
สมรรถนะ 
(Competency)

รัตนาภรณ   ศรีพยัคฆ *

บทนํา

คําวาสมรรถนะ (Competency)1  มีความหมายตาม
พจนานุกรมวา  ความสามารถ หรือสมรรถนะ  ในภาษาอังกฤษ
มีคําที่มีความหมายคลายกันอยูหลายคํา 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

2                         สมรรถนะ (Competency)

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency )2

ศาสตราจารย David C. McClelland นักจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัย Harvard เปนผูริเร่ิมแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวา  บุคคลที่
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอยางไร 
และไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competence Rather 
than for Intelligence ในป 1973 โดยมีใจความสําคัญ คือ

1) ผลการเรียนในโรงเรียนไมไดทํานายผลสําเร็จใน
การประกอบอาชีพ

2) แบบทดสอบเชาวนปญญา และแบบวัดความ
ถนัดไมไดทํานายความสําเร็จทางอาชีพ หรือความสําเร็จใน
ชีวิตอื่นๆ

3) แบบทดสอบและผลการเรียนทํานายผลงาน
ไดก็เพราะวาคนที่ทําแบบทดสอบไดดีและมีผลการเรียนดี
เปนคนที่มีฐานะทางสังคมดี

4) แบบทดสอบนั้นไมยุติธรรมกับชนกลุมนอย

                                                       
2 เรียบเรียงจาก เอกสารเร่ือง สมรรถนะของขาราชการ ของสํานักงาน ก.พ. 
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5) สมรรถนะจะเปนสิ่งที่สามารถทํานายพฤติกรรม
ที่สําคัญไดดีกวาแบบทดสอบ ทั้งนี้ McClelland ไดสัมภาษณ
กลุมคนที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และพบวาสมรรถนะใน
เรื่องความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรมตางหาก ที่เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบวัดความถนัดและนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะ
ไปสูการปฏิบัติ

แนวคิดเรื่องสมรรถนะมีการเปรียบเทียบกับภูเขา
น้ําแข็ง หรือ Iceberg Model ซึ่งเปรียบเทียบวาบุคคลมีองค
ความรู และทักษะตาง ๆ ที่เปรียบเทียบเหมือนกับสวนของ
ภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูเหนือน้ํา  คือ เปนเพียงสวนนอยเทานั้น
เม่ือเปรียบเทียบกับสวนที่อยูใตน้ํา และสวนที่อยูเหนือน้ํานี้เปน
สวนที่เห็นไดชัดเจน สามารถวัดไดงาย แตสวนที่อยูในภายใน
จิตใจ (สวนใตน้ําของภูเขาน้ําแข็ง) เชื่อวาจะสงผลใหบุคคลมี
พฤติกรรมในการทํางานที่แตกตางกัน โดยศึกษาและสังเกต
จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจึงเปนที่มาของสมรรถนะใน
ความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

4                         สมรรถนะ (Competency)

ภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง  (Iceberg  Model)

การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใด
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขา
น้ําแข็ง  คือทั้งความรู  ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือ
น้ํา)  และคุณลักษณะอื่นๆ  (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม
(Social Role)

ภาพลักษณภายใน (Self-Image)

อุปนิสัย (Traits)

แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives)

บทบาทที่บุคคล
แสดงออกตอผูอื่น

ความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับเอกลักษณและ
คุณคาของคน

ความเคยชิน  
พฤติกรรมซ้ํา ๆ  ใน
รูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง

จินตนาการ แนวโนม 
วิธีคิด วิธีปฏิบัติตน
อันเปนไปโดย
ธรรมชาติของบุคคล

ขอมูลความรูที่บุคคลมี
ในสาขาตาง ๆ

ความเชี่ยวชาญ  
ชํานาญพิเศษในดาน
ตาง ๆองคความรู

และ
ทักษะตางๆ
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สมรรถนะในนิยามของสํานักงาน ก.พ.3

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดนิยามความหมายของ
สมรรถนะ (Competency)  คือ “คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ (K: Knowledge  S: Skill  A: Ability  
O: Other)  ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนใน
องคกร” กลาวคือ  การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่งได  มักจะตองมีองคประกอบของทั้งความรู 
ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน 
สมรรถนะการบริหารที่ดี  ซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่
ผูรับบริการตองการได” นั้น หากขาดองคประกอบตางๆ 
ไดแก ความรูในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวของ เชน อาจตองหา
ขอมูลจากคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคน
ใจเย็น  อดทน  ชอบชวยเหลือผูอื่นแลว บุคคลก็ไมอาจจะ
แสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีดวยการใหบริการที่
ผูรับบริการตองการได
                                                       
3  สํานักงาน ก.พ. การปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย.  

เอกสารเรื่อง สมรรถนะของขาราชการ  

6                         สมรรถนะ (Competency)

กลาวอีกนัยหนึ่ง  ”สมรรถนะ”  ก็คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม  เปนพฤติกรรมที่องคกรตองการจากขาราชการ  
เพราะเชื่อวาหากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่
องคกรกําหนดแลว  จะสงผลใหขาราชการผูนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานดี  และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประสงคที่ตองการ
ไว  ตัวอยางเชน  การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดี  
เพราะหนาที่หลักของขาราชการคือการใหบริการแก
ประชาชน  ทําใหหนวยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงคคือการ
ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน                                                                                                                                                                                                            

สมรรถนะตนแบบ Competency Model ของระบบ
ราชการไทย

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการ
พลเรือนทุกตําแหนงทั้งระบบ กําหนดขึ้นเพื่อหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน  ประกอบดวย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ

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

หมายถึง   สมรรถนะที่เนนความตั้งใจ  
และความพยายามของขาราชการในการ
ใหบริการเพื่อสนองความตองการของ
ประชาชน  ตลอดจนของหนวยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การบริการ
ที่ดี

หมายถึง   ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการ
ใหดี หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยูโดย
มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่
ผ านมาของตนเอง   หรื อ เกณฑวั ด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น  อีก
ทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนา
ผลงาน  หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไม
เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน

การมุง
ผลสัมฤทธิ์

8                         สมรรถนะ (Competency)

การสั่งสม
ความ

เชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

หมายถึง   ความขวนขวาย  สนใจใฝรู
เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ  ความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
ราชการ  ดวยการศึกษา  คนควาหา
ความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
อีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช
ความรู เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆเขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์

