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ผมเชื่อว่าในปั จจุบนั นี ้ มีหลายองค์กรที่กาลังคิดค้ นหาแนวทางการนาเอา Competency ไปเชื่อมต่อกับการพัฒนา
ฝึ กอบรม ผมในฐานะคนที่ทาหน้ าที่นกั คิดและนักเขียนอิสระ จึงขอนาเสนอแนวคิดในเรื่ องนี ้ โดยสมมติตวั เองว่า ถ้ าผมเป็ น
คนทางานในองค์กร และต้ องรับผิดชอบในเรื่ องการนาเอา Competency ไปใช้ ในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ผมควร
จะต้ องทาอะไรบ้ าง อย่างไร ผมคิดว่าผมจะดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. เลือกหัวข้ อ Competency มาทีละข้ อ
การเริ่ มต้ นที่ดีควรจะเริ่ มต้ นจาก Competency ไปสูแ่ ผนพัฒนาและฝึ กอบรม ไม่ควรเริ่ มจากแผนฝึ กอบรมเพื่อ
ย้ อนกลับมาหา Competency ดังนัน้ เพื่อให้ สะดวกและง่าย จึงขอแนะนาให้ เลือกทาที่ละ Competency น่าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการทาแผนอบรมเพื่อรองรับ Competency หลายๆเรื่ องพร้ อมกัน
2. กาหนดพฤติกรรมที่องค์ กรคาดหวัง
เชื่อว่าองค์กรที่นาเอา Competency ไปใช้ แล้ ว น่าจะมีการกาหนดพฤติกรรมทีค่ าดหวังไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ถ้าจะ
ให้ มนั่ ใจมากยิง่ ขึ ้น ก็ควรจะทบทวนพฤติกรรมที่คาดหวังอีกครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพฤติกรรมหลักที่กาหนดไว้ นนั ้
ครอบคลุม Competency ข้ อนันในทุ
้ กมิติหรื อไม่ และทบทวนเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพฤติกรรมที่กาหนดขึ ้นมานัน้
สามารถแปลงไปสูส่ งิ่ ที่จบั ต้ องได้ สังเกตได้ หรื อไม่ และเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ ว่าพฤติกรรมที่กาหนดขึ ้นมานัน้
ไม่กว้ างจนเกินไป
3. กาหนดหัวข้ อที่จะนามาใช้ ในการประเมิน Competency
ในขันตอนนี
้
้ให้ นาเอาพฤติกรรมทีค่ าดหวังมาเป็ นตัวตัง้ แล้ วตังค
้ าถามว่าจะวัด หรื อดูจากอะไรว่าคนๆนันมี
้
Competency ในเรื่ องนันตามพฤติ
้
กรรมหลักที่กาหนดไว้ บางเรื่ องอาจจะดูจากผลงานที่วดั ได้ จบั ต้ องได้ บาง
เรื่ องไม่จาเป็ นต้ องไปดูที่ผลงาน แต่สามารถดูได้ จากพฤติกรรมที่แสดงออกได้ ทนั ที ในขณะที่บางเรื่องอาจจะต้ อง
ดูจากผลการทดสอบความสามารถทางด้ านการคิด การทดสอบความรู้ หรื อการทดสอบทักษะก็ได้
4. กาหนดแนวทางการพัฒนาและฝึ กอบรม
เมื่อกาหนดพฤติกรรมหลักและหัวข้ อประเมิน Competency แล้ ว ขันตอนนี
้
้ก็จะเป็ นการกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาให้ คนมี Competency ในหัวข้ อนันๆ
้ ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 แนวทางหลักคือ
1. การฝึ กอบรม (Training)
การที่จะทาให้ คนทางานมีพฤติกรรมการทางานทีเ่ ป็ นไปตาม Competency ในเรื่ องนันๆ
้ บางเรื่ อง
จาเป็ นต้ องเริ่ มต้ นจากการให้ ความรู้ ซึง่ วิธีการหนึง่ ที่ใช้ ได้ ผลและนิยมใช้ กนั โดยทัว่ ไปคือ “การ

