
 

 

การใช้ MonsoonSIM Business Simulation  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินศกัยภาพ และทศันคติใน

การท างานของบุคลากรในฐานะ “ทุน/ทรพัยากร” อนัมีความส าคญัย่ิงขององคก์รเพื่อน าไปสู่การ
วางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากรเพื่อองคก์รท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั  

โดย ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง, MonsoonSIM Facilitator of P3Y MonsoonSIM Thailand, paramintara@zonixservices.com  

หมายเหตุ: บทความน้ีไม่ใช่บทความทางวชิาการ มวีตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการใช ้MonsoonSIM Business Simulation1 

เป็นเครื่องมอืในการประเมนิศกัยภาพของบุคลากร และร่วมกบักระบวนการประเมนิอื่น ๆ เพื่อความเขา้ใจทีล่กึขึน้ และเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันาบุคลากรเชงิกลยุทธ์เพื่อสรา้งองคก์รทีเ่ขม้แขง็ ในดา้นพืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะทางธุรกจิ การบรหิารจดัการ
เพื่อสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิ ณ บรบิทของเดอืนกนัยายน 2565 โดยใชก้ารรวบรวมจากการเกบ็สถติเิกีย่วกบัสมรรถนะความรู้
และทกัษะพื้นฐานในช่วงการระบาดของโควดิ-19 ร่วมกบัการเก็บสถติิ และประสบการณ์จากการร่วมท า Competency Assessment 

ในช่วงมถิุนายน - กนัยายน 2565 โดยมขีอบเขตส าหรบัองคก์รทีม่กีารบรหิารงานแบบของไทยและไม่ใช่บรษิทัขา้มชาต ิบทความ
น้ีเป็นบทความอนัดบัทีส่อง ในชุดบทความการใช ้Business Simulation ในภาคองคก์ร  

 

ประโยชน์จากการประเมินศกัยภาพ และทศันคติของบุคลากรส าหรบัองคก์รในทุกระดบั  

 ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตัง้แต่การจดัตัง้หน่วยงานเพื่อการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร หลงัจาก
องคก์รชัน้น าให้ความสนใจเรื่องกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรในองค์กรใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้แต่การจ้างงานในยุคหลงั Millennial (บุคลากรที่จบการศึกษาหลงัปี ค.ศ. 2000) ซึ่งบณัฑติในยุคนัน้จนถงึ
ปัจจุบันมีทางเลือกในการท างานมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการท างาน และต้นทุนในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยทีี่ลดลง จนถึงยุคที่การใช้เทคโนโลยมีาแทนที่รูปแบบการท างานเดิมในบางสายงาน และเพิม่จ านวนมากขึน้ในอตัรา

 
1 MonsoonSIM Business Simulation เป็น Cloud Business Game ในประเภท Serious Business Game for Education ที่สรา้งสถานการณ์ทางธุรกจิอย่างหลากหลาย ซบัซ้อน 
เชื่อมโยงกนั ซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลทัง้ 13 โมดูล ในระดบั Basic และ Advance Feature ซึ่งสะท้อนเงื่อนไข และปัญหาทางธุรกจิใหไ้ด้ฝึกฝนกนั ในประเทศไทยมกีารใช้เพื่อสร้าง
พื้นฐานความรูเ้กี่ยวกบัการบริหารจดัการธุรกจิใจระดบัมหาวทิยาลัย และใช้ในการอบรมบุคลากรในภาคเอกชน ซึ่งในบทความน้ี MonsoonSIM ถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการท าการ
ประเมนิ Assessment   
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เร่ง (Technology Disruption) การเปลี่ยนแปลงน้ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ตัง้แต่ช่วงโควดิ-19 ยิ่งเร่งปฏิกิรยิาให้องค์กรจะต้องพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรใหเ้พิม่ขึน้เท่าทนัพอจะกา้วใหล้า้หลงัน้อยกว่าการเปลีย่นแปลงแบบไม่ทิ้งห่างกนัมาก 

 เฉพาะในประเทศไทย หากมองย้อนไปในอดีตในช่วง 20-25 ปี องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยเริม่พบว่าศักยภาพ; 

Competency ทัง้ในแบบ Blue Collar จากการศึกษาในระดบัอาชวีะ และ White Collar จากบณัฑติในรัว้มหาวทิยาลยัส่วนมากมสีถานะ 
“ไม่พรอ้มต่อการท างาน” โดยปัญหาส าคญัน้ีมทีัง้ในระดบัของความรูเ้ฉพาะสาขาที่ไม่พรอ้ม เพราะมแีต่ความรู้ในเชงิทฤษฎีขาด
ความสามารถในการเลอืกใชชุ้ดความรูใ้นการแกปั้ญหาอย่างเป็นรูปธรรม และทีเ่ป็นปัญหาประหน่ึงโรคระบาดในประเทศไทย คอื 
ความไม่พร้อมในความรู้ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้งานร่วมกนั (Integrated Knowledge for Working) ซึ่งท าให้ไม่รู้ว่าจะท างาน
ประสานกนัตามทฤษฎอีย่างไร ทัง้น้ียงัไม่นับสภาวะ “การพร่องประสบการณ์” ของบณัฑติและผูส้รา้งบณัฑติในสถาบนัการศึกษา 
ซึ่งทัง้หมดน้ีเป็นผลของพฒันาการการสร้างบณัฑติเชงิเดียว; Silo base Education Phenomenal ของสถาบนัการศึกษาไทย โดยใน
ปัจจุบนันิยมใชค้ าว่า Relates and Crosses Functional อนัเป็นโจทยท์ีอ่งคก์รต่างพยายามแกไ้ขปัญหาน้ี พอ ๆ กนักบัปัญหาเรื่อง “การ
พร่องทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นในการท างาน” ทัง้ทกัษะในระดบัพืน้ฐานและทกัษะขัน้สูง  ซึ่งสภาพของปัญหาการพร่องทกัษะในการ
ท างานในสาขาวชิาชพีเฉพาะทางมน้ีอยกว่างานทัว่ไปทีไ่ม่ต้องการความเชีย่วชาญเชงิวชิาชพี ปัญหาน้ีมาจากการศกึษาทีป่รบัตวั
ชา้ของโครงสรา้งหลกัสูตร ท าใหค้วามรูท้ีร่่วมสมยักบัความต้องการในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมไม่เกดิจากระบบการศึกษาไทย 
ทัง้ ๆ ที่ภาคการศึกษาไทยต่างสร้างภาพของการมีมาตรฐานทางวชิาการ ซึ่งมาตรฐานะเหล่านัน้มาจากพื้นฐานของจ านวน
งานวจิยั และจ านวนบุคลากรที่มรีะดบัวทิยาฐานะจามเกณฑ์ทีส่ถาบนัผูส้ร้างมาตรฐานนัน้ ๆ ต้องการ มไิดม้าจากการวดัผลจาก
ประสทิธภิาพของบณัฑติ (ทัง้น้ีไม่นับรวมว่ามาตรฐานเหล่านัน้ต้องใช้เงนิทุนในการรกัษามาตรฐานแก่สถาบนัผูร้บัรองมาตรฐาน
อีกต่อหน่ึง ซึ่งมแีต่งานวจิยั และจ านวนบุคลากรที่มวี ิทยาฐานะนั้นไม่พอ ต้องมเีงนิในการสมัครคดัเลือกและรักษามาตรฐาน
เหล่านัน้ดว้ย) องคก์รภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในประเทศไทยตระหนักถงึปัญหาดงักล่าว โดยพยายามแกปั้ญหา องคก์รขนาด
ใหญ่สรา้งการอบรมภายในทีเ่ริม่ต้นจากความเชีย่วชาญของหวัหน้างานถ่ายทอดสู่ลูกน้อง จนบางองคก์รพฒันาเป็นหลกัสูตรการ
อบรมภายในขององค์กรได้ส าเร็จ โดยอาศยับุคลากรที่มคีวามเชีย่วชาญในองค์กร (Inhouse Training) ผสมกบัการว่าจ้างบุคลากร
จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญที่องค์กรยงัไม่ม ี (Outsourcing hiring) ที่ต่างมขี้อดีและข้อเสยีแตกต่างกนั2 หรอื ทางเลือกอื่นที่
องค์กรขนาดใหญ่สร้างโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกัน   ซึ่งมีจ านวนน้อย
หลกัสูตรที่จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จนในปัจจุบนัองค์กรขนาดใหญ่เริม่ใช้วธิีการตัง้สถาบนัการศึกษาที่สร้าง
บัณฑิตตามผลลัพธ์ที่ต้องการของตนเองมากกว่าการไปพึ่งพาบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาโดยตรง หรือพึ่งพาโครงการใน
ลกัษณะความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาซึ่งไม่ประสบผลส าเรจ็  ส าหรบัองคก์รทีม่ขีนาดย่อมลงมาเริม่สรรหาวทิยากรที่มีความ
เชีย่วชาญในเรื่องต่าง ๆ ในยุคเริม่ต้นของการอบรมในองค์กร นิยมน าเอาคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั และหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครฐัและเอกชนขนาดใหญ่มาเป็นวทิยากร ซึ่งในปัจจุบนันัน้ไม่ไดร้บัความนิยมในทางเลอืกน้ี ดว้ยผลลพัธ์ขึน้อยู่กบัคุณภาพใน
เชิงประสบการณ์ในการท างานจริงของวิทยากรร่วมกับความรู้ทางหลักวิชาการ ซึ่งปัญหาด้านประสบการณ์ท างานที่น ามา
ถ่ายทอดไดม้ากกว่าขอบเขตของงานวจิยันัน้ไม่ตรงกบัเป้าหมายในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร เมื่อยอ้นกลบัไปราว 10-15 ปี 
เริม่มกีารน าเอาหลกัสูตรและวทิยากรจากต่างประเทศเขา้มา และเริม่มวีทิยากรชาวไทยเกดิขึ้นและใหบ้รกิารในการฝึกอบรม ซึ่งมี
ทัง้จ านวน ความหลากหลายและคุณภาพแตกต่างกนัไป ซึ่งเกดิเป็นปัญหาว่า มหีลกัสูตรทีเ่กดิขึน้มากมาย หลากหลาย เปลีย่นไป
ตาม “ชื่อวชิาใหม่ บนฐานวชิาเดมิ” หรอื “วชิาความรูอ้ย่างใหม่” ท าใหอ้งคก์รเลอืกหลกัสูตร มาปรบัใชก้บับุคลากรทีม่ใีนองคก์รได้
อย่างมากมายหลากหลาย ทว่าปัญหาใหม่ก็เกิดขึน้เป็นเงาตามตวั อาทิ หลกัสูตรนัน้ ๆ เกิดปัญหาในการปฏิบตัจิากขอ้ก าหนด
และวฒันธรรมในองคก์รท าใหเ้กดิความลม้เหลว หรอื “อบรม(เทรน)แลว้ไม่ไดท้ า” และ “อบรม(เทรน)แลว้ท าไม่ได้” ทว่าโดยมาก

 
2 สามารถอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบั ขอ้ด ีขอ้เสยี และความแตกต่างของ Inhouse Training และ Outsourcing Hiring ไดท้ี ่https://teachme-biz.com/blog/in-
house-training-vs-outsourcing/  
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เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเอง ซึ่งข้อมูลด้าน HCM; Human capital 

Management เริม่มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึ้นแต่ยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้งาน หรอืเมื่อน ามาใช้งานก็ติดกบัดกัในองค์กรของไทย 
เช่น การเมอืงและระบบอุปถมัภ์ภายในองคก์ร เป็นต้น  

 ในฐานะของ MonsoonSIM Facilitator มกัมคี าถามจากนักศึกษาผู้เรยีนว่า เหตุใดต้นทุนในการบรหิารจดัการด้าน Human 

Resources ใน Simulation จงึมสีดัส่วนสูงมากใน Operating Expenses ซึ่งมรีายละเอยีดย่อยออกเป็นหลายส่วน อาท ิค่าใชจ้่ายในการสรร
หาบุคลากร ; recruitment และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ;HR management ซึ่งมีกิจกรรมในการอบรม;Training การให้
ค าปรกึษา;Consulting การเปลี่ยนแปลงโยกยา้ยต าแหน่ง; Transferring ซึ่งสิง่ที่ Simulation จ าลองให้เพื่อให้เห็นว่า การบรกิารจดัการ
ทุนมนุษย์มตี้นทุนในขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่เกิดขึ้นใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิ และมคีวามต้องการให้
นักศึกษาที่ยงัมี่ประสบการณ์ในการท างานได้เห็นว่า การบรหิารจดัการด้านศกัยภาพระดบับุคคลเสมอืน และศกัยภาพในภาค
รวมรายแผนกและรายองค์กร จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในภาพรวม และสร้างปัญหาในกระบวนการทางธุรกิจตลอดโซ่
อุปทานภายในองค์กรอย่างไร และหรอืเมื่อศกัยภาพเฉพาะบุคคลน้อยลงจากสภาพการท างาน หรอืสิง่แวดล้อมทีแ่ปรเปลีย่นไป 
เช่น การปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างาน หรอื Process Innovation ที่เป็นที่นิยมกนัในองค์กรปัจจุบนั หรอื การใช้เทคโนโลยใีหม่; 

Technology at Work ทีม่มีากขึน้และมาทดแทนการท างานตามหน้าที่ซึ่งไม่ต้องอาศยัการวเิคราะหม์มีากขึ้น  ในสภาพความเป็นจรงิ 
ทีบุ่คลากรไม่มคีวามพรอ้ม ไม่มคีวามเชีย่วชาญ และขาดประสบการณ์ ย่อมเป็นหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุทีท่ าให้ศกัยภาพของแต่
ละบุคคล, แต่ละแผนก หรอื “ภาพรวม” ของทัง้องค์กรต ่ากว่าทีต่้องการ ไม่สอดคล้องกบัพนัธกิจทีว่างไวเ้พื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของ
ผู้น าองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นได้ในชวีติการท างานจรงิ และการบรหิารจดัการบุคลากรในด้านจ านวน ศกัยภาพ และทศันคติ ; OCEAN 

Factors คอืภาพสะท้อนที่ MonsoonSIM Simulation จ าลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรยีนเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบรหิารทุน
มนุษย ์ 

 

รูปที ่1: แสดงถงึผลการส ารวจผูน้ าด้านธุรกจิ และผูน้ าด้านทรพัยากรมนุษย์ของ Deloitte ในปี พ.ศ. 2558(2013)                                                                                               
ซึง่พบว่ามแีนวโน้มของการลงทุนในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์น้อยลงในประเดน็ต่าง ๆ และเริม่หนัมาลงทุนดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี                                                        

ซึง่แนวโน้มของการคาดการณ์นี้เป็นจรงิในปัจจุบนั (ทีม่า: https://www.ftpi.or.th/2015/4908 )                                                                                                                                               

อ้างองิจาก Global human capital trends 2015 Leading in the new world of work, Deloitte university press 

 ในสภาพปัญหาพื้นฐานที่พบในการบรหิารจดัการทุนมนุษย์ ซึ่งเอกสารของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เรยีกว่า S-Curve ในงานบรหิารทรพัยากรมนุษย3์ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ไดแ้ก่ การคดั

 
3 โดยกรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลาโหม ซึ่งอ้างองิในเอกสารหน้าที่ 12 ของบทความ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-
2561/PDF/8476s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.pdf  

https://www.ftpi.or.th/2015/4908
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8476s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.pdf
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8476s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.pdf


 

สรรและการคัดเลือกบุคลากร ; Recruitment & Selection,  การ
บรหิารผลการปฏิบตัิงาน; Performance Management, การเรยีนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร Learning & Development, 
การบรกิารจดัการศกัยภาพของบุคลากร Management & Utilization 
และ การรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้กับองค์กร Retention จะ
พบว่าในตลอดกระบวนการ S-Curve ของการพฒันาบุคลากรนัน้
มปัีญหา ซึ่งกระบวนการประเมนิศกัยภาพ(และทศันคติ) ของ

บุคลากร; Competency (& Attitude) Assessment จะเป็นหน่ึงกุญแจส าคัฐที่จะใช้จัดการปัญหาได้ด้านการจัดการทุนมนุษย์ให้เกิด
ประสทิธภิาพมากขึน้ และลดต้นทุนในการลงทุนด้านการพฒันาทุนมนุษย์ทีจ่ะมขีอ้จ ากดัด้านงบประมาณและมคีวามท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์, สภาพเศษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว ซึ่งประโยชน์ที่ได้รบัจากการประเมนิศกัยภาพ
ของบุคลากรเพื่อการพฒันามดีงัน้ี 

• ประโยชน์ในการ “ลดต้นทุน” ในการบริหารจดัการทุนมนุษยใ์นการเลือกสรรบุคลากร และประโยชน์ในโอกาส

ท่ีรบับุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นเข้าสู่องคก์ร  

ในช่วง S-Curve ในระยะแรก คอื ช่วงของการคดัสรรและการคดัเลือกบุคลากร ซึ่งโดยรูปแบบอนุรกัษ์นิยมของ HCM ใน
ประเทศไทยจะนิยมการคัดสรรจากสถาบนัการศึกษา (ซึ่งโดยส่วนตัวมีประโยชน์ในระดับหน่ึง ทัง้น้ีต้องยอมรบัว่า
กระบวนการคัดสรรในการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ช่วยคัดกรองว่าที่บุคลากรในต าแหน่งที่ต้องการ
สมรรถนะเฉพาะที่มีความสามารถและความรู้ในเชงิวิชาชพีเฉพาะซึ่งเป็นข้อเท็จจรงิ แต่ส าหรบับุคลากรทัว่ไปที่ไม่
จ าเป็นต้องมสีมรรถะเฉพาะ บณัฑติจากสถาบนัการศึกษาที่มชีื่อเสยีงอาจไม่ท าให้ได้ตวัจรงิเสมอไป ทัง้น้ีไม่รวมประ
เด่นของการเล่นส ีเล่นพวกของสถาบนัการศึกษามาประกอบในการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของ HCM ในประเทศ
ไทย) หรอืการคดัสรรจากเกรด หรอืผลการเรยีน (ซึ่งในปัจจุบนันัน้ การคดัสรรจากเกรดและผลการเรยีนอาจมไิดส้ะท้อน
ถึงสมรรถนะในการท างานจรงิ) เหล่าน้ีเป็นวธิีการแบบอนุรกัษ์นิยมซึ่งมรีากฐานที่ควรถูกสัน่คลอดในค่านิยมแบบไทย 
กระบวนการ Assessment ต่อมา คอืวธิีการสมัภาษณ์ ซึ่งในความเห็นส่วนตวันัน้ การสมัภาษณ์เป็นการประเมินตาม     
อตัตวสิยัและประสบการณ์ของผูส้มัภาษณ์งาน ในระยะเวลาอนัสัน้ การสมัภาษณ์เป็นเพยีงการ screening หลงัจากผ่าน
การประเมนิเบื้องต้นจาก Resume หรอื CV, ชื่อสถาบนัการศกึษา เกรด การพูดคุยในการสมัภาษณ์เพื่อใหเ้ข้าใจทศันคติ 
สอบถามถงึประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพอาจจะมองไม่เหน็ถงึสิง่ที่ต้องการหาได้ชดัเจน ส าหรบักลุ่มต าแหน่งทีเ่ป็น
ต าแหน่งดา้น Operation ส าหรบักลุ่ม First-Jobber และ Junior staff นัน้ การสมัภาษณ์ท าเพื่อใหเ้ป็นพธิีกรรมในหลายองค์กร 
ในหลายองคก์รอาจให้ความส าคญัแตกต่างกนัไป ซึ่งเป็นปัญหาทีค่วรพจิารณาว่า กระบวนการประเมนิเพื่อการคัดสรร
บุลคลากรมปีระสทิธิภาพเพยีงใด ซึ่งแตกต่างจากต าแหน่งงานระดบัสูงที่มาประสบการณ์ และผลงานจากองค์กรเดิม
เป็นทุนแล้ว เมื่อผ่านขัน้ตอนคัดเลือกแบบอนุรักษ์นิยมขัน้แรก ก็จะมาสู่การทดลองงาน หรือระยะ ทดลองงาน 
Probationary Period ซึ่งหากไม่ผ่านการประเมนิ อย่างน้อยองค์กรก็ได้เสยีเวลา และค่าใช้จ่ายขัน้ต ่าอย่างน้อย 3-4 เดือน
ตามกฎหมาย ซึ่งระหว่างระยะเวลาทดลองงาน นอกจากค่าข้างเงนิเดือนขัน้ต ่าที่ตกลงกนัไวแ้ล้ว  ยงัอาจจะมค่ีาอบรม
เบื้องต้น ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อองค์กรลงทุน และมเีกณฑ์วดัผลของฝ่ายบุคคลก ากบัในต าแหน่งงาน operation การปล่อยให้
ผ่านการทดลองงานทัง้ ๆ ทีป่ระสทิธภิาพ คุณลกัษณะ และทศันคติอาจไม่ตรงกบัความต้องการที่ระบุใน Job Description 

ก็อนุโลมให้ผ่านการประเมินเบื้องต้น สะสมกนัไป และไปแก้ปัญหาในอนาคตด้วยการอบรม และการใช้ On-The-Job-
Training แก้ไขแทน เน่ืองจากอาจไม่มทีางเลือกที่ดีให้เลือก แต่มคีวามจ าเป็นในลกัษณะก าลงัแรงงาน หรอืเบื้องหลงัมี
เรื่องของ Head-Count ซึ่งมจี ากดั จงึเลอืกทีจ่ะคดัเลอืกบุคลากรเพื่อรกัษาจ านวน และเกณฑป์ระเมนิขัน้ต ่าไว้ ซึ่งจะพบได้



 

ในการบรหิารบุคลากรทัว่ไปในประเทศไทย ความซ ้าซ้อนของการลงทุนที่เกิดจากกระบวนการน้ี จะก่อให้เกิดผลเสยี
ดา้นการลงทุนในการบรหิารจดัการดา้นบุคลากรใน S-Curve ถดัไป  

