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The Handbook of Competency Mapping: Understanding,
Designing and Implementing Competency Models in
Organization แต่ งโดย Seema Sanghi ปี 2004 โดย
สานักพิมพ์ Sage Publication Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื ้อหาในหนังสือเล่มนี ้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของ Competency ที่ประกอบด้ วยคุณลักษณะที่สาคัญ
5 ประการได้ แก่
1) แรงจูงใจ (Motives)
2) อุปนิสยั (Traits)
3) มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self Concept)
4) ความรู้ (Knowledge) และ
5) ทักษะ (Skill)
ซึง่ คุณสมบัติทงั ้ 5 ประการนี ้สามารถสะท้ อนออกมาเป็ นพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ชดั (Observable Behavior) และส่งผล
ต่อผลลัพธ์ของงานได้ (Performance) ดังนัน้ Competency ที่กาหนดขึ ้นจะต้ องเป็ นข้ อที่โดดเด่นที่สามารถทานายผลงาน
หรื อที่เรี ยกว่า Differentiating Competency ที่ไม่ใช่ Competency ปกติที่จาเป็ นและกาหนดขึ ้นตามลักษณะงานของแต่ละ
ตาแหน่งงานหรื อทีเ่ รี ยกว่าThreshold Competency เท่านัน้
สาหรับการออกแบบ Competency ในองค์กรแต่ละแห่งนันจะขึ
้
้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ ปฏิบตั ิ บาง
องค์กรวิเคราะห์หา Core Competency ที่เป็ นความสามารถหลักที่คาดหวังสาหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
จะต้ องมี แต่บางองค์กรได้ กาหนด Job Competencyที่เป็ นความสามารถของลักษณะงาน ทังนี
้ ้กระบวนการกาหนด
Competency ไม่วา่ จะเป็ น Core
หรื อ Job Competency จะมีแนวทางการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถามหรื อการประชุมกลุม่
และเมื่อวิเคราะห์หาตัวที่เป็ น Core Competency ได้ แล้ ว ขันตอนถั
้
ดมาก็คือการกาหนดรายละเอียดเฉพาะของ
Competency ตามตัวอย่าง Core Competency เรื่ องการมุง่ เน้ นที่ลกู ค้ า โดยแบ่งเป็ นพฤติกรรมเฉพาะที่คาดหวังสาหรับ
Entry-level Customer และ Regional Manager ดังต่อไปนี ้

Entry-level Manager รับโทรศัพท์ที่มีเสียงดังขึ ้นภายใน 3 ครัง้ และแสดงพฤติกรรมการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าด้ วยความ
สุภาพ
Regional Manager แก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรียนที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ าด้ วยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
หนังสือเล่มนี ้ยังได้ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา Competency ที่จะต้ องออกแบบให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างตาแหน่ง
งานและขอบเขตงานที่กาหนดขึ ้น ซึง่ องค์กรสามารถทาเป็ นโปรแกรมตัวอย่าง (Pilot Program) ก่อนเพื่อสร้ างกระบวนการ
ของการพัฒนา Competency ให้ เกิดขึ ้นในองค์กร หลังจากนันจึ
้ งนา Competency ที่กาหนดขึ ้นมาประเมิน (Assessment)
เพื่อตรวจสอบค่า
ความเที่ยงตรงและความถูกต้ องของ Competency ที่กาหนด รวมทังเพื
้ ่อวิเคราะห์หา Competency ข้ อที่สาคัญอันส่งผล
ต่อผลลัพธ์ที่องค์กรต้ องการ (Business Result) และเมื่อกาหนด Competencyได้ แล้ วกระบวนการถัดมาก็คือ
การนา Competency มาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เริ่ มตังแต่
้
1) ระบบการคัดเลือกพนักงาน „ การสัมภาษณ์งานจะต้ องมุง่ เน้ นหาพนักงานที่มีความสามารถหรื อ คุณลักษณะ
เฉพาะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานทีต่ ้ องการ
2) การพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน „ การพัฒนาพฤติกรรมที่นาไปสูผ่ ลงานตามที่ต้องการด้ วยการประเมินหาจุด
แข็งและจุดอ่อนของพนักงาน การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ด้ วยการฝึ กอบรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
3) การวางแผนทดแทนตาแหน่ งงาน „ การระบุตาแหน่งงานที่ต้องการหาผู้สบื ทอดทายาทและการสรรหาคัดเลือก
ผู้สบื ทอดตาแหน่งงานที่มขี ีดความสามารถตามที่กาหนดขึ ้น
