ จะแยกเปนตําแหนงงาน
ที่คุณประกาศไว เพื่อใหคุณเลือกดูไดตามความตองการ
อยาลืมวาการพลาดใบสมัครไปแมแตใบเดียวก็อาจจะทําใหคุณพลาดคนที่คุณสนใจไปเลยก็ได

3.2 เรียกผูสมัครชาเกินไปจนเขาไดงานอื่นไปแลว

หลังจากที่คุณไดใบสมัคร อาจไมมีเวลาเขามาดู หรือสกรีนเพื่อเรียกสัมภาษณ ทําใหคนที่ตั้งใจสง
ใบสมัครมาหาคุณอาจจะรอจนไดงานอื่นไปแลว ดังนั้นสิ่งที่เราแนะนําก็คือ
1) ควรจะตรวจดูทุกวันวาวันนี้มีใบสมัครเขา
2) หากมีใบสมัครเขามาใหม ใหคุณสกรีนเลยวา
มากี่ใบ เพื่อใหคุณอัพเดตอยูตลอดเวลา และ
เปนคนที่ใชหรือไม ถาใชก็ติดตอไดเลย ยิ่งคุณ
มีโอกาสเรียกผูสมัครมาสัมภาษณไดกอนบริษัทอื่น
เร็วกวาบริษัทอื่นเทาไหร คุณก็มีโอกาสที่จะไดคน
เชน หากผูสมัครสงสมัครงานพรอมกัน 5 บริษัท
ที่คุณตองการมากขึ้นเทานั้น อยาลืมวาคนที่
แตคณ
ุ เขามาดูใบสมัครเขากอนอีก 4 บริษทั คุณก็มี
โปรไฟลดีมักจะมีแตคนอยากได
โอกาสเรียกเขาไดกอ น เขาก็อาจจะสนใจคุณกอน
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1) ไมควรตัดตัวเลือกใหจํากัดเกินไป บอยครั้ง
เมื่อคุณดูประวัติแลวคุณอาจจะคิดวาผูสมัครคนนี้
ไมนา จะผานไมวาจะดวยเหตุผลของประวัติโดย
รวมหรือสงสัยในความสามารถ แตเมื่อคุณได
พูดคุยแลวคุณก็อาจจะกลับประทับใจมากก็เปนได
ดังนัน้ หากคุณลองยืดหยุน เพิม่ ขึน้ คุณก็อาจจะเห็น
แววของผูส มัครไดเพิม่ ขึน้ อยาดวนตัดทิง้ ตัง้ แตแรก
แตควรสัมภาษณใหแนใจ หากคุณคิดวาเสียเวลา
ที่ตองมานั่งสัมภาษณ ขอใหคุณมองอีกมุมหนึ่งวา
คุณเองก็มีโอกาสอานคนไดเฉียบขึ้นจากทุกเคสที่
คุณมีโอกาสไดสัมภาษณไปดวยเชนกัน

2) สัมภาษณใหไดจํานวนมากพอ ซึ่งจะมาจาก
การทีค่ ณ
ุ ตองเรียกสัมภาษณใหมากไวกอ น กอนอืน่
ขอใหคุณเขาใจวาการนัดแลวไมมาเปนเรื่องปกติ
ที่ทุกบริษัทประสบปญหาเหมือนกัน บางที่อาจจะ
นัดไวแลวมาครึ่งเดียว บางที่อาจมากกวา ตรงนี้ก็
ขึ้นอยูกับฝมือของผูนัดสัมภาษณวาจะนัดไดเฉียบ
เพียงใด ขอแนะนําวาใหคุณมองเปนเกมฝกทักษะ
ของคุณอีกเกมหนึ่งไดเลย

3.4 ยังขายบริษัทใหดึงดูดใจผูสมัครไดไมมากพอ

คุณตองเขาใจวาผูสมัครมีทางเลือก การนัดผูสมัครมาสัมภาษณงานเปรียบเหมือนคุณกําลังขายของให
กับเขา ซึ่งในที่นี้ก็คือตําแหนงงานนั่นเอง ดังนั้นการขายของคุณ คุณจําเปนตองรูวาจุดเดนคืออะไร ในที่นี้คือ
จุดเดนของบริษัท จุดเดนของงาน คุณมีอะไรดีกวาที่บริษัทอื่นในตําแหนงงานเดียวกัน เขาจะไดอะไร
มากกวาที่อื่นหากเขาไดรวมงานกับคุณ และถาจะใหดีขึ้นอีก แนะนําใหคุณมีสื่อที่จะชวยสื่อสารดวย เชน
โบรชัวร คลิป VDO หรือเรื่องราวความกาวหนาของพนักงานในบริษัท เพื่อใหผูสมัครไดเห็นภาพที่ชัดเจน
ขึน้ วาชีวติ ของเขาจะดีอยางไร คุณอาจจะใสไวตง้ั แตทห่ี นาประกาศงาน หรือสงทางอีเมลไปใหผสู มัครดูดว ยก็ได

3.5 ไมใช Search เรซูเมเมื่อไดรับใบสมัครนอย หรือเปนตําแหนงงานยาก

หากใบสมัครเขามานอยมาก เปนตําแหนงงานเฉพาะทางหรือตําแหนงที่ตองการประสบการณพิเศษ
แนะนําใหคุณใชการคนหาใบสมัครเปนตัวชวย (Super Search) เพราะคนที่คุณตองการอาจจะไมได
กําลังมองหางานอยู ดังนั้น คุณจําเปนตองทํางานเชิงรุกที่จะเขาไปคนหาคนที่คุณตองการดวยตัวคุณเอง
JOBTOPGUN มีฐานขอมูลใหญที่สุดที่ 3 ลานคน ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกสายอาชีพ จึงมีโอกาส
สูงมากที่คุณจะเจอคนที่ใช แตแนนอนวากลุมคนเหลานี้อาจไมไดเชิญมาสัมภาษณไดงายเทากับคนที่สง
ใบสมัครมาเอง แตก็เปนทางสุดทายที่คุณจะไดคน ดังนั้น สิ่งที่คุณตองฝกคือทักษะในการเชิญชวนผูสมัครให
มาสนใจคุณนั่นเอง
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คุณเรียกสัมภาษณในจํานวนที่นอยเกินไป เพราะตัดผูสมัครที่ไมแนใจออกไป คําแนะนําก็คือ

หาคน แตไมไดคน มีวิธีแกปญหาอยางไร?

3.3 เลือกผูสมัครมาสัมภาษณไดไมมากพอ

CHAPTER 1
หาคน แตไมไดคน มีวิธีแกปญหาอยางไร?

3.6 เรียกคนมาสัมภาษณไมได

กอนอื่นคุณตองเขาใจวาหลายคนที่คุณคนหาอาจไมไดตองการเปลี่ยนงาน ดังนั้นคุณจําเปนที่จะ
ตองใชทักษะในการขายเพื่อดึงดูดความสนใจของเขา คุณตองบอกเขาใหไดวาถาเขาเปลี่ยนงานมารับ
ขอเสนอของคุณแลว เขาจะไดอะไรทีม่ ากกวางานปจจุบนั ทีท่ าํ อยู
อยู เชน ไดรบั ตําแหนงทีส่ งู ขึน้ เงินเดือนสูงขึน้
สวัสดิการดีขึ้น มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงนั้นๆ อยางไร หากเขาเห็นวาเปนโอกาสที่นาสนใจ เขาก็อาจ
จะรับขอเสนอของคุณไวพิจารณาและมาสัมภาษณ หากคุณมีสื่อที่จะชวยทําใหเขาสนใจคุณเพิ่ม เชน
คลิป VDO หรือโบรชัวร คุณก็สามารถสงไปไดอีกเพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดใจเขา
ที่สําคัญ อยาลืมยืนยันการนัดสัมภาษณกับผูสมัครอีกครั้งเพื่อใหเขามั่นใจวาคุณสนใจเขาจริง

3.7 ไมไดปรึกษาทีม Super Partner เมื่อเจอปญหาวาไมไดคน

หนทางสุดทาย หากคุณยังหาคนไมได อยาเขาใจวาไมมีคนชวยคุณได แนะนําใหปรึกษาทีมงาน
JOBTOPGUN ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการหาคน คุณสามารถปรึกษาตั้งแตหนาประกาศงานวาควรเปน
อยางไร ถาไดใบสมัครเขามาไมตรงตามความตองการจะสามารถแกไขอะไรไดบาง ถายังไมไดคน จะคนหา
ผูสมัครอยางไร ทีมงานของเราจะเปนผูชวยที่แกปญหาใหคุณไดคน
อยาลืมวาคุณไมไดอยูคนเดียว เพราะคุณยังมีทีมงาน Super Partner รอฟงปญหาตางๆ และชวย
แกปญหาใหคุณอยู
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ในยุคที่คุณตองชวงชิงคนที่เกงและดีมารวมงานกับคุณใหได คุณจําเปนจะตองแขงขันกับอีกกวา 1,000
บริษัทที่หาคนตําแหนงเดียวกันกับคุณ ดังนั้นการทําหนาประกาศงานใหดึงดูดจึงเปนดานแรกที่คุณตองทําให
ดีกวาบริษทั อืน่

S

Match ใหเปน เพื1อใหคุณไดคน

ดวยตัวชวย Super Match ตําแหนงงานของคุณจะถูกจับคูกับฐานขอมูลใหญที่สุด 3 ลานคน และสง
ตําแหนงงานของคุณไปยังกลุมเปาหมายอยางแมนยําผานทางอีเมลและ Notiﬁcations บน JOBTOPGUN
App การระบุคุณสมบัติของตําแหนงงานของคุณใหถูกตองตั้งแตแรกจะยิ่งชวยใหระบบจับคูคนใหคุณได
แมนยําขึ้น

3

ใช Super Search ใหเปน เพื1อหาคนใน
ตําแหนงงานยากหรือเฉพาะทาง

4

ใชซอฟตแวร Super E-Recruit ใหชาํ นาญ
เพื1อลดงาน ลดเวลา ชิงคนเกงไดกอนใคร

หากคุณมีตําแหนงงานยาก เฉพาะทาง หรือตองการคนอยางเรงดวน แนะนําใหใช Super Search เพื่อให
เจอคนทีใ่ ชไดเร็วกวา ดวยฐานขอมูลมากทีส่ ดุ ถึง 3 ลานคน ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ทุกสายอาชีพทีค่ ณ
ุ ตองการ
คุณมัน่ ใจไดเลยวาจะสามารถหาคนที่คุณตองการไดแนนอน ดังนั้นสิ่งสําคัญคือ คุณตองรูวา Search อยางไร
จึงจะเจอคนที่ใชไดรวดเร็ว

เทคโนโลยีของ Super E-Recruit ไดพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทยให HR ชิงคนไดกอนบริษัทอื่น ซอฟตแวรนี้ยัง
จะชวยใหคุณทํางานไดรวดเร็ว ลด Lead time และเปนระบบอยางมืออาชีพ เหมือนคุณไดผูชวยเพิ่มขึ้น
อีกคนหนึ่ง
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CHAPTER 1
4 เคล็ดลับสําคัญ การ “หาคน ใหไดคน”

1
1

การทําหนาประกาศงานใหนาสนใจเพื1อ
ดึงดูดใหผูสมัครเลือกสมัครงานไปที่คุณ
HR บางทานอาจเคยชินกับการคนหาใบสมัครดวยตัวเอง เพราะผานประสบการณใชเว็บไซตฟรีหรือ
เว็บไซตราคาถูก แต JOBTOPGUN จะเนนใหผสู มัครสงใบสมัครมาใหคณ
ุ เองมากกวา ใบสมัครโดยเฉลีย่ ทีไ่ ด
จะอยูที่ 40-60 ใบ/ตําแหนง ดังนั้นคุณจึงไมจําเปนตองพึ่งการ Search โอกาสเรียกผูสมัครมาสัมภาษณก็
งายกวา ชวยคุณประหยัดเวลา ไมตองนั่ง Search ทั้งวัน เพราะฉะนั้นเราจึงใหความสําคัญกับหนาประกาศ
ตําแหนงงานของคุณมาก HR บางทานอาจคิดวาตองกรอกขอมูลเยอะ ยุงยาก แตความจริงแลวการที่คุณ
มีขอ มูลทีน่ า สนใจ ดึงดูด มีหนาประกาศงานทีส่ วยงาม จะชวยใหคณ
ุ สามารถแขงขันไดกบั อีกหลายพันบริษทั
ชวยใหคุณมีพื้นที่ไดแสดงจุดขาย แตละตําแหนงคุณทําเพียงครั้งเดียวก็สามารถใชไดตลอด อยาลืมวาหนา
ประกาศงานนี้คือโอกาสแรกที่คุณจะดึงดูดผูสมัครที่คุณตองการ ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือ...

