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แตงโดย สุกัญญ

ทามกลางการแขงขันระหวางองคกรตางๆ การจะสรางความไดเปรีย
แนวคิดเรื่อง Competency มาใชพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในองคกร และแมว
มานานในตางประเทศแตสําหรับในประเทศไทยแนวคิดนี้เพ่ิงจะไดรับความ
การพัฒนาองคกรเมื่อไมก่ีปมานี้ 

CCoommppeetteennccyy  คือ อะไรคือ อะไร  
 กอนที่จะกาวไปสูกระบวนการในการสราง Competency ภายในองค
ทําความเขาใจคําจํากัดความของ Competency วาหมายถึง ความรู ทักษะ และ
บุคคลนั้นทํางานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวาผูอ่ืน  
 จากความหมายดังกลาวทําใหสามารถแบงประเภทของ Competency 

• สวนที่มองเห็นไดชัด ไดแก ทักษะ (ส่ิงที่บุคคลนั้นปฏิบัติเปนประ
ความรูความสามารถ เชน ความรูดานกฎหมายดานภาษาอังกฤษ เปนตน 

• สวนที่อยูภายในตัวบุคคล ไดแก ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจในกา

ทั้งนี้ความสําคัญของ Competency ไมไดอยูที่บุคคลนั้นมีความรู/ทักษ
บุคคลสามารถนําความรู/ทักษะนั้นมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลงานที่โดดเดน

ในสวนขององคกรก็เชนเดียวกัน องคกรจําเปนตองกําหนด Core C
ส่ิงที่องคกรทําไดดีที่สุดเพื่อตอบสนองตอเปาหมายทางกลยุทธ ซึ่งจะเปนแนว
ทํางานตางๆที่ทําใหองคกรมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน  

 
.................................................................................................................

1

 
า รัศมีธรรมโชติ 
บเชิงการแขงขันจําเปนตองนํา
าแนวคิดดังกลาวจะแพรหลาย
สนใจและนํามาประยุกตใชใน

กร เราจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
คุณลักษณะสวนบุคคลที่ทําให

ไดเปน 2 สวน คือ 
จํา จนเกิดความชํานาญ) และ

รทํางาน เปนตน 

ะในเรื่องนั้นๆหรือไม แตอยูที่
ไดหรือไม   

ompetency ขององคกร นั่นคือ 
ทางในการกําหนดกระบวนการ

........................................... 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



หลังจากทําความเขาใจกับคํานิยามของ Competency แลว ข้ันตอมาคือการนําแนวคิดนี้มา
ประยุกตใชในการพัฒนาองคกรเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

TThhee  LLeeaarrnniinngg  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((องคกรแหงการเรียนรูองคกรแหงการเรียนรู))  
 อาจกลาวไดวาการสราง Competency ในองคกรนั้นทายที่สุดจะนําไปสูรูปแบบขององคกรที่เรียกวา 
“องคกรแหงการเรียนรู” ซึ่งตนตํารับของแนวคิดนี้ คือ Peter M.Senge ไดใหคํานิยามขององคกรแหงการ
เรียนรูวา หมายถึง ที่ซึ่งมนุษยจะสามารถพัฒนาศักยภาพ ไดรับการสงเสริมใหแสดงความคิดใหมๆ และ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืนอยางตอเนื่อง มีบรรยากาศแหงความไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและกันอันนํามาซึ่งผลสําเร็จ
รวมกัน 

 ตัวอยางที่ดีขององคกรแหงการเรียนรูในประเทศไทย คือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งกําหนดพันธกิจไววา “เราเปนเลิศในดานการผลิตและเราสรางความ
เปนเลิศดวยการมีบุคลากรที่เฉลียวฉลาดและผานการฝกอบรมอยางดี ผูซึ่งทุมเทการ
ทํางานภายใตวัฒนธรรมองคกรที่ยกยองความสําเร็จดานคุณภาพ การทํางานหนักและ
จริยธรรม เรามุงที่จะเปนผูนําในทุกประเภทธุรกิจที่เราทําทั้งภายในประเทศและใน
ภูมิภาค เพ่ือที่จะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมใหกับผูถือหุน”   ดวย
เหตุนี้ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด จึงไดกําหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

• กําหนดใหการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับในองคกรเปนภาระหนาที่ๆสําคัญขององคกร โดยมี
วัตถุประสงคของการฝกอบรมเพื่อตระเตรียมบุคลากรใหเปนสมาชิกที่มีคุณคาในสังคมฐานความรู  

• การสับเปลี่ยนตําแหนง (Job Rotation) โดยการมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงานในตําแหนง
หนึ่งๆเปนเวลาไมนานเกินกวา 4-5 ป จากนั้นจะโยกยายบุคลากรไปปฏิบัติงานในตําแหนงอ่ืนเพื่อใหเกิด
การเรียนรูวิธีการทํางานชิ้นใหมรวมทั้งสรางเครือขาย (Working Network) ใหมๆ 

