สมรรถนะ

(Competency)
รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ *

บทนํา
คําวาสมรรถนะ (Competency)1 มีความหมายตาม
พจนานุกรมวา ความสามารถ หรือสมรรถนะ ในภาษาอังกฤษ
มีคําที่มีความหมายคลา ยกั นอยูห ลายคํ า ไดแก capability,
ability, proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude โดย
สํานักงาน ก.พ. ใชภาษาไทยวา “สมรรถนะ” แตในบางองคการใช
คําวา ”ความสามารถ” ดังนั้น เพื่อใหเขาใจตรงกันในบทความนี้
จึงขอใชคําวา สมรรถนะ/Competency

*

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารง
ราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1
รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย.
สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ
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สมรรถนะ (Competency)

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency )2
ศาสตราจารย David C. McClelland นักจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัย Harvard เปนผูริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวา บุคคลที่
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอยางไร
และไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competence Rather
than for Intelligence ในป 1973 โดยมีใจความสําคัญ คือ
1) ผลการเรียนในโรงเรียนไมไดทํานายผลสําเร็จใน
การประกอบอาชีพ
2) แบบทดสอบเชาวนป ญญา และแบบวัดความ
ถนัด ไมได ทํานายความสําเร็ จทางอาชี พ หรือความสํ าเร็ จใน
ชีวิตอื่นๆ
3) แบบทดสอบและผลการเรี ย นทํา นายผลงาน
ไดก็เพราะวาคนที่ ทํา แบบทดสอบไดดีและมีผ ลการเรีย นดี
เปนคนที่มีฐานะทางสังคมดี
4) แบบทดสอบนั้นไมยุติธรรมกับชนกลุมนอย
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เรียบเรียงจาก เอกสารเรื่อง สมรรถนะของขาราชการ ของสํานักงาน ก.พ.

สมรรถนะ (Competency)
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5) สมรรถนะจะเปนสิ่งที่สามารถทํานายพฤติกรรม
ที่สํ าคัญได ดีกวาแบบทดสอบ ทั้งนี้ McClelland ไดสัมภาษณ
กลุมคนที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และพบวาสมรรถนะใน
เรื่องความเขาใจข อแตกตางทางวัฒนธรรมตางหาก ที่เป น
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบวัดความถนัดและนําแนวคิด เรื่อ งสมรรถนะ
ไปสูการปฏิบัติ
แนวคิ ดเรื่ องสมรรถนะมี การเปรี ยบเที ยบกั บภู เขา
น้ําแข็ง หรือ Iceberg Model ซึ่งเปรียบเทียบวาบุคคลมีองค
ความรู และทั กษะต าง ๆ ที่เปรี ยบเทียบเหมื อนกั บส วนของ
ภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูเหนือน้ํา คือ เปนเพียงสวนนอยเทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่อยูใตน้ํา และสวนที่อยูเหนือน้ํานี้เปน
สวนที่เห็นไดชัดเจน สามารถวัดไดงาย แตสวนที่อยูในภายใน
จิตใจ (สวนใตน้ําของภูเขาน้ําแข็ง) เชื่อวาจะสงผลใหบุคคลมี
พฤติกรรมในการทํ างานที่ แตกต างกั น โดยศึ กษาและสั งเกต
จากพฤติกรรมที่บุค คลแสดงออกจึงเปนที่มาของสมรรถนะใน
ความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
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สมรรถนะ (Competency)

ภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)

ขอมูลความรูที่บุคคลมี
ในสาขาตาง ๆ

บทบาทที่บุคคล
แสดงออกตอผูอื่น

องคความรู
และ
ทักษะตางๆ
บทบาทที่แสดงออกตอสังคม
(Social Role)
ภาพลักษณภายใน (Self-Image)

ความเคยชิน
พฤติกรรมซ้ํา ๆ ใน
รูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง

อุปนิสัย (Traits)
แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives)

ความเชี่ยวชาญ
ชํานาญพิเศษในดาน
ตาง ๆ
ความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับเอกลักษณและ
คุณคาของคน
จินตนาการ แนวโนม
วิธีคิด วิธีปฏิบัติตน
อันเปนไปโดย
ธรรมชาติของบุคคล

การที่ บุ คคลจะมี พฤติ กรรมในการทํ างานอย างใด
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขา
น้ําแข็ง คือทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือ
น้ํา) และคุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ

สมรรถนะ (Competency)
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สมรรถนะในนิย ามของสํานักงาน ก.พ.3
สํานักงาน ก.พ. ได กําหนดนิยามความหมายของ
สมรรถนะ (Competency) คื อ “คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ (K: Knowledge S: Skill A: Ability
O: Other) ที่ทํา ใหบุ คคลสร า งผลงานไดโ ดดเดนใน
องค ก ร” กล า วคื อ การที่ บุ ค คลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่ง ได มักจะตอ งมีอ งคประกอบของทั้งความรู
ทั ก ษะ/ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ตั ว อย า งเช น
สมรรถนะการบริหารที่ดี ซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่
ผู รั บ บริ ก ารต อ งการได ” นั้ น หากขาดองค ป ระกอบต า งๆ
ไดแก ความรูในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวของ เชน อาจตองหา
ขอมูลจากคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของบุคคลที่เ ปนคน
ใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือ ผูอื่น แล ว บุคคลก็ไ มอ าจจะ
แสดงสมรรถนะของการบริ ก ารที่ ดี ด ว ยการให บ ริ ก ารที่
ผูรับบริการตองการได
3

สํานักงาน ก.พ. การปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย .
เอกสารเรื่อง สมรรถนะของขาราชการ
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สมรรถนะ (Competency)

กลาวอีกนัยหนึ่ง ”สมรรถนะ” ก็คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม เปนพฤติกรรมที่องคกรตองการจากข าราชการ
เพราะเชื่อวาหากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่
องค ก รกํ า หนดแล ว จะส ง ผลให ข า ราชการผู นั้ น มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประสงคที่ตองการ
ไว ตั ว อย า งเช น การกํ า หนดสมรรถนะการบริ ก ารที่ ดี
เพราะหน า ที่ ห ลั ก ของข า ราชการคื อ การให บ ริ ก ารแก
ประชาชน ทําใหหนวยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงคคือการ
ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

สมรรถนะตนแบบ Competency Model ของระบบ
ราชการไทย
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการ
พลเรื อ นทุ ก ตํ า แหน ง ทั้ ง ระบบ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ หล อ หลอม
คา นิย มและพฤติกรรมที่พึงประสงคร วมกัน ประกอบด วย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

สมรรถนะ (Competency)

2.
3.
4.
5.
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การบริการที่ดี (Service Mind)
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
จริยธรรม (Integrity)
ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)

การมุง
ผลสัมฤทธิ์

การบริการ
ที่ดี

หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการ
ให ดี หรื อ ให เ กิ น มาตรฐานที่ มี อ ยู โ ดย
มาตรฐานนี้อ าจเปนผลการปฏิ บัติงานที่
ผ า นมาของตนเอง หรื อ เกณฑ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีก
ทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนา
ผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่ย ากและทาทายชนิดที่อาจไม
เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
หมายถึ ง สมรรถนะที่เ นนความตั้ ง ใจ
และความพยายามของขาราชการในการ
ให บริ ก ารเพื่ อ สนองความต อ งการของ
ประชาชน ตลอดจนของหน ว ยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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สมรรถนะ (Competency)

การสั่งสม
ความ
เชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

จริยธรรม

หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ รู
เพื่ อ สั่ ง สมพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
ราชการ ด ว ยการศึ ก ษา ค นคว าหา
ความรู พั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง
อีกทั้งรูจั กพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช
ความรู เ ชิ ง วิ ช าการและเทคโนโลยี
ตางๆเขากับการปฏิบั ติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์
หมายถึง การครองตนและประพฤติ
ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งเหมาะสมทั้ ง ตามหลั ก
กฎหมาย และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตลอดจนหลั ก แนวทางในวิ ช าชี พ ของ
ตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้ เพื่อ
ธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ
อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการ
สนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

สมรรถนะ (Competency)

ความรวมแรง

รวมใจ
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หมายถึง สมรรถนะที่ เนนที่ 1) ความ
ตั้งใจที่ จะทํางานร วมกั บผู อื่น เปน สว น
หนึ่งในทีมงาน หน วยงาน หรือ องคกร
โดยผู ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป น สมาชิ ก ในที ม
2) ความสามารถในการสราง และดํารง
รักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

