เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ ศิริมัย*

1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency )
ปัจจุบันเป็นยุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งในในระดับประเทศ และ
ระดับโลก มีการกล่าวว่าการมีทรั พยากรมากเท่าใดไม่สาคัญเท่ากับ มีความสามารถในการบริหาร
การจัดการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศศ. 2542 : 6) แนวคิดเรื่อง
สมรรถนะนี้มีพื้นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อ
พัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นการนาเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เป็นสาคัญ ต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร จึงจะทาให้องค์กรชนะคู่แข่ง
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของ
David C. McClelland นั กจิต วิทยาแห่ งมหาวิท ยาลั ยฮาวาร์ด เมื่อ ปี ค.ศ.1960 ซึ่ งกล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การ กับระดับ
ทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสม
ในการทานายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้ส ะท้อนความสามารถที่
แท้จริงออกมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาองค์การได้ศึกษากันมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้ที่ริเริ่มการใช้
คาว่า Competency คือ David McClelland ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hay McBer เขาได้เขียน
บทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 กล่าวกันว่านี่
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา Competency ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน์
ปัญญา
ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริษัท McBer ซึ่ง David C.
McClelland เป็นผู้บริหารอยู่ เพื่อให้หาเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถทานายผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยา แทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้
คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสาเร็จ จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ David C. McClelland
ได้เขียนบทความ “Testing for Competence Rather Than for Intelligence” ในวารสาร
American Psychologist เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสร้า งแบบประเมิ นแบบใหม่ที่เรียกว่ า
Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่ง
David C. McClelland เรียกว่า สมรรถนะ (Competency)
ในปี ค.ศ.1982 Richard Boyatzis ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager :
A Model of Effective Performance และได้นิยามคาว่า Competencies เป็นความสามารถ
ในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นาไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ปี ค.ศ.1994 Gary Hamel and C.K.Prahaladได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for The
Future ซึ่งได้นาเสนอแนวคิดที่สาคัญ คือ Core Competencies เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ
*คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระหลัก เช่น พื้นฐานความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการทางานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด จึงทางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรง
ตามความต้องการขององค์การ ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นนาได้นาแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึง
พอใจอยู่ในระดับต้น ๆ มีการสารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลก นา Core Competency เป็น 1 ใน
25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic
Planning (พสุ เดชะรินทร์ 2546 : 13) แสดงว่า Core competency จะมีบทบาทสาคัญที่จะเข้า
ไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนาหลักการของ
สมรรถนะมาปรับให้เพิ่มมากขึ้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความ
สนใจนามาใช้เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และสานักงานข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
ศาสตราจารย์ David C. McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้ริเริ่ม
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่า บุคคลที่ทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้ นมีทัศนคติและนิ สัยอย่างไร และได้ใช้ ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ช่ วยแก้ปั ญหาการ
คัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหากระบวนการคัดเลือกที่เน้น
การวัดความถนัดที่ทาให้คนผิวดาและชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ไม่ได้รับการคัดเลือก และปัญหาผลการ
ทดสอบความถนัดที่ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานน้อยมาก (ซึ่งแสดงว่าผลการทดสอบไม่
สามารถทานายผลการปฏิบัติงานได้) อีกทั้งยังได้เก็บข้อมูลของกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น และผู้ที่ไม่ได้
มีผลงานโดดเด่นด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพบว่าสมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
เป็ นปั จจั ยที่ มีความสั มพั นธ์กั บผลการปฏิ บัติ งาน ไม่ใช่การทดสอบด้ วยแบบทดสอบความถนั ด
นอกจากนี้บทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ของ McCleland ที่ตีพิมพ์ในปี 1973 ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
Competency ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน์ปัญญา และใช้กันต่อๆ มา
จนถึงทุกวันนี้ แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้าแข็ง (Iceberg Model) ซึ่ง
อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้าแข็ง โดยมีส่วนที่เห็นได้ง่าย และ
พัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้า นั่นคือองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วน
ใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่
แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่อยู่ใต้น้านี้มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุค คลอย่างมากและเป็น
ส่วนที่พัฒนาได้ยาก
2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสาคัญ
เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น

2. ทั ก ษะ (Skill) คื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ท าได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้
และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง
เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทา
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสาเร็จ เป็นต้น
ข้ อมูลความรู้ ท่ ีบุคคลมี
ในสาขาต่ าง ๆ

บทบาทที่บุคคล
แสดงออกต่ อผู้อ่ นื
ความเคยชิน
พฤติกรรมซา้ ๆ ใน
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง

องค์ ความรู้ และ
ทักษะต่ างๆ

ความเชี่ยวชาญ ชานาญ
พิเศษในด้ านต่ าง ๆ
ความรู้ สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ และคุณค่ าของคน

บทบาทที่แสดงออกต่ อสังคม
(Social Role)
ภาพลักษณ์ ภายใน (Self-Image)
อุปนิสัย (Traits)

จินตนาการ แนวโน้ ม วิธี
คิด วิธีปฏิบัตติ นอันเป็ น
โดยธรรมชาติของบุคคล

แรงผลักดันเบือ้ งลึก (Motives)

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้้าแข็ง (Iceberg Model)
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทางานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่ง
อธิบายในตัวแบบภูเขาน้าแข็ง(ภาพที่ 1 ) คือทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ (ส่วนที่อยู่เหนือน้า)
และคุณลักษณะอื่นๆ (ส่วนที่อยู่ใต้น้า) ของบุคคลนั้นๆ
ส่วนที่อยู่เหนือน้้า สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถทาได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการ
อ่าน ทักษะการฟัง ทักษะในการขับรถ เป็นต้น
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะ
ด้าน เช่น มีความรู้ด้านบัญชี มีความรู้ด้านการตลาด การเมือง
ส่วนที่อยู่ใต้น้า สังเกตเห็นได้ยาก

