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(COMPENTENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
Professional competency (ความสามารถในการบริหารจัดการ)
เมื่อตอนที่แล้ ว เราได้ ร้ ู จกั Core competency ไปแล้ วว่ามีลกั ษณะอย่างไร ถ้ า HR ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารระดับสูงที่มีสว่ น
ในการกาหนดนโยบายขององค์กร ก็คงอ่านเป็ นความรู้ ประกอบ หลายๆองค์กรไม่ ได้ กาหนด Core competency ไว้ ก็ไม่
เห็นเป็ นไรเพราะยังคงเห็นประกอบธุรกิจได้ อย่างราบรื่ น เพียงแต่เมื่อเผชิญกับวิกฤตหรื อต้ องเผชิญกับภาวะการณ์แข่งขัน
รุ นแรงจะปรั บตัวให้ อยู่รอดได้ ลาบาก และอี กประการหนึ่ง คือ การท า Core competency จะ ท าให้ องค์ กรรู้ จัก
ความสามารถที่แท้ จริ งขององค์กรที่จะหาหนทางเอาชนะคูแ่ ข่ง หรื อยังคงครองความเป็ นที่หนึง่ ในตลาดได้
ผู้เขียนลืมบอกไปว่าจากการเรี ยนรู้ Core Competency มากขึ ้นจะมีธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่อนาคตคาดว่าจะเติบโต
เป็ นอย่างมาก คือ ธุรกิจ “Outsourcing Business” เพราะงานใดก็ตามที่องค์กรเห็นว่าไม่ใช่ Core competency และ ไม่
สร้ างคุณค่าเพิ่มต่องาน ก็จะให้ ผ้ อู ื่นมารับจ้ างช่วงต่อ ผู้เขียนเคยให้ โฆษณาของบริ ษัทไทยฟูจิซีร็อกซ์ ตังสโลแกนไว้
้
เลย
ว่า “If the document production is not your core competency, let XBS do it for you!” บอกเป็ นนัยๆว่า “ ถ้ างาน
เอกสารไม่ใช่งานหลักของคุณ ปล่อยให้ ฉนั ทาแทนคุณเถอะ ” ถือเป็ น WIN-WIN Strategy สมประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ายครับ
ในส่วนของ HR ก็อย่าเผลอนะครับ เพราะแนวโน้ มของ HR ในอนาคตอันใกล้ นอกจากกระแสเรื่ อง E-HR หรื อ
HRIS จะมาแรงแล้ ว ผู้เขียนคาดว่าจะเห็นการเปลีย่ นแปลง 2 เรื่ อง คือ เรื่ องที่ 1 HR Manager อาจจะข้ ามกระโดดมาจาก
สายงานอื่น เช่น ฝ่ าย IT , ฝ่ ายตลาด, ฝ่ ายผลิต ก็ได้ เพราะในอนาคต HR Manager ต้ องไม่ใช่ร้ ู เฉพาะเรื่ องงานบุคคลและ
ฝึ กอบรมเท่านัน้ ต้ องรู้เรื่ องธุรกิจและกลยุทธ์ตา่ งๆด้ วย และเรื่ องที่ 2 จะเกิด HR Outsourcing มากขึ ้น โดยงานของ HR จะ
ถูกตัดออกไปให้ บคุ คลอื่นนอกองค์กรทาแทน ซึ่งไม่ใช่ Outsourcing ในรู ปแบบแค่งาน Payroll, Training, Recruitment
จาก Head hunter เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเป็ นลักษณะ Total Solution เลย ทีเดียว ไม่แน่นะครับ องค์กรขนาดใหญ่ที่ มี
พนักงานกว่าพันคน จะมี บุคลากร HR ไม่ ถึง 3 คนก็ได้ (หากมีโอกาส ผู้เขียนจะขยายความเรื่ องเหล่านี ้ในบทความหน้ า
ถ้ ามีผ้ สู นใจครับ)
กลับมาเรื่ อง Competency ต่อ ในตอนนี ้เราจะมารู้ จกั กับ Competency อีกประเภทหนึ่งที่เรี ยกว่า Professional
competency (ความสามารถในการบริ หารจัดการ) Competency ประเภทนี ้จะบ่งชีใ้ ห้ เห็นถึงความสามารถในการ
บริ หารจัดการตามกลยุทธ์ ขององค์กร ดังนันจึ
้ งมีลกั ษณะที่เรี ยกว่าเป็ น “ พลวัติ (dynamic)” ไม่อยู่นิ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท กล่าวคือ เมื่อกลยุทธ์หรื อบางท่านใช้ คาว่ายุทธศาสตร์ ปรับเปลีย่ นตามวิสยั ทัศน์
(Vision) และพันธกิจ (Mission) ไม่ว่าจะเปลี่ยนเนื่องจากภาวะการณ์แข่งขันหรื อจากปั จจัยใดๆ กลยุทธ์ ขององค์กรต้ อง

ทบทวนให้ สอดรับกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจนัน้ และเมื่อกลยุทธ์เปลีย่ น คนภายในองค์กรต้ องปรับตัวให้ สามารถตอบสนอง
ตามกลยุทธ์ นนั ้ ทาอย่างไรให้ คนภายในองค์ กรโดยเฉพาะผู้บริ หารและหัวหน้ างานมีค วามสามารถรองรั บกลยุทธ์ ?