ในปัจจุบนับณัฑติรุ่นใหม่บางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อยมทีกัษะดา้นภาษาองักฤษทีด่ขี ึน้ มคีวามสามารถในการน าเสนอ และ
การผลิตสื่อที่ดีขึน้ และเทคนิคการตอบค าถามในการสมัภาษณ์ที่ดีขึน้  และสาถบนัการศึกษาส่วนมากก็ “ปล่อยเกรด” 
และแมก้ระทัง่ กระบวนการใหผ้่ารประเมนิต้องผ่านเกณฑเ์สมอทัง้ ๆ และมแีนวโน้มที่จะเรยีกค่าตอบแทนทีสู่งขึน้ โดย
ที่องค์กรมิอาจทราบได้ว่าจะมีความสามารถในการท างานอย่างไร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง และจะเป็นต้นทุนหากไม่
สามารถผ่านการประเมนิในระยะการท างาน หรอืว่าหากโชคดอีาจไดบ้ณัฑติทีม่คีวามสามารถและทกัษะทว่าเมื่อสิ้นสุด
การอบรม หรอืสญัญาหลงัการอบรมเบื้องต้นก็มอีตัราส่วนในการเปลี่ยนงานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมเีหตุผลมากมายใน
การลาออก ซึ่งบางส่วนมาจากทศันคตทิีส่รา้งมาจากสถาบนัการศกึษา เช่น การไดเ้กรดทีสู่ง = มคีวามสามารถ เป็นต้น 

การลดความสูญเสยีด้านเวลา และงบประมาณที่ใช้ด้วยกระบวนการ Competency Assessment เบื้องต้น จะช่วยใหเ้หน็ถงึ
ระดบัความรู้พื้นฐานในแต่ละเรื่อง เห็นถึงความเข้าใจในกระบวนการท างาน (ซึ่งเรื่องน้ีส าคญัมากในการท างานจริง 
เน่ืองจากประสบการณ์น้ีไม่สามารถสอนได้ในรัว้ของมหาวทิยาลยั) รวมไปถงึจะเหน็ทกัษะเบื้องต้นทีจ่ะใชใ้นการท างาน 
เช่น ทกัษะของการวเิคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ, ทกัษะในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางธุรกิจ, ทกัษะในการ
สื่อสารและท างานร่วมกบัคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัที ่“ดกีว่า” วธิกีารการคดัสรรดว้ยเกณฑแ์บบอนุรกัษ์นิยม  

ตวัอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลยี มบีรษิทัทีท่ าหน้าทีส่รรหาบุคลากร;Recruiter, Job Hunter ทีเ่ริม่ใช ้MonsoonSIM Simulation 

เพื่อกระบวนการประเมนิทกัษะ (Hard Skills; ความรู้พื้นฐาน และ Soft skills ทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็น) ซึ่งกระท าโดยทมีคดั
สรรบุคลากรในระยะเวลาสัน้ ๆ  ประมาณ 1-2 ชัว่โมง เพื่อดูปฏกิิรยิาการตอบสนองกบัโจทยใ์น Simulation และประเมนิ
ทกัษะและความรูร้่วมพืน้ฐาน เพื่อช่วยให้องค์กรที่รบับรกิารคดัสรรบุคลากรได้รบับุคลากรที่มทีกัษะและความสามารถ
เพื่อลดเวลา และต้นทุนใหก้บัองคก์รทีเ่ป็นลูกค้าต่อไป โดยประเมนิร่วมกบัการสมัภาษณ์ประกอบกบัปัจจยัอื่น ๆ กเ็ป็น
ทางเลอืกทีด่ ีเน่ืองจากการสมัภาษณ์โดยอาศยั Simulation เป็นเครื่องมอื ทีม่สีถติแิละผลลพัธ์ชดัเจนจะสามารถเขา้ใจผู้มา
รบัการสมัภาษณ์ไดช้ดัเจน และเมื่ออยู่ในสภาพแวดลอ้มทีจ่ ากดัดว้ยเวลา และเงื่อนไข พฤตกิรรมทีอ่าจมองไม่เห็นจาก
การสมัภาษณ์ทัว่ไป เช่น การท างานร่วมกบัคนอื่น, ความสามารถในการสื่อสาร,  ปฏิกิรยิาการรบัมอืในสภาวะกดดนั,
การวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา เหล่าน้ีเป็นขอ้มูลทีช่่วยในการคดัสรรบุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี  

 

• ประโยชน์ในการลดต้นทุนในการวางแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในหน้าท่ีต่างๆ เลือกเสริมความรู้และ

ทกัษะโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรทรพัยากรขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   

ระยะต่อจากจุดเริม่ต้นของ S-Curve เพื่อการบรหิารจดัการบุคลากร คอื ระยะการบรหิารผลการปฏิบตัิงาน ; 

Performance Management ต่อเน่ืองไปยงั ระยะการเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร Learning & Development ซึ่งท า
ให ้“ต้นทุน” ดา้นการบรกิารจดัการศกัยภาพของบุคลากร Management & Utilization “เพิม่ขึน้” อย่างมนัียยะส าคญั ทว่าอาจ
ไม่เกดิประสทิธผิลทีค่าดหวงัไว ้ 

หน่ึงในปัญหาของการบริการศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วยการอบรมให้บุคลากร คอื การขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
ศกัยภาพของบุคลากร ที่จะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม โดยมากใช้ข้อมูลที่เกิดจากความต้องการของหวัหน้างาน
เมื่อประสบปัญหาในการท างาน และเชื่อว่าการฝึกอบรมจะช่วยแก้ปัญหาได้ หรอื ใช้ข้อมูลจากการท าแบบส ารวจควา



 

ต้องการของบุคลากรในองคก์รทีม่คีวามหลากหลายในเน้ือหา ทว่ากไ็ม่สามารถทราบว่าบุคลากรมศีกัยภาพทีเ่ป็นต้นทุน
ในการพฒันาต่อแต่ละเรื่องในระดบัใด บ้างก็มกีารจัดการฝึกอบรมตามหวัข้อที่เชื่อว่า “ทนัสมยั” หรอืตอบสนองต่อ
แนวนโยบายของฝ่ายบริหาร และท้ายสุดคือ การเลือกจากรายการหัวข้อของการฝึกอบรมจากที่ตัวแทนผู้จัดการ
ฝึกอบรมให้กับองค์กร การวางแผนการฝึกอบรมจึงเป็นงานท้าทายส าหรับ งานด้าน HCM  หน่ึงในมายาคติจาก
ประสบการณ์ของผูเ้ขยีนพบว่า องคก์รขนาดกลาง จนถงึองคก์รขนาดใหญ่มกัมกีารจดัอบรมในหวัขอ้ที ่ “เชื่อว่า” ยิง่ยาก 
ยิง่ซบัซ้อน หรอืยิง่แปลก ยิง่ใหม่ จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรในเชงิกลยุทธ์ 

ผู้เขยีนในฐานะ Facilitator ได้สร้างแบบประเมนิเพื่อวดัถึงพื้นฐานของความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นในการบริหาร
จดัการงาน รวมไปถงึ ทกัษะพืน้ฐานในการท างานเพื่อสร้าง “พืน้ฐานกลยุทธ์” ใหก้บัองคก์ร4  ซึ่งพบว่าบุคลากรที่มอีายุ
การท างานเฉลี่ย 15 ปี และคลุกคลีกับงานหน้าที่ความรบัผิดชอบใด ๆ มีพื้นฐานความรู้ และความสามารถในการ
บรหิารจดัการเฉพาะเรื่องตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ ทว่าหากจะต้องบรหิารงานแบบ Cross Functional ทีอ่งคก์รต้องการ 
เพื่อสร้างทีมผู้บรหิารนัน้ กลบัมีพ้ืนฐานความรู้ทีไ่ม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นส่วนงานในลกัษณะ 
Cross Functional ยิง่ความพร้อมไม่มาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากแบบสอบถามโดยให้ผู้เข้าร่วมท าแบบสอบถามด้วย
ความสมคัรใจ และไม่มสีิง่ตอบแทน  

หากมกีารประเมนิศกัยภาพที่มรีะบบและมตีวัชีว้ดั จะท าใหม้ขีอ้มูลในการวางแผนการพฒันาบุคลากรที่ชดัเจนขึน้ โดย
ใชต้วัอย่างจากการสรา้งเกณฑ ์(เช่นตามตวัอย่างดา้นล่าง) และใชก้ารประเมนิโดยแบบสอบถาม ประกอบกบั Simulation 

กจ็ะเหน็ผลทีช่ดัเจนมากขึน้ ในกจิกรรมระยะสัน้ ๆ เช่น การอบรมเพื่อ Reskills/Upskills พืน้ฐานทางความรูด้า้นการบรหิาร
และการจดัการธุรกิจ ซึ่งเหมาะสมกบับุคลากรตัง้แต่ ระดบั Operation ไปจนถึง Mid-Level Management ซึ่ง MonsoonSIM มี
ความพร้อมทัง้ในด้านของแบบถาม และการประเมนิเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม ทัง้น้ีหากจะต้องการเห็นถึงปฏิกิริยาซึ่ง
แสดงออกถึงทัศนคติ และการตอบสนองต่ออุปสรรค จะต้องมี ผู้ร่วมสังเกตการณ์และให้การประเมิน ; Assessor 

ประกอบการประเมนิด้วย การประเมนิควรท าในเวลาที่เหมาะสม มขีนาดของกลุ่มผูร้บัการประเมนิ และผู้ ร่วมประเมนิ
ในสดัส่วนที่เหมาะสม และมชีุดของทกัษะที่สามารถสงัเกตจากการแสดงออกของพฤติกรรมที่ต้องการ และตรงกับ
บุคลกิและเป้าประสงคข์ององคก์รเป็นส าคญั การไม่ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตในการประเมนิที่ชดัเจน จะท าให้การ

 
4 เรื่องควรทบทวนเกีย่วกบัการอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนการตัง้เป้าหมายทีจ่ะสรา้งนักกลยุทธ์ นักปฏบิตั ินักแก้ปัญหา นักประสานงาน 
บุคลากรทีม่จีติลกัษณะเยีย่งผูป้ระกอบการในองค์กร"  มายาคตทิีม่เีป้าหมาย หรอื ความจรงิทีต่้องทบทวน ยอมรบั และปรบัเปลีย่นรูปแบบและ
วธิกีารเพือ่เป้าประสงค์ทางอุดมคตทิีใ่กลเ้คยีงความจรงิ; ปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง 
http://www.monsoonsimthailand.com/uploads/3/1/3/8/31385775/msim_coporate_survey_decode.pdf  

http://www.monsoonsimthailand.com/uploads/3/1/3/8/31385775/msim_coporate_survey_decode.pdf


 

รูปที ่2: ตารางดา้นซ้ายแสดงผลของการประเมนิผ่านแบบสอบถาม(ก่อนท า Workshop)  เกีย่วกบัชุดความรูพ้ื้นฐาน 14 ด้าน ทีส่อดคล้องกบั MonsoonSIM 

Modules และ ในตารางดา้นขวา แสดงถงึผลการประเมนิแบบ Cross Functional พื้นฐาน เมือ่เอากลุ่มประสบการณ์และความรูข้อง 14 ชุดพื้นฐานมารวมกนั 

ประเมนิในระดบัทีเ่กดิความความรู ้และทกัษะพืน้ฐานไม่ประสบผลส าเรจ็ ทัง้น้ีจะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดในช่วงหลงัของ
บทความน้ีต่อไป 

 

 

รูปที ่1: เกณฑ์ทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม ต่อตวัแทนของบุคลากรในการอบรมภาคเอกชนทีส่มคัรใจในการร่วมท าแบบประเมนิ 

 

 

จากผลของการส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยเป็นการท าแบบสอบถามก่อนที่จะมี Workshop ประมาณ 1-2 วนัล่วงหน้า 
และได้ชี้แจงวตัถุประสงค์อย่างชดัเจนในการท าแบบส ารวจน้ี โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 5 อนัดบั
คะแนนตามภาพดา้นบน โดยชุดค าถาม A) เป็นชุดความรูพ้ ืน้ฐานทีเ่ป็นแบบ Single Knowledge ซึ่งสอดคลอ้งกบัโมดูลทาง
ธุรกิจใน MonsoonSIM Simulation  พบว่า คะแนนในอนัดบัมาก(สามารถแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนได้) และมากที่สุด (สามารถ
แกปั้ญหาที่ซบัซ้อน และแนะน าผูอ้ื่นได้) มสีดัส่วนคะแนนค่อนข้างน้อยเมื่อเทยีบกบัอันดบัคะแนน น้อยทีสุ่ด น้อย (ซึ่ง
ผลรวมเกนิกว่ากึง่หน่ึง) และเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของคะแนนในชุดค าถาม B) ซึ่งเป็นการใชก้ลุ่มความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัใน
กระบวนการทีต่่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัทางธุรกจิ ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอมุมมองจากขอ้มูลทีเ่กดิจากการส ารวจ ว่าควรพจิารณา
ทีจ่ะเสรมิความเขา้ใจในความรูท้ีเ่ป็นพืน้ฐาน โดยขอ้มูลจากการส ารวจในส่วนน่ี ประกอบกบัผลของการประเมนิหลงัจาก
การท า Workshop ที่มสีภาวะเรยีนรู้ และให้โอกาสในการเข้าใจความเกี่ยวขอ้งผ่านประสบการณ์จ าลอง โดยเข้าใจกลุ่ม
ของ Single knowledge สู่ Cross Functional โดยมโีจทยเ์ป็นปัญหาทางธุรกิจพื้นฐาน การน าเอาขอ้มูลจากการท าแบบส ารวจ
จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มในความต้องการ และกลุ่มของวชิาที่บุคลากรต้องการซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีให้กบัทีม HR ของ
องคก์รในการคดัเลอืกหวัขอ้ ทัง้น้ีพืน้ฐาน (ท่ามาตรฐาน) ไม่ไดเ้ป็นการลดทอนการสร้างกลยุทธ์ให้กบัองคก์ร แต่จะเป็น



 

พื้นฐานที่แน่นหนาให้กบัศักยภาพในภาพรวมขององค์กร ในปัจจุบนั การ Upskills และ การ reskills พื้นฐานความรู้ที่
จ าเป็นในการบริหารจัดการงานในองค์กร หรือใช้ในการประเมินเพื่อเลือกกลุ่มความรู้และประสบการณ์ที่ต้อ งการ
เสรมิสรา้งใหก้บับุคลากรเป็นประเดน็ทีอ่งคก์รเริม่ใหค้วามสนใจเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ   

รูปที ่3 แสดงถึงสถานะจากตวัอย่างในการเกบ็สถิติในช่วงโควิด-19 (กุมภาพนัธ์ 2021 - กนัยายน 2022) ในองค์กรทีม่ีการบริหารจดัการอย่างไทย โดยเขา้ร่วม 

Workshop ทีม่ีการเก็บขอ้มูลจากแบบประเมนิตวัเองโดนสมคัรใจกลุ่มหนึ่ง จ านวนประมาณ 200 ตวัอย่าง และอีกกลุ่มเขา้ร่วมในการท า Competency 

Assessment ผ่านกระบวนการประเมินพฤติกรรมโดยมี Assessor จ านวนประมาณ 110 ตวัอย่าง และ ขอ้มูลทีแ่สดงส่วนหนึ่งเป็นความเหน็ของผูเ้ขียนจากการสะสม
ประสบการณ์ในการใช ้MonsoonSIM Simulation ในภาคการศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากรในประเทศไทยตัง้แตปี่ 2016 โดยแสดงออกมาแผนภาพเพือ่

ประกอบบทความนี ้โดยมีวตัถุประสงค์ใหเ้หน็ถึงสภาพการณ์จากประสบการณ์ ความเห็น และผนวกเขา้กบัการใช ้Simulation เป็นเครื่องมือในการท า 
Competency Assessment 

 

จากแผนภาพด้านบน แสดงให้เห็นถึงระดบั Competency ที่แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ใกล้เคยีงกบัการจดัระดบัการท างาน
ตามต าแหน่งงานขององค์กรทัว่ไป ได้แก่ ระดบั Operation, First-Line Manager, Mid-Level Management และ Top Management  

ซึ่งผู้เขยีนได้เพิม่ ระดบัที่ห้า คอื Experienced Top Management  โดยสะท้อนใหเ้ห็นถงึระดบัของสมรรถนะทางด้านความรู้
และทกัษะด้านธุรกิจในแต่ละระดบั  และให้เห็นถึงระดบัของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกนัเกิดจากการสะสมความรู้ 
ทกัษะผ่านประสบการณ์การท างาน จากความรูแ้ละทกัษะทางกวา้ง และความเชีย่วชาญในการท างานเฉพาะงาน จนถงึ
ระดบัทีเ่กดิความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทัง้น้ีไดร้ะบุถงึความเหน็ส่วนตวัเกีย่วกบัช่วงวยัตาม Generation และปัญหา
ในภาพรวมทีพ่บในองคก์รทัว่ไปประกอบเขา้ดว้ยกนั และในแผนภาพเดยีวกนัในดา้นขวามอืจะแสดงถงึการใช ้Simulation 

ในการประเมนิศกัยภาพซึ่งจะเป็นรายละเอียดในช่วงหลงัของบทความน้ี ทัง้น้ีแผนภาพน้ีเกิดจากประสบการณ์ของ
ผูเ้ขยีนเป็นส าคญั เช่น ในระดบัของปรญิญาตร ีพบว่าความรูข้องเยาวชนไทย ไม่แตกต่างจากเยาวชนในประเทศเพื่อน
บ้าน ทว่าทักษะ และการบูรณาการความรู้ไปใช้งานเป็นข้อด้อยของเยาวชนไทย ประกอบกับการขาดโอกาสที่จะ
เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามากบัสถานการณ์ต่าง ๆ มไีม่มากในการศึกษาไทย เพื่อยนืยนัสมมตฐิานทีว่่า การคดัเลือก
ด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติด้วย เมื่อกระบวนการตัดสรร



 

บุคลากร ท าตามการประเมนิทีผู่ป้ระเมนิมองไม่เหน็ชุดความรูด้้านธุรกิจทีจ่ าเป็น ไม่เหน็ทกัษะต่าง ๆ เช่น การประเมนิ
ปัญหา การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การสื่อสาร (หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า 4Cs Skills) หรอืแม่กระทัง่พฤตกิรรมต่างๆ 
การรบับณัฑติ หรอื First-Jobber เพื่อเขา้มาท างาน Operation หรอืในระดบั First-Line Manager ซึ่งองคก์รมกัจะด าเนินการใน
ส่วนของบุคลากรเหล่าน้ีเองเพื่อลดต้นทุนในการสรรหา การไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพเชิงความรู้ และทักษะ
ความสามารถจงึเป็นความเสีย่งในกระบวนการสรรหาบุคลากร ทีอ่าจไดร้บัการขอ้มูลทีค่ลาดเคลื่อนจากระบบการศึกษา
ต่อมาอกีทอดหน่ึง  ในระดบัการบรหิาร เช่น Mid-Level Management  และ Top Management นัน้องคก์รในประเทศไทยอาจใช้
การ แนะน า Reference  หรอืใชบ้รกิารสรรหาบุคลากร; Head hunting ประกอบกบัผลงานที ่“วดัผลได”้ ระดบัหน่ึงเป็นเกณฑ์
ในการตดัสนิใจ  อย่างไรกต็ามในแต่ละองคก์รย่อมมกีระบวนการภายใน, ขอ้จ ากดั และวฒันธรรมองคก์ร ทีแ่ตกต่างกนั 
จงึมกัเลอืกใชก้าร Reskills ทีค่วรม ีและ Upskills ในทกัษะความรูท้ีต่้องการผ่านการอบรมบุคลากร หรอืใชก้ระบวนการ OJT 

ในการปรบัสภาพให้บุคลากรในแต่ละระดบัมีทกัษะความรู้ตามที่องค์กร “มองหา” และสนันิษฐานว่าจะ “ใช้งาน” ได้ดี
ต่อไป  

 

รูปที ่4 แสดงระยะเวลาตอบแทนของ ROI ในการลงทุนเกีย่วกบัการ Reskilling และ Upskilling เป็นค่าเฉลีย่ของกลุ่มประเทศตวัอย่าง โดยเป็นรายงานเกีย่วกบั                                          
Future of Jobs Survey 2020, โดย World Economic Forum. หน้า 47 Figure 37  

แผนภาพด้านบนเป็นการแสดงถึงการลงทุนในการ Reskilling และ Upskilling มรีะยะเวลาของผลตอบแทนของการลงทุน
นัน้ จากค่าเฉลี่ยของการส ารวจโดย World Economic Forum  HR-ROI ที่ใช้ระยะเวลา 6-12 เดือนจึงจะเกิดความคุ้มค่าการ
ลงทุน มสีดัส่วน 28.7% และ HR-ROI ที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จึงจะเกิดความคุ้มค่าการลงทุน มสีดัส่วนถึง 17.6% ซึ่ง
เป็นตวัเลขเฉลี่ยของหน่ึงร้อยประเทศที่เป็นกลุ่มส ารวจ  หากพจิารณาจากสถิติ พบว่ายงัมมีกีว่า 16.6% ที่ไม่สามารถ
ประเมนิได้ และน่าเชื่อว่าองค์กรส่วนมากในประเทศไทยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถให้ขอ้มูลเรื่องความคุ้มค่าในการ



 

ลงทุนเพื่อ Reskilling และ Upskilling  ทว่าหากมกีารส ารวจอย่างเป็นระบบเกี่ยวกบัตวัเลขผลการตอบแทนของการลงทุน 
Reskilling และ Upskilling ในประเทศไทยอาจมสีดัส่วนมากกว่าหน่ึงปีในระยะเวลาความคุ้มค่าในการลงทุน จากข้อมูลใน
เอกสารเดียวกันในส่วนของผลการส ารวจของแต่ละประเทศที่ส ารวจความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใน
ประเทศนัน้ ๆ (ในส่วนของประเทศไทย อยู่ทีห่น้า 111-112) โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงัน้ี 

 

รูปที ่4 แสดงผลการส ารวจจาก World Economic Forum ในส่วน A) Hard data contextual indicators: Education & skills/Jobs & work ของประเทศไทย ตัวกรอบท าโดยผูเ้ขยีน 

กรอบเส้นประสนี ้าเงนิ; การเข้าถึงระบบการศึกษาในระดบั ISCED5 2-4 (เทียบเทยีบเท่าประถมศกึษาจนถงึมธัยมศึกษา
ตอนปลาย) ขึน้ไป รอบคลุมไปจนถงึระดบั Tertiary หรอืพน้จากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยครอบคลุมประชากรใน
วยัท างานของไทยกว่า 47,215,919 คน พบว่า 45.1% (เอกสารอา้งองิจาก UNESCO, Institute for Statistics, Education Indicators)  
เขา้ถงึการศกึษา และ จากค าตอบในแบบสอบถามของผูบ้รหิารระดบัสูงในไทยประเมนิว่ามคีวามรูเ้รื่องธุรกจิ เทยีบเป็น
ระดบัคะแนน 46% ซึ่งหากนับดว้ยวธิตีดัเกรดแบบการศกึษาไทย เรยีกไดว้่า “สอบตก”  