ดึงดูดผูสมัครดวยตัวบริษัท
1. รูปและโลโกบริษัท

รูปภาพและโลโกบริษัทจะเปนจุดดึงดูดความสนใจและสรางภาพลักษณใหบริษัทของคุณ คุณจึงควร
เลือกรูปที่นาสนใจ เชน ภาพบรรยากาศสถานที่ทํางานที่สวยงาม ภาพกิจกรรมสนุกๆ ภายในบริษัท
ภาพพนักงานบริษัทที่เปนมิตร เพื่อใหผูสมัครรูสึกอยากรวมงานกับคุณมากขึ้น เปนตน

êĆüĂ÷ŠćÜõćóìĊęĔßšĔîĀîšćðøąÖćýÜćîǰÙüøĒÿéÜĔĀšđĀĘîïøø÷ćÖćý
đóČęĂîøŠüöÜćîìĊęđðŨîöĉêøǰĒúąÖĉÝÖøøöìĊęîŠćÿîĔÝõć÷ĔîïøĉþĆì
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3. คลิป VDO ประชาสัมพันธบริษัท
แสดงคลิป VDO ของบริษัทเพื่อใหผูสมัครเห็นภาพและรับรูเรื่องราววาบริษัทของคุณนารวมงาน
เพียงใด เพราะในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ การประชาสัมพันธใหเห็นภาพดวยวีดีโอเปนเรื่องใกลตัวมาก เพราะจะ
ชวยเลาเรือ่ ง และทําใหผสู มัครเห็นภาพรวมของบริษทั ไดชดั เจนและนาสนใจมากกวาการอานเพียงอยางเดียว
VDO จึงเปน Trend ของปจจุบันและอนาคตที่คุณพลาดไมได

Tips:

เรื่องราวใน VDO อาจจะแสดงใหเห็นวาหากเขามารวมงานกับคุณจะไดอะไร มีชีวิตอยางไร
แตกตางกับการรวมงานที่บริษัทอื่นอยางไร คลิป VDO นี้จะชวยใหคุณเรียกผูสมัครมาสัมภาษณได
งายขึ้นเพราะชวยเลาเรื่องแทนคุณแบบเห็นภาพ

7%0ǰÝąßŠü÷éċÜéĎé
ñĎšÿöĆÙøĔĀšÿîĔÝïøĉþĆì
×ĂÜÙčèöćÖ×ċĚî

4. แผนที่บริษัท
ใหคุณระบุสถานที่ตั้งของบริษัทใน Google Map เพื่อเปนตัวชวยใหผูสมัครสามารถรูไดเลยวาบริษัท
ของคุณตั้งอยูที่ไหน และจะเดินทางไปหาไดอยางไร เพื่อใหเขาสามารถเดินทางมาสัมภาษณกับคุณไดสะดวก
ที่สุด ซึ่งผูสมัครสามารถเปดดูบนมือถือไดเลย ผูสมัครจะไดเห็นวาบริษัทของคุณเดินทางไปงาย และไมรูสึก
วาการเดินทางเปนอุปสรรค

Tips::
Tips

อยาลืมตรวจสอบผาน Google Map วาที่ตั้งบริษัทของคุณที่ระบุตําแหนงไวถูกตอง ผูสมัครจะไดไม
หลงทางเมื่อตองไปสัมภาษณที่บริษัทของคุณ
13

CHAPTER 1

ประวัติยอจะชวยใหผูสมัครเขาใจภาพรวมของบริษัท และประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะเขาไป
รวมงานดวย คุณจึงควรระบุประวัติความเปนมาของบริษัทใหผูสมัครทราบ เชน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจที่
ยาวนาน ความเปนผูนําในประเภทธุรกิจนั้นๆ นวัตกรรมของผลิตภัณฑที่บริษัทคุณสรางขึ้นมา เปนตน
ประวัติยอจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับบริษัทของคุณไดดียิ่งขึ้น
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2. ประวัติยอของบริษัท
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2

ดึงดูดผูสมัครดวยตัวตําแหนงงาน

1. ระบุขอบเขตของงาน คุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน
คุณควรระบุขอบเขตความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ตองการในตําแหนงงานอยางชัดเจนเพื่อให
ผูสมัครรูวาเขาตองทําอะไรบาง นอกจากนี้ แนะนําใหคุณดึงดูดผูสมัครเพิ่มเติมโดยการบอกวาตําแหนงนี้
ทาทายเขาอยางไร เขาจะมีโอกาสเติบโตในหนาที่การงานไดอยางไร งานนี้จะชวยเพิ่มประสบการณอะไรให
กับเขาบาง เพราะที่จริงแลว สิ่งที่ผูสมัครตองการไมใชแคเพียงตําแหนงงาน แตเขาตองการเห็นโอกาสในการ
เจริญเติบโตกาวหนาดวย ดังนั้นยิ่งคุณชี้ใหเขาเห็นโอกาสไดมากเทาไหร คุณก็มีโอกาสในการดึงดูดคนมีฝอได
มากเทานั้น

2. ชื่อตําแหนงงานตองชัดเจน
1) คุ ณ ควรใส ท ั ้ ง ชื ่ อ ตํ า แหน ง ทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพือ่ ใหตาํ แหนงงานของคุณถูกคนเจอ
ไมวาผูหางานจะคนหาดวยภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เชน ตําแหนง Civil Engineering
คุณควรใส “วิศวกรโยธา” ดวย เปนตน

3) หากเปนชื่อตําแหน งเฉพาะของบริษัทนั้ น
แนะนําใหเพิ่มคําอธิบาย หรือใสชื่อตําแหนงที่
คนทั่วไปรูจักกํากับไวดวยเพื่อความชัดเจน เชน
ตําแหนง Corporate Engagement Executive
ทํางานในตําแหนงการตลาด คุณก็ควรระบุชื่อ
ตําแหนงเปน Corporate Engagement Executive
(Marketing Ofﬁcer) เปนตน

2) หากเปนตําแหนงเฉพาะทางที่ผูสมัครอาจจะ
ไมเขาใจวาเปนตําแหนงอะไร แนะนําใหขยายความ
เพิ่มในวงเล็บเพื่อใหผูหางานไมเขาใจผิด เชน
ตําแหนง Identity Ofﬁcer (Security) เปนตน
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4. บางตําแหนงงานทีต่ อ งการรับคนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาหลายระดับ ใหลงประกาศ
แยกคนละตําแหนง
คุณควรแยกตําแหนงงานที่รับวุฒิการศึกษาตางกันเพื่อปองกันความสับสนของผูสมัคร เชน หากคุณ
ตองการรับ Sales ที่จบทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท คุณก็ควรแยกเปน 2 ตําแหนง คือ Sales ที่จบ
ปริญญาตรี และ Sales ที่จบปริญญาโท เพราะหากระบุทั้ง 2 วุฒิไวดวยกัน ผูสมัครที่จบปริญญาโทจะ
ไมคอยสมัคร เพราะไมแนใจวาตองการปริญญาโทจริงหรือไม ในขณะที่ผูสมัครที่จบปริญญาตรีก็ไมแนใจ
วาจะทําไดหรือไม เพราะบริษัทรับคนที่จบปริญญาโทดวย การแยกตําแหนงงานจึงทําใหคุณมีโอกาสได
ใบสมัครมากกวา และ ตรงกวา

5. ตําแหนงงานที่ตองการคนไปทํางานในพื้นที่แตกตางกัน ใหลงประกาศ
แยกคนละตําแหนง
คุณควรแยกพื้นที่ทํางานชัดเจน เพราะผูสมัครบางคนไมสามารถทํางานไดทุกที่ การประกาศที่
คลุมเครือจะไดรับจํานวนใบสมัครนอย เชน ถามีสํานักงานหรือโรงงานแยกกันหลายที่ คุณก็ควรระบุสถานที่
ทํางานไวในวงเล็บเพิ่มเติม เชน ตําแหนง Production Engineer (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ตําแหนง
Marketing Ofﬁcer (สํานักงานใหญสาทร) ตําแหนง Sales (ประจําที่เชียงใหม) เปนตน
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เงินเดือนเปนเครื่องมือดึงดูดผูสมัครใหสนใจเปนปจจัยแรกๆ คุณจึงควรระบุอัตราเงินเดือนใน
หนาประกาศงานไวเลย หากอัตราเงินเดือนยืดหยุน ได คุณก็สามารถระบุเปนชวงเงินเดือนไดเชนกัน ในสมัยนี้
ถาคุณยังมีนโยบายไมเปดเผยชวงเงินเดือนที่หนาประกาศงาน ก็นาจะลองเปลี่ยนแปลงความคิดดูสักหนอย
เพราะชวงเงินเดือนเปนอาวุธสําคัญในการหาคน และชวงเงินเดือนก็สามารถตั้งใหไมขัดแยงกันภายในได
Tips: คุณไมควรกําหนดชวงเงินเดือนตํากวาเกณฑเฉลี่ยในตลาด และควรเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนกับ
ตําแหนงเดียวกันในบริษัทอื่นดวย เพื่อใหคุณไมเสนอเกณฑที่นอยเกินไป
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3. เงินเดือนเปนอาวุธ
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1

ใช Super Match ใหเปน เพื1อใหคุณได
คนตรงใจ

โดยปกติแลว คุณสมบัติที่คุณระบุไวสําหรับแตละตําแหนงงานจะนํามาใชจับคูกับฐานขอมูล
ใหญที่สุด 3 ลานคน ผานระบบ Super Match ดังนั้นเพื่อใหคุณไดผูสมัครที่ตรงใจ คุณจึงจําเปนตองระบุ
คุณสมบัติใหถูกตองตั้งแตแรก ซึ่งคุณสามารถทําไดในขั้นตอนการจัดการหนาประกาศตําแหนงงานของคุณ
ผานซอฟตแวร Super E-Recruit ดวยตัวคุณเองไดเลย
HR บางคนอาจไมไดผานขั้นตอนนี้ เพราะไมประกาศตําแหนงงานบนเว็บไซต เลือกที่จะใช Search
อยางเดียว คุนเคยกับการพึ่งการคนหาเรซูเมเหมือนที่ใชกับเว็บไซตอื่น แตแทจริงแลว การที่ใช Search
เพียงอยางเดียวเปนการกินแรงของคุณเอง เพราะคุณตองใชแรงและเวลาเขามาคนหาใบสมัคร ซึ่งคุณก็เสี่ยง
ที่จะเรียกผูสมัครไดยาก หรือนัดแลวไมมา ดังนั้นเพื่อชวยใหคุณประหยัดแรงและเวลา เราแนะนําใหคุณ
ลงประกาศงานบนเว็บไซตดวย เพื่อใหใบสมัครสามารถสงตรงมาที่คุณไดทุกวันโดยที่คุณเตรียมเพียง
หนาประกาศงานใหพรอม เราก็มีเคล็ดลับสําหรับการระบุคุณสมบัติของตําแหนงงานเพื่อใหไดคน ดังนี้

