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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
การจัดทาและวิเคราะห์ Competency Profile
การจัดทาและวิเคราะห์ Competency Profile เพื่อสารวจว่า Competency ของแต่ละตาแหน่งมีรายละเอียดเป็ น
อย่างไรด้ วยการแบ่งระดับของ Competency ออกเป็ นหลายระดับ โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 3-5 ระดับ สาหรับเทคนิคการ
ประเมิน ส่วนใหญ่ จะใช้ 2 วิธี คือ
1. Focus group interview (การสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย)
2. 360 degree feedback (การประเมินรอบด้ าน 360 องศา)
องค์กรส่วนใหญ่จะเลือกใช้ ที่ปรึกษาเป็ นผู้ประเมินให้ ในฐานะที่ผ้ เู ขียนเป็ นที่ปรึกษาคนหนึง่ ขอท้ วงติงองค์กรหลาย
แห่งที่ปล่อยให้ ที่ปรึ กษาทางานโดยลาพัง เพราะทาให้ องค์กรไม่ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการประเมินและ
วิเคราะห์ ผู้เขียนยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะเห็ นพนักงานที่เป็ น Talent ขององค์กรนัง่ ร่ วมทางานด้ วยกัน เพื่อที่อนาคตองค์กร
สามารถทางานได้ เองไม่ต้องพึ่งพิงที่ปรึ กษา หมายถึง องค์กรสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยอิสระ มีบางกรณี
เท่านัน้ ที่จะขอเว้ นไม่ให้ สมั ภาษณร่วม เพราะจะทาให้ พนักงานบางท่านที่ถกู สัมภาษณ์ไม่ ให้ ความร่ วมมือหากมีพนักงาน
ของบริ ษัทนัง่ ร่วมอยูด่ ้ วย และที่สาคัญ คือ พนักงานผู้นนต้
ั ้ องเป็ นผู้ที่องค์กรคัดเลือกแล้ วว่ามีความจงรักภักดีกบั องค์กรและ
มีความสามารถเพียงพอ

ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง Competency Profile อย่างง่ายๆของ ตาแหน่งงานพนักงานฝ่ ายบุคคล ดังนี ้
Competency

ระดับ
1

2

ทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

X

ทักษะการจัดทาและนาเสนอรายงาน

X

ความรู้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

X

ความรู้ในเรื่ องประกันสังคม

X

ความรู้ในเรื่ องกองทุนเงินทดแทน

X

มนุษยสัมพันธ์

3

X

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

X

การสือ่ สาร

X




ระดับ 1 หมายถึง พนักงานผู้นั ้ นมี Competency ต่ากว่ามาตรฐาน
ระดับ 2 หมายถึง พนักงานผู้นนมี
ั ้ Competency อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
ระดับ 3 หมายถึง พนักงานผู้นนมี
ั ้ Competency สูงกว่ามาตรฐานและคาดหวัง

ในแต่ละระดับคะแนน ควรนิยามว่ารายละเอียดของ Competency ที่พบเพื่อไม่ให้ ต้องตีความกันว่าต้ องให้ คะแนน
อยูใ่ นระดับใด บางแห่งจึงจัดทาเป็ น Competency Dictionary โดยละเอียด ซึง่ ผู้เขียน ขอยกตัวอย่างเฉพาะ เรื่ องมนุษย์
สัมพันธ์ ดังนี ้

มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship)
นิยาม : การสร้ างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นทังภายในหน่
้
วยงานและภายนอกหน่วยงาน
ระดับ
1

Competency




2





3





ไม่คอ่ ยทักทายผู้อื่น หรื อไม่สนใจในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อนื่ ๆ
ดื ้อดึง ไม่คอ่ ยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นในรอบการประเมินที่ผา่ นมา
เป็ นผู้เริ่ มต้ นการสร้ างสัมพันธภาพหรื อทักทายผู้อื่นก่อน
มีบคุ ลิกภาพที่ยิ ้มแย้ มแจ่มใสเสมอ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นและโต้ แย้ งอย่างมีเหตุผล
มีบคุ ลิกภาพที่เป็ นมิตรต่อผู้อื่นเสมอทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
ช่วยเหลือและมีน ้าใจต่อผู้ร่วมงานอย่างสมา่ เสมอ
รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และโต้ แย้ งอย่างมีเหตุผล รวมทังการควบคุ
้
มอารมณ์ตนเอง