กรอบสนี ้าเงนิ; ระดบั Attain Advance Education เทียบได้กบั ISCED 5-8 (เทียบระดบัอนุปรญิญา ถึงปรญิญาเอก) พบว่า
ประเทศไทยมสีดัส่วน ประชากรในระดบัในการศกึษาระดบัน้ีน้ี 19.1% จากค าตอบในแบบสอบถามของผูบ้รหิารระดบัสูง
ในไทยประเมนิว่ามคีวามรูเ้รื่องธุรกจิ เทยีบเป็นระดบัคะแนน 61% ซึ่งหากเฉพาะตวัเลขในสถติ ิถอืว่าจาก “สอบตก” เป็น 
“เกรด D” ทว่าหากพจิารณาถงึระดบัการศึกษาทีเ่พิม่มากขึน้ เช่น สถติสิดัส่วนของนักศกึษาเฉพาะในระดบัปรญิญาตร ี : 

 
5 รายละเอยีดเรื่องรบั ISCED; International Standard Classification Of Education  https://statstd.nso.go.th/faq/downloadfile.aspx?id=19  

https://statstd.nso.go.th/faq/downloadfile.aspx?id=19


 

โท : เอก อา้งองิจากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงในปี 25646 มี
สดัส่วนร้อยละ 94.28 : 4.57 :1:15 ตามล าดบั ซึ่งสดัส่วนใน
ระดับประเทศอาจมีความแตกต่างกันไม่มาก จากข้อ
สนันิษฐานในการท าส ารวนน้ีน่าจะมาจากผูบ้รหิารระดบัฝ
ในองค์กรขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ เฉพาะในประเทศ
ไทย หากพจิารณา 61% ของความถึงพอใจในความรู้และ
ทักษะด้านธุรกิจในองค์กรขนาดใหญ่ถือว่าเป็นเกณฑ์
คะแนนที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มได้อีก และจะส่งผลต่อ
ประสทิธิผลขององค์กร และ GDP และ Per Capita Incomes 

ของประเทศมากขึน้เช่นกนั หากความรูแ้ละทกัษะพื้นฐาน
ทางดา้นธุรกจิและการจดัการมรีะดบัคะแนนสูงขึน้ 

เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงประเมนิ 
จากค าถามในแบบสอบถามว่า จะต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณเท่าใดในการ Reskilling ทกัษะของบุคลากร พบว่า

48.3% ต้องใชเระยะเวลาตัง้แต่ 1-3 เดือน ที่น่าจะกลุ่ม
ตัวอย่างจากองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย หากเป็น
องค์กรในระดบัย่อมที่มกีารจดัการด้าน HCM ที่กะทดัรดัใน
งบประมาณ วธิีคดิ และการลงทุน น่าจะใช้ระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือนขึ้นไป และหน่ึงในห้าพบว่าต้องใช้เวลา
มากกว่าหน่ึงปี  หากเอาระยะเวลา และจ านวน ประกอบ
กับศักยภาพเดิมที่เป็นพื้นฐาน มาค านวนเป็นเม็ดเงิน
ลงทุนในการ Reskilling จะต้องใช้จ านวนมหาศาล หากจะ
ปรบัจากระดบั 61% เป็นโดยเฉลีย่น 75-80%  ซึ่งงบประมาณ
ในการลงทุนนัน้ส่วนมากเป็นงบประมาณที่กนัไวแ้ล้ว ทว่า
จะท าอย่างไรจากงบประมาณทีว่างไวใ้หเ้กิดประสทิธิภาพ
ทีต่้องการจรงิ  ทัง้น้ียงัไม่รวมถงึเวลาและโอกาสในธุรกิจที่
จะต้องใชใ้นการ Reskilling  

กระบวนการประเมินศักยภาพ ; Competency Assessment 

(และอาจรวมไปถึงทศันคติพื้นฐานในการท างาน) จึงเป็นทางเลือกที่มี “ต้นทุนในตอนเริ่มต้น" ส าหรับการคัดเลือก
บุคลากร ทว่า “ลดต้นทุนในระยะยาว” ในการบรหิารจดัการบุคลากรในองคก์ร เน่ืองจากในปัจจุบนั HR-ROI ในระดบัเฉลีย่
ทัว่โลกใชเ้วลามากกว่า 6 เดอืน จนถงึมากกว่า 1 ปีขึน้ไป หากการท า Competency Assessment จะเป็นกุญแจช่วยใหเ้ข้าใจ
ระดบัของศกัยภาพของบุคลากร ท าให้การบรกิารจดัการ Reskilling และ Upskilling ตรงตามความต้องการ และตามระดบั

 
6 ขอ้มูลจาก https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5390.html  

รูปที ่5 แสดงถงึระยะเวลาทีผู่บ้รหิารระดบัสูงประเมนิว่าจะต้องใชร้ะยะเวลา
เท่าใดในการ Reskilling ทกัษะพื้นฐาน ในประเทศไทย ; อ้างองิจากเดยีวกนั 

รูปที ่6 แสดงถงึทกัษะทีผู่บ้รหิารระดบัสูงต้องการใหม้กีาร Reskilling และ 
Upskilling ใหแ้ก่บุคลากรของตน (เฉพาะตัวอย่างในประเทศไทย)                         
; อ้างองิจากเดียวกนั 

https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5390.html


 

ความรู้และทกัษะย่อมช่วยลดต้นทุนในการลงทุนในการพฒันา
บุคลากร และระดบัความคุม้ค่าย่อมสูง และมรีะยะเวลาทีส่ ัน้ลง  

หากพจิารณาจากกลุ่มทกัษะในปัจจุบนัที่จะต้องให้ความสนใจ
ในการ Reskilling และ Upskilling ตามเอกสารของ World Economic 

Forum จะพบว่า ทกัษะอาทิ Analytical Thinking, Critical Thinking and 

Analysis, Complexity Problem-solving  เทยีบกบัผลการส ารวจในกลุ่ม
องค์กรที่ท าโดย MonsoonSIM Thailand ทกัษะเหล่าน้ีล้วนต้องใช้
พื้นฐานความรู้และทกัษะพื้นฐานทางธุรกิจและการจดัการเป็น
พื้นฐานทัง้สิ้น  การประเมนิศกัยภาพจะได้ข้อมูลที่ช่วยให้การ
จดัการรวดเรว็ขึน้ และลดต้นทุนไดอ้ย่างมนัียยะส าคญั 

รายละเอียดว่าด้วยวธิีการในการท าการประเมนิศกัยภาพของ
บุคลากรจะกล่าวในหัวข้อเรื่อง วิธีการท าการระเมินโดยใช้ 
MonsoonSIM Simulation ต่อไป   

 

 

• ประโยชน์ในการลดระยะเวลาในการท า OJT; On the Job Training  และลดความซ า้ซ้อน เปลี่ยนเป็นกระบวนการ
เลือกสรร การอบรมเพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพให้กบับุคลากร เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรม และสร้างความยัง่ยืนในการเติบโตของธุรกิจ 

รูปแบบของการฝึกปฏบิตังิานไปพรอ้มการท างานจรงิ; OJT นัน้เป็นทีนิ่ยม และเกดิประโยชน์ต่อทัง้ระดบับุคลากรในการ
เสรมิสรา้งทกัษะทีจ่ะใชป้ฏบิตังิานจรงิโดยอาจไม่จ าเป็นต้องมพีืน้ฐานความรู้มาก่อน เป็นหน่ึงในรูปแบบของการเรยีนรู้
เชงิประสบการณ์ประจกัษ์; Experiential Learning และเกิดประโยชน์จากองค์กร  ทัง้น้ีในบทความน้ีไม่ขอนับระยะเวลาการ
ฝึกงานในสถานะนักศึกษามารวมไว้เป็นส่วนของ OJT เน่ืองจากไม่สามารถยนืยนัมาตรฐานและประสทิธิภาพในการ
ฝึกงานของประเทศไทย จงึขอนับรวมระยะเวลา OJT เมื่อฝึกงานและรบัเงนิเดอืนในอตัราลูกจ้างทัง้ในอตัราทดลองงาน
และอตัราจรงิจากองคก์รเมื่อเปลีย่นสายหรอืลกัษณะงานในองค์กรเป็นส าคญั การฝึกปฏบิตังิานไปพรอ้มการท างานจรงิ
มปีระโยชน์ โดย ยนืยนัจากผลส ารวจที่ท าโดย MonsoonSIM พบว่าระดบัคะแนนของ ชุดค าถาม B) Integrated Learning สูง
กว่า ชุดค าถาม A) Single Knowledge โดยเมื่อดูในรายละเอยีดของระยะเวลาการของผูต้อบแบบสอบถามเทยีบกบัสาขาที่
จบการศกึษามา ท าใหย้นืยนัไดว้่า OJT ช่วยในการสรา้งทกัษะที่จ าเป็นในการท างานไดจ้รงิ ทว่าจะต้องแลกดว้ยเวลาที่
ใช้ในการทดลองผดิถูก ปรบัตัวให้เข้ากบักระบวนการเฉพาะของแต่ละวฒันธรรมองค์กร  ซึ่งใช้ระยะเวลานานเกินกว่า
ความจ าเป็น หากส่วนหน่ึงของระยะเวลาสามารถทดแทนไดด้ว้ยประสบการณ์จาก Business Simulation ซึ่งสามารถช่วยให้

รูปที ่7 แสดงผลของการประเมนิตัวเองโดยความสมคัรใจ ในขอ้ค าถาม C) โดยใน
ภาพแสดงล าดบัของทกัษะทีผ่ลการประเมนิบอกว่าเป็นทกัษะทีผู่ท้ าแบบสอบถาม
โดยความสมคัรใจ พบว่าตนเองมปัีญหามากทีสุ่ด 



 

การ OJT มรีะยะเวลาทีล่ดลงและใหป้ระสบการณ์พืน้ฐานในแต่ละงานทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระดบั Cross Function เป็นส่วนเสรมิ
ทีม่คุีณค่าในการพฒันาทกัษะแห่งการประกอบการในองคก์รดว้ย; Corporate Entrepreneurship 

ระยะเวลาทีบุ่คลากรใชใ้นการท า OJT นัน้ไม่มขีอ้มูล และสูตรส าเรจ็ว่าโดยเฉลีย่จะใชร้ะยะเวลานานเท่าใด บา้งว่าไม่เกิน 
2-3 สปัดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ทัง้น้ีแต่ละงานและความรบัผดิชอบที่มขีอบเขตแตกต่างกนัไปตามปัจจัย และอาจเป็น
ความเขา้ใจผดิไปบา้งที ่OJT เหมาะส าหรบัระดบั Operation เช่น  First-Jobber และระดบั Junior จนถงึ First-Line Manager 

การประเมนิศกัยภาพด้วยการใช้ MonsoonSIM Simulation ที่จ าลองสถาการณ์ในการท างานช่วยสร้างโอกาสในทดลองใน
ลกัษณะเดยีวกนักบั OJT ย่อมเป็นผลด ีเมื่อการประเมนิน าไปสู่ขอ้มูลว่ากระบวนการธุรกจิใจช่วงใดทีค่วรเพิม่ความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐาน และน าไปสู่การอบรมโดยใช ้Simulation ร่วมกบัการอบรมในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งย่อมลดระยะเวลาในการ OJT 

ได้อย่างดี ตวัอย่างหน่ึงซึ่งเป็นตวัอย่างที่อนุโลมให้เห็นถึงประสบการณ์และความเขา้ใจที่เกิดจาก Simulation ผ่านการ
อบรมกลุ่ม นักวิจัยที่มุ่งเปลี่ยนงานวจิัยไปสู่เชงิพาณิชย์ และกลุ่ม Tech Startup ของหน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึง โดย 
MonsoonSIM Business Simulation ไดเ้ขา้ไปมสี่วนในหลกัสูตรการอบรมในฐานะเครื่องมอืใหม่ในหลกัสูตรเดมิทีท่ ามาแลว้ 6 
รุ่น ใน รุ่นที่ 7 และ 8 ซึ่งพบว่าประสบการณ์ในสถานการณ์จ าลองในระยะเวลา 2 วนั ช่วยให้กลุ่มนักวจิยั และ Tech-

Startup มคีวามเขา้ใจ และสามารถสรา้ง Business Model จากเครื่องมอืยอดนิยม เช่น Business Model Canvas ไดช้ดัเจน โดย
ช่วยเติมเตม็ในในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างกรอบทัง้ 9 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของ Cost Structure และ Revenue 

Stream ที่มคีวามชดัเจนขึ้นและใกล้เคยีงความสมบูรณ์ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจเมื่อเทียบกบัรุ่นก่อนอย่างมีนัยยะ
ส าคญั  ส่วนหน่ึงเพราะว่า ความเขา้ใจอุปสงค ์ประสานกบักระบวนการ และความรูพ้ ืน้ฐานดา้นการตลาด การขาย การ
บรหิารจดัการ การวดัคุณภาพของกิจกรรม และ ความเข้าใจใน Supply Chain เป็นส่วนส าคญัที่ได้จากการอบรม ซึ่ง
เสมอืนการ OJT ทว่าเป็น Virtual OJT  

 

• ประโยชน์ในการคดัสรรบุคลากรในต าแหน่งท่ีมีความรบัผิดชอบ และต้องการทกัษะอื่น ๆ เพื่อความยัง่ยืน 
และการเติบโตอย่างต่อเน่ืองขององคก์ร 

 

ในปัจจุบัน ปัญหาหลักส าคัญหน่ึงขององค์กรในประเทศไทยที่พบมาก คือ การคัดสรรบุคลากรต าแหน่ง Mid-Level 

Management เพื่อเป็น Top-Management มาแทนทีก่ารเกษยีณอายุของกลุ่มผูบ้รหิารเดิม ซึ่งในบางองคก์รนัน้ กลุ่ม BB; Baby 

Boomer ช่วงปลาย และ Gen X ช่วงต้น ไดร้ัง้ต าแหน่งแม่ทพัใหอ้งค์กรมานาน และมอีายุทีม่ากขึ้น ทว่าในรอบหลายสบิปี
ย้อนหลงัที่กระบวนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในระดบักลางเกิดปัญหาต่อเน่ืองมาจาก ความเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น หรอื ส่วนหน่ึงมาจากรูปแบบการบรหิารงานในลกัษณะแบ่งส่วน
บรหิาร; Silo-Based Management ที่กลายเป็นวฒันธรรมฝนการท างานของไทย ท าให้กลุ่มผู้บรหิารในระดบักลางอาจมี
ความสามารถไม่เพยีงพอ และประสบการณ์การท างานที่มกี็อยู่ในขอบเขตของสายงานที่จ ากดั การเกษียณอายุของ
กลุ่ม Experiences Top Management จึงถูกยดืระยะเวลาออกไป  ในองค์กรขนาดใหญ่อาจไม่มปัีญหาน้ีเท่ากบัองค์กรขนาด
กลาง กลางทีก่ าลงัเตบิโต ซึ่งตรงกนักบัความเหน็จากกลุ่ม Top-Management ของไทยทีใ่หค้วามเหน็ไว ้ตรงกบัการส ารวจ
ใน World Economic Forums และในรอบ 5-7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อธุรกิจในปัจจุบนัถูกทา้ทายจากกระแสธาร
เศรษฐกิจดิจทิลั; Disruption by Digital Economy  ซึ่งผู้บรหิารระดบัสูงที่มปีระสบการณ์ยาวนานสามารถตัง้รบัได้เป็นอย่างดี 
และใชป้ระสบการณ์เขา้ใจการเปลีย่นแปลงในรูปแบบใหม่เน่ืองจากไดผ้่านวกิฤตดา้นการเปลีย่นแปลงมาหลายครัง้ ทว่า



 

ส าหรบัผู้บรหิารรุ่นกลางนัน้ มปีระสบการณ์ในการตดัสนิใจในยามวกิฤตน้อย และมปีระสบการณ์ในความรูท้ี่ใชใ้นยาม
วกิฤตระดบัองคก์รไม่เพยีงพอ มเีพยีงประสบการณ์ในการแกปั้ญหาในเน้ืองานทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า 
ประโยชน์ของการประเมนิน้ี เหมาะส าหรบัระดบั Mid-Level Management ขึน้ไป เพราะการคดัสรรบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไม่
พร้อมในด้านทกัษะ และมคีวามรู้ในระดบั Integrated Workflow ไม่เพยีงพอส าหรบัต าแหน่งในระดบับรหิารจะสร้างความ
เสยีหายในองคก์รในระยะยาว  การใช ้MonsoonSIM Business Simulation ในการท า Competency Assessment จะช่วยท าให้เห็น
ถงึความพรอ้มผ่านพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในระหว่างกจิกรรม เช่น ความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและวางแผนการ
แกไ้ขปัญหา, ความสามารถในการบรหิารจดัการเมื่อมคีวามเสีย่ง การตอบรบัต่อปัญหาทีเ่กิดขึ้น, ความสามารถในการ
บรหิารจดัการทมี สรา้งบรรยากาศและสถานการณ์ในการท างานที่ด ีการใหก้ าลงัใจ การสื่อสารในทมี, ความสามารถใน
การบรหิารจดัการเมื่อเกดิการเปลีย่นแปลง ฯลฯ ซึ่งการท า Competency Assessment ในกลุ่มเป้าหมายน้ี จะต้องใช ้Business 

Simulation ประกอบกบักระบวนการ และผู้สงัเกตการณ์ในการประเมนิศกัยภาพ ; Assessor ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอยีดใด
หวัขอ้ถดัไปในบทความน้ี 
 

• ประโยชน์ในการปรบัเปล่ียนรูปแบบ และวิธีการบริหารจดัการทุนมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์เพื่อการพฒันา

องค์กร โดยใช้ข้อมูลจาก Competency Assessment ลดบรรยากาศแห่งคนของใคร เป็นคนขององค์กร สร้าง
มาตรฐานในการคดัสรรบุคลากรตามศกัยภาพ (และรวมไปถึงทศันคติ) 

การใชข้อ้มูลจากการท า Competency Assessment มาเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการท า HCM Data Analytics โดยพืน้ฐานจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจระดบั Individual Competency และ Overall Department/Organization Competency  ท าให้การวางแผนพัฒนา
บุคลากรเกิดความชัดเจน ไม่สูญเปล่า อีกทัง้ข้อมูลยังช่วยในการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งที่มี
ความส าคญั และประโยชน์ในเชงิการปรบัแนวคดิ และวฒันธรรมในการบรหิารคนขององค์กร เกดิความชดัเจน และลด
แรงเสยีดทาน และทดแทนระบบอุปภมัภ์ในองคก์ร และสรา้งค่านิยมใหม่ใหก้บัองคก์ร ซึ่งจะตรงกบัแนวโน้มของจ านวน
บุคลากรรุ่นใหม่ในองคก์รมากขึน้ 

 

ตัง้ต้นความเข้าใจใน “นิยาม” ของการประเมิน 

 เมื่อกล่าวถงึ “การประเมนิ” นัน้อาจถูกตคีวามได้ทัง้รา้ยและดขีึน้อยู่กบัว่าจะอยู่ในฐานะผูป้ระเมนิ หรอืผูถู้กประเมนิ ยิง่
เฉพาะใน “ระบบการศกึษาและการท างานแบบไทย” นัน้ การประเมนิและวธิทีีเ่ลอืกใชม้กัสรา้งทศันคตเิชงิลบมากกว่าเชงิบวก 
และให ้“การประเมนิ” ไดร้บัการตคีวามว่าในเชงิลบ เช่น การจบัผดิ, การตดัเกรดหรอืจดัล าดบัทีม่ผีลต่อการศกึษา หรอืการท างาน 
เป็นต้น  เพราะว่าใชว้ธิกีารประเมนิทีไ่ม่ไดร้บัการพจิารณา, เลอืกคดัสรรเวลาใหส้อดคลอ้งเป้าหมาย และการสื่อสารอย่างดใีน
วตัถุประสงค ์ และเมื่อสิน้สุดการประเมนินัน้มกัไม่มกีระบวนการรองรบัอย่างต่อเน่ือง เช่น เมื่อไดร้บัผลของการประเมนิแลว้จะมี
กจิกรรมใดเพื่อพฒันา หรอืแกไ้ขสิง่ทีต่้องการประเมนิ และมกัสิน้สุดลงดว้ยการเปลีย่นไปประเมนิวดัผลในประเดน็ต่อไป ท าใหผู้้
ไดร้บัการประเมนิในประเทศไทยมใิคร่จะรูส้กึดกีบัการประเมนิ 

ทัง้น้ีการประเมนินัน้ต้องอาศยัศาสตร์ในการประเมนิ โดยจะต้องมเีป้าหมายชดัเจนว่าจะประเมนิเพื่อประโยชน์ใด มีการ
ก าหนดรูปแบบวธิีการ เลอืกกจิกรรม ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม มศีลิปะในการสื่อสารวตัถุประสงค ์  ซึ่งค าว่า “ประเมนิ” หรอื “วดัผล” 
ในภาษาไทยอาจมีค าให้เลือกใช้ไม่มากนัก และให้ความหมายที่แตกต่างจากค าที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ(ละติน) ที่มี
หลากหลายค าที่เกี่ยวข้องและมีระดับของความหมายแตกต่างกัน เช่น Test, Measurement,  Assessment และ Evaluation ซึ่งใน
ภาษาไทยมคี าแปลเฉพาะที่มคีวามคลุมเครอื เช่น Assessment และ Evaluation ต่างแปลว่าการประเมนิ ทว่ามรีายละเอยีดทีแ่ตกต่าง



 

กนั ซึ่งข้อเขยีนทางวชิาการส่วนมากเป็นการใช้กบัภาคการศกึษา ซึ่งจะอ้างองิถงึนิยามตามรูปแบบการศึกษา ทว่าในการน าไป
ปรบัใชก้บัการประเมนิเพื่อใชใ้นการเข้าใจศกัยภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร เพื่อวางแผนการพฒันา(หรอื คดัสรรในต าแหน่ง

ต่างๆ)  จึงเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะต้องสรา้งความเขา้ใจใหผู้้อ่านบทความเขา้ใจ 
“นิยาม” ของการประเมนิทีเ่ป็นหลกัความเข้าใจในบทความน้ีเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้ความหมายจากภาษาอังกฤษ โดยมีบทความทาง
วิชาการมากมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมิน ทัง้น้ีพบว่ามีการจดั
ประเภทของการประเมินเอาไว้หลากหลาย โดยมีกลุ่มค าเดียวกันแสดง
ความหมาย และวิธีการที่แตกต่างกัน โดยบทความทางวชิาการส่วนมาก
เขยีนในบรบิทของการศกึษา ซึ่งหากจะหยบิยกใชใ้นบรบิทของบทความน้ี ก็
อาจะปรบัใชใ้หเ้หมาะสมได ้โดยมคี าต่าง ๆ ทีน่่าสนใจดงัน้ี 