อายุและประสบการณ

ตําแหนงตองการคนมีประสบการณ
1) ไมควรระบุชวงปประสบการณที่กวางเกินไป เชน 0-10 ป เพราะจะไปครอบคลุมประสบการณของ
ผูสมัครตั้งแตนักศึกษาจบใหมจนถึงระดับหัวหนางาน ซึ่งจะทําใหผูสมัครไมแนใจวาคุณตองการรับคนในชวง
ประสบการณใดกันแน ทําใหทั้งคนที่เพิ่งมีประสบการณและคนประสบการณสูงก็จะไมกลาสงใบสมัครทั้งคู
2) ไมควรระบุชวงปประสบการณแคบจนเกินไป เพราะเปนการจํากัดใหผูที่สนใจตําแหนงงานนอยลง
3) ตําแหนงที่เนนเรื่องประสบการณเปนหลัก ไมไดเนนเรื่องอายุ ควรระบุแคจํานวนปประสบการณ
เพียงอยางเดียว เชน หากคุณตองการเจาหนาที่บัญชีที่มีประสบการณ 3 ปขึ้นไปในสายงานบัญชี ก็ควร
ระบุแคชวงปประสบการณ 3-5 ป ระบบก็จะจับคูกลุมคนที่มีประสบการณทํางานทั้งหมดในชวง 3-5 ป
ซึ่งครอบคลุมเพียงพอแลว
4) หากเปนตําแหนงงานที่ตองเนนทั้งเรื่องประสบการณและอายุ แนะนําใหคุณระบุปประสบการณ
และอายุใหสัมพันธกัน เพราะระบบ Super Match จะจับคูจากประสบการณรวมทั้งหมดของผูสมัคร เชน
หากคุณตองการผูจัดการฝายจัดซื้อ อายุ 30 ปขึ้นไป และมีประสบการณในสายงานจัดซื้ออยางนอย 3-5 ป
ก็ควรระบุชวงอายุอยูที่ 30-35 ป และระบุประสบการณ 5-10 ป เพราะคนทั่วไปที่มีอายุ 30 ป จะมี
ประสบการณการทํางานหลังจากจบปริญญาตรีมามากกวา 7 ป
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ควรระบุสายงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่คุณเปดรับอยู เพื่อใหระบบสามารถจับคูตําแหนงงานไดตรงกับ
ผูสมัครที่คุณตองการ เชน หากคุณรับพนักงานขาย ใหระบุเปนสายงาน “งานขาย” คุณสามารถระบุแบบ
ยอยลงไปอีกหากเปนตําแหนงเฉพาะทาง เพื่อใหตําแหนงของคุณจับคูกับคนไดตรงขึ้น แตหากไมใช แนะนํา
ใหระบุ “ทุกประเภท” ของสายงานนั้นๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูสมัครเห็นตําแหนงงานคุณเพิ่มขึ้น เชน ตองการ
รับพนักงานบัญชีทั่วไป สามารถระบุสายงาน “บัญชีทั่วไป บัญชีการเงินบัญชีภาษี” เขาไปได

Tips::
Tips

3

คุณสามารถใชเงื่อนไขนี้ในการปรับความยืดหยุนของสายงานที่คุณเปดรับ เชน คุณอาจจะรับ
ตําแหนง HR แตคุณยินดีที่จะรับคนที่มีประสบการณในสายงานการตลาด งานขาย ก็เปนไปได

เงินเดือน

เงินเดือนที่คุณระบุจะถูกจับคูกับเงินเดือนลาสุดของผูสมัคร แนะนําใหระบุเงินเดือนโดยประมาณตอเดือน
โดยรวมกับเบีย้ เลีย้ งตางๆ และคอมมิชชัน่ (แตไมรวมโบนัส) เชน ตําแหนงพนักงานขาย ฐานเงินเดือนเริม่ ตนที่
15,000 บาทตอเดือน หากรวมคาคอมมิชชั่นจะได 35,000 ตอเดือน ชวงเงินเดือนที่ควรระบุคือ
15,000 – 35,000 บาทตอเดือน เปนตน

Tips::
Tips

4

การตั้งคาแสดงเงินเดือนที่หนาประกาศงานจะชวยใหผูสมัครสนใจตําแหนงงานของคุณมากขึ้น
เพราะเขารูวาเขานาจะไดสักประมาณเทาไหร ทั้งนี้ อยาลืมรวมเบี้ยเลี้ยงและคาคอมมิชชั่น เพื่อให
เงินเดือนที่คุณเสนอนาสนใจ และอยาลืมเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของคุณใหไมตํากวาตําแหนง
เดียวกันในบริษัทอื่นจนเกินไปดวย

ประเภทธุรกิจ

ขอมูลสวนนี้จะใชสําหรับกรณีที่คุณตองการผูสมัครที่มาจากธุรกิจที่เลือกเทานั้น เชน ตองการ Marketing
ที่มีประสบการณในประเภทธุรกิจสินคาอุปโภค/บริโภค เปนตน แตที่จริงแลว แนะนําใหคุณไมตองระบุ
เพราะการระบุประเภทของธุรกิจที่ผูสมัครเคยทํามาจะเปนการจํากัดใหคุณเจอผูสมัครนอยเกินไป ตัวเลือก
ของคุณก็จะลดลง

5

การศึกษา: คณะ

ตําแหนงที่ตองการคนมีประสบการณ
สําหรับตําแหนงที่ตองการประสบการณ ระบบ Super Match จะจับคูคนที่คุณตองการจากสายงานที่คุณ
ระบุ ดังนั้นคุณตองมั่นใจวาคุณระบุสายงานครบถวนแลว เชน หากคุณตองการรับผูจัดการฝายการตลาด
คุณควรระบุสายงานการตลาดและสายงานการขาย เพราะคนที่มีประสบการณทางการขายก็อาจจะมีทักษะ
ในการทํางานการตลาดไดเชนกัน

ตําแหนงที่ไมตองการประสบการณ
ระบบจะดูจากสายงานที่คุณระบุไวกอน เชน ตําแหนงพนักงานบัญชี เลือกสายงานบัญชี ระบบจะจับคูกับ
คณะ/สาขาบัญชีใหทั้งหมด เพราะฉะนั้น คุณไมจําเปนตองระบุคณะบัญชีของทุกมหาวิทยาลัย เพราะระบบ
จับคูใหคุณเรียบรอยแลว
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1

ใช Super Search ใหเปน เพื1อหาคนใน
ตําแหนงงานยากหรือเฉพาะทาง
คุณจะ Search อยางไรเพื่อใหคุณเจอคนที่ใชไดอยางรวดเร็ว..

กําหนดเงื1อนไขของผูสมัครที่จําเปนเทานั้นเพื1อให
คุณเห็นผลลัพธที่มากขึ้น
คุณควรคนหาคนที่คุณตองการดวยเงื่อนไขเบื้องตนกอน เพื่อไมใหจํากัดผลลัพธมากเกินไป คุณควร
ใชเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็ตอเมื่อคุณตองการคัดกรองผูสมัครหลังจากที่คุณเห็นผลลัพธแบบกวางแลว การใส
หลายเงื่อนไขจะเปนการหาผูสมัครที่คุณสมบัติสูง ซึ่งอาจจะทําใหตัวเลือกคุณนอยลง ยกตัวอยางเชน หาก
คุณตองการหา “เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ” แนะนําใหคุณใส Keyword เพียงเทานี้กอน ไมจําเปน
ตองใสอายุ ระดับการศึกษา หรือประเภทธุรกิจ แตหากคุณตองการคนมีประสบการณ ก็เพียงใสชวงป
ประสบการณแบบกวางเพื่อตัดกลุมจบใหมออกไป จากนั้นจึงคอยๆกรองออกดวยเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

Tips::
Tips

2

การคนหาดวย Keyword อยางเดียวในขัน้ ตอนแรก จะทําใหคณ
ุ เห็นผลลัพธมากทีส่ ดุ จากนัน้ คอยๆ
กรองออกดวยเงื่อนไขทีละขอ เพื่อใหคุณเจอคนที่ตองการ

Keyword ที่ ใชคนหาควรมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
การใส Keyword ทัง้ สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูก นั จะชวยเพิม่ โอกาสใหคน เจอ
ผูสมัครไดมากขึ้น เนื่องจากผูสมัครบางคนอาจจะกรอกใบสมัครเปนภาษาไทยและบางคนอาจจะกรอกเปน
ภาษาอังกฤษ เชน คนหาตําแหนงงาน “วิศวกรควบคุมคุณภาพ” โดยใส Keyword วา “วิศวกรควบคุม
คุณภาพ”, “Production Quality Engineer”, “Quality Control Engineer” ซึ่งเปนการใส Keyword
ทั้ง 2 ภาษาก็จะชวยใหไดผลลัพธในการคนหามากขึ้น

Tips::
Tips

หากคุณตองการคนหาผูส มัครทีไ่ ดภาษาหรือทักษะใดเปนพิเศษ คุณสามารถใส Keyword ไดทง้ั ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เชน หากคุณตองการหาลามญีป่ นุ คุณสามารถใสเปน Japanese,ภาษาญีป่ นุ
ไดในชองนี้
4VQFSǰ4FBSDI

ÙšîĀć

ÙšîĀćĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é đÜČęĂîĕ×ìĊęïĆîìċÖĕüš ñĎšÿöĆÙøìĊęÿîĔÝ đøàĎđöŠÞïĆïđêĘöìĊęÙčèéĎĒúšü
Öøčè
č ćøąïčđč ÖèæŤìĊęÙčèêšĂÜÖćøÙšîĀć

Ķ+BQBOFTFķ ĶõćþćâĊęðčśîķ
ÿć÷ĂćßĊó

ìčÖÿć÷Üćî

óČĚîìĊęìĈÜćî

ìčÖóČĚîìĊę

üčçĉÖćøýċÖþć

ìčÖøąéĆï

đÙúĘéúĆïÖćøÙšîĀć

Ĕßšǰ,FZXPSEǰ
ìĆĚÜõćþćĕì÷
ĒúąõćþćĂĆÜÖùþ
ǰđóČęĂđóĉęöēĂÖćÿ
ĔĀšÙčèđÝĂñĎšÿöĆÙø
öćÖ×ċĚî
úšćÜÙŠć
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đÙøéĉêÙÜđĀúČĂǰǰ 

4

การตั้งคาเงื่อนไขโดยใชปประสบการณ อายุ และเงินเดือนพรอมกันในการคนหาอาจทําใหเจอ
ผลลัพธผูสมัครออกมานอยกวาที่คุณคาดหวัง เนื่องจากผูสมัครอาจมีคุณสมบัติทั้ง 3 สวนนี้ไมสัมพันธกัน
เชน ผูสมัครอาจประสบการณสูง แตยังไดเงินเดือนนอย หรือ ผูสมัครอายุนอย แตไดเงินเดือนสูง เปนตน
ดังนัน้ หากคุณสมบัตเิ รือ่ งอายุหรือเงินเดือนไมไดเปนอุปสรรคตอการทํางานในตําแหนงทีค่ ณ
ุ คนหา คุณก็ไมจาํ เปน
ตองระบุ เพื่อใหคุณมีตัวเลือกมากขึ้น
Tips:: หากคุณเห็นผูสมัครที่จํานวนปประสบการณไมสูงตามตองการ อยาลืมดูวาเขาอัพเดตเรซูเมลาสุด
Tips
เมื่อไหร เพราะคนกลุมนี้อาจไมไดเขามาอัพเดตบอยๆ ดังนั้นแนะนําใหคุณประเมินประสบการณ
ของเขาจากอายุ เชน หากผูส มัครมีอายุ 27 ป นาจะมีประสบการณประมาณ 5 ป ถาจบปริญญาตรี