ฝึ กอบรม” ซึง่ หน้ าที่หลักที่เราในฐานะผู้รับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม ควรจะ
ออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมทีค่ รอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
 หัวข้ อการฝึ กอบรม ซึง่ จะต้ องสอดคล้ องกับหัวข้ อการประเมินและหัวข้ อที่ตอบสนองต่อ
พฤติกรรมที่คาดหวังไว้ เพราะถ้ าคาดหวังไว้ 10 ข้ อ แต่หวั ข้ อการฝึ กอบรม
 รู ปแบบและวิธีการในการฝึ กอบรม
 แนวทางการประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม
2. การพัฒนาโดยไม่ใช่การฝึ กอบรม (Non-Training)
ควรจะกาหนดแนวทางการพัฒนา Competency ของคนด้ วยวิธีการหรื อแนวทางอื่นที่เป็ นไปได้
นอกเหนือจากการฝึ กอบรม เพราะ Competency บางเรื่ องไม่สามารถสร้ างหรื อพัฒนาให้ สงู ขึ ้นได้ ด้วย
การฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียว เช่น บางเรื่ องต้ องให้ เรียนรู้ผา่ นประสบการณ์จริ งของคนอื่น บางเรื่ อง
อาจจะต้ องลองนาไปใช้ จริ งด้ วยตัวเอง บางเรื่ องจะต้ องปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทางาน
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ฯลฯ
สรุป การที่จะทาให้ คนทางานมีคณ
ุ ลักษณะความสามารถเป็ นไปตาม Competency ที่กาหนดไว้ นนั ้ คงไม่ใช่
เรื่ องง่ายๆทีจ่ ะทาได้ ภายในเวลาเพียงวันสองวัน เพราะ Competency หลายข้ อไม่ใช่เป็ นเรื่ องทักษะหรื อความรู้ แต่เป็ น
เรื่ องความคิด เป็ นเรื่ องของจิตใจ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่สามารถปรับเปลีย่ นได้ ก็จริ ง แต่จะต้ องอาศัยกลยุทธ์กลวิธีที่หลายหลาย
ร่วมกัน จะทาแค่เพียงการอบรมเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้ ผลแน่ๆ และจาเป็ นต้ องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับ
สภาพจิตใจของคนให้ ร้ ูสกึ เคยชินกับสิง่ นันๆ
้ จนคนทางานรู้สกึ ว่าการมีพฤติกรรมที่กาหนดไว้ นนเป็
ั ้ นเรื่ องปกติของชีวิตการ
ทางาน ไม่ใช่เรื่ องที่ต้องมานัง่ คิดด้ วยเหตุผลว่าทาไปทาไม ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานัง่ ทบทวนว่าเรื่ องนันดี
้ หรื อไม่ดี ถ้ าพูดเป็ น
ภาษาชาวบ้ านก็คงจะเรียกว่าทาเรื่ องนันๆจนเป็
้
นนิสยั ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว และสิง่ นันจะต้
้ องติดตัวคนๆนันไปตลอดไม่
้
วา่ จะอยู่
ที่ทางานหรื ออยูใ่ นสังคมภายนอก การสร้ างหรื อพัฒนา Competency ให้ กบั คนไม่ใช่ทาเหมือนกับ “ไฟไหม้ ฟาง” (สุดท้ าย
ได้ แค่ไก่อบฟาง กินมื ้อเดียวก็หมดแล้ ว) แต่ต้องทาแบบ “การตีเหล็กให้ เป็ นดาบ” ที่คนตีต้องมีทงความอดทนและเทคนิ
ั้
ค
วิธีการที่เหมาะสม (สุดท้ ายจะได้ ดาบที่มีคณ
ุ ภาพใช้ ได้ ไปหลายชัว่ อายุคน)
เพื่อให้ ทา่ นผู้อา่ นเห็นภาพที่ชดั เจนในภาคปฏิบตั ิได้ มากยิ่งขึ ้น ผมจึงขอยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
Competency เรื่ อง Service Mind มาให้ ดู เผื่อว่าอาจจะเป็ นจุดเริ่มต้ นให้ ทา่ นผู้อา่ นที่ต้องรับผิดชอบในเรื่ องนี ้ในองค์กร
สามารถนาไปคิดต่อยอดได้ ง่ายขึ ้นและเร็ วขึ ้น (ถ้ ามีเวลาจะทยอยเขียนตัวอย่างของ Competency ในเรื่ องอื่นๆต่อไปครับ)