ผู้อา่ นสามารถกา หนดนิยามและรายละเอียดอื่นๆได้ เอง ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคาดว่าผู้อา่ นคงจะต้ อง
ประสบปั ญหาในกรณีดงั นี ้
1. บาง Competency คาบเกี่ยวกันระหว่างระดับคะแนน จะเป็ นระดับ 1 ก็ถกู เป็ นบาง Competency และบาง
Competency ก็อยู่ในระดับ 2 จะเป็ นระดับ 1 ก็ไม่ใช่ทงหมด
ั้
จะเป็ นระดับ 2 ก็ไม่เชิง จะถือเกณฑ์ตดั สินใจ
อย่างไร ผู้เขียนขอเสนอให้ มีการประชุมกันแล้ วถือเป็ นฉันทามติจะดีกว่าครับ โดยพิจารณาว่า Competency ใดที่
แสดงออกอย่างเด่นชัดกว่าอีก Competency หนึง่ ก็ให้ ระดับคะแนนตาม Competency นัน้
2. ไม่ปรากฏอยูใ่ นนิยามรายละเอียดของ Competency จะต้ องทาอย่างไร ? ในกรณีนี ้ ผู้เขียนขอเสนอให้ ประชุมกัน
แล้ วเพิ่มลงไปในรายละเอียดของ Competency นัน้
3. จะแบ่งระดับมากกว่านี ้ เป็ น 4-5 ระดับได้ หรื อไม่ ? คาตอบคือ “ ได้ แน่นอนครับ ” แต่ในครัง้ ต่อไป ก็ต้องประเมิน
โดยใช้ หลักเกณฑ์เดิมก่อนนะครับ หากมีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์ใดๆ ต้ องทบทวน Competency Profile ของคน
นันใหม่
้ ด้วยครับ
4. จาเป็ นหรื อไม่ที่ต้องนิยาม Competency Dictionary เหมือนในหนังสือ ? คาตอบ คือ “ ไม่จาเป็ น ” ครับ หนังสือ
หรื อบทความต่างๆแม้ กระทัง่ ที่ผ้ เู ขียนกาลังนาเสนออยู่นี ้ ต้ องให้ ผ้ อู ่านใช้ พิจารณญานนาไปประยุกต์ ใช้ ตาม
ความเหมาะสมเป็ นหลัก

ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนขอสรุ ปให้ ผ้ อู ่าน อย่าไปยึดติดอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆให้ มากนัก ให้ ปรับใช้ ยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรจะดีกว่าครับ ไม่มีอะไรถูก ไม่มีอะไรผิด ต้ องทดลองปรับใช้ ดกู ่อนนะครับ “ ทุกย่าง
ก้ าวที่เดิน ต้ องเริ่ มที่ก้าวแรกก่อนเสมอ ” เป็ นคติพจน์ของผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษาให้ องค์กรกล้ าที่จะเปลีย่ นแปลงครับ เช่น
เดียวกัน ในฐานะที่ผ้ เู ขียนก็เป็ น Auditor ไปตรวจรับรองระบบ ISO พบว่า หลายองค์กรสร้ างระเบียบปฏิบตั ิและกฎเกณฑ์
เข้ มงวดกว่าที่ ISO กาหนดไว้ เสียอีก ผลที่ตามมา คือ ปฏิบตั ิตามเอกสารไม่ค่อยได้ จึงขอฝากให้ ผ้ อู ่านโดยเฉพาะ MR
กลับไปคิดทบทวนใหม่วา่ เป็ นเพราะ ระบบ ISO จึงทา ให้ งานยาก หรื อ เพราะ คนที่ทาให้ งานยาก ครับ ปั ญหาทุกอย่าง
แก้ ไขได้ ถ้ าใจคิดจะแก้ และลงมือทาจริ งครับ

