สร้ างงานสรรหาให้ มีระบบ (Constant Recruitment Process)

บทความโดย : อาจารย์สรุ ศักดิ์ ใจเย็น

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ผมได้ รับเกียรติ จาก HR Center ให้ มาแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับ Practices ของงาน HR กับ
เพื่อนสมาชิกซึ่งหากพูดกันตรง ๆ แล้ ว เรื่ องแรก ๆ ของงาน HR ที่เราต้ องเจอกันในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็ นองค์กรเล็ก หรื อ
องค์กรใหญ่ นัน่ คืองาน “สรรหา” เพราะไม่ว่าจะมีระบบอะไรใหม่ ๆ เข้ ามา แต่งานสรรหาก็ยงั ต้ องคงอยู่ และก็ยงั เป็ น
ประเด็นที่ HR ต้ องรับบทหนักอยู่เสมอ ซึ่งเท่าที่ผมได้ รับฟั งมาเวลาลูกค้ าภายในหรื อผู้บริ หารคอมเมนต์ต่อระบบงาน HR
มักจะมีประเด็นงานสรรหาพ่วงอยู่ ด้ วยเสมอซึ่งหากมองให้ ลกึ ลงไปพบว่าปั ญหาเกี่ยวกับการสรรหาประเด็นสาคัญส่วน
ใหญ่มาจาก “การให้ ความสาคัญ และการไม่สมดุลกัน ” ระหว่างผู้ปฏิบตั ิกบั ระบบยกตัวอย่างเช่น เป้าหมาย (Out put Out come) คือต้ องการคนที่เหมาะสมกับองค์กร แต่การวัดผลระบบงานสรรหาเรามักจะวัดกันที่เวลาและจะ ถูกตีกรอบ
ด้ วยเวลาอยูเ่ สมอ
ปั ญหาที่สาคัญอีกอย่างคือ “การให้ ความสาคัญ” ในระบบงาน HR เอง ซึ่งหากพิจารณาในระบบการทางานจริ ง
ๆ แล้ วในหลาย ๆ องค์กรงานสรรหามักจะเป็ นงานที่ถกู ละเลยและให้ ความสาคัญค่อนข้ างน้ อย แต่ในมุมมองของผู้เขียน
กลับคิดว่าเป็ นงานที่มีความสาคัญมากที่สดุ เพราะเป็ นด่านแรกที่จะพิจารณาคน ที่จะเข้ ามาทางานกับองค์กร ถ้ าเลือกคน
ผิดเข้ ามาก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ ้นกับองค์กรของท่านและคิดว่าหลาย ๆ ท่านที่กาลังอ่านบทความนี ้อยูก่ ็คง
เคยมีประสบการณ์ เช่นนี ้ มาแล้ วเหมือนกัน อย่างไร ก็ตามสิ่งที่ผมจะนาเสนอคงไม่ใช่การเปลี่ยนตัวชี ้วัด (Output - Out
come) แต่จะเสนอพื ้นฐานสาคัญในการ ได้ มาซึง่ ผลสาเร็ จตามตัวชี ้วัดนัน่ คือ สร้ างงานสรรหาให้ มี ระบบ (Input)
จากประสบการณ์ที่ผมเองได้ บรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อการสรรหาให้ กบั HR Center มากว่า 30 รุ่ น ซึ่ง หากนับคน
เข้ าเรี ยนน่าจะประมาณ 600 คน ผมก็พบว่าจริ ง ๆ แล้ วงานสรรหาในองค์กรต่าง ๆ เป็ นเรื่ อง ไม่ยากที่จะปรับปรุ งพัฒนา
และสิ่งสาคัญน่าจะเป็ นงานที่สามารถปรับปรุ งระบบให้ เป็ นระบบที่คงที่ (Constant Process & Best Practice) ได้ ไม่ยาก
นักโดยการเริ่ มต้ นจะขอแนะนาให้ มีการทบทวนระบบงานสรรหาที่เป็ น อยู่ในปั จจุบนั เพื่อหาจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง
หรื อพัฒนาขึ ้นมาจากในภาพกว้ างก่อน ซึง่ การพิจารณา ภาพกว้ างผมมีคาแนะนาให้ ตอบคาถาม 20 คาถาม ด้ านล่างนี ้
บริ ษัทมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการสรรหาบุคลากร (ที่เน้ นขันตอนการท
้
างานที่ชดั เจนเป็ นที่เข้ าใจใน องค์กร)
1. ในระบบการจาแนกตาแหน่งงานมีการแจกแจงรายละเอียดของทุกตาแหน่งงานรวมทังมี
้ การระบุ คุณสมบัติที่
จาเป็ นของแต่ละตาแหน่ง

2. มีเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบด้ านงานสรรหาเต็มเวลา
3. ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการสรรหาผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องเทคนิคการสรรหาและคัดเลือก, เทคนิคการสอบ สัมภาษณ์
ฯลฯ หรื อมีประสบการณ์โดยตรงด้ านการสรรหา
4. หัวหน้ างานในส่วนงานต่าง ๆ เข้ าใจระเบียบปฏิบตั ิการสรรหาและมีการปฏิบตั ิตามเป็ นปกติ
5. มีขนตอนการร้
ั้
องขอ (Hiring Requisitions) โดยผู้ขอหรื อหัวหน้ างาน (Hiring Manager) เป็ นผู้ ระบุรายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ
6. แบบฟอร์ มใบสมัครงานมีข้อมูลครบถ้ วน สามารถใช้ ประโยชน์ในการกรองคุณสมบัติเบื ้องต้ นของผู้ สมัครได้
7. มีเครื่ องมือที่ใช้ กรองคุณสมบัติของพนักงานตามความจาเป็ นและเหมาะสม เช่น แบบทดสอบ ด้ านพฤติกรรม
แบบทดสอบด้ านทัศนคติแบบทดสอบความชานาญทางอาชีพแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น
8. การสือ่ สารโฆษณารับสมัครงาน มีช่องทางได้ ใบสมัครที่หลากหลาย
9. มีการเก็บข้ อมูลทางสถิติของการใช้ ช่องทางต่าง ๆ ในการโฆษณา (ช่องทางใหนเหมาะกับ ตาแหน่งอะไร)
10. มีระบบสารสนเทศที่ช่วยเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานและข้ อมูลการสรรหาสามารถค้ นหา ใบสมัครเก่าได้ ง่าย
11. HR มีการให้ ความสาคัญกับงานสรรหาเท่ากับงานอื่น ๆ เช่น การรายงานการปฏิบตั ิงาน HR ต้ องมีการรายงาน
สถานะการสรรหาด้ วย, การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานสรรหาควรอยู่ในลาดับต้ น ๆ มากกว่า เป็ นที่ฝึกงานของ
พนักงานใหม่
12. ผู้สมัครที่จะเข้ ารับการสัมภาษณ์ต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก HR ก่อน ทังนี
้ ้อาจจะใช้ การ สัมภาษณ์เบื ้องต้ นทาง
โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้ อมูลก่อนการเชิญมาสัมภาษณ์ ลดเวลาในการสัมภาษณ์ โดยตรงได้ พิจารณาข้ อมูลที่
ครอบคลุมมากขึ ้น
13. มีการกาหนดผู้ที่มีหน้ าที่สมั ภาษณ์ /คัดเลือกในแต่ละตาแหน่งหากเป็ นไปได้ ควรมีคณะกรรมการ สัมภาษณ์
สาหรับทุกตาแหน่ง
14. มีการสรุ ปข้ อมูลของผู้สมัครรายละเอียดตาแหน่งงานที่จะทาการสรรหาส่งให้ คณะกรรมการ สัมภาษณ์ก่อนวั น
สัมภาษณ์
15. มีชดุ คาถามสาหรับการสัมภาษณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน/มาตรฐานในการพิจารณาให้ คะแนน
16. มีแบบฟอร์ มบันทึกการสัมภาษณ์ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
17. มีสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการกรอกใบสมัคร
1. การสัมภาษณ์
18. มีการเช็คประวัติผ้ สู มัครย้ อนหลัง (Reference Check) ก่อนที่จะยืนยันการจ้ างงาน
19. มีการแจ้ งผลการคัดเลือกกลับไปยังผู้สมัครงาน
ทัง้ 20 คาถามข้ างต้ นน่าจะเป็ นขันตอนแรกในการตรวจสอบงานสรรหา
้
เพื่อการสร้ างพื ้นฐานระบบ งานสรรหา
ให้ เป็ นระบบที่คงที่ถ้าคาตอบที่ได้ เป็ น “ไม่ใช่” หรื อ “ไม่มี” มากกว่าครึ่ งหนึง่ ก็คงถึงเวลาแล้ ว ครั บที่ฝ่าย HR จะต้ องปฏิวตั ิ

เรื่ องการสรรหาอย่างเร่ งด่วน เพราะหากเรายังละเลยไม่ให้ ความสาคัญกับ การพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ องงานสรรหา
ผลกระทบที่มีก็จะมีทงั ้ ต่อระบบงาน HR อื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกัน หรื ออาจจะกระทบต่ออนาคตงานสรรหา ซึ่งอาจจะถูก
Outsource ไปทังระบบเหมื
้
อนกับหลาย ๆ งานที่เคย เป็ นไปแล้ วเพราะฉะนันเริ
้ ่ มกันตังแต่
้ วนั นี ้เถอะครับ