ใชสัญลักษณเพื1อชวยใหคนหาไดตรงใจขึ้น

เพือ่ ตอบโจทยใหคณ
ุ คนหาไดตรงใจมากขึน้ คุณสามารถใชสญ
ั ลักษณเพือ่ ชวยในการคนหาได ดังนี้
1) (“.... ”) ใชเครื่องหมายอัญประกาศ เมื่อคุณตองการคนหาคําที่ตอเนื่องกัน เชน Digital Marketing
หากคุณใสสัญลักษณพรอม Keyword วา “Digital Marketing” ระบบจะไปคนหาใบสมัครที่มีคําวา
Digital Marketing แบบติดกัน ซึ่งหมายความวาคุณจะไดคนที่มีประสบการณการดาน Digital Marketing
แตถาคุณใสเพียง Digital Marketing ระบบจะไปคนหาคําวา Digital และ Marketing แบบแยกกัน ซึ่งก็
อาจไมตรงตามกลุมที่คุณตองการ
2) (...,...) ใชเครื่องหมายจุลภาค คั่น Keyword โดยไมตองเวนวรรคหลังเครื่องหมาย เมื่อตองการคนหา
พรอมกันหลาย Keyword ระบบจะคนหาใบสมัครที่มีคําที่คุณกําหนดไว และจะแสดงใหเห็นแมเพียงคําใด
คําหนึง่ เชน หากคุณตองการหาพนักงานขาย คุณสามารถใสเปน Sales,Account Executive,พนักงานขาย,
เจาหนาที่ฝายขาย เปนตน

Tips::
Tips

เพื่อใหคุณไดผลลัพธการคนหาที่เพิ่มขึ้น แนะนําใหคนหาพรอมกันหลาย Keyword และใช
เครื่องหมายจุลภาค (...,...) คั่น โดยใสไดพรอมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นึกดูวาตําแหนง
ที่คุณคนหานาจะมีคําวาอะไรบางที่มีความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกันแลวใหใสลงไปไดเลย
4VQFSǰ4FBSDI

ÙšîĀć

ÙšîĀćĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é đÜČęĂîĕ×ìĊęïĆîìċÖĕüš ñĎšÿöĆÙøìĊęÿîĔÝ đøàĎđöŠÞïĆïđêĘöìĊęÙčèéĎĒĒúšúšü
č ćøąïččđÖèæŤìĊęÙčèêšĂÜÖćøÙšîĀć
Öøčè
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ìčÖóČĚîìĊę
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ìčÖøąéĆï

êĆüĂ÷ŠćÜñúúĆóíŤìĊęÙčèÝąđÝĂǰ
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đÙúĘéúĆïÖćøÙšîĀć đÙøéĉêÙÜđĀúČĂǰǰ 
ǰǰĻǰ%JHJUBMǰ.BSLFUJOH
ǰǰǰǰ&YFDVUJWF
ǰǰĻǰ%JHJUBMǰ.BSLFUJOH
ìĆǰǰǰǰ.BOBHFS
ĚÜĀöé
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ǰǰǰǰ4UBGG
ǰǰĻǰ%JHJUBMǰ.BSLFUJOH
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úšćÜÙŠć
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เลือกประเภทของ Keyword ที่คุณคนหาเพื1อผลลัพธ
ที่ตรงใจกวา
หากคุณคนหาดวย Keyword คุณสามารถเลือกไดวาจะคนหาในสวนใดของใบสมัคร เชน หากคุณ
ตองการหาผูจัดการฝายบัญชี คุณสามารถใส Keyword วา “ผูจัดการฝายบัญชี” และเลือกประเภท
Keyword เปน “เฉพาะตําแหนงลาสุด” ระบบจะไปคนหาเฉพาะเรซูเมของตําแหนงลาสุดที่เปนผูจัดการ
ฝายบัญชีเทานั้น ซึ่งคุณสามารถเลือกไดวาจะเปนเฉพาะตําแหนงลาสุดหรือตําแหนงที่เคยทําก็ได

Tips::
Tips

คุณควรใชตัวชวยนี้เมื่อคุณตองการระบุชัดเจนวากําลังหาผูสมัครที่มีตําแหนงลาสุดเปนอะไร
หรือหาผูสมัครที่เคยทําอะไรมากอน ผลการคนหาของคุณก็จะตรงใจมากขึ้น

4VQFSǰ4FBSDI
ÙšîĀć

ÙšîĀćĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é đÜČęĂîĕ×ìĊęïĆîìċÖĕüš ñĎšÿöĆÙøìĊęÿîĔÝ đøàĎđöŠÞïĆïđêĘöìĊęÙčèéĎĒúšü
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หากคุณใชซอฟตแวร Super E-Recruit ชวยคุณทํางาน สิ่งที่คุณจะไดรับคือ
1 ไดรับเรซูเมครบ ไมตกหลน
HR หลายทานอาจคุนเคยกับการดูใบสมัครดวยระบบเดิม คือ ดูผานอีเมล แตคุณอาจไมรูวาคุณอาจได
ใบสมัครไมครบ เพราะอีเมลของคุณอาจจะเต็ม ใบสมัครที่สงมาอาจอยูที่อีเมลขยะซึ่งคุณไมไดดู หรือผูสมัคร
สงมาแลวแตไมถึง ดังนั้นการดูใบสมัครผานซอฟตแวร Super E-Recruit จึงเปนการดูเรซูเมแบบสมัยใหม
มั่นใจไดวาคุณจะไดรับเรซูเมทุกใบ อยาลืมวาใบสมัครทุกใบมีความสําคัญ ใบเดียวที่คุณพลาด อาจเปนคน
ที่คุณตองการก็ได

2 ลดงาน ประหยัดเวลา ไมตองดูใบสมัครทุกใบ

อาจพูดไดวาใบสมัครที่สงถึงคุณทั้งหมดอาจมีคนที่ไมผานมากกวาที่ผานหลายเทาตัว หากคุณดูใบสมัคร
ผานซอฟตแวร Super E-Recruit สิ่งที่จะชวยคุณไดคือ ระบบจะชวยคัดกรองใบสมัครที่ไมตรงคุณสมบัติ
ของคุณออก ทําใหคุณไมตองเสียเวลาดูใบสมัครที่ไมผานเกณฑ ลดงานที่ไมจําเปนไปไดมาก

3 ประหยัดกระดาษ ลดงานพิมพ

คุณไมจําเปนตองปริ้นทใบสมัครที่คุณไดมาทุกใบเพื่อมานั่งคัดกรองคนที่ผาน ใหเลือกปริ้นทเฉพาะใบที่
นาเรียกสัมภาษณเทานั้น ดวยวิธีนี้ คุณจะลดไดทั้งแรงงานที่ตองใชและลดคาพิมพ

4 HR จะไมตกยุค 4.0 และไมถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยี

ในยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีจะมาทดแทนแรงงานคน หากคุณใชซอฟตแวรเปน คุณก็จะเปนนาย
แตหากคุณใชไมเปน ซอฟตแวรกจ็ ะมาทํางานแทนคุณ อยาลืมวาซอฟตแวรสามารถทํางานทีค่ ณ
ุ ทําไดงา ยกวา
และมีประสิทธิภาพมากกวา

5 จําเปนตองใชเพื่อหาคนในตําแหนงงานยาก

หากคุณจําเปนตองหาคนในตําแหนงงานยากหรือตําแหนงเฉพาะทาง คุณสามารถใช Super Search ซึ่ง
อยูในซอฟตแวร Super E-Recruit ได ยิ่งถาหากคุณชํานาญในการใช คุณก็จะรูเคล็ดลับในการคนหา ซึ่งจะ
ทําใหคุณไดคนที่ตองการไดไมยาก

6 ในกรณีที่คุณตองการประกาศตําแหนงงานดวน ก็สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา
อยางทันใจ

บอยครัง้ คุณอาจตองการความรวดเร็วในการประกาศตําแหนงงาน และเปนนอกเวลาทําการของ JOBTOPGUN
คุณก็สามารถแกไขหรือประกาศงานไดดวยตัวเอง ซึ่งทําใหคุณมีความคลองตัวกวา จัดการไดเร็วกวา

7 มีรายงานใหผูบริหารไดแบบ Real-time เปนมืออาชีพอยางแทจริง

คุณจะรูสถานะของการหาคนไดแบบ Real-time เพราะซอฟตแวรจะรายงานคุณไดทันทีวามีใบสมัคร
เขามาทัง้ หมดเทาไหร ตรงคุณสมบัตกิ ใ่ี บ นัดสัมภาษณไดกค่ี น มาสัมภาษณกค่ี น ผลสัมภาษณเปนอยางไร และ
รับคนเขาทํางานไดเทาไหร ทัง้ หมดนีเ้ ปนสิง่ ทีซ่ อฟตแวรสรุปใหคณ
ุ ไดโดยทีค่ ณ
ุ ไมตอ งนัง่ ทํารายงานดวยตัวเอง
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4 เคล็ดลับสําคัญ การ “หาคน ใหไดคน”

4

ใชซอฟตแวร Super E-Recruit ใหชํานาญ
เพือ1 ลดงาน ลดเวลา ชิงคนเกงไดกอ นใคร

CHAPTER 1
4 เคล็ดลับสําคัญ การ “หาคน ใหไดคน”

วิธี ใชซอฟตแวร Super E-Recruit
1. Log-in เขาทุกวันจะชิงคนไดเร็วกวา

ในยุคนี้ คุณจําเปนตองเร็วกวาคนอืน่ หากคุณตองการคนทีเ่ กงและดีมารวมงาน เพราะผูส มัครก็มตี วั เลือกหลากหลาย
ลองคิดดูวา หากผูส มัครสงใบสมัครให 5 บริษทั พรอมกัน แลวคุณเปนคนทีเ่ รียกเขากอนอีก 4 บริษทั คุณก็มโี อกาส
ชิงตัวเขาไดกอน ดังนั้น ยิ่งเร็ว ยิ่งไดเปรียบ

2. ใชใหครบทุกฟงกชั่น เพื่อใหคุณตรวจสอบงานของคุณได

การใชไดครบทุกฟงกชั่นจะทําใหคุณตรวจสอบงานของคุณได เพราะคุณจะรูวากําลังอยูในขั้นตอนไหน
คุณจะมีขอ มูลเพียงพอใหวเิ คราะห ในตอนแรกคุณอาจจะไมคนุ เคย แตจะใหประโยชนคณ
ุ ไดมากในภายหลัง
หากไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร ใหคุณดูเมนูตามขั้นตอนการทํางานในระบบ ใชไปตามขั้นตอน คุณก็จะเริ่ม
คุนเคยและชํานาญในที่สุด

6 ขั้นตอนงายๆ ในการใชซอฟตแวร ให ไดผล
1) สรางหนาประกาศตําแหนงงานของคุณใหดึงดูดผูสมัคร
2) เมื่อไดใบสมัครมาแลว ใชตัวชวยคัดกรองใบสมัครที่ตรงตามความตองการใหคุณ
3) หากเปนตําแหนงงานดวนหรือเฉพาะทาง ใหใช Super Search เปนตัวชวย
4) เมื่อเจอคนถูกใจ ใหนัดสัมภาษณและลงตารางนัดในระบบไดทันที
5) บันทึกผลสัมภาษณ ผาน ไมผาน เพื่อจัดเก็บเขาระบบ
6) ดูรายงานการหาคนของคุณทั้งหมดเพื่อสรุปผล โดยสามารถสรุปไดวา ไดรับใบสมัครกี่ใบ ตรงกี่ใบ
เรียกสัมภาษณไดเทาไหร นัดแลวมาสัมภาษณกค่ี น ผานสัมภาษณเทาไหร เสนองานและรับเขาทํางานเทาไหร
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“ ธุรกิจทําเงินไดมากกวานี้ งายกวานี้ ถาไดคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ”
1 ไมใชยุคที่แคเติมเต็มตําแหนงที่
ขาดหาย

5 ทุกบริษทั จายเงินเดือนสูงขึน้ ไดโดย

• ปรับวิธีเลือกคนมาทํางานใหไดคนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปรับระบบใหคนที่มีคุณภาพอยูได เชน
สภาพแวดลอม โครงสรางการบริหาร โครงสราง
การตัดสินใจ การเปดกวางใหโอกาสกับ
ความคิดใหมๆ
• จากยุคเกา แตปจจุบันเปนยุคดิจิตอล เราจะ
ใชมาตรฐานเกาๆ มาเปนบรรทัดฐานสําหรับ
คนรุนใหมที่ทุกอยางอยูในมือถือไดอยางไร
เพราะฉะนั้นเราตองใหโอกาสลองไอเดียใหมๆ
จากคนรุนใหม