• การสรางชุมชนที่เปนแหลงรวมวิธีปฏิบัติช้ันเลิศ (Best Practice Community) ดวยการสงเสริม
ใหบุคลากรรวบรวมและบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติงาน รวมทั้งความสําเร็จในอดีตเพื่อเก็บรักษา
ความรูและประสบการณเหลานี้ใหดํารงอยูในองคกรและเพื่อใหบุคคลอื่นนําไปใชประโยชนตอไป 

• การใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) ดวยการสงเสริมใหบุคลากรเกิด
ความกระตือรือรนในการเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณเพ่ือยกระดับตนเองตลอดเวลาโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกวา การฝกอบรมบนระบบคอมพิวเตอร (Computer-Based Training) 

• สมาชิกระดับสูงของฝายบริหารทุกทานมีหนาที่ตองเขาประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่จัดขึ้นเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือใหมั่นใจไดวาทรัพยากรมนุษยในองคกรจะไดรับการ
เอาใจใสที่ดีจากบุคลากรตั้งแตระดับบนลงมา 
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จากกรณีตัวอยางของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) อาจสรุปไดวา
ปจจัยที่นําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูมี 5 ปจจัย คือ 
1.  องคกรถือวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของผลงานและการตอบสนองตอเปาหมายขององคกร 



2.  องคกรเห็นคุณคาของกระบวนการเรียนรูและสงเสริมใหบุคลากร “เรียนรูวิธีการเรียนรู”  
3.  องคกรใหความสําคัญกับการกําหนดเนื้อหาของการเรียนรู โดยถือวาความสามารถในการกําหนดเนื้อหา
ของการเรียนรูมีความสําคัญเทากับตัวเนื้อหา 
4.     องคกรใหโอกาสในการพัฒนา Competency ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร 
5.   องคกรเห็นวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานและเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคน  
  
การจะพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูจําเปนตองสราง การจะพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูจําเปนตองสราง CCoommppeetteennccyy--BBaassee  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  
((CCBBLL)) ทั้ง 3 ขนตอน ไดแก ั้

 1.  ขั้นการวิเคราะหความจําเปนขององคกร เร่ิมตนจากการที่ฝายบริหารสูงสุดขององคกรเห็น
ความจําเปนในการนํา CBL มาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององคกรและบุคลากรในองคกรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมุงมั่นสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป ดังนั้นจุดเริ่มตน
ของโครงการสราง CBL จึงอยูที่การสรางทีมงานขึ้นมากอนโดยมีสมาชิกประกอบดวยตัวแทนจากทุกสวน
ขององคกรรวมถึงผูบริหารระดับสูงที่จะตองรวมอยูในทีมเพื่อเปนหลักประกันวาทีมงานจะไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร นอกจากนี้ตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal) และกําหนดแผนงาน (Action Plan) 
ตลอดจนวิธีการสื่อสารเพื่อใหสามารถแจงความคืบหนาใหกับสมาชิกทุกคนและบุคคลอื่นๆในองคกร 

 2.  ขั้นการสราง Competency Model
      ข้ันตอนที่ 1 : กําหนด “เกณฑที่ใชวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน” ดวยการใชการประเมินแบบ 
360 องศา คือ การประเมินผลงานจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และลูกคา โดย
ผลการวิจัยพบวาการประเมินผลงานจากเพื่อนรวมงานใหผลใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
      ข้ันตอนที่ 2 : กําหนดกลุมตัวอยาง เกณฑที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 จะนํามาใชในการคนหากลุม
พนักงานที่มีผลงานดีเลิศ (Superior) และกลุมเปรียบเทียบที่มีผลงานตาม
เกณฑเฉล่ียปกติ ขอพึงระลึกคือ Superior ตัวจริง คือ ผูที่ “เกงงาน”  และ 
“เกงคน” ในเวลาเดียวกัน โดยสัดสวนระหวางผูที่มีผลงานดีเลิศ    กับผูที่มี
ผลงานปานกลางควรอยูในอัตรา 4 : 3 จึงจะใหผลที่นาเช่ือถือได 
     ข้ันตอนที่ 3 : การเก็บขอมูล สามารถทําได 6 วิธี จาก 6 แหลง คือ 

1) การใชแบบสัมภาษณ 
2) คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ 
3) การใชแบบสํารวจ 
4) Competency Model Database “Expert System” 
5) การวิเคราะหงาน 
6) การสังเกตพฤติกรรม 
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ข้ันตอนที่ 4 : การวิเคราะหขอมูลและการสราง  Competency นําขอมูลจากทุกแหลงที่รวบรวม
ไดมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดบุคลิกภาพและ Skill Competency เพ่ือแยกบุคคลที่มีผลงานดีเลิศออกจากผูที่  มี
ผลงานปานกลาง 

ข้ันตอนที่ 5 : การตรวจสอบความถูกตองของ Competency Model โดยการทดสอบกับ
กลุมตัวอยางกลุมใหม หรือใชวิธีที่ดีที่สุดคือ การฝกอบรมบุคคลใหมี Competency ตาม Competency 
Model แลววัดผลวาบุคคลเหลานี้มีผลงานดีข้ึนหรือไม 

