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(COMPENTENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION) 

ประเภท Competency 

           เมื่อตอนที่แล้ว เราพอคุ้นเคยกบัค าว่า Competency / Competence มาแล้ว ในตอนนี ้จะอธิบายถึงประเภทของ 
competency ซึ่งขออธิบายเบือ้งต้นก่อนว่า ผู้อ่านอาจจะพบเห็นค านิยาม การจ าแนกประเภทของ competency หรือ
แม้กระทัง่การจัดท า competency model ที่แตกต่างออกไปจากบทความนี ้กรุณาอย่าสงสยัว่าจะเช่ือถือความเห็นของ
ผู้ เขียนท่านใดดี จริงๆแล้วในเร่ืองของ Competency นัน้ยากที่จะนิยามหรือน าไปปฏิบัติให้เหมือนกันได้ขึน้อยู่กับ
แหลง่ที่มาอ้างอิงและความคิดรวบยอดของผู้ เขียนแตล่ะคน ดงันัน้จึงขอให้ผู้อา่นใช้วิจารณญานวา่จะน าประโยชน์จากการ
คิดการอา่นเร่ือง Competency ไปปฏิบตัิให้เกิดผลอยา่งไร 

 

 

ในท่ีนี ้ผู้ เขียนจ าแนกประเภท competency ไว้ดงันี ้

1. Core competency 
2. Professional/ Management competency 
3. Technical / Funcional competency 

Core competency (ความสามารถหลัก) 

           Core competency อาจจะเป็น Core competency ในความหมายของความสามารถหลกัของบุคคลภายใน
องค์กรที่พงึมี เช่น ภาวะผู้น า, การคิดอยา่งเป็นระบบ, การวางแผน ฯลฯ ถ้าเป็นลกัษณะอย่างนี ้จะเป็น “Employee Core 
Competency” แตใ่นอีกความหมายหนึง่ Core competency จะหมายถึงความสามารถหลกัขององค์กรที่จะน าไปสูค่วาม
ได้เปรียบเชิงแขง่ขนั เราจะเรียกวา่ “Corporate Core Competency” 



           Core competency ในความเห็นของผู้ เขียนจะถือตามลกัษณะหลงั คือ จะเป็นความสามารถหลกัขององค์กร 
(Core competency of corporation) ซึ่งผู้ เขียนจะอ้างอิงจากบทความของ C.K.Prahald and Gary Hamel ผู้ เขียนเร่ือง 
“The core competence of corporation” ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ตัง้แต่ปี 1990 เป็นหลกั ซึ่งในบทความ
ดงักลา่วระบไุว้ชดัเจนวา่ competency ขององค์กรที่จะถือเป็น Core competency ได้ต้องเข้าขา่ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. Core competency ต้องสามารถเข้าถึงตลาดได้หลายๆตลาด เช่น CASIO ท าหน้าจอ LCD ที่น าไปใช้ในตลาด
เคร่ืองคิดเลข , ตลาดโน๊ตบุ๊ค , ตลาดทีวีขนาดเลก็ เป็นต้น 

2. Core competency ต้องเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชดัเจนตอ่ลกูค้าเมื่อใช้ผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 
3. Core competency ต้องยากตอ่การลอกเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ 

           Core competency จึงเปรียบเสมือนเป็นรากฐานของความได้เปรียบเชิงแข่งขนัเมื่อองค์กรสามารถปรับ core 
competency ให้เป็น core product (ผลิตภณัฑ์หลกั) เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้าย (end product) ในที่สดุ 
Prahalad และ Hamel ยงัชีใ้ห้เห็นว่าท าไมบริษัทชัน้น าของญ่ีปุ่ นสามารถผลิตสินค้าที่ดีกว่าบริษัทของอเมริกาได้ก็ด้วย
ญ่ีปุ่ นมี Core competency ที่เหนือกวา่บริษัทของอเมริกานัน่เอง 

           เช่นเดียวกนั ในปัจจุบนั เราพบเห็นองค์กรชัน้น าของไทยเร่ิมน าเร่ือง core competency มาวิเคราะห์และปรับใช้
เป็นกลยทุธ์อย่างจริงจงั ยกตวัอย่าง เช่น กรมที่ดิน แบ่ง Core competency เป็น 3 กลุม่หลกัๆ คือ กลุม่ที่ 1 กลุม่สร้าง
คณุคา่ให้กบัหนว่ยงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีจะช่วยให้กรมที่ดินได้รับการยอมรับ ในความเป็นเลิศ ทัง้จากประชาชนผู้ รับริ
การ หน่วยราชการอื่น และสงัคมในองค์รวม กลุ่มที่ 2 กลุม่สร้างผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง สมรรถนะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้การ
ท างานของกรมท่ีดินบรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล และการพฒันาประเทศในภาพรวม กลุม่ท่ี 3 กลุม่
สร้างสมัพนัธภาพ หมายถึง การสร้างสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบตัิงานด้วยกนั ระหว่างประชาชน ผู้ รับบริการ ระหว่าง
หน่วยราชการที่ต้องติดต่อประสานงานและร่วมมือกนั หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ก าหนด Core competency ไว้
ดงันี ้กฟผ.เป็นองค์กรที่มีความช านาญ ความรู้และนวตักรรมใหม่ส าหรับการผลิตไฟฟ้า มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มี
ความเป็นเอกภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง และมีความสามารถในการปรับตวัได้ 

           สว่นการค้นหา Core competency ขององค์กร นิยมใช้การวิเคราะห์ 2 แบบ คือ การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหาร 
(Managerial judgement) และอีกแบบหนึ่ง คือ การใช้แบบประเมินรอบด้าน 360 องศา โดยทัว่ไปองค์กรขนาดใหญ่จะ
เลอืกใช้ที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์ 

           ผู้ เขียนขออนญุาตข้ามรายละเอียดของ Core competency ไปเพราะในสว่นของ ISO จะมุง่เน้นไปท่ี Competency 
ที่จะกลา่วถึงต่อไปมากกว่า คือ Professional/Management Competency และ Technical/Functional Competency 
แต่หากผู้อ่านท่านใดสนใจศึกษาเร่ือง Core competency สามารถหาอ่านได้จากบทความหรือหนงัสือของท่านผู้ รู้ท่าน
อื่นๆได้ครับ 

 

 

 


