ความผิดพลาดของการสัมภาษณ์ งาน

บทความโดย: กฤติน กุลเพ็ง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสมัยใหม่ต้องไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิมอีกต่อไป ต้ องคิดเสมอว่าจะคิด
หารู ป แบบการบริ ห ารที่ ส อดคล้ อ งกับ สัง คมยุค ใหม่ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ในกระบวนการ
สัมภาษณ์งานทุกองค์การ คงหนีไม่พ้นที่มีโอกาสที่จะ
1. Reject Error การตัดสินใจปฏิเสธที่ผิดพลาด หมายถึง การปฏิเสธรับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามที่องค์กรต้ องการ อีกทังยั
้ งเป็ นบุคคลที่สามารถทางานในตาแหน่งงานที่องค์กรต้ องการ
ได้ เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกที่ไม่มีมาตรฐาน ทาให้ องค์กรเสี ยโอกาสในการได้ บุคคลที่
เหมาะสมมาเป็ นพนักงานขององค์กร
2. Accept Error การตัดสินใจรั บพนักงานที่ผิดพลาด หมายถึง การตัดสินใจรับผู้สมัครที่ไม่มี
ความสามารถในการทางานในตาแหน่งที่องค์กรต้ องการเข้ ามาเป็ นพนักงาน องค์กรต้ องมีภาระ
ในการฝึ กอบรมและสอนงานอีกมากมาย เพราะไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามที่องค์กรต้ องการ
และท้ ายที่สดุ อนาคตของพนักงานใหม่เหล่านี ้มักจบลงด้ วยการไม่ผา่ นการทดลองงาน
องค์การส่วนใหญ่มกั พิจารณารับพนักงานจากคุณสมบัติที่มองเห็นง่าย(Hard Data) เช่น ชื่อเสียง
ขององค์การ ที่ผ้ สู มัครเคยร่วมงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา หรื อ IQ มากกว่าข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึง
ความสาเร็ จของงานที่ผ่านมา จึงมักมีคากล่าวที่ว่า “รับคนเพราะความสามารถทางสติปัญญา แต่เลิกจ้ าง
เพราะไร้ ความสามารถทางอารมณ์ (Hired on IQ ,and fired on EQ)”
วีธีการหนึง่ ที่องค์การสมัยใหม่ได้ เตรี ยมวางแผนการบริหารการจัดการสรรหา คัดเลือกคนที่สอดคล้ อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ โดยเริ่ มกระบวนการตังแต่
้ การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ าสู่องค์การ
โดยอาศัย Competency มาเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการรับคนเข้ าสู่องค์ การ องค์การใหญ่ๆที่พฒ
ั นาแล้ วเขา
ไม่ต้องรอกระบวนการพัฒนาขององค์การ ที่จ ะทาให้ พ นักงานเป็ นดาวเด่น (Talent Employee) ได้
องค์การสมัยใหม่เลือกใช้ การรับคนที่เป็ นดาวเด่นก่อนที่จะเข้ ามาอยู่ในองค์การ เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลา

ในการพัฒนาให้ สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทและสามารถเลือกคนที่เป็ นดาวเด่นที่มีความรู้ ความสามารถ
และสอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์การอีกด้ วย เพราะฉะนันการคั
้
ดเลือกและสรรหาคนเข้ าสู่องค์การจึงมี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า กระบวนอื่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกคนจึงต้ องมีการพัฒนาใช้ เครื่ องมือทานายการประเมินผล
ผ่านทดลองงาน และแบบทดสอบต่างๆก่อนเข้ าทางานควรจะพัฒนาเครื่ องมือ Competency มาใช้ กับ
กระบวนการสรรหาคัดเลือกคนเข้ าสู่องค์การ โดยคัดเลือกคนที่มีความสามารถหลักตามที่องค์การต้ องการ
จะทาให้ พนักงานที่เข้ ามาในองค์การมีความพร้ อม ส่งผลให้ กระบวนการพัฒนาและฝึ กอบรม มีงานไม่มาก
นัก เพราะ Competency Gap น้ อยลง ซึ่งเกิดจาก กระบวนการสรรหาคัดเลือกที่มีระบบและเครื่ องมือที่ดี
อันส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมน้ อยลงตามไปด้ วย พนักงานมีเวลาในการพัฒนางานที่ตวั เองตาม
ลัก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมากขึ น้ ท้ า ยสุดจะส่ง ผลให้ ป ระหยัด ต้ น ทุน ค่า ใช้ จ่า ยขององค์ ก ารโดยรวม
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นที่มาขององค์การที่มีประสิทธิภาพนัน่ เอง
การสัมภาษณ์ พนักงานสมัยใหม่นอกจากจะให้ เครื่ องมือ competency แล้ วยังต้ องปรับปรุ งแนว
ทางการสัมภาษณ์งานโดยเน้ นไปที่ Soft Skills มากกว่า Hard Skills ซึ่งผู้บริ หารคนไทยยังขาดทักษะและ
ความเข้ าใจในเรื่ องเหล่านี ้เช่น
1. การรู้จกั ตัวเอง (Self-Awareness)
2. การมีวินยั กับตนเอง(Self-Regulation)
3. การจูงใจ(Motivation)
4. ความเข้ าอกเข้ าใจ(Empathy)
5. ทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคม(Social Skills)
ถ้ ามองไปแล้ ว เป็ นเรื่ องที่ทาความเข้ าใจยาก แต่คนไทยยัง ขาดความเอาใจใส่ในประเด็นนีอ้ ย่าง
จริงจัง จึงทาให้ ผ้ บู ริ หารที่เป็ นYoung Talent ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะขาดทักษะการจูงใจคน การรู้จกั ตนเอง
และการมีวินยั นัน่ เอง ซึ่งเราเริ่ มกระบวนในการคัดเลือกรับคนผิดมาตังแต่
้ เริ่ ม แรก มีนกั วิชาการด้ าน EQ
ที่ชื่อ Daniel Goleman ได้ ทาการศึกษาวิจัยค้ นคว้ า พบว่ า ผู้ บริ หารมากกว่ า 90 % ที่ประสบ
ความสาเร็จในงานล้ วนเป็ น ผู้ท่ มี ี competency ด้ าน EQ ทัง้ สิน้

นักบริหารงานบุคคลจึงไม่ควรมองข้ ามในเรื่ องนี ้ การตัดสินใจรับพนักงานที่ผิดพลาดเข้ ามาสู่องค์การ
ไม่ใช่มีแต่ความเสียหายด้ านค่าใช้ จ่ายในองค์การเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีความเสียหายในด้ านจิตใจของ
คนที่ ต้ อ งมาทนอยู่อ ย่ า งทุก ข์ ท รมานกับ องค์ ก าร ท าให้ เ้ กิ ด มลภาวะที่ เ ป็ นพิ ษ ต่อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ต่อ
ผู้บงั คับบัญชา และท้ ายสุดก็เดินออกจากองค์การโดยไม่มีเยื่อใยต่อกัน
ผู้เขียนจึงขอประเมิน ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากการสัมภาษณ์งานมาให้ เห็นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้
สัมภาษณ์ขาดทักษะดังต่อไปนี ้
1. การเชื่อข้ อมูลของผู้สมัครเพราะขาดเกณฑ์ที่ชดั เจนในการประเมินผู้สมัคร
2. ความเชื่อมัน่ ใน บุคคลอ้ างอิง มากเกินไป รวมทัง้ HR ไม่ร้ ูจกั เทคนิคที่ถกู ต้ อง ในการตังค
้ าถาม
3. การใช้ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้ างคาถามและไม่มีทกั ษะในการสัมภาษณ์
4. การละเลยปั จจัยด้ านความสาเร็จของผลงานที่เป็ น Soft Skill โดยเฉพาะ EQ
5. ผู้บริหารใช้ เวลาในการสัมภาษณ์คนออกมากกว่าเสียเวลาการสัมภาษณ์คนเข้ า มาสูอ่ งค์การ