3. บทบาททางสังคม (Social Image) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอื่นใน
สังคมเห็นว่าเป็นตัวเขามีบทบาทอย่างต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น
4. ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจน์ที่บุคคลทองตัวเองว่าเป็น
อย่างไร เช่น เป็นผู้นา เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นศิลปิน เป็นต้น
5. อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น
เป็นนักฟังที่ดีเป็นคนในเย็น เป็นที่อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น
6. แรงกระตุ้น(Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการกระทา เช่น เป็นคนที่มีความอยากที่จะประสบความสาเร็จ การกระทาสิ่งต่าง
ๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความสาเร็จตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่าจากองค์ประกอบของ Competencies ที่กล่าวมาทั้งหมด เรามักจะเกต
เห็นได้เพียง 2 ส่วนที่อยู่เหนือน้าเท่านั้น อีก 4 ส่วนที่อยู่ใต้น้านั้น ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะ
รับรู้เพราะอาจจะต้องใช้เวลานาน และแต่ละคนมีความแตกต่างกันอีก ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับ
Competencies จึง ไม่ไ ด้หมายถึ งพฤติก รรมที่แสดงออกมาให้เห็ นเท่ า นั้น แต่รวมถึง ที่มาของ
พฤติกรรมนั้นด้วยว่าเกิดจากองค์ประกอบในเรื่องใด
3 ความหมายของ/สมรรถนะ/ขีดความสามารถ
Competency มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมว่ า ความสามารถ หรื อ สมรรถนะใน
ภาษาอังกฤษมีคาที่มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคาได้แก่ capability, ability, proficiency,
expertise, skill, fitness, aptitude โดยสานักงาน ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบาง
องค์การใช้คาว่า “ความสามารถ” การนาความหมายของ Competency ไปใช้ในทางวิชาการ ก็
สร้างความสับสนได้เช่นเดียวกัน โดยกล่าวกันว่า การกาหนดความหมายของ Competency มี
หลายความหมาย เช่น Boyatsis (1982) ให้ความหมาย “an underlying characteristic of the
person which could be a motive, trait, skill, aspect of one’s self image or social role
or a body of knowledge which he or she uses” ส่วน McClelland กล่าวว่า
competency ควรจะเป็นสิ่งที่แยกระหว่าง superior และ average คือ สามารถบอกได้ว่าใคร
เป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นหรือปานกลาง
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถ หรือสมรรถนะ (ใช้แก่เครื่องยนต์)
เช่ น รถยนต์ แ บบนี้ มี ส มรรถนะดี เ ยี่ ย มเหมาะส าหรั บ เดิ น ทางไกล (พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. ๒๕๔๖: ๑๑๒๘)
David Mc Clelland (๑๙๙๓ อ้ างในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ) สมรรถนะ หมายถึ ง
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้นบางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบ
ของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์
กล่าวว่า (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004 : 48) สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ

และเจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ ดังภาพ
ที่ 2

สมรรถนะ
ขัน้ พืน้ ฐาน

A
B
ความรู้ ทักษะ เจตคติ

ทาให้ บุคคลต่ างกัน

ภาพที่ 2 สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ
จากภาพ ความรู้ ทั กษะ และเจตคติ ไม่ ใ ช่ ส มรรถนะแต่เ ป็ น ส่ว นหนึ่ง ที่ ท าให้ เ กิ ด
สมรรถนะ ดังนั้นความรู้โดดๆจะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้า เป็นความรู้ที่ส ามารถนามาใช้ให้เกิด
กิจ กรรมจนประสบความสาเร็จ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในทีนี้จึงหมายถึง
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้า
นาความรู้มาทาหน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในทานอง
เดียวกันความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและ
นาเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็
เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลังทางานสาเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากาหนด
หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ
สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพื่อให้ส ามารถที่จะทางานที่สูงกว่า หรือ ซับ ซ้อนกว่าได้ เช่น
สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น
2. สมรรถนะที่ทาให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง
ปัจจัยที่ทาให้บุคคลมีผลการทางานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงทาให้เกิดผล
สาเร็จที่แตกต่างกัน
Scott Parry ได้ กาหนดนิ ยามสมรรถนะ คือ องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการทางานของบุคคลนั้นๆเป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงานและ
สามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๔๖: ๕) ได้กาหนดนิยามความหมายของ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อ นร่วมงาน

อื่ น ๆในองค์ ก ร กล่ า วคื อ การที่ บุ ค คลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ ง ได้ มั กจะต้ อ งมี
องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการ
บริหารที่ดี ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ” นั้น หากขาดองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และ
คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดง
สมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้
บริษัทเฮย์ กรุ๊ปให้ความหมายของ สมรรถนะ (Competency) ว่า คือคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม ที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหล่านี้
แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า
และได้ผลงานดีกว่าผู้อื่น จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า Competency คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ความจริงแล้วความรู้ ทักษะ และความสามารถก็เป็นCompetency เช่นกัน แต่บริษัท เฮย์ กรุ๊ป แยก
ออกไว้ต่างหาก เนื่องจากความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ นั้นกล่าวว่าเป็นสิ่งที่วัดได้ง่าย และ
ตรงไปตรงมา ขณะที่คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่าและวัดได้ยาก การแยกสองส่วน
ออกจากกันจะทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
ที่มาของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้นมาจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย
(Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสัง คม (Social Role) ที่แต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทาให้แสดงพฤติกรรมในการทางานที่ต่างกัน กล่าวกันว่า การให้
ความสาคัญกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือการเลือกคนที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสม
เข้ามาทางาน การพัฒนาและทาให้บุคลากรในองค์การมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึ งประสงค์
จะทาให้องค์การมีการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืนกว่าการเน้นเพียงผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ(Competency) มีหลายความหมายด้วยกัน ในบางครั้งก็
อธิบายว่าเกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ตัวงาน ผลลัพธ์ และผลที่ได้จากการทางาน แต่ในบางครั้งก็
อธิ บายถึ งลั กษณะของบุ คคลและความมุ่ งมั่ น (Commitments) ซึ่ งโดยทั่ วไปค านิ ยามของขี ด
ความสามารถมักจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งคานิยามและการออกแบบขีดความสามารถขององค์กร
หนึ่งก็มักเหมาะกับเฉพาะองค์กรนั้น ๆ หมายความว่าลักษณะขององค์กรไม่ว่าจะเป็ นเรื่องลักษณะ
การประกอบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างองค์กร ค่านิยมขององค์กรจะมีความสอดคล้องกับคา
นิยาม และวิธีการออกแบบขีดความสามารถขององค์กรนั้นๆ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
แตกต่างกัน ดังนี้
ดนัย เทียนพุฒ (2544 : 45) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง คุณลักษณะของ
คนที่มีอยู่ในตัว ซึ่งเรียกว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ได้ผลักดันด้วย
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นเหตุเป็นผลกับประสิทธิภาพของงาน หรือผลงานที่มีคุณค่า สูงสุด หรื อ
หมายถึง ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมของบุคคล (Skilled Behavior) ที่เป็น
คุณค่าสูงสุดของผลงาน (Superior Performance)