สมรรถนะประจํากลุมงาน
สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะที่กําหนด
เฉพาะสําหรับแตละกลุ มงาน เพื่ อสนับสนุนใหขาราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติ ภารกิจในหน าที่ ไดดียิ่ง ขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะ
กํา หนดใหแ ต ละกลุม งานมี สมรรถนะประจํ า กลุ ม งานละ 3
สมรรถนะ (ยกเว น กลุ ม งานนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง มี 5
สมรรถนะ)
ถึงตรงนี้มีคํ าใหมที่ เกี่ยวของเพิ่มขึ้ นมาอีกหนึ่ งคํา
คือ กลุมงาน (Job Family) ในระบบจําแนกตําแหนง และ
คาตอบแทนใหมนี้ มีการจัดตําแหนงงานทุกตําแหนงใหอยูใน
กลุมงานตางๆ มีทั้งหมด 18 กลุมงาน การจัดกลุมงานเปน
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สมรรถนะ (Competency)

วิธีการจํา แนกประเภทของงาน โดยการจัดงานที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันเขาไวใ นกลุมเดียวกั น โดยพิจารณาจากเกณฑ
ดังตอไปนี้ คือ
1. กลุมลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียของตําแหนงงานนั้น
เปนใคร เปนกลุมลูกคาภายในหรือภายนอกภาคราชการ
2. ตํ า แหน ง งานนั้ น มุ ง ผลลั พ ธ /ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
ภารกิจหลักของภาครัฐดานใด
ดัง นั้ น งานที่ จั ดอยูในกลุ มงานเดียวกั นจึ งควรมี
วัตถุประสงคของงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานที่คลายคลึงกัน
ดวยเหตุนี้ผูที่ดํารงตําแหนงในกลุมงานเดียวกัน ไมวาจะเปน
ตําแหนงใดก็ควรจะมีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ประจํางาน) เชนเดียวกัน เพื่อใหไดผลการปฏิบัติง านที่ดีเลิศ
มุงไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ มงานในระบบราชการพลเรื อนไทยมี 18
กลุมงาน คือ
1. กลุมงานสนับสนุนทั่วไป (General Support)
2. กลุ มงานสนั บสนุน งานหลัก ทางเทคนิค เฉพาะ
ดาน (Technical Support)

สมรรถนะ (Competency)
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3. กลุมงานใหคําปรึกษา (Advisory)
4. กลุม งานบริหาร (Executive)
5. กลุ มงานนโยบายและวางแผน (Policy and
Planning)
6. กลุมงานศึกษาวิจัยและพั ฒนา (Study and
Research)
7. กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (Intelligence and
Investigation)
8. กลุ มงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development
Design)
9. ก ลุ ม ง า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ
(International Relations)
10. กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
11. กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Public
Communication and Promotion)
12.กลุมงานสงเสริมความรู (Public Education and
Development)
13. กลุ ม งานบริ ก ารประชาชนด า นสุ ข ภาพและ
สวัสดิภาพ (Caring Services)
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สมรรถนะ (Competency)

14.กลุ ม งานบริ ก ารประชาชนทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(Cultural and Artistic Vocational Skill Services)
15.กลุมงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดาน
(Technical Services)
16.ก ลุ ม ง า น เ อ ก ส า ร ร า ช ก า ร แ ล ะ ท ะ เ บี ย น
(Registration and Record)
17.กลุมงานการปกครอง (Public Governance)
18.กลุมงานอนุรักษ (Conservation)
แตละกลุมงานจะมีสมรรถนะประจํากลุมงานละ 3 ดาน
เมื่อรวมกับสมรรถนะหลักแลว ขาราชการแตละคนจะตองมุง
พัฒนาสมรรถนะรวม 8 ดานดวยกัน

สมรรถนะประจํากลุมงานมีทั้งหมด 20 ดาน
ประกอบดวย
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
3. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing
Others)

สมรรถนะ (Competency)
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4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People
Accountable)
5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural
Sensitivity)
7. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
(Organizational Awareness)
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
10.ความถูกตองของงาน (Concern for Order)
11.ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12.ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
13.ศิล ปะการสื่อ สารจู ง ใจ (COmmunication &
Influencing)
14.สภาวะผูนํา (Leadership)
15.สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
16.วิสัยทัศน (Visioning)
17.การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
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สมรรถนะ (Competency)

18.ศั ก ยภาพเพื่ อ นํ า การปรั บ เปลี่ ย น (Change
Leadership)
19.การควบคุมตนเอง (Self Control)
20.การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others)
สมรรถนะทั้งหมดขางตน กําหนดระดับไว 5 - 6
ระดั บ การนํ า สมรรถนะไปใช ใ นการบริ ห ารให เ กิ ด ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี กระทํ า ได โ ดยกํ า หนดระดั บ ของสมรรถนะ
ประจํ าตําแหนงไวในระดับต างๆ เชน ขาราชการระดับ 3
(ระบบจํา แนกตําแหนงเดิม) หรื อระดับ K1 (ระบบจําแนก
ตําแหนงใหม) ตองมีระดับสมรรถนะทุกดานที่ระดับ 1 ยกเวน
การใหบริการที่ดีซึ่งกําหนดไวใ นระดับ 2 ผลที่เกิด ขึ้น คือ
ขาราชการจะตองพยายามปรับ พฤติกรรมการทํางานใหเขา
กับความหมายของสมรรถนะตางๆ ในระดับที่กําหนด และ
จากขอเสนอของการศึกษาในเบื้องต น หากไมสามารถทําได
อาจมีผลทําใหสัด สวนของคาตอบแทนนอยกวาคนที่มีระดับ
สมรรถนะตามระดั บ ที่ กํ า หนดหรื อ มากกว า ที่ กํ า หนด
นอกจากนี้ ระบบการเลื่อนระดับตําแหนงที่ออกแบบไวจะระบุ
ชัด เจนวา ขาราชการที่จ ะสามารถเลื่อ นระดั บได อย างนอ ย
จะตองมีระดับสมรรถนะตามที่กําหนด รวมถึงการวางแผน

สมรรถนะ (Competency)
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พั ฒ นาข า ราชการก็ ค วรต อ งให ส อดคล อ งกั บ สมรรถนะที่
ตองการดวย
หลั ก การของการนํา เอาสมรรถนะ (Competency)
มาผูกไวกับคาตอบแทน เพื่อ เปน การปรับพฤติกรรมของคน
ในองคการใหมีพฤติกรรมการทํางานในลักษณะที่พึงประสงค
(เพราะ
ซึ่ ง จะทํ า ให ค นในองค ก ารมี ผ ลงานที่ ดี ขึ้ น
Competency คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให บุคคลมี
ผลงานที่ดีกวาคนอื่นๆ) และสงผลใหองคการโดยรวมมี
ผลงานที่ดีตามไปดวย

สมรรถนะ (Competency)
ขาราชการอยางไร4

จะเกี่ ย วข องกั บ

หากมีการนําเอา สมรรถนะ (Competency) มาผูกไวกับ
คาตอบแทน สิ่งที่ ขาราชการทุก คนควรทําคือ หาความรูวา
สมรรถนะ (Competency) ทั้ง 8 ดานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ
งานในตําแหนงคืออะไร และตองมีสมรรถนะ (Competency)
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ในระดับใด แลว พยายามทําใหตนเองมีพ ฤติกรรมเหลานั้น
อยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ไมวาจะประเมินอยางไร ก็คาดวานาจะ
ผานไดดวยดี เชน สมรรถนะ (Competency) การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับที่หนึ่งกําหนดวาเปนการแสดงความมุงมั่นและกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติราชการใหดี โดยมีพฤติกรรมตัวอยาง เชน พยายาม
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหดีและถูกตองมีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่
รั บผิ ดชอบ และสามารถส ง งานได ต ามกํ า หนดเวลาอย า ง
ถู กต อง ถ าพฤติ กรรมในการทํ างานทํ า ได ต ามนี้ ผ ลการ
ประเมินก็จะไดระดับหนึ่ง

การประเมินสมรรถนะ5
กอนจะกลาวถึงการประเมินสมรรถนะ ควรทําความ
เขาใจประเภทของการวัด/ประเมิน ซึ่งแบงออกเปนกลุมใหญๆ
3 กลุม คือ
1. Tests of Performance เปนแบบทดสอบที่ใหผูรับ
การทดสอบทํางานบางอยาง เชน การเขียนอธิบายคําตอบ

4

รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย.
สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ

สมรรถนะ (Competency)

5

อางอิงแลว, หนา 2

สมรรถนะ (Competency)
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การเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถารูปทรงเรขาคณิต
ที่แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้
ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใต
เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบประเภทนี้
ไดแก แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (General
Mental Ability) แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เชน
Spatial Ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก และ
แบบทดสอบที่วัดทักษะ หรือความสามารถทางดานรางกาย
2. Behavior Observations เปนแบบทดสอบที่
เกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการทดสอบในบาง
สถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ตางจากประเภทแรก ตรงที่
ผูเขารับการทดสอบไมตองพยายามทํางานอะไรบางอยางที่
ออกแบบมาเปนอยางดีแลว แตเปนการถูกสังเกตและประเมิน
พฤติก รรมในบางสถานการณ เชน การสั งเกตพฤติ กรรม
การเขาสังคม พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัด
อยูในกลุมนี้ดวย
3. Self Reports เป น แบบทดสอบที่ ใ ห ผู ต อบ
รายงานเกี่ย วกั บตนเอง เช น ความรูสึ ก ทัศนคติ ความเชื่อ
ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจ
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สมรรถนะ (Competency)

ความคิดเห็นตางๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไมได
เกี่ยวของกับความรูสึกที่แทจริงของผูตอบก็ได การทดสอบ
บางอย าง เชน การสั มภาษณ อ าจเป นการผสมกันระหว า ง
Behavior Observations และ Self Reports เพราะการถาม
คําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับ ความรูสึก ความคิด
และทั ศ นคติ ข องผู ถู ก สั ม ภาษณ และในขณะเดี ย วกั น
ผูสัมภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณดวย
จากความหมายของสมรรถนะที่ ก ล า วว า เป น
“คุณลั กษณะเชิ งพฤติ กรรมที่เปนผลมาจากความรู ทัก ษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุ คคลสามารถ
สร างผลงานได โ ดดเด นในองคก ร” ดัง นั้ น วิธี การประเมิ น
พฤติกรรมที่ตรงไปตรงมามากที่สุด คือการสังเกตพฤติกรรม
นั้ น โดยมี ส มมุ ติ ฐ าน 2 ประการที่ จ ะทํ า ให ก ารสั ง เกต
พฤติกรรมวามีความถูกตอง คือ
(1) ผู ที่ สั ง เกตและประเมิ น ต อ งทํ า ด ว ยความ
ตรงไปตรงมา
(2) ผูที่สัง เกตและประเมินตอ งใกลชิดเพียงพอที่จะ
สังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได

สมรรถนะ (Competency)
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การวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรูความสามารถ
ดัง นั้น การที่จะสรา งแบบวัดแบบข อสอบที่มีการตอบแลวให
คะแนนตามการตอบว าผิ ดหรื อถู กจึ งเป นสิ่ งที่ เป นไปไม ได
หรื อ ถ า จะสร า งแบบวั ด สมรรถนะแบบมี ก ารตอบ แล ว ให
คะแนนตามการตอบวาผิ ด หรื อถู กจะเปนการวัดความรูเรื่อง
สมรรถนะ ไมใชวัดวาบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรือไม
และมากนอยเทาใด
ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนวาสมรรถนะเปนสวนหนึ่ง
ของผลงาน เปนพฤติกรรมที่ (เชื่อวา) นําไปสูผลงานที่ตองการ
ดังนั้น การประเมิน สมรรถนะจึงเปนการประเมินที่ตองมีการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึกและทําการประเมิน
แบบประเมินพฤติก รรมสรา งไดห ลายแบบ แบบที่
นิยมกันแพรหลาย ไดแก แบบประเมินที่ใชความถี่หรือปริมาณ
กําหนดระดับ (Likert Scale) ตารางดานลางเปนตัวอยาง
ของการนํา สมรรถนะการมุ งผลสั มฤทธิ์ ระดับ 1 มาเขียน
เปนแบบประเมิน
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สมรรถนะ (Competency)

ตัวอยางการประเมินสมรรถนะแบบที่ใชความถี่
ของพฤติกรรมในการกําหนดระดับ
รายการพฤติกรรมใน
การทํางาน
1. แสดงความพยายาม
ทํางานในหนาที่ใหดีและ
ถูกตอง
2. มีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการ
ทํางานและตรงตอเวลา
3. มีความรับผิดชอบ
ในงาน สามารถสงงาน
ไดตามกําหนดเวลา
4. แสดงออกวาตองการ
ทํางานใหดีขึ้น
5. แสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่ง
ที่กอใหเกิดการสูญเปลา

ระดับพฤติกรรมในการทํางาน
นอย นอย ปาน มาก มาก
มาก
กลาง
ที่สุด

สมรรถนะ (Competency)
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ขอจํากัดของการประเมินแบบที่ใชความถี่หรือปริมาณ
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สมรรถนะ (Competency)

ตัวอยางการประเมินแบบ BARS

ในการกําหนดระดับคือ ผลของการประเมิน อาจผิดพลาดได
งาย เนื่องจากพฤติก รรมในการทํางานนั้ นไมมีบริ บทของ
งานเปน ตัวกํากั บ ดังนั้น อาจทํ าใหขาราชการระดับตน มี
สมรรถนะของขาราชการในระดับ นักบริ หารสูงได ทั้งๆ ที่
โดยหน า ที่ แ ล ว ข า ราชการระดั บ ต น ไม มี โ อกาสที่ จ ะแสดง
สมรรถนะของข า ราชการในระดั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
เนื่องจากหนาที่รับผิดชอบในงานแตกตางกัน
แบบประเมินอีกประเภทหนึ่ง คือ แบบประเมินที่ใช
พฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally Anchored Rating
Scale – BARS) แบบประเมินประเภทนี้ใชพฤติกรรมในการ
กําหนดระดับ

4. สามารถพั ฒนาวิ ธี การทํ างาน
เพื่ อให ไ ด ผลงานที่ โดดเด นและ
แตกต า งอย า งไม เ คยมี ใ ครทํ า
ไดมากอน เชน กําหนดเปาหมาย
ที่ท าทาย และเป นไปได ยาก เพื่อ
ทําใหได ผลงานที่ดีกว าเดิม อย าง
เห็ น ได ชัด ทํ าการพั ฒนาระบบ
วิธี การทํ างานเพื่อใหไ ดผลงานที่
โดดเดน อย างไมเ คยมีใ ครทํามา
กอน
2. สามารถทํ างานได ผลงานตาม
เป าหมายที่ วางไว เช น กํ าหนด
เป า หมายเพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานที่ ดี
ทํ างานไดตามผลงานที่ กําหนดไว
มี ความละเอี ยดรอบคอบ ตรวจ
ตราความถู กต องของงานเพื่ อให
งานมีคุณภาพ

5. สามารถตัดสิ นใจได แม จะมี ความ
เสี่ยง เพื่ อใหอ งคกรบรรลุ เป าหมาย
เช น ตั ด สิ น ใจโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลได
ผลเสี ยอย างชั ดเจนและดําเนิ นการ
เพื่ อ ให ภ าครั ฐ และประชาชนได
ประโยชน สู งสุ ด บริ หารจั ดการและ
ทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให
ได ป ระโยชน สู ง สุ ด ต อ ภารกิ จ ของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว
3. สามารถทํ างานได ผ ลงานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ปรับปรุง
วิธี การทํางานไดดีขึ้น มีคุณภาพดีขึ้ น
หรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เสนอ/
ทดลองวิ ธี ก ารทํ างานแบบใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพมากกวาเดิ ม เพื่อให ได
ผลงานตามที่กําหนดไว
1. แสดงความพยายามในการทํางาน
ให ดี เช น พยายามทํ างานให ดีและ
ถูกตอง มานะอดทน ขยันหมั่นเพี ยร
ตรงเวลา รับผิ ดชอบในงาน สง งาน
ไดตามเวลา
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อยางไรก็ดีกอนที่ขาราชการจะประเมินสมรรถนะได
จําเปนที่ จะตองทํ าความเขาใจกั บความหมายของสมรรถนะ
แตล ะสมรรถนะ และในแต ละระดั บก อนวาหมายถึ งอะไร
สํ าหรั บพฤติ กรรมตั วอย างนั้ นเป นเพี ยงตั วอย างที่ จะทํ าให
เข าใจระดั บได ดี ขึ้ นเท านั้ น ตั วอย างเช นสมรรถนะการมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือ
ใหเกิ นมาตรฐานที่ มีอยู โดยมาตรฐานนี้ อาจจะเปนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวน
ราชการกํ า หนดขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง หมายความรวมถึ ง การ
สร างสรรคพั ฒนาผลงานหรื อกระบวนการปฏิบั ติ งานตาม
เปาหมายที่ ยากและทาทายชนิดที่อ าจไมเคยมีผู ใดสามารถ
กระทําไดมากอน โดย
 ระดับที่ 1 หมายถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงความ
พยายามในการทํางานใหดี
 ระดับที่ 2 นอกจากจะแสดงความพยายามในการ
ทํางานใหดี แลว ยังตองสามารถทํ างานให ไดต ามเปา หมายที่
วางไว
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ระดับที่ 3 นอกจากสามารถทํางานใหไดตามเปาหมาย
ที่วางไวแลว ยังตองสามารถทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 นอกจากการสามารถทํางานใหไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลว ยังตองสามารถพัฒนาวิธีการ
ทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่ไมเคย
มีใครทําไดมากอน
ระดับที่ 5 นอกเหนื อจากพฤติ กรรมใน 4 ระดั บ ที่
กล าวมาแล ว ยังตอ งสามารถตัด สินใจไดแ มจ ะมี ความเสี่ย ง
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
คําอธิบายของสมรรถนะแตละระดับแสดงคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่ไมอาจเห็นไดโดยตรง แตเห็นไดโดยออมจาก
พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาทําใหเห็นคุ ณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่แฝงอยู เชน ระดับที่ 1 การแสดงความพยายาม
ในการทํางานใหดีนั้น จะรูไดหากบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ เชน
พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง มีความรับผิดชอบ
ในงาน สามารถส งงานไดต ามกํ าหนดเวลา แสดงออกว า
ต อ งการทํ า งานให ไ ด ดี ขึ้ น เช น ถามถึ ง วิ ธี ก ารหรื อ ขอ
คําแนะนําอยางกระตือรือรน สนใจใครรู และแสดงความเห็น
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ในเชิ งปรั บปรุ งพั ฒนาเมื่ อเห็ นสิ่ ง ที่ก อ ให เ กิ ด การสู ญ เปล า
หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ในการประเมิ น นั้ น ผู ถู ก ประเมิ น ไม จํ า เป น ต อ งมี
พฤติ ก รรมครบทุ ก ข อ ในพฤติ ก รรมตั ว อย า ง โดยอาจมี
พฤติก รรมบางขอ และมีพ ฤติ กรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม (ซึ่ง ตอ ง
กําหนดไว ลวงหนา วาพฤติก รรมอะไร) ที่ทํ าให ผูประเมิ น
แนใจได วาบุคคลนั้นไดแสดงความพยายามในการทํางานให
ดีขึ้น อยา งไรก็ ดีเพื่ อหลีก เลี่ย งความลํา เอียง การประเมิ น
สมรรถนะควรตองมีการทําความเขาใจรวมกันทั่วทั้งองคการ
ว า สมรรถนะใด หรื อ พฤติ ก รรมแบบใดเป น สิ่ ง ที่ อ งค ก าร
คาดหวังวาขาราชการจะตองมี เพื่อ หลีกเลี่ยงปญหาในการ
ประเมิน
การนําสมรรถนะมาใชเปนการกําหนดกฎกติกาแบบ
ใหมขึ้นใชในองคการ จึงจําเปนตองเตรียมการใหทุกคนใน
องคการมีความรูความเขาใจสมรรถนะใหตรงกันเสียกอน เมื่อ
มีการประกาศใชหากทุกคนเขาใจตรงกันปญหาการประเมินที่
ตามมาก็จะมีนอย สิ่งที่ควรระลึกถึงคือ เปาหมายของการ
ประเมินสมรรถนะคือ การบริหารผลงาน สิ่งที่องคการตองการ
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คือ การที่ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน
ไมใชผลการประเมินที่ไมผาน ดังนั้น องคการก็มีหนาที่ที่จะทํา
ใหขาราชการเขาใจสมรรถนะที่จะถูกประเมิน ขาราชการเอง
ก็ตองแสดงพฤติกรรมการทํางานที่องคการตองการ เพื่อให
ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามรูปแบบที่กําหนดไว นั้นผูบั งคับบั ญชาจะเปนผู
ประเมิน Competency ของขาราชการ โดยผูบังคับบัญชาจะ
ทําความเขาใจกับความหมายและระดับของ Competency ที่
จะประเมิน และประเมิน วาพฤติกรรมการทํางานโดยรวมๆ
ของขา ราชการผูนั้ นสอดคล องกับระดับ Competency ที่
ระดั บใด โดยผูบังคับบัญชาจะตองหมั่นสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมการทํางานของผูที่ถูกประเมินไวเปนระยะๆ เพื่อ
ใชเป นหลัก ฐานยื นยันในกรณี ที่ผูถูก ประเมินไม เห็นด วยกับ
ระดับ Competency ที่ไดรับการประเมิน
นอกจากนั้น การประเมินสมรรถนะอาจจะใชเปน
สว นหนึ่ งในการบริหารคาตอบแทน ดังนั้น หากนํามาใช
ขาราชการทุก คนก็ควรทํ าความเขาใจกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนงของตน และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน
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ของตนเองใหสอดคล องกับสมรรถนะนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูผล
การปฏิ บัติง านเฉพาะตัว บุค คลที่ ดีขึ้ น และผลสัมฤทธิ์ ของ
องคการโดยรวม ตลอดจนอาจทําใหผูที่มีพฤติกรรมดังกลาว
ได รับค าตอบแทนตามสมรรถนะดวย อย างไรก็ ดี การนํ า
สมรรถนะมาใชในการบริ หาร ประเมินผลงาน และพั ฒนา
ศักยภาพ ในระบบราชการนั้ น ควรเนน ในเรื่อ งเอกภาพเปน
อันดับแรกกอน

ทางเลือกของการประเมิน Competency6
หากไมประเมิน Competency ดวยการสังเกต ก็จะ
สามารถประเมิน ดวยวิธีการจําแนกพฤติกรรมในแตละระดั บ
Competency ออกเปนขอๆ แลวใหผู บังคับบัญชาตอบว า
ขาราชการที่ถู กประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นนอย ปานกลาง
หรือมาก ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหแบบประเมินมีความยากมากขึ้น
นอกจากนั้น อาจมีความยุงยากในการวิเคราะหคะแนน และมี
คาใชจายในการจางออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สําคัญไมวาจะประเมิน
แบบใด ถาผู ประเมินไมไดประเมินอยางตรงไปตรงมาผลการ
ประเมินก็จะไมเที่ยงตรงอยูดี
6

อางอิงแลว, หนา 1.
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ทําไมจึงมี Competency 8 ดาน
การมี Competency เพียง 8 ดาน เพียงพอหรือไม
ในทางปฏิบัติ Competency ไมควรมีมากจนเกินไป เพราะถา
มีมากเกินไปจะพบวา Competency บางดานจะมีความสัมพันธ
กันเอง ซึ่งลั กษณะเชนนี้ ไมเปน ผลดีตอ การทํา นายผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะถาใช Competency สองตัวที่มีความสัมพันธ
กันสูงไปหาความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หรือเรียกว า
ใช ทํานายผลการปฏิ บัติ งานนั้น Competency ตัวที่สองที่มี
ความสัมพันธกับ Competency ตัวแรกจะไมสามารถทํานาย
ผลการปฏิบัติ งานไดเพิ่มขึ้ นจาก Competency ตัวแรก พูด
งายๆ ก็คือ Competency ที่มีความสัมพันธกันเองสูงนั้น เมื่อ
นํ าไปใช ทํ านายผลการปฏิ บั ติ งานใช ได เพี ยงตั วใดตั วหนึ่ ง
เทานั้น และจะยุงยากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่อ งการประเมินอีกดวย อีกประการหนึ่ง สมมุติว า ถา
Competency 20 ดาน สามารถทํานายผลการปฏิบัติง านได
ดีกวา Competency 8 ดาน เพียง 10 % บางทีการเพิ่มขึ้น
ของการทํานายผลการปฏิบัติงานเพียงเล็กนอยนั้น อาจจะ
ไมคุมคากับการบริหารจัดการกับ Competency จํานวนที่
มากขึ้นก็ได
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สรุป
การนําสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมี
ประสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตอสภาพสั งคมและ
เศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็ ว รวมทั้ งเสริมสร าง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ คําวาสมรรถนะมีการ
ใชกันอย างแพร หลาย แต มีการจํ ากัดความไวไมเหมื อนกัน
ทีเ ดียว คํา จํากั ดความที่ต างกันนั้ นไมมี ผิดหรื อถูก ขึ้นอยู
กับจุดประสงคของการนําไปใช

”คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก
ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดน”