คาตอบคือต้ องมาทบทวนหรื อสร้ างความสามารถในเชิงบริ หารจัดการที่ผ้ เู ขียนเรี ยกว่า Professional competency
นอกจากนี ้ Professional competency ยังสามารถแยกออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่หนึง่ ผู้เขียนเรี ยกว่า “Key Common
Competency(KCC)” เป็ น competency ร่ วมที่ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างานควรจะมี เช่น ภาวะผู้นา, การวางแผน, การคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ, การตัดสินใจ, การสื่อสาร ฯลฯ ผู้เขียนบางท่านจะเรี ยก competency ในส่วนนี ้ว่า “Core
competency” ซึง่ หมายถึงความสามารถหลักของพนักงานที่องค์กรควรจะมี
และอีกส่วนหนึง่ ผู้เขียน เรี ยกว่า “Key Strategic Competency(KSC)” ในส่วนนี ้จะเป็ น competency ที่ผ้ บู ริ หาร
และหัวหน้ างานในหน่วยงานต่างๆควรจะมีแตกต่างกันตามแต่กลยุทธ์ของหน่วยงานที่สร้ างขึ ้นมา กล่าวคือ เมื่อหน่วยงาน
ต่างๆสร้ างกลยุทธ์ ของหน่วยงานให้ สอดรั บกลยุทธ์ หลักขององค์ กร กลยุทธ์ ของหน่ว ยงานหนึ่งย่อมแตกต่างจากอี ก
หน่วยงานหนึง่ competency ที่ผ้ บู ริ หารของหน่วยงานนันพึ
้ งมียอ่ มไม่เหมือนกันด้ วย
ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายการตลาดเพื่อให้ ได้ ยอดขายมากขึ ้น ต้ องวางกลยุทธ์ เพื่อการส่งออกหาตลาดต่างประเทศ
หัวหน้ างานหรื อผู้บริ หาร ควรจะมี competency เรื่ องการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร แต่ถามว่า competency นี ้จาเป็ น
สาหรับหัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารของฝ่ ายคลังสินค้ าหรื อไม่ และเช่นเดียวกัน ฝ่ ายคลังสินค้ าสร้ างกลยุทธ์ ในการกระจาย
สินค้ าให้ สง่ ถึงมือลูกค้ าอย่างรวดเร็ วและถูกต้ องด้ วยการบริ หาร Logistic Management หัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารของฝ่ าย
คลังสินค้ าควรจะมี competency เรื่ องความละเอียดรอบคอบ (Attention to details) และการใช้ คอมพิวเตอร์ แต่ถามว่า
competency นันจ
้ าเป็ นสาหรับหัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารของฝ่ ายการตลาดหรื อไม่ คาตอบคือไม่จาเป็ นใน competency
เรื่ องความละเอียดรอบคอบ แต่ไม่ใช่หมายความว่าฝ่ ายการตลาดไม่ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับ แต่ความจาเป็ น
ในเรื่ องนี ้ยังไม่เด่นชัด ส่วน competency เรื่ อง ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ นนั ้ จาเป็ นครับ แต่จาเป็ นในลักษณะที่แตกต่าง
กัน ผู้บริ หารของฝ่ ายคลังสินค้ า ควรมีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนผู้บริ หารของ
ฝ่ ายการตลาด ควรมีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารและนาเสนอผลงาน ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า competency บาง
เรื่ องจาเป็ นกับหน่วยงาน แต่ไม่จาเป็ นสาหรับอีกหน่วยงานหนึ่ง ในขณะเดียวกัน competency เรื่ องเดียวกันยังมีความ
จาเป็ นในลักษณะต่างกัน
การจาแนกประเภทของ Professional competency ออกเป็ น 2 ส่วนจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ HR ในการ
จัดฝึ กอบรม competency ใดเป็ น KCC ก็จัดการฝึ กอบรมในคราวเดียวกัน ในส่วนที่เป็ น KSC ก็แยกจัดตามความ
เหมาะสม และยังสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมให้ มีเนื ้อหาแตกต่างกันตามลักษณะการใช้ งานได้ อีกด้ วย
ดังนัน้ Professional competency จึงมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็ นความสามารถในการบริ หารจัดการ ( Management competency)
2. แปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงาน ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic to Strategy)
3. ยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็ นหลัก (Commitment to Corporate goal) ต้ องมีตวั ชี ้วัด (KPI)