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543 : 12) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง ทักษะ ความรู้
และความสามารถหรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributes) ของบุคลากรที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล่าวคือ ในการทางานอย่างหนึ่ง เราต้องรู้อะไร เมื่อมีความรู้หรือ
ข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะทางานนั้น ๆ อย่างไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างไรจึงจะทางานได้อย่างประสบความสาเร็จ ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่ดีในการทางานของบุคคลในองค์กร (Superior Performer) นั้น เป็นอย่างไร
ดุจดาว ดวงเด่น (2540 : 10) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” เป็นคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ
และทั ศนคติ ของบุ คคลที่เป็ นผลท าให้ เกิ ดความสามารถในการปฏิ บัติ งานหรื อกระท าสิ่ งต่างๆได้
ความสามารถของบุ คคลเป็นสิ่ งที่ สั งเกตได้ เนื่ องจากบุ คคลที่ มีความสามารถจะต้ องแสดงออกถึ ง
ความสามารถทางด้านพฤติกรรม
ปิยสุดา ขัติยะวรา (2545 : 44) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” คุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคล อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือการกระทาที่บุคคลจะต้องมี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จตามมาตรฐาน
และเป้าหมาย หรือสูงกว่ามาตรฐานและเป้าหมายของงานที่องค์กรกาหนดไว้
พุฒิ เด่นสมพรพันธ์ (2543 : 9) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง กลุ่มของ
คุณสมบัติเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เป็นผลทาให้บุคคลและองค์กรดาเนินกิจกรรม
ต่า ง ๆ ได้ ตามวั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายซึ่ งสามารถแสดงออกได้จ ากพฤติกรรมและผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance)
อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543 : 20) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ”
หมายถึ ง
ความสามารถความช านาญในด้านต่ าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญที่ ทาให้บุ คลากรสามารถ
กระทาการหรืองดเว้นการกระทาในกิจการใด ๆ ให้ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งได้มาจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์การฝึกฝน และการปฏิบัติเป็นนิสัย
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ได้สรุปคานิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่
ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นและสอดคล้องกับ
ความเหมาะสมกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจาแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความสาเร็จ
ในการทางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่น ๆ อะไร หรือลักษณะสาคัญ ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ สาเหตุที่ทางานแล้วไม่ประสบความสาเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร
เป็นต้น
Boyatzis (อ้างใน ดนัย เทียนพุฒ. 2543: 8) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และทาให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Dale and Hes (อ้างใน สุทธินี ศรีสอาด. 2545 : 7) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” เป็น
การค้ นหาวสิ่ งที่ ท าให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ งานที่ ดี เลิ ศ (Excellence) หรื อการปฏิ บั ติ งานที่ เหนื อว่ า

(Superior Performance) ได้ให้ ความหมายขี ดความสามารถในด้ านอาชี พ (Occupational
Competence) ว่า หมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวั งไว้ คาว่า “มาตรฐาน” ในที่นี้คื อ
องค์ประกอบของขีดความสามารถ (Element of Competency) บวกกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance Criteria) และคาอธิบายขอบเขตงาน (Range Statement)
Spencer (อ้างใน ดนัย เทียนพุฒ. 2546: 46) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง เป็น
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถวัดได้ หรือบ่งบอกถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง “สมรรถนะ” ก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมที่องค์การ
ต้องการ เพราะเชื่อว่าหากบุคลากรมีพฤติกรรมการทางานในแบบที่องค์การกาหนดแล้ว จะส่งผล
ให้ บุ ค ลากรผู้ นั้ น มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี และส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ที่ ต้ อ งการไว้
ตัวอย่า งเช่น การกาหนดสมรรถนะการบริ การที่ ดี เพราะหน้ า ที่ หลั กคือ การให้บ ริก าร ท าให้
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์คือการทาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ
กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาใน
เชิงพฤติกรรม ที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานหรือกระทาสิ่งต่า งๆได้ตามมาตรฐานและส่งผลให้
องค์กรดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้า หมายตามที่
ต้องการ ซึ่งสามารถวัดและสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลักษณะอื่นๆที่
โดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆในองค์กร
4 ความส้าคัญของสมรรถนะ
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนาคน คู่แข่งจะสามารถตามทัน
ต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง1ปีก็ตามทัน เพราะซื้อหาได้ ดังนั้นสมรรถนะจึงมี
ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและองค์การดังนี้
1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและต้อง
พัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่ข้าราชการ บุคลากร
4. ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ของผลงาน (KPIs) บรรลุ เ ป้ า หมาย เพราะ
Competency จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว จะต้องใช้
Competency ตัวไหนบ้าง
5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพี ยงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่กาหนดทั้งๆที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทางานมากนัก แต่เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดสูง จึ งท าให้ยอดขายเพิ่ มขึ้ นเองโดยไม่ต้ องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ ามี การวั ด

Competency แล้ว จะทาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนั กงานคนนั้นประสบความสาเร็จเพราะโชค
ช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง
6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เพราะถ้าทุกคนปรับ
Competency ของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่งผล
ให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุก
คนในองค์การมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
นอกจากการใช้ส มรรถนะในการพัฒ นาบุคลากรแล้ วหน่ว ยงานยั งสามารถน าระบบ
สมรรถนะไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection)
หน่วยงานสามารถนาสมรรถนะของตาแหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการไปทาเป็นแบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีมีความรูท้ กั ษะ
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อให้ได้คนที่มีผลการปฏิบัติงานตรง
ตามที่หน่วยงานต้องการอย่างแท้จริง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Performance Appraisal)
ผู้บริห ารหน่ วยงานสามารถนาผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของ
เจ้า หน้า ที่มาใช้ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
3. การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation)
การบริหารงานภาครัฐในแนวใหม่ได้นาระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติม
จากการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การนาระบบสมรรถนะ
มาใช้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารให้ ร างวั ล และค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ ที่ มี ส มรรถนะในการท างานสู ง จะได้ รั บ
ค่า ตอบแทนที่สู งกว่า บุค ลากรจะเห็ นความส าคั ญในการพัฒ นาตนเองให้สู งยิ่ งขึ้ น ส่ งผลให้
สมรรถนะขององค์กรยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนั้นยังช่วยให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้
รางวัลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
4. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning and Succession Plan)
ระบบสมรรถนะทาให้หน่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อ นของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และทราบ
ถึงทักษะหรือความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Result -Based Management) การประเมินผลสัมฤทธิ์
(RBM) ในปัจจุบันจะยึดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นหลักโดยมีตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับต่างๆ เป็น
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ปัจจุบันข้าราชการต้องเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยทาหน้าที่
เป็นแกนหลั กในการน านโยบายของรั ฐไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และ
สนองตอบความต้องการของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มีผ ลทาให้
ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากขึ้น จากเหตุเหล่านี้การสร้างราชการใสสะอาดจึงเป็น

กลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสาเร็จได้เร็ว วิธีการโดยดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลัง
ของสังคมควบคุมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และ
คานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีและกันคนไม่ดีออกไปจากภาค
ราชการ ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการย้อมแต่ง และสั่งสม
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นค่านิยมที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะสร้างประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพ้องอย่างง่ายดาย ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก การสร้างความใสสะอาดใน
วงราชการจึงต้องอาศัยกลยุทธ์ที่แยบยล โดยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกคนทุกฝ่าย โดยมีการปราบปรามอย่างเฉียบขาดรุนแรงและรวดเร็ว ให้คนเกิดความเกรง
กลัวจนถึงขั้นไม่กล้าเสี่ยงทาผิด ทั้งนี้กลุ่มผู้นาในทุกระดับของภาครัฐจะต้องทาเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
5 สมรรถนะต้นแบบ (Competency Model) ของระบบราชการไทย
สานักงาน ก.พ.ร่วมกับบริษัท เฮย์ กรุ๊ป ได้จัดทา Competency Model ของระบบราชการ
ไทยจากข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันกล่าวคือ
1. ข้อมูลจากแบบสรุปลักษณะงาน (Role Profile) เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ
บรรยายลักษณะงานแบบย่อที่ระบุลักษณะงาน โดยเน้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ประจ าตาแหน่ง ซึ่ง
ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณวุฒิที่จ าเป็น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่งงาน
2. การจัดทา Competency Expert Panel Workshops จานวน 16 ครั้ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มงานได้มาร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับ Competency ที่จาเป็นใน
แต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์จริงในการทางานของข้าราชการแต่
ละท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานที่เรียกว่า Critical Incident
3. ข้อมูลจาก Hay’s Worldwide Competency Database ของบริษัท เฮย์
กรุ๊ป ซึ่งเป็นข้อมูล Competency Best Practice ขององค์การภาครัฐในต่างประเทศ
ข้อมูลทั้งสามส่วนนี้เป็นที่มาของต้นแบบสมรรถนะหรือ Competency Model สาหรับ
ระบบราชการพลเรือนไทย ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 2 ส่วน คือ
(1) สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือนทุกคน
(2) สมรรถนะประจากลุ่มงานสาหรับแต่ละกลุ่มงาน
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งทั้งระบบ กาหนดขึ้น
เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

4. จริยธรรม (Integrity)
5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
2) สมรรถนะประจากลุ่มงาน
สมรรถนะประจ ากลุ่ มงาน คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงาน เพื่ อ
สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจใน
หน้าที่ ได้ดียิ่ งขึ้นโดยโมเดลสมรรถนะกาหนดให้ แต่ละกลุ่มงานมี สมรรถนะประจ ากลุ่ มงานละ 3
สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) มีคาใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง
คา คือ กลุ่มงาน (Job Family) ในระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนใหม่นี้ มีการจัดตาแหน่ง
งานทุกตาแหน่งให้อยู่ในกลุ่มงานต่างๆ มีทั้งหมด 18 กลุ่มงาน การจัดกลุ่มงานเป็นวิธีการจาแนก
ประเภทของงาน โดยการจัดงานที่มีลักษณะคล้ายคลึ งกันเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ
1. กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตาแหน่งงานนั้นเป็นใคร เป็นกลุ่มลูกค้าภายใน
หรือภายนอกภาคราชการ
2. ตาแหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐด้านใด
ดังนั้น งานที่จัดอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันจึงควรมีวัตถุประสงค์ของงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งใดก็ควรจะมี
สมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจางาน) เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศมุ่ง
ไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (General Support)
2. กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical Support)
3. กลุ่มงานให้คาปรึกษา (Advisory)
4. กลุ่มงานบริหาร (Executive)
5. กลุ่มงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning)
6. กลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and Research)
7. กลุ่มงานข่าวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation)
8. กลุ่มงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development Design)
9. กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
10. กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
11. กลุ่ ม งานเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ (Public Communication and
Promotion)
12. กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ (Public Education and Development)
13. กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ (Caring Services)

14. กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิล ปวั ฒนธรรม (Cultural and Artistic
Vocational Skill Services)
15. กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical Services)
16. กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
17. กลุ่มงานการปกครอง (Public Governance)
18. กลุ่มงานอนุรักษ์ (Conservation)
แต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะประจากลุ่มงานละ 3 ด้าน เมื่อรวมกับสมรรถนะหลักแล้ว
ข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะรวม 8 ด้านด้วยกัน
สาหรับสมรรถนะประจากลุ่มงานมีทั้งหมด 20 ด้าน ประกอบด้วย
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
9. การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
10. ความถูกต้องของงาน (Concern for Order)
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (COmmunication & Influencing)
14. สภาวะผู้นา (Leadership)
15. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
16. วิสัยทัศน์ (Visioning)
17. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
18. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
19. การควบคุมตนเอง (Self Control)
20. การให้อานาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)
6 ประเภทของสมรรถนะ
ณรงค์วิทย์ แสงทอง (๒๕๔๖: ๒๕๙) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ Competencies ตาม
แหล่งที่มาออกเป็น ๓ ประเภท คือ

