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ในตอนที่ แล้ ว เราได้ พูดคุย กัน ถึ ง ความแตกต่างระหว่างการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษย์ ใ นอดี ตกับ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ม่งุ เน้ นไปที่ Competency สาหรับบทความนี ้เราจะพูดคุยกันถึงภาพรวมของการนา Competency มา
ใช้ ในงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บุค คลที่ มี ส่ว นสาคัญ หรื อ เป็ นต้ น ก าเนิ ด ของแนวคิ ด Competency นั่น ก็ คื อ นัก จิ ตวิ ท ยาชื่ อ David C.
McClelland ได้ ทานายว่านอกเหนือจากความฉลาดแล้ ว ความสามารถในด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ( Personal
Characteristics) เช่น แรงจูงใจส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ ของบุคคล เป็ นต้ น เป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญและมีผลอย่างมากต่อ
ความสาเร็ จ ในการทางาน และนอกเหนือ จาก McClelland แล้ ว ยังมีนักคิ ดอีกหลายคนที่มีมุม มองในแนวคิดของ
Competency ดังต่อไปนี ้
McLagan มองว่า Competency เป็ นความรู้ หรื อทักษะที่สง่ ผลต่อผลผลิตหรื อผลลัพธ์ ที่สาคัญ ( Key Outputs)
ของแต่ละตาแหน่งงาน George Klemp ระบุว่า Job Competency เป็ นลักษณะของบุคคลที่สะท้ อนให้ เห็นถึงผลการ
ปฏิบตั ิที่ดีเลิศหรื อที่มีประสิทธิ ภาพ สาหรับ Spencer มองว่า Competency จะประกอบไปด้ วย แรงจูงใจ ( Motives)
ลักษณะของคน ( Traits) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ( Self Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ ( Skill)
จากแนวคิดเกี่ ยวกับ Competency ของนักคิดที่หลายหลาย จึงสรุ ปได้ ว่า Competency เป็ นพฤติกรรมที่
แสดงออกของคนโดยสะท้ อ นถึ ง ความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ ( Skill) และคุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ( Personal
Characteristics/Attributes) : KSAs ซึง่ พฤติกรรมที่แสดงออกมานันต้
้ องสามารถสังเกตเห็นได้ บรรยาย และตรวจสอบได้
และ การกาหนด Competency ของแต่ละงานควรประกอบไปด้ วยอะไรบ้ างนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องกาหนด
กลุม่ เป้าหมายว่าควรกาหนดพฤติกรรมของ Competency ในตาแหน่งงานใดบ้ าง และ Competency ที่กาหนดขึ ้นนันมี
้
ความถูกต้ องมากน้ อยเพียงใด อีกทังสิ
้ ง่ ที่ต้องพึงปฏิบตั ิในการนา Competency ไปใช้ และประสพผลสาเร็ จ ได้ แก่
• การได้ รับแรงสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารตามสายงานต่าง ๆ

• การสือ่ สารให้ กบั พนักงานเข้ าใจถึงแนวคิด ประโยชน์ และบทบาทของพนักงานที่มีต่อการนา Competency ไป
ใช้
• ความพร้ อมของทรัพยากรที่ใช้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลา
• ความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญของผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดเพื่อทาความเข้ าใจกับพนักงานถึง
Competency ที่กาหนดขึ ้น
• การมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการกาหนด Competency ของแต่ละตาแหน่งงาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ไม่ควรกาหนด Competency เพียงหน่วยงานเดียว
เมื่อมีการกาหนด Competency ของแต่ละงานเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ขันตอนที
้
่ควรดาเนินการต่อไปนัน่ ก็คือ การ
กาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละระดับตาแหน่งงาน ขอให้ ลองคิดว่าถ้ าเป็ น Competency เรื่ องของ
การสื่อ สาร พฤติก รรมที่ คาดหวัง ของพนักงานเป็ นอย่า งไร ของหัวหน้ า งานควรเป็ น อย่างไร และของผู้จัด การควรมี
พฤติกรรมอย่างไรในแง่มมุ ของการสือ่ สาร ทังนี
้ ้วิธีการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังนัน้ ได้ แก่
• วิธีการประเมินความสามารถของตาแหน่ งงาน ( The Job Competence Assessment Method : JCAM)
โดยใช้ เทคนิคของ Behavior Event Interviewing : BEI เป็ นการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายที่เลือกขึ ้นมาว่า
พฤติกรรมอะไรที่คาดหวังหรื อต้ องการในแต่ละ Competency และตามระดับตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งวิธี
นี ้จะมีจดุ อ่อนคือ ต้ องใช้ ระยะเวลา และผู้มีความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญพอสมควร
• วิธีการใช้ ความสามารถที่มีการกาหนดมาแล้ ว ( The Competency Menu Method) โดยการค้ นหา
Competency จากเว็ ป ไซด์ หรื อ จากแหล่ง ข้ อ มูลอื่ น ที่ มี ก ารก าหนดขึน้ ข้ อ ควรระวัง สาหรั บ วิ ธี นี ค้ ื อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เหมาะสมกับรู ปแบบและวัฒนธรรมองค์การ ไม่ควรนา Competency ที่กาหนดเสร็ จ
เรี ยบร้ อยมาใช้ ทงหมด
ั้
เพราะบางพฤติกรรมอาจไม่เหมาะสมสาหรับองค์การของตน
แล้ ว Competency ควรแบ่งเป็ นกี่ประเภท : พบว่าโดยส่วนใหญ่การกาหนดชื่อเรี ยกของ Competency ในแต่ละ
องค์ การอาจมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดคงจะหนีไม่พ้นการกาหนด Competency หลัก หรื อที่เรี ยกว่า Core
Competency ซึ่งเป็ นความสามารถหลักหรื อพฤติกรรมที่อยากให้ พนักงานทุกคนมีหรื อแสดงออกเหมือน ๆ กัน โดยส่วน
ใหญ่ Core Competency เท่าที่พบเห็น เช่น การมุ่งเน้ นที่ลูกค้ า ( Customer Orientation) การทางานเป็ นทีม (
Teamwork) ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ( Creativity) ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ( Credibility) เป็ นต้ น
นอกจาก Core Competency แล้ ว องค์การต่าง ๆ พยายามจะกาหนด Competency ที่ เกี่ยวข้ องกับงาน พูด
ง่าย ๆ ว่างานต่างกัน Competency ควรแตกต่างกัน ซึ่งจะเรี ยก Competency ในรู ปแบบนี ้ว่า Job Competency บางที่
จะเรี ยกว่า Functional Competency หรื อ Technical Competency ลองคิดภาพดูวา่ Competency ของงานบุคคลควรมี
อะไร แตกต่างจากงานบัญชีการเงินอย่างไร แน่นอนว่าคงแตกต่างกัน งานบุคคลจะเน้ นไปที่ความรู้ ด้านงานบริ หารและ
พัฒนาบุคคล ความมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การสือ่ สารด้ วยวาจา แต่สาหรับงานบัญชีการเงินจะเน้ น ไปที่

ความรู้ ด้ านบัญชีต้นทุน บัญชี บริ หาร บัญชีการเงิ น รวมทังทั
้ กษะการรวบรวมข้ อมูล ความละเอียดรอบคอบ ความคิด
วิเคราะห์ การคานวณตัวเลข
สรุ ปว่า : ในบทความตอนนีผ้ ้ อู ่านคงจะเข้ าใจที่มาที่ไปของ Competency มากขึน้ สาหรั บรายละเอียดของ
ขันตอนในการก
้
าหนด Competency จะขอกล่าวถึงในบทความตอนถัดไป
( หมายเหตุ : ผู้เขียนขอชี ้แจงรู ปแบบของบทความเรื่ อง Competency Based Human Resource Management จะเป็ น
การสรุ ปเนื ้อหาจาก Text Book ชื่อ Competency – Based Human Resource Management เขียนโดย David D.
Dubois และ William J. Rothwell และเพื่อให้ เนื ้อหาที่สื่อออกมาเป็ นลาดับขันตอนมากยิ
้
่งขึ ้น ในบางส่วนดิฉนั จะเขียน
ข้ อมูลเพิ่มเติมขึ ้นจากประสบการณ์ ที่มี ทังนี
้ ้การเขียนเรื่ องนี ้มีความหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านสามารถนาข้ อมูลที่ได้ รับไป
ประยุกต์ใช้ ได้ )

