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เอกสารความรู้ สดร.
ลำ�ดับที่ 19/ปีงบประมาณ 2553
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
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คำ�นำ�
เพือ่ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
อันเป็นการสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทย ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ จึงได้จัดทำ�  “เอกสารความรู้ สดร.”
ลำ�ดับที่ 19/ปีงบประมาณ 2553 เรื่อง “Competency : เครื่องมือใน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” โดยส่วนพัฒนาและบริหารจัดการ
ความรู้ สถาบันดำ�รงราชานุภาพ เพือ่ แจกจ่าย เผยแพร่ ให้ขา้ ราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการต่อไป
เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ นำ�ลงเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย
                     สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
                                   สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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Competency

เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ

ความนำ�
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการใน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับเปลีย่ น ระบบจำ�แนกตำ�แหน่ง
และค่าตอบแทน ระบบวินัยและการพิทักษ์คุณธรรมฯ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ อีกทั้งได้วางหลักการและแนวทางในการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้
กำ � ลั ง คนในราชการมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วน
ราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล1
การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) เริ่มต้นในปี ค.ศ.1970
เริ่มจากการพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะใช้ในการชี้วัดทัศนคติ และ
นิสัยใจคอเพื่อจะบ่งบอกถึงบุคคลที่มีความสามารถในระดับสูง แบบทดสอบ
ดังกล่าว ถูกนำ�มาทดลองใช้กับการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กรข่าวสาร
ของอเมริกา (The United State Information Agency, USIA) เพื่อประจำ�
ตามสำ�นักงานทั่วโลก
1พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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จากการพัฒนาระบบสมรรถนะในยุคเริม่ ต้น เพือ่ การสรรหาบุคลากรนัน้
ต่อมาได้มกี ารนำ�ระบบสมรรถนะ (Competency System) มาประยุกต์ใช้กับ
แง่มุมต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนมาก
การบริหารสมรรถนะ (Competency) ในความเป็นจริงแล้ว คือเครื่อง
มือในการบริหารผลสัมฤทธิ์ (Performance Management) ประเภทหนึ่ง
โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด (Ultimate Goal) คือ ทำ�อย่างไรองค์กรจึงจะ
สามารถดึงศักยภาพ และความสามารถที่ซ่อนเร้นของบุคลากรมาใช้ในเชิง
การเพิ่มผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีหลักการพื้นฐานที่สำ�คัญ
กล่ า วคื อ จะต้ องเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลกัน ระหว่ า งองค์ ก รและบุ ค ลากร
(Mutual Benefits) หรือ Win-Win นั่นเอง ซึ่งหมายความว่า องค์กรได้
ประโยชน์จากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในขณะเดียวกัน
บุคลากรก็เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน และรับรู้ว่าควรจะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างไร เพือ่ ให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้วย
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Competency เกี่ยวข้องกับ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Performance Management) อย่างไร ?
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
เป็นสำ�คัญซึง่ ถ้าจะถามว่ามีเครือ่ งมืออะไรบ้างทีช่ ว่ ยให้การบริหาร และจัดการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ คงจะตอบได้วา่ มีจ�ำ นวนมาก ซึง่ สามารถสรุปได้วา่ การบริหาร
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีววิ ฒ
ั นาการยาวนาน พอสมควร แต่จะมีจุดมุ่งเน้นต่างๆ
กัน
ภาพที่ 1 : แสดงวิวัฒนาการการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ2์
7 Alpha
ปลาย
ศตวรรษที่
20 และต้น
ศตวรรษที่
21

คุณค่า
ผู้ถือหุ้น

ศตวรรษที่ 19

บัญชีการ
บริหาร

ศตวรรษที่ 15

การบันทึก
แบบบัญชีคู่

Balanced Scorecard

การเงิน

ความสามารถ
เชิงสมรรถนะ

Six Sigma
Baldrige
วิศวกรรมของ

ความพึงพอใจ กระบวนการทางธุรกิจ
ของลูกค้า
การปรับปรุง
ประโยชน์ในการ
การเทียบเคียง การปฏิบัติงาน
แข่งขัน