1.Personal Competencies เป็นความสามารถที่มีเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เท่านั้น เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรมของนักกีฬาบางคน
นักประดิษ ฐ์คิ ดค้ นสิ่ง ต่า งๆ เหล่า นี้ถื อเป็น ความสามารถเฉพาะตั วที่ ยากต่ อการเรีย นรู้ หรื อ
ลอกเลียนแบบได้
2. Job Competencies เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตาแหน่งหรือบทบาทนั้นๆ
ต้องการเพื่อทาให้งานบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นาทีมงานของ
ผู้บริหารตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยในตาแหน่งงานทางด้านวิชาการ
เป็นความสามารถที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้
3. Organization Competencies เป็นความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การที่มี
ส่วนทาให้องค์การนั้นไปสู่ความสาเร็จและเป็นผู้นาในด้านนั้นๆได้ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สาหรับศาลปกครองได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท คือ
1. สมรรถนะของส านักงาน (Organization Competencies) เป็นความสามารถที่
สานักงานศาลปกครองจะต้องเป็นต้องมีและต้องทา กล่าวคือ เป็นองค์กรมืออาชีพในการสนับสนุน
การพิจารณาคดีปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง มีระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เข้าถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
และเป็นองค์กรนาในการส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย
2. สมรรถนะหลั ก ของข้ า ราชการ (Core Competencies) เป็ น สมรรถนะของ
ข้าราชการทุกคนที่จาเป็นต้องมีต้องเป็นและต้องทาเพื่อให้สมรรถนะของสานักงานบรรลุผลไปสู่
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เช่น เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครอง
ต้องใฝ่รู้พัฒนาตนเอง เพื่อทาให้เกิดความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นสมรรถนะของ
องค์การ เป็นต้น
3. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) เป็นสมรรถนะของข้าราชการที่
ต้องมี ต้องเป็นและต้องทาในแต่ละกลุ่มงานหรือตาแหน่งงาน โดยในบางกลุ่มงาน หรือบาง
ตาแหน่งอาจแบ่งละเอียดออกเป็นสมรรถนะร่ วมของกลุ่มงานและสมรรถนะเฉพาะของกลุ่มงาน
งานในแต่ละด้านลงไปอีกตามความจาเป็นของแต่ละลักษณะงาน เช่น พนักงานคดีที่ทางานประจา
องค์คณะกับพนักงานคดีที่ทางานวิจัยต้องมีสมรรถนะร่วมที่เหมือนกัน คือ ต้องมีความสามารถ
เกี่ยวกับคดีปกครองเหมือนกันและมีความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันตามลักษณะงานที่แตกต่าง
กัน พนักงานคดีประจาองค์คณะต้องเน้นทักษะการจัดทาสานวนเป็นพิเศษ ส่วนพนักงานคดีที่
ทางานวิจัยก็จะเน้นทักษะเทคนิคการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น
สมรรถนะสามารถจาแนกได้เป็น 5 ประเภท(อ้างในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2004))คือ
1.สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี
เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ

จาพนม นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มยากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม
และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก
2.สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ทางานในตาแหน่ง หรือ บทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพ นักส ารวจ ก็ต้อ งมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข การคิดคานวณ ความสามารถในการทาบัญชี เป็นต้น
3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองค์ ก ารนั้ น เท่ า นั้ น เช่ น บริ ษั ท เนชั่ น แนล (ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท ที่ มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จากัด มีความสามารถใน
การผลิตรถยนต์ เป็นต้น หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จากัด มีความสามารถในการผลิต
สี เป็นต้น
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุคคลต้องมี
หรือต้องทาเพื่อให้บรรลุผ ลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือ ผู้จัดการ
บริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการ
ทางานเป็นทีม เป็นต้น
5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies)หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตาแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น
ข้า ราชการตารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่า งกัน บางคนมีส มรรถนะทางการสืบสวน
สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น
7 สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
คณะกรรมการคุรุสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลง
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๔๘ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒๕๔๘: ๕๘) เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น (ศึกษานิเทศก์) มีมาตรฐานความรู้แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงมีสมรรถนะที่แตกต่างกัน ดังนี้ (สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ๒๕๔๘: ๖-๔๑)
7.1.มาตรฐานวิชาชีพครู
มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดย
มีความรู้ดังต่อไปนี้ ๑) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู ๒) การพัฒนาหลักสูตร ๓) การจัดการ

เรียนรู้ ๔) จิตวิทยาสาหรับครู ๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา ๖) การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน ๗) การวิจัยทางการศึกษา ๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๙)
ความเป็นครู
7.2.มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่ าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้ ๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ๒) นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา ๓) การบริหารด้านวิชาการ ๔) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและ
อาคารสถานที่ ๕) การบริหารงานบุคคล ๖) การบริหารกิจการนักเรียน ๗) การประกันคุณภาพ
การศึกษา๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) การบริหารการประชาสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์ชุมชน ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
7.3.มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้ ๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ๒) นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา ๓) การบริหารจัดการ ๔) การบริหารทรัพยากร ๕) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ๖) การนิเทศการศึกษา ๗) การพัฒนาหลักสูตร ๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๙) การวิจัยทางการศึกษา ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษา
7.4.มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้ ๑) การนิเทศการศึกษา ๒) นโยบายและการวางแผน
การศึกษา ๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ๔) การประกันคุณภาพการศึกษา ๕) การ
บริหารจัดการการศึกษา ๖) การวิจัยทางการศึกษา ๗) กลวิธีถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานทางวิชาการ ๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) การบริหารการประชาสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ชุมชน ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
ในที่ นี้ ข อยกตั ว อย่ า งสมรรถนะของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั น
ได้แก่ สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น
1.สมรรถนะของครู
1.สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
2.สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
3.สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
1.สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
2.สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
3.สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา
1.สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
2.สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
3.สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.สมรรถนะของ ศึกษานิเทศก์
1.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
แก่สถานศึกษา
8 การวัดสมรรถนะ
การวัดและประเมิน Competency แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุม่ คือ
1. Tests of Performance เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้รับการทดสอบทางานบางอย่าง
เช่น การเขียนอธิบายคาตอบ การเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด หรือการคิดว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตที่
แสดงบนจอหมุนไปแล้วจะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของ
บุคคล (can do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอย่า งของแบบทดสอบประเภทนี้ได้แก่
แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (general mental ability) แบบทดสอบที่วัด
ความสามารถเฉพาะ เช่น spatial ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไกและแบบทดสอบ
ที่วัดทักษะหรือความสามารถทางด้านร่างกาย
2. Behavior Observations เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้รับการทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจากประเภทแรกตรงที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบไม่ต้องพยายามทางานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่จะวัดจากการสังเกต
และประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม พฤติกรรมการ
ทางาน การสัมภาษณ์ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
3. Self Reports เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรู้สึก
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสารวจความคิดเห็น
ต่าง ๆ การตอบคาถามประเภทนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การ
ทดสอบบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง Behavior Observations และ
Self Reports เพราะการถามคาถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิดและ
ทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์ และในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์
ด้วยในขณะเดียวกัน
เนื่องจาก Competency เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การวัดหรือประเมินที่
สอดคล้องที่สุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการที่จะทา
ให้การสังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ (1) ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องทาด้วยความ

