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Enhance Business Competitiveness with Competency

Course outline
หลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบจัดทาโมเดลสมรรถนะความสามารถบุคลากรอย่ างเป็ นระบบ
เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ
(Enhance Business Competitiveness with Competency Modeling)
( หลักสู ตร 2 วัน )
โดย

อาจารย์ (โค้ ช) ไรย์ วนิ ท์ บุญสวัสดิ์
Executive Coach and Management Consultant

หลักการและความสาคัญ
ความคาดหวังสู งสุ ดประการหนึ่ งของผูบ้ ริ หารองค์กรธุ รกิ จต่างๆ คือ การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีผล
กาไรต่อเนื่ อง มีความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับชั้นนาของตลาด และมีการเติบโตขององค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน แล้วองค์ป ระกอบอะไรบ้า งที่ เป็ นปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จพื้ น ฐานส าคัญ ซึ่ งสนับ สนุ น ให้อ งค์ก ร
สามารถบรรลุ เป้ าหมายดังกล่ าวนี้ ได้ ประเด็นคาถามนี้ เป็ นที่ สนใจของนักธุ รกิ จ เจ้าของกิ จการและนัก
บริ หารจัดการมาอย่างยาวนานแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการบริ หารจัดการได้ศึกษาวิจยั จนพบว่า
องค์ป ระกอบหลัก ที่ ส าคัญ ขององค์ก รใดๆประกอบด้ว ยส่ วนหลัก ต่ า งๆ 3 ส่ วน ได้แก่ กระบวนการ
(Process) วิท ยาการ (Technology) และทรั พยากรมนุ ษ ย์ (People) ที่ ผสานเข้าด้วยกันเพื่ อการสร้ างสรรค์
และส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าขององค์กร
องค์กรใดที่ครอบครององค์ประกอบทั้ง 3 ที่มีความเป็ นเลิ ศและสามารถผสานองค์ประกอบทั้ง 3
ส่ วนให้ทางานร่ วมกันได้อย่างสอดประสานแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาสิ นค้าและบริ การและการส่ งมอบ
คุณค่าให้กบั ลูกค้าได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆ ซึ่ งแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันที่เหนื อกว่า และหวังได้ถึง
ความภักดีของลู กค้า ส่ วนแบ่งตลาด ผลกาไร การเป็ นองค์กรชั้นแนวหน้าหรื อผูน้ าตลาด และการเติบโต
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน

หน้ า 1 / 7

http://www.entraining.net

Enhance Business Competitiveness with Competency

เมื่ อตรรกะเป็ นเช่ นนี้ ประเด็นค าถามที่ ตามมาคื อ แล้วองค์ก รจะต้องดาเนิ นการอย่างไรเพื่ อให้
องค์กรมีความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความเป็ นเลิศ และจะต้อง
ปฏิบตั ิการอย่างไรต่อไป จะเริ่ มจากองค์ประกอบใดก่อนหรื อจะดาเนินการไปพร้อมๆกัน การค้นหาคาตอบ
สาหรับประเด็นดังกล่าวนี้ สามารถใช้หลักคิดเชิ งระบบ (System thinking) เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ด้วยหลักคิดแบบเหตุและผล พบว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนั้นสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทกล่าวคือ
องค์ป ระกอบที่ เป็ นผูก้ าหนด(ทรั พยากรมนุ ษย์) และองค์ประกอบที่ เป็ นผูถ้ ู ก กาหนด(กระบวนการและ
เทคโนโลยี) เนื่องจากองค์ประกอบที่มีความสามารถในการคิดและพัฒนาได้ดว้ ยตัวเองมีเพียงองค์ประกอบ
เดียวเท่านั้นนัน่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ จะสร้างให้เกิดกระบวนการ
ที่ มี ค วามสามารถสู ง(ประสิ ท ธิ ผ ล) และสร้ า งหรื อ คัด สรรเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาใช้ ป ระโยชน์
(ประสิ ทธิภาพ)
การมี บุ ค ลากรที่ ยอดเยี่ยมจึ ง เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้น ที่ ส าคัญ ของการบรรลุ ค วามยัง่ ยืนขององค์ก ร สิ่ ง ที่
น่าสนใจอย่างยิง่ คือ แล้วเราจะสามารถมีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร ในด้านกลยุทธ์แล้วมี 2 ทางเลือกที่
จะทาให้เราสามารถได้มาซึ่ งบุคลากรที่ยอดเยี่ยม คือ การสร้ างและการซื้ อ (Build and Buy) ซึ่ งแน่ นอนว่า
การซื้ อเป็ นกลยุทธ์ในระยะสั้นที่ ตอ้ งการหวังผลลัพธ์ทางธุ รกิ จบางประการอย่างรวดเร็ ว (ซึ่ งไม่ใช่ กรณี
ปกติ) อีกทางเลือกหนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ผลในระยะยาวคือการสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถทักษะ
เหมาะสมกับงานทั้งในปั จจุบนั และอนาคต แต่ปัญหาหลักประการหนึ่ งที่หลายองค์กรต่างประสบในการ
เลื อกใช้ก ลยุท ธ์ ส ร้ างและพัฒ นาบุ ค ลากรก็ คื อ จะพัฒ นาบุ คลากรให้มี ความรู ้ ทัก ษะความสามารถให้
เหมาะสมและประสบความสาเร็ จได้อย่างไรด้วยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรใน
สายงานต่างๆในตาแหน่ งงานระดับต่างๆควรได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาสิ่ งใดบ้างจึงจะเหมาะสมและ
สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ คาถามเหล่ านี้ จะได้รับคาตอบและทางออกที่ กระจ่างชัดด้วยสิ่ งที่เรี ยกว่า
โมเดลสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) เมื่อองค์กรมีโมเดลสมรรถนะความสามารถสาหรับ
บุ ค ลากรทุ ก ตาแหน่ งงานแล้วการจัดสรรคนให้เหมาะกับ งาน (Put the right man on the right job) การ
ฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรอย่างเหมาะสมเฉพาะรายบุ ค คลเพื่ อ ก าจัด จุ ด อ่ อนและเสริ ม จุ ด แข็ ง ของ
บุคลากรแต่ละคนให้เหมาะกับงานที่รับผิดชอบทั้งปั จจุบนั และอนาคตก็ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป การใช้จ่าย
เพื่อการฝึ กอบรมก็จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง และยังเชื่ อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุ รกิ จที่องค์กรคาดหวังไว้อีกด้วย
การสรรหาว่าจ้างบุ คลากรก็ มีป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่งขึ้ น (Recruit and hiring the best that fit the job) เหล่ านี้ คื อ
ประโยชน์ส่วนหนึ่งที่องค์กรจะได้รับจากการมีโมเดลสมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงาน
หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการที่นาเสนอนี้ วิทยากรที่ปรึ กษาได้ออกแบบมาเพื่อการให้ความรู ้
และสอนแนะการวิเคราะห์จดั ทาอย่างเป็ นขั้นตอน (Step by Step) ตามระเบียบวิธีการ (Methodology) ซึ่ ง
ได้ใ ช้ในโครงการให้ค าปรึ ก ษาแนะน าการจัด ท าโมเดลสมรรถนะความสามารถและแผนการพัฒ นา
ฝึ กอบรมบุ ค ลากร (Training and Development Plan) ให้ ก ับ องค์ก รชั้น น าต่ างๆหลายโครงการซึ่ งเป็ น
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องค์กรทั้งในภาคธุ รกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมสามารถออกแบบและจัดทาโมเดล
สมรรถนะความสามารถ (Competency Model) ได้อย่างเป็ นระบบและถูกต้อง

จุดประสงค์ของหลักสู ตร
1.

2.

ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของบุคลากร
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ผูเ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็ นโมเดลสมรรถนะความสามารถ
ของตาแหน่งงาน
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สามารถใช้เครื่ องมือและเทคนิคสาหรับวิเคราะห์และจัดทาโมเดลสมรรถนะความสามารถของ
ตาแหน่งงานได้อย่างเป็ นระบบ
ได้มีโอกาสทดลองจัดทาโมเดลสมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงานต่างๆภายในหน่วยงาน
หรื อส่ วนงานที่ผเู ้ ข้าอบรมปฏิบตั ิงานอยู่ เช่น หน่วยงานขายและตลาด เป็ นต้น
มีความรู ้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้โมเดลสมรรถนะความสามารถ เช่น ประยุกต์เพื่อการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาฝึ กอบรม การบริ หารผลตอบแทน เป็ น
ต้น

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
วันที่ 1
▪

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถ (Competency)
▪ นิ ยามและความหมาย
▪ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความสาเร็ จขององค์กร
▪ ที่มา ประเภท และการนาไปใช้ประโยชน์

▪

กรอบหลักการความเป็ นเลิศทางธุ รกิจ (Business Excellence Framework) และมุมมองเกี่ยวกับ
สมรรถนะความสามารถในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของการบริ หารจัดการแบบองค์รวม (Holistic
Management)

▪

สุ ดยอดบุคลากร สร้างได้หรื อไม่ การนาศักยภาพสู งสุ ดออกมา ทาได้จริ งหรื อ เข้าใจปั จจัยกาหนด
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อการบริ หารคนให้ได้ผลงาน
Workshop

▪

DISC Assessment

การระบุสมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency)
▪ การกาหนดสมรรถนะความสามารถหลักขององค์กร (Corporate Core Competency)
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์บริ บทอุตสาหกรรม(Industrial Contexts) และโซ่คุณค่าธุ รกิจ
(Business Value Chain)
▪

การกาหนดสมรรถนะหลักด้วยเทคนิคการตรวจสอบความรู ้เชิงยุทธศาสตร์ ขององค์กร
(Strategy Knowledge Audit)

การกาหนดสมรรถนะหลักด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Business Success Factors
▪ การกาหนดสมรรถนะหลักด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ Customer Values
▪ เทคนิ คอื่นๆในการกาหนดสมรรถนะหลัก
▪ ขั้นตอนการกาหนดสมรรถนะความสามารถหลัก
Workshop
การออกแบบกาหนดสมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency)
▪
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▪

การวิเคราะห์บริ บทอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์โซ่คุณค่าธุ รกิจ
การตรวจสอบความรู ้เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
การวิเคราะห์ Business Success Factors
การวิเคราะห์ Customer Value
สรุ ป Core Competency ขององค์กร

การระบุสมรรถนะความสามารถในงาน (Job Competency)
▪ แนะนาเกี่ยวกับ Managerial Competency และ Functional (Technical) Competency
▪ การกาหนดสมรรถนะความสามารถในงานด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ลก
ั ษณะงาน (Job
Description Analysis)
▪

การกาหนดสมรรถนะความสามารถในงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน (Work
Study and Process Analysis)

▪

การกาหนดสมรรถนะความสามารถในงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ผลงาน
(Performance and Results Analysis)

Workshop

การออกแบบกาหนดสมรรถนะความสามารถในงานสาหรับตาแหน่งงาน
ตัวอย่างในสายงานต่างๆ ได้แก่
 การตลาดและการขาย
 จัดหาจัดซื้ อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บัญชี และการเงิน
 ทรัพยากรบุคคล

วันที่ 2
▪

การระบุสมรรถนะความสามารถเชิงพฤติกรรมในงาน (Behavior) ด้วยการวิเคราะห์ค่านิยม ความ
เชื่อและวัฒนธรรมองค์กร

▪

การกาหนดระดับสมรรถนะความสามารถ
▪ แนวคิด ประโยชน์และเทคนิ คการแบ่งระดับ
Workshop
การระดมสมองวิเคราะห์กาหนดระดับและนิยามหรื อคาอธิบายคุณลักษณะ
ประจาระดับ

▪

การจัดทารายละเอียดประกอบโมเดลสมรรถนะความสามารถ
▪ การกาหนดน้ าหนักของแต่ละสมรรถนะ
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การกาหนดระดับความคาดหวังของแต่ละสมรรถนะ

▪

เทคนิคการประเมินสมรรถนะความสามารถของบุคลากร
Workshop
การทดลองกาหนดระดับคาดหวังและประเมินสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากรตัวอย่าง

▪

การประยุกต์และนา Competency ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
▪ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
▪ การประเมินผลการปฏิ บต
ั ิงาน
▪ การพัฒนาและฝึ กอบรม
▪ การสื บทอดตาแหน่ง
▪ การบริ หารผลตอบแทน

▪

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบ

หมายเหตุ
บริ ษทั จัดเตรี ยมเอกสารแสดงโครงสร้างองค์กร คาบรรยายลักษณะงาน (JD) และกระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานหลักๆของตาแหน่งงานตัวอย่าง (การตลาดและขาย จัดหาจัดซื้ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี
การเงิน และบริ หารทรัพยากรบุคคล) ไว้ประกอบการจัดทา Workshop ด้วย

แนวทางในการดาเนินหลักสู ตรฝึ กอบรม








การฝึ กอบรมใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้ได้
ทันที
เนื้ อหาของหลัก สู ตรมี ท้ งั การบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิ บตั ิ ก าร ( Work
Shop) , การแสดงสถานการณ์ จาลอง (Simulation) และ การนาเสนอ (Present) ทาให้การเรี ยนรู ้ เกิ ด
ความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
วิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ
Group Coaching เพื่ อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สามารถพัฒ นาประยุกต์เทคนิ คและเครื่ องมื อได้อย่างเหมาะสม
กับจริ ตของตนเอง และนาไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชานาญ
เน้นรู ปแบบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการควบคู่กบั ทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณี ศึกษาจากกระบวนการ
ดาเนินงานจริ งขององค์กร เพื่ออธิ บายประมวลสรุ ปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทกั ษะเบื้องต้นใน
การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป
หน้ า 6 / 7

http://www.entraining.net

Enhance Business Competitiveness with Competency

ระยะเวลาดาเนินงานฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ นจานวน 2 วัน (09.00 – 16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
บุคลากรในสายงานต่างๆขององค์กรที่มีความสนใจในเรื่ อง
ประโยชน์
1. หัวหน้างาน
2. ผูจ้ ด
ั การและผูบ้ ริ หารระดับกลาง
3. ผูบ
้ ริ หารระดับสู ง

Competency

และต้องการนาไปใช้

จานวนผู้เข้
เข้าอบรม
เพื่อให้การฝึ กอบรมมีประสิ ทธิ ผลในการส่ งมอบองค์ความรู ้ (การอบรมเน้นการมีส่วนร่ วมผ่าน
การแลกเปลี่ยน การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่ม) จานวนผูเ้ ข้าอบรมที่เหมาะสมไม่
ควรเกิน 30 คน

หน้ า 7 / 7