กลยุทธ์

การปฏิบัติการ

2 เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Management). :

siamhrm.com
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ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15 กระบวนการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์จะมอง
ในเพียงมิตเิ ดียว คือ การบริหารทีเ่ รียกว่า ระบบบัญชีคู่ กล่าวคือ จะพิจารณา
รายรับและรายจ่ายเป็นสำ�คัญ แล้วดูผลลัพธ์สุดท้ายว่า กำ�ไรหรือขาดทุน
ถ้าพิจารณาก็จะพบว่า เป็นหลักการบริหารทีเ่ ป็นเชิงรับ (Lagging Indicators)
หมายความว่า ถ้าขาดทุนก็กลับไปแก้ไขสิ่งใดไม่ได้
กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ถูกพัฒนามาเป็นลำ�ดับจนก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 19 รูปแบบของการบริหารก็ยังคง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเงินเพียงมิติเดียว แต่เครื่องมือในการบริหารถูกพัฒนาขึน้ จากเดิม
ก็คือ ระบบบัญชีการจัดการ (Managerial Accounting System) กล่าวคือ
จะไม่มองเพียงรายรับรายจ่ายเท่านัน้ แต่จะพิจารณาถึงงบดุลการประมาณการ
ทางการเงินระยะสั้น กลาง และยาว รวมไปถึงการวางแผนการเงินล่วงหน้า
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังธำ�รงไว้ ซึ่งหลักการบริหารที่เป็นเชิงรับ (Lagging
Indicators) อยู่ดี
จนกระทัง่ ในปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้ถูกพัฒนาครั้งใหญ่หรืออาจเรียกว่าการปฏิวัติ
ครัง้ ใหญ่กว็ า่ ได้ จากเดิมมองทีเ่ พียงมิตทิ างการเงิน คือ ผลสัมฤทธิ์ มิตใิ นการ
มองผลสัมฤทธิไ์ ด้เพิม่ ขึน้ กล่าวคือ มีการมอง ผลสัมฤทธิท์ ไ่ี ม่ใช่การเงิน  เช่น  
กลยุทธ์กจิ กรรมดำ�เนินการ กระบวนการภายในและความสามารถของบุคลากร
เป็นต้น โดยมีแนวคิดที่ว่า ถ้าบุคลากรมีความสามารถ มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้
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ถ้าพิจารณาจะพบว่ามิติการพิจารณา