จริยธรรม

หมายถึง   การครองตนและประพฤติ
ปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมาย  และคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ
ตน  โดยมุงประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตน  ทั้งนี้  เพื่อ
ธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ  
อีกทั้ ง เพื่ อ เปนกํ าลั งสํ าคัญในการ
สนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  
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สมรรถนะประจํากลุมงาน

สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะที่กําหนด
เฉพาะสําหรับแตละกลุมงาน  เพื่อสนับสนุนใหขาราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น  โดยโมเดลสมรรถนะ
กําหนดใหแตละกลุมงานมีสมรรถนะประจํากลุมงานละ 3 

สมรรถนะ  (ยกเวนกลุ มงานนักบริหารระดับสู งมี   5  

สมรรถนะ)  

ถึงตรงนี้มีคําใหมที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคํา 

คือ  กลุมงาน (Job Family) ในระบบจําแนกตําแหนงและ
คาตอบแทนใหมนี ้มีการจัดตําแหนงงานทุกตําแหนงใหอยูใน
กลุมงานตางๆ  มีทั้งหมด 18 กลุมงาน การจัดกลุมงานเปน

ความรวมแรง
รวมใจ

หมายถึง   สมรรถนะที่เนนที่  1) ความ
ตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวน
หนึ่งในทีมงาน  หนวยงาน  หรือองคกร  
โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม  
2) ความสามารถในการสราง และดํารง
รักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  

10                         สมรรถนะ (Competency)

วิธีการจําแนกประเภทของงาน โดยการจัดงานที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันเขาไวในกลุมเดียวกัน โดยพิจารณาจากเกณฑ
ดังตอไปนี ้คือ

1. กลุมลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียของตําแหนงงานนั้น
เปนใคร เปนกลุมลูกคาภายในหรือภายนอกภาคราชการ

2. ตําแหนงงานนั้นมุงผลลัพธ /ผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจหลักของภาครัฐดานใด

ดังนั้น งานที่จัดอยูในกลุมงานเดียวกันจึงควรมี
วัตถุประสงคของงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานที่คลายคลึงกัน
ดวยเหตุนี้ผูที่ดํารงตําแหนงในกลุมงานเดียวกัน ไมวาจะเปน
ตําแหนงใดก็ควรจะมีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ประจํางาน) เชนเดียวกัน เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
มุงไปในทิศทางเดียวกัน

กลุมงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18
กลุมงาน คือ

1. กลุมงานสนับสนุนทั่วไป (General Support)
2. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะ

ดาน  (Technical Support)
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3. กลุมงานใหคําปรึกษา (Advisory)
4. กลุมงานบริหาร (Executive)
5. กลุมงานนโยบายและวางแผน (Policy and 

Planning)
6. กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and

               Research)  

7.  กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (Intelligence and
               Investigation)

8. กลุมงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development
               Design)

9. กลุ ม ง านความสั มพั นธ ร ะห ว า งปร ะ เทศ
(International  Relations)

10.กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
11.กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Public

               Communication and Promotion)
12.กลุมงานสงเสริมความรู (Public Education and

               Development)
13.กลุมงานบริการประชาชนดานสุขภาพและ

สวัสดิภาพ  (Caring Services)

12                         สมรรถนะ (Competency)

14.กลุมงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม
                   (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)
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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.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (COmmunication &

               Influencing)
14.สภาวะผูนํา (Leadership)
15.สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
16.วิสัยทัศน (Visioning)
17.การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic  Orientation)

14                         สมรรถนะ (Competency)

18.ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change
               Leadership)

19.การควบคุมตนเอง (Self  Control)
20.การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering  Others)

สมรรถนะทั้งหมดขางตน กําหนดระดับไว 5 - 6
ระดับ การนําสมรรถนะไปใชในการบริหารใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี  กระทําไดโดยกําหนดระดับของสมรรถนะ
ประจําตําแหนงไวในระดับตางๆ เชน ขาราชการระดับ 3
(ระบบจําแนกตําแหนงเดิม) หรือระดับ K1 (ระบบจําแนก
ตําแหนงใหม) ตองมีระดับสมรรถนะทุกดานที่ระดับ 1 ยกเวน
การใหบริการที่ดีซึ่งกําหนดไวในระดับ 2 ผลที่เกิดขึ้น คือ
ขาราชการจะตองพยายามปรับพฤติกรรมการทํางานใหเขา
กับความหมายของสมรรถนะตางๆ ในระดับที่กําหนด และ
จากขอเสนอของการศึกษาในเบื้องตน หากไมสามารถทําได
อาจมีผลทําใหสัดสวนของคาตอบแทนนอยกวาคนที่มีระดับ
สมรรถนะตามระดับที่กํ าหนดหรือมากกวาที่กํ าหนด
นอกจากนี ้ระบบการเลื่อนระดับตําแหนงที่ออกแบบไวจะระบุ
ชัดเจนวา ขาราชการที่จะสามารถเลื่อนระดับได อยางนอย
จะตองมีระดับสมรรถนะตามที่กําหนด รวมถึงการวางแผน
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พัฒนาขาราชการก็ควรตองใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
ตองการดวย

หลักการของการนําเอาสมรรถนะ (Competency)
มาผูกไวกับคาตอบแทน เพื่อเปนการปรับพฤติกรรมของคน
ในองคการใหมีพฤติกรรมการทํางานในลักษณะที่พึงประสงค
ซึ่งจะทําใหคนในองคการมีผลงานที่ดีขึ้น (เพราะ
Competency คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลมี
ผลงานที่ดีกวาคนอื่นๆ) และสงผลใหองคการโดยรวมมี
ผลงานที่ดีตามไปดวย

สมรรถนะ  (Competency) จะเกี่ยวของกับ
ขาราชการอยางไร4  

หากมีการนําเอา สมรรถนะ (Competency) มาผูกไวกับ
คาตอบแทน สิ่งที่ขาราชการทุกคนควรทําคือ หาความรูวา
สมรรถนะ (Competency) ทั้ง 8 ดานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัต ิ

งานในตําแหนงคืออะไร และตองมีสมรรถนะ (Competency)

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

16                         สมรรถนะ (Competency)