ข้ันตอนที่ 6 : การนํา Competency Model ไปใชงาน เชน การนําขอมูล Competency ไปใช
ออกแบบการสัมภาษณงานเพื่อคัดเลือกพนักงานใหม หรือใชกับการจัดทํา Career Pathing การบริหาร
ผลงาน การฝกอบรมและการพัฒนา การจายผลตอบแทน เปนตน 

3. ขั้นการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม  สําหรับพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอผลลัพธ หรือ
เปาหมายตามที่องคกรตองการ โดยเริ่มจากการทําความเขาใจสมมุติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ 
เพราะผูใหญไมใชเด็กที่ยินดีที่จะเรียนรูทุกส่ิง ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองคํานึงถึง 

• ผูใหญตองการรูวา “ทําไมเขาควรจะตองเรียนรู”  เร่ืองหนึ่งๆ 
• ผูใหญตองการเรียนรูดวยตนเอง 
• ผูใหญมีประสบการณที่หลากหลายและมากกวาเด็ก 
• ผูใหญพรอมที่จะเรียนรูตอเมื่อเขาตองเผชิญกับสถานการณที่บีบบังคับใหตองรูหรือทําบาง

ส่ิงใหไดเพ่ือใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและนาพึงพอใจมากขึ้น  
     ดวยเหตุดังกลาวการจัดหลักสูตรฝกอบรมจึงจําเปนตองยึดหลักดังนี้ 

• ตองเนนหนักไปที่ Competency โดยคํานึงวา Competency นั้นสัมพันธกับเปาหมายของ  
ตําแหนงงานนั้นๆและจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางไร 

• ตองเก่ียวของกับผูเรียนและทําใหผูเรียนเกิดสํานึกของความรับผิดชอบตอความสําเร็จขององคกร 
• ตองจําลองมาจากสถานการณการทํางานหรือใกลเคียงกับสภาพตางๆที่มีในงาน 
• ตองทําใหพนักงานทราบวาจะประยุกตการเรียนรูไปใชกับงานไดอยางไร 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนตัวอยางที่ดีของความพยายามในการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยยึดมั่นในการมุง
สรางและสรรหาพนักงานที่เปนทั้ง “คนเกง” และ “คนดี” ดวยการกอตัง้ 
“ศูนยพัฒนาความรู” หรือ Knowledge Management Center ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” 
(Learning Organization)  
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เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองและทีมงาน แนวทางที่ “ศูนยพัฒนา
ความรู” ดําเนินการมีดังนี้ 

• Working Knowledge เปนกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมความรูตางๆท่ีเก่ียวของกับการ
ทํางานเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดศึกษา 

• Knowledge Sharing Board (KSB) เปนระบบแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานเปด
โอกาสใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ “ถาม-ตอบ” หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกัน 

 กิจกรรมหนึ่งที่พนักงานจัดขึ้นทุกวันศุกร คือ การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันโดย
เวลาประมาณ 15.00 น. ของวันดังกลาว พนักงานทุกคนจะละจากงานประจําของตนมาที่ Learning Corner 
ซึ่งเปนที่ๆบริษัทจัดไวใหพนักงานมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยพนักงานจะหมุนเวียนกันนํา
เร่ืองที่ตนศึกษามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะหรือความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานที่เหลือ 

 Group Briefing  คือ การที่พนักงานคนใดคนหนึ่งไดอานหนังสือดีๆสักเลมหนึ่ง แลวนํา
เนื้อหาจากหนังสือเลมนั้นมาสรุปใหเพ่ือนฟง โดยการทําเปน Presentation แลวถายเปน VDO Clip จากนั้น
องคกรจะนํามา Load ลงบน Website เพ่ือใหพนักงานทานอื่นๆที่ไมมีโอกาสเขาฟงการสรุป ในวันนั้น
สามารถดูไดโดยเห็นทั้งภาพและไดยินทั้งเสียง  

• Case Study เปนการรวบรวมกรณีศึกษาตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตใหพนักงานไดศึกษาเพื่อนํา
ประสบการณหรือขอคิดตางๆไปประยุกตใชในการทํางาน 

• Soft Learning เปนสื่อการเรียนรูรูปแบบใหมซึ่งเก็บบันทึกไวในระบบ Intranet ของบริษัท 
และพนักงานทุกคนสามารถเขาไปใชบริการได เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับ   
ขององคกรเกิดความใฝรู และสนใจที่จะศึกษาคนควารายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง 

• e-Library ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เปดโอกาสใหพนักงานสามารถสืบคนหรือ ยืม
หนังสือผานระบบ Intranet ขององคกร 

• e-ISO  ระบบการบริหารคุณภาพผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดภาระการจัดการเอกสาร 
• e-HR  เปนระบบการบริหารทรัพยากรสมัยใหมที่นําระบบ IT มาบูรณาการงานบรหิารบคุคล

ใหอยูบน Web 
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