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ในบทความตอนนี ้เราจะพูดคุยกันถึงขันตอนหรื
้
อวิธีการกาหนดแผนปฏิบตั ิการ หรื อ Action Plan ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นแผนหลักที่เป็ นภาพกว้ าง ( Macro Level) มากกว่าแผนในรายละเอียด ( Micro Level) ที่ดิฉนั จะขอ
กล่าวถึงวิธีการนา Competency ไปประยุกต์ใช้ ในแต่ละเรื่ องในบทความถัดไป ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวางแผนงานด้ านบุคลากร ( Competency – Based HR Planning)
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Competency – Based Employee Recruitment and Selection)
การฝึ กอบรมพนักงาน (Competency – Based Employee Training)
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Competency – Based Performance Management)
การให้ รางวัลแก่พนักงาน (Competency – Based Employee Reward)
การพัฒนาพนักงาน (Competency – Based Performance Development)

สาหรับแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนงานหลักเพื่อออกแบบโครงการกาหนด Competency นัน้ จะมีขนตอนที
ั้
่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
9 ขันตอน
้
ดังภาพแสดงขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การและความจาเป็ นของหน่วยงานต่าง ๆ ในงานด้ านบริ หาร
บุคคล
ขัน้ ตอนที่ 2 : สารวจการนา Competency ไปใช้ จากองค์การ ต่าง ๆ
ขัน้ ตอนที่ 3 : กาหนดกลุม่ งานหรื อหน่วยงานภายในองค์การที่จะได้ ประโยชน์จากการกาหนด Competency
ขัน้ ตอนที่ 4 : วิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจขององค์การ กับความจาเป็ น ของหน่วยงานในการนา
Competency มาใช้ และระบุวตั ถุประสงค์ ของโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 5 : ทาให้ หน่วยงานอื่นมีสว่ นร่ วมและสนับสนุนการจัดทา โครงการ Competency
ขัน้ ตอนที่ 6 : กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานถัดไป
ขัน้ ตอนที่ 7 : วางแผนการบริ หารโครงการซึง่ จะใช้ เป็ นแนวทางในการนา ไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
ขัน้ ตอนที่ 8 : นาแผนการบริ หารโครงการที่กาหนดขึ ้นไปปฏิบตั ิ

ขัน้ ตอนที่ 9 : ประเมินประสิทธิภาพของโครงการที่กาหนดขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดเป้าหมายทางธุรกิจขององค์ การและความจาเป็ นของหน่ วยงานต่ าง ๆ ในงานด้ าน
บริหารบุคคล
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้ องสารวจความต้ องการจากหน่วยงานต่างๆ ถึงการนา Competency ไป
ใช้ โดยการสอบถามไปยัง Line Manager ว่าเป้าหมายของการบริ หารและพัฒนางานบุคคลภายในหน่วยงานคือ
อะไร เช่น เพื่อใช้ ในการกาหนดแผนพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล หรื อเพื่อกาหนดผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน หรื อ
เพื่อสร้ างโอกาสหรื อความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กบั พนักงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เป้าหมายที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้ องการ
นันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การ
ขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 : สารวจการนา Competency ไปใช้ จากองค์ การต่ าง ๆ และ กาหนดกลุ่มงานหรื อ
หน่ วยงานภายในองค์ การที่จะได้ ประโยชน์ จากการกาหนด Competency
การสารวจว่ามีองค์การใดบ้ างที่ได้ นา Competency ไปใช้ และประสพผลสาเร็ จ และประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการจัดทา Competency มีอะไรบ้ าง เพื่อเป็ นการทา Benchmarking กับองค์การเหล่านัน้ ซึง่ จะทาให้ เกิดการ
เตรี ยมความพร้ อมในการนา Competency มาใช้ ในองค์การ รวมทังจะได้
้
รับทราบถึงปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจาก
องค์การอื่นที่เคยประสพมาก่อน ทังนี
้ ้ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับนันจะท
้ าให้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกาหนดได้ วา่ มี
หน่วยงานใดบ้ างภายในองค์การที่จะได้ รับประโยชน์จากการจัดทา Competency โดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 4 : วิเคราะห์ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์ การ กับความจาเป็ นของหน่ วยงานในการนา
Competency มาใช้ และระบุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
สิ่งสาคัญที่สดุ นัน่ ก็คือการเชื่อมโยงผลที่ได้ จากการกาหนด Competency ที่มีตอ่ เป้าหมายทางธุรกิจของ
องค์การ ทังนี
้ ้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้ องรู้ วา่ อะไรคือสิ่งที่องค์การต้ องการหรื อคาดหวังให้ เกิดขึ ้นในอนาคต
และการนา Competency มาใช้ นนจะสามารถตอบสนองต่
ั้
อเป้าหมายขององค์การได้ หรื อไม่ ซึง่ การที่จะนา
Competency มาใช้ ในองค์การนันจะต้
้ องแจ้ งวัตถุประสงค์ให้ ชดั เจน โดย Competency ที่กาหนดขึ ้นนันจะต้
้ อง
สามารถสังเกตเห็นและตรวจสอบได้
ขัน้ ตอนที่ 5 และ 6 : ทาให้ หน่ วยงานอื่นมีส่วนร่ วมและสนับสนุนการจัดทาโครงการ Competency และ
กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานถัดไป
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะไม่สามารถบริ หารโครงการ Competency ได้ เอง หากไม่ได้ รับการสนับสนุน
และความร่ วมมือจาก Line Manager ของหน่วยงานต่าง ๆ ทังนี
้ ้เงื่อนไขที่อาจทาให้ การจัดทาโครงการ
Competency ไม่ประสพผลสาเร็ จ เช่น Line Manager ไม่มีเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมการกาหนด Competency