ในระดับใด แลวพยายามทําใหตนเองมีพฤติกรรมเหลานั้น
อยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ไมวาจะประเมินอยางไร ก็คาดวานาจะ
ผานไดดวยดี เชน สมรรถนะ (Competency) การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับที่หนึ่งกําหนดวาเปนการแสดงความมุงมั่นและกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติราชการใหดี โดยมีพฤติกรรมตัวอยาง เชน พยายาม
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหดีและถูกตองมีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่
รับผิดชอบ และสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลาอยาง
ถูกตอง ถาพฤติกรรมในการทํางานทําไดตามนี้ผลการ
ประเมินก็จะไดระดับหนึ่ง

การประเมินสมรรถนะ5

กอนจะกลาวถึงการประเมินสมรรถนะ  ควรทําความ
เขาใจประเภทของการวัด/ประเมิน  ซึ่งแบงออกเปนกลุมใหญๆ  
3  กลุม  คือ

1. Tests of Performance เปนแบบทดสอบที่ใหผูรับ
การทดสอบทํางานบางอยาง  เชน  การเขียนอธิบายคําตอบ  

                                                       
5 อางอิงแลว, หนา 2
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การเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถารูปทรงเรขาคณิต
ที่แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด แบบทดสอบประเภทน้ี
ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do)  ภายใต
เงื่อนไขของการทดสอบ  ตัวอยางของแบบทดสอบประเภทนี ้ 
ไดแก แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป  (General  
Mental  Ability)  แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เชน 
Spatial Ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก และ
แบบทดสอบที่วัดทักษะ  หรือความสามารถทางดานรางกาย

2. Behavior Observations  เปนแบบทดสอบที่
เกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการทดสอบในบาง
สถานการณ แบบทดสอบประเภทน้ีตางจากประเภทแรก ตรงที่
ผูเขารับการทดสอบไมตองพยายามทํางานอะไรบางอยางที่
ออกแบบมาเปนอยางดีแลว แตเปนการถูกสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมในบางสถานการณ  เชน  การสังเกตพฤติกรรม 
การเขาสังคม  พฤติกรรมการทํางาน  การสัมภาษณก็อาจจัด
อยูในกลุมนี้ดวย

3. Self Reports เปนแบบทดสอบที่ใหผูตอบ
รายงานเกี่ยวกับตนเอง เชน ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ  แบบสอบถาม  แบบสํารวจ

18                         สมรรถนะ (Competency)

ความคิดเห็นตางๆ  การตอบคําถามประเภทนี้  อาจจะไมได
เกี่ยวของกับความรูสึกที่แทจริงของผูตอบก็ได  การทดสอบ
บางอยาง  เชน  การสัมภาษณอาจเปนการผสมกันระหวาง  
Behavior  Observations  และ  Self  Reports  เพราะการถาม
คําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับ ความรูสึก  ความคิด  
และทัศนคติของผู ถู กสัมภาษณ   และในขณะเดียวกัน
ผูสัมภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณดวย

จากความหมายของสมรรถนะที่ กล าวว าเปน 
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนในองคกร” ดังนั้น วิธีการประเมิน
พฤติกรรมที่ตรงไปตรงมามากที่สุด  คือการสังเกตพฤติกรรม
นั้น  โดยมีสมมุติฐาน 2 ประการที่จะทําใหการสังเกต
พฤติกรรมวามีความถูกตอง คือ 

(1)  ผูที่สัง เกตและประเมินตองทําดวยความ
ตรงไปตรงมา 

(2) ผูที่สังเกตและประเมินตองใกลชิดเพียงพอที่จะ
สังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได
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การวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรูความสามารถ 
ดังนั้น การที่จะสรางแบบวัดแบบขอสอบที่มีการตอบแลวให
คะแนนตามการตอบวาผิดหรือถูกจึงเปนสิ่งที่เปนไปไมได  
หรือถาจะสรางแบบวัดสมรรถนะแบบมีการตอบ แลวให
คะแนนตามการตอบวาผิด หรือถูกจะเปนการวัดความรูเรื่อง
สมรรถนะ ไมใชวัดวาบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรือไม 
และมากนอยเทาใด

ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนวาสมรรถนะเปนสวนหนึ่ง
ของผลงาน เปนพฤติกรรมที่ (เชื่อวา) นําไปสูผลงานที่ตองการ  
ดังนั้น การประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินที่ตองมีการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน  จดบันทึกและทําการประเมิน

แบบประเมินพฤติกรรมสรางไดหลายแบบ  แบบที่
นิยมกันแพรหลาย ไดแก แบบประเมินที่ใชความถี่หรือปริมาณ
กําหนดระดับ (Likert  Scale)  ตารางดานลางเปนตัวอยาง
ของการนําสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ระดับ  1  มาเขียน
เปนแบบประเมิน

20                         สมรรถนะ (Competency)

      ตัวอยางการประเมินสมรรถนะแบบที่ใชความถี่
                  ของพฤติกรรมในการกําหนดระดับ

ระดับพฤติกรรมในการทํางาน
รายการพฤติกรรมใน

การทํางาน
นอย
มาก

นอย ปาน
กลาง

มาก มาก
ที่สุด

1. แสดงความพยายาม
ทํางานในหนาที่ใหดีและ
ถูกตอง

2. มีความมานะอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการ
ทํางานและตรงตอเวลา

3. มีความรับผิดชอบ
ในงาน  สามารถสงงาน
ไดตามกําหนดเวลา

4. แสดงออกวาตองการ
ทํางานใหดีขึ้น

5. แสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่ง
ที่กอใหเกิดการสูญเปลา
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ขอจํากัดของการประเมินแบบที่ใชความถี่หรือปริมาณ

ในการกําหนดระดับคือ ผลของการประเมินอาจผิดพลาดได

งาย  เนื่องจากพฤติกรรมในการทํางานนั้นไมมีบริบทของ

งานเปนตัวกํากับ  ดังนั้น อาจทําใหขาราชการระดับตนมี

สมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารสูงได  ทั้งๆ  ที่

โดยหนาที่แลวขาราชการระดับตนไมมีโอกาสที่จะแสดง

สมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูง  

เนื่องจากหนาที่รับผิดชอบในงานแตกตางกัน

แบบประเมินอีกประเภทหนึ่ง คือ แบบประเมินที่ใช

พฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally  Anchored  Rating  

Scale – BARS)  แบบประเมินประเภทนี้ใชพฤติกรรมในการ

กําหนดระดับ

22                         สมรรถนะ (Competency)

ตัวอยางการประเมินแบบ  BARS
5. สามารถตัดสินใจได แมจะมีความ
เสี่ยง  เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย  
เชน  ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลได
ผลเสียอยางชัดเจนและดําเนินการ
เพื่ อใหภ าครัฐและประ ชาชน ได
ประโยชนสูงสุด บริหารจัดการและ
ทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให
ไดประโยชนสู งสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว

3 .  สามารถทํ างานได ผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เชน  ปรับปรุง
วิธีการทํางานไดดีขึ้น  มีคุณภาพดีขึ้น  
หรือมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  เสนอ/
ทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาเดิม  เพื่อใหได
ผลงานตามที่กําหนดไว

2. สามารถทํางานไดผลงานตาม
เปาหมายที่วางไว  เชน  กําหนด
เปาหมายเพื่อให ไดผลงานที่ ดี  
ทํางานไดตามผลงานที่กําหนดไว 
มีความละเอียดรอบคอบ  ตรวจ
ตราความถูกตองของงานเพื่อให
งานมีคุณภาพ

1. แสดงความพยายามในการทํางาน
ใหดี  เชน  พยายามทํางานใหดีและ
ถูกตอง  มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร  
ตรงเวลา รับผิดชอบในงาน สงงาน
ไดตามเวลา

4. สามารถพัฒนาวิธีการทํางาน
เพื่อใหไดผลงานที่ โดดเดนและ
แตกตางอยางไมเคยมีใครทํา
ไดมากอน เชน กําหนดเปาหมาย
ที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อ
ทําใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยาง
เห็นไดชัด  ทําการพัฒนาระบบ 
วิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่
โดดเดนอยางไมเคยมีใครทํามา
กอน
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อยางไรก็ดีกอนที่ขาราชการจะประเมินสมรรถนะได 
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจกับความหมายของสมรรถนะ
แตละสมรรถนะ  และในแตละระดับกอนวาหมายถึงอะไร  
สําหรับพฤติกรรมตัวอยางนั้นเปนเพียงตัวอยางที่จะทําให
เขาใจระดับไดดีขึ้นเทานั้น ตัวอยางเชนสมรรถนะการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือ
ใหเกินมาตรฐานที่มีอยู  โดยมาตรฐานนี้อาจจะเปนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวน
ราชการกําหนดขึ้น  อีกทั้ งยังหมายความรวมถึงการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน  โดย

 ระดับที่ 1 หมายถึงพฤติกรรมการแสดงความ

พยายามในการทํางานใหดี 

 ระดับที่ 2 นอกจากจะแสดงความพยายามในการ

ทํางานใหดีแลว ยังตองสามารถทํางานใหไดตามเปาหมายที่

วางไว
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ระดับท่ี 3 นอกจากสามารถทํางานใหไดตามเปาหมาย
ที่วางไวแลว ยังตองสามารถทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

ระดับท่ี 4 นอกจากการสามารถทํางานใหไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลว ยังตองสามารถพัฒนาวิธีการ
ทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่ไมเคย
มีใครทําไดมากอน  

ระดับที่ 5 นอกเหนือจากพฤติกรรมใน 4 ระดับที่
กลาวมาแลว ยังตองสามารถตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยง
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย

คําอธิบายของสมรรถนะแตละระดับแสดงคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่ไมอาจเห็นไดโดยตรง แตเห็นไดโดยออมจาก
พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาทําใหเห็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่แฝงอยู เชน ระดับที่ 1 การแสดงความพยายาม
ในการทํางานใหดีนั้น จะรูไดหากบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ เชน 
พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง มีความรับผิดชอบ
ในงาน  สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา แสดงออกวา
ตองการทํางานใหไดดีขึ้น เชน ถามถึงวิธีการหรือขอ
คําแนะนําอยางกระตือรือรน สนใจใครรู และแสดงความเห็น
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ในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่กอใหเกิดการสูญเปลา  
หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน

ในการประเมินนั้น ผูถูกประเมินไมจําเปนตองมี
พฤติกรรมครบทุกขอในพฤติกรรมตัวอยาง โดยอาจมี
พฤติกรรมบางขอ และมีพฤติกรรมอื่นๆ  เพิ่มเติม (ซึ่งตอง
กําหนดไวลวงหนาวาพฤติกรรมอะไร)  ที่ทําใหผูประเมิน
แนใจไดวาบุคคลนั้นไดแสดงความพยายามในการทํางานให
ดีขึ้น อยางไรก็ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความลําเอียง การประเมิน
สมรรถนะควรตองมีการทําความเขาใจรวมกันทั่วทั้งองคการ
วา สมรรถนะใด หรือพฤติกรรมแบบใดเปนสิ่งที่องคการ
คาดหวังวาขาราชการจะตองมี  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการ
ประเมิน

การนําสมรรถนะมาใชเปนการกําหนดกฎกติกาแบบ
ใหมขึ้นใชในองคการ จึงจําเปนตองเตรียมการใหทุกคนใน
องคการมีความรูความเขาใจสมรรถนะใหตรงกันเสียกอน เมื่อ
มีการประกาศใชหากทุกคนเขาใจตรงกันปญหาการประเมินที่
ตามมาก็จะมีนอย สิ่งที่ควรระลึกถึงคือ เปาหมายของการ
ประเมินสมรรถนะคือ การบริหารผลงาน  สิ่งที่องคการตองการ
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คือ การที่ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน 
ไมใชผลการประเมินที่ไมผาน ดังนั้น องคการก็มีหนาท่ีที่จะทํา
ใหขาราชการเขาใจสมรรถนะที่จะถูกประเมิน  ขาราชการเอง
ก็ตองแสดงพฤติกรรมการทํางานที่องคการตองการ เพื่อให
ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ตามรูปแบบที่กําหนดไวนั้นผูบังคับบัญชาจะเปนผู
ประเมิน Competency ของขาราชการ โดยผูบังคับบัญชาจะ
ทําความเขาใจกับความหมายและระดับของ Competency ที่
จะประเมิน และประเมินวาพฤติกรรมการทํางานโดยรวมๆ  
ของขาราชการผูนั้นสอดคลองกับระดับ Competency ที่
ระดับใด โดยผูบังคับบัญชาจะตองหมั่นสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมการทํางานของผูที่ถูกประเมินไวเปนระยะๆ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานยืนยันในกรณีที่ผูถูกประเมินไมเห็นดวยกับ
ระดับ Competency ที่ไดรับการประเมิน  

นอกจากนั้น การประเมินสมรรถนะอาจจะใชเปน
สวนหนึ่งในการบริหารคาตอบแทน ดังนั้น หากนํามาใช
ขาราชการทุกคนก็ควรทําความเขาใจกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนงของตน  และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน
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ของตนเองใหสอดคลองกับสมรรถนะนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูผล
การปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ของ
องคการโดยรวม ตลอดจนอาจทําใหผูที่มีพฤติกรรมดังกลาว
ไดรับคาตอบแทนตามสมรรถนะดวย อยางไรก็ดี การนํา
สมรรถนะมาใชในการบริหาร ประเมินผลงาน และพัฒนา
ศักยภาพ ในระบบราชการนั้น ควรเนนในเรื่องเอกภาพเปน
อันดับแรกกอน

ทางเลือกของการประเมิน Competency6

หากไมประเมิน Competency ดวยการสังเกต ก็จะ
สามารถประเมินดวยวิธีการจําแนกพฤติกรรมในแตละระดับ
Competency ออกเปนขอๆ แลวใหผูบังคับบัญชาตอบวา
ขาราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นนอย ปานกลาง
หรือมาก ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหแบบประเมินมีความยากมากขึ้น 
นอกจากนั้น อาจมีความยุงยากในการวิเคราะหคะแนน และมี
คาใชจายในการจางออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สําคัญไมวาจะประเมิน
แบบใด ถาผูประเมินไมไดประเมินอยางตรงไปตรงมาผลการ
ประเมินก็จะไมเที่ยงตรงอยูดี
                                                       
6 อางอิงแลว, หนา 1.
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ทําไมจึงมี Competency  8 ดาน

การมี Competency เพียง 8 ดาน เพียงพอหรือไม
ในทางปฏิบัต ิCompetency ไมควรมีมากจนเกินไป เพราะถา
มีมากเกินไปจะพบวา Competency บางดานจะมีความสัมพันธ
กันเอง ซึ่งลักษณะเชนนี้ไมเปนผลดีตอการทํานายผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะถาใช Competency สองตัวที่มีความสัมพันธ
กันสูงไปหาความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หรือเรียกวา
ใชทํานายผลการปฏิบัติงานนั้น Competency ตัวที่สองที่มี
ความสัมพันธกับ Competency ตัวแรกจะไมสามารถทํานาย
ผลการปฏิบัติงานไดเพิ่มขึ้นจาก Competency ตัวแรก พูด
งายๆ ก็คือ Competency ที่มีความสัมพันธกันเองสูงนั้น เมื่อ
นําไปใชทํานายผลการปฏิบัติงานใชไดเพียงตัวใดตัวหนึ่ ง
เทานั้น  และจะยุงยากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องการประเมินอีกดวย อีกประการหนึ่ง สมมุติวา ถา
Competency 20 ดาน สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได
ดีกวา Competency 8 ดาน เพียง 10 % บางทีการเพิ่มขึ้น
ของการทํานายผลการปฏิบัติงานเพียงเล็กนอยนั้น   อาจจะ
ไมคุมคากับการบริหารจัดการกับ Competency จํานวนที่
มากขึ้นก็ได
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สรุป

การนําสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถตอบสนองตอสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  รวมทั้งเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  คําวาสมรรถนะมีการ
ใชกันอยางแพรหลาย  แตมีการจํากัดความไวไมเหมือนกัน
ทีเดียว  คําจํากัดความที่ตางกันนั้นไมมีผิดหรือถูก  ขึ้นอยู
กับจุดประสงคของการนําไปใช  

”คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก
ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดน”
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สมรรถนะ 

(Competency) 


รัตนาภรณ์   ศรีพยัคฆ์ *

บทนำ



คำว่าสมรรถนะ (Competency)
  มีความหมายตามพจนานุกรมว่า  ความสามารถ หรือสมรรถนะ  ในภาษาอังกฤษ
มีคำที่มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคำ ได้แก่ capability, ability, proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude โดยสำนักงาน ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบางองค์การใช้คำว่า ”ความสามารถ” ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันในบทความนี้จึงขอใช้คำว่า สมรรถนะ/Competency 


แนวคิดเรื่องสมรรถนะ  (Competency )



ศาสตราจารย์ David C. McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่า  บุคคลที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร และได้เขียนบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 โดยมีใจความสำคัญ คือ 



1) 
ผลการเรียนในโรงเรียนไม่ได้ทำนายผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ


2) 
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และแบบวัดความถนัดไม่ได้ทำนายความสำเร็จทางอาชีพ หรือความสำเร็จในชีวิตอื่นๆ


3)
แบบทดสอบและผลการเรียนทำนายผลงานได้ก็เพราะว่าคนที่ทำแบบทดสอบได้ดีและมีผลการเรียนดีเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมดี


4) 
แบบทดสอบนั้นไม่ยุติธรรมกับชนกลุ่มน้อย


5) 
สมรรถนะจะเป็นสิ่งที่สามารถทำนายพฤติกรรมที่สำคัญได้ดีกว่าแบบทดสอบ ทั้งนี้ McClelland ได้สัมภาษณ์กลุ่มคนที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และพบว่าสมรรถนะในเรื่องความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมต่างหาก ที่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความถนัดและนำแนวคิดเรื่องสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ


แนวคิดเรื่องสมรรถนะมีการเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็ง หรือ Iceberg Model ซึ่งเปรียบเทียบว่าบุคคลมีองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบเหมือนกับส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ  คือ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำ และส่วนที่อยู่เหนือน้ำนี้เป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจน สามารถวัดได้ง่าย แต่ส่วนที่อยู่ในภายในจิตใจ (ส่วนใต้น้ำของภูเขาน้ำแข็ง) เชื่อว่าจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการทำงานที่แตกต่างกัน โดยศึกษาและสังเกตจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจึงเป็นที่มาของสมรรถนะในความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ภาพโมเดลภูเขาน้ำแข็ง  (Iceberg  Model)






การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ำแข็ง  คือทั้งความรู้  ทักษะ/ความสามารถ (ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ)  และคุณลักษณะอื่นๆ  (ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ) ของบุคคลนั้นๆ

สมรรถนะในนิยามของสำนักงาน ก.พ.



สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดนิยามความหมายของสมรรถนะ (Competency)  คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ (K: Knowledge  S: Skill  A: Ability  O: Other)  ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร” กล่าวคือ  การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้  มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริหารที่ดี  ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น  อดทน  ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้


กล่าวอีกนัยหนึ่ง  ”สมรรถนะ”  ก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  เป็นพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ  เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรมการทำงานในแบบที่องค์กรกำหนดแล้ว  จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี  และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการไว้  ตัวอย่างเช่น  การกำหนดสมรรถนะการบริการที่ดี  เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือการให้บริการแก่ประชาชน  ทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์คือการทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สมรรถนะต้นแบบ Competency Model ของระบบ

ราชการไทย


สมรรถนะหลัก (Core Competency)



สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่งทั้งระบบ กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ



1.
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)



2.
การบริการที่ดี (Service Mind)



3.
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)



4.
จริยธรรม (Integrity)




5.
ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

















สมรรถนะประจำกลุ่มงาน


สมรรถนะประจำกลุ่มงาน คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงาน  เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี  5  สมรรถนะ)  


ถึงตรงนี้มีคำใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำ คือ  กลุ่มงาน (Job Family) ในระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่นี้ มีการจัดตำแหน่งงานทุกตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่มงานต่างๆ  มีทั้งหมด 18 กลุ่มงาน การจัดกลุ่มงานเป็นวิธีการจำแนกประเภทของงาน โดยการจัดงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ


1.
กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตำแหน่งงานนั้นเป็นใคร เป็นกลุ่มลูกค้าภายในหรือภายนอกภาคราชการ


2.
ตำแหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐด้านใด


ดังนั้น  งานที่จัดอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันจึงควรมีวัตถุประสงค์ของงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ควรจะมีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจำงาน) เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน


กลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุ่มงาน คือ 



1.
กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (General Support) 



2.
กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน  (Technical Support) 



3.
กลุ่มงานให้คำปรึกษา (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.
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Public
               
Communication and Promotion) 


12.
กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ (Public Education and
               Development) 



13.
กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและ


สวัสดิภาพ  (Caring Services) 



14.
กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม
                   (Cultural and Artistic Vocational Skill Services) 



15.
กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน
                   (Technical Services) 



16.
กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน    
                   (Registration and Record) 



17.
กลุ่มงานการปกครอง (Public Governance) 



18.
กลุ่มงานอนุรักษ์ (Conservation) 



แต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 ด้าน เมื่อรวมกับสมรรถนะหลักแล้ว  ข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะรวม 8 ด้านด้วยกัน 



สมรรถนะประจำกลุ่มงานมีทั้งหมด 20 ด้าน ประกอบด้วย 


1.
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 



2.
การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  



3.
การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing
                   Others) 



4.
การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People
               Accountable)   



5.
การสืบเสาะหาข้อมูล   (Information  Seeking) 



6.
ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural
               Sensitivity) 



7.
ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) 



8.
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
                   (Organizational  Awareness) 



9.
การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 



10.
ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 



11.
ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 



12.
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 



13.
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication &
               Influencing)


14.
สภาวะผู้นำ (Leadership) 



15.
สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 



16.
วิสัยทัศน์ (Visioning)


17.
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic  Orientation)


18.
ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change
               Leadership)


19.
การควบคุมตนเอง (Self  Control)


20.
การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering  Others) 


สมรรถนะทั้งหมดข้างต้น กำหนดระดับไว้ 5 - 6 ระดับ การนำสมรรถนะไปใช้ในการบริหารให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี กระทำได้โดยกำหนดระดับของสมรรถนะประจำตำแหน่งไว้ในระดับต่างๆ เช่น ข้าราชการระดับ 3 (ระบบจำแนกตำแหน่งเดิม) หรือระดับ K1 (ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่) ต้องมีระดับสมรรถนะทุกด้านที่ระดับ 1 ยกเว้นการให้บริการที่ดีซึ่งกำหนดไว้ในระดับ 2 ผลที่เกิดขึ้น คือข้าราชการจะต้องพยายามปรับพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับความหมายของสมรรถนะต่างๆ ในระดับที่กำหนด และจากข้อเสนอของการศึกษาในเบื้องต้น หากไม่สามารถทำได้อาจมีผลทำให้สัดส่วนของค่าตอบแทนน้อยกว่าคนที่มีระดับสมรรถนะตามระดับที่กำหนดหรือมากกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ ระบบการเลื่อนระดับตำแหน่งที่ออกแบบไว้จะระบุชัดเจนว่า ข้าราชการที่จะสามารถเลื่อนระดับได้ อย่างน้อยจะต้องมีระดับสมรรถนะตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนพัฒนาข้าราชการก็ควรต้องให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการด้วย


หลักการของการนำเอาสมรรถนะ (Competency) มาผูกไว้กับค่าตอบแทน เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมของคนในองค์การให้มีพฤติกรรมการทำงานในลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะทำให้คนในองค์การมีผลงานที่ดีขึ้น (เพราะ Competency คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าคนอื่นๆ) และส่งผลให้องค์การโดยรวมมีผลงานที่ดีตามไปด้วย

สมรรถนะ  (Competency) จะเกี่ยวข้องกับข้าราชการอย่างไร
  


หากมีการนำเอา สมรรถนะ (Competency) มาผูกไว้กับค่าตอบแทน สิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรทำคือ หาความรู้ว่า สมรรถนะ (Competency) ทั้ง 8 ด้านที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ งานในตำแหน่งคืออะไร และต้องมีสมรรถนะ (Competency) ในระดับใด แล้วพยายามทำให้ตนเองมีพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าจะประเมินอย่างไร ก็คาดว่าน่าจะผ่านได้ด้วยดี เช่น สมรรถนะ (Competency) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับที่หนึ่งกำหนดว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี โดยมีพฤติกรรมตัวอย่าง เช่น พยายามปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้ดีและถูกต้องมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ และสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง ถ้าพฤติกรรมในการทำงานทำได้ตามนี้ผลการประเมินก็จะได้ระดับหนึ่ง 


การประเมินสมรรถนะ



ก่อนจะกล่าวถึงการประเมินสมรรถนะ  ควรทำความเข้าใจประเภทของการวัด/ประเมิน  ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  3  กลุ่ม  คือ


1. 
Tests of Performance เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้รับการทดสอบทำงานบางอย่าง  เช่น  การเขียนอธิบายคำตอบ  การเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด หรือการคิดว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตที่แสดงบนจอหมุนไปแล้วจะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do)  ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ  ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้  ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป  (General  Mental  Ability)  แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และแบบทดสอบที่วัดทักษะ  หรือความสามารถทางด้านร่างกาย