• Test หรอื การทดสอบ (ในภาษาไทย) ในบทความทางวชิาการเรื่อง Test, 

measurement, and Evaluation: Understanding and use of concepts in education78  กล่าว
ว่า คอื เครอืงมอืที่ใช้อย่างแพร่หลายในระบบการศึกษา ซึ่งมรีะบบการวดัผลของการเรยีนรู ้(และพฤตกิรรม) 
โดยใช้ข้อค าถาม โดยจะวดัผลในเชงิคุณภาพ, ความสามารถในทกัษะและความรู้ตามเน้ือหาที่วางไว้ตาม
มาตรฐานในรูปแบบขอ้ขอ้เทจ็จรงิ โดยมผีลลพัธ์คอื ผ่านเกณฑใ์นระดบัใด ๆ  และไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมรีูปแบบ
ทัง้ที่เป็นการแสดงความเห็น หรือค าอธิบาย (อัตนัย) ซึ่งแสดงถึง ทักษะ, ความรู้ และคุณค่าของผู้ท า
แบบทดสอบนัน้ ๆ หรอืแบบทีเ่ป็นเลอืกจากทางเลอืก; multiple choices  หรอืในรูปแบบหน่ึง ๆ  การทดสอบมตีวั
แปรหลากหลายในการพจิารณา เช่น คุณภาพของแบบทดสอบทีส่อดคลอ้ง 

กับบริบทของการเรียน การสอน เวลา ระดับ  และจ านวนของเน้ือหา
ประกอบกนั ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของการประเมนิได้เมื่อ ทัง้ผู้เรยีน (ผู้ท า
แบบทดสอบ), ผู้สอน และผู้ออกแบบ อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง

เป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตั ิ  โดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนบทความ การประเมนิดว้ยวธิี Test น้ี เหมาะสมกบัการประเมินกบั
ความรู ้หรอืมาตรฐานใด ๆ ซึ่งยงัมคีวามจ าเป็น และใหผ้ลในระดบัเฉพาะบุคคล 

• Measurement หรอื การวดั(ผล) นัน้มหีลกัอย่างหน่ึงทีเ่รยีกว่า “Quantifiable data” หรอืต้องใช ้“ขอ้มูลทีส่ามารถระบุ
คุณภาพ” ในการประเมนิใด ๆ โดยขอ้มูลเหล่านัน้ อาจมาจากคะแนนในแบบทดสอบ หรอื อนัดบัคะแนนที่มา
จากกระบวนการใด ๆ โดยประเมนิออกมาเป็น “ระดบั” หรอื “ขอ้มูลตวัเลข” ทีส่ามารถแสดงถงึศกัยภาพระดบั
บุคคล; “ระดบัความรู้หรอืทกัษะเชงิคุณภาพ”  ของผู้ที่ได้รบัการประเมนิ James M. Bradfield9 ให้ค านิยามของ 
Measurement ไวน่้าสนใจว่า “is a process of assigning symbol to the dimension of phenomenon to characterize the status of 

the phenomenon as precisely as possible” ; เป็นกระบวนการก าหนดสญัลกัษณ์ใหก้บัมติขิองปรากฏการณ์เพื่อให้ผู้
หน่ึงผูใ้ดเขา้รบัการประเมนิได้ก าหนดลกัษณะสถานะการแสดงออกของปรากฏการณ์ไดอ้ย่างแม่นย าทีสุ่ด ซึ่ง
หมายถงึ กระบวนการประเมนิแบบ measurement นัน้ ต้องมกีารออกแบบรูปแบบกจิกรรม, ตวัชีว้ดัถงึระดบัของ

 
7 Lynch, B. K., “Rethinking assessment from a critical perspective,” Language Testing, vol. 18, no. 4, pp. 351–372, 2001. 
8 Dickson Adom; School of Economic Sciences, Northwest University, South Africa, Jephtar Adu Mensah; CESA Higher Education Cluster, Association of African 
Universities, Ghana, Dennis Atsu Dake; Department of Educational Innovations in Science and Technology, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 
Ghana สามารถอ่านเพิม่เตมิได้ที่ Journal homepage: http://ijere.iaescore.com  
9 ขอ้ความของ James M. Bradfield น้ีปรากฏในบทความเรื่อง Measurement and Evaluation in Education: An Introduction to Its Theory and Practice at Both the 
Elementary and Secondary School Levels  

รูปที ่8 ระดบัของการ Assessment อา้งอิงจาก Lynch's 

model of evaluation, measurement and testing 

http://ijere.iaescore.com/


 

การประเมนิ และให้กิจกรรมนัน้ ๆ เป็นตวัน าพาพฤตกิรรมของผู้ได้รบัการประเมนิใหแ้สดงออกมาถงึวธิกีาร 
กระบวนคิด การตัดสินใจ และแสดงผลลัพธ์ออกมาตามตัวชี้ว ัดที่เป็นระดับตัวเลข ซึ่งวิธีการในการใช้ 
measurement น้ีอาจเป็น การใช้แบบสอบถาม; Questionnaire, การใช้แบบทดสอบหรอืการใช้อุปกรณ์ เครื่องมอื 
หรอืสถานการณ์ใด; test & scenario test  ซึ่งผลที่ได้จะต้องน ามาสงัเคราะห์ผ่านกระบวนการเพื่อยนืยนัผลลพัธ์ 
โดย Kizlik, R. J10., ระบุเพิม่เติมไว้ว่า Measurement คอืกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วดัความก้าวหน้าของ
ผูเ้รยีนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความโดดเด่นไดต้ามศกัยภาพ มใิช่เพื่อการตดัสนิ 

• Evaluation คอื การตดัสนิ หรอืการวดัระดบัของคุณภาพจาก สนิค้า, กิจการหรอืกิจกรรมใด ๆ  ซึ่ง Coleman ให้
ความหมายไวว้่า คอืวธิกีารก าหนดความส าเรจ็ของกจิกรรมหรอืโครงการใด ๆ โดยมคี าต่าง ๆ ทีอ่นุโลมว่ามี
ความหมายแบบใกลเ้คยีงกนั เช่น appraisal, analyses, assessment, critique, examination, grading, inspection, judgement, 

rating, ranking และ review (ซึ่ง Assessment เป็นค าทีม่กีารเลอืกใช้ในกระบวนการประเมนิด้านการบรหิารและการ
พฒันาบุคลากร ซึ่งจะกลาวถงึในล าดบัต่อไป) โดย Braun et al ใหนิ้ยามเพิม่เตมิไวว้่า Evaluation คอื กระบวนการ
ในการเข้าสู่บทสรุปของการประเมนิที่มลีกัษณะเป็นนามธรรม หรอืจบัต้องได้ยากโดยใช้กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิหรอืตดัสนิอย่างมขี ัน้ตอนผ่านชุดของการประเมนิที่ออกแบบไว้  โดย
การประเมินท าได้ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หรือ จากผู้
สงัเกตการณ์  

• Assessment คอื กระบวนการทีส่รา้งใหเ้กิดการตอบสนองของผู้เรยีนโดยรวบรวม และตคีวามขอ้มูลทีจ่ะช่วยให้
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยข้อมูลที่รวบรวมเกิดขึ้นตลอดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกระท าเพื่อให้เข้าใจ
ศกัยภาพของผูเ้รยีน ในบางนิยามระบุว่า Assessment คอื กระบวนการที่ออกแบบทางเอกสาร และวธิีการเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบโดยใช้การประมวลผลขอ้มูลเชงิประจกัษ์ เพื่อวดัความรู้, ทกัษะ, ทศันคติ และ
แนวคดิเบื้องหลงั 

 

รูปที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบการประเมนิแบบ Evaluation และ Assessment โดย                                                                                                                                               
Angelo, T., Cross, K.P, Classroom Assessment Techniques a Handbook for College, San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 1993                                                                         

เสน้ประสนี ้าเงนิเขา้ และตวัหนังสอืแดงในส่วนที ่intersect กนั คอื ความหมายของการ assessment ทีค่รอบคลุมในบทความน้ี 

จากแผนภาพด้านบนมีการแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์เพื่อความเข้าใจความแตกต่างของ Assessment และ Evaluation ซึ่งมี
ประเดน็ทีน่่าสนใจ เช่น กระบวนการ Formative method ใชรู้ปแบบของการสร้างโอกาสให้กบัผู้ประเมนิ(ผู้เรยีน) ได้ซมึซบั, สะทอ้น 
และปรบัเปลี่ยนการแสดงออก ผ่านการสนทนา การตอบข้อค าถาม การตอบสนองในสถานการณ์จ าลอง ในขณะที่ Summative 

method ใช้การประเมนิผ่านเหตุการณ์ในระยะสัน้ ๆ ซึ่งเหมาะกบัรูปแบบของการจดัการทดสอบ  ซึ่งด้วยนิยามในลกัษณะน้ีใน

 
10 Kizlik, R. J., Measurement, assessment, and evaluation in education, 2012. Retrieved on October 2019. [Online]. Available: 
https://www.adprima.com/measurement.htm  

https://www.adprima.com/measurement.htm


 

กระบวนการประเมนิศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รจงึนิยมใช้ค าว่า Competency Assessment มากกว่าค าทีม่คีวามหมายในตระกูล
เดยีวกนัค าอื่น ๆ  

จ า ก ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ใ น ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการประเมินที่มีความ
หลากหลาย มจีุดร่วมของการประเมนิคอื เพื่อต้องการ
ทราบสถานะและต้องการให้การส่งเสรมิศกัยภาพของ
ผู้เข้าร่วมประเมิน ซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีเป็นแนวคิดที่
สากล แตกต่างจากวิธีคิดของไทย ที่เข้าใจไปในทาง
ลบ เช่น การมเีป้าหมายในการตดัสนิผูเ้ขา้ประเมนิ ท า
ให้สูญเสียโอกาส เน่ืองจากการประเมินในระบบ
การศึกษาไทย มิได้เป็นไปเพื่อการวางแผนในการ
ปรับเปลี่ยน หรือการพัฒนาวิธีการในการศึกษา แต่
เป็นไปเพื่อการจัดอันดับ; grading ซึ่งแนววธิีคดิน้ีควร
ได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขความเข้าใจ เพื่อให้การ
ประเมนิเป็นการสรา้งโอกาสของผูเ้ขา้รบัการประเมนิ 

โดยสรุปแลว้ Competency Assessment  ท าเพื่อใหเ้กดิความเข้าใจ เพื่อน าผลลพัธ์ทไีด้จากการประเมนิไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในการวางแผนพฒันาและการปรบัปรุงคุณภาพบุคลากรในองค์กร ที่จะใช้ในการก าหนดหลกัสูตร โดยเลือกเน้ือหาที่เหมาะสม
อย่างเป็นระบบ หรอืน าเอาขอ้มูลจาก Competency Assessment ไปเพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรเดิมขององค์กร,  สามารถใชใ้นการบริหาร
จดัการที่มปีระสทิธิภาพมากขึ้น และต้นทุนในการบรหิารจดัการน้อยลง โดยเลือกหลกัสูตรให้ตรงกบัสมรรถนะของบุคลากรที่
องค์กรต้องการในต าแหน่งงาน และระดบัของการท างานบรหิารนัน้ๆ และหรอืเมื่อมคีวามเข้าใจศกัยภาพ (และอาจรวมไปถึง
ทศันคติ) ก็อาจเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคดัสรรบุคลากรในต าแหน่งงานต่าง ๆ  ได้ โดยสามารถก าหนดแผนในการใช้กระบวนการ 
Competency Assessment โดยอา้งองิจาก Outcome Assessment Plan ของ by ERIC P.Soulsby, University of Connecticut เพื่อเป็นแหล่งอา้งอิง
ในการสรา้งแผนใหช้ดัเจนขึน้และน าเสนอกบัผูบ้รหิาร หรอืส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งในล าดบัต่อไป 

 

การประเมินเพ่ือความเข้าใจในศกัยภาพ และทศันคติโดยใช้ MonsoonSIM Business Simulation ร่วมกบัการสงัเกตพฤติกรรม 

การประเมินศักยภาพ  Competency Assessment) โดยใช้ MonsoonSIM Business Simulation เป็นเครื่องมือได้ใช้หลักนิยามของ 
“Psychometric11” คือ การประเมินด้านการเรียนรู้ และความสามารถ ซึ่ง
ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น Testing, Measurement, Assessment ร่วมกับ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ออกแบบร่วมกนั  ซึ่งในบทความน้ีการประเมินน้ีใช้นิยาม
ของ Psychometric โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใจ
ศักยภาพของบุคลากรผ่านกิจกรรมที่วางไว้ ร่วมกับการใช้ MonsoonSIM 

Business Simulation เป็นเครื่องมอื โดยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มขี้อมูล
เบื้องต้นส าหรบัการวางแผน มขีอ้จ ากดั ปัญหา และอุปสรรค เพื่อใหผู้เ้ขา้รบั

 
11 Psychometrics is a field of study within psychology concerned with the theory and technique of measurement. Psychometrics generally refers to specialized fields 
within psychology and education devoted to testing, measurement, assessment, and related activities. https://en.wikipedia.org/wiki/Psychometrics  

รูปที ่12 ประเภทของ Psychometric Test  กรอบเสน้ประสแีดงโดย
ผูเ้ขยีนบทความ แสดงถงึ Psychometric Test ทีไ่ม่พบใน Competency 

Assessment โดยใช้ MonsoonSIM Simulation 
https://www.wikijob.co.uk/aptitude-tests/test-types/what-

psychometric-test  

รูปที ่10  Outcomes Assessment Plan by ERIC P.Soulsby, University of Connecticut 
http://cid.buu.ac.th/information/Eric_Soulsby_Assessment_Notes.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychometrics
https://www.wikijob.co.uk/aptitude-tests/test-types/what-psychometric-test
https://www.wikijob.co.uk/aptitude-tests/test-types/what-psychometric-test
http://cid.buu.ac.th/information/Eric_Soulsby_Assessment_Notes.pdf


 

การประเมนิตดัสนิใจทัง้ในงานที่ไดร้บัมอบหมายจากทมี และผลงานรวมที่ทีม
ต้องร่วมงานกนัผ่าน Cloud Simulation โดยมกีารประเมนิเบื้องต้นหลายวธิีการ 
อาทิ Testing, Assessment, Evaluation ทัง้ในระดับความรู้พื้นฐาน (Fundamental 

Knowledge), ความรูแ้ละการตดัสนิใจร่วมจากหลายปัจจยั (Cross Functional), การ
ตัดสินใจในเชิงซับซ้อนภายใต้ปัจจัยต่างๆ (Critical Thinking) ซึ่งจะสะท้อน
ออกมาผ่านกิจกรรม โดยแสดงพฤติกรรมของผู้เขา้รบัการประเมนิโดยเน้นที่
ระดบับุคคล (Individual) เป็นส าคญั และสามารถประเมินในคุณลักษณะย่อย
โดยมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าการประเมินด้วยแบบสอบถามหรือการ
สมัภาษณ์เพยีงอย่างเดยีว  

Psychometrics Test นัน้ มหีลากหลายประเภท และแต่ละประเภทใชรู้ปแบบการ
ประเมนิที่แตกต่างกนัไป โดยเน้นความเข้าใจเหตุผลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน

กจิกรรมทีอ่อกแบบไว ้และพฤตกิรรมทีส่ามารถพบเหน็และเป็นส่วนหน่ึงของ Competency Assessment โดยใช ้MonsoonSIM Simulation 

ซึ่งจะใชก้ารเรยีงล าดบัในค าอธบิายตามกระบวนการเรยีนรู ้และประสบการณ์จาก MonsoonSIM Simulation มาเพื่อเชื่อมโยงเข้ากบั 
Psychometric Test ทัง้น้ีการท า Competency Assessment โดยใช ้MonsoonSIM Business Simulation น้ีไม่ครอบคลุมถงึ Diagraming Reasoning) 

เช่น  

• การใช้เหตุผลเชงิตรรกะ; Logical Reasoning ซึ่งการให้ค าอธิบายเชงิเหตุผลเป็นพืน้ฐานของการตดัสนิใจโดยใช้หลกั
เหตุและผล; Cause AND Effect ซึ่งน าไปสมัพนัธ์กบัประสบการณ์พื้นฐานรอบตวั และสมัพนัธ์กบัความรูพ้ ืน้ฐานทัว่ไป 
การใช้เหตุผลในเชงิตรรกะน้ีจะเกิดขึ้นภายระดบับุคคลก่อนและเมื่อประสานกนัข้อมูลอื่น ๆ จะสร้างความเข้าใจ
พื้นฐานในการตดัสนิใจ โดยในการท า Competency Assessment จะเห็นทกัษะการใช้เหตุผลน้ีผ่านการสนทนา ชี้แจง 
กบัเพื่อนร่วมทมี ซึ่งไดร้บัการสงัเกตการจาก Assessor และการประเมนิจากทัง้ Assessor และสมาชกิในทมี 

• การใชเ้หตุผลเชงิตวัเลข สถติ;ิ Numerical Reasoning ซึ่งสะทอ้นจากความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัในงานนัน้ ๆ 
เป็นพื้นฐาน ซึ่ง MonsoonSIM Simulation แสดงข้อมูลเหล่าน้ีชัดเจนในระหว่างกิจกรรม จะเห็นถึงพฤติกรรมน้ี ซึ่ง
ประสาเขา้กบัความรูพ้ ืน้ฐานของงานต่าง ๆ อย่างชดัเจน 

• การใช้เหตุเชิงอุปนัย; Inductive Reasoning เมื่อการท ากิจกรรมซ ้า ๆ ในกระบวนการทางธุรกิจ โดยมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ (ในทาง Data ย่อมเกิด Data Pattern) ความสามารถในการ
คาดการณ์ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นที่คาดการณ์ได้ ซึ่ง MonsoonSIM Simulation เป็นกระบวนการทางธุรกิจพื้นฐาน 
และตรงกบัทฤษฎเีบื้องต้นในการบรหิารจดัการธุรกจิ และการจดัการ ประสบการณ์และความรูพ้ ืน้ฐานย่อมประมวล
ผลลพัธ์ได ้ซึ่งเป็นหน่ึงในพฤตกิรรมทีค่วรพบเหน็ในระดบัพืน้ฐานเมื่อเผชญิปัญหาพืน้ฐานทางธุรกจิใน Simulation  

• การตรวจสอบข้อผดิพลาด; Error Checking การตรวจสอบข้อผดิพลาดมวีตัถุประสงค์เพื่อเข้าใจการตดัสินใจ หรอื
วธิกีารด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาจุดบกพร่อง ซึ่งอาจเกดิขึน้ในกระบวนการตดัสนิใจ ทีม่หีรอืข้อมูล
ไม่มากพอ หรอืขาดความรูแ้ละประสบการณ์ หรอือาจเกดิขึน้ในกระบวนการมอืท า ซึ่งเกดิจากความผดิพลาด การ
ไม่รู ้การขาดการประสานงาน การท ากจิกรรมในเวลาและขนาดทีไ่ม่เหมาะสม หรอือาจเกดิขึน้ทัง้สองกระบวนการ 
ซึ่งการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดนัน้สามารถเห็นได้ชดัและเกิดการซ ้าทัง้ในขอ้ผดิพลาดเดิม หรอืเกิดจากปัญหาและ

รูปที ่13 แสดงถงึกลไลของการแสดงออกเมือ่อยู่ในสภาวะแรงจูงใจทีแ่ตกต่าง
กนักบัการแสดงออกทางพฤตกิรรม  ภาพจาก 

https://www.srsgroup.org/psychometric-test 

https://www.srsgroup.org/psychometric-test


 

ปัจจยัใหม่ในระยะเวลาที่ควบคุมได้ใน MonsoonSIM Simulation และยงัมขี้อมูลแสดงผลลพัธ์ที่ชดัเจน ท าให้สามารถ
มองเหน็สมรรถนะในประเดน็น้ีไดไ้ม่ยาก 

• การใช้เหตุผลเชงิการสื่อสารด้วยวาจา; Verbal Reasoning ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงทกัษะในการสื่อสารด้วยเหตุผล
ลักษณะการท างานร่วมกัน (Team Work) ซึ่งมีนัยยะส าคัญในกรณีที่ต้องการเห็นพฤติกรรมระดับกลุ่มคน โดย
กระบวนการประเมนิมหีลายระดบั ทัง้ระดบัการประเมนิตวัเองผ่านแบบสอบถาม  (Questionnaire) หรอืการทดสอบ 
(Testing)  หรอืประเมนิโดยผ่านผู้ประเมนิ (Observers/Assessors) ภายใต้การออกแบบการประเมนิพร้อมการสงัเกต
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาผ่านกิจกรรมทีอ่อกแบบไว ้ (และในบางกรณี อาจท าการประเมนิผ่านทมีทีท่ างานร่วมกัน 
ซึ่งในบทความน้ีจะไม่ครอบคลุมการประเมนิในรูปแบบน้ี)  

ทัง้หา้ลกัษณะของ Psychometric Test จะเกดิการเชื่อมโยงกนัโดยอตัโนมตัอิย่างเป็นขัน้ตอนในการใช ้MonsoonSIM Simulation 

เป็นเครื่องมอืในการท า Competency Assessment ซึ่งความลกึของระดบัการใชเ้หตุผลประเภทต่าง ๆ นัน้สามารถปรบัแต่ง
ค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ เพื่อทีจ่ะสรา้งปัญหาในด้านธุรกิจและการจดัการใหเ้กิดขึ้นได ้จงึเป็นเครื่องมอืทีส่นับสนุนการท า 
Competency Assessment ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

องคป์ระกอบของการท า Competency Assessment โดยใช้ Business Simulation เพื่อประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรและสร้าง
ความยัง่ยืนในการเติบโตขององคก์รในระยะยาว  

ในการท า Competency Assessment ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด (และ
ปราศจากขอ้กงัขาใด ๆ ในองคก์ร) ม ี8 ปัจจยัดว้ยกนั โดยแต่
ละปัจจยัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน เป็นจุดเริ่มที่ส าคญั 
โดยการก าหนดเป้าหมายของ Competency Assessment นัน้ ควร
สอดคลอ้งกบั ระดบัของบุคลากร และไม่ควรเปลีย่นเป้าหมาย
หลังจากการเริ่มต้นกระบวนการ  เ น่ืองจากเป้าหมายที่
ต้องการจะสมัพนัธ์กบัชุดของสมรรถนะ พฤติกรรมและการ
ก าหนดตัวชี้ว ัด, การเลือกชุดทักษะและความรู้ เพื่อเลือก
เครื่องมอืหรอืกจิกรรมทีจ่ะใชอ้ย่างเหมาะสม  

2) การออกแบบกระบวนการที่สอดคล้องกบัเป้าหมาย  
ซึ่งรวมไปถงึการก าหนดระยะเวลาทีจ่ะใช้, การก าหนดจ านวน
ของบุคลากรและจ านวนของ Assessor, การก าหนดรูปแบบของ

กิจกรรมเพื่อให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้สอดคล้องกบัชุดสมรรถนะที่ต้องการ ฯลฯ ให้สอดคล้องกบัการท า Competency 

Assessment  

3) การปรบัแต่งเครื่องมอืใน MonsoonSIM Simulation เช่น จ านวนของโมดูลซึ่งจะสะทอ้นถงึความสัน้ยาวของห่วงโซ่คุณค่าและ
ห่วงโซ่อุปทานให้ใกลเ้คยีงกบัประเภทของธุรกจิ, การเลือกใช้ Configurations เพื่อก าหนดความซบัซ้อนและขอ้จ ากดัของทรพัยกร 
การก าหนดรูปแบบ (เช่น การทดลองภายใต้การแนะน า หรอืการใช้ Workshop เพื่อการอบรมความคู่ไปกบัการท า Competency 

Assessment ซึ่งทัง้สองรูปแบบ จะมคีวามแตกต่างกนัในชนิดและระดบัของสมรรถนะ) และระยะเวลาในแต่ละช่วงใหเ้พยีงพอต่อการ

รูปที ่13 ปัจจยัทีส่รา้งความส าเรจ็ในการท า                                                                        
Competency Assessment  โดยใช้ MonsoonSIM Simulation 



 

เหน็พฤตกิรรม และพฒันาการของพฤตกิรรม, การก าหนดตวัชีว้ดั หรอืสรา้งสถานการณ์พเิศษ (เช่น Crisis) เพื่อสรา้งสถานการณ์
จ าลองใหบุ้คลากรผูเ้ขา้รบัการประเมนิไดแ้สดงออกซึ่งกจิกรรมตามบทบาทและประสบการณ์ของตน  

4) การก าหนดกระบวนการ Competency Assessment ใหส้อดคลอ้งกบัเครื่องมอื ทรพัยากรและขอ้จ ากดัทีม่ ี 
5) การออกแบบแบบประเมิน Competency Assessment Behavior Check list ตามระดับของการประเมิน และระดับของการ

พฤติกรรมที่บุคลากรผู้เข้ารบัการประเมนิจะแสดงออก เพื่อใช้ในการประเมนิตลอดกิจกรรม ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบเกณฑ์
หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิ 

6) การมผีู้ประเมนิที่มปีระสบการณ์และเขา้ใจวตัถุประสงค์และกระบวนการของการประเมนิ และในกรณีทีม่ผีู้เขา้ร่วมการ
ประเมนิจากองค์กร ต้องแสวงหาผู้ประเมนิที่มคีวามเข้าใจ และไม่เกิดความโน้มเอียง ในกรณีหลงัน้ี จะเหมาะกบัการประเมิน
ภายใน และการประเมนิในระดบั Operation และ First-Line Manager ซึ่งไม่แนะน าหากองค์กรมปัีญหาเรื่องระบบอุปถมัภ์เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดระหว่าง และหลงัจากการประเมนิ โดยก่อนกิจกรรมจะต้องมกีารตกลงใหเ้ขา้ใจถงึแบบประเมนิอย่างชดัเจน รวม
ไปถงึกระบวนการย่อย เช่น การสลบักลุ่มในการประเมนิในระหว่างกจิกรรม เป็นต้น  

7) การสรุปผลการประเมนิ Competency Assessment ออกเป็นระดบัต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมคีวามชดัเจนในระดบั ตวัชี้วดั และมี
เหตุผลรบัรองผลการประเมนิ ซึ่งระยะเวลาในการประเมนิขึน้กบัความซบัซ้อน และจ านวนของสมรรถนะ และจ านวนของบุคลากร
ทีเ่ขา้รบัการประเมนิ ฯลฯ 

8) การมีกิจกรรมรองรับหลังจากผลการประเมิน Competency Assessment ผ่านกระบวนการต่างและไม่มีข้อโต้แย้งใน
สาระส าคญั เช่น หลกัสูตรหรอืเน้ือหาการอบรมทีต่้องการเพิม่เตมิ หลงัจากเหน็ขอ้มูลในรายงานสมรรถนะของบุคลากร ในระดบั 
Operation, First-Line Manager และหรอื Mid-Level Management, กจิกรรมทีส่รา้งขึน้ในลกัษณะของโครงการระยะสัน้ หรอืกลาง เพื่อเพิม่
ความเข้าใจในสมรรถนะเพิม่มากขึ้น เพื่อ Upskills/Reskills ตัง้แต่ในระดบั First-Line Manager ถึง Mid-Level Management, หรอืกิจกรรม
ประกอบอื่นๆ หากการท า Competency Assessment ใช้ในการตดัสินใจที่ยากและซบัซ้อนมากขึ้น ในระกบั Mid-Level Management 
จนถงึ Top Management 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจยัทัง้แปดประการที่กล่าวมาขา้งต้นแล้ว การยอมรบัผลของการประเมนิหลงัจากทุกปัจจยั
ได้ท าตามมาตรฐานและกระบวนการที่ออกแบบแล้วเป็นเรื่องส าคญั ผลลพัธ์ที่เกิดจากกิจกรรมและการประเมนิไม่อาจสะท้อน
สมรรถนะจรงิไดอ้ย่าง 100 เปอรเ์ซน็ต์ จากระยะเวลาทีจ่ ากดั ความใส่ใจและความไม่ใส่ใจของบุคลากร การไม่ปลอดภาระหน้าที่
การงานระหว่างท ากิจกรรมซึ่งเป็นปัจจยัแวดลอ้มทีต่้องน ามาประเมนิร่วมกนั  ทว่าผลลพัธ์ของ Competency Assessment สะทอ้นให้
เห็นถึงมติติ่าง ๆ  ที่อาจมองไม่เห็นได้ดว้ยวธิกีารประเมนิทัว่ไป ในฐานะผู้เขยีนบทความและผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการ
ท า Competency Assessment แนะน าใหว้างแผนในการใหน้ ้าหนักของการประเมนิดว้ยวธิน้ีี ร่วมกบัน ้าหนักจากการประเมนิดว้ยมาตร
วดัอื่น ๆ ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมาย และขอ้จ ากดัอื่น ๆ 

  



 

 

 

  

รูปที ่15 เทยีบแนวคดิทีใ่ช้ในการท า Competency Assessment โดยใช้ MonsoonSIM Simulation ทีพ่ฒันาแนวคดิจาก                                                             
A Taxonomy of Approaches to Assessment (Terezini 1989) ซึง่ตรงกบัวิธกีารทีไ่ด้ใช้และน าแบ่งปันประสบการณ์ในบทความน้ี 

รูปที ่14 แนวคดิในการออกแบบ Competency Assessment โดยใช้ MonsoonSIM Simulation ในสมรรถนะความรู ้ทกัษะด้านการ
บรหิารธุรกจิและการจดัการธุรกจิ โดยใช้ Reference model จาก A Taxonomy of Approached to Assessment (Terezini 1989) 



 

แนวคิด ระดบัและวิธีการในการประเมินโดยใช้ MonsoonSIM Simulation เป็นเครื่องมือในการท า Competency Assessment 

 ในการท า Competency Assessment โดยใช ้MonsoonSIM Simulation นัน้ใชว้ธิกีารประเมนิ 2 รูปแบบ (อา้งองิรูปที ่14 รูปบนและรูปล่างประกอบกนั) ซึ่งประกอบดว้ย รูปแบบการประเมนิตนเองของผูเ้ขา้
รบัการประเมนิ; Self-Assessment และ การไดร้บัการประเมนิโดยผูส้งัเกตุการณ์;Assessment by Others (เช่น Assessors หรอืคนทีไ่ม่มภีาวะโน้มเอยีงและมสี่วนไดส้่วนเสยีจากคนในองค์กรเดยีวกนั) ซึ่งใชไ้ดใ้นการ
ประเมนิ 3 ระดบัไดแ้ก่ รายบุคคล, รายกลุ่ม และรายองคก์รโดยอนุมานจากกลุ่มหลายกลุ่มทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิ) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

Competency 
Assessment 

Methodology & Type 

การประเมินตนเอง 
Self-Assessment 

• การประเมนิตวัเอง(กลุ่มของตน) เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสมรรถนะของตวัผูป้ระเมนิ(และกลุ่ม)เท่านัน้ 
• เหมาะส าหรบัการประเมนิในทุกระดบั ส าหรบัผูป้ระเมนิทีเ่ปิดใจ  
• จากประสบการณ์ของ MonsoonSIM การประเมนิในลกัษณะนี้ ใน Workshop เพื่อ Upskills/Reskills 

พื้นฐานในการบรหิารธุรกจิและการจดัการเท่านัน้  
• หากมจุีดประสงค์เพื่อจะประเมนิ Competency Assessment เพื่อใช้ในการบรหิารและพฒันา HCM ใหน้ า

ผลการประเมนิตวัเองรายบุคคล ประเมนิร่วมกบัการประเมนิโดยผูส้งัเกตุการณ์ 

การได้รบัการประเมินโดยผู้สงัเกตการณ์ 

Assessment by Experienced Assessors and Others 

• ควรใหค้่าน ้าหนักในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัวธิกีารประเมนิร่วมในแบบอื่นๆ อย่างเหมาะสม 
• แนะน าใหใ้ชผู้ป้ระเมนิทีม่ปีระสบการณ์ Experienced Assessors ในกรณีทีม่ผูีเ้ขา้ร่วมประเมนิจากภายใน

องค์กรควรเลอืกบุคคลทีไ่ม่มสี่าวนไดเ้สยีในการประเมนิมาเป็นผูป้ระเมนิ 
• ใชไ้ดก้บัการประเมนิไดใ้นทุกระดบั  
• ใชใ้นการประเมนิ Competency Assessment ทัง้ในระดบั Upskills/Reskills และในการเป็นเครื่องมอืเพื่อ

การประเมนิพฤตกิรรมโดยใชพ้ื้นฐานความรูเ้ดมิ ซึ่งการเลอืกรูปแบบแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของ
การประเมนิ 

รายบุคคล 
(Individual) 

เป็น Priority ในการท า 
Competency Assessment ในอนั

กบัแรก 

ค่าความแม่นย า –  
70% ขึน้ไป 

• การประเมินตัวเองตนเองในระดับบุคคลท าโดยแบบสอบถามออนไลน์ภายใต้ความสมคัรใจ โดยระบุ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการเข้าใจในสมรรถนะพื้นฐานเชื่อมโยงกับโมดูลใน MonsoonSIM 

Simulation  และมีการส่งส าเนาของค าตอบไปยังผู้ประเมินที่ต้องการผ่านทางอีเมลล์ โดยให้ผู้เข้าร่วม 
Workshop ท าแบบประเมนิโดยสมคัรใจก่อนและหลงั Workshop เพื่อใหผู้ส้มคัรใจประเมนิเปรียบเทยีบขอ้มูล รู้
จุดเด่นและจุดดอ้ยในความรูแ้ละทกัษะพื้นฐานของตนเอง 

• แบบประเมนิมเีกณฑ์ทีใ่ชใ้นการประเมนิแบบอนัดบัคะแนน 5 อนัดบั โดยสามารถดูเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิ, ตวัอย่างแบบสอบถาม และผลของการเกบ็สถิตใินแบบระเมินตวัเองโดยความสมคัรใจของ
ผูเ้ข้าร่วมประเมนิ (ในระดบั First Line Manager และ Mid-Level Management) ไดท้ี ่
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• ชุดค าถาม A ครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละงาน (เชื่อมโยงกับโมดูลใน MonsoonSIM, ชุดค าถาม B 
ความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกนัในกระบวนการทางธุรกจิ (Integrated Knowledge) 

• ชุดค าถาม C ครอบคลุมทักษะพื้นฐานในการท างาน เช่น ทักษะการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในหน้าที่
รบัผดิชอบ, ทกัษะในการสื่อสาร, ทกัษะการท างานร่วมกนัแบบทมี, ทกัษะการเป็นผูน้ า  

• การประเมนินี้มขีอ้จ ากดัในระยะเวลาทีท่ า กบัจ านวนค าถามซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนให้ตรงกบัระดบัของ
สมรรถนะทีต้่องการ ทัง้นี้การเกบ็ตวัอย่างทีท่ ามามีจุดประสงค์เพื่อเก็บขอ้มูลในการท าวิจยัเบื้องต้น และ
พฒันาโมเดลของการประเมนิ รวมไปถงึรูปแบบของการท า Workshop ในระบบออนไลน์ และแบบ Face-to-

Face อาจท าใหก้ารประเมนิมคีวามคลาดเคลื่อน 

• พบผลของการประเมนิทีผ่ิดพลาดประมาณ 3% เช่น ผูป้ระเมนิประเมนิสมรรถนะของตวัเองสูง/ต ่ากว่า
สมรรถนะ ทัง้นี้ในบางบางสมรรถนะดา้น “ทกัษะ” สามารถสอบคานไดก้บัการประเมนิโดยผูส้งัเกตการณ์ 
หรอืขอ้มูลจาก Simulation ประกอบ เช่น การมสี่วนร่วมในทมี เที่ยบกับสถติกิารท า Transaction หรอืใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์ หรอืใหค้วามเหน็ประกอบไดใ้นบางสมรรถนะทีเ่กดิขอ้สงสยั 

• การประเมินจากผู้สังเกตการณ์จะต้องได้รับการออกแบบแบบประเมินตามกระบวนการในการท า 
Competency Assessment; ตามเป้าหมายที่ก าหนด และกลุ่ม /ระดับบุคลากรที่จะเข้ารบัการประเมิน → 

ก าหนดกระบวนการและเลอืกเครื่องมอื → ออกแบบชุดประเมนิและพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึสมรรถนะ  
• MonsoonSIM Simulation เป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน ได้รับการออกแบบ

กระบวนการที่จะเอื้อให้เกิดพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะที่ต้องการประเมิน  โดยมีกิจกรรม ระยะเวลา 
รวมไปถงึระดบัปัญหาและอุปสรรคทีเ่พิม่เตมิเขา้ไปในแต่ละช่วงเวลา  

• การประเมินท าโดยผู้สงัเกตการณ์ที่มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และเข้าใจถึงระดบัของพฤติกรรมที่
แสดงออก  

• การประเมนิใชร้ะยะเวลา 3-8 ชัว่โมงในการประเมนิ และชุดทกัษะทีค่าดหวงัการแสดงออกทางพฤตกิรรม 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลุ่มของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน ซึ่งมาจากการก าหนดเป้าหมายและ
เลอืกกลุ่มบุคลากรทีจ่ะเขา้รบัการประเมนิ  

• การรวบรวมผลประเมินมกีารก าหนดการค านวณอย่างชดัเจน สามารถรวมกลุ่มทกัษะเพื่อให้เห็นระดบั
ของทกัษะในกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อเขา้ใจสมรรถนะและทศันคตขิองผูร้บัการประเมนิได ้

• ตัวอย่างจากการทดสอบการท า Competency Assessment 3 กลุ่มตัวอย่าง ในสองกลุ่มแรกระดบั Mid-level 

Management และ Top-Management เพื่อหา Successors ใหก้บัองค์กร ไดน้ าผลคะแนนการประเมนิจะถูกน าไป
ให้ค่าน ้าหนักกับกิจกรรมอื่น ๆ  และในอีกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคละระดบัของกลุ่ม Talent ในองค์กร ซึ่งมี
วตัถุประสงค์ในการเขา้ใจกระบวนการท างานในระดบัทมี และในระดบับุคคลซึ่งในระดบับุคคล พฤตกิรรม
ทีแ่สดงออกมคีวามชดัเจนสอดคล้องกบัผลของการประเมนิ  

• ปัญหาที่พบ คือ จ านวนของผู้เข้ารับการประเมินกับผู้ประเมินไม่สอดคล้องกัน และพบปัญหาเรื่อง
มาตรฐานในการประเมนิในกรณีทีม่ีผูส้งัเกตการณ์ ร่วมกบัผูส้งัเกตการณ์จากองค์กรของบุคลากรเข้าร่วม
การประเมนิ 
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Competency Assessment 

Methodology & Type 
การประเมินกลุ่มของตน 

Team’s Assessment 
การได้รบัการประเมินโดยผู้สงัเกตการณ์ 

Assessment by Experienced Assessors and Others 

รายกลุ่ม 
(Teams) 

ใช้ในการประเมนิสมรรถนะ
รวมรายลกลุ่มเพื่อ

ประกอบการบรหิารจดัการ 
และทกัษะลกัษณะทมี 

ค่าความแม่นย า –  
60% ขึน้ไป 

• การประเมนิในรายลกลุ่มสามารถท าได้ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกจะน าเอาคะแนนจากการประเมนิตนเอง 
มาเขา้กระบวนการค านวนค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มความรูล้ะทกัษะในแต่ละด้าน เพื่อการประเมนิแนวโน้ม
ระดบักลุ่ม Group Competency Trending และวธิทีีส่อง ใหก้ลุ่มไดป้ระเมนิ Team Competency ร่วมกนั
จากแบบประเมนิอย่างง่ายทีไ่ม่ใชเ้วลานาน โดยใหแ้ต่ละกลุ่มประเมนิตนเองก่อน ระหว่าง และหลงักจิกรรม 

• การประเมนิอาจเปิดเผยผลของการท า Individual Competency ใหก้ลุ่มรบัทราบ โดยไม่ระบุตวัตนของผูท้ า
แบบสอบถาม หรอืไม่เปิดเผยขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มไดส้มัภาษณ์เพื่อท าความเขา้ใจในความเชีย่วชาญใน
สมรรถนะต่าง ๆ ของสมาชกิในกลุ่ม จะช่วยใหก้ลุ่มเกดิความเข้าใจจุดแขง็ และจุดอ่อน และเมื่อรวมกบั
กจิกรรมและการประกาศผลใน Simulation เป็นช่วง ๆ กจ็ะช่วยใหก้ลุ่มมองเหน็ปัญหาร่วมกนั และพฒันา
วธิกีารท างานร่วมกนั  

• การประเมนิรายกลุ่มนี่ จะเน้นในทกัษะของการท างาน สื่อสาร และสรา้งวธิกีารท างานร่วมกนัเป็นส าคญั; 
TEAM’s Critical Thinking, Complexity Problem Solving, Collaboration, Communication, 
Converting am Idea to practical Operation for Outcomes ไดช้ดัเจน การประเมนินี้ผูเ้ขยีนนิยมใช้
เป็นส่วนหนึ่งร่วมกบั Team Building Workshop  โดยทมีจะไดร้บัแบบประเมนิทีส่มาชกิในทมีต้องท า
ร่วมกนั  

• ในแต่ละรอบของกจิกรรมต่างๆ Facilitator จะเพิม่หรอืเปลี่ยนเงื่อนไข และอาจไดร้บัอุปสรรคและปัญหา
จากทมีอื่น ๆ ใน Simulation เดียวกนั ทัง้นี้เพื่อใหเ้หน็พฤตกิรรมที่แสดงออกถงึการพฒันากระบวนการ
ท างานและความคดิเชงิกลยุทธ์ร่วมกนัในกลุ่ม โดยเทียบกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการแก้ปัญหาในระหว่างการ
ใช ้Simulation ในแต่ละรอบ  

• สามารถใชผ้ลลพัธ์ใน MonsoonSIM Simulation เพื่อประกอบการประเมนิร่วมไดใ้นผลลพัธ์ของการท างาน
ของทมี 

• การประเมินรายกลุ่มผ่านการประเมินโดยผู้สงัเกตการณ์มีกระบวนการเช่นเดียวกับการประเมินระดับ
บุคคล แตกต่างกนัทีเ่น้นการท า Individual Skills Assessment ในระดบัการท างานร่วมกบัสมาชกิร่วมทมี เป็น
ล าดบัส าคญั ซี่งสภาวะในเกมทีม่เีวลา ทรพัยากร เงื่อนไขทางการคา้ และอุปสรรคต่าง ๆ จะท าใหเ้กดิการ
แสดงพฤติกรรมออกมาให้ผู้สงัเกตุการณ์ได้พบเห็น ซึ่งเป็นทกัษะในการจดัการปัญหาร่วมกับคนอื่นทีม่ี
ความเหน็แตกต่างกนั; Resolutionize Skills, ทกัษะของการตดัสนิใจและบริหารความเสี่ยงในฐานะผูน้ า, การ
เป็นผู้น าในหลายลกัษณะ เช่น Natural หรือ Situational Leadership ซึ่งจะต้องท างานในลกัษณะทีมเท่านัน้ 
รวมไปถงึการสื่อสารในรูปแบบหรอืระดบัภาษาทีแ่ตกต่างกนัในกรณีทีส่มาชกิในทมีมทีีม่าจากหลากหลาย
แผนก, หลายช่วงอายุ ซึ่งการประเมนิรายกลุ่มนี้จะเหน็ลกัษณะทีบุ่คคลตอบสนองกบัทมีชดัเจน  

• หรอืการประเมนิรายกลุ่มจากผู้สงัเกตการณ์ที่จะเหน็การท างานร่วมกนั ซึ่งเหมาะกบัการประเมนิคุณภาพ
ของทมีในการวเิคราะห์ปัญหา ปรบัปรุงกระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องประเมนิในลกัษณะกลุ่มเท่านัน้จงึจะ
สามารถมองเห็นพฤติกรรมนี้ การประเมินนี้เหมาะสมจะประเมินคุณภาพของทีม และอาจมีการสลับ
สมาชกิเพื่อการเรยีนรู ้และเป็นการสรา้งทมีใหก้บัองค์กรไดอ้ย่างด ี  

