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ระบบการคัดเลือกคนเข้ าทางานขององค์กรสมัยใหม่ม่งุ เน้ นการค้ นหาตัวตนที่แท้ จริ งของผู้สมัครมากยิ่งขึ ้น ไม่
เหมือนสมัยก่อนที่มกั จะดูจากการพูดคุยกันเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถตัดสินใจได้ แล้ วว่าจะเลือกใคร ระบบการคัดเลือก
ผู้สมัครแบบใหม่นี ้จะมุง่ เน้ นการพยากรณ์ลกั ษณะนิสยั ใจคอของเราจากพฤติกรรมในอดีตหรื อพฤติกรรมในปั จจุบนั เราไม่
สามารถเสแสร้ งหรื อแกล้ งหลอกผู้ทาหน้ าที่คัดเลือกได้ ง่ายเหมือนในอดีต และเครื่ องมือการคัดเลือกในปั จจุบันได้ ถูก
ออกแบบมาเพื่อจับผิดของผู้สมัครได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ มากยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่ งขึน้ ว่าระบบการคัดเลือกสมัยใหม่เขาทากันอย่างไร จึงขอยกตัวอย่างวิธีการ
คัดเลือกดังนี ้


การสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation)
ของผู้สมัครตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาในองค์กร โดยจะมีผ้ สู งั เกตพฤติกรรมของผู้สมัครตังแต่
้ การสอบถาม รปภ.

หรื อพนักงานต้ อนรับ การวางตัวในขณะนั่งรอ การเดินสารวจสถานที่ การพูดคุยกับผู้คนรอบข้ าง ซึ่งบางครัง้
อาจจะมีหน้ าม้ าแกล้ งมานัง่ ใกล้ ๆกับผู้สมัครเพื่อจะดูว่าผู้สมัครมีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นอย่างไร นอกจากนี ้อาจจะมี
การสังเกตดูพฤติกรรมการรับประทานอาหารร่ วมกันกับผู้สมัครรายอื่น สรุ ปว่าการสังเกตพฤติกรรมนี ้เราไม่
สามารถเสแสร้ งได้ นานและนิสยั ที่แท้ จริ งของเราจะปรากฎให้ เห็นได้ ไม่ยาก ไม่เหมือนอยู่ในห้ องสัมภาษณ์ที่เรา
เตรี ยมตัวมาอย่างดี


การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
ผู้สมัครจะได้ รับมอบหมายให้ แสดงบทบาทสมมติตามหัวข้ อที่กาหนด บางตาแหน่งอาจจะต้ องแสดง

บทบาทสมมติในการเจรจาต่อรอง ซึง่ องค์กรได้ เตรี ยมคูเ่ จรจาไว้ ให้ เราเรี ยบร้ อยพร้ อมกับโจทย์ที่เขาต้ องการ บาง
ตาแหน่งอาจจะให้ เราแสดงบทบาทสมมติด้านการนาเสนอ เขาอาจจะให้ เวลาเราเพียง 10 นาทีพร้ อมอุปกรณ์
การนาเสนอ เช่น กระดาษ ปากกา แผ่นใส หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วให้ เรานาเสนอตามโจทย์ที่กาหนดให้
ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที สิง่ ที่เขาจะประเมินเราได้ คือ การจัดเตรี ยมเอกสารว่าช้ าเร็ ว เหมาะสมกับเรื่ องหรื อไม่
ทักษะการนาเสนอ การสือ่ สาร รวมถึงบุคลิกภาพในการนาเสนอ ถ้ าเราไม่มีความสามารถในด้ านนี ้จริ งๆต่อให้ เรา
เตรี ยมตัวดีอย่างไร เขาก็สามารถพิสจู น์ได้ วา่ เราไม่มีความสามารถ


บทบาททางสังคม (Social Role)

บางองค์กรจะประเมินผู้สมัครโดยใช้ กิจกรรมทางสังคมเข้ ามาช่วย เช่น นาผู้สมัครไปเข้ าแคมป์เพื่อ
ประเมินความสามารถที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการกาหนดบทบาทของตัวเองต่อสังคม การวางตัวใน
สังคม ภาวะผู้นา ความมีน ้าใจ ทัศนคติในการทางานเป็ นทีม รวมถึงบางครัง้ อาจจะมีการทดสอบความอดทนไป
ในตัวด้ วยก็ได้ และผู้สมัครจะถูกติดตามประเมินตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นเวลาที่อยู่ในกลุม่ เวลาที่อยู่ในที่พกั หรื อ
แม้ กระทั่งเวลารั บประทานอาหาร ถ้ าเป็ นตาแหน่งผู้บริ หารเราอาจจะถูกเชิญไปทังครอบครั
้
วเพื่อดูลึ กไปถึง
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัวด้ วยก็ได้ เพราะสามารถดูได้ ว่าสมาชิกในครอบครัวคนใดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้สมัคร รวมถึงดูพฤติกรรมของผู้สมัครคนนันๆจากความพฤติ
้
กรรมของคนในครอบครัวก็ได้