ตรงไปตรงมา (2) ผู้ที่สั งเกตและประเมิ นต้องใกล้ชิ ดเพียงพอที่ จะสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ถู ก
ประเมิ น ได้ ต ามรู ป แบบที่ ก าหนดไว้ นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น Competency ของ
ข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาจะทาความเข้าใจกับความหมายและระดับของ Competency ที่จะ
ประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทางานโดยรวม ๆ ของข้าราชการผู้นั้นสอดคล้องกับระดับ
Competency ที่ระดับใด โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องหมั่นสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทางาน
ของผู้ที่ถูกประเมินไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐานะยืนยันในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับ
ระดับ Competency ที่ได้รับการประเมิน
การวัดสมรรถนะทาได้ค่อนข้างลาบาก จึงอาศัยวิธีการ หรือใช้เครื่องมือบางชนิดเพื่อวัด
สมรรถนะของบุคคล ดังนี้
1. ประวัติการทางานของบุคคล ว่าทาอะไรบ้างมีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร
เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทางานทาให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ
2.1 ผลการปฏิบัติที่เป็นเนื้องาน (Task performance) เป็นการทางานที่ได้เนื้องาน
แท้ ๆ
2.2 ผลงานการปฏิ บัติ ที่ไม่ ใช่ เนื้ องาน แต่ เป็ นบริ บทของเนื้อ งาน (Contextual
performance) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช่น การมีน้าใจเสียสละช่วยเหลือคน
อื่น เป็นต้น
2.3 ผลการสัมภาษณ์ (interview) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ กาหนดคาสัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามที่กาหนดประเด็น
ไว้ กับการสัมภาษณ์แบบแบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ คล้า ยกับเป็นการ
พูดคุยกันธรรมดา ๆ แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมคาถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์สบายใจ ให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด
2.4 ศูนย์ประเมิน (Assessment center) จะเป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยา
หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ด้วยในศูนย์นี้
2.5 360 Degree feedback หมายถึง การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ
การตรวจสอบสมรรถนะ
การตรวจสอบสมรรถนะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสมรรถนะที่ ต้องการหรือไม่ มี
ข้อสังเกตดังนี้
1.เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้
2.สามารถลอกเลียนแบบได้
3.มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร

4.เป็นพฤติกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้หลายสถานการณ์
5.เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นบ่อย ๆ
ทางเลือกของการประเมิน Competency
หากไม่ประเมิน Competency ด้วยการสังเกต จะสามารถประเมินด้วยวิธีใดได้บ้าง
ทางเลื อกคื อ การจ าแนกพฤติ ก รรมในแต่ ล ะระดั บ Competency ออกเป็ น ข้ อ ๆ แล้ วให้
ผู้บังคับบัญชาตอบว่า ข้าราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นน้อย ปานกลางหรือมาก ซึ่งเป็น
วิธีการที่ทาให้แบบประเมินมีความยาวมากขึ้น นอกจากนั้น อาจมีความยุ่งยากในการวิเคราะห์คะแนน
และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สาคัญไม่ว่าจะประเมินแบบใด ถ้าผุ้ประเมินไม่ได้ประเมิน
อย่างตรงไปตรงมาผลการประเมินก็จะไม่เที่ยงตรงอยู่ดี
9 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีการกาหนดให้การบริหารราชการ
แนวทางใหม่ต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นกรอบและแนวทาง เพื่อให้การ
บริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยจะต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ในมิติที่ 4 คือ มิติด้านการพัฒนาองค์กรนั้น มีประเด็นการประเมินผลในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
การบริหารองค์ความรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในประเด็นการประเมินเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น กาหนดให้ส่วนราชการจัดทา
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ซึ่งได้กาหนดแนวทางการบริหารราชการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ 1) การ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยผู้ บ ริ ห ารขององค์ กรจะต้ อ งปรั บ กระบวนการบริ ห ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกระบวนการบริหารลู กค้าผู้รับบริการ และ 3)
การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการวางระบบ

บริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับต่อการนายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลได้
ระบบการบริหารสินทรัพ ย์ที่จับต้อ งไม่ได้ หมายถึง การบริหารทุนมนุษย์ ทุนองค์กร
รวมถึงทุนสารสนเทศและความรู้ ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy)
องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือว่าทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรนั้นมี
สภาพเป็น “ทุน” (Human Capital) ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า
(Value Creation) ให้กับองค์กร
การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึง
ถือเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในราชการพลเรือน มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหม่ที่ “ผู้บริหารสายงานหลัก คือ
ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลที่แท้จริง” ด้วยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงต้อง
เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับผู้บริหาร ไม่ติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่
เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน
จะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
จากแนวคิดดังกล่ าวประกอบกับความพยายามที่จ ะวั ดผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคล ตามหลักที่ว่า “หากไม่สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได้ ก็จะไม่สามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ ” ดังนั้น การประเมินระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลจึงเป็นเครื่องมือสาคัญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้กาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร
เพื่อให้ส่วนราชการทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน สานักงาน ก.พ.
จึงได้ริเริ่มนาการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human Resource Scorecard)
ซึ่งมีความแพร่หลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือน
โดยได้ดาเนินการศึกษาและได้กาหนดกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้
5 มิติ และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสาเร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่จะนาไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิดผลต่อ
ความสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลต่อไป

มาตรฐานความสาเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ หมายถึง ผลการ
บริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งส่วนราชการต้องบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สาหรับกรอบมาตรฐานความสาเร็จ5 มิติที่สานักงาน ก.พ. กาหนดไว้ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1. ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือกาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจ และความ
จาเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce
Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3. ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ
4. ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมี
แผนสร้ า งความต่ อเนื่ องในการบริ หารราชการ นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งการที่ ผู้ น าปฏิ บั ติ ตนเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี และสร้ างแรงบั นดาลใจให้กั บข้า ราชการและผู้ ปฏิบั ติ งาน ทั้ งในเรื่องของผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง กิ จ กรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ เช่ น
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และ
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา
2. ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการได้จริง
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ ายของส่ ว นราชการ มี ความเหมาะสม และสะท้อ นผลิต ภาพของบุค ลากร
ตลอดจนความคุ้มค่า
4. มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
มิติที่ 3 ประสิทธิผ ลของการบริหารทรัพ ยากรบุค คล หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
พันธกิจของส่วนราชการ
2. ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
4. การมีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง
1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้
จะต้องกาหนดให้ความพร้อมรับผิ ดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท้างาน หมายถึง การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ งจะน าไปสู่การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1. ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ระบบงานและบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้า มาใช้ในการ
บริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่า งฝ่า ยบริหารของส่วนราชการกับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
10 การบริหารสมรรถนะพนักงาน(Competency Management)

