การบริหารทรั พยากรมนุษย์ บนพืน้ ฐานของ Competency (ตอนที่ 5 )

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

บทความนี ้จะขอนาเสนอการนา Competency มาใช้ ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งแต่เดิมระบบการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานนันจะอยู
้
บ่ นพื ้นฐานของการจัดทา Job Description หรื อใบกาหนดขอบเขตหน้ าที่ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน รวมถึงการจัดทา Job Specification หรื อคุณสมบัติขนต
ั ้ ่าของตาแหน่งงานที่ประกอบไปด้ วยการศึกษาขัน้ ตา่
( Education) ประสบการณ์ขนต
ั ้ ่า ( Experience) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จาเป็ นของตาแหน่งงาน ( Others Requirement)
หรื อบางที่จะเรี ยก Job Specification ว่า Job Requisition
ก่อนที่จะพูดกันถึงระบบการสรรหาและคัดเลือกบนพื ้นฐานของ Competency นัน้ จะขอกล่าวถึง ระบบการสรร
หาคน ที่มิได้ เน้ นไปที่ความสามารถ หรื อ Competency ก่อน ซึง่ จะมีขนตอนด
ั้
าเนินการดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การระบุตาแหน่ งงานที่ต้องการสรรหาพนักงาน
เริ่ มต้ นจากการมีตาแหน่งงานว่างที่จะต้ องดาเนินการสรรหา ซึ่งบางตาแหน่งงานสามารถดาเนินการสรรหาได้
ตลอดเวลา หรื อบางตาแหน่งงานอาจจะดาเนินการสรรหากรณีที่มีการสรรหาคนเพิ่มหรื อสรรหาคนทดแทน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
นโยบายในการสรรหาคนของแต่ละองค์การ
ขัน้ ตอนที่ 2 : ทบทวน Job Description และ Job Specification
หน่วยงานบุคคลจะต้ องจัดทา Job Description และ Job Specification ที่แสดงถึงขอบเขตงานและ
คุณลักษณะขันต
้ ่าที่จาเป็ นของแต่ละตาแหน่งงาน เพราะ หากหน่วยงานบุคคลมิได้ มีการจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งาน หรื อ
Job Description และคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่งงาน หรื อ Job Specification ไว้ แล้ วนันย่
้ อมจะทาให้ ยากต่อการสรร
หาผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งงาน
ขัน้ ตอนที่ 3 : กาหนดแหล่ งที่มาของการสรรหาผู้สมัคร
หน่วยงานบุคคลจะต้ องพิจารณาว่าจะต้ องดาเนินการสรรหาผู้สมัครจากแหล่งใดบ้ าง ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงการ
ั ้ สรร
หาผู้สมัครจากภายในองค์การและ / หรื อภายนอกองค์การ ซึง่ ในแต่ละวิธีการจะมีข้อดีและข้ อเสียที่แตกต่างกันไป ได้ แก่

การสรรหาผู้สมัครจากภายในองค์ การ
ข้ อดี

สร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กับพนักงาน ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดปฐมนิเทศพนักงาน และ

พนักงานไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวในการทางาน เหตุเพราะพนักงานจะรับรู้ถึงวัฒนธรรมและโครงสร้ างธุรกิจขององค์การอยู่
แล้ ว
ข้ อเสีย ทาให้ องค์การไม่ได้ รับไอเดียหรื อความคิดเห็นใหม่ ๆ การทางานจะยึดติดกับรู ปแบบหรื อความเห็นเดิม ๆ ซึ่งอาจ
ไม่มีการพัฒนาหรื อการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางานใหม่ๆ
การสรรหาผู้สมัครจากภายนอกองค์ การ
ข้ อดี ทาให้ องค์การได้ รับคนรุ่ นใหม่ที่มีความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะที่แตกต่างไปจากเดิมที่องค์การเคยปฏิบตั ิ
ข้ อเสีย พนักงานจะต้ องใช้ เวลาในการปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมหรื อโครงสร้ างองค์การ และเป็ นการเสี่ยงหากพนักงาน
ที่รับเข้ ามานันไม่
้ ได้ รับการยอมรับศรัทธาจากพนักงานเก่าที่ปฏิบตั ิงานอยูก่ ่อนแล้ ว
ขัน้ ตอนที่ 4 : กาหนดวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดใจผู้สมัคร
หน่วยงานบุคคลจะต้ องพิจารณาว่าจะใช้ วิธีการใดในการสือ่ สารเพื่อดึงดูดใจให้ คนสมัครงานในตาแหน่งงานที่เปิ ดรับ ซึ่งมี
หลากหลายวิธีการ เช่น การประกาศรับสมัครงานในหน้ าหนังสือพิมพ์ การจัด Campus ตามมหาวิทยาลัย การประกาศหา
ผู้สมัครทาง Website การติดต่อสานักงานจัดหางานหรื อติดต่อสานักงานเขตในแต่ละพื ้นที่ เป็ นต้ น
สาหรับ ระบบการคัดเลือก ผู้สมัครนัน้ จะเป็ นขันตอนภายหลั
้
งจากระบบการสรรหาพนักงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ซึง่ จะดาเนินการในขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร
หน่วยงานบุคคลจะต้ องกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร รวมถึงบุคคลที่ทาหน้ าที่ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มา
จากหลากหลายแหล่งข้ อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 : กาหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร
หน่ว ยงานบุคคลควรก าหนดวิ ธี ก ารเพื่ อ คัด เลือ กผู้สมัค รโดยอาจใช้ ห ลาย ๆ วิ ธี ก ารผสมผสมกัน เช่ น การ
สัมภาษณ์ ผ้ สู มัครเป็ นรายบุคคล การสัมภาษณ์ ผ้ สู มัครเป็ นรายกลุ่ม การจัดทาแบบทดสอบทางจิตวิทยา การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ การประเมินแบบ Assessment Center เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3 : คัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม
หน่วยงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรพิจารณาดาเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับแต่
ละตาแหน่งงานโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกด้ วยวิธีการต่างๆ โดยการคัดสรรผู้สมัครที่พิจารณาแล้ วว่ามีคุณสมบัติที่

เหมาะสมที่สดุ สาหรับผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางหน่วยงานบุคคลควรจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในแฟ้ม
ประวัติพนักงานใหม่เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปในภายหลัง
ขัน้ ตอนที่ 4 : ตรวจสอบข้ อมูลของผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก
เมื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนที่หน่วยงานบุคคลจะแจ้ งให้ ผ้ สู มัครรับทราบถึงผลการ
พิจารณา ควรจะมีการตรวจสอบประวัติการทางานจากบุคคลอ้ างอิงที่ผ้ สู มัครให้ ไว้ ในใบสมัครงาน โดยการติดต่อสอบถาม
ถึงข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการพิจารณาอีกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 5 : เจรจาต่ อรองค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ต่างๆ
ควรมีการพูดคุยกับผู้สมัครอีกครัง้ ถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผ้ สู มัครที่ได้ รับการคัดเลือกคาดหวัง
กับงบประมาณที่ถกู จัดสรรไว้ ของตาแหน่งงานว่างแต่ละตาแหน่ง โดยควรมีการจัดทาสัญญาที่ระบุถึงเงื่อนไขของการจ้ าง
และผลประโยชน์ตา่ งๆ และให้ พนักงานใหม่ที่ได้ รับการคัดเลือกลงลายมือชื่อ
ที่กล่าวมาแล้ วนันเป็
้ นระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มิได้ อยู่บนพื ้นฐานของ Competency ซึ่งปั จจุบนั แนวคิด
ของการใช้ Competency นันค่
้ อนข้ างเป็ นที่ร้ ู จกั และนิยมใช้ กันมาก เนื่องจากมุ่งเน้ นที่ผลลัพธ์ ในเชิงพฤติกรรมมากกว่า
การพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน และในแต่ละตาแหน่งงานจะมีการ
กาหนดพฤติกรรมที่ชี ้เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ เป็ นข้ อคาถามประกอบการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน สาหรับขันตอนการ
้
สรรหาและคัดเลือกพนักงานด้ วยการพิจารณาจาก Competency นันมี
้ ขนตอนหรื
ั้
อกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : ระบุถงึ ความจาเป็ นของการสรรหาพนักงาน
ผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานควรจะกาหนดความต้ องการหรื อความจาเป็ นในการสรรหาพนักงาน ซึ่งการสรรหา
พนักงานนันควรจะต้
้
องตอบให้ ได้ ว่า อะไรคือผลลัพธ์ หรื อสิ่งที่คาดหวังจากตาแหน่งงานที่ต้องการสรรหา ตาแหน่งงานที่
สรรหานันสามารถสนั
้
บสนุนให้ เป้าหมายและกลยุทธ์ ธุรกิจขององค์การประสบความสาเร็ จได้ หรื อไม่ องค์การจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ หรื อไม่หากไม่มีการว่าจ้ างหรื อสรรหาตาแหน่งงานนี ้ ความสามารถหลักอะไรของตาแหน่งงานที่แสดงให้
เห็นว่าผู้สมัครที่มาสมัครนันมี
้ ความสามารถหรื อมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 2 : สารวจหน้ าที่งานของตาแหน่ งงาน
หน่วยงานบุคคลจะต้ องเริ่ มวิเคราะห์งานของตาแหน่งงาน โดยรวบรวมข้ อมูลหลักที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมงานหลัก
ขันตอนการท
้
างาน ผลผลิตหรื อผลลัพธ์ ของงาน ความสามารถที่จะทาให้ งานนันประสบผลส
้
าเร็ จ นอกเหนือจากข้ อมูล
หลักตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วนัน้ หน่วยงานบุคคลอาจจะรวบรวมข้ อมูลอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ของแต่ละตาแหน่งงาน เช่น
การศึกษาที่จาเป็ น ประสบการณ์ในการทางานทังด้
้ านบริ หารและด้ านเทคนิคเฉพาะงาน ใบอนุญาตหรื อประกาศนียบัตร
ต่าง ๆ ที่ได้ รับ