แตมันเปนยุคที่ยกระดับคนของเราเพื่อธุรกิจที่
ขยายตัวและการแขงขันสูง

2 การรับคนตองมีตัวเลือก ตองมี
ใบสมัครทีส่ มัครมาเองมากพอ และ
มีตวั เลือกมากพอเพือ่ ใหไดคนดีๆ
3 จายเงินเดือนสูงขึน้ ก็จะไดรบั คนที่
เกงขึน้ ได

บริษัทที่สามารถจายเงินเดือนสูงมักจะเปน
บริษัทที่ในที่สุดเติบโตเปนบริษัทที่ใหญมั่นคง
ทํากําไรไดดีกวาบริษัทที่จายเงินเดือนตํา คนมี
ฝมือมักมีทางเลือก ถาคุณเปนคนมีฝมือ คุณก็
ตองการบริษัทที่สามารถจายคุณไดเชนกัน

6 สัญญาณทีบ่ อกชัดวานาจะตองรับ
คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้

• สั่งงานชิ้นหนึ่งตองพูดแลวพูดอีก
• งานแตละชิ้นที่ลูกนองทํา ผลงานไมเปนดังใจ
แสดงวาขาดความสามารถ

4 มีตวั วัดผลงานทีด่ ี มีมาตรฐาน

การจายเงินเดือนสูงทําใหบริษัทตองคาดหวัง
กับผลงานที่สูงขึ้น การรับคนก็รับคนที่มีความ
สามารถมากขึ้นทําใหบริษัทในที่สุดก็มีผลงาน
มากกวาคูแขง และบริษัทดําเนินงานไดอยาง
มั่นคง ทํากําไรไดดีกวา

7 เคล็ดลับการรับคนรุน ใหม

• คนรุนใหมไดเงินเดือนเริ่มตนมากกวา เปนไป
ไดถาผูกกับผลงาน เชน ความรูมากกวา
ไดเงินเดือนสูงกวา และผลงานควรมากกวา
• ตองประคองปกปองเลือดใหมโดยมีจํานวน
พอประมาณ ไมโดดเดี่ยว นอยเกินไป
ดูแลเปนพิเศษจนกวาจะอยูได มีการปรับ
สภาพแวดลอม ระบบการทํางาน และการ
สอนงาน
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เคล็ดลับการเปลี่ยนองคกรใหเปนมืออาชีพ
จะสําเร็จไดอยูที่ CEO

CEO คือ HR : เคล็ดลับการเปลี่ยนองคกรใหเปนมืออาชีพ

CEO คือ HR

2
CHAPTER

การใชเครื่องมือ Job Website
และซอฟตแวรในการหาคน
ยุค 4.0

หาคนแลวตองเสียเงิน
คุมไหม?

1

ไมเสียเงินสูเสียเงินไมได เพราะประหยัดไดไมคุมเสีย
การใชเว็บไซตฟรีหรือเว็บไซตราคาถูกมักไมไดผูสมัครที่สมัครมาเอง ตองคนหาจากฐานขอมูล คุณจึงมี
โอกาสไดคนนอยกวา ในขณะที่หากคุณเสียเงินแพงกวา แตไดรับบริการที่ชวยใหคุณไดคน คนที่สมัคร
มาเองก็มีจํานวนมากพอ โอกาสไดคนจึงมีมากกวา การไมไดคนนับเปนเรื่องอันตรายสําหรับธุรกิจ
สิ่งที่คุณควรตระหนักคือ
1. เมื่อไมมีคนมาทํางาน ธุรกิจเดินตอไดลําบาก หรืออาจกระทบถึงความอยูรอดของธุรกิจก็เปนได
ประหยัดเงินคาหาคน แตไดไมคุมเสีย
2. สูญเสียโอกาสในการทํากําไร เชน หากคุณตองการรับ Sales ซึง่ ขายไดเดือนละ 100,000 บาท แตคณ
ุ หาคน
ไมได เพราะกําลังรอการแนะนําบอกตอหรือติดปาย หรืออาจใชเว็บไซตราคาถูก คุณก็อาจตองใชเวลาหลาย
เดือนกวาจะไดคน คุณก็ไมมี Sales ประหยัดเงินคาหาคน แตไดไมคุมเสีย
3. หัวหนางานตองแบงเวลาไปทํางานแทนบางสวน ไมมีเวลาที่จะทํางานในสวนของหัวหนาเองซึ่งสําคัญ
และมีมูลคางานมากกวา เชน หากคุณเปนผูจัดการฝายธุรการ แตคุณขาดพนักงานฝายธุรการ คุณก็จําเปน
ตองไปทํางานแทนพนักงานนั้น หากคิดดีๆ คุณกําลังเอาเงินเดือนผูจัดการมาทํางานแทนลูกนอง
ประหยัดเงินคาหาคน แตไดไมคุมเสีย
4. การไมมีคนมาทํางานในแผนกหนึ่งยังกระทบแผนกอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหธุรกิจของคุณรวน เชน
หากคุ ณไม มี พนัก งานส ง ของ Sales ก็จะขายของไมไดเพราะไมม ีค นไปส ง ฝายบัญชีก็เก็บเงินไมได
คุณก็จะขาดรายไดไป ประหยัดเงินคาหาคน แตไดไมคุมเสีย

เมื่อคิดดูแลว คาใชจายในการหาคนจึงเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อเทียบกับประโยชน
ที่ธุรกิจของคุณจะไดรับ
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บอยครั้งเราไมกลาตําหนิลูกนองเพราะกลัววาลูกนองจะลาออก ทําใหเสียการบังคับบัญชา การหาคนไดงายจึง
ทําใหไมกลัวคนออก เพราะมีชองทางที่จะหาคนมาทดแทนพวกที่ทํางานไมดีได

สมัยนี้ Job Website
เปนศูนยกลางที่ผูหาคนกับผูหางานจะมาเจอกัน

หมดยุคหาคนแบบแนะนําปากตอปาก ไมมีแลวคนที่เคยแนะนําตอๆกันมา ปจจุบันเทคโนโลยีกาวไปไกล
คนไทยมีโทรศัพทมือถือรวมกันกวา 83 ลานเครื่อง เขาถึงอินเทอรเน็ตกวา 40 ลานคน โลกออนไลนกลายเปน
ดินแดนแหงใหมที่ทุกคนเชื่อมถึงกัน ถาไมใชชองทางนี้ก็เทากับพลาดโอกาสและธุรกิจอาจถูกแซงไดงายๆ

CHAPTER 2

4
5

หาคนไดงายก็ชวยใหเราควบคุมลูกนองไดดี

การหาคน คือ การลงทุน

ลงทุนทั้งทีตองคุมคา ถามัวแตประหยัด ลงทุนผิดที่ ไดคนผิดงาน เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ
คือคนทํางาน ดังนั้นหาคนทั้งทีตองหาคนที่ดีที่สุด หากับ Job Website ที่คุมคาที่สุด บริษัทของคุณก็จะเติบโต
ที่สุดเชนกัน

การใชเว็บไซตฟรีหรือลงประกาศแบบราคาถูกอาจ
ไมไดถูกจริงอยางที่คิด
1. เว็บไซตฟรีหรือเว็บไซตราคาถูก ความจริงแลวจะแพงกวาเว็บไซตที่คุณคิดวาราคาสูง เพราะเว็บไซต
ราคาถูก จะถูกไดเพราะโครงสรางของการไดคนที่มักจะเนนใหคุณคนหาใบสมัครดวยตัวเอง ซึ่งแรงงาน
เวลาทีค่ ณ
ุ เขาไปคนหาผูส มัครและชักชวนเขามาสัมภาษณ แทจริงแลวเปนเงินเดือนทีบ่ ริษทั จายใหคณ
ุ แตคณ
ุ
ตองเอาไปใชคนหาเรซูเม ขอนัดสัมภาษณ ซึ่งคนที่คุณชอบก็นัดไมไดงายเหมือนคนที่สงใบสมัครมาเอง หรือ
นัดแลวก็อาจไมมา ทําใหคุณตองเสียทั้งแรงและเวลา หากรวมตรงนั้นแลว แนนอนวาราคาในการหาคนมา
ทํางานจะแพงมาก เพราะคุณตองคนหาใบสมัครอยูตลอด หากคุณเงินเดือน 15,000 บาท และตองนั่งคนหา
ผูส มัครทัง้ ป รวมแลวคุณก็เสียไป 180,000 บาท สําหรับการหาคนโดยทีค่ ณ
ุ ไมรตู วั
2. ในขณะที่เว็บไซตราคาสูงจะเนนใหผูสมัครสงสมัครงานมาเอง ซึ่งหากเปนของ JOBTOPGUN จะเฉลี่ยอยูที่
40-60 ใบ/ตําแหนง คุณจึงไมตอ งเสียเวลานัง่ คนหาใบสมัคร ไมตอ งนัง่ อานเรซูเมทกุ ใบ เพราะมีซอฟตแวรใหใช
ใบไหนไมตรงก็คัดออก ชวยใหคุณประหยัดเวลาไดมาก ไมกินคาแรงเงินเดือนที่บริษัทจายคุณ นัดผูสัมภาษณ
ก็งา ยกวาเพราะสมัครมาเอง อาจจะไมมาสัมภาษณบา งแตกน็ อ ยกวาไดมาจากการ Search ดังนัน้ จึงพูดไดเต็ม
ปากวา แทที่จริงแลว เว็บไซตที่ราคาสูงใชคุมคากวามาก และหาคนก็ไดคน
3. ถาหาคน ไมไดคน คุณจะไดรบั ความเสียหายมากกวา เงินทีค่ ณ
ุ คิดวาเสียไปสําหรับคาลงประกาศตําแหนงงาน
อาจเทียบไมไดกบั ธุรกิจทีเ่ ดินตอไดลาํ บาก สูญเสียโอกาสในการทํากําไร หรือหัวหนาตองแบงตัวเองไปทําแทน
ลูกนองทีอ่ อกไป เปนตน
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หาคนแลวตองเสียเงินคุมไหม?

2
3

ในยุค 4.0

ในยุค 4.0 ทําไมตองใช JOBTOPGUN.com เทานั้น?

CHAPTER 2

ทําไมตองใช
JOBTOPGUN

1
2
3
4

เทานั้น?

เพราะเรามีฐานขอมูลผูใช 3 ลานคน ใหญที่สุดในไทย
เพราะเรามี App ที่มีคนดาวนโหลดมากที่สุด เปนอันดับ 1
เพราะเรามีบริษัทที่ประกาศงานกับเรามากที่สุด
มากกวา 32,000 บริษัท
มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี
ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย “Super 6”
Super Match

Super E-Recruit

Super Resume

Super Search

Super Analysis

Super Partner
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CHAPTER 2

ครบทุกสายอาชีพ ทุกชวงประสบการณ ทุกระดับการศึกษา
ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
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ในยุค 4.0 ทําไมตองใช JOBTOPGUN.com เทานั้น?