ความไม่พร้ อมของกาลังคนที่บริ หารโครงการ Competency หรื อการขาดผู้ชานาญการในการกาหนด
Competency
หากหน่วยงานทรัพยากรบุคคลมัน่ ใจว่า Line Manager จากหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ ความร่ วมมือและ
สนับสนุนโครงการกาหนด Competency แล้ ว ขันตอนถั
้
ดไปคือการร่ วมกับ Line Manager กาหนดแผนการจัดทา
Competency ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 7 : วางแผนการบริหารโครงการซึ่งจะใช้ เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบัตติ ่ อไป
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้ องกาหนดแผนการบริ หารโครงการ ( Project Management Plan) ในการ
นา Competency ไปใช้ ให้ ชดั เจน ซึง่ แผนดังกล่าวจะต้ องระบุถงึ
•
•
•
•
•

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
รายละเอียดขันตอนของโครงการ
้
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวกับในการบริ หารโครงการ
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
ผลผลิตหรื อสิ่งที่ได้ รับในแต่ละขันตอน
้

ขัน้ ตอนที่ 8 : นาแผนการบริหารโครงการที่กาหนดขึน้ ไปปฏิบัติ
การที่จะทาให้ แผนการบริ หารโครงการ ( Project Management Plan) ที่กาหนดขันไปใช้
้
ปฏิบตั ิให้ ประสพ
ผลสาเร็ จนัน้ สิ่งที่จะต้ องทานัน่ ก็คือ
•
•
•
•
•

แจ้ งวัตถุประสงค์และผลลัทธ์ที่เกิดขึ ้นให้ สมาชิกของโครงการรับรู้
ชี ้แจงให้ พนักงานเข้ าใจถึงรายละเอียดของโครงการ ก่อนที่จะเริ่ มนาแผนงานไปปฏิบตั ิ
สื่อสารกับ Line Manager ถึงความคืบหน้ าและผลที่ได้ รับจากโครงการอย่างต่อเนื่อง
พยายามทาให้ พนักงานในองค์การมีสว่ นร่ วมในการออกแบบ และการนา Competency ไปปฏิบตั ิ
มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการนาโครงการไปปฏิบตั ิให้ เหมาะสม

ขัน้ ตอนที่ 9 : ประเมินประสิทธิภาพของโครงการที่กาหนดขึน้
การนาโครงการกาหนด Competency ไปปฏิบตั นิ นจ
ั ้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการเป็ นระยะ โดยการสารวจถึงการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของงบประมาณค่าใช้ จ่าย
กาลังคน รวมทังขั
้ นตอนหรื
้
อกระบวนการที่กาหนดขึ ้น ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้ รับในแต่ละขันตอน
้
และการมีสว่ นร่ วม
ของ Line Manager และของพนักงานในองค์การ

สาหรับบทความถัดไป ดิฉนั จะกล่าวถึงรายละเอียดและขันตอนของการน
้
า Competency ไปใช้ ปฏิบตั ิใน
งานด้ านต่าง ๆ ของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหากท่านผู้อา่ นมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถาม
ข้ อมูลใด ๆ กรุ ณาติดต่อมายังดิฉนั ได้ ที่เบอร์ 081 336-6729 หรื อติดต่อดิฉนั ผ่านทาง
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