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ในบทความฉบับ ที่ แ ล้ ว ได้ ก ล่า วถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สาหรั บ การสรรหาคัด เลือ กพนัก งาน โดยพิ จ ารณาว่า ขี ด
ความสามารถ (Competency) แต่ละตัวที่กาหนดขึ ้นมานันจะต้
้
องใช้ เครื่ องมือใดบ้ าง สาหรับบทความฉบับนี ้จะนาเสนอ
แนวทางการกาหนดชุดคาถามจาก Competency ที่กาหนดขึ ้น ภายหลังจากที่องค์การได้ กาหนด Competency ที่จาเป็ น
ทัง้ Core และ Job Competency เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เทคนิคในการกาหนดข้ อคาถาม
การกาหนดชุดคาถามเพื่อการสัมภาษณ์ งานบนพื ้นฐานของ Competency นัน้ จะต้ องมีองค์ประกอบที่ควร
คานึงถึง ได้ แก่
1. การกาหนด Competency ในแต่ ละประเภท – องค์การจะต้ องกาหนดให้ ได้ ก่อนว่า Competency ที่จะ
น ามาใช้ ใ นองค์ ก ารนัน้ มี กี่ ป ระเภท แล้ ว แต่ ละประเภทจะเรี ย กชื่ อ อย่า งไรบ้ าง มี ค าจ ากัด ความของแต่ละประเภท
Competency เป็ นอย่างไร หลังจากนันจะต้
้
องกาหนด Competency ในแต่ละประเภทว่าจะเป็ นตัวใดบ้ าง หนึ่งตาแหน่ง
ไม่ควรกาหนด Competency มาก ประมาณไม่ควรเกินกว่า 20 ตัว จาเป็ นจะต้ องเป็ น Competency ตัวหลัก ๆ ที่สาคัญ
ของตาแหน่งงานนัน้
2. การกาหนดความหมายของ Competency – เมื่อกาหนด Competency ได้ แล้ ว จะต้ องกาหนดว่าในแต่ละ
Competency ที่กาหนดขึ ้นมานันมี
้ ความหมายว่าอย่างไรบ้ าง เทคนิคการเขียนความหมายนันจะต้
้ องเป็ นการสรุปรวมของ
พฤติกรรมที่ต้องการให้ พนักงานในองค์การแสดงออก ซึง่ จะต้ องเป็ นพฤติกรรมที่นบั ได้ ในเชิงคุณภาพ ประเมินจากความถี่
ของการแสดงพฤติกรรมนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนความหมายของพฤติกรรมดังต่อไปนี ้
1. เขียนขึ ้นต้ นด้ วยคานาม
2. ประมาณ 2-3 บรรทัด
3. เน้ นสรุปพฤติกรรมทังหมดที
้
่ต้องการในตาแหน่งงานนัน้
3. การกาหนดผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรม – พบว่า Competency แต่ละตัวจะต้ องมีผลลัพท์เชิงพฤติกรรมที่
คาดหวังที่แตกต่างกันไป ซึง่ พฤติกรรมนันจะต้
้ องประเมินได้ จากการแสดงออกของพนักงาน ทังนี
้ ้พฤติกรรมที่ถกู กาหนดขึ ้น

ใน Competency แต่ละตัวนันจะต้
้
องเป็ นพฤติกรรมของคนที่มีผลงานดีในองค์การ (Good Performer) หรื อหาก
ไม่สามารถหาพนักงานที่มีผลงานดีใน Competency เรื่ องนัน้ ๆ ได้ องค์การจะต้ องพิจารณาจากพฤติกรรมที่คาดหวังหรื อ
ต้ องการให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานขององค์การและของหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมดังต่อไปนี ้
1. เขียนขึ ้นต้ นด้ วยคานาม
2. ประมาณ 1-2 บรรทัด
3. เน้ นสรุปพฤติกรรมที่ต้องการให้ พนักงานแสดงออกตาม Competency นัน้
4. การกาหนดข้ อคาถามในการสัมภาษณ์ งาน – เมื่อกาหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได้ แล้ ว ผลลัพธ์ ที่องค์การ
ต้ องการนันจะเป็
้
นแนวทางในการกาหนดชุดคาถามตามผลลัพธ์ที่คาดหวังและต้ องการให้ พนักงานแสดงออก อย่างน้ อย ๆ
จะทาให้ ผ้ สู มั ภาษณ์มีทิศทางในการกาหนดข้ อคาถามที่จะนามาใช้ ในการสัมภาษณ์งานได้ อย่างตรงประเด็น โดยการตัง้
คาถามนันจะเน้
้
นคาถามปลายเปิ ด (Open Questions) ที่เน้ นให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ตอบคาถามหรื อเล่าเรื่ องราว/เหตุการณ์ที่
เกิ ดขึน้ มิใช่เป็ นการตอบว่าใช่หรื อไม่ใช่ ซึ่งเป็ นการตัง้ คาถามแบบปลายปิ ด (Closed Questions) เพราะจะทาให้
ผู้สัม ภาษณ์ ไม่ได้ ข้ อมูลของผู้สมัครที่ จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ผ้ ูสัมภาษณ์ ใ นการพิ จ ารณาคัด เลือ กผู้สมัค รที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมที่สดุ ในตาแหน่งงานนัน้ ๆ
ผู้เขียนขอสรุปรูปแบบ (Template) ของการกาหนดชุดคาถามตาม Competency แต่ละตัว ดังต่อไปนี ้
ผู้เขียนขอนาเสนอตัวอย่ างของการกาหนดชุดคาถาม เพื่อให้ ผ้ อู ่ านเห็นภาพและเกิดความเข้ าใจมาก
ยิ่งขึน้ ดังต่ อไปนี ้
Code 001
ความหมาย

Equipment Using (การใช้ อุปกรณ์ /เครื่องมือ)
การจัดหาและเตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์ / เครื่ องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบารุงรักษา และการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่ องมือประเภทต่าง ๆ
ชุดคาถาม

ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรม

 เท่าที่ผา่ นมาคุณ คุณเคยลืมเตรี ยมอุปกรณ์/เครื่ องมือเพื่อใช้ ในการประชุม การจัดเตรียมอุปกรณ์ /
หรื อจัดกิจกรรมต่างๆ บ้ างหรื อไม่ ขอให้ คุณยกตัวอย่างเหตุการณ์และ เครื่ องมือในการทางานตามที่
ได้ รับมอบหมาย
แนวทางแก้ ไขปั ญหาของ คุณในครัง้ นัน้
 ช่วยยกตัวอย่างอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่คณ
ุ ใช้ งานเป็ นประจา คุณมีวิธีการ ความเข้ าใจถึงวิธีการดูแล
ดูแลc]tบารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านันอย่
้ างไร ขอให้ ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ และบารุงรักษาอุปกรณ์ /
เครื่ องมือต่าง ๆ
สาคัญ ๆ มา 2 ชิ ้น

สรุปว่า การนา Competency มาใช้ ในการสัมภาษณ์งานนันจะท
้ าให้ เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ ้นในการพิจารณา
คัดเลือกหาบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับองค์การและลักษณะงาน และนันหมายความว่
้
าองค์การสามารถประหยัด
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่ผิดพลาดมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงกับความต้ องการ