ตัวอย่ างแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาเรื่อง “การให้ บริการลูกค้ า (Service Mind)”
Competency
: การให้ บริการลูกค้ า (Customer Service)
พฤติกรรมที่องค์ กรคาดหวังจากคนทางาน





ให้ ความช่วยเหลือเมือ่ ลูกค้ าร้ องขอ
เสนอตัวให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าก่อนที่ลกู ค้ าจะร้ องขอ
ให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าเกินกว่าที่ลกู ค้ าคาดหวัง
สามารถรับมือกับลูกค้ าที่มีปัญหาได้



มีการตรวจสอบหลังจากการให้ บริ การ เพื่อยืนยันว่าลูกค้ าได้ รับบริการตรงและครบตามที่ต้องการ

ตัวอย่ างหัวข้ อที่น่าจะนามาใช้ ในการประเมิน Competency ข้ อนี ้








ดูจากคะแนนทดสอบข้ อเขียนหลังการฝึ กอบรม
ดูจากคะแนนทดสอบการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
จานวนข้ อร้ องเรียนของลูกค้ า
สังเกตจากพฤติกรรมการให้ บริ การลูกค้ าที่ไม่เหมาะสม เช่น คาพูดที่ไม่สภุ าพ กิริยาที่ไม่เหมาะ ปล่อยให้ ลกู ค้ ารอ
นานโดยไม่แจ้ งความคืบหน้ า ฯลฯ โดยใช้ Checklist
สุม่ สอบถามจากคนรอบข้ างว่าเคยเห็นพฤติกรรมการให้ บริ การที่ไม่ดีตอ่ ลูกค้ าหรื อไม่
ดูจากการนาเอาเรื่ องเล็กๆน้ อยๆที่สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ าได้ เอง ไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้ า

แนวทาง การฝึ กอบรม
หัวข้ อการฝึ กอบรม










ความหมายของคาว่า “การให้ บริการ”
o การให้ บริ การคืออะไร
o การให้ บริ การ การช่วยเหลือ การทาตามหน้ าที่ เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
o เหตุการณ์แบบไหนจึงจะเรี ยกว่า “การให้ บริ การ”
ความสาคัญของการให้ บริ การทีม่ ีตอ่ องค์กร
o ทาไมองค์กรของเราจึงต้ องเน้ นเรื่ องการให้ บริ การ
o ถ้ าบริ การไม่ดีจะเกิดอะไรขึ ้นบ้ างทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ขันตอนการให้
้
บริ การลูกค้ า
o การวิเคราะห์/สารวจ/ประเมินความต้ องการของลูกค้ า
o การเลือกวิธีการในการตอบสนองลูกค้ า
o ดาเนินการในการให้ บริ การแก่ลก
ู ค้ า
o ตรวจสอบผลการให้ บริ การ
o การติดตามผลการให้ บริ การ
จิตวิทยาในการเข้ าใจความแตกต่างของคน
o ลักษณะและประเภทของคน
o จุดอ่อนของคนแต่ละประเภท
o วิธีการตอบสนองความต้ องการของคน
เทคนิคการให้ บริ การลูกค้ า
o การให้ บริ การกับลูกค้ าที่พด
ู มาก
o การให้ บริ การลูกค้ าที่ไม่คอ
่ ยพูด
o การให้ บริ การลูกค้ าที่ต้องการไม่สิ ้นสุด
o การให้ บริ การลูกค้ าที่ชอบโวยวาย

o
o
o

การให้ บริ การลูกค้ าที่ละเอียดจุกจิกจู้จี ้
การให้ บริ การกับลูกค้ าที่มารยาทดีไม่เรื่ องมาก
ฯลฯ