ผลสัมฤทธิจ์ ะมุง่ เน้นหลักการบริหารทีเ่ ป็นเชิงรุก (Leading Indicators) มากขึน้
เป็นลักษณะของการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) เครือ่ งมือ
ในการบริหารผลสัมฤทธิ์ในยุคนี้ก็คือ ระบบการบริหารคุณภาพ โดยรวม
(Total Quality Management – TQM) การเทียบเคียงทางธุรกิจ (Benchmarking) การบริหารสมรรถนะ (Competency Management) ทฤษฎี
ระบบสมดุลการจัดการ (Balanced Scorecard) และอื่นๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะมองเพียงมิติ
ของเชิงรับหรือเชิงรุกก็ยังไม่เพียงพอ คำ�ตอบสุดท้ายที่องค์กรต้องการ คือ
การเติบโตหรือความยั่งยืน (Growth and Sustainability) ซึ่งหมายความว่า
องค์กรต้องดำ�รงอยู่อย่างมั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบการ
บริหารผลสัมฤทธิ์สมัยใหม่ จะต้องพัฒนาการบริหารที่มุ่งเน้นการสร้างระบบ
คุ้มกันองค์กร (Organizational Immune System) กล่าวคือ มองทั้งระบบ
องค์รวมและสร้างเครือข่ายในการจัดการแบบบูรณาการ ในรูปแบบทีเ่ รียกว่า
7 Alpha Holistic Chain Management
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จากวิวัฒนาการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ (Performance
Management) สามารถจำ�แนกออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ
กลุม่ ที่ 1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ เครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ ทฤษฎีี
ระบบสมดุลการจัดการ (Balanced Scorecard : BSC) ดัชนี ชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์
(Key Performance Indicators: KPIs) การบริหารสมรรถนะ (Competency)
เป็นต้น
กลุม่ ที่ 2 : การประกันคุณภาพ เครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ ISO 9000
หรือ European Foundation of Quality Management (EFQM) เป็นต้น
กลุม่ ที่ 3 : การบริหารคุณภาพ เครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ การบริหาร
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) Six Sigma การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Re-Engineering) เป็นต้น
กลุ่มที่ 4 : การบริหารผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน เครื่องมือที่นิยมใช้
ได้แก่ Activity-Based Costing (ABC) และการบริหารงบประมาณแบบ
อิงผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Budgeting System: PBBS) เป็นต้น
ดังนัน้ จะพบว่า กระบวนการบริหารสมรรถนะ (Competency) จะอยู่
ในกลุ่มของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายความว่า องค์กรจะต้องนำ� 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และค่านิยมขององค์กร มากำ�หนดเป็นมาตรฐานของ
แต่ละหน่วยงาน โดยคำ�นึงถึงว่า อะไรคือปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของธุรกิจ
(Critical Success Factors) ที่ตำ�แหน่งงานนั้นๆ ควรจะต้องมี
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สมรรถนะ จะเป็นรากฐานที่สำ�คัญ (Foundation) ของความสำ�เร็จ
ทางกลยุทธ์ขององค์กร ถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ จะพบว่าการบริหารและจัดการยุคใหม่ องค์กรจะต้องมีความยืดหยุน่
(Flexibility) และมีความเป็นพลวัตต์ (Dynamic) สูง มิฉะนั้นองค์กรจะไม่
สามารถดำ�รงอยู่ และแข่งขันได้ ดังนั้น สิ่งที่สำ�คัญก็คือ นอกจากองค์กรจะ
ต้องปรับโครงสร้างภายในแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้วย โดยจะต้องมุง่ เน้นให้บคุ ลากร มีความหลากหลาย
ทางทักษะและความสามารถ ในขณะเดียวกันก็จะต้องปฏิบตั งิ านได้หลากหลาย
ตามสภาวะขององค์กร (Multi - Tasks and Multi - Skills) กระบวนการบริหาร
สมรรถนะ จึงเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีจะประสบความสำ �เร็จได้น้ันจะต้อง
อิงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับทรัพยากร
บุคคลใน 4 มิติ ได้แก่
ภาพที่ 2 : การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิก์ บั การบริหารทรัพยากร บุคคล
การให้คุณค่าแก่บุคลากร

การจ่ายค่าตอบแทน

การจัดการ
แบบอิงผลสัมฤทธิ์

การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

การพัฒนาบุคลากร
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มิติที่ 1 การให้คุณค่าแก่บุคลากร หมายถึง องค์กรจะต้องเชื่อมั่น
ว่าบุคลากรมีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาได้
มิติที่ 2 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง องค์กรจะต้องมีกระบวนการ
และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ มีทิศทาง และสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร
มิติที่ 3 การให้บุคลากรมีส่วนร่วม หมายถึง องค์กรต้องเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ มีอิสระในการจัดการงานของ
ตนเองภายใต้กติกาที่ยอมรับร่วมกัน
มิติที่ 4 การจ่ายค่าตอบแทน หมายถึง องค์กรต้องมีการจ่ายค่า
ตอบแทนตามความสามารถ และผลงานอย่างเป็นธรรม และเป็นค่าตอบแทน
ที่จูงใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
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แนวคิดสมรรถนะ

