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การคัดเลือกบุคลากรเข้ าทางานถือเป็ นด่านสุดท้ ายของกระบวนการสรรหาบุคลากร แต่เป็ นด่านแรกที่จะตัดสิน
ว่าคนที่จะเข้ ามาร่ วมงานกับองค์กรนันเป็
้ นคนเก่งคนดีหรื อไม่ ไม่ว่ายุคที่ตลาดเป็ นของนายจ้ างหรื อยุคที่ตลาดเป็ นของ
คนทางาน ปั ญหาการคัดเลือกก็ยงั คงมีอยู่ค่กู ับองค์กรต่างๆอยู่เสมอ เหตุผลที่สาคัญคือคนที่องค์กรต่างๆต้ องการมีอยู่
อย่างจากัด ส่วนคนที่องค์กรไม่คอ่ ยต้ องการนันมี
้ อยู่ไม่จากัด ดังนัน้ ในสังคมแรงงานในบ้ านเราสามารถพูดได้ วา่ มีคนไม่มี
งานทาเยอะ ในขณะเดียวกันคนบางกลุม่ ก็มีงานให้ ทาเยอะจนเลือกไม่ถกู ว่าจะทางานกับที่ไหนดี
ผมคงจะไม่พูดถึงสาเหตุว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนี ้นะครับ เพราะเราคงจะรู้ กนั อยู่ว่ าระบบการศึกษาในบ้ านเราเป็ น
อย่างไร และก็ร้ ู กันอยู่ว่าองค์กรที่ส่วนใหญ่ เน้ นการลงทุนระยะสัน(จ้
้ างคนที่พร้ อมใช้ ได้ ทนั ที แม้ จะต้ องจ่ายค่าจ้ างสูง)
มากกว่าที่จะนาเอาคนมาเพาะพันธุ์ตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นเมล็ด (คนจบใหม่หรื อประสบการณ์การทางานน้ อย) จึงทาให้ เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนสองกลุม่ นี ้ขึ ้น สุดท้ ายผลกระทบก็มาเกิดให้ เห็นชัดเจนตรงที่ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้ าทางาน
ปั ญหาที่ผมมักจะได้ ยินเพื่อนๆในวงการทรัพยากรบุคคลและผู้บริ หารบางองค์กรบ่นให้ ฟังคือเคยคัดเลือกคนเอง
แล้ วพลาดบ่อยคือตอนที่คัดเลือกก็ ดูดี พอเข้ ามาทางานจริ งๆไม่ตรงกับสิ่ง ที่องค์ กรต้ องการ พอหันไปใช้ บริ การบริ ษั ท
นายหน้ าหรื อที่เรี ยกกันว่าเฮดฮัน เตอร์ บ้ างก็ เจอค่าบริ การที่แพงสุดๆ แถมคนที่ได้ มาบางคนไม่แตกต่างอะไรกับ ที่เรา
คัดเลือกเอง นายหน้ าบางรายก็ไม่ได้ ทาการคัดเลือกอย่างจริ งจัง แค่ทาใบปะหน้ าสรุปเป็ นภาษาอังกฤษให้ ดดู ีเท่านันเอง
้
ถึงแม้ ว่าจะมีบริ การจัดหาคนทดแทนให้ ภายในเวลาเท่านันเท่
้ านี ้ แต่สดุ ท้ ายผลเสียหายก็ตกอยู่กบั องค์กรที่ต้องเสียเวลา
เสียโอกาสในการทางานไปอีกมากมาย
เมื่อมีปัญหาหรื อวิกฤติในการคัดเลือกคนเข้ าทางานดังที่กล่าวมาแล้ ว ผมก็คิดว่าน่าจะเป็ นโอกาสดีที่คนที่ทางาน
ด้ านการบริ หารบุคลากรโดยเฉพาะคนที่เก่งทางด้ านกาสรรหา น่าจะเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ นโอกาส โดยการสร้ างอาชีพใหม่
อาชีพที่วา่ นี ้คือ “นักคัดเลือกอิสระมืออาชีพ”
นักคัดเลือกอิสระมืออาชีพที่วา่ นี ้ไม่ควรทาการสรรหาผู้สมัคร หรื อการสัมภาษณ์ รอบแรก แต่น่าจะทาหน้ าที่เป็ น
เพียงผู้ประเมินและวิเคราะห์ผลการคัดเลือกให้ กบั องค์กรขันสุ
้ ดท้ าย (Final Assessment) เท่านัน้ โดยจะต้ องทาสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี ้



ศึกษาข้ อมูลองค์ กรและตาแหน่ งงาน
จุด บอดอย่ า งหนึ่ ง ที่ ก ารคัด เลื อ กคนไม่ ว่า จะเป็ น คนในหรื อ คนนอกคื อ ไม่ ค่ อ ยน าเอาปั จ จัย ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้ อมในการทางาน ลักษณะของธุรกิจหรื อลักษณะของตาแหน่งงานมาใช้
เป็ นเกณฑ์ ในการคัดเลือกอย่างจริ งจัง มักจะคัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์ การคัดเลือกทัว่ ๆไป มักจะอาศัย
ความรู้ สึกของผู้ที่ทาหน้ าที่คัดเลือก สุดท้ ายก็ อาจจะได้ คนที่มีลกั ษณะเหมือนกับคนสัมภาษณ์ แต่
ทางานไม่ได้ เพราะไม่เข้ ากับ วัฒ นธรรมองค์ กร ไม่เหมาะกับ ลักษณะของตาแหน่งงาน เป็ นต้ น นัก
คัดเลือกอิสระมืออาชีพ ควรจะเข้ าไปทาการศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับองค์กรในเรื่ องต่างๆ เช่น ลักษณะ
ธุรกิ จ วัฒ นธรรมองค์ กร สไตลน์ การบริ ห าร เส้ น ทางความก้ า วหน้ า สภาพแวดล้ อมในการทางาน
คนทางานในตาแหน่งนัน้ ๆในอดีต ฯลฯ เพื่ อนาข้ อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการคัดเลือกคนเข้ า
ทางาน ใช้ เป็ นในการเปรี ยบเทียบสิง่ ที่องค์กรเป็ นอยู่ องค์กรต้ องการกับเป้าหมายชีวิตของผู้สมัครแต่ละ
คน เพราะคนที่จะทางานได้ ดีและอยูก่ บั องค์กรได้ นานนันส่
้ วนหนึ่งคือความสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ขององค์กรกับผลประโยชน์สว่ นบุคคลของคนทางานนัน่ เอง