บางองค์กรอาจจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู มัครได้ ทดลองทางานจริ งในระยะเวลาสันๆ
้ เพื่อดูว่าเขามีความเหมาะสมกับ
สังคมการทางานขององค์กรมากน้ อยเพียงใด โดยเข้ าไปคลุกคลีและทางานกับกลุม่ ที่จะต้ องทางานด้ วยจริ งๆ และคะแนน
ส่วนหนึง่ จะมาจากเพื่อนร่วมงานที่ผ้ สู มัครได้ เข้ าไปทางานด้ วย



การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)
การสัมภาษณ์แบบนี ้มุ่งเน้ นการเจาะลึกถึงพฤติกรรมในอดีตที่เคยเกิดขึ ้น เพื่อพิสจู น์ว่าสิ่งที่เราตอบว่า

"ใช่" "มี" หรื อ "เป็ น" นัน้ จริ งหรื อไม่ เช่น เราบอกว่าเราเป็ นคนที่มีความอดทน เขาจะถามเราต่อว่าคุณอดทน
อย่างไร และขอให้ เราเล่าให้ ฟังว่าเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาหนักที่สดุ ในอดีตคืออะไร ซึง่ คนส่วนมากมักจะเล่าใน
เรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ งแล้ วเท่านัน้ ถ้ าใครกุเรื่ องขึ ้นมามันจะไม่สามารถพูดได้ เต็มปากเต็มคา และมีโอกาสถูกจับผิดได้
ง่าย สิง่ ที่ผ้ สู มั ภาษณ์มกั จะบันทึกการสัมภาษณ์แบบนี ้ เขาจะเรี ยกว่าการบันทึก STAR
o

Situation หมายถึง เหตุการณ์อะไร เมื่อไหร่

o

Task หมายถึง งานอะไร

o

Action หมายถึง การกระทาของเราที่เกิดขึ ้นมาแล้ วในอดีต

o

Results หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทาของเราในเหตุการณ์นนๆ
ั้

เมื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ บนั ทึกผลของคาถามทังหมดไว้
้
แล้ ว ก็สามารถนาเอาผลที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับ
ผู้สมัครรายอื่นๆ ได้ ไม่ยากนัก เช่น จะดูว่าใครมีความอดทนมากกว่าใครก็ดวู ่าเหตุการณ์ ของใครมีความรุ นแรงหรื อหนัก
กว่ากัน บางคนอาจจะผ่านการฝึ กความอดทนมาเพียงเรื่ องเล็กๆ แต่บางคนอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่ต้องใช้ ความอดทนสูง
มาก
รูปแบบการคัดเลือกบุคคลแนวใหม่นี ้เริ่ มได้ รับการแพร่หลายในประเทศไทย เพราะส่วนหนึ่งได้ รับอิทธิพลมาจาก
บริ ษัทข้ ามชาติ ส่วนหนึง่ เป็ นการตื่นตัวขององค์กรในประเทศไทยเองที่มกั จะประสบปั ญหาเรื่ องคนอันมีผลสืบเนื่องมาจาก
ระบบการคัดเลือกที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้ที่กาลังหางานหรื อผู้ที่กาลังจะเปลี่ยนงาน จึงควรมีการเตรี ยมตัวระยะยาว

มากกว่าการเตรี ยมตัวเพื่อการสัมภาษณ์เป็ นครัง้ ๆไป เพราะการเตรี ยมตัวล่วงหน้ าก่อนการสัมภาษณ์ มิได้ ช่วยให้ เรามี
ความรู้ความสามารถที่แท้ จริ ง มันเป็ นเพียงแค่เป็ นการตระเตรี ยมความพร้ อมของความรู้ หรื อประสบการณ์ที่เรามีอยู่ก่อน
แล้ วเท่านัน้
ผมจึงอยากจะแนะนาว่าคนทางานควรจะเตรี ยมตัวเพื่อการคัดเลือกตลอดเวลา ถึงแม้ เราจะคิดหรื อไม่คิดจะ
เปลีย่ นงานในตอนนี ้ก็ตาม เพราะวันหนึง่ โอกาสแห่งการเปลีย่ นงาน โอกาสแห่งความก้ าวหน้ าอาจจะถูกหยิบยื่นมาหาเราก็
ได้ และสิง่ ที่สาคัญการคัดเลือกคนแนวใหม่นี ้จะพิสจู น์ได้ ชดั เจนมากขึ ้นว่าใครมีความสามารถมากกว่ าใคร และสิ่งหนึ่งที่
เราจะพัฒนาความสามารถให้ เกิดขึ ้นจริ งได้ คือ หาความรู้ ให้ มากที่สดุ (สาหรับคนจบใหม่) หาประสบการณ์อะไรก็ได้ ไป
พลางๆก่อนอย่าอยู่เฉย (สาหรับคนที่กาลังตกงาน) หรื อทางานในปั จจุบนั ให้ ดีที่สุด(สาหรับคนที่มีงานทางานอยู่แล้ ว)
เพราะนัน่ หมายถึงการสะสมความสามารถและประสบการณ์เพื่อการได้ งานหรื อการเปลีย่ นงานที่แท้ จริ ง
คนทีป่ ระสบความสาเร็ จ ต้องมี ทงั้ ความสามารถและโอกาส
โอกาสสามารถเกิ ดขึ้นได้ภายในชัว่ พริ บตา แต่ความสามารถไม่อาจหามาได้ภายในวันเดียว