แนวทางการออกแบบรูปแบบและวิธีการในการฝึ กอบรม


เรียนรู้จากเหตุการณ์ จริง
นาเอาข้ อร้ องเรียนของลูกค้ าทีเ่ คยเกิดขึ ้นจริ งในอดีต พร้ อมวิธีการแก้ ไขปั ญหามาเป็ นกรณีศกึ ษาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้
เรี ยนรู้ เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้าอีกและผู้เรี ยนบางคนอาจจะอยูใ่ นเหตุการณ์นนมาก่
ั ้ อน



ฝึ กคิดจากเหตุการณ์ จาลอง
ควรจะมีวดี ีโอเกี่ยวกับตัวอย่างการให้ บริ การลูกค้ าที่ไม่ดีมาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ศกึ ษาและได้ ฝึกคิดว่าถ้ าเป็ นตัวเขา
เองเขาจะทาอย่างไร และให้ ดตู วั อย่างการบริ การที่ดใี นภายหลัง



ฝึ กปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสมมติ
ควรจะให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ แสดงบทบาทสมมติ โดยแบ่งกลุม่ และให้ แต่ละกลุม่ ระดมสมองเพื่อเลือกพฤติกรรมการ
ให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมที่เคยเกิดขึ ้นจริ งในองค์กรมากลุม่ ละเรื่ องหรื อสองเรื่ อง และให้ ออกมาแสดงบทบาท
สมมติโดยแต่ละกลุม่ จะต้ องแสดง 2 รอบคือ
o
o

รอบแรก แสดงเลียนแบบพฤติกรรมการให้ บริ การที่ไม่ดีทเี่ คยเกิดขึ ้นจริ ง
รอบที่สอง แสดงเหตุการณ์เดิม แต่ให้ แสดงพฤติกรรมในการให้ บริการลูกค้ าที่ดีที่ควรจะเป็ น

เมื่อแสดงเสร็ จแล้ ว ควรจะให้ แต่ละกลุม่ ออกมาสรุปข้ อคิดที่ได้ จากการแสดงบทบาทสมมติ หรื อถ้ าเป็ นไปได้ ควรจะถ่าย
วิดีโอตอนแสดงไว้ ด้วย และนามาเปิ ดดูซ ้าอีกครัง้ เพื่อตอกย ้าให้ เห็นว่าพฤติกรรมการให้ บริการที่ดนี นท
ั ้ าได้ ง่ายกว่า
@ แนวทางการพัฒนาด้ วยรูปแบบอื่น (ต่ อ)


แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในฐานะผู้รับบริการ
ควรจะมีการประชุมประจาวัน หรื อประจาสัปดาห์และให้ พนักงานแต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในชีวติ ประจาวันทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริ การของผู้อื่น เช่น การบริ การของพนักงานร้ านอาหาร ปั๊ มน ้ามัน ร้ านกาแฟ
ฯลฯ ทังตั
้ วอย่างการให้ บริ การทีด่ แี ละไม่ดี พร้ อมทังให้
้ พดู ถึงความรู้สกึ ของตัวเองทีม่ ีตอ่ การบริ การนันๆ
้ เพื่อให้
พนักงานได้ ตอกย ้าตลอดเวลาว่าการให้ บริ การลูกค้ านันมี
้ ความสาคัญต่อจิตใจของผู้รับบริ การมากน้ อยเพียงใด
โดยการเรี ยนรู้จากตัวเอง



ฟั งจากความรู้สึกจริงของลูกค้ าตัวจริง
เชิญลูกค้ าที่เป็ นลูกค้ าจริ งขององค์กรทังที
้ ่เคยร้ องเรี ยนหรื อชื่นชมมาพูดให้ พนักงานฟั ง ว่าเขารู้สกึ และคิดอย่างไร
ซึง่ วิธีนี ้จะดีกว่าการสือ่ สารผ่านองค์กร และหัวหน้ ามายังพนักงานผู้ให้ บริ การ เพราะเมื่อลูกค้ าร้ องเรี ยนผ่านมายัง
องค์กรและหัวหน้ านาเรื่ องข้ อร้ องเรี ยนนันๆมาต
้
าหนิพนักงาน พนักงานมักจะรู้สกึ ว่าเป็ นอารมณ์ของหัวหน้ า

มากกว่าอารมณ์ของลูกค้ า ดังนัน้ การเชิญลูกค้ าตัวจริ งมาพูดถึงเหตุการณ์ทเี่ คยเกิดขึ ้นพร้ อมกับความรู้สกึ จริ งๆ
น่าจะช่วยให้ พนักงานเข้ าใจและรับรู้ได้ ดีกว่าที่เอาความรู้สกึ ของลูกค้ ามาถ่ายทอดผ่านคนในองค์ กร


กิจกรรมตอกยา้ เรื่องการให้ บริการ
องค์กรควรจะมีการกาหนดกิจกรรมที่ต้องทาต่อเนื่องเพื่อตอกย ้าให้ เรื่ องการให้ บริ การเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นจิตใจของ
คนทางานตลอดเวลา เช่น การกาหนดให้ ทกุ คนพูดคาว่า “สวัสดี (ครับ/คะ) ” “ขอบคุณ (ครับ/คะ)” กันทุกวัน
เพื่อให้ การกล่าวคาว่า “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” กับลูกค้ าไม่ใช่เรื่ องลาบากในชีวิตอีกต่อไป เพราะเป็ นคาพูดที่ตดิ
ปากติดเป็ นนิสยั ไปแล้ ว หรื อกิจกรรมอะไรก็ได้ ที่จะช่วยให้ คนทางานเกิดพฤติกรรมนันๆจนกลายเป็
้
นนิสยั เช่น
การเปิ ดประตูให้ ลกู ค้ า การเลือ่ นแก้ วอี ้ให้ ลกู ค้ านัง่ การเดินนาหน้ าลูกค้ าไปยังสถานที่ตา่ งๆ การออกไปส่งลูกค้ า
ขึ ้นรถ ฯลฯ



การบริการมีผลต่ อผลงานทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ควรจะนาเอาเรื่ องการให้ บริ การ ไปเป็ นหัวข้ อในการประเมินผลงานประจาปี ที่จะมีผลต่อเรื่ องผลตอบแทน เช่น
เรื่ องโบนัส เรื่ องรางวัลการให้ บริ การ พนักงานดีเด่นประจาปี การเลือ่ นตาแหน่ง ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นมาตรฐานเสริ ม
ให้ เรื่ องการให้ บริ การคงอยูก่ บั คนทางานและองค์กรตลอดไป
ตัวอย่ าง Checklist เพื่อประเมินเรื่องการให้ บริการลูกค้ า
หัวข้ อประเมิน

- ไม่ออกไปต้ อนรับลูกค้ า (รอให้ ลกู ค้ าเดินมาหา)
- ไม่ยกมือไหว้ และพูดคาว่าสวัสดีกบั ลูกค้ า
- ไม่ยิ ้มเวลาพูดกับลูกค้ า (ทาหน้ าบึ ้ง)
- ปล่อยให้ ลกู ค้ ารอนาน จนลูกค้ าต้ องเดินมาถาม
- พูดจาไม่สภุ าพกับลูกค้ า
- ไม่เดินไปส่งลูกค้ าจนถึงที่แผนกถัดไป
- ไม่พดู คาว่า “ขอบคุณ” กับลูกค้ า
- ทะเลาะ/เถียงกับลูกค้ าเสียงดัง
- ให้ ลกู ค้ าเปิ ดประตูให้ (เดินตามหลังลูกค้ า)
- ไม่ออกไปส่งลูกค้ าตอนลูกค้ ากลับ
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..

วันเวลาสถานที่

อธิบายพฤติกรรมที่สงั เกตเห็น

หมายเหตุ เหตุผลที่หวั ข้ อใน Checklist เป็ นเรื่ องของการจับผิด ก็เพราะว่าสะดวกต่อการตรวจประเมินกว่าการจับถูก และ
จะได้ นาเอาข้ อมูลไปประกอบการแจ้ งพนักงานผู้ถกู ประเมิน เพราะสามารถอ้ างถึงเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ ง่าย