2.
Behavior  Observations  เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการทดสอบในบาง

สถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจากประเภทแรก ตรงที่ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องพยายามทำงานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่เป็นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์  เช่น  การสังเกตพฤติกรรม การเข้าสังคม  พฤติกรรมการทำงาน  การสัมภาษณ์ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย


3. 
Self Reports เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ  แบบสอบถาม  แบบสำรวจความคิดเห็นต่างๆ  การตอบคำถามประเภทนี้  อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้  การทดสอบบางอย่าง  เช่น  การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง  Behavior  Observations  และ  Self  Reports  เพราะการถามคำถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับ ความรู้สึก  ความคิด  และทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์  และในขณะเดียวกัน
ผู้สัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย


จากความหมายของสมรรถนะที่กล่าวว่าเป็น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร” ดังนั้น วิธีการประเมินพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมามากที่สุด  คือการสังเกตพฤติกรรมนั้น  โดยมีสมมุติฐาน 2 ประการที่จะทำให้การสังเกตพฤติกรรมว่ามีความถูกต้อง คือ 


(1)  ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องทำด้วยความตรงไปตรงมา 


(2) ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องใกล้ชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ถูกประเมินได้


การวัดพฤติกรรมไม่ใช่เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ดังนั้น การที่จะสร้างแบบวัดแบบข้อสอบที่มีการตอบแล้วให้คะแนนตามการตอบว่าผิดหรือถูกจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  หรือถ้าจะสร้างแบบวัดสมรรถนะแบบมีการตอบ แล้วให้คะแนนตามการตอบว่าผิด หรือถูกจะเป็นการวัดความรู้เรื่องสมรรถนะ ไม่ใช่วัดว่าบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรือไม่ และมากน้อยเท่าใด


ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่าสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน เป็นพฤติกรรมที่ (เชื่อว่า) นำไปสู่ผลงานที่ต้องการ  ดังนั้น การประเมินสมรรถนะจึงเป็นการประเมินที่ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน  จดบันทึกและทำการประเมิน


แบบประเมินพฤติกรรมสร้างได้หลายแบบ  แบบที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ แบบประเมินที่ใช้ความถี่หรือปริมาณกำหนดระดับ (Likert  Scale)  ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างของการนำสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับ  1  มาเขียนเป็นแบบประเมิน

      ตัวอย่างการประเมินสมรรถนะแบบที่ใช้ความถี่
                  ของพฤติกรรมในการกำหนดระดับ

		รายการพฤติกรรมในการทำงาน

		ระดับพฤติกรรมในการทำงาน



		

		น้อย

มาก

		น้อย

		ปาน

กลาง

		มาก

		มาก

ที่สุด



		1. แสดงความพยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง

		

		

		

		

		



		2. มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการ
ทำงานและตรงต่อเวลา

		

		

		

		

		



		3. มีความรับผิดชอบ
ในงาน  สามารถส่งงาน
ได้ตามกำหนดเวลา

		

		

		

		

		



		4. แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ดีขึ้น

		

		

		

		

		



		5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่ง
ที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า

		

		

		

		

		






ข้อจำกัดของการประเมินแบบที่ใช้ความถี่หรือปริมาณในการกำหนดระดับคือ ผลของการประเมินอาจผิดพลาดได้ง่าย  เนื่องจากพฤติกรรมในการทำงานนั้นไม่มีบริบทของงานเป็นตัวกำกับ  ดังนั้น อาจทำให้ข้าราชการระดับต้นมีสมรรถนะของข้าราชการในระดับนักบริหารสูงได้  ทั้งๆ  ที่โดยหน้าที่แล้วข้าราชการระดับต้นไม่มีโอกาสที่จะแสดงสมรรถนะของข้าราชการในระดับนักบริหารระดับสูง  เนื่องจากหน้าที่รับผิดชอบในงานแตกต่างกัน


แบบประเมินอีกประเภทหนึ่ง คือ แบบประเมินที่ใช้พฤติกรรมกำหนดระดับ (Behaviorally  Anchored  Rating  Scale – BARS)  แบบประเมินประเภทนี้ใช้พฤติกรรมในการกำหนดระดับ

ตัวอย่างการประเมินแบบ  BARS

















อย่างไรก็ดีก่อนที่ข้าราชการจะประเมินสมรรถนะได้ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับความหมายของสมรรถนะ
แต่ละสมรรถนะ  และในแต่ละระดับก่อนว่าหมายถึงอะไร  สำหรับพฤติกรรมตัวอย่างนั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจระดับได้ดีขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐานนี้อาจจะเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น  อีกทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน  โดย

· ระดับที่ 1 
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงความพยายามในการทำงานให้ดี 

· ระดับที่ 2 
นอกจากจะแสดงความพยายามในการทำงานให้ดีแล้ว ยังต้องสามารถทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ระดับที่ 3 
นอกจากสามารถทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ยังต้องสามารถทำงานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ระดับที่
4 
นอกจากการสามารถทำงานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน  

ระดับที่
5 นอกเหนือจากพฤติกรรมใน 4 ระดับที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องสามารถตัดสินใจได้แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย


คำอธิบายของสมรรถนะแต่ละระดับแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ไม่อาจเห็นได้โดยตรง แต่เห็นได้โดยอ้อมจากพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาทำให้เห็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แฝงอยู่ เช่น ระดับที่ 1 การแสดงความพยายามในการทำงานให้ดีนั้น จะรู้ได้หากบุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ เช่น พยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง มีความรับผิดชอบในงาน  สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการหรือขอคำแนะนำอย่างกระตือรือร้น สนใจใคร่รู้ และแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า  หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน


ในการประเมินนั้น ผู้ถูกประเมินไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมครบทุกข้อในพฤติกรรมตัวอย่าง โดยอาจมีพฤติกรรมบางข้อ และมีพฤติกรรมอื่นๆ  เพิ่มเติม (ซึ่งต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าพฤติกรรมอะไร)  ที่ทำให้ผู้ประเมินแน่ใจได้ว่าบุคคลนั้นได้แสดงความพยายามในการทำงานให้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียง การประเมินสมรรถนะควรต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันทั่วทั้งองค์การว่า สมรรถนะใด หรือพฤติกรรมแบบใดเป็นสิ่งที่องค์การคาดหวังว่าข้าราชการจะต้องมี  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการประเมิน


การนำสมรรถนะมาใช้เป็นการกำหนดกฎกติกาแบบใหม่ขึ้นใช้ในองค์การ จึงจำเป็นต้องเตรียมการให้ทุกคนในองค์การมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะให้ตรงกันเสียก่อน เมื่อ
มีการประกาศใช้หากทุกคนเข้าใจตรงกันปัญหาการประเมินที่ตามมาก็จะมีน้อย สิ่งที่ควรระลึกถึงคือ เป้าหมายของการประเมินสมรรถนะคือ การบริหารผลงาน  สิ่งที่องค์การต้องการคือ การที่ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงาน ไม่ใช่ผลการประเมินที่ไม่ผ่าน ดังนั้น องค์การก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ข้าราชการเข้าใจสมรรถนะที่จะถูกประเมิน  ข้าราชการเองก็ต้องแสดงพฤติกรรมการทำงานที่องค์การต้องการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ


ตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั้นผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมิน Competency ของข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาจะทำความเข้าใจกับความหมายและระดับของ Competency ที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทำงานโดยรวมๆ  ของข้าราชการผู้นั้นสอดคล้องกับระดับ Competency ที่ระดับใด โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องหมั่นสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการทำงานของผู้ที่ถูกประเมินไว้เป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับระดับ Competency ที่ได้รับการประเมิน  


นอกจากนั้น การประเมินสมรรถนะอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน ดังนั้น หากนำมาใช้ข้าราชการทุกคนก็ควรทำความเข้าใจกับสมรรถนะประจำตำแหน่งของตน  และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน

ของตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะนั้นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ขององค์การโดยรวม ตลอดจนอาจทำให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะด้วย อย่างไรก็ดี การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหาร ประเมินผลงาน และพัฒนาศักยภาพ ในระบบราชการนั้น ควรเน้นในเรื่องเอกภาพเป็นอันดับแรกก่อน 


ทางเลือกของการประเมิน Competency
 



หากไม่ประเมิน Competency ด้วยการสังเกต ก็จะสามารถประเมินด้วยวิธีการจำแนกพฤติกรรมในแต่ละระดับ Competency ออกเป็นข้อๆ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาตอบว่า 
ข้าราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นน้อย ปานกลาง หรือมาก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้แบบประเมินมีความยากมากขึ้น นอกจากนั้น อาจมีความยุ่งยากในการวิเคราะห์คะแนน และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สำคัญไม่ว่าจะประเมินแบบใด ถ้าผู้ประเมินไม่ได้ประเมินอย่างตรงไปตรงมาผลการประเมินก็จะไม่เที่ยงตรงอยู่ดี 

ทำไมจึงมี Competency  8 ด้าน


การมี Competency เพียง 8 ด้าน เพียงพอหรือไม่ ในทางปฏิบัติ Competency ไม่ควรมีมากจนเกินไป เพราะถ้ามีมากเกินไปจะพบว่า Competency บางด้านจะมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อการทำนายผลการปฏิบัติงาน เพราะถ้าใช้ Competency สองตัวที่มีความสัมพันธ์กันสูงไปหาความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าใช้ทำนายผลการปฏิบัติงานนั้น Competency ตัวที่สองที่มีความสัมพันธ์กับ Competency ตัวแรกจะไม่สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจาก Competency ตัวแรก พูดง่ายๆ ก็คือ Competency ที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงนั้น เมื่อนำไปใช้ทำนายผลการปฏิบัติงานใช้ได้เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น  และจะยุ่งยากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประเมินอีกด้วย อีกประการหนึ่ง สมมุติว่า ถ้า Competency 20 ด้าน สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานได้ดีกว่า Competency 8 ด้าน เพียง 10 % บางทีการเพิ่มขึ้นของการทำนายผลการปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อยนั้น   อาจจะไม่คุ้มค่ากับการบริหารจัดการกับ Competency จำนวนที่มากขึ้นก็ได้ 


สรุป



การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถตอบสนองต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  คำว่าสมรรถนะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  แต่มีการจำกัดความไว้ไม่เหมือนกันทีเดียว  คำจำกัดความที่ต่างกันนั้นไม่มีผิดหรือถูก  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้  



















































































































































































การมุ่ง�ผลสัมฤทธิ์








หมายถึง   สมรรถนะที่เน้นที่  1) ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน  หน่วยงาน  หรือองค์กร  โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม  2) ความสามารถในการสร้าง และดำรงรักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  





ความร่วมแรง


ร่วมใจ











ความเคยชิน  พฤติกรรมซ้ำ ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง








บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น





ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณค่าของคน





ความเชี่ยวชาญ  ชำนาญพิเศษในด้านต่าง ๆ








องค์ความรู้


และ


ทักษะต่างๆ





จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล








� EMBED PBrush  ���





ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมี


ในสาขาต่าง ๆ








บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม


(Social Role)








ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image)








อุปนิสัย (Traits)











แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives)





”คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น”








หมายถึง   สมรรถนะที่เน้นความตั้งใจ  และความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง











การบริการ�ที่ดี








หมายถึง   ความขวนขวาย  สนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ  ด้วยการศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์





การสั่งสม�ความเชี่ยวชาญ�ในงานอาชีพ














หมายถึง   การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย  และคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ทั้งนี้  เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ  อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  





หมายถึง   ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง  หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น  อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน  หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน





จริยธรรม








ความร่วมแรง


ร่วมใจ











5. สามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง  เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  เช่น  ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและดำเนินการเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้





4. สามารถพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน เช่น กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อทำให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  ทำการพัฒนาระบบ วิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นอย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อน





3. สามารถทำงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น  ปรับปรุงวิธีการทำงานได้ดีขึ้น  มีคุณภาพดีขึ้น  หรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เสนอ/ทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้





2. สามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่น  กำหนดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  ทำงานได้ตามผลงานที่กำหนดไว้ มีความละเอียดรอบคอบ  ตรวจตราความถูกต้องของงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ





1. แสดงความพยายามในการทำงานให้ดี  เช่น  พยายามทำงานให้ดีและถูกต้อง  มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร  ตรงเวลา รับผิดชอบในงาน ส่งงานได้ตามเวลา





�








* เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


�  รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม,  สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย. สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ





� เรียบเรียงจาก เอกสารเรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ ของสำนักงาน ก.พ. 


�  สำนักงาน ก.พ. การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์.  เอกสารเรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ  


�  รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม, สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย. สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ


� อ้างอิงแล้ว, หน้า 2


� อ้างอิงแล้ว, หน้า 1.
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