Traditional HR Management

Competency – Based HR Management

หล ักการ( Foundation)
เน ้นการวิเคราะห์งานเพือกําหนดใบกําหนดหน ้าทีงาน
งานอะไรบ ้างทีจะต ้องทําในตําแหน่งงานนัน ๆ โดยมิได ้
พูดถึงเป้ าหมายหรือผลลัพธ์ของงานทีต ้องการ ซึงการ
วิเคราะห์งาน นันจะเป็ นพืนฐานสําคัญในการสรรหา
คัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน และ
การให ้รางวัลแก่พนักงาน

เน ้นไปทีพฤติกรรมหรือความสามารถของตําแหน่งงาน
โดยการประเมินความสามารถของพนักงานเปรียบเทียบ
กับความสามารถทีตําแหน่งงานต ้องการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะเน ้นไปทีการคัดสรรคนทีมี
ความสามารถทีถูกต ้องเหมาะสม เพราะความ สามารถนี
่ ลผลิตหรือผลลัพธ์ทหั
เองจะนํ าไปสูผ
ี วหน ้างานต ้องการ

เหตุผลหล ัก ( Chief Reasons)

เน ้นไปทีขอบเขตงานหรือปริมาณงาน ( Quantity) ที
พนักงานต ้องทํา องค์การจะมองหาคนทีจะทํางานได ้
ตามหน ้าทีงานทีได ้ระบุไว ้ในใบกําหนดหน ้าทีงาน

เน ้นผลผลิต ( Productivity) ทําอย่างไรให ้พนักงาน
ทํางานได ้ผลงานทีดีเลิศ การแข่งขันบนพืนฐานของการ
มีคนทีมีความสามารถเป็ นเลิศ หรือพวกดาวเด่น (
Talent)

ความท้าทาย (Challenge)
• ความเข ้าใจแนวคิด หลักการของ Competency ยัง
• การเผชิญกับการเปลียนแปลงของโครงสร ้างองค์การ
ั เจนเท่าทีควร
ไม่ชด
โครงสร ้างหน่วยงาน มีผลทําให ้ขอบเขตงานทีระบุไว ้
ต ้องปรับเปลียนตามไปด ้วย
• การกําหนดความสามารถของกลุ่มพนักงานทีมีผลงาน
ดีนันต ้องใช ้เวลาและงบประมาณค่าใช ้จ่ายพอสมควร
• การบริหารงานบุคคลในอดีตมิได ้พูดถึงการพัฒนา
ทักษะความเป็ นผู ้นํ าให ้กับพนักงานทีมีผลงานดีเลิศ
• ผู ้ชํานาญการหรือเชียวชาญในแนวคิดของ
หรือพวกดาวเด่น ( Talent)
Competency ยังมีไม่มากนัก

บทบาทของงาน HR (Role of HR Function)
งาน HR จะถูกมองว่าเป็ นการพัฒนาประสิทธิภาพและ
งาน HR จะถูกมองว่าเป็ นกฎระเบียบข ้อบังคับ กฎหมาย
การเพิมผลผลิตของพนักงาน โดยเน ้นให ้พนักงานมี
นโยบายและกระบวนการทีต ้องถือปฏิบัต ิ
พฤติกรรมการทํางานให ้ตรงกับความสามารถทีกําหนด

การวางแผนงานด้าน HR ( HR Planning Subsystem)

• เน ้นจํานวนพนักงาน ( Head Count) และ
ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
• คาดการณ์วา่ จํานวนพนักงานของแต่ละหน่วยงานที
จะมีในอนาคตควรจะไม่ต่างจากอดีตมากนัก

• เน ้นการเพิมมูลค่างานให ้กับองค์การและการพัฒนา
คนให ้มีผลงานดีเลิศ
• ควรมีการทบทวนจํานวนพนักงานทีควรจะมีในอนาคต
ไม่จําเป็ นว่าจํานวนพนักงานในอนาคตต ้องเท่ากับปี ท ี
ผ่านมา

การสรรหาค ัดเลือกพน ักงาน ( Employee Recruitment and Selection)
• สรรหาคนจากแหล่งสรรหาทังภายในและภายนอก

• สรรหาคนจากแหล่งสรรหาเดิมทีได ้ผลมาแล ้ว

• หาผู ้สมัครจากการพิจารณาถึงคุณสมบัตท
ิ จํี าเป็ นของ • หาผู ้สมัครจากการพิจารณาถึงความสามารถของ
แต่ละตําแหน่งงาน
ผู ้สมัครกับความสามารถทีกําหนดขึนของแต่ละตําแหน่ง
งาน
• ตังสมมติฐานว่าการศึกษา ประสบการณ์ และ
คุณสมบัตข
ิ ันตําทีจําเป็ นจะเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญเท่า • พยายามกําหนดพฤติกรรมของคนทีมีผลงานดีเลิศ
เทียมกับความ สามารถในการปฏิบัตข
ิ องแต่ละตําแหน่ง เพือเป็ นแม่แบบในการสรรหาคนตามพฤติกรรมของคน
งาน
กลุ่มนี

การฝึ กอบรมและพ ัฒนาพน ักงาน (Employee Training and Development Subsystem)
• เน ้นให ้พนักงานมีความรู ้ ทักษะ และทัศนคติทดี
ี ใน
การทํางาน

• เน ้นให ้พนักงานมีความสามารถในการทํางานเพือให ้
พนักงานมีผลงานทีดีเลิศ

• กระบวนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานยังไม่เป็ น
ระบบ และชัดเจนเท่าทีควร

• มีระบบการประเมินความสามารถของพนักงาน การ
ติดตามผลการทํางานของพนักงานเป็ นระยะ

ระบบการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน ( Performance Management Subsystem)
• เน ้นการรักษาต ้นทุนค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนให ้มีน ้อยทีสุด
• วัดผลจากงานทีต ้องปฏิบัต ิ โดยมีการให ้ข ้อมูล
ป้ อนกลับแก่พนักงาน พยายามรักษาและจูงใจพนักงาน
ทีสามารถปฏิบัตงิ านตามขอบเขตหน ้าทีงานทีกําหนด
ขึน

• เน ้นการพัฒนาความสามารถของพนักงานในอนาคต
• วัดผลงานจากความสามารถ และผลงานทีเกิดขึน
โดยการให ้ข ้อมูลป้ อนกลับถึงความสามารถทีควรพัฒนา
่ ลงานทีดีขนต่
เพือนํ าไป สูผ
ึ อไป

สรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบันจะเน ้นไปที Competency ซึงถือเสมือนเป็ นปั จจัยนํ า (Lead
Indicators) ทีทําให ้พนักงานมีผลผลิตหรือผลงานทีสามารถประเมินหรือวัดผลออกมาเป็ นตัวเลขได ้ ( Lag Indicators) อีกทัง
การกําหนด Competency จะเป็ นพืนฐานสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด ้านอืน ๆ สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของ
Competency นันจะขอกล่าวถึงในตอนถัดไป

(แหล่งข ้อมูลอ ้างอิง : หนังสือ Com petency – Based Human Resource Management เขียนโดย David D.
Dubois และ William J. Rothwell)