• ตัวแปรส าคญัของการท า Group Competency Assessment นัน้ คือ จ านวนสมาชิก กับการเลือกใช้จ านวน
โมดลูและพารามเิตอร์ในการปรบัแต่ง Simulation  ซึ่งสะทอ้นถงึจ านวนงานแลความซบัซ้อนในการตดัสนิใจ 
เช่น การประเมินสมรรถนะการท างานร่วมกัน กับ การประเมินสมรรถนะการท างานร่วมกันในสภาวะ
กดดนัและแปรผนัสูง หรอื การประเมนิสมรรถนะในการ Coaching ทมีงานทีม่คีวามหลากหลาย ในทกัษะ
ผูน้ าทีต้่องบรหิารจดัการความแตกต่างกนัของระดบัทกัษะ เป็นต้น จะต้องมกีารวางวตัถุประสงค์ใหข้ดัเจน 
ซึ่งการวางแผนการสรา้งสถานกาณ์จ าลองดว้ย Simulation จะสะทอ้นพฤตกิรรมออกมาใหป้ระเมนิได้อย่าง
แม่นย ามากขึน้ ทัง้นี้ Facilitator จะเป็นผูใ้หค้ าแนะน าแก่ท่านได ้ 

 

• การท า Competency Assessment ควรเลอืกวธิกีาร และจ ากดัขอบเขตของการท าการประเมนิตามเป้าประสงค์ จรงิอยู่ทีส่ามารถทีจ่ะท า Competency Assessment ในหลายระนาบ เช่น สมรรถนะรายบุคคล และรายกลุ่มพรอ้มกนั ทว่า
จะต้องเขา้ใจขอ้จ ากดัของกระบวนการ เช่น ต้องจ ากดัจ านวนสมรรถนะทีต่้องการประเมนิ เพื่อใหผู้ส้งัเกตการณ์มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะมองเหน็พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ และจ าเป็นจะต้องมจี านวนบุคคล กลุ่ม และ Assessors ทีส่มัพนัธ์กนั 
ทัง้นี้จะมกีารปรบัแต่งกระบวนการ และรายละเอยีดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทรพัยากรทีม่ีโดย Facilitator และผูว้างแผนการประเมนิทีม่ปีระสบการณ์ ทว่าจากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนแนะน าใหเ้ลอืกท าเพยีงระดบัใดระดบัหนึ่งเท่านัน้ 

• MonsoonSIM Business Simulation เป็นเครื่องมอืในการสรา้งกจิกรรม เพื่อใหแ้สดงออกถงึพฤตกิรรมทีส่ื่อถงึสมรรถนะทีต่อ้งการ และใน Simulation จะมขีอ้มูลจากการบนัทกึเพื่อน ามาประกอบกบัพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการสงัเกตการณ์ 
เพื่อใชป้ระกอบค าอธบิายผลของการประเมนิ เช่น การมสี่วนร่วม, ผลลพัธ์จากการท างานใน Simulation เพื่อสะทอ้นการวางแผน การตดัสนิใจ และปฏกิริยิาในการตอบสนองต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในระดบับุคคลและในระดบัทมี 

• การเปิดใจยอมรบัผลทีเ่กดิจากการประเมนิโดยผูส้งัเกตการณ์ เป็นปัจจยัส าคญั และเป็นการสรา้งมาตรฐานเพื่อไกล่เกลีย่ปัญหาระบบอุปถมัภ์ไดใ้นระดบัหนึ่ง การซื่อตรงซื่อสตัย์ต่อกรรมวธิกีารประเมนิทีถู่กต้อง และขอ้มูลทีไ่ด้
ซึ่งหลกีเลีย่งความล าเอยีงใด ๆ จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประเมนิทัง้ในระดบับุคล ในส่วนของการประเมนิรายบุคคล และองค์กรในการทีจ่ะเขา้ใจเพื่อการพฒันาสมรรถนะ การใช้เคร่ืองมือผิดประเภทไม่ส่งผลดีต่อผู้ได้รบั
การประเมิน รวมถึงองค์กร ต้องเลือกใช้เคร่ืองมือและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ และกระบวนการอย่างถกูต้องตามหลกัการส าคญัของ Competency Assessments 
 

  



 

ในการประเมนิ Competency Assessment สามารถประเมนิในกลุ่มของ ความรู้; Knowledge ซึ่งในทีน้ี่คอื ความรู;้Knowledge, ทกัษะ;Skills 

และในส่วนของทศันคต ิคุณค่า จากพฤตกิรรมทีแ่สดงออก; Expressed Attitudes and Values on Assessable Behavior 

 

รูปที ่16 เทยีบกบั Miller Pyramid ทีใ่ชอ้้างองิในการท า Clinical Competence โดย Downing and Yudowsky (2009) กบัระดบัของความรูก้บัการปรบัใชค้วามรูใ้นการท างาน 
ระดบัของงานทีป่รากฏในรูปปิรามดิดา้นขวา เป็นระดบัของสมรรถนะทีจ่ะต้องแสดงออกหากเทยีบกบัระดบัของต าแหน่งงานต่าง ๆ  

 

 

 

 
 

รูปที ่17 แสดง Competencies Iceberg เชือ่มโยงกบั Competency Assessment                                                                                                       
ด้วย MonsoonSIM Simulation; Controlled Environment Tool แสดงระดบัของการเขา้ถงึการประเมนิสมรรถนะ  



 

             ตามทฤษฎทีีว่่าไว้ดว้ยเรื่องของ Competency มกัจะกล่าว
ว่า Competency ที่นิยมใช้ค าแปลในภาษาไทยว่าสมรรถนะหรือ
ศักยภาพ  หมายถึ ง  การประกอบกันของ สามสิ่ ง  คือ 
ความรู;้Knowledge(ตวัเร่งปฏกิริยิา) รวมกบัทกัษะ;Skills (พลงังาน) 
และทศันคติ;Attitude(แรงขบัเคลื่อน) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แพร่หลาย
และถูกน ามาอ้างถึง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความรู้นัน้จะประเมิน
อย่างไร เพราะว่าเกณฑก์ารประเมนิจากภาคการศึกษาบิดเบี้ยว
ไปมาก บณัฑติจากระดบัปรญิญาไม่ไดม้คีวามรูแ้บบทีเ่ข้าใจกนั 
กล่าวคือมีความสามารถในการเลือกใช้ชุดความรู้ในเวลาที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์น้อยมาก มเีพยีงความจ าทีเ่ลอืนลางว่า
ทฤษฎี หากเป็นวุฒิปริญญาโทก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันได้อย่าง

ชดัเจนว่ามคีวามสามารถในการปรบัใชความรูเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ถ้าวดัเอาจ านวนความรู้ทีป่รากฎตามทีห่ลกัสูตรต้องการซึ่ง
เป็นการเอาชนะด้วยจ านวน ก็ให้ยอมรับว่าความรู้นัน้ได้ Certificate แต่จะอยู่ในระดับใช้งานความรู้ได้หรอืไม่เป็นเรื่องที่ต้อง
พจิารณากนั ส่วนทกัษะนัน้ยิง่น่าฉงน เพราะว่าเป็นสิง่ที่ยากไปอีกระดบั เพราะว่าไม่มกีารประเมนิเกณฑ์ด้านทกัษะในระบบ
การศึกษาไทยไม่ว่าจะในหลักสูตรใด ๆ และในทางปฏิบัติอาจไม่มีมหาวิทยาลัยใดกล้ายืนยันทักษะของบัณฑิตด้วยซ ้าไป 
เพราะว่าหลกัสูตรการศึกษาในปัจจุบนัที่ไม่นับรวมสายวชิาชพีเฉพาะทาง การฝึกปฏิบตัิซ ้าไปมาหลายครัง้จนเกิดเป็นทกัษะมี
น้อย เพยีงแค่ทกัษะในการสื่อสาร และการน าเสนอ พบว่ามเีฉพาะรายบุคคลในระดบัภาษาไทย หากวดัดว้ยการสื่อการและการ
น าเสนอในภาษาองักฤษยิง่เป็นทกัษะที่หายาก ทกัษะน้ีเป็นเพยีงหน่ึงในทกัษะพื้นฐานจ าเป็นทีร่ะบบการศึกษายงัใหก้ารยนืยนั
ไม่ได ้ และส่วนทีส่าม คอืทศันคต ินัน้ยากทีสุ่ดในสามองคป์ระกอบ การประเมนิตามหลกั HCM แบบจารตีทัว่ไปใช้การสมัภาษณ์ 
ซึ่งผู้ถูกสมัภาษณ์เตรยีมความพร้อม ค าตอบเพื่อใหผ้่านการประเมนิได้ไม่ยาก บางท่านอาจจะบอกว่าการสมัภาษณ์อาจรวมไป
ถึงการพจิารณาถึงอวจันะภาษาและส่วนประกอบอื่น ๆ ประกอบกนั ซึ่งต้องอาศยัประสบการณ์อย่างมากในการประเมินถึง
สมรรถนะของแต่ละบุคคล 

การใชก้ระบวนการ Competency Assessments จะช่วยสรา้งความชดัเจนไดม้ากขึ้น โดยใชว้ธิกีารสงัเกตุพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในขณะท า Competency Assessment ดว้ย MonsoonSIM Business Simulation เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมคีวามน่าสนใจดว้ยปัจจยั
หลายประการ อาท ิระยะเวลาในแต่ละรอบของกจิกรรม ซึ่งในแต่ละช่วงจะม ี Virtual Day; ระยะเวลาต่อหน่ึงวนัท าการใน Simulation 

เป็นปัจจยัที่ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลา รวมไปถึงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอนัเป็นผลมาจากการ
ตดัสนิใจของผูเ้ขา้ร่วมประเมนิในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และกจิกรรมของเพื่อนร่วมทมีทมีของผูเ้ขา้ร่วมประเมนิ และทมีอื่น ๆ ใน
สิง่แวดล้อมและข้อจ ากดัที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ท าให้การประมวลผลในระบบการคดิ วเิคราะห์ผูกพนักบัภารกิจของตนเอง 
และส่วนได้ส่วนเสยีที่มกีบัทีม การดดัแปลงการแสดงออกของพฤตกิรรมท าได้ยากในกรอบระยะเวลาและปัจจยัแวดล้อมอื่น ๆ  
การแสดงออกของพฤตกิรรมเหล่าน้ี จะสามารถใชเ้ป็น Competency Assessment ไดอ้ย่างดแีละแสดงออกค่อนขา้งตรงไปตรงมา โดย
เวลาเป็นตวัแปรหนึ่ง ทีร่วมเขา้กบัตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจเพิม่เขา้ไปเพื่อเปลีย่นแปลงสถานการณ์ใน Simulation ซึ่งตวัแปรเหล่าน้ีจะใช้
เมื่อต้องการเห็นถงึ การใช้ทกัษะในการรวมรวมขอ้มูลเพื่อวเิคราะหปั์ญหา และก าหนดการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางธุรกจิ 
และยงัมองเหน็ถงึระดบัความรูพ้ ืน้ฐานทางธุรกจิและการจดัการในเวลาเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น หากเกดิปัญหาของการขาดสนิค้าที่
เป็นที่ต้องการในร้านค้า; Stock out ส าหรบัผู้ที่มคีวามรู้ จะต้องเทียบกบัชุดความรู้ต่าง ๆ  ได้ถึงสาเหตุและวธิีแก้ปัญหา เช่น อาจ
เกิดจากการจัดหาซึ่งต ่ากว่าความต้องการ และมีมาตรการปรับเปลี่ยนจ านวนในการจัดหาสินค้ามาเพื่อขาย ซึ่งเป็นพื้น
ฐานความรูท้ัว่ไป ทว่าหากการประเมนิเหน็ถงึพฤติกรรมการแสดงออก เช่น สาเหตุอื่น ๆ ทีส่ ื่อสารใหส้มาชกิในทีมได้เข้าใจ อาจ
มาจากความรู้ในชุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกนั หรอืประสบการณ์ เช่น ให้มกีารค านวณ Safety Stock จากอตัราการขายจรงิ เทียบกบั
ข้อมูลของการพยากรณ์ความต้องการ หรอืใช้กระบวนการจดัส่งสนิค้ามาเตมิแบบเป็นรูปแบบโดยองิจากจ านวนความต้องการ 

รูปที ่18 แสดงถงึองค์ประกอบต่าง ๆ ทีส่รา้งใหเ้กดิสมรรถนะ 



 

หรอื อาจเหน็ถงึอตัราการลดของสนิคา้ทีเ่รว็ขึน้จากราคา และการส่งเสรมิการขายทีเ่ป็นนโยบายในระยะสัน้ ซึ่งแกไ้ขดว้ยการเพิม่
จ านวนสนิคา้ในมอืชัว่คราวเพื่อครอบคลุมระยะเวลาที่การส่งเสรมิการขายนัน้ด าเนินอยู่ ท าใหเ้หน็ถงึชุดความรูเ้ฉพาะงาน; Single 

Function Single Knowledge approaching หรอื ชุดความรูท้ีเ่กีย่วของกบัสายงาน; Cross functional and Integrated Knowledge ซึ่งในระดบัของ
ทกัษะงานจะเห็นแนวทางการแกปั้ญหาที่มทีางเลอืก และมกีารประเมนิทางเลือกที่ดีทีสุ่ดในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมาจากความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ท างานนัน่เอง ซึ่งน่ีเป็นเพียงตัวอย่างเดียวของพฤติกรรมที่แสดงออกมา และผู้สังเกตุการณ์จะเห็น
พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึระดบัของความรูแ้ละทกัษะทีแ่ตกต่างกนัไป 

การเปลี่ยนแปลงน้ี รวมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และทีมของผู้เข้ารับการประเมินน่ีเอง จะท าให้สามารถมองเห็น
พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึทศันคต ิเช่น เมื่อสถานการณ์อยู่ในความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ผดิแผน จากความผดิพลาดของสมาชกิใน
ทีม ปฏิกิรยิาที่แสดงออกมาจากผลลพัธ์เป็นไปในรูปแบบใด และจะเข้าเกณฑ์ของทกัษะ หรอืทศันคติใด ส่งที่เป็นปฏิกิรยิาที่
น่าสนใจ  ตวัอย่างเช่น  เมื่อมรีายการคงคา้งทีเ่กดิขึน้ จากการทีไ่ม่มผีูต้รวจสอบและยนืยนัค าสัง่; Approval Process เกดิขึน้ในหลาย
ครัง้ ซึ่งอาจมาจากความไม่เขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจ และขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน สมาชกิในทีมของผู้เขา้ร่วมประเมนิทีร่อ
ผลลพัธ์จากกระบวนการท างานก่อนหน้า จะมปีฏกิริยิาแสดงออกในลกัษณะใด เช่น ต าหนิ เพื่อหาคนผดิ หรอื พยายามหาสาเหตุ
และพยายามหาทางแกไ้ข ตวัอย่างของค าทีแ่สดงออกในระดบัการสื่อสารอยู่ในขอบเขตบวกหรอืลบต่อสมาชกิในทมี หรอืในกรณี
ทีม่กีารขดัแยง้กนัระหว่างสมาชกิ วธิทีีส่มาชกิคนอื่น ๆ หรอืสมาชกิทีเ่ป็นผู้น าทีมจะมรีูปแบบการบรหิารจดัการทมีอย่างไร ลว้น
แล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก และสามารถเขา้ใจถงึทศันคติทีม่ตี่อเพื่อนร่วมทีม ที่อาจจะมคีวามแตกต่างด้านประสบการณ์

การท างาน, อายุ, สายงานและความเชี่ยวชาญ เป็นต้น  อย่างไรก็
ตามความแตกต่างระหว่างทักษะ กับทัศนคติในบางเรื่องอาจเป็น
เรื่องทีใ่กลเ้คยีงกนั ในการท า Competency Assessment นัน้  

ระดับการแสดงออกของพฤติกรรม “รายบุคคล” ย่อมมา
จากสองปัจจยัส าคญัเป็นพื้นฐาน ได้แก่ คอื ความรู้ + ทกัษะ เมื่อผู้
เข้ารับการประเมินแสดงพฤติกรรมออกมาในขอบเขตจ ากัด
เฉพาะงาน ซึ่งควรจะเป็นระดบัการแสดงออกตัง้แต่ระดบั Operation 

เป็นส าคัญ ทว่าในระดับตัง้แต่ First-Line Manager ขัน้ไปควรมีการ
แสดงออกถงึพฤตกิรรมที่ครอบคลุมขอบข่ายของงานที่กว้างขึ้นและ
เชื่อมโยงกัน ; Cross Functional เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ และควรพบ
พฤติกรรมการวเิคราะห์ปัญหา การให้ค าอธิบาย การให้ค าปรกึษา 
ช่วยแก้ไขปัญหาของสมาชิกในทีม ได้ตั ้งแต่ระกับ Mid-Level 

Management ขึน้ไป และเขม้ขน้จนถงึระดบัการตดัสนิใจโดยใชบ้รบิทต่าง ๆ ร่วมกนัในเชงิกลยุทธ์ในระดบั Top-Management  

การเขา้ใจพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาในระหว่างการท า 
Competency Assessment ท าใหม้องเหน็สิง่ทีแ่สดงออกมาจากฐาน
ทรพัยากรในตวัผูเ้ขา้รบัการประเมนิ ซึ่งสามารถแยกประเภทของ

ทกัษะจากพฤตกิรรมออกเป็นประเภทหรอืหมวดหมู่ทีแ่ตกต่างกนัไป อาท ิทกัษะเฉพาะบุคคล; Intrapersonal Skills และทกัษะสงัคม; 

Interpersonal Skills ซึ่งการเขา้ใจว่าบุคคลหน่ึงมทีกัษะใด ๆ จะช่วยให้สามารถพฒันาทกัษะจ าเป็นทีพ่ร่องไปได้ ตวัอย่างเช่น นายเอ 
ม ี Intrapersonal Skills ทีด่ ี เช่น ทกัษะการวเิคราะหปั์ญหา และการแก้ไขปัญหา ทว่าไม่สามารถสื่อสารไปยงัสมาชกิในทมี หรอืไม่
สามารถเชญิชวนใหท้มีเหน็ดว้ยกบัแผนทีต่นน าเสนอ กแ็สดงว่านายเอ อาจมปัีญหาในด้าน Interpersonal Skills ซึ่งจะช่วยวางแผนให้
นายเอ เขา้ถงึ Workshop หรอืการอบรม ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างตรงจุด เช่น นายเอ อาจมปัีญหาในการสื่อสารกบัหน่วยงานอื่น ๆ โดย
ใชภ้าษาทีส่มาชกิจากแผนกอื่น ๆ ไม่เขา้ใจ การเขา้ใจชุดค าศพัท์และกระบวนการทางธุรกจิ จะช่วยใหน้ายเอ สามารถเขา้ใจ

รูปที ่18 ค าจ ากดัความของ(ทกัษะ)เฉพาะบุคคล; Intrapersonal และ                        
(ทกัษะ)สงัคม Interpersonal จาก Pediaa.com 



 

กระบวนการท างานและจะท าใหส้ื่อสารได้ดขีึน้ในรูปแบบภาษาที่คู่สนทนาเขา้ใจ หรอื นายเออาจะใชก้ารสื่อสารดว้ยภาพประกอบ 
กบัสถติติวัเลข ท าใหก้ารสื่อสารทีม่ชี่องว่างไดร้บัการแกไ้ข ซึ่งไปตรงกบัหลกัสูตรดา้นการสื่อสารในรูปแบบทีแ่ตกต่าง และวชิา
เกีย่วกบั Business Processes เป็นต้น 

 การใหน้ ้าหนักระหว่าง Intrapersonal Skills และ Interpersonal Skills นัน้ไม่มสีูตรทีต่ายตวั ขึน้อยู่กบัวฒันธรรมองคก์รของแต่ละ
องคก์ร ทว่าไม่ควรเลอืกใหค้วามส าคญักบัตวัใดเพยีงตวัเดยีว เน่ืองจากทกัษะทัง้สองระดบัมคีวามจ าเป็นในการท างานและต้อง
เป็นทกัษะทีป่ระสานกนัในจงัหวะทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ ในบางช่วง เช่น ระยะของการวจิยัและการพฒันาทกัษะระดบับุคคล
ย่อมเป็นตวัน าโดยประสานกบัความรู ้ ในระดบัการน างานทีพ่ฒันาสู่การผลติ การขาย ยอ่มต้องใชท้กัษะสงัคมเป็นตวัขบัเคลื่อน 
ทว่าระหว่างความรูก้บัทกัษะนัน้โดยทศันะของผูเ้ขยีนใหค้วามส าคญักบั ทกัษะมากกว่าความรู ้ เพราะว่าความรูเ้พิม่พูนไดจ้าก
การเรยีน การอบรม การอ่าน ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมคีวามสามารถในเชงิความรู้ และการเรยีนรูใ้นรูปแบบวชิาการยงัไม่รวมภาษาและ
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี แต่ทกัษะเกดิจากการท าซ ้า ฝึกฝน ซึ่งมกัมคีวามรูพ้่วงตามมาดว้ยเป็นแพ๊กเกจเสมอ ทกัษะมี
ความจ าเป็นอย่างยิง่ในการท างานที่คาดหวงัผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม  

