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Course outline 

หลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบจัดท าโมเดลสมรรถนะความสามารถบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิ 
(Enhance Business Competitiveness with Competency Modeling) 

( หลกัสูตร 2 วนั ) 
โดย 

อาจารย์(โค้ช) ไรย์วนิท์  บุญสวสัดิ์ 
Executive Coach and Management Consultant 

 

 
 

หลกัการหลกัการและความส าคญัและความส าคญั  
 

ความคาดหวงัสูงสุดประการหน่ึงของผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจต่างๆ คือ การด าเนินธุรกิจอย่างมีผล
ก าไรต่อเน่ือง มีความสามารถในการแข่งขนัอยูใ่นระดบัชั้นน าของตลาด และมีการเติบโตขององคก์รอยา่ง
ย ัง่ยืน แล้วองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จพื้นฐานส าคัญซ่ึงสนับสนุนให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวน้ีได้ ประเด็นค าถามน้ีเป็นท่ีสนใจของนักธุรกิจ เจา้ของกิจการและนัก
บริหารจดัการมาอยา่งยาวนานแลว้ ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการดา้นการบริหารจดัการไดศึ้กษาวจิยัจนพบวา่
องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญขององค์กรใดๆประกอบด้วยส่วนหลักต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการ 
(Process) วิทยาการ (Technology) และทรัพยากรมนุษย ์(People) ท่ีผสานเขา้ดว้ยกนัเพื่อการสร้างสรรค์
และส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ขององคก์ร 

องค์กรใดท่ีครอบครององคป์ระกอบทั้ง 3 ท่ีมีความเป็นเลิศและสามารถผสานองค์ประกอบทั้ง 3 

ส่วนให้ท างานร่วมกนัได้อย่างสอดประสานแล้ว ก็จะสามารถพฒันาสินคา้และบริการและการส่งมอบ
คุณค่าให้กบัลูกคา้ไดดี้กวา่องคก์รอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่ และหวงัไดถึ้ง
ความภกัดีของลูกคา้ ส่วนแบ่งตลาด ผลก าไร การเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าหรือผูน้ าตลาด และการเติบโต
ขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
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เม่ือตรรกะเป็นเช่นน้ี ประเด็นค าถามท่ีตามมาคือ แล้วองค์กรจะตอ้งด าเนินการอย่างไรเพื่อให้
องค์กรมีความพร้อมทั้งในดา้นกระบวนการ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเป็นเลิศ และจะตอ้ง
ปฏิบติัการอยา่งไรต่อไป จะเร่ิมจากองคป์ระกอบใดก่อนหรือจะด าเนินการไปพร้อมๆกนั การคน้หาค าตอบ
ส าหรับประเด็นดงักล่าวน้ี สามารถใช้หลกัคิดเชิงระบบ (System thinking) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
ดว้ยหลกัคิดแบบเหตุและผล พบวา่องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2  ประเภทกล่าวคือ 
องค์ประกอบท่ีเป็นผูก้  าหนด(ทรัพยากรมนุษย)์ และองค์ประกอบท่ีเป็นผูถู้กก าหนด(กระบวนการและ
เทคโนโลย)ี เน่ืองจากองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการคิดและพฒันาไดด้ว้ยตวัเองมีเพียงองคป์ระกอบ
เดียวเท่านั้นนัน่คือ ทรัพยากรมนุษย ์ กล่าวคือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จะสร้างใหเ้กิดกระบวนการ
ท่ีมีความสามารถสูง(ประสิทธิผล) และสร้างหรือคัดสรรเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมมาใช้ประโยชน์
(ประสิทธิภาพ) 

การมีบุคลากรท่ียอดเยี่ยมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญของการบรรลุความย ัง่ยืนขององค์กร ส่ิงท่ี
น่าสนใจอยา่งยิ่งคือ แลว้เราจะสามารถมีบุคลากรท่ียอดเยี่ยมไดอ้ยา่งไร ในดา้นกลยุทธ์แลว้มี 2 ทางเลือกท่ี
จะท าให้เราสามารถไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ียอดเยี่ยม คือ การสร้างและการซ้ือ (Build and Buy) ซ่ึงแน่นอนว่า
การซ้ือเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้ นท่ีตอ้งการหวงัผลลพัธ์ทางธุรกิจบางประการอย่างรวดเร็ว (ซ่ึงไม่ใช่กรณี
ปกติ) อีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีประสิทธิผลในระยะยาวคือการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทกัษะ
เหมาะสมกบังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แต่ปัญหาหลกัประการหน่ึงท่ีหลายองค์กรต่างประสบในการ
เลือกใช้กลยุทธ์สร้างและพฒันาบุคลากรก็คือ จะพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถให้
เหมาะสมและประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไรดว้ยการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรใน
สายงานต่างๆในต าแหน่งงานระดบัต่างๆควรไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาส่ิงใดบา้งจึงจะเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบ ค าถามเหล่าน้ีจะไดรั้บค าตอบและทางออกท่ีกระจ่างชัดด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า 
โมเดลสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) เม่ือองคก์รมีโมเดลสมรรถนะความสามารถส าหรับ
บุคลากรทุกต าแหน่งงานแล้วการจดัสรรคนให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) การ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างเหมาะสมเฉพาะรายบุคคลเพื่อก าจดัจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ
บุคลากรแต่ละคนใหเ้หมาะกบังานท่ีรับผิดชอบทั้งปัจจุบนัและอนาคตก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป การใชจ่้าย
เพื่อการฝึกอบรมก็จะมีประสิทธิภาพสูง และยงัเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีองค์กรคาดหวงัไวอี้กดว้ย 
การสรรหาว่าจา้งบุคลากรก็มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน (Recruit and hiring the best that fit the job) เหล่าน้ีคือ
ประโยชน์ส่วนหน่ึงท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการมีโมเดลสมรรถนะความสามารถของต าแหน่งงาน 

หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีน าเสนอน้ี วิทยากรท่ีปรึกษาไดอ้อกแบบมาเพื่อการให้ความรู้
และสอนแนะการวิเคราะห์จดัท าอยา่งเป็นขั้นตอน (Step by Step) ตามระเบียบวิธีการ (Methodology) ซ่ึง
ได้ใช้ในโครงการให้ค  าปรึกษาแนะน าการจดัท าโมเดลสมรรถนะความสามารถและแผนการพฒันา
ฝึกอบรมบุคลากร (Training and Development Plan) ให้กับองค์กรชั้ นน าต่างๆหลายโครงการซ่ึงเป็น
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องคก์รทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวสิาหกิจ เพื่อให้ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถออกแบบและจดัท าโมเดล
สมรรถนะความสามารถ (Competency Model) ไดอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

 
 

 
 

จุดประสงค์ของหลกัสูตรจุดประสงค์ของหลกัสูตร  
1. ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของบุคลากร 

ความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 
2. ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนต่างๆท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นโมเดลสมรรถนะความสามารถ

ของต าแหน่งงาน 
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3. สามารถใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคส าหรับวิเคราะห์และจดัท าโมเดลสมรรถนะความสามารถของ
ต าแหน่งงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

4. ไดมี้โอกาสทดลองจดัท าโมเดลสมรรถนะความสามารถของต าแหน่งงานต่างๆภายในหน่วยงาน
หรือส่วนงานท่ีผูเ้ขา้อบรมปฏิบติังานอยู ่เช่น หน่วยงานขายและตลาด เป็นตน้ 

5. มีความรู้ความเขา้ใจการประยกุตใ์ชโ้มเดลสมรรถนะความสามารถ เช่น ประยกุตเ์พื่อการสรรหา
คดัเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันาฝึกอบรม การบริหารผลตอบแทน เป็น
ตน้ 

 

เน้ือหาของหลกัสูตร เน้ือหาของหลกัสูตร ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  

วนัที ่วนัที ่11  

▪ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

▪ นิยามและความหมาย 

▪ ความส าคญัต่อการบริหารจดัการความส าเร็จขององคก์ร 

▪ ท่ีมา ประเภท และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

▪ กรอบหลกัการความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence Framework) และมุมมองเก่ียวกบั
สมรรถนะความสามารถในฐานะองคป์ระกอบหน่ึงของการบริหารจดัการแบบองคร์วม (Holistic 

Management) 

▪ สุดยอดบุคลากร สร้างไดห้รือไม่ การน าศกัยภาพสูงสุดออกมา ท าไดจ้ริงหรือ เขา้ใจปัจจยัก าหนด
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อการบริหารคนใหไ้ดผ้ลงาน 

Workshop DISC Assessment  

▪ การระบุสมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency) 

▪ การก าหนดสมรรถนะความสามารถหลกัขององคก์ร (Corporate Core Competency) 

ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์บริบทอุตสาหกรรม(Industrial Contexts) และโซ่คุณค่าธุรกิจ 

(Business Value Chain) 

▪ การก าหนดสมรรถนะหลกัดว้ยเทคนิคการตรวจสอบความรู้เชิงยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
(Strategy Knowledge Audit) 

▪ การก าหนดสมรรถนะหลกัดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ Business Success Factors 

▪ การก าหนดสมรรถนะหลกัดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ Customer Values 

▪ เทคนิคอ่ืนๆในการก าหนดสมรรถนะหลกั 

▪ ขั้นตอนการก าหนดสมรรถนะความสามารถหลกั 

Workshop การออกแบบก าหนดสมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency) 
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 การวเิคราะห์บริบทอุตสาหกรรม 

 การวเิคราะห์โซ่คุณค่าธุรกิจ 

 การตรวจสอบความรู้เชิงยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

 การวเิคราะห์ Business Success Factors 

 การวเิคราะห์ Customer Value 

 สรุป Core Competency ขององคก์ร 

▪ การระบุสมรรถนะความสามารถในงาน (Job Competency) 

▪ แนะน าเก่ียวกบั Managerial Competency และ Functional (Technical) Competency 

▪ การก าหนดสมรรถนะความสามารถในงานดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ลกัษณะงาน (Job 

Description Analysis) 

▪ การก าหนดสมรรถนะความสามารถในงานดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์การปฏิบติังาน (Work 

Study and Process Analysis) 

▪ การก าหนดสมรรถนะความสามารถในงานดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ผลงาน 
(Performance and Results Analysis) 

Workshop การออกแบบก าหนดสมรรถนะความสามารถในงานส าหรับต าแหน่งงาน 

   ตวัอยา่งในสายงานต่างๆ ไดแ้ก่ 

 การตลาดและการขาย 

 จดัหาจดัซ้ือ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 บญัชีและการเงิน 

 ทรัพยากรบุคคล 
 

วนัที ่วนัที ่22  

▪ การระบุสมรรถนะความสามารถเชิงพฤติกรรมในงาน (Behavior) ดว้ยการวเิคราะห์ค่านิยม ความ
เช่ือและวฒันธรรมองคก์ร 

▪ การก าหนดระดบัสมรรถนะความสามารถ 

▪ แนวคิด ประโยชน์และเทคนิคการแบ่งระดบั 

Workshop การระดมสมองวิเคราะห์ก าหนดระดบัและนิยามหรือค าอธิบายคุณลกัษณะ 

  ประจ าระดบั 

▪ การจดัท ารายละเอียดประกอบโมเดลสมรรถนะความสามารถ 

▪ การก าหนดน ้าหนกัของแต่ละสมรรถนะ 
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▪ การก าหนดระดบัความคาดหวงัของแต่ละสมรรถนะ 

▪ เทคนิคการประเมินสมรรถนะความสามารถของบุคลากร 

Workshop การทดลองก าหนดระดบัคาดหวงัและประเมินสมรรถนะความสามารถของ 

   บุคลากรตวัอยา่ง 

▪ การประยกุตแ์ละน า Competency ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 

▪ การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

▪ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

▪ การพฒันาและฝึกอบรม 

▪ การสืบทอดต าแหน่ง 

▪ การบริหารผลตอบแทน 

 

▪ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และถามตอบ 

 

หมายเหตุ  
บริษทัจดัเตรียมเอกสารแสดงโครงสร้างองคก์ร ค าบรรยายลกัษณะงาน (JD) และกระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบติังานหลกัๆของต าแหน่งงานตวัอยา่ง (การตลาดและขาย จดัหาจดัซ้ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ บญัชี
การเงิน และบริหารทรัพยากรบุคคล) ไวป้ระกอบการจดัท า Workshop ดว้ย 
  

แนวทางในการด าเนินหลกัสูตรฝึกแนวทางในการด าเนินหลกัสูตรฝึกอบรมอบรม  
 

 การฝึกอบรมใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning)  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ด แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งแทจ้ริง และ สามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัที 

 เน้ือหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบติัการ (Work           

Shop) , การแสดงสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ การน าเสนอ (Present) ท าให้การเรียนรู้ เกิด
ความสนุกสนาน และสามารถเขา้ใจดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้ริง 

 วิทยากรท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ 
Group Coaching    เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ สามารถพฒันาประยุกต์เทคนิคและเคร่ืองมือไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัจริตของตนเอง และน าไปสู่การใชป้ฏิบติังานจนเกิดความช านาญ 

 เนน้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการควบคู่กบัทฤษฎี ตวัอยา่ง และการใชก้รณีศึกษาจากกระบวนการ
ด าเนินงานจริงขององคก์ร เพื่ออธิบายประมวลสรุปใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจและมีทกัษะเบ้ืองตน้ใน
การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ขยายผลในงานของตนต่อไป 
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ระยะเวลาด าเนินงานฝึกอบรมตระยะเวลาด าเนินงานฝึกอบรมตามหลกัสูตรามหลกัสูตร  
การอบรมใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินจ านวน 2 วนั (09.00 – 16.30 น.) 

 

กลุ่มเป้าหมายของการอบรมกลุ่มเป้าหมายของการอบรม  
 บุคลากรในสายงานต่างๆขององคก์รท่ีมีความสนใจในเร่ือง Competency และตอ้งการน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. หวัหนา้งาน 

2. ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบักลาง 

3. ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

จ านวนผู้จ านวนผู้เข้าอเข้าอบรมบรม  

 เพื่อใหก้ารฝึกอบรมมีประสิทธิผลในการส่งมอบองคค์วามรู้ (การอบรมเนน้การมีส่วนร่วมผา่น
การแลกเปล่ียน การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นผา่นกิจกรรมกลุ่ม) จ  านวนผูเ้ขา้อบรมท่ีเหมาะสมไม่
ควรเกิน 30 คน  

 

 

 
 

 