(Competency Conceptual Framework)
นักวิชาการทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง Competency มักให้ค�ำ จำ�กัดความทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น บางท่านแปลว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านแปลว่า “สมรรถนะ”
หรือบางท่านแปลว่า “ศักยภาพ” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มักจะอ้างอิงถึงความหมายหรือคำ�นิยามของ David C.
McClelland ที่กล่าวว่า Competency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบ
แนวคิดเรื่องขีดความสามารถ3
อีกทั้งยังได้นิยามว่าสมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ (Abilities) ของมนุษย์ที่
แสดงผ่านพฤติกรรม (Attributes) ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของ
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้น (Talent) มีอยู่อย่างมหาศาล เพียง
แต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำ�มาใช้อย่างจริงจัง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ
ทัศนคติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัว สอดคล้องกับทฤษฎีภเู ขาน้ำ�แข็ง (Iceberg)
(ดูภาพที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนเหนือผิวน้ำ�จะเป็นส่วนที่ง่าย
ต่อการบริหาร และจัดการ เช่น ทักษะ และความรู้ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ�เป็นส่วนที่
ซ่อนเร้นยากต่อการบริหาร และจัดการ เช่น ลักษณะนิสัย และทัศนคติ/
แรงจูงใจ เป็นต้น
3อธิพงศ์ ฤทธิชยั , แนวคิดเรือ่ งสมรรถนะ. http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213
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ภาพที่ 3 : ทฤษฎีภูเขาน้ำ�แข็ง (Iceberg)
สิ่งที่มองเห็นง่าย
ทักษะ
ความรู้
ความคิดของตนเอง
ลักษณะนิสัย
และ
ทัศนคติ/แรงจูงใจ

สิ่งที่ซ่อนเร้น
ยากต่อการ
บริหารและ
จัดการ

ดังนัน้ การบริหารสมรรถนะ (Competency – Based Approach) ก็คอื
กระบวนการทีจ่ ะดึงขีดความสามารถทีซ่ อ่ นเร้นของทรัพยากรมนุษย์ (Human
Talent) ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน ก็คือ ลักษณะของบุคคล
(Personal Characteristics) พฤติกรรม (Behavior) และผลสัมฤทธิ์ (Performance)  (แสดงดังภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 : แสดงองค์ประกอบสมรรถนะ

ลักษณะของบุคคล

พฤติกรรม

ผลสัมฤทธิ์
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ลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics)
หมายถึง ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และ แรงจูงใจ ซึ่ง
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
แสดงออกของบุคคลคนนั้น
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของ
บุคคลที่เป็นทั้งแง่บวก และแง่ลบ โดยเฉพาะใน
ส่ ว นขององค์ ก รต้ อ งการให้ บุ ค ลากรแสดงออกใน
แง่บวก และสร้างสรรค์
ผลสัมฤทธิ์ (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการกระทำ�  ถ้าพิจารณาในแง่มุมของการ
จัดการบุคลากร จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลสำ�เร็จ
ของการปฏิบัติงาน เช่น การบริการที่ยอดเยี่ยม
เป็นต้น4
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้อธิบายว่า
สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่
จำ�เป็นในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของ
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมใน
งานหนึ่งๆ
4สถาบันดำ�รงราชานุภาพ

และกองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, รายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ระบบสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำ�นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย. กันยายน 2552.
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ประเภทของ Competency
สำ�หรับการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ทรรศนะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้
2) สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมายถึง บุคลิก
ลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
อุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน
ตำ�แหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลิก
ลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและ
อุปนิสัยที่ทำ�ให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำ�สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ได้โดดเด่น
กว่าคนทั่วไป เช่น สามารถอาศัยอยู่กับแมงป่องหรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่ง
เรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคล
จิรประภา อัครบวร กล่าวว่า สมรรถนะในตำ�แหน่งหนึง่ ๆ จะประกอบ
ไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่
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1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดี ที่
ทุกคนในองค์การต้องมี เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ
2) สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติ
ความสามารถด้ า นการบริ ห ารที่ บุ ค ลากรในองค์ ก ารทุ ก คนจำ � เป็ น ต้ อ งมี
ในการทำ�งาน เพื่อให้งานสำ�เร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของ
องค์การ
3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะ
ด้านวิชาชีพที่จำ�เป็นในการนำ�ไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำ�เร็จ ซึ่งจะแตกต่าง
กันตามลักษณะงาน โดยสามารถจำ�แนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิง
เทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ
(Specific technical competency)
David C. McClelland ไดอธิบายไวอีกวา Competency เป็นสิ่งที่
ประกอบขึ้นมาจาก ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ/แรง
จูงใจ (Attitude/Motive) แต่สง่ิ ทีม่ กั จะทำ�ให้คนทัว่ ไปสับสน คือ Competency
แตกต่างจากความรู้  ทักษะ และทัศนคติ/แรงจูงใจอย่างไร และความรูหรือ
ทักษะที่มีอยู่นั้นถือเป็น Competency หรือไม จากการศึกษาของ David C.
McClelland พบว่า Competency สามารถแบงออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) Competency ขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) ซึ่ง
หมายถึง ความรู  หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจำ�เป็นต้องมีในการทำ�งาน เช่น
ความสามารถในการอ่าน หรือความรู้ในสินค้าที่ตนขายอยู่เป็นประจำ�  ซึ่ง
Competency พืน้ ฐานเหล่านีไ้ ม่ท�ำ ให้บคุ คลมีผลงานทีแ่ ตกต่างจากผูอ น่ื หรือ
ไมสามารถทำ�ให้บ คุ คลมีผลงานทีด่ กี ว่า ผูอ น่ื ได  ดังนัน้ Competency ในกลุม่ นี้
จึงไมไดรับความสนใจจากนักวิชาการมากนัก จนถึงขั้นมีกลุ่มนักวิชาการ
บางส่วนลงความเห็นว่าความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานเหล่านีไ้ ม่ถอื ว่าเป็น Competency
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2) Competency ทีท่ �ำ ให้บ คุ คลแตกต่างจากผูอ น่ื (Differentiating
Competencies) หมายถึง ปัจจัยที่ทำ�ให้บุคคลมีผลการทํางานสูงกวา
มาตรฐาน หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่ง Competency ในกลุมนี้จะมุงเนนที่การ
ใช้ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ (รวมถึง คานิยม และทัศนคติ/แรง
จูงใจ) เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน อีกทั้งยังเปน Competency
ที่ นั ก วิ ช าการจํ า นวนมากให ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาให มี ขึ้ น ในบุ ค คล
มากกวา Competency กลุมแรก โดยไดอธิบายถึงความแตกตางของความรู 
ทักษะ และทัศนคติ/แรงจูงใจ กับ Competency ในเชิงเปรียบเทียบดังนี้
		 w Competency VS. Knowledge: Competency จะหมายถึง
เฉพาะพฤติกรรมทีก่ อ ใหเกิดผลงานทีด่ เี ลิศ (Excellent Performance) เทานัน้
ดังนั้น ตัวความรู (Knowledge) โดดๆ จึงไมถือวาเปน Competency เวนแต 
ความรูในเรื่องนั้นๆ จะสามารถนํามาประยุกต  หรือนํามาใชกับพฤติกรรม
ซึ่งทําใหเกิดความสําเร็จในงาน จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ Competency
ตัวอยางเชน ความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ “ราคา” ในตลาด
-- ถือวาเปนความรู  (Knowledge) แตความสามารถในการนําความรู  และ
ความเขาใจในความไมแนนอนของราคาในตลาด มาพัฒนารูปแบบการกำ�หนด
“ราคา”  ไดนั้น  จึงจะถือเปน Competency
		 w Competency VS. Skill: Competency ยังเกี่ยวของกับทักษะ
(Skill) แตจะหมายถึงเฉพาะการใชทักษะ ที่กอใหเกิดผลสําเร็จ อยางชัดเจน
ดังนั้นทักษะเพียงอยางเดียวยังไมถือวาเปน Competency ตัวอยางเชน
ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม -- ถือเป็นทักษะ (Skill) แต 
ความสามารถในการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหม  (Positioning) ในตลาด
ใหแตกตางจากคูแขง -- ถือเปน Competency
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		 w Competency VS. Motive/Attitude: Competency ไมใช่แรง
จูงใจหรือทัศนคติ (Motive/Attitude) แต่เป็นแรงขับภายใน ซึ่งทำ�ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่ตนมุงหวังไปสูสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขา ตัวอย่างเช่น
การต้องการความสำ�เร็จ -- เปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่
ตองการสรางผลงานที่ดีแตความสามารถในการทํางานใหสําเร็จไดตรงตาม
เวลาที่กําหนด -- ถือเปน Competency
Dale และ Hes กล่าวถึงสมรรถนะว่า เป็นการค้นหาสิ่งที่ทำ�ให้เกิด
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า
(Superior performance) นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสมรรถนะใน
ด้านอาชีพ (Occupational competency) ว่าหมายถึง ความสามารถ (Ability)
ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ คำ�ว่ามาตรฐาน ในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบของ
ความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและคำ�อธิบายขอบเขตงาน
จึงอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคน
ในองค์การจำ�เป็นต้องมี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เกี่ยวกับองค์การ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้
และความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือ สมรรถนะตามสายงาน
(Functional competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ตำ�แหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานสำ�เร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ5
5 ณรงค์วิทย์

