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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION) 

การจัดท าและวิเคราะห์ Competency Profile 

            การจดัท าและวิเคราะห์ Competency Profile เพื่อส ารวจว่า Competency ของแต่ละต าแหน่งมีรายละเอียดเป็น
อยา่งไรด้วยการแบง่ระดบัของ Competency ออกเป็นหลายระดบั โดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็น 3-5 ระดบั ส าหรับเทคนิคการ
ประเมิน สว่นใหญ่ จะใช้ 2 วิธี คือ 

1. Focus group interview (การสมัภาษณ์กลุม่เปา้หมาย) 
2. 360 degree feedback (การประเมินรอบด้าน 360 องศา) 

            องค์กรสว่นใหญ่จะเลอืกใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินให้ ในฐานะท่ีผู้ เขียนเป็นท่ีปรึกษาคนหนึง่ขอท้วงติงองค์กรหลาย
แห่งที่ปล่อยให้ที่ปรึกษาท างานโดยล าพงั เพราะท าให้องค์กรไม่ได้เรียนรู้เทคนิคการสมัภาษณ์ เทคนิคการประเมินและ
วิเคราะห์ ผู้ เขียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นพนกังานที่เป็น Talent ขององค์กรนัง่ร่วมท างานด้วยกนั เพื่อที่อนาคตองค์กร
สามารถท างานได้เองไม่ต้องพึ่งพิงที่ปรึกษา หมายถึง องค์กรสามารถพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่องโดยอิสระ มีบางกรณี
เทา่นัน้ ที่จะขอเว้นไมใ่ห้สมัภาษณร่วม เพราะจะท าให้พนกังานบางท่านที่ถกูสมัภาษณ์ไม่ให้ความร่วมมือหากมีพนกังาน
ของบริษัทนัง่ร่วมอยูด้่วย และที่ส าคญั คือ พนกังานผู้นัน้ต้องเป็นผู้ที่องค์กรคดัเลอืกแล้ววา่มีความจงรักภกัดีกบัองค์กรและ
มีความสามารถเพียงพอ 

 

 

 

 

 



 

ผู้ เขียนจะขอยกตวัอยา่ง Competency Profile อยา่งง่ายๆของ ต าแหนง่งานพนกังานฝ่ายบคุคล ดงันี ้

Competency 
ระดับ 

1 2 3 

ทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   X   

ทกัษะการจดัท าและน าเสนอรายงาน   X   

ความรู้ในกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ X     

ความรู้ในเร่ืองประกนัสงัคม X     

ความรู้ในเร่ืองกองทนุเงินทดแทน X     

มนษุยสมัพนัธ์     X 

การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู   X   

การสือ่สาร   X   

 ระดบั 1 หมายถึง พนกังานผู้นั ้นมี Competency ต ่ากวา่มาตรฐาน 
 ระดบั 2 หมายถึง พนกังานผู้นัน้มี Competency อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
 ระดบั 3 หมายถึง พนกังานผู้นัน้มี Competency สงูกวา่มาตรฐานและคาดหวงั 

            ในแตล่ะระดบัคะแนน ควรนิยามวา่รายละเอียดของ Competency ที่พบเพื่อไมใ่ห้ต้องตคีวามกนัวา่ต้องให้คะแนน
อยูใ่นระดบัใด บางแหง่จึงจดัท าเป็น Competency Dictionary โดยละเอียด ซึง่ผู้ เขียน ขอยกตวัอยา่งเฉพาะ เร่ืองมนษุย์
สมัพนัธ์ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 



 

มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relationship) 

นิยาม : การสร้างและรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่นทัง้ภายในหนว่ยงานและภายนอกหนว่ยงาน 

ระดับ Competency 

1  ไมค่อ่ยทกัทายผู้อื่น หรือไมส่นใจในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อืน่ๆ 
 ดือ้ดงึ ไมค่อ่ยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 เคยมเีหตกุารณ์ทะเลาะววิาทกบัผู้อื่นในรอบการประเมินที่ผา่นมา 

2  เป็นผู้ เร่ิมต้นการสร้างสมัพนัธภาพหรือทกัทายผู้อื่นก่อน 
 มีบคุลกิภาพที่ยิม้แย้มแจ่มใสเสมอ 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและโต้แย้งอยา่งมีเหตผุล 