1

เพราะเรามีฐานขอมูลผูใช 3 ลานคน ใหญที่สุดในไทย

แผนภูมิวงกลมแสดงฐานขอมูลของ JOBTOPGUN ที่ครอบคลุม
ทุกความตองการในการหาคนของคุณ
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เปรียบเทียบตัวอยางฐานขอมูลแยกตามสายอาชีพของ
JOBTOPGUN.com กับเว็บไซตอื่น
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Location : Bangkok (Vadhana)
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JOBTOPGUN.com เทานั้น?
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เพราะเรามี App ที่มีคนดาวนโหลดมากที่สุด
เปนอันดับ 1
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เพราะเรามีบริษัทที่ประกาศงานกับเรามากที่สุด
มากกวา 32,000 บริษัท
ตัวอยางบริษัทที่ลงโฆษณาผาน JOBTOPGUN
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Super Match
ไมตอง Search สมัครมาเอง ไดคนตรงใจ
ระบบจับคูของเราจะสงตําแหนงงานของคุณผาน Super Match ใหผูที่อยากไดงานสมัครเขามาเอง
คุณจึงไมจําเปนตอง Search และเก็บเครดิตไวเพื่อใชสําหรับตําแหนงที่หายากจริงๆ
ตัวอยาง ระบบการทํางานของ Super Match
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มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

4

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่
เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย

6

Super 2

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

CHAPTER 2

Super Resume
วิเคราะหผูสมัครไดลึกซึ้งกวาเรซูเมทั่วไป
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คุณตองการขอมูลมากกวาที่มีอยูในเรซูเมทั่วไปเพื่อใหคัดเลือกคนที่ใชได
งายและเร็วขึ้น Super Resume ชวยคุณวิเคราะหผูสมัครไดลึกกวาดวยขอมูล TOPGUN’s Strengths
(จุดแข็ง) และ TOPGUN’s Aptitudes (ดนตรี กีฬา งานอดิเรก)
คุณจะเห็นแรงขับ (Drive) ความสามารถ (Talent) ทัศนคติ (Attitude) ของผูสมัครไดอยางที่เรซูเมทั่วไป
ใหคุณไมได
ตัวอยาง Super Resume

єѧщь
ѫ ѥѕь

Your Best

ѝєѤзішѦѰўьҕк

ьѥѕњѧѯнѨѕіньѥѯъёѥёі

YLFKLHQ#WRSJXQWKDLODQGFRP

эҖѥьъѨҕъѦкѥь
ъѨҕѠѕѬҕоѠѕёѥьѧндѫј юіѨчё
Ѩ ьєѕкзҙ 
щььѝѫеє
ѫ њѧъѰењкёіѣѱеькѯўьѪѠњѤхьѥ
діѫкѯъёєўѥьзіѳъѕ

ѝѤрнѥшѧ
ѝҕњьѝѬк 
ьҖѦўьѤд
њѤьѯчѪѠьюѨѯдѧч
іщѝҕњьшѤњ

ѯюҖѥўєѥѕѲьдѥіъѦкѥь

юіѣѝэдѥіцҙдѥіъѦкѥь

0U9LFKLHQ6KQDWHSDSRUQ

1
ความตองการของ
ผูสมัครบอกแรงขับ
วามีเพดานสูงสุดที่
จุดไหน

еҖѠєѬјѝҕњьшѤњ

ѯюѶьяѬҖѯнѨҕѕњнѥрѲьѝѥѕкѥьеѠкшь
ѳчҖѯюѶьѯлҖѥеѠкдѧлдѥі

юіѣѝэдѥіцҙдѥіъѦкѥьъѤҖкўєчюѨѯчѪѠь
эіѧќѤъ
єѨзюѤллѫэѤь юѨѯчѪѠь
эіѧќѤъъѶѠюдѤьлѦдѤчдіѫкѯъёєўѥьзіѳъѕ
юіѣѯѓъеѠкыѫідѧлъіѤёѕѥдіэѫззјѱйќцѥюіѣнѥ
ѝѤєёѤьыҙѳѠъѨоѠђшҙѰњіҙѱъізєьѥзє
ыѫідѧлеѠкэіѧќѤъюѤллѫэѤьэіѧќѤъъѶѠюдѤьлѦдѤччѦѯьѧь
ыѫідѧлюіѣѯѓъзѪѠ
ѯњѶэѳошҙ-REWRSJXQѯюѶьѯњѶэѳошҙўѥкѥьўѥзь
ѠѤьчѤэеѠкюіѣѯъћѰјѣдѦјѤкеѕѥѕѳюѝѬҕюіѣѯъћѲь
ѓѥзёѪҖьѠѥѯоѨѕь-REWRSJXQѯюѶьѯњѶэѳошҙъҕѯюѶ
Ѩ ьѝѪҕѠдјѥк
ѲьдѥіюіѣдѥћшѦѰўьҕккѥьъѤҕњюіѣѯъћѱчѕюѤллѫэѤьєѨуѥь
еҖѠєѬјѝєѥнѧдјҖѥьзьіњєъѤҕњюіѣѯъћѰјѣшҕѥкюіѣѯъћ
ыѫідѧлъѶѠюдѤьэѧјэѠіҙчоѩҕкѯюѶьяѬҖьѦэѧјэѠіҙчѠѤьчѤэ
еѠкюіѣѯъћ
лѦьњьёьѤдкѥьзь
шѦѰўьҕкјҕѥѝѫчюіѣыѥьѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕэіѧўѥі &(2
шѦѰўьҕкѯъѨѕэѯъҕѥѲьшјѥчяѬҖэіѧўѥііѣчѤэѝѬк
юіѣыѥьѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕэіѧўѥі &(2
яѬҖѲшҖэѤкзѤээѤрнѥ100
юіѣѯѓъеѠккѥькѥьюіѣлѦ
ѯкѧьѯчѪѠьјҕѥѝѫчэѥъшҕѠѯчѪѠь
шѦѰўьҕккѥьѯіѧҕєѰід щҖѥєѨ юіѣыѥьѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕ
эіѧўѥі &(2
шѦѰўьҕкѯъѨѕэѯъҕѥѲьшјѥчяѬҖэіѧўѥііѣчѤэѝѬк
юіѣыѥьѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕэіѧўѥі &(2
зњѥєіѤэяѧчнѠэіѤэяѧчнѠэяјюіѣдѠэдѥіеѠкэіѧќѤъ
ѲўҖєѨѠѤшіѥдѥіѯліѧрѯшѧэѱшѰјѣєѨіѥѕіѤэѠѕҕѥкшҕѦ
јҖѥьэѥъ
зњѥєѝѦѯіѶлѲьдѥіъѦкѥьѝіҖѥкэіѧќѤъъѶѠюдѤь
лѦдѤчѲўҖѯюѶьяѬҖьѦыѫідѧлэѧјэѠіҙчеѠкюіѣѯъћѳъѕ
ѝіҖѥкѯњѶэѳошҙ-REWRSJXQFRPѲўҖѯюѶьѯњѶэѳошҙўѥкѥь
ўѥзьѠѤьчѤэеѠкюіѣѯъћѳъѕ
ѝіҖѥк6XSHU5HVXPHоѩҕкѯюѶьѯіоѬѯєҕѯчѨѕњѲьѱјдъѨҕєѨ
јѧеѝѧъыѧҙєѨдѥіѰюјѯюѶьѓѥќѥ ѳъѕлѨьѠѤкдїќ
ѯѕѠієѤьрѨҕюѫҕь ѰјѣєѨѝєѥнѧдѲнҖкѥьєѥддњҕѥјҖѥьзь

кѥьъѨҕшҖѠкдѥі

юіѣѯѓъеѠккѥьъѨҕшҖѠкдѥікѥьюіѣлѦ
ҕ Ѡкдѥі шѥєјѦчѤэ
ѝѥѕкѥьъѨшҖ
яѬҖэіѧўѥііѣчѤэѝѬкоѨѠѨѱѠ
ъіѤёѕѥдіэѫззјяѬҖѠѦьњѕдѥіѐҕѥѕъіѤёѕѥдієьѫќѕҙ
дѥішјѥчѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕэіѧўѥідѥішјѥч
юіѣѯѓъыѫідѧлъѨҕшҖѠкдѥі шѥєјѦчѤэ
ъіѤёѕѥдіэѫззј
ѳѠъѨоѠђшҙѰњіҙѱъізєьѥзє
дѥіћѩдќѥ
ѯкѧьѯчѪѠьъѨҕшҖѠкдѥіэѥъ
шҕѠѯчѪѠь
ёѪҖьъѨҕъѦкѥьъѨҕшҖѠкдѥі
діѫкѯъёєўѥьзіъѤҖкўєч

2
ผูสมัครตองกรอก
GPA เพื่อประโยชน
ในการคัดสรรบาง
ตําแหนง

ѳъѕ
оє


дд


дё юѨ 
єѨ

ѝѥєѥіщѯіѧҕєкѥьѲўєҕѳчҖшҖкѰшҕ
Ѥ
ѰлҖкјҕњкўьҖѥѯчѪѠь

дѥіћѩдќѥ
юіѧррѥшіѨзцѣэіѧўѥіыѫідѧлѝѥеѥњѧнѥѯѠд
дѥішјѥч
єўѥњѧъѕѥјѤѕѯьњѥчѥіѨѱьѝўіѤуѠѯєіѧдѥ
*3$
лэдѥіћѩдќѥѓѥѕѲьюѨзіѩҕклѥдіѣѕѣѯњјѥдѥіћѩдќѥ
юдшѧюѨ
юіѧррѥшіѨзцѣіѤућѥѝшіҙѝѥеѥњѧнѥѯѠд
іѤуюіѣћѥѝьћѥѝшіҙ
лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕѳъѕ
*3$
ѯіѨѕьѯъѠєѰјѣшѤчѝѧьѲлѯюјѨҕѕьѝѥеѥњѧнѥѯюѶьѝѥеѥњѧнѥ
дѥішјѥчѱчѕѯіѧҕєшҖьўьҕњѕдѧшѲўєҕъҕюіѣѯъћѝўіѤ
Ѩ
уѠѯєіѧдѥ
юіѣдѥћьѨѕэѤшіњѧнѥнѨёнѤҖьѝѬк юњѝ зцѣёѥцѧнѕ
діієэіѧўѥіыѫідѧлѝѥеѥњѧнѥѯѠддѥішјѥч
ѱікѯіѨѕьѠѤѝѝѤєнѤрёѥьѧнѕдѥіѳъѕ
*3$

9LFKLHQ V7RSJXQ6WUHQJWKV
 єѨњѧѝѤѕъѤћьҙ
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шѥєјѦчѤэ

3
มีรายละเอียดของ
ผูส มัครทีม่ ากกวา
เห็นภาพความ
สามารถของผูสมัคร
ไดชัดเจนกวา

6

4
ทักษะภาษาวัดได
จากผลการทดสอบ
ทีม่ มี าตรฐานเทานัน้

ѲўҖєѨѠѤшіѥдѥіѯліѧрѯшѧэѱшѰјѣєѨіѥѕіѤэѠѕҕѥкшҕѦ
јҖѥьэѥъ
зњѥєѝѦѯіѶлѲьдѥіъѦкѥьѝіҖѥкэіѧќѤъъѶѠюдѤь
лѦдѤчѲўҖѯюѶьяѬҖьѦыѫідѧлэѧјэѠіҙчеѠкюіѣѯъћѳъѕ
ѝіҖѥкѯњѶэѳошҙ-REWRSJXQFRPѲўҖѯюѶьѯњѶэѳошҙўѥкѥь
ўѥзьѠѤьчѤэеѠкюіѣѯъћѳъѕ
ѝіҖѥк6XSHU5HVXPHоѩҕкѯюѶьѯіоѬѯєҕѯчѨѕњѲьѱјдъѨҕєѨ
јѧеѝѧъыѧҙєѨдѥіѰюјѯюѶьѓѥќѥ ѳъѕлѨьѠѤкдїќ
ѯѕѠієѤьрѨҕюѫҕь ѰјѣєѨѝєѥнѧдѲнҖкѥьєѥддњҕѥјҖѥьзь
9LFKLHQ V7RSJXQ6WUHQJWKV
єѨњѧѝѤѕъѤћьҙ 


 шѥєјѦчѤэ
њѧѝѤѕъѤћьҙзѪѠзњѥєѝѥєѥіщѲьдѥієѠкѯўѶьѠьѥзшяєєѠк
ѯўѶьњҕѥкѥьъіѤёѕѥдіэѫззјѰјѣѳѠъѨѯюѶьдѫрѰлѳюѝѬҕзњѥє
ѝѦѯіѶлчѤкьѤҖьяєлѩкѯюѶьзьѰідъѨҕчѦѯьѧьыѫідѧлѯњѶэѳошҙѝєѤзі
кѥьѰјѣ(5HFUXLW6RIWZDUHшѤҖкѰшҕюѨѰјѣюѤллѫэѤььѨҖ
ѳчҖѝіҖѥкѯњѶэѳошҙ-RSWRSJXQѲўҖѯюѶьъѨҕіѬҖлѤдеѠкяѬҖўѥкѥь
лѦьњьєѥд
ъѣѯѕѠъѣѕѥьъѨҕлѣюіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶл
зњѥєъѣѯѕѠъѣѕѥьзѪѠѰікеѤэѳюѝѬҕзњѥєѝѦѯіѶляєєѨѰік
еѤэъѨҕлѣъѦкѥьѲўҖюіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶлѝѬкѝѫчяєєѨъѤћьзшѧъѨҕ
єѫкҕ ѯѠѥнѤѕньѣѳєҕјє
Җ ѯјѧдѠѣѳікҕѥѕѵєѨзњѥєіѤэяѧчнѠэѝѬкоѩкҕ
зњѥєѝѥєѥіщьѨҖѯюѶьѝѧҕкѝѦзѤрѝѦўіѤэяѬҖъѨҕєѫҕкѯьҖьзњѥєѝѦѯіѶл
ѯюѶььѤдзѧчѲьѯнѧкдјѕѫъыҙ
ьѤдзѧчѲьѯнѧкдјѕѫъыҙзѪѠзьъѨҕшѤҖкѯюҖѥўєѥѕѠѕҕѥкнѥрмјѥч
ѰјѣњѥкѰяьѯёѪҕѠѯѠѥньѣзѬҕѰеҕкўіѪѠѰеҕкеѤьѯёѪҕѠѲўҖэііјѫѯюҖѥ
ўєѥѕяєєѨзњѥєѝѥєѥіщѲьдѥіњѥкѰяьѰјѣјкєѪѠютѧэѤшѧ
єѨзњѥєѯюѶьяѬҖьѦ
яєєѨзњѥєѯюѶьяѬҖьѦѝѬкѳєҕњҕѥлѣѲьдјѫҕєѯјѶдўіѪѠдјѫҕєѲўрҕ
јѬдьҖѠкеѠкяєъѫдзьнѠэъѦкѥьдѤэяєєѥдѯёіѥѣяєєѤд
лѣнҕњѕѯўјѪѠѲўҖъѫдзьэііјѫѯюҖѥўєѥѕеѠкшьѯѠкѳчҖѯѝєѠ
ѝѥєѥіщъѦъѫдѠѕҕѥкѲўҖѝѦѯіѶлјѫјҕњкѳчҖ
яєѯнѪҕѠњҕѥѳєҕєѨѠѣѳіъѨҕъѦѳєҕѳчҖяєєѨъѤћьзшѧъѨҕєѫҕкѯьҖьнѤѕньѣ
ѝѬкяєѝѥєѥіщњѥкѰяьѰјѣјкєѪѠютѧэѤшѧѯёѪҕѠѲўҖкѥьнѧҖььѤҖь
юіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶлѯёіѥѣяєѝѥєѥіщъѦъѫдѠѕҕѥкѲўҖѯюѶьліѧк
ѳчҖ

ъѤдќѣѰјѣѓѥќѥ
ѓѥќѥ
лѨьдјѥк
Ѡҕѥь
ѰээчѤҖкѯчѧє  ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч
ѠѤкдїќ 
Ѡҕѥь


ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч
ѳъѕ 
Ѡҕѥь

ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч

юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє

72(,&
Ѡҕѥь 
ђѤк 







зѠєёѧњѯшѠіҙ
,QWHUQHW

0V([FHO

0V2XWORRN


еѤҖьдјѥк
еѤҖьшҖь
еѤҖьшҖь

еҖѠєѬјѯёѧҕєѯшѧєкѥьъѨҕшҖѠкдѥі
зѫцѳчҖіѤэѠьѫрѥшѲўҖъѦкѥьѲьюіѣѯъћѳъѕўіѪѠѳєҕ"
ѳчҖіѤэѠьѫрѥш
зѫцєѨзњѥєѝѣчњдъѨҕлѣѕҖѥѕъѨҕъѦкѥьўіѪѠѳєҕ"ѳєҕѝѣчњд
шҖѠкдѥікѥьъѨҕєѨдѥіѯчѧьъѥкўіѪѠѳєҕ"юіѣєѥц

9LFKLHQ V7RSJXQ$SWLWXGHV
DQG+LGGHQ&RPSHWHQFLHV
чьшіѨ ђѤкюҗѠюѰлҗѝзѤьъіѨҕэјѬѝҙіѶѠззјѥѝѝѧд

ѯјҕьѯзіѪҕѠкдч
ѯюѨѕѱь еѤҖьдјѥк
дѨџѥдѠјҙђ 

еѤҖьдјѥк

њҕѥѕьҖѦ 

нѤҖьѝѬк

ѰэчєѧьшѤь

еѤҖьдјѥк

ѯъььѧѝ 

еѤҖьшҖь

ѱэњҙјҕкѧ  

нѤҖьѝѬк

ђѫшэѠјоѠзѯдѠіҙ
еѤҖьшҖь

њѠјѯјѕҙэѠј

еѤҖьдјѥк

эѥѝѯдѶшэѠј 
еѤҖьдјѥк
дѧлдіієдјѥкѰлҖк

чѦьҖѦ 
нѤҖьѝѬк

ѯіѪѠѲэ 
еѤҖьдјѥк

чѬьд 
еѤҖьшҖь

чѦяѧњьҖѦ
нѤҖьѝѬк
кѥьѠчѧѯідѠѪҕьѵ



ђѧшѯьѝ 
еѤҖьдјѥк
ҕ

ъҕѠкѯъѨѕњшҕѥкюіѣѯъћюѨјѣзіѤҖк


ѓѥѕѲьюіѣѯъћѯчѪѠьјѣзіѤҖк

щҕѥѕѓѥё
нѤҖьѝѬк

ѠҕѥьўьѤкѝѪѠ
ћѧјюѣѝщѥюѤшѕдііє



ѠѠдѰээщҕѥѕѓѥё

ъѦѝњь 
нѤҖьѝѬк

ъѦѠѥўѥі
еѤҖьѝѬк
лѤчјѦчѤэзњѥєнѠэеѠкзњѥєѝьѲлкѥьѠчѧѯід
ѝѬкѝѫчѠѤьчѤэ
дѠјҙђѯюѨѕѱьѠҕѥьўьѤкѝѪѠ
ѯіѪѠѲэщҕѥѕѓѥё
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5
บอกทักษะความ
สามารถ ซึ่งเปน
ขอมูลสําคัญของ
Competencybased hiring

6
ดนตรี กีฬา และ
งานอดิเรก
บอกตัวตน
ความถนัด และ
ความสามารถ

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6


лэдѥіћѩдќѥѓѥѕѲьюѨзіѩҕклѥдіѣѕѣѯњјѥдѥіћѩдќѥ
юдшѧюѨ
юіѧррѥшіѨзцѣіѤућѥѝшіҙѝѥеѥњѧнѥѯѠд
іѤуюіѣћѥѝьћѥѝшіҙ
лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕѳъѕ
*3$
ѯіѨѕьѯъѠєѰјѣшѤчѝѧьѲлѯюјѨҕѕьѝѥеѥњѧнѥѯюѶьѝѥеѥњѧнѥ
дѥішјѥчѱчѕѯіѧҕєшҖьўьҕњѕдѧшѲўєҕъѨҕюіѣѯъћѝўіѤуѠѯєіѧдѥ
юіѣдѥћьѨѕэѤшіњѧнѥнѨёнѤҖьѝѬк юњѝ зцѣёѥцѧнѕ
діієэіѧўѥіыѫідѧлѝѥеѥњѧнѥѯѠддѥішјѥч
ѱікѯіѨѕьѠѤѝѝѤєнѤрёѥьѧнѕдѥіѳъѕ
*3$

CHAPTER 2

ตัวอยาง Super Resume

6

Super 3

CHAPTER 2

Super Analysis
มีโปรแกรมวิเคราะห Competency ผูสมัคร
จากผลวิจัยรวมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถวิเคราะห
Competency ของผูสมัครได” JOBTOPGUN จึงสรางสูตรคํานวณและสรางเครื่องมือใหกับ HR ยุคใหมให
วิเคราะหผสู มัครไดลกึ กวาเรซูเมทว่ั ไป
HR จึงคัดคนแบบ Competency-based hiring ไดสะดวกและแมนยําขึน้
หากคุณตองการรับ นักการตลาด คุณตองการคนที่มีจุดแข็งคือชอบการแขงขัน เปนนักคิดเชิงกลยุทธ
เกงในการวางแผน
Super Analysis ชวยคุณวิเคราะหได

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

ตัวอยาง Super Analysis
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ถึงเวลาใหซอฟตแวรมาชวย HR ใหทํางานงายขึ้น ไมตกยุค 4.0 และไมถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยี
1) สรางหนาประกาศตําแหนงงานของคุณใหดึงดูดผูสมัคร
2) เมื่อไดใบสมัครมาแลว ใชตัวชวยคัดกรองใบสมัครที่ตรงกับความตองการใหคุณ
3) หากเปนตําแหนงงานดวนหรือเฉพาะทาง ใหใช Super Search เปนตัวชวย
4) เมื่อเจอคนถูกใจ ใหนัดสัมภาษณและลงตารางนัดในระบบไดทันที
5) บันทึกผลสัมภาษณวาผานหรือไมผานเพื่อจัดเก็บเขาระบบ
6) ดูรายงานการหาคนของคุณทั้งหมดเพื่อสรุปผล โดยสามารถสรุปไดวา ไดรับใบสมัครกี่ใบ ตรงกี่ใบ
เรียกสัมภาษณไดเทาไหร นัดแลวมาสัมภาษณกค่ี น ผานสัมภาษณเทาไหร เสนองานและรับเขาทํางานเทาไหร
ตัวอยาง ซอฟตแวร Super E-Recruit

Super E-Recruit
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CHAPTER 2

Super E-Recruit
ยกระดับ HR ใหเขาสูยุค Digital 4.0 อยางแทจริิง

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

Super 4

6

มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

CHAPTER 2

Super 5

6
Super Search
คนหาคนที่คุณอยากไดจากฐานขอมูลที่มากที่สุด 3 ลานคน

- คนหาคนที่คุณตองการไดในฐานขอมูล 3 ลานคน ครอบคลุมทุกสายอาชีพ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
- เปดเผยขอมูลใบสมัครครบถวน ใชเครดิต Search นอยกวา JOBTOPGUN เนนใหผูสมัครสงสมัครมาเอง
เฉลี่ยที่ 40-60 ใบ/ตําแหนง เก็บเครดิต Search ไวใชสําหรับตําแหนงยากหรือเฉพาะทาง คุณสามารถ
ปริ้นทเรซูเมใหนายพิจารณากอน สนใจคนไหน คอยใชเครดิต Search เพื่อเปดดูขอมูลการติดตอและ
ไมจําเปนตองใชสําหรับทุกตําแหนง
ดังนั้น เครดิต Search ที่ JOBTOPGUN จึงเพียงพอสําหรับการใช ไมจําเปนตองใชเครดิต Search มาก
เหมือนเว็บไซตทั่วไป
- ชวยคุณประหยัดเวลา ไมปกปดขอมูลเหมือนเว็บไซตอื่นที่ตองกดไปดูแลวถึงพบวาไมใชคนที่ตองการ
ตัวอยาง หนาแสดงผลการคนหาผูสมัคร
úĈéĆï
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คัดเลือกผูสมัครไดตั้งแตหนาแสดงผลการคนหา
เพราะมีขอมูลสําคัญสําหรับการ Screen เบื้องตน
HR จึงประหยัดเวลา ไมตองกดดูเรซูเมทุกใบ
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6
ตัวอยาง Super Resume ที่ HR จะเห็นกอนใชเครดิต Search
เห็น Super Resume ที่มีขอมูลสําคัญของผูสมัครครบถวนสําหรับการพิจารณา หาก HR สนใจผูสมัคร
คนนี้ จึงจะกดขอดูเรซูเมที่มีขอมูลการติดตอ HR หมดกังวลเรื่องโควตา คนหาไดสบายใจ
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ѝѥѕкѥьъѨҕшҖѠкдѥі шѥєјѦчѤэ
яѬҖэіѧўѥііѣчѤэѝѬкоѨѠѨѱѠ
ъіѤёѕѥдіэѫззјяѬҖѠѦьњѕдѥіѐҕѥѕъіѤёѕѥдієьѫќѕҙ
дѥішјѥчѯлҖѥўьҖѥъѨҕѐҕѥѕэіѧўѥідѥішјѥч
юіѣѯѓъыѫідѧлъѨҕшҖѠкдѥі шѥєјѦчѤэ
ъіѤёѕѥдіэѫззј
ѳѠъѨоѠђшҙѰњіҙѱъізєьѥзє
дѥіћѩдќѥ
ѯкѧьѯчѪѠьъѨҕшҖѠкдѥіэѥъ
шҕѠѯчѪѠь
ёѪҖьъѨҕъѦкѥьъѨҕшҖѠкдѥі
діѫкѯъёєўѥьзіъѤҖкўєч
ѝѥєѥіщѯіѧҕєкѥьѲўєҕѳчҖшҖкѰшҕ
Ѥ
ѰлҖкјҕњкўьҖѥѯчѪѠь

дѥіћѩдќѥ
юіѧррѥшіѨзцѣэіѧўѥіыѫідѧлѝѥеѥњѧнѥѯѠд
дѥішјѥч
єўѥњѧъѕѥјѤѕѯьњѥчѥіѨѱьѝўіѤуѠѯєіѧдѥ
*3$
лэдѥіћѩдќѥѓѥѕѲьюѨзіѩҕклѥдіѣѕѣѯњјѥдѥіћѩдќѥ
юдшѧюѨ
юіѧррѥшіѨзцѣіѤућѥѝшіҙѝѥеѥњѧнѥѯѠд
іѤуюіѣћѥѝьћѥѝшіҙ
лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕѳъѕ
*3$
ѯіѨѕьѯъѠєѰјѣшѤчѝѧьѲлѯюјѨҕѕьѝѥеѥњѧнѥѯюѶьѝѥеѥњѧнѥ
дѥішјѥчѱчѕѯіѧҕєшҖьўьҕњѕдѧшѲўєҕъѨҕюіѣѯъћѝўіѤуѠѯєіѧдѥ
юіѣдѥћьѨѕэѤшіњѧнѥнѨёнѤҖьѝѬк юњѝ зцѣёѥцѧнѕ
діієэіѧўѥіыѫідѧлѝѥеѥњѧнѥѯѠддѥішјѥч
ѱікѯіѨѕьѠѤѝѝѤєнѤрёѥьѧнѕдѥіѳъѕ
*3$

;;;;;; V7RSJXQ6WUHQJWKV
єѨњѧѝѤѕъѤћьҙ 


 шѥєјѦчѤэ
њѧѝѤѕъѤћьҙзѪѠзњѥєѝѥєѥіщѲьдѥієѠкѯўѶьѠьѥзшяєєѠк
ѯўѶьњҕѥкѥьъіѤёѕѥдіэѫззјѰјѣѳѠъѨѯюѶьдѫрѰлѳюѝѬҕзњѥє
ѝѦѯіѶлчѤкьѤҖьяєлѩкѯюѶьзьѰідъѨҕчѦѯьѧьыѫідѧлѯњѶэѳошҙѝєѤзі
кѥьѰјѣ(5HFUXLW6RIWZDUHшѤҖкѰшҕюѨѰјѣюѤллѫэѤььѨҖ
ѳчҖѝіҖѥкѯњѶэѳошҙ-RSWRSJXQѲўҖѯюѶьъѨҕіѬҖлѤдеѠкяѬҖўѥкѥь
лѦьњьєѥд
ъѣѯѕѠъѣѕѥьъѨҕлѣюіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶл
зњѥєъѣѯѕѠъѣѕѥьзѪѠѰікеѤэѳюѝѬҕзњѥєѝѦѯіѶляєєѨѰік
еѤэъѨҕлѣъѦкѥьѲўҖюіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶлѝѬкѝѫчяєєѨъѤћьзшѧъѨҕ
єѫкҕ ѯѠѥнѤѕньѣѳєҕјє
Җ ѯјѧдѠѣѳікҕѥѕѵєѨзњѥєіѤэяѧчнѠэѝѬкоѩкҕ
зњѥєѝѥєѥіщьѨҖѯюѶьѝѧҕкѝѦзѤрѝѦўіѤэяѬҖъѨҕєѫҕкѯьҖьзњѥєѝѦѯіѶл
ѯюѶььѤдзѧчѲьѯнѧкдјѕѫъыҙ
ьѤдзѧчѲьѯнѧкдјѕѫъыҙзѪѠзьъѨҕшѤҖкѯюҖѥўєѥѕѠѕҕѥкнѥрмјѥч
ѰјѣњѥкѰяьѯёѪҕѠѯѠѥньѣзѬҕѰеҕкўіѪѠѰеҕкеѤьѯёѪҕѠѲўҖэііјѫѯюҖѥ
ўєѥѕяєєѨзњѥєѝѥєѥіщѲьдѥіњѥкѰяьѰјѣјкєѪѠютѧэѤшѧ
єѨзњѥєѯюѶьяѬҖьѦ
яєєѨзњѥєѯюѶьяѬҖьѦѝѬкѳєҕњҕѥлѣѲьдјѫҕєѯјѶдўіѪѠдјѫҕєѲўрҕ
јѬдьҖѠкеѠкяєъѫдзьнѠэъѦкѥьдѤэяєєѥдѯёіѥѣяєєѤд
лѣнҕњѕѯўјѪѠѲўҖъѫдзьэііјѫѯюҖѥўєѥѕеѠкшьѯѠкѳчҖѯѝєѠ
ѝѥєѥіщъѦъѫдѠѕҕѥкѲўҖѝѦѯіѶлјѫјҕњкѳчҖ
яєѯнѪҕѠњҕѥѳєҕєѨѠѣѳіъѨҕъѦѳєҕѳчҖяєєѨъѤћьзшѧъѨҕєѫҕкѯьҖьнѤѕньѣ
ѝѬкяєѝѥєѥіщњѥкѰяьѰјѣјкєѪѠютѧэѤшѧѯёѪҕѠѲўҖкѥьнѧҖььѤҖь
юіѣѝэзњѥєѝѦѯіѶлѯёіѥѣяєѝѥєѥіщъѦъѫдѠѕҕѥкѲўҖѯюѶьліѧк
ѳчҖ

ъѤдќѣѰјѣѓѥќѥ
ѓѥќѥ
лѨьдјѥк
Ѡҕѥь
ѰээчѤҖкѯчѧє  ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч
ѠѤкдїќ 
Ѡҕѥь


ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч
ѳъѕ 
Ѡҕѥь

ђѤк

ѯеѨѕь

ёѬч

юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
юѥьдјѥк
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє
чѨѯѕѨҕѕє

72(,&
Ѡҕѥь 
ђѤк 







зѠєёѧњѯшѠіҙ
,QWHUQHW

0V([FHO

0V2XWORRN


ѳъѕ
оє


дд


дё юѨ 
єѨ

еѤҖьдјѥк
еѤҖьшҖь
еѤҖьшҖь

еҖѠєѬјѯёѧҕєѯшѧєкѥьъѨҕшҖѠкдѥі
зѫцѳчҖіѤэѠьѫрѥшѲўҖъѦкѥьѲьюіѣѯъћѳъѕўіѪѠѳєҕ"
ѳчҖіѤэѠьѫрѥш
зѫцєѨзњѥєѝѣчњдъѨҕлѣѕҖѥѕъѨҕъѦкѥьўіѪѠѳєҕ"ѳєҕѝѣчњд
шҖѠкдѥікѥьъѨҕєѨдѥіѯчѧьъѥкўіѪѠѳєҕ"юіѣєѥц

;;;;;; V7RSJXQ$SWLWXGHV
DQG+LGGHQ&RPSHWHQFLHV
чьшіѨ ђѤкюҗѠюѰлҗѝзѤьъіѨҕэјѬѝҙіѶѠззјѥѝѝѧд

ѯјҕьѯзіѪҕѠкдч
ѯюѨѕѱь еѤҖьдјѥк
дѨџѥдѠјҙђ 

еѤҖьдјѥк

њҕѥѕьҖѦ 

нѤҖьѝѬк

ѰэчєѧьшѤь

еѤҖьдјѥк

ѯъььѧѝ 

еѤҖьшҖь

ѱэњҙјѧҕк 

нѤҖьѝѬк

ђѫшэѠјоѠзѯдѠіҙ
еѤҖьшҖь

њѠјѯјѕҙэѠј

еѤҖьдјѥк

эѥѝѯдѶшэѠј 
еѤҖьдјѥк
дѧлдіієдјѥкѰлҖк

чѦьҖѦ 
нѤҖьѝѬк
Җ

ѯіѪѠѲэ 
еѤьдјѥк

чѬьд 
еѤҖьшҖь

чѦяѧњьҖѦ
нѤҖьѝѬк
кѥьѠчѧѯідѠѪҕьѵ



ђѧшѯьѝ 
еѤҖьдјѥк

ъҕѠкѯъѨҕѕњшҕѥкюіѣѯъћюѨјѣзіѤҖк


ѓѥѕѲьюіѣѯъћѯчѪѠьјѣзіѤҖк

щҕѥѕѓѥё
нѤҖьѝѬк

ѠҕѥьўьѤкѝѪѠ
ћѧјюѣѝщѥюѤшѕдііє



ѠѠдѰээщҕѥѕѓѥё

ъѦѝњь 
нѤҖьѝѬк

ъѦѠѥўѥі
еѤҖьѝѬк
лѤчјѦчѤэзњѥєнѠэеѠкзњѥєѝьѲлкѥьѠчѧѯід
ѝѬкѝѫчѠѤьчѤэ
дѠјҙђѯюѨѕѱьѠҕѥьўьѤкѝѪѠ
ѯіѪѠѲэщҕѥѕѓѥё
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มีเครื่องมือที่จะชวยใหคุณหาคนไดคนอยางที่เว็บไซตอื่นไมมี ทําใหคุณเหนือชั้นกวาคูแขงดวย Super 6

ьѥѕ[[[[[[[[[[[[

CHAPTER 2

Your Best

ѝєѤзішѦѰўьҕк

Super 6

6
Super Partner
อุ่นใจกับทีมงานช่วยคุณหาคน

มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหาคนได้คนอย่างที่เว็บไซต์อื่นไม่มี ทำ�ให้คุณเหนือชั้นกว่าคู่แข่งด้วย Super 6

CHAPTER 2

ทีมงานมืออาชีพให้บริการครบวงจรด้านการสรรหาบุคลากร โดยดูและให้คำ�ปรึกษาตั้งแต่เริ่มหาคน
จนกระทั ่ ง คุณได้คน ช่วยคุณในทุก ๆขั้นตอน ดังนี้
• ช่ วยจั ด การหน้าประกาศตำ�แหน่ง งานและโพสต์ล งบนเว็บไซต์
• ให้ ค ำ �ปรึก ษาเรื่องการ Match ตำ�แหน่งงานกับคุณ สมบัติของผู้สมัค รเพื่อให้ค นที่ HR ต้องการสมัค ร
เข้ า มามากที่สุด
• แนะนำ � เรื่องการปรับ หน้าประกาศตำ�แหน่งงานให้ส วยและโดดเด่น ดึงดูดผู้ส มัค รมากขึ้น
• ให้ ค ำ � ปรึก ษาการใช้ง านระบบของ JOBTOPGUN เพื่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด ช่ว ยเพิ่มประสิทธิภาพ
การหาคนให้ HR เช่น
- Super Match
- Super Analysis
- Super E-Recruit
- Super Search
ติดต่อทีม Super Partner ของคุณได้ที่ 02-711-1685

SUPER PARTNER
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สงคราม
หาคน ใหไดคน
ที่ทุกธุรกิจตองพิชิต

“เราชวยคุณได”

02-711-1685 หรือ sales@topgunthailand.com

<ĉ5D+:Ģ02-711-16853+?5sales@topgunthailand.com