เซ็นเตอร์.

แสนทอง. 2547. มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์
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ความท้าทายของการบริหาร
ในระบบสมรรถนะ
การบริหารงานในระบบสมรรถนะ (Competency – Based Approach)
เป็นมุมมองใหม่ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะว่า จะเป็นระบบที่
เชื่ อ มโยงปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสำ� เร็ จ ขององค์ ก รเข้ า กั บ งานอย่ า งเป็ น
รูปธรรม นักเขียนท่านหนึ่งคือ Lawler (2537) ได้อธิบายว่า “แทนที่เราจะ
มานั่งคิดว่าคนจะต้องทำ�งานในลักษณะตายตัว (Functional Based) เพียง
อย่างเดียวนั้น อาจจะทำ�ให้องค์กรไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง แต่จะต้องคิด
ใหม่ว่าคนจะต้องทำ�งานอะไรบ้างเพื่อให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ”
จากแนวคิดของนักเขียนที่ได้กล่าวมาจะพบว่า การทำ�งานในสมัย
ใหม่คนจะต้องทำ�งานได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะ
งานใดงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การบริหารงานในระบบสมรรถนะ จึงเป็น
กระบวนการที่จะตอบสนองต่อความสำ�เร็จขององค์กรในยุคใหม่ ซึ่งความ
แตกต่างระหว่างการบริหารแบบเดิม คือ การบริหารตามหน้าที่ กับการ
บริหารแบบใหม่ คือ การบริหารตามความสามารถ มีรายละเอียดดังนี้
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วิธีการที่เป็นไปตามหน้าที่
วิธีการที่เป็นไปตามความสามารถ
(Job Description)
(Competency)
ภาพรวม
ภาพรวม
• พิจารณาจากรายละเอียดของงาน
• พิจารณาจากประวัตคิ วามชำ�นาญงาน
• อะไรที่ต้องทำ�ให้เสร็จ
• อะไรที่ต้องทำ�ให้เสร็จและสำ�เร็จ
• มุง่ เน้นงานเฉพาะด้าน และข้อกำ�หนด
ทำ�ไม และ อย่างไร
ในการทำ�หน้าที่ (ความรู้ ทักษะ • มุ่งเน้นงานเฉพาะด้าน และความ
ความรับผิดชอบ การคัดเลือก “บุคคล
คล่องตัวในงานอื่นๆ โดยข้อกำ�หนด
ผู้นี้เป็นอย่างไร”)
ด้านความชำ�นาญ (ความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม และ
บรรทัดฐาน รวมทั้งสิ่งจูงใจ)
การคัดเลือก / สรรหา
การคัดเลือก / สรรหา
• การคัดเลือกเพือ่ ให้ได้ความเหมาะสม • การคัดเลือกจะมุ่งเน้น “บุคคลผู้นี้
ทำ�งานได้อย่างไร”
ระหว่างหน้าที่การงาน และ
• การคัดเลือกเพื่อให้ได้ความเหมาะ
ตัวบุคคล
สมระหว่างตัวบุคคลกับองค์กร
• การคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำ�แหน่งที่
• การคัดเลือกโดยการมองถึงความ
ว่างงาน
ก้าวหน้า และพัฒนาการขององค์กร
• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่เป็นไป
ในระยะยาว
ตามหน้าที่ปัจจุบัน
• หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ข้นึ อยู่กับ
• หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เน้นที่
ความต้องการขององค์กรในอนาคต
• หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่นอกเหนือ
ความรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ
จากการให้ความสำ�คัญที่ความรู้
บุคลิกภาพ และทัศนคติแล้ว ยังให้
ความสำ�คัญที่ทักษะ ค่านิยม และ
พฤติกรรมที่องค์กรปรารถนา
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วิธีการที่เป็นไปตามหน้าที่
(Job Description)
การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาความรู้ มีจุดมุ่งหมายที่
การเลื่อนตำ�แหน่งในแนวตั้งเพื่อ		
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับงาน
การประเมินผลงาน
• เน้นที่การปฏิบัติหน้าที่การงาน
• เน้นที่การอุทิศตนเพื่องาน