3  มีบคุลกิภาพที่เป็นมิตรตอ่ผู้อื่นเสมอทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 
 ช่วยเหลอืและมีน า้ใจตอ่ผู้ ร่วมงานอยา่งสม า่เสมอ 
 รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น และโต้แย้งอยา่งมีเหตผุล รวมทัง้การควบคมุอารมณ์ตนเอง 

ผู้อา่นสามารถก า หนดนิยามและรายละเอียดอื่นๆได้เอง ตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ผู้ เขียนคาดวา่ผู้อา่นคงจะต้อง 

ประสบปัญหาในกรณีดงันี ้

1. บาง Competency คาบเก่ียวกันระหว่างระดบัคะแนน จะเป็นระดบั 1 ก็ถกูเป็นบาง Competency และบาง 
Competency ก็อยู่ในระดบั 2 จะเป็นระดบั 1 ก็ไม่ใช่ทัง้หมด จะเป็นระดบั 2 ก็ไม่เชิง จะถือเกณฑ์ตดัสินใจ
อยา่งไร ผู้ เขียนขอเสนอให้มีการประชมุกนัแล้วถือเป็นฉนัทามติจะดีกวา่ครับ โดยพิจารณาวา่ Competency ใดที่
แสดงออกอยา่งเดน่ชดักวา่อีก Competency หนึง่ก็ให้ระดบัคะแนนตาม Competency นัน้ 

2. ไมป่รากฏอยูใ่นนิยามรายละเอยีดของ Competency จะต้องท าอยา่งไร ? ในกรณีนี ้ผู้ เขียนขอเสนอให้ประชมุกนั
แล้วเพิ่มลงไปในรายละเอียดของ Competency นัน้ 

3. จะแบง่ระดบัมากกวา่นี ้เป็น 4-5 ระดบัได้หรือไม ่? ค าตอบคือ “ ได้แน่นอนครับ ” แต่ในครัง้ต่อไป ก็ต้องประเมิน
โดยใช้หลกัเกณฑ์เดิมก่อนนะครับ หากมีการเปลีย่นแปลงเกณฑ์ใดๆ ต้องทบทวน Competency Profile ของคน
นัน้ใหมด้่วยครับ 

4. จ าเป็นหรือไมท่ี่ต้องนิยาม Competency Dictionary เหมือนในหนงัสอื ? ค าตอบ คือ “ ไม่จ าเป็น ” ครับ หนงัสือ
หรือบทความต่างๆแม้กระทัง่ที่ผู้ เขียนก าลงัน าเสนออยู่นี ้ต้องให้ผู้อ่านใช้พิจารณญานน าไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมเป็นหลกั 



            ด้วยเหตุนี ้ผู้ เขียนขอสรุปให้ผู้อ่าน อย่าไปยึดติดอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆให้มากนกั ให้ปรับใช้ยืดหยุ่นตาม

ความเหมาะสมของวฒันธรรมองค์กรจะดีกว่าครับ ไม่มีอะไรถกู ไม่มีอะไรผิด ต้องทดลองปรับใช้ดกู่อนนะครับ “ ทกุย่าง

ก้าวที่เดิน ต้องเร่ิมที่ก้าวแรกก่อนเสมอ ” เป็นคติพจน์ของผู้ เขียนในฐานะท่ีปรึกษาให้องค์กรกล้าที่จะเปลีย่นแปลงครับ เช่น 

เดียวกนั ในฐานะท่ีผู้ เขียนก็เป็น Auditor ไปตรวจรับรองระบบ ISO พบวา่ หลายองค์กรสร้างระเบียบปฏิบตัิและกฎเกณฑ์

เข้มงวดกว่าที่ ISO ก าหนดไว้เสียอีก ผลที่ตามมา คือ ปฏิบตัิตามเอกสารไม่ค่อยได้ จึงขอฝากให้ผู้อ่านโดยเฉพาะ MR 

กลบัไปคิดทบทวนใหมว่า่ เป็นเพราะ ระบบ ISO จึงท า ให้งานยาก หรือ เพราะ คนที่ท าให้งานยาก ครับ ปัญหาทกุอย่าง

แก้ไขได้ ถ้าใจคิดจะแก้และลงมือท าจริงครับ 