การบริหารสมรรถนะพนักงาน(Competency Management) ในการทางานในองค์การ
ย่อมมีทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหรือหัวหน้ากับลู กน้อง ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังคากล่าว
“ความสาเร็จขึ้นอยู่กับทีม ความล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้บริหาร” นั่นคือสาคัญทั้งคู่ หากต่างฝ่ายต่างทา
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ผลงานก็ย่อมดีตามไปด้วย มีภาษิตของชาวจีนเกี่ยวกับผู้บริหารโดย
หันเฟยจื่อ นักปราชญ์ชาวจีนโบราณกล่าวว่า “ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กาลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญา
ของคนอื่นอย่างเต็มที่” และขงจื้อ ก็กล่าวเตือนว่า “อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถ
จงห่วงแต่ว่า...สักวันหนึ่งเมื่อมีคนเขายกย่องหรือเลื่อนตาแหน่งของท่าน ท่านจะมีความเก่งและ
ความสามารถสมกับที่เขายกย่องหรือเลื่อนตาแหน่งหรือเปล่า” หรือคาของกิมย้ง จากเรื่องเดชคัมภีร์
เทวดา “การคลี่คลายเรื่องราวในยุทธจักร พึ่งเกียรติภูมิสองส่วน พึ่งวิทยายุทธ์สองส่วน ที่เหลืออีกหก
ส่วนล้ วนหวั งพึ่งสหายร่วมแนวให้ เกียรติ ดั งนั้นค าว่า การคบหายั งส าคั ญยิ่งกว่าวิ ชาฝีมื ออีก ”
นอกจากนี้หลวงปู่พุทธะอิสระ ท่านได้เทศนาไว้ว่า “การทางานอย่าหวังผลเลิศ แต่ให้คนหาวิธีการอัน
เลิศ แล้วผลเลิศจะตามมาเอง” แสดงให้เห็นถึงการเน้นย้าในเรื่องขีดความสามารถของคนที่มีต่อผลงาน
ขององค์การ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2528 “การทางานให้
สาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ
2 อย่าง เป็นสาคัญคือ ความสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่าง
หนึ่ง สามารถประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการต้องดาเนินคู่กันไปและจาเป็นต้อง
กระทาด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติและด้วยความ
ถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะทาให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน
แท้จริง” อาจารย์ชูชาติ วิรเศรณี กล่าวไว้ว่า “คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นเองตามยถากรรมแต่เกิดจากการ
กระทาอันชาญฉลาด ซึ่งสอดคล้องกับJohn Ruskinที่กล่าวไว้ว่า“ Quality is never an accident , it
is always the result of intelligent effort” โดยนักวิชาการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้กาหนด
เป็นสมการไว้ว่า Intellectual capital = Competency x Commitment จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของสมรรถนะหรือCompetencyเป็นเรื่องที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ
11 การประยุกต์ใช้สมรรถนะ
1. ประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) สามารถทาได้หลายประการ คือ
1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) จะเป็นการวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ซึ่ ง จะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนด
competency ในแต่ ล ะต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ในองค์ ก ารมี ค นที่ เ หมาะสมจะต้ อ งมี
competency ใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ขององค์การ
1.2 การตีค่างานและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ( Job evaluation of wage
and salary administration) competency สามารถน ามาใช้ ใ นการก าหนดค่ า งาน
(compensable factor) เช่นวิธีการ point method โดยการกาหนดปัจจัยแล้วให้คะแนนว่าแต่ละ
ปัจจัยมีความจาเป็นต้องใช้ในตาแหน่งงานนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

1.3 การสรรหาและการคั ด เลื อ ก (Recruitment and selection) เมื่ อมี ก าร
competency ไว้ แ ล้ ว การสรรหาพนั ก งานก็ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ competency ตรงกั บ
ตาแหน่งงาน
1.4 การบรรจุตาแหน่ง ก็ควรคานึงถึง Competency ของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
หรือมีความสามารถตรงตามตาแหน่งที่ต้องการ
1.5 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development) การฝึกอบรมและ
พัฒนาก็ดาเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ competency ของบุคลากรให้เต็มขีดสุดของแต่ละ
คน
1.6 การวางแผนสายอาชีพ และการสืบทอดตาแหน่ ง (career planning and
succession planning) องค์การจะต้องวางแผนเส้นทางอาชีพ (career path) ในแต่ละเส้นทาง
ที่แต่ละคนก้าวเดินไปในแต่ละขั้นตอนนั้นต้องมี competency อะไรบ้าง องค์การจะช่วยเหลือให้
ก้าวหน้าได้อย่างไร และตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร ในองค์การจะต้องมีการสร้างบุคคลขึ้นมา
แทนในตาแหน่งบริหารเป็นการสืบทอด จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างไร และต้องมีการวัด
competency เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างไร ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป
1.7 การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนตาแหน่ง (Rotation termination and
promotion) การทราบ competency ของแต่ละคนทาให้สามารถบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
โยกย้าย การเลิกจ้าง และการเลื่อนตาแหน่งได้ง่ายและเหมาะสม
1.8 การจั ดการผลการปฏิ บัติ ง าน (Performance management) เป็น การน า
หลักการจัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณ ภาพ PDCA มาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ตั้ง แต่ ก ารวางแผนที่ต้ อ งค านึ งถึ ง competency ของแต่ ล ะคน วางคนให้ เ หมาะกับ งานและ
ความสามารถรวมทั้งการติดตามการทางาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency
เป็นสาคัญ และนาผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป
2. การประยุกต์ Competency ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
แนวทางในการประยุกต์ Competency ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร อาจดาเนินการดังนี้
1.แต่ ง ตั้ ง หรื อ ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง เรี ย กว่ า
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ Competency เป็นฐาน ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมติดตามการพัฒนา
core competency และ Core Products
2 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ผู้ประกอบการ และ
นักวิชาการโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านกาหนด competency
มาช่วยกาหนดความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่ของงาน
โดยการระดมสมองวิเคราะห์หน้าที่หลัก
(Functional analysis) เพื่อคัดเลือกหน้าที่หลัก วัตถุประสงค์หลักของงานตามเนื้อหาของงานนั้น ๆ
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ภาพที3่ การประยุกต์ใช้ Competency ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสาคัญ อาจใช้วิธีการที่เรียกว่า (Critical incident
technique) ได้แก่ การมอบหมายให้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และตอบปัญหาเป็นข้อ
ๆ นาคาตอบมาสรุปรวมเป็นหน้าที่หลัก
4 การกาหนด core competency ซึ่งเป็นความสามารถหลักที่เป็นความรู้ ทักษะ และ
ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม จนทาให้เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์การ ในการกาหนด
core competency ผู้บริหารระดับสูงที่จะวางยุทธศาสตร์ และกาหนดคุณลักษณะ ทักษะ
และความรู้หลัก เพื่อนาไปสู่การกาหนดคุณลักษณะของอาชีพ เพื่อการออกแบบหลักสูตรให้
รองรับ Competency
5 ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้รองรับ Competency และนาไปสู่การวิพากษ์หลักสูตร โดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
6 กาหนดแนวการสอนโดยพิจารณาจาก competency เป็นหลัก
7 นาหลักสูตรไปใช้และประเมินผล
12 ระดับของสมรรถนะ
ระดับของสมรรถนะหมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.แบบกาหนดเป็นสเกล (Scale) สมรรถนะแต่ละตัวจะกาหนดระดับความรู้ ทักษะและ
คุณลั กษณะแตกต่างกันตามปัจ จัย จะกาหนดเป็นตั วชี้ บ่งพฤติ กรรม (Behavioral indicator) ที่
สะท้ อนถึ งความสามารถในแต่ ล ะระดับ (proficiency scale) โดยก าหนดเกณฑ์ การจั ดระดั บ
ความสามารถไว้ 5 ระดับคือ

1.ระดับเริ่มต้น (Beginner)
2.ระดับมีความรู้บ้าง (Novice)
3.ระดับมีความรู้สูง (Intermediate)
4.ระดับมีความรู้สูง (Advance)
5.ระดับความเชี่ยวชาญ (Expert)
ในแต่ละเกณฑ์ความสามารถมีตัวชี้วัดพฤติกรรมดังนี้
เกณฑ์ความสามารถ
1. ระดับเริ่มต้น
2. ระดับมีความรู้บ้าง
3. ระดับมีความรู้ปานกลาง
4.
5. ระดับมีความรู้สูง
ระดับผู้เชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดพฤติกรรม
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
- สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงาน
- สามารถน าความรู้ ทั ก ษะ มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น
รูปธรรม
- สามารถแปลงทฤษฎีมาเป็ นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติและผู้อื่นสามารถนาเครื่องมือไปปฏิบัติได้
จริง
- สามารถก าหนดทิ ศทางยุ ทธศาสตร์ ในการ
บริหารจัดการในเรื่องความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่หน่วยงานได้

ในการแปลความหมายของเกณฑ์ข้างต้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้จะมีดังนี้
1.ระดับเริ่มต้น = ยังไม่สามารถทาได้ตามมาตรฐาน (not meet standard)
2.ระดับมีความรู้บ้าง = ทาได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้บางส่วน (partially meet
standard)
3.ระดับที่สามารถทาได้ตามมาตรฐานที่กาหนด (Meet standard)
4.ระดับที่สามารถทาได้สูงกว่ามาตรฐานที่กาหนด (Exceeds standard)
5.ระดับที่ส ามารถทาได้สูงกว่า มาตรฐานที่กาหนดมาก (Substantially exceeds
standard)

ตัวอย่างเกณฑ์สมรรถนะในการแก้ปัญหา
เกณฑ์ความสามารถ
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 1
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 2
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 3
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 4
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 5

ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมการแก้ปญ
ั หา





สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้บ้าง
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไดเป็นส่วนใหญ่
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจนประสบผลสาเร็จ
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถวางแผนป้องกัน
ปัญหาที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

2.แบบไม่กาหนดเป็นสเกลเป็นสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมเชิงความรู้สึก หรือเจตคติที่ไม่
ต้องใช้สเกล เช่น ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น
13 การสร้างรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)
สามารถกาหนดได้ดังนี้ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 2547 : 62; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004: 50
– 51; 58 – 59) ในการกาหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการนาวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)
ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะ ดังภาพที่3
จากภาพจะเห็นความสอดคล้องไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งาน
เป็นไปด้วยดี (Alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยม สู่เป้าหมายขององค์การ มา
กาหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จ ะทาให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ
จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ของบุคคลในองค์การตามตาแหน่ง
ตาม ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน้ าที่จะ
ไปในทางเดียวกัน งานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดียวกัน
ถ้ามองในทิศทางกลับกัน สมรรถนะหลักจะมาจากสมรรถนะของแต่ละคน ดังนั้นถ้าจะให้
ลึกลงในรายละเอียดสู่การปฏิบัติสามารถนาหลัก Balance Scorecard และหลักของการกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ดังความสัมพันธ์ในระบบบริหารในภาพที่ 4

พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ค่านิ ยม
ยุทธศาสตร์ องค์การ

สมรรถนะของงาน
(Job Competency)

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)
สมรรถนะหน้ าที่
(Functional Competency)
สมรรถนะส่ วนบุคคล
(Personal Competency)

ภาพที่ 4 การก้าหนดสมรรถนะ

Vision
Goal

Result

KPI

Division

Objective

Individual

BSC

Competency

ภาพที่ 5 Performance Management System

Culture

Competency

Behavior

ในการกาหนดสมรรถนะอาจกาหนดได้ในอีกแนวทางอื่น ๆ อีก เช่นการใช้ผลงานวิจัยมา
กาหนดเป็นสมรรถนะ เช่น การสารวจว่าการเป็นบุคคลมาดารงตาแหน่ง หรือ ทาหน้าที่นั้น ๆ มี
สมรรถนะหลักอะไรบ้าง ผลจากการวิจัยก็จะทาให้ได้สมรรถนะ ที่เรียกว่า Generic Model หรือ
รูปแบบทั่วไป อีกประการหนึ่งอาจกาหนดสมรรถนะจากงานที่เรียกว่า Job / Task Analysis
หมายถึง การกาหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตาแหน่งต่างๆ มาออกแบบสมรรถนะ ซึ่งเหมาะ
สาหรับการคัดเลือกคนเข้ามาสู่งาน หรือการปรับปรุงผลผลิตใหม่ ก็กาหนดสมรรถนะของบุคคลที่
จะทางานให้ได้ผ ลผลิตตามต้องการ วิธีการกาหนดสมรรถนะในวิธีการหลั กนี้จ ะรวดเร็ว และ
สะดวก แต่จะไม่เห็นความเชื่อมโยงต่างกั บรูปแบบแรกที่มองเห็นความเชื่อมโยง แต่จะเสียเวลา
มาก และอาจหลงทางได้
ตัวอย่างสมรรถนะ
1. สมรรถนะส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ การติด ต่ อ สื่ อ สาร ความมั่น ใจตนเอง ความคิ ด
สร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น
2. สมรรถนะของผู้จัดการ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการบริหารงาน
การทางานเป็นทีม ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถด้านต่างประเทศ ความสามารถใน
การจัดการตนเอง เป็นต้น