ขัน้ ตอนที่ 3 : กาหนดแหล่ งข้ อมูลเพื่อการสรรหา
การกาหนดแหล่งข้ อมูลเพื่อการสรรหาผู้สมัครนัน้ หน่วยงานบุคคลควรจะร่ วมกับ Line Manager และบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในการกาหนดวิธีการสรรหาผู้สมัคร เนื่องจาก Line Manager จะมีไอเดียหรื อมีข้อมูลว่าตาแหน่งงานที่ขอ
อัตรากาลังมานันควรจะหาผู
้
้ สมัครได้ จากแหล่งใดบ้ าง
ขัน้ ตอนที่ 4: จัดเตรียมข้ อคาถามและเอกสารต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานบุคคลควรจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลเพื่อการสรรหาคัดเลือกพนักงานไว้ ให้ พร้ อม ซึ่งในเอกสาร
ประกอบที่ ใ ช้ นัน้ ควรจะประกอบไปด้ ว ยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ วิ สัย ทัศ น์ ภารกิ จ คุณ ค่ า หลัก ขององค์ ก าร รวมถึ ง ชุ ด ของ
ความสามารถ ( Competency Dictionary) ที่เป็ นรายละเอียดของพฤติกรรมของแต่ละตาแหน่งงาน เช่น Competency ใน
เรื่ อง Account Management - Sales & Profitability ดังต่อไปนี ้
Account Management - Sales & Profitability ( การบริ หารลูกค้ า – ยอดขายและกาไร )
ตาแหน่ งงานผู้จัดการฝ่ ายขาย

ตาแหน่ งงานพนักงานขาย

„ คิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อจูงใจให้ ลกู ค้ าสนใจที่จะใช้ สินค้ าและ
บริการของตน

„ ระบุได้ ถึงความต้ องการของลูกค้ าในการใช้ สินค้ าและบริการ

„ มีเทคนิควิธีการจูงใจให้ ลกู ค้ ามีความจงรักภักดีในการใช้ สินค้ า
และบริการ

„ อธิบายได้ ถึงรายละเอียดของสินค้ าและบริการตามแนวทางที่กาหนด
ขึ ้น

„ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้

„ ออกเยี่ยมเยียนลูกค้ าได้ ตามแผนงานและเป้าหมายที่ถกู กาหนดขึ ้น

„ กระตุ้นจูงใจให้ สมาชิกในทีมมีความรู้สกึ ที่อยากจะขายสินค้ า
และบริการ

„ แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะรับฟังเทคนิคและวิธีการสร้ างยอดขาย
และผลกาไรจากผู้อื่นได้

ขัน้ ตอนที่ 5: กาหนดวิธีการที่ใช้ ในการคัดเลือกพนักงาน
การกาหนดวิธีการที่ใช้ ในการคัดเลือกพนักงานนัน้ หน่วยงานบุคคลจะต้ องกาหนดวิธีการสาหรับการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากวิธีการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้น เช่น ใบสมัครงาน จดหมายรั บรองการทางา น เอกสาร
การศึกษา แบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบทดสอบจิตวิทยาทัว่ ไป การสัมภาษณ์พนักงาน วุฒิบตั ร ต่าง ๆ การทดสอบอื่น
ๆ เช่น การใช้ ศนู ย์ประเมิน ( Assessment Center ) เป็ นต้ น โดยหน่วยงานบุคคลควรกาหนดว่า Competency แต่ละตัว
ควรจะใช้ วิธีการใด และในแต่ละวิธีการนันจะมี
้ น ้าหนักที่แตกต่างกันไปอย่างไรบ้ าง ดังตัวอย่างของตาแหน่งงาน “ ผู้จดั การ
ฝ่ ายขาย ” ต่อไปนี ้

ความสามารถ
( Competency)

วิธีการคัดเลือกพนักงาน
การสัมภาษณ์

เอกสารการศึกษา

ความรู้ในด้ านงานขาย

O

O

ความสามารถในการบริ หาร
ลูกค้ า – ยอดขายและกาไร

O

O

นา้ หนัก ( เทียบจาก 100%)

35

ศูนย์ ประเมิน >

O

ความเป็ นผู้นา
การสื่อสาร

แบบทดสอบ
จิตวิทยา

5

O

O

O

O

15

45

ขัน้ ตอนที่ 6: ฝึ กอบรมผู้สัมภาษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ จากพฤติกรรม ( Behavioral Event Interview)
การสัมภาษณ์ บนพื ้นฐานของ Competency นันจะท
้
าให้ ผ้ สู มั ภาษณ์หรื อ Line Manager มีหลักเกณฑ์และ
ขันตอนการสั
้
มภาษณ์ โดยมีขอบเขตของคาถามที่มงุ่ เน้ นไปที่ข้อคาถามที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่ของแต่ละตาแหน่งงาน
ซึ่งหน่วยงานบุคคลควรจัดอบรมให้ Line Manager เข้ าใจถึงวิธีการสัมภาษณ์ จากพฤติกรรมที่กาหนดขึ ้นของแต่ละ
ตาแหน่งงาน ( Behavioral Event Interview) และการสัมภาษณ์โดยยึด Competency เป็ นหลักนัน้ โดยส่วนใหญ่จะใช้
เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง สาหรับตัวอย่างของข้ อคาถามที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมของ Competency แต่ละตัว
นัน้ ได้ แก่
Account Management - Sales & Profitability ( การบริ หารลูกค้ า – ยอดขายและกาไร )
ตาแหน่ งงานผู้จัดการฝ่ ายขาย

ตัวอย่ างข้ อคาถาม

„ คิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อจูงใจให้ ลกู ค้ าสนใจที่จะใช้ สินค้ าและ
บริการของตน

„ หากลูกค้ าแสดงกิริยาหรือสีหน้ าไม่อยากฟังคุณนาเสนอสินค้ า คุณจะมี
วิธีการจูงใจลูกค้ าอย่างไร

„ มีเทคนิควิธีการจูงใจให้ ลกู ค้ ามีความจงรักภักดีในการใช้ สินค้ า
และบริการ

„ คุณจะทาอย่างไร หากลูกค้ าเปลี่ยนใจไม่ใช้ สินค้ าและบริการจากคุณ
„ คุณมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกลุม่ ลูกค้ าอย่างไรบ้ าง

„ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้
„ กระตุ้นจูงใจให้ สมาชิกในทีมมีความรู้สกึ ที่อยากจะขายสินค้ า
และบริการ

„ คุณจะต้ องดูแลทีมงานขายหรือไม่ แล้ วคุณมีวิธีการบริหารทีมงานของ
คุณอย่างไร

ขัน้ ตอนที่ 7: การสรุ ปและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
Line Manager ควรทาหน้ าที่ในการตรวจสอบและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่
ต้ องการ โดยการพิจารณาผลจากการประเมินผลของเครื่ องมือที่ใช้ ซงึ่ อยูบ่ นพื ้นฐานของความสามารถ หรื อ Competency
ของตาแหน่งงานเป็ นสาคัญ
สรุ ปว่าการใช้ ความสามารถ หรื อ Competency ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานนัน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ หารของ
หน่วยงานเลือกสรรคนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานมากกว่าเพราะจะทาให้ ผ้ บู ริ หารมีแนวทางในการตรวจสอบ
ผู้สมัครจากพฤติกรรมที่กาหนดขึ ้น