4) การบริหารผลการดาเนินงาน „ การกาหนดเป้าหมายที่คาดหวังจากพนักงานโดยมุง่ เน้ นที่พฤติกรรมการทางาน
ที่สง่ ผลต่อการให้ คา่ ตอบแทนและความก้ าวหน้ าของตาแหน่งงาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมที่ทาได้ จริ งว่า
เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ ้ องการหรื อไม่
ดังนันกระบวนการในการหา
้
Competency จึงเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญเนื่องจาก Competency สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ กบั งานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายด้ าน ซึง่ การออกแบบ Competency ที่ถกู ต้ องนันจึ
้ งต้ อง
มุง่ เน้ นไปที่การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ที่เหมาะสม ทังนี
้ ้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อออกแบบ Competency สามารถทา
ได้ หลากหลายวิธีการ ได้ แก่
การสังเกต (Observation) „ การสังเกตพฤติกรรมการทางานที่สะท้ อนให้ เห็นถึงผลลัพธ์ของงานที่ดี เพื่อวิเคราะห์วา่
พฤติกรรมหรื อความสามารถข้ อใดที่พนักงานมีและส่งผลให้ งานทีม่ อบหมายประสบผลสาเร็ จ อย่างไรก็ตามวิธีการการ
สังเกตเป็ นวิธีการที่ต้องใช้ เวลาและ
ความใกล้ ชิดของผู้สงั เกตค่อนข้ างสูง
การสัมภาษณ์ (Interviews) „ การสัมภาษณ์ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งเพือ่ วิเคราะห์หาขอบเขตงาน
หลัก กิจกรรมของงานที่ทา รวมถึงความสามารถที่จะทาให้ งานที่มอบหมายของแต่ละตาแหน่งงานประสบความสาเร็ จ
การบันทึกประจาวัน (Diaries) „ ผู้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งจะต้ องเป็ นผู้ที่คอยจดบันทึกพฤติกรรมของตนเองไว้ ใน
สมุดบันทึก ซึง่ วิธีการนี ้จะเหมาะกับพนักงานที่ต้องรับผิดชอบงานที่ซบั ซ้ อน
การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) „ พนักงานเป็ นผู้ตอบคาถามเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ซึง่ คาถามที่ปรากฏ
อยูใ่ นแบบสอบถามจะเน้ นไปที่ทกั ษะและคุณสมบัติที่จาเป็ นของตาแหน่งงาน เช่น ทักษะการคานวณ การสือ่ สาร การแก้ ไข

ปั ญหาและตัดสินใจ ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
เทคนิคการบันทึกเหตุการณ์ หลัก (Critical Incident Techniques) „ วิธีการนี ้พัฒนาโดย Flanagan (1945) เริ่ ม
จากการกาหนดผู้สงั เกตพฤติกรรมก่อน อาจจะเป็ นหัวหน้ างาน ลูกค้ า เพื่อนร่วมงาน หรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา หลังจากนันจึ
้ ง
ให้ ผ้ สู งั เกตการณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่สะท้ อนถึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการศึกษา Competency เพื่อวิเคราะห์
หา Competency ที่เหมาะสมจากเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ ้น
เทคนิคตารางวิเคราะห์ ปัญหา (Repertory Grid Techniques) „ วิธีการนี ้พัฒนาโดย George Kelly (1958) เป็ น
การสัมภาษณ์พฤติกรรมที่สง่ ผลต่อผลการดาเนินงาน ประโยชน์ของวิธีการนี ้จะเน้ นไปที่การให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์เล่าถึงทักษะที่
จาเป็ นและส่งผลให้ งานประสบความสาเร็ จ
แผนที่ความต้ องการของลูกค้ า (Customer Contact Maps) „ เป็ นการศึกษา Competency จากความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นหลักซึง่ เป็ นแนวคิดสาหรับการศึกษาเรื่ องการให้ บริ การลูกค้ า (Customer Service) ด้ วยการตอบคาถามว่า
“อะไรที่พนักงานจาเป็ นจะต้ องรู้หรื อจะต้ องทาเพื่อสร้ างความพึงพอใจในการติดต่อกับลูกค้ า”
ในตอนท้ ายของหนังสือเล่มนี ้ยังได้ กล่าวถึงการนา Competency มาใช้ โดยต้ องระวังการต่อต้ านที่เกิดขึ ้นในองค์กรที่
เกิดขึ ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่ชดั เจนของ Competency ที่นามาใช้ หรื อพนักงานไม่มีสว่ นร่วมในการกาหนด
Competency เป็ นต้ น ดังนันเพื
้ ่อป้องกันการต่อต้ านที่อาจจะเกิดขึ ้นองค์กรจะต้ องให้ พนักงานมีสว่ นร่วม และผู้บริ หาร
จะต้ องสนับสนุนการนา Competency มาใช้ อย่างจริ งจัง