สัมภาษณ์ /ทดสอบ
นักคัดเลือกอิสระมืออาชีพ ควรจะมีเครื่ องมือหรื อวิธีการในการคัดเลือกที่มีประสิทธิ ภาพ อาจจะใช้
เครื่ องมือที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นจากนักวิชาการหรื อองค์กรต่างๆ หรื ออาจจะพัฒนาเครื่ องมือขึ ้นมาเองก็
ได้ เพราะบางครัง้ เครื่ องมือที่มาจากต่างประเทศอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยในบางประเด็น ซึง่ คนที่จะ
ทาอาชีพนี ้ก็คงจะต้ องมีพร้ อมทังเครื
้ ่ องมือหรื อวิธีการ และประสบการณ์ในการดูคน เผลอๆอาจจะต้ อง
ใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ หลายแขนงเข้ ามาประกอบกัน



ตรวจสอบประวัติ
เราต้ องเชื่ออย่างหนึง่ ว่ารูปแบบพฤติกรรมในอดีตของคนมักจะยังคงอยูแ่ ละอาจจะอยู่ตอ่ ไป ดังนัน้ การ
ตรวจสอบประวัติที่ทาเพียงแค่โทรไปถามว่าคนนี ้เคยทางานที่นี่จริ งหรื อไม่ เขาทางานดีหรื อไม่คงจะไม่
เพียงพอเสียแล้ วนะครับ เพราะไม่คอ่ ยมีหวั หน้ าคนไหนจะบอกว่าอดีตลูกน้ องตัวเองไม่ดี ดังนัน้ คนที่จะ
ทาการคัด เลือ กตรงนี ไ้ ด้ จะต้ องมีวิธีและเทคนิค ในการสืบเสาะ ค้ นหา ติดตามประวัติ ที่แท้ จ ริ งของ
ผู้สมัครคนนันให้
้ ได้ อาจจะต้ องถึงขันนั
้ ดพบเพื่อสัมภาษณ์ขอข้ อมูลจะเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็
ตาม



วิเคราะห์ ความเหมาะสมกับตาแหน่ งงาน
ประเด็นสาคัญของการคัดเลือกคนคงไม่อยู่ที่ได้ คนเก่งและคนดีเท่านัน้ แต่จะต้ องนาเอาคุณสมบัติของ
ความเก่งและความดีนนมาเปรี
ั้
ยบเทียบกับความเหมาะสมกับลักษณะงานและองค์กรมากกว่า เพราะ
บางคนเรามัวแต่ไปเลือกคนเก่งๆเข้ ามา สุดท้ ายคนเก่งก็อยู่ไม่ได้ เพราะในความเป็ นจริ งแล้ วลักษณะ
งานนันอาจจะเหมาะส
้
าหรับคนที่เก่งปานกลางก็พอ มีประสบการณ์ยงั ไม่มากนักเท่านัน้ ตรงนี ้ผมคิดว่า
เป็ น หัวใจสาคัญ ของการคัด เลือกคนเข้ าท างาน นักคัด เลือกอิสระจะต้ องตี โจทย์ ต รงนี ใ้ ห้ แตกและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมให้ ได้



ติดตามผลการปฏิบตั ิงานในระหว่ างทดลองงาน
เหตุผลหนึ่งที่เป็ นจุดอ่อนของบริ ษัทนายหน้ าคือส่งคนให้ เรี ยบร้ อยแล้ วก็ถือว่าจบหน้ าที่ ผมคิดว่าถ้ าจะ
ทาอาชี พ นี ใ้ ห้ ดี ต้อ งมีก ารติด ตามผลการทดลองงานด้ วยว่าเป็ น อย่างไร เพื่ อที่ จะพิ สูจน์ ว่าสิ่งที่ เรา
วิเคราะห์ไว้ นนถู
ั ้ กต้ องหรื อไม่ มีปัจจัยอะไรบ้ างที่เราอาจจะมองข้ ามไป และในระหว่างทดลองงานน่าจะ
มีบริ การเสริ มคือการเข้ าไปสัมภาษณ์พดู คุยกับพนักงานใหม่ด้วย เพราะเราคือบุคคลภายนอกน่าจะได้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรมากกว่า

สรุ ปว่า ปั ญหาการคัดเลือกบุคลากรเข้ าทางานที่หลายๆองค์ กรประสบอยู่น่าจะพอมีทางออกเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
ทางเลือกนะครับ ในขณะเดียวกันก็นา่ จะเป็ นเส้ นทางใหม่สอู่ าชีพอิสระให้ กบั คนที่ทางานด้ าน HR โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญ
ด้ านการคัดเลือกบุคลากรได้ อีกทางหนึง่ ด้ วยนะครับ

