Facebook: เครื่ องมือการประเมิน Competency ของผู้สมัคร?
บทความโดย: อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ถ้ ามองในแง่ของสื่อของคนในสังคมออนไลน์แล้ ว Facebook ถือเป็ นหนึ่งทางเลือกที่ดีทางเลือก หนึ่งในการ
ติดต่อสือ่ สาร การสร้ างเครื อข่าย การเรี ยนรู้ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การระบายอารมณ์ การเปิ ดเผยตัวตนให้ คนอื่น
รู้จกั การเชื่อมโยงเครื อข่ายมิตรภาพตังแต่
้ ระดับเพื่อนร่วมสังคมออนไลน์ ที่ สนใจเรื่ องบางเรื่ องเหมือนกัน จบจากสถาบัน
เดียวกัน เคยทางานองค์กรเดียวกัน ฯลฯ จนพัฒนาไปสูม่ ิตรภาพของเพื่อนสนิทหรื อกลายเป็ นเพื่อนคูช่ ีวิตกันไปแล้ วก็มี
ในฐานะที่ผมเคยทางานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มาก่อน จึงคิดว่าคนทางานด้ าน HR น่าจะใช้ Facebook
ให้ เป็ นประโยชน์ในการทางานได้ มากกว่าแค่การประกาศรับสมัครงานหรื อโพสต์ ลิงค์ไปยังเวบสมัครงานของบริ ษัทฯ และ
เท่าที่ได้ อ่านสิ่งที่คนใน FB เขียนพบว่ามีหลายประเด็นที่น่า จะนามาใช้ ประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคลากรได้ โดยเฉพาะ
การประเมินสิง่ ที่ไม่ใช่ความรู้และทักษะในงานแต่เป็ นสิง่ ที่แสดงออกถึง
“นิสยั ใจคอ”
“บุคลิกลักษณะ”
“ความเชื่อ”
“วิธีคดิ ”
“ทัศนคติ”
“สังคม”
ผมคิดว่าเราน่าจะนามาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกคนเข้ าทางานได้ บ้าง เช่น
ดูจากรูปประจาตัว
รูปประจาตัวของคนน่าจะบอกอะไรบางอย่างได้ เหมือนกันว่าเขาเป็ นคนแบบไหน เช่น คนที่เลือกรู ปการ์ ตนู หรื อ
รูปกราฟฟิ ก น่าจะเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยชอบเปิ ดเผยตัวเองกับสังคม อาจจะเกรงว่ามีคนบางคนที่ร้ ูจกั มาเห็น หรื อไม่ก็เป็ นพวกที่
ต้ องทาทุกอย่างต้ องดูดไี ว้ ก่อน ถ้ าคิดว่ายังไม่ดจี ะยังไม่ทา สาหรับคนที่เอารูปตัวเองที่ทาท่าทางแปลกๆมาเป็ นรูปประจาตัว
จะ ตีความว่าเป็ นคนมีความคิดสร้ างสรรค์ เปิ ดเผย กล้ าแสดงออก ตรงไปตรงมา เป็ นคนที่ไม่ค่อย ชอบอะไรที่เป็ นระบบก็
ได้ คนที่ชอบเปลี่ยนรู ปประจาตัวของตัวเองบ่อ ย อาจจะตี ความได้ ว่า เป็ นคนที่ไม่ชอบทาอะไรซา้ ๆเหมื อนเดิม ชอบ
เปลีย่ นแปลงตัวเองอยูต่ ลอดเวลา หรื อหากจะตี ความว่าเป็ นคนไม่อดทนเบื่อง่ายก็ได้

ดูจากสิ่งที่เขียน
น่าจะแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อ วิธีคิด ภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ได้ เหมือนกัน เพราะหากคนที่มีความคิดไตร่ตรองดีๆ
ก็ไม่ควรเอา ความคิดความรู้สกึ ทังหมดลงมาเขี
้
ยน อาจจะต้ องจัด ประเภทว่าเรื่ องนี ้ควรจะเขียนเก็บไว้ เป็ นการส่วนตัว เรื่ อง
นี ้เปิ ดเผยได้ เฉพาะคนที่สนิท เรื่ อง นี ้เผยแพร่ ต่อสาธารณะได้ คนบางคนไม่เขียนอะไรที่ทาให้ ตวั เองดูไม่ดี แต่บางทีพอคน
อื่น เขียนมากระตุ้นจุดบางจุดอาจจะทาให้ ลมื ตัวเขียนอะไรที่เป็ นตัวตนที่แท้ จริ งออกมาก็ได้ ถ้ าต้ องการดูวา่ คนๆนันมี
้ ตวั ตน
เป็ นของตัวเอง หรื อไม่ก็อาจจะดูวา่ ลักษณะการเขียนในหน้ า เฟสบุ๊คส์ของตัวเองเทียบกับการเขียน ในเฟสบุ๊คส์ของเพื่อน
แต่ละกลุม่ ก็พอจะมองเห็นว่า คนๆนันมี
้ กี่บคุ ลิก
ดูจากสิ่งที่เคยอื่นเขียนถึง
น่าจะช่วยให้ มองภาพคนๆนันได้
้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นว่าเขาเป็ นคนแบบไหน จากสิง่ ที่คนที่ร้ ูจกั เขาเขียนถึง เพราะคน
ที่เขียนถึงเขามักจะเขียนสิ่งที่เป็ นเรื่ องจริ งไม่ค่อยมีใครสร้ างเรื่ องขึ ้นมา อาจจะดูว่าเพื่อนๆที่ร้ ู จกั เขาเขียนถึงเขาเป็ นไปใน
โทนเดียวกันหรื อไม่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ตัวตนที่แท้ จริ งของเขาเป็ นอย่างไร เขาวางตัวกับคนแต่ละกลุม่ อย่างไรบ้ าง เพื่อนๆ
เขียนถึงเขา เรื่ องตัวตนมากกว่าหรื อเรื่ องความสามารถมากกว่า
ดูจากอัลบัม้ รูปภาพ
สามารถนามาพิจารณาประกอบได้ วา่ การดาเนินชีวิตของคนๆนันเป็
้ นอย่างไร ชอบท่องเที่ยว ชอบเดินทาง ชอบ
กิจกรรมอะไร เพื่อนามาตีความว่าคนที่ชอบทาสิง่ นันสิ
้ ง่ นี ้โดยส่วนใหญ่แล้ วจะมีนิสยั ใจคอแบบไหน รูปที่เอาลงแสดงให้ เห็น
ว่าคนๆนันชอบรู
้
ปประเภทไหนมากกว่ากัน หากชอบลงแต่รูปอดีตแสดงว่าปั จจุบนั ไม่ค่อยมีความสาเร็ จที่สาคัญไปกว่า
ภาพในอดีต บางคนลงแต่รูปสวยๆ ในขณะที่บางคนลงรูปตัวเอง บางคนลงรูปครอบครัว บางคนเน้ นลงรูปเพื่อน
ดูจากเพื่อนที่คบ
ถ้ าอยากจะรู้คนๆนันเป็
้ นคนแบบไหน ชอบการเมืองพรรคไหน ชอบทากิจกรรมอะไร มีสงั คมแบบการอัพเดทการ
ใช้ ฟังก์ชนั่ ใหม่ๆในเฟสบุ๊คส์ได้ คนบางคนเข้ ามาแค่อา่ นอย่างเดียว เวลาผ่านไปกี่วนั กี่เดือนหน้ าตาหน้ าแรกเหมือนเดิมไม่มี
อะไรเปลีย่ นแปลง ในขณะที่คนบางคนเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง เฟสบุ๊คส์มีฟังก์ชนั่ หรื อเครื่ องมืออะไรใหม่ๆออกมาเขาจะ
เป็ นคนแรกๆที่ใช้ ก่อนและ เผยแพร่หรื อแนะนา คนอื่นให้ ใช้ อีกต่างหาก
เนื่องจากการตังชื
้ ่อในเฟสบุ๊คส์บางคนไม่ได้ ใช้ ชื่อจริ งนามสกุลจริ ง แต่เรื่ องนี ้ไม่นา่ เป็ นปั ญหาใหญ่ เพราะมีหลาย
เรื่ องที่เขาเปิ ดเผยโดยไม่ร้ ู ตัว เช่น จบจากสถาบันไหน เป็ นคนจังหวัดไหน เคยทางานที่ไหน อยู่กลุม่ หรื อชมรมไหน ชอบ
อะไร ฯลฯ เราสามารถค้ นหาได้ จากหลายทางร่ วมกั นก็ได้ เช่น ค้ นหาจาก google แล้ วลิงค์มาที่เฟสบุ๊คส์หรื อค้ นหาจาก
อีเมลแอ๊ ดเดรสเพื่อเชื่อมต่อมายังเฟสบุ๊คส์ ก็ได้ พูดง่ายๆว่าการค้ นหาข้ อมูล ผู้สมัครในเฟสบุ๊คส์ไม่ใช่เรื่ องยาก เพราะเรามี
ข้ อมูลที่เขาให้ ไว้ ใน ประวัติยอ่ หรื อใบสมัครมากพอที่จะค้ นหาได้ ยกเว้ นผู้สมัค รคนนันไม่
้ ได้ เล่นเฟสบุ๊คส์

สรุ ป ทัง้ หมดนี ้ เป็ นเพียงแนวคิดและตัวอย่างในการนาเอาสิ่งที่เกิ ดขึน้ ในโลกนี ้มาประยุกต์ ใช้ กับการบริ หาร
บุคลากรในองค์กรเท่านัน้ ส่วนองค์กรไหนจะได้ ประโยชน์มากน้ อยหรื อน้ อยก็ขึ ้นอยู่กบั การทดลองนาไปใช้ ดกู ่อนถ้ าใช้ แล้ ว
ไม่ได้ ผลก็ไม่ต้องใช้ ตอ่ ไม่ได้ เสียหายอะไร หากใช้ แล้ วคิดว่ามีประโยชน์ก็ถือว่า คุ้มค่าเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แค่
เรี ยนรู้และนามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับแต่ละองค์กร แต่โดยส่วนตัว ผมคิดว่าเฟสบุ๊คส์นา่ จะช่วยเสริ มให้ การสัมภาษณ์
และการตรวจสอบพฤติกรรมของ ผู้สมัครจากบุคคลที่เขาอ้ างอิงได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นนะครับ
เขียนวันที่ 14 มิ.ย.54 เวลา 07.00 – 08.00 น.
สถานที่เขียน โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ ด สุขมุ วิท 5
มูลเหตุจูงใจในการเขียน

ผมได้ จัดอบรมเรื่ อง “แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสาเร็ จ ” และให้ คน ที่สนใจสมัครผ่าน

เฟสบุ๊คส์ผมจึงได้ อา่ นเฟสบุ๊คส์ของเขาก่อนที่จะเจอตัวจริ งในวันบรรยาย และลอง เปรี ยบเทียบดูปรากฏว่าบางคนตัวจริ ง
เหมือนกับที่เขียนไว้ ใน เฟสบุ๊คส์ในขณะที่บางคนนิสยั และตัวตน จริ งๆไม่คอ่ ยเหมือนที่ปรากฎในเฟสบุ๊คส์