ส าหรบัทศันคตนัิน้ (ในปัจจุบนัอาจใชค้ าทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัคอื Mindset ทีผู่เ้ขยีนนิยมแปลว่า “จติลกัษณะ”) 
หมายถงึความคดิ ความรูส้กึทีก่ าหนดการแสดงออกซึ่งเป็นแรงผลกัดนัจากภายใน ทศันคตเิป็นแรงผลกัดนัพอ ๆ กนักบัเป็นแรง
เฉ่ือยในการตดัสนิใจ และความกลา้ในการแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมในระดบัความเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนั ในความคดิของผูเ้ขยีน
ทศันคตมิคีวามสมัพนัธ์ในทางปฏภิาคไดเ้ช่นกนั เช่น การมคีวามมัน่ใจ มองโลกในแง่ด ี กลา้ทดลอง อาจะท าใหแ้สดงออกถงึ
พฤตกิรรมและเป็นทีม่าของความรูแ้ละทกัษะประสบการณ์ ทว่าในทางกลบักนัการมคีวามรูแ้ละทกัษะประสบการณ์กส็ามารถ
ก าหนดรูปแบบของทศันคตโิดยรวมเขา้กบัค่านิยม หรอืกฎของสงัคม เช่น มคีวามรูร้ะดบัหน่ึง และอาศยัทกัษะในการทดลองสรา้ง
สิง่ใหม่ ทว่าสิง่นัน้ไม่ไดร้บัการยอมรบัเหน็เป็นเรื่องแปลก ท าใหเ้กดิความฝังใจจนสรา้งทศันคตเิชงิป้องกนัตวัและรบัความเสีย่ง
น้อยลงจากแรงกดดนัรอบขา้ง การประเมนิสมรรถนะดา้นทศันคตทิีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรม ต้องมกีารก าหนดว่าต้องการ
เหน็ทศันคตดิ้านใด เช่น หากต้องการเหน็ทศันคติเชงิบวกในการท างานกบัคนทีม่คีวามแตกต่างกนั การจดักลุ่มในกจิกรรมย่อม
ต้องมสีมาชกิทีม่คีวามหลากหลาย เช่น อายุ, ประสบการณ์ท างาน, ความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั หรอืหากต้องการเหน็ทศันคติ
เมื่อเผชญิอุปสรรคปัญหา การก าหนดใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงจากการเปลีย่นการตัง้ค่าใน MonsoonSIM Simulation ย่อมท าใหเ้กดิ
สถานการณ์ทีส่ามารถมองสงัเกตุได ้ โดยพฤตกิรรมทีแ่สดงออก เช่น การไม่แสดงอาการหงุดหงดิต่อสมาชกิในกลุ่ม เมื่อการ
เปลีย่นแปลงท าใหเ้กดิผลลพัธ์ในการประกอบการทีไ่ม่สูด้ ีการใหก้ าลงัใจแก่ตวัเอง และทมี หรอืทศันคตใินการปรบัเปลีย่นวธิกีาร
และกระบวนการ การเริม่ต้นเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ซึ่งจะตอ้งใชก้ารก าหนดกตกิาในระหว่างกจิกรรมมาประกอบ  หรอือาจมองเหน็
ทศันคตทิีส่ะทอ้นมาจากวฒันธรรมองคก์ร เช่น การขอความร่วมมอื, การรกัษาเวลา, การตรงต่อเวลา, ความพยายามในการแกไ้ข
ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งพฤตกิรรมทัง้หมดทีแ่สดงออก หากแปลการแสดงออกอย่างละเอยีดยอ่มมองเหน็บุลคลกิภาพทีเ่ป็นผลของ
ทศันคตทิีค่วบคุมวธิคีดิและปฏบิตัไิดเ้ช่นกนั อย่างไรกต็าม Competency Assessment ใหค้วามสนใจกบัความรูแ้ละทกัษะ เน่ืองจาก
เหน็พฤตกิรรมและชีว้ดัไดช้ดัเจน เกดิการโต้แยง้ได้น้อย ทว่าการประเมนิทศันคตจิากการพฤตกิรรมทีแ่สดงออกนัน้เกดิขอ้โต้แยง้
ไดจ้งึไม่แนะน าใหท้ าและเป็นตวัชีว้ดัทีม่ค่ีาน ้าหนักมากนัก ทว่าจากประสบการณ์ในฐานะ Facilitator สามารถมองเขา้ใจทศันคตไิด้ 
การแสดออกทีช่ดัเจน เช่น บทสนทนาระหว่างกจิกรรมช่วยใหเ้ขา้ใจพืน้ฐานความคดิไดอ้ย่างด ีทว่าเพื่อป้องกนัความอคตใิด ๆ  ใน
การประเมนิทศันคตจิงึมกัสงวนความเหน็ด้านทศันคติเฉพาะเมื่อจ าเป็น 

 



 

ตวัอย่างชุดสมรรถนะในการท า Related Business Competency Assessment โดยใช้ MonsoonSIM Simulation  

หมายเหตุ: ตวัอย่างชุดสมรรถนะในการท า Related Business Competency Assessment น้ีไม่ไดร้วมส่วนของทศันคต ิเน่ืองจากยงัไม่มกีรณีตวัอย่างมากเพยีงพอเพื่อการศกึษาและแบ่งปัน ทว่าการ
ประเมนิทศันคตเิป็นเพยีงการพบเหน็เชงิประสบการณ์ของ Facilitator จงึไม่ไดน้ ามารวมในตวัอย่างน้ี 

ชุดสมรรถนะท่ี 
เข้ารบัการประเมิน 

ตวัอย่างตามประเภท 
ของสมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัอย่างพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงสมรรถนะและระดบัของสมรรถนะ  
ผ่านบทสนทนาในกลุ่มหรือการตัง้ค าถามในระหว่าง Workshop  
ระดบัของพฤตกิรรมกบั ระดบัของ Competency  (เริม่ต้น-กลาง-สูง) 

ความรู้พื้นฐาน 
ทางธุรกิจ                

และการจดัการ 

A) การวดัประสทิธภิาพของการท างานโดย
ใชข้อ้มูลทางการบญัช ีและการเงนิ 
 
Module Finance มกีารแสดงขอ้มูลจากบญัช ี
และการเงนิ โดยขอ้มูลมาจากการ
ประกอบการใน Simulation ของแต่ละทมี 

• (เริม่ต้น) แสดงออกถึงทีม่าของกจิกรรมทางธุรกิจทีเ่ป็นเหตุแห่งการบนัทกึบญัช ีและแสดงสถานะทางการเงินทีส่อดคล้องกบัคุณภาพในการ
ประกอบการ 

• (กลาง) แสดงออกถึงการน าข้อมูลทางบญัชีมาวดัคุณภาพในการท างาน เช่น การน าเอาข้อมูล MonsoonSIM  Profit and Loss พื้นฐานที่
ประกอบดว้ย Sales, Trading Profit, Operating Expenses และ Net Profit มาพจิารณาร่วมกนัและปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

• (สูง) แสดงออกถงึสดัส่วนทางการเงนิต่าง ๆ มาร่วมประเมนิคุณภาพและปรบัปรุงกระบวนการท างาน เช่น Gross Profit Margin, ROA, ROE, 
Debt to Equity เป็นต้น  

B) ปัจจยัในการบรหิารจดัการต้นทุนสนิคา้ 
 
Bulk Discount เป็นกระบวนการทัว่ไปในทาง
ธุรกจิ และไดร้บัการจ าลองไวใ้น 
MonsoonSIM ภายใต ้Module Procurement 

• (เริม่ต้น) แสดงออกถงึการพจิารณาเปรยีบเทยีบต้นทุนสนิคา้เปรยีบเทยีบ 
• (กลาง) แสดงออกความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน COGS กับประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหาวินค้าส าเร็จรูป ในเชิงปริมาณ หรือการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นหรอื Production Capacity และความสามารถในการจดัการ OEE ในการซ่อมบ ารุง  

• (สูง) แสดงออกถึงการพิจารณาทางเลือกในการจดัซื้อ ร่วมกบัทางเลือกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมต้นทุน และประโยชน์อื่น ๆ  เช่น 
พจิารณาการจดัซื้อในรูปแบบ Blanket Purchase Order ทีม่ปีระโยชน์ดา้นตุ้นทุน และประโยชน์ในการจดัการสนิคา้คงคลงัร่วมกนั 

C) การวางแผนการผลติและการจดัหาสนิคา้ 
 
Procurement ใน MonsoonSIM มทีางเลอืก 
เช่น การ Outsource Finished Goods เพือ่
การจ าหน่าย และสามารถจดัซื้อวตัถุดบิและ
เครือ่งจกัรในการผลติสนิคา้ มสีถติเิกีย่วกบั
ระดบัสนิคา้คงคลงั จดัหาจดัซื้อไดท้ัง้แบบ 
manual และใช ้MRP  

• (เริม่ต้น) แสดงออกถงึการใช ้Demand Forecasting เพื่อก าหนดปรมิาณทีต่้องการจดัหา หรอืการผลติ 
• (กลาง) แสดงออกถงึการยอดขายจรงิ ณ ระดบัราคา และการส่งเสรมิการตลาด เพื่อก าหนดปรมิาณสนิคา้/วตัถุดบิทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ 
มกีารส่งของล่าชา้ หรอื Stock out ในระดบัน้อย หรอืไม่มเีลยในระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ ทว่ามีจ านวนวนัใน Day Sales Inventory ทีไ่ม่สูงมาก 

• (สูง) แสดงออกถงึ การน าเอาข้อมูลการขาย, Demand forecasting, นโยบายราคาและการส่งเสรมิการขาย, จ านวนความต้องการสนิคา้ตาม
นโยบายสดัส่วนของการท าตลาดมาประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการผลิต เช่น อนัดบัในการวางแผนการผลิต, จ านวนเครื่องจกัร, 
สดัส่วนในการท า Procure Mix ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม และยงัค านึงถงึต้นทุนสนิคา้ โดยใช ้MRP; Material Requirement Planning โดยก าหนด
จ านวน Safety Stock ไดอ้ย่างเหมาะสม  

ความรูพ้ืน้ฐานทางธุรกจิและการจดัการใน MonsoonSIM นัน้ ประกอบดว้ยโมดูลจ านวน 13 โมดูล เพื่อสรา้งสถานการณ์ใน Value Chain และ Supply Chain ทีห่ลากหลาย โดยในการท า Competency Assessment ดว้ย 
MonsoonSIM ผูเ้ขยีนนิยมแบ่งกลุ่มสมรรถนะในความรูอ้อกเป็น Single Knowledge ซึ่งเป็นพืน้ฐาน ใหค้วามส าคญักบับุคลากรในระดบั Operation และ Integrated Knowledge ซึ่งใหค้วามส าคญักบับุคลากรตัง้แต่ระดบั 
First-Line manager ขึน้ไป ในระดบัทีช่่วยในการท างาน จนกระทัง่ถงึการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ตัง้แต่ Mid-Level Management  
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ตวัอย่างพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงสมรรถนะและระดบัของสมรรถนะ  
ผ่านบทสนทนาในกลุ่มหรือการตัง้ค าถามในระหว่าง Workshop  
ระดบัของพฤตกิรรมกบั ระดบัของ Competency  (เริม่ต้น-กลาง-สูง) 

ชุดทกัษะพื้นฐาน 
ท่ีจ าเป็นในการ

ท างาน 

D) ทกัษะในการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสนิใจ, 
วเิคราะห์สาเหตุ 
 
ขอ้มูลใน MonsoonSIM มทีัง้ขอ้มูลเบื้องต้น 
ขอ้มูลทีเ่กดิจากผลของการตดัสนิใจ ทัง้ใน
ขอ้มูลเบื้องต้น รายงานเบื้องต้น และมบีรกิาร
ในการใช ้BI; Business Intelligent  

• (เริม่ต้น) แสดงพฤตกิรรมในการใช้ขอ้มูลพืน้ฐาน 1-2 ขอ้มูล (Data Level) ท าความเขา้ใจขอ้มูลเหล่านัน้ และใหค้วามหมายในเชิงธุรกจิ และ
น าไปตดัสินใจเบื้องต้นได้ เช่น การใช้ข้อมูลจ านวนประชากร เพื่อทราบถึงขนาดของโอกาสในการท าตลาด, การใช้ข้อมูลด้านต าแหน่ง และ
ระยะทางเพื่อวางแผนการจดัการดา้นโลจสิตกิส ์

• (กลาง) แสดงพฤตกิรรมในการใชชุ้ดขอ้มูล และน ามาประมวลผลร่วมกนั (Informative Level) เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และตดัสนิใจ เช่น น าเอา
ต าแหน่งในแผนที ่เพื่อการวางแผนด้านโลจิสตกิส ์ผมพิจารณาร่วมกบั จ านวนประชากรในแต่ละพืน้ที ่เพื่อก าหนดหน้าทีข่องพืน้ที่นัน้ ๆ  ใน 
MonsoonSIM ซึ่งหนึ่งพืน้ทีส่ามารถท าหน้าทีไ่ดเ้พยีงอย่างเดยีว ระหว่างการใชพ้ืน้ทีน่ัน้เป็นรา้นคาปลกี หรอืจุดประจายสนิคา้;โรงงาน  

• (สูง) แสดงพฤตกิรรมในการใชชุ้ดขอ้มูลทีห่ลากหลายมาประมวลผลเพื่อยนืยนัปัญหา ใชข้อ้มูลเพื่อในการสงัเคราะห์วธิกีารแก้ปัญหา โดยเขา้ใจ
ขอ้จ ากดั และโอกาสจากขอ้มูลเหล่านัน้ และสามารถหาทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา โดยประมวลขอ้ด ีขอ้เสยี จ านวนทรพัยากร และขอ้จ ากดั 
เช่น การพิจารณาเลือกต าแหน่งของพื้นทีใ่ห้ตรงกบัหน้าที่ โดยน าเอานโยบายการท าตลาด เช่น เน้นสดัส่วนใน B2B มากกว่า B2C จึงเลือก
วางแผนการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อรองรบันโยบาย หรอืวางแผนเผื่อการเตบิโตทางธุรกจิ 

E) ทกัษะในการแก้ปัญหา และประเมนิ
ทางเลอืก 
 
ลกัษณะปัญหาใน MonsoonSIM มรีูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร, ปัญหาที ่
เกดิจากกระบวนการภายใน, ปัญหาทีเ่กดิ
จากคู่แข่งในตลาด, ปัญหาทีเ่กดิจากปัจจยั
อืน่ๆ 

• (เริม่ต้น) แสดงพฤตกิรรมทีส่งัเกตขอ้มูล หรอืปัญหาในกจิกรรมของตน และใชข้อ้มูลยนืยนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้ เช่น พบว่าใน Overhead ปรากฏ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากค่าปรบัในการส่งสินค้าชา้ จึงตรวจสอบผ่าน Sales Order พบว่ายงัไม่มกีารท าส ารองสนิคา้จากคลงัสินค้าเพื่อน าส่งใหก้บั
ลูกคา้ 

• (กลาง)  แสดงพฤตกิรรมในการหาสาเหตุของปัญหา และวางแนวทางการแก้ไข เช่น เมื่อพบว่ายงัไม่มกีารท าส ารองสนิคา้เพื่อการจดัส่งสิงค้า 
และตรวจสอบพบว่าจ านวนของสนิค้าในคลงัไม่เพียงพอ และเหลอืเวลาในการจดัส่งภายใน 3 วนั จงึประสานไปยงัฝ่ายจดัซื้อเพื่อจดัซื้อสินค้า
แบบเร่งด่วนเพื่อใหท้นักบัความต้องการ และป้องกนัค่าปรบัทีจ่ะเกดิขึน้อกี และเป็นคา้ใชจ่้ายทีเ่กดิจากความผดิพลาด 

• (สูง) แสดงพฤติกรรมในการหาทางเลือกที่ดีกว่า ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รบัการแก้ไขไปแล้ว เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ
จดัการปัญหาใหก้บัทมี เช่น หารอืกบัสมาชกิในทีมเรอืงกระบวนการด้านโลจิสตกิส์เพื่อค าสัง่ซื้อไดร้บัการยนิยนัแลว้, วางกระบวนการท างาน
ด้านการขายโดยใช้ Pull Methodology, หารือโดยใชก้ารตัง้ Safety Stock เพื่อป้องกนัปัญหา ท าให้การแก้ไขปัญหามหีลากหลายทางเลอืก 
และเลอืกใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในอนาคต 

ทกัษะที่มีความจ าเป็นในการในการท างานมหีลากหลาย เช่น ทกัษะผู้น า, ทกัษะในการบรหิารจดัการทมี, ทกัษะในการให้ค าปรกึษา, ทกัษะด้านการสื่อสาร ฯลฯ การเลือกชุดทกัษะเพื่อออกแบบกิจกรรมในการประเมนิ
สมรรถนะด้านทกัษะ ควรสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย จ านวนของชุดทกัษะทีจ่ะประเมนินัน้ควรมีจ านวนจ ากดั เช่น 3-5 ทกัษะในการประเมนิแบบละเอยีด และจะต้องให้ระยะเวลาทีส่มัพนัธ์กนั หรือหากมีเวลาทีจ่ ากดั แต่
ต้องการชุดทกัษะจ านวนมาก ควรลดเกณฑ์ดา้นพฤตกิรรมใหม้รีายละเอียดลดลง ความรู ้และทกัษะ รวมถงึประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์กนั การไม่แสดงพฤตกิรรมดา้นทกัษะ อาจมาจากสาเหตุของการพร่องความรูใ้นด้าน
นัน้ ๆ หรือมีประสบการณ์ในด้านนัน้ ๆ  ไม่มากพอ หรือในกรณีทีแ่สดงออกชดัเจน แต่ข้อความในการสื่อสาร และผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัก็ท าให้ทราบว่าควรมกีารเพิ่มพูนความรู้ และปร ะสบกาณ์ให้แก่บุคลากร
เพิม่เตมินัน้เอง  โดยใชข้อ้มูลจากการประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานของ Thailand MonsoonSIM ร่วมดว้ยได ้ 



 

 

ชุดสมรรถนะท่ี 
เข้ารบัการประเมิน 

ตวัอย่างตามประเภท 
ของสมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัอย่างพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงสมรรถนะและระดบัของสมรรถนะ  
ผ่านบทสนทนาในกลุ่มหรือการตัง้ค าถามในระหว่าง Workshop  
ทศันคตกิบัระดบัพฤตกิรรมการแสดงออก (มาก-ปานกลาง-น้อย-ไม่ม)ี 

ทศันคติในการ
ท างานใน

สภาวะการณ์
ปัจจุบนั 

F) เปิดกวา้งในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ 
ยอมรบัความเสีย่ง และความผดิพลาด 
เพื่อเป็น Change Agent 

การเพิ่มเติมโมดูล หรือเครื่องมือใหม่ เข้าไปในระหว่างการท า Assessment เป็นวิธีการที่ช่วยสร้างโอกาสให้เห็นถึง
พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นทศันคตเิรื่องการเปิดกวา้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ กลา้ยอมรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ซึ่งเป็นคุณสมบตัขิองการเป็น 
Change Agent ที่องค์กรอนัเขา้ใจสถานการแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนัต้องการ  การเลือกระหว่างการอยู่ใน Comfort 
Zone กบัการเริม่ทดลองเรยีนรูส้ ิง่ที่ไม่คุ้นเคยสามารถมองเห็นได้จากการสรา้งเงื่อนไข เช่น ให้เริม่ต้นจากตลาด B2C และ
เมื่อระยะเวลาผ่านไป ได้เพิม่เติมตลาดใหม่ เช่น B2B และหรอื E-Commerce เข้าไป ซึ่งบางกลุ่มตวัอย่าง ถึงแม้นว่ามี 
interface ทีถู่กเพิม่เขา้ไปอย่างชดัเจน มบีา้งทีไ่ม่ทราบว่ามกีารเปลีย่นแปลงน้ีเกดิขึน้ บางกลุ่มตวัอย่างสงัเกตเหน็ และตกลง
กนัในกลุ่มว่า จะส่งตวัแทนสมาชกิไปทดลอง และมกีารเปลี่ยนน ้าหนักการท างานในทมีเพื่อศกึษาและทดลองตลาดใหม่  ซึ่ง 
Assessors จะมองเหน็พฤตกิรรมน้ีในระดบัแต่ละสมาชกิ และในระดบัทมี ทีแ่สดงระดบัพฤตกิรรมสะทอ้นว่ามทีศันคตใินด้าน
น้ีแตกต่างกนัในระดบัใด  

G) รบัมอืปัญหาในสภาวะแปรปรวน
อย่างมสีต ิทนทานต่อปัญหาทีรุ่มเรา้
และสามารถผ่านสถานการณ์ไดอ้ย่างด ี

สถาวะความแปรปรวนเกดิไดท้ัง้จากใน Parameter ของ MonsoonSIM เอง เช่น การใช ้Crisis Feature ซึ่งก าหนดไดว้่า จะ
ให้มรีูปแบบอย่างใด มผีลกระทบมากหรอืน้อยในด้านใดบา้ง ตวัอย่างเช่น ให้มรีูปแบบของ Crisis แบบ W-Wave (ตก-ขึน้-
ตก-ขึ้น) และมีผลต่อต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยน, ตลาดตึงและหดตัว ฯลฯ หรือ อาจก าหนดกฎกติกาพิเศษ เพื่อสร้าง
ข้อจ ากัดให้มากขึ้น หรือ สร้างสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท างานในบริษัทจ าลอง พฤติกรรมที่แสดงออกเช่น 
ความเครยีด การไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จะได้รบัการแสดงออกมาในระหว่างสมาชกิในทีม ซึ่งท าให้เรามองเหน็แต่ละคน 
หรือภาพรวมของทีม พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนที่เกิดขึ้นได้หรอืไม่ และมีแนวทางการตัดสนิใจแก้ปัญหาใน
สภาวการณ์นัน้อย่างไร  

การศึกษาพฤติกรรมเพื่อให้เห็นทศันคตติ้องมกีารวางแผน การจดัการประกอบ เพราะว่าใน Simulation มขี้อจ ากดั จ าเป็นต้องอาศยัการสร้างเงื่อนไขประกอบกบักิจกรรมใน MonsoonSIM 
จากตวัอย่างทศันคตดิา้นบนทัง้สองตวัอย่าง รูปแบบ re-action ในแต่ละสถานการณ์ท าใหม้องเหน็สภาวะผูน้ า การบรหิารจดัการทมี การสรา้งเสรมิก าลงัใจ การโน้มน้าวสมาชกิในทีม ไปพรอ้ม 
ๆ กนั อย่างไรกต็าม การสงัเกตพฤติกรรมทีส่ะทอ้นทศันคตจิะมคีวามชดัเจนมากกว่าการประเมนิในรูปแบบอื่น ๆ และต้องเขา้ใจว่า นอกจากประสบการณ์พื้นฐานส่วนบุคคลแลว้ วฒันธรรม
องค์กรเป็นส่วนส าคญัทีก่ าหนดทศันคต ิถ้าองค์กรไม่เคยเปิดโอกาสให้เห็นต่าง หรอืทดลองบนความเสีย่ง แต่เป็นการต้องท าตามกฎเกณฑ์ และถูกต าหนิว่ากล่าว พฤติกรรมทัง้สองตวัอย่าง
ดา้นบนจะไม่ไดส้อดคลอ้งกบัทศันคตทิีอ่งคก์รต้องการจากบุคลากร เมื่อเกดิผลลพัธ์เช่นน้ี องคก์รควรพจิารณาในการ Transform องคก์รก่อนจะปักใจของว่าบุคลากรไม่มทีศันคตทิีต่้องการ 

 



 

 จากตวัอย่างของสมรรถนะ ทีแ่บ่งออกเป็นการสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในระดบับุคคล บุคคลต่อทมี และทมีต่อทีม 
ในมุมมองของความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจและการจัดการ, ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และทัศนคติที่ พึงมีในการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมการบรหิารธุรกิจจ าลองจะช่วยให้ “เข้าใจ” เพื่อ “พฒันา” มใิช่ “การตดัสนิชีเ้ป็นชี้ตาย” การแสดงออก
ของพฤติกรรมต้องได้รบัการสงัเกตจากผู้สงัเกตการณ์ที่เขา้ใจระดบัพฤติกรรม และมกีารเปลี่ยนชุดผู้สงัเกตการณ์ประกอบกนั 
ตวัอย่างที่แสดงมาน้ีเป็นเพยีงตวัอย่างส่วนหน่ึงจากชุดของความรู ้ทกัษะ และทศันคติที่มหีลากหลายชุด เพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจถงึ
พฤติกรรมที่แสดงออก และระดับการแสดงออกของพฤติกรรมเท่านัน้ ชุดความรู้อาจจะพจิารณาจาก Integrated Knowledge เป็น
ส าคญั เพราะว่า Integrated Knowledge มคีวามสมัพนัธ์กบัทกัษะการประสานงาน; Communication and Collaboration ซึ่งชุดของทกัษะ 
ความรู ้และทศันคต ิต้องสอดคล่องกบัวสิยัทศัน์ การออกแบบพนัธกิจและเงื่อนไขทีส่อดคลอ้งกนัเป็นส าคญัเพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการบรหิารจดัการดา้นสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรบัเป้าหมายขององคก์ร  

 

ตวัอย่างในการออกแบบและบริหารจดัการใน Competency Assessment โดยใช้ MonsoonSIM Simulation 

 หลงัจากทีม่กีารยนืยนัชุดของความรู ้ทกัษะ และอาจรวมถงึทศันคตทิีต่้องการประเมนิ การออกแบบกระบวนการในการ
ท ากจิกรรม และการออกแบบเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นหน้าทีข่อง Facilitators ทีจ่ะด าเนินกจิกรรมใหอ้อกมาเป็นส่วน ๆ เพื่อประเมนิ
สมรรถนะตามพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาใหไ้ด้มากทีสุ่ด ตวัอย่างน้ีเป็นการท า Competency Assessment คู่ขนานไปกบัการท า 
Upskills/Reskills Workshop โดยมจี านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ท่าน  

 

รูปที ่19 แสดงถงึตวัอย่างการออกแบบกจิกรรม การก าหนดสถานการณ์ใหส้อดคล้องกบัชุดทกัษะทีต้่องการประเมนิ โดย Thailand MonsoonSIM โดยตวัอย่างน้ีเน้นการท า 
Competency Assessment เฉพาะชุดทกัษะเท่านัน้ โดยใช้ Upskills/Reskills Workshop เพือ่ใหป้ระสบการณ์การเรยีนรู;้ Experiential Learning และมองเหน็ “พฒันาการของชุด
ทกัษะทเีพิม่ขึ้นในแต่ละช่วง” โดยสมมตฐิานทีว่่า เมือ่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่ขึ้น พฤตกิรรมทีแ่สดงออกซึง่ทกัษะจะต้องเพิม่พูนขึ้นตามระดบัของความรูแ้ละประสบการณ์ 

จากรูปตารางดา้นบน มคี าอธบิายวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

• กรอบสสีม้ เป็นการออกแบบกจิกรรมในช่วงแรก ในกรณีน้ีเป็นการท า Competency Assessment ในระหว่างการท า Workshop 

โดยใช้ช่วงแรกเป็นการท า Upskills/Reskills Workshop เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน และการใช้งาน MonsoonSIM เพื่อที่จะไปสรา้ง
แผนเชงิกลยุทธ์ในช่วงทีส่อง 

  



 

• กรอบเส้นประสดี า คอื ช่วงแรกของกิจกรรมที่หน่ึง ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้้เขา้ร่วม Workshop ได้แสดงพฤตกิรรมทีท่ี่
น าไปใช้ในการเห็นทกัษะในการเรยีนรู้ และท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชกิในทีมได้ท างาน
ร่วมกนั และท าความเข้าใจ Interface เชื่อมโยงกบักิจกรรมที่ต้องการ  ซึ่งจะมชีุดของทกัษะที่ประเมนิตัง้แต่ช่วงแรกน้ี
ต่อเน่ืองไปอีก 1-2 ช่วง และเปลี่ยนชุดการประเมนิในช่วงต่อไป และดูพฒันาการของพฤติกรรมและประเมนิว่ามกีาร
เปลีย่นแปลงของระดบัทกัษะอย่างไร 

• กรอบสเีขยีวอ่อน เป็นการออกแบบกิจกรรมในช่วงที่สอง โดยมวีตัถุประสงค์ให้น าเอาประสบการณ์จากช่วงแรก มา
ประมวล จดักระบวนการท างานของสมาชกิในทีม วางกลยุทธ์ในการจดัการ ซึ่งมลีกัษณะแข่งขนักนัโดยมตีวัชีว้ดัก ากบั 
เมื่อมกีารแข่งขนั โดยมสีมมติฐานว่าเมื่อมคีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความรู้ที่จะเป็นในการท างานใรช่วงแรกแลว้ 
การแสดงพฤตกิรรมจะเด่นชดัขึน้โดยสญัชาตญิาณในช่วงกจิกรรมทีส่อง  

• กรอบสฟ้ีา แสดงถงึการวางแผนเพื่อใหแ้สดงพฤตกิรรมในแต่ละช่วง  
• กรอบสดี า แสดงถึงโมดูล และพารามเิตอร์ต่าง ๆ  ที่จะได้รบัการเปิดใช้ใน MonsoonSIM เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ และให้

แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมส าหรบัการสงัเกตการณ์ 

 

 

รูปที ่20 (ตารางบน) แสดงถงึตวัอย่างของระดบัการแสดงออกทางพฤตกิรรมจากอนัดบัคะแนน (1) ไม่พบหรอืไม่แสดงพฤตกิรรม ถงึ                                                                                                             
อนัดบัคะแนน (5) แสดงพฤตกิรรมทีส่อดคล้องอย่างชดัเจนในฐานะ Leader/Influencer อย่างมปีระสทิธภิาพต่อปัญหาทีเ่ผชญิ หรอืแนวนโยบายทีว่างไว้                                                                             

(ตารางล่าง) แสดงถงึพฤตกิรรมทีค่วรจะต้องแสดงออกเพือ่สะท้อนต่อสมรรถนะทีป่ระเมนิ  

เน่ืองจากเป็นการท า Competency Assessment ในตวัอย่างน้ีเป็นการท าคู่ขนานกบัการท า Workshop จึงมกีารท าเป็นช่วง
กจิกรรม; Time-Series โดยสมมตฐิานทีว่่า เมื่อมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่ขึน้ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกซึ่งทกัษะจะต้องเพิม่พูนขึ้น
ตามระดบัของความรูแ้ละประสบการณ์ กจิกรรมเป็นการใชอ้ตัราเร่งร่วมกบัเงื่อนไขเพื่อต้องการเห็นพฒันาการทีค่วรเพิม่พูนขึ้น
ตามระยะเวลา ทีใ่ชใ้นการสัง่สมประสบการณ์ (ทกัษะ+ความรู)้  

  



 

 
 

Competency Assessment กบั Organization Transformation อย่างไทย 

 การท า Competency Assessment น้ี เป็นเครื่องมอื และวธิกีารในการท าใหก้ารประเมนิสมรรถนะมคีวามชดัเจนมากขึน้ โดย
อาศยักระบวนทีอ่อกแบบไว ้ซึ่งต้องมกีารเลอืกสรรชุดสมรรถนะทีเ่หมาะสม โดยวางบนจุดประสงค์รู้เพื่อพฒันา ซึ่งเหมาะสม
กบับางองคก์รในประเทศไทย และในบางองค์กรนัน้กเ็หมาะกบัคนบางกลุ่มเท่านัน้ การเปิดใจยอมรบัความไม่สมบูรณ์แบบ การ
ยอมรบัความผดิพลาดลม้เหลว เพื่อการพฒันานัน้ไม่ใช่ค่านิยมของสงัคมไทย เพราะว่าถูกให้ความหมายว่าคอืการเสยีหน้าของ
เหล่าผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ทัง้ในระดบับุคคล และในระดบัองค์กร ซึ่งแตกต่างจากการยอมรบัในแนวคิดเกี่ยวกบัการเรยีนรู้บน
ความผดิพลาด ความไม่สมบูรณ์ ที่แสดงออกในระดบัวสิยัทศัน์ของผู้บรหิาร หรอืองค์กร ความย้อนแย้งน้ีเป็นเอกลักษณ์ของ
วฒันธรรมการศึกษา การท างาน การบรหิารจดัการองค์กรแบบไทย ผู้เขยีนได้รบัความเห็นจากกลัยาณมติรว่าจะมใีครหรือ
องคก์รใดทีจ่ะยอมเปิดใจกบักระบวนการประเมนิสมรรถนะน้ี ต้องเป็นเฉพาะบุคคลและเฉพาะองคก์รทีม่คีวามเขา้ใจ 

 การท า Organization Transformation นัน้ ไม่สามารถจ ากดัวงจรแห่งการปฏริูปองค์กรได ้โดนใหค้วามสนใจกบัการจดัระบบ
กระบวนการท างาน (ไม่ว่าจะถูกเรยีกว่า Business Process Improvement หรอืจะนิยมเรยีกแบบร่วมสมยัว่า Process Innovation) หรอืการ
น าเอาเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาการท างาน ที่นิยมเรบีกว่า Digital Transformation หรอืมกีารท า Vision Mission Statement ให้กบั
องค์กรอย่างสวยงาม การท า Organization Transformation นัน้ ต้องให้ความสนใจกบัตวัแปรที่ส าคญัที่สุด คอื การพฒันาสมรรถนะ
ของบุคลากร การท า Organization Transformation จะประสบความส าเร็จได้ยากหากสมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบตัิการ สิง่ที่องค์กรจะต้องเริม่ต้น คอื การประเมนิสมรรถนะในการเปลี่ยนแปลงระดบัองค์กรก่อน เพื่อบรหิารจดัการ
กลไกภายในองค์กร เช่น วฒันธรรมองค์กร รูปแบบของขอ้ก าหนดและกติกาในองค์กรที่ไม่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
หากเป็นเช่นน้ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏริูปใด ๆ กจ็ะประสบปัญหาทัง้สิน้ 

 การท า Organization Transformation โดยใชแ้นวทาง Business Process Improvement; Process Innovation และหรอืแนวทาง Digital 

Transformation เมื่อองค์กรได้ปรบัปรุงกลไก และนโยบายภายในองค์กรเพื่อใหก้ระบวนการปฏิรูปประสบความส าเรจ็ ในส่วนของ
บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการปฏิรูปองค์กรจะต้องมีสมรรถนะ (ความรู้, ทักษะ และทัศนคติ) ที่พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในจุดหวัเลี้ยวหวัต่อ การท า Competence Assessment จะช่วยให้เขา้ใจ “พื้นฐานทางสมรรถนะ” ที่ชดัเจน เพื่อสามารถ
บรหิารจดัการใหเ้กดิความพรอ้ม ทัง้ในการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นรากฐานเดิมดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานเดมิ หรอืความ
พรอ้มในการเริม่ต้นหน่วยธุรกจิใหม่ดว้ยการสร้างนวตักรรมในระดบัองค์กร การเปลีย่นแปลงในสภาวะปัจจุบนัมอีตัราเร่ง องคก์ร
ควรตัง้ค าถามทีส่ าคญัว่า การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในปัจจุบนัมอีตัราเรว็เพยีงพอจะทีล่ดแรงเสยีดทานจากอตัราเร่งของ
การเปลีย่นแปลงหรอืไม่ ในปัจจุบนัองคก์รมคีวามเข้าใจในสมรรถนะของบุคลากรในระดบัใด และมขีอ้มูลดา้นสมรรถนะที่ชดัเจน
หรอืไม่ ทัง้ในระดบับุคคล ระดบัแผนก(ที่สอดคล้องกบัการสร้างรายได้ และการบรหิารจดัการต้นทุนรายแผนก) หรอืในระดบั



 

องคก์ร หรอืค าถามทีน่่าสนใจ เช่น การเลอืกสรรเน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัระดบัของสมรรถนะพืน้ฐานหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น ในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาความนิยมในการอบรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งมีความสอดคล้องกับทัศนคติในการยอมรับการ
เปลีย่นแปลงหรอืไม่, การอบรมดา้น Business Data Analytics ทีต่้องอาศยัพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัการวดัผล, ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรม 
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององคก์ร บุคลากรทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้เพยีงพอหรอืไม่ เหล่าน้ีเป็นค าถามทีอ่าจไม่เคยได้รบัการตัง้
ค าถามในการบรหิารจดัการสมรรถนะขององค์กร การท า Competency Assessment เป็นการประเมนิเพื่อการรวบรวมข้อมูล และ
วางแผนการพฒันาอย่างมแีบบแผน ลดต้นทุน และพยายามให้สมรรถนะของบุคลากรมอีตัราเร็วให้เท่าทันอตัราเร่งของการ
เปลีย่นแปลง 

 

บทสรปุ 

 บทความน้ีเริ่มต้นจากการสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกในระหว่าง Workshop ที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ทัง้ใน
มหาวิทยาลัย และในการอบรมภาคเอกชน และในภาครัฐ และเริ่มต้นการออกแบบส ารวจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการ
บรหิารธุรกิจและการจดัการเป็นจุดเริม่ต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รบัจากออกแบบส ารวจโดยสมคัรใจท าให้ได้ชุดข้อมูลที่น ามาประกอบ
ร่วมกนั และเห็นปัญหาที่เคยพบเห็นในระดบัมหาวิทยาลยั ในบุคลากรภาคเอกชน ตลอดระยะเวลาหลายปี ได้มองเห็นกลุ่ม
พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึทกัษะต่าง ๆ ทีม่คีวามจ าเป็น โดยเริม่ต้นใหค้วามสนใจจาก 4Cs ใน 21st Century Skills ในภาคการศกึษา และ
เห็นว่า MonsoonSIM Simulation สามารถมองเห็นทกัษะต่าง ๆ  อาทิ Communication, Collaboration, Critical Thinking ได้อย่างชดัเจน และ
เมื่อไดม้โีอกาสในการอบรมของภาครฐั และเอกชน กม็องเหน็ถงึการเชื่อมโยงเอา Simulation มาใชแ้ละเชื่อมโยงความรูท้ัง้ทางตรง 
และ Experiential Learning ไปสู่การสรา้งทกัษะ การสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่กิดขึ้นซ ้า ๆ กนัท าใหเ้กิดความมัน่ใจ และไดต้อบรบัค าเชญิ
ชวนในการน าเอา MonsoonSIM Simulation มาใชใ้นการท า Competency Assessment โดยไดน้ าเอาชุดประเมนิสมรรถนะทีอ่อกแบบโดย 
ทมีผูช้ านาญในการท า Competency Assessment มาออกแบบกจิกรรมโดยก าหนดจ านวนโมดูลและพารามเิตอรต์่างๆ ใน MonsoonSIM 

Simulation  รวมถึงล าดบักิจกรรม กฎกติการ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแสดงออกด้านพฤติกรรม และออกแบบแบบประเมนิในส่วน
ของพฤติกรรมที่ใช้ MonsoonSIM เป็นเครื่องมอืในการสรา้งสถานกาณ์โดยอาศยัประสบการณ์ในฐานะ Facilitator ตามรูปแบบของ 
Competency Assessment ในชุดสมรรถนะทีแ่ตกต่างกนัตามความต้องการและไดน้ าเอาประสบการณ์มาแบ่งปัน  

 การท า Competency Assessment มคีวามน่าสนใจ โดยเฉพาะกบัประเทศไทย ทกัษะพืน้ฐานของคนไทยในการท างานเมื่อ
เทยีบกบัประสบการณ์ทีไ่ดพ้บเหน็มทีัง้ทกัษะทีค่นไทยท าได้ด ีและทกัษะทีเ่ราควรต้องเขา้ใจและพฒันาต่อ ในดา้นของความรูนั้น้ 
ประเทศไทยมปัีญหาจากรูปแบบ หลกัสูตร วธิกีาร ค่านิยมดา้นการศกึษาทีต่้อง “ยอมรบั” กนัว่าคุณภาพไม่ด ี ซึ่งในภาพรวมแลว้
ระดบัสมรรถนะของเยาวชนนักศึกษาของไทยต ่ากว่าระดบัสมรรถนะทีอ่งค์กรต้องการ ยนืยนัไดจ้ากต้นทุนในการฝึกอบรบ และ
เวลาที่ใช้ทัง้ในการอบรมทางตรง และ OJT ของไทยที่มากกว่ากลุ่มประเทษชัน้ในอาเซียน และในภูมภิาคเอเชยี ซึ่งเป็นปัญหา
ต่อเน่ืองไปยงัของบุคลากรในภาคธุรกจิ และอุตสาหกรรมของไทย บางส่วนยอมรบัว่าสมรรถนะเฉลีย่ของคนไทยเป็นอุปสรรคใน
การพฒันา หรอืสามารถดูรายละเอียดจากความเห็นของผู้บรหิารในองค์กรระดบัสูงของไทยก็เป็นบทพสิูจน์ได้อีกทาง การท า 
Competency Assessment นัน้ เป็นการไดม้าซึ่งขอ้มูลที่ชดัเจน ในระยะเวลาอนัสัน้ มคีวามแม่นย าในระดบัรอ้ยละ 70-80 ซึ่งเพยีงพอ 
และดกีว่า ในการวางแผนการพฒันาบุคลากรกว่ารูปแบบและวธิกีารเดมิ การท า Competency Assessment นัน้ อาจจะใชเ้ครื่องมอือื่น 
ที่หลากหลายได้ ตราบใดที่เครื่องมอืสามารถสร้างสถานการณ์ที่หลากหลายได้ ทว่าในบทความน้ีเป็นการน าเอา MonsoonSIM 

Simulation ที่ผู้เขยีนมคุี้นเคยท าให้การออกแบบกระบวนการท าได้อย่างคล่องแคล่ว ประกอบกบัมขี้อมูลบางอย่างที่เกิดจากการ
บนัทกึในระบบเพื่อประกอบ หรอืท าใหข้อ้สงสยัหลงัจากไดร้ะดบัคะแนนในการประเมนิท าไดช้ัดเจนขึน้  

 องคก์รรุ่นใหม่ หรอืแมแ้ต่กระทัง่สถาบนัการศึกษา ควรใชก้ระบวนการ Competency Assessment เพื่อความเขา้ใจบุคลากร 
หรอืว่าที่บณัฑติเพื่อการพฒันาอย่างเป็นระบบต่อไป ข้อดีต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้วย



 

การเลอืกสิง่ทีพ่ร่องและต้องการ ไม่ใช่การเลอืกจากความเชื่อ เวลาว่าง หรอืเหตุผลอื่นๆ,  การลดเวลาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท า OJT ฯลฯ ท าให ้ณ ปลายทางประโยชน์ทีไ่ดต้่อทัง้ระดบับุคคล ระดบัแผนก ระดบัองคก์ร และระดบัประเทศ เป็นประโยชน์
อนักว้างขวาง การท า Competency Assessment ต้องอาศยัค่านิยมใหม่ ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมสมยั คอื การยอมรบัว่าทุกคนลว้นพร่อง
สมรรถนะด้านใดด้านหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นความรู ้ทกัษะ หรอืทศันคตทิี่ทัง้สามตวัแปรเกี่ยวขอ้งกนั ค่านิยม หรอืจะเรยีกว่า Mindset 

รวมของสงัคมจะช่วยผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทีป่ระเทศไทยหยุดวิง่ เดนิชา้ หยุดเดนิ ในขณะทีป่ระเทศต่าง ๆ ก าลงัเดนิเรว็ กึง่
เดนิกึง่วิง่ หรอืวิง่ไล่หลงั หายใจรดต้นคอ และแซงเราไป ใหเ้ริม่ต้นทีก่ารยอมรบัความจรงิน้ี และมวีตัถุประสงคท์ีไ่ม่เอนเอยีง ไม่
ใชก้ารท า Competency Assessment ไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากการรูเ้พื่อพฒันา  

 การท า Competency Assessment สามารถท าได้ในทุกระดบั เพยีงแต่ใหเ้ลอืกใช้กจิกรรม รูปแบบ ชุดสมรรถนะ ทีแ่ตกต่าง
กนัไป บน Protocol การปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการออกแบบไว ้และทีส่ าคญัยิง่คอื ไม่ใช่ผูส้งัเกตการณ์ที่มสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามเอนเอียง 
เพื่อลดอคต ิและโอกาสทีอ่คตสิองตวั คอื อคตสิ่วนบุคคล กบัอคตใินการประเมนิมารวมตวักนั โดยความเหน็ส่วนตวัของผู้เขยีน 
การเริ่มท า Competency Assessment ส าหรับโอกาสทางการแข่งขนัของไทย ควรเริ่มต้นตัง้แต่ปีการศึกษาที่สาม ในระดับ
มหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้กดิการเตมิสิง่ทีพ่ร่องก่อนออกสู่โลกการท างาน และช่วยลดภาระขององคก์รต่าง ๆ ในการรบัไมเ้พื่อพฒันา
ต่อ ส าหรบัองค์กรเอกชน การท า Competency Assessment นัน้ควรท าในทุกระดับการท างาน หากวฒันธรรมองค์กรเปิดใจยอมรบั 
หรอือย่างน้อยในระดบั Operation ถงึ First-Line Manager (หรอืสามารถไปถงึในระดบั Mid-Level Management ในองคก์รที ่Mindset พรอ้ม) 
ถงึแมน้จะต้องลงทุน แต่การลงทุนนัน้จะคุม้ค่าและตอบแทนกลบัมาในระยะยาว  

 

ฝากค าขอบคณุ 

ขอขอบคุณในค าเชญิชวนจากทมี Mind Tools Co.,Ltd (คุณณัฐพชัร ์ด่านเบญจพรรณ, ดร. วรีนิยาอร เหลอืงบรบิูรณ์, คุณจามร เหล่า
อิม่จนัทร,์ คุณวริวฒัน์ ญาณวุฒ ิและคุณกนิษฐา วฒันไวฑูรยช์ยั) ทีใ่หโ้อกาสไดเ้ข้าร่วมกระบวนการ Competency Assessment และ
น าเอา MonsoonSIM Simulation ไปต่อยอดเครื่องมอืไปสู่การใช้งานในอีกลกัษณะ และขอขอบคุณ พี่วมิ ดร.วมิลา ผ่องแผ้วที่ให้
ค าถามและความคดิเหน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อบทความน้ี และขอบคุณผูอ้่านทีย่งัอ่านมาจนถงึจุดน้ี กบัภาษาทีช่วนปวดหวั  กบัแนวคดิ
ทีย่งัไม่มใีครถ่ายทอดประสบการณ์ ขอบคุณรูปภาพ เอกสารอา้งองิต่าง ๆ ทีป่ระกอบในบทความน้ี  

 