วิธีการที่เป็นไปตามความสามารถ
(Competency)
การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาความรู้ และความสามารถ
มีจุดมุ่งหมายที่การเปลี่ยนแปลงใน
แนวระนาบ การประเมินผลงาน
• เน้นที่การปฏิบัติในหน้าที่การงาน
กระบวนการในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ และศักยภาพ
• เน้นที่พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ทำ�งาน

การให้รางวัล
การให้รางวัล
• จ่ายให้ตามลักษณะงาน
• จ่ายให้ตามความสามารถในการ
• น้ำ�หนักของงานเป็นตัวกำ�หนดค่าจ้าง
ปฏิบัติงาน
• เน้นที่ความรับผิดชอบ ความรู้ อายุ
• ความชำ�นาญ และขีดความสามารถ
และ ความอาวุโส
ที่จำ�เป็นสำ�หรับองค์กรเป็นตัว		
กำ�หนดค่าจ้าง
• เน้นที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จะใช้เครื่องมือในการบริหาร
ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ภาพตัดขวางงาน (Job Profiles) ซึ่งหมายความว่า
นับแต่นี้การบริหารทรัพยากรบุคคลจะไม่เพียงพิจารณาเฉพาะงานหลัก
และงานรองเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาถึงบทบาท และความรับผิดชอบ
สมรรถนะ (Competency) และดัชนีผลสัมฤทธิ์ของงาน (Key Performance
Indicators) ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน (Driver) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน
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ตัวแบบสมรรถนะ
(Competency Model)

การกำ�หนดต้นแบบสมรรถนะ  (Competency Model)  สำ�หรับระบบ
ราชการพลเรือนไทย เพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาค
ราชการพลเรื อ นโดยเฉพาะสำ� หรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารและประเมิ น ผลงาน
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่งในด้านแบบสมรรถนะประกอบด้วย  
สมรรถนะ 2 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลักสำ�หรับตำ�แหน่งข้าราชการ
พลเรือนทุกกลุ่มงาน  และ (2) สมรรถนะประจำ�กลุ่มงานซึ่งแตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่มงาน
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ Competency ที่เป็น
แก่นหรือแกนหลักขององค์กรนั้นๆ ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องมีคุณสมบัติที่
เหมือนกัน เพราะความสามารถและคุณสมบัติประเภทนี้เป็นตัวกำ�หนดหรือ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ทีว่ างไว้
ตลอดจนยังเป็นตัวสะท้อนถึงค่านิยม (Values) ที่คนในองค์กรมี และถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน  คือ
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)
2)   การบริการที่ดี  (Service Mind)
3)   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)
4)   จริยธรรม  (Integrity)
5)   ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)
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2. สมรรถนะด้านลักษณะงาน (Functional Competency) คือ
Competency ทีก่ �ำ หนดเฉพาะสำ�หรับแต่ละกลุม่ งานเพือ่ สนับสนุนให้ขา้ ราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายหรือคาดหวัง Competency ประเภทนี้ จะสะท้อนถึงความลึกซึง้
ของความสามารถที่พนักงานต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
หนึ่งๆ
ถึงตรงนี้มีคำ�ใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำ�  คือ  “กลุ่มงาน”
ในระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่าตอบแทนใหม่นี้ มีการจัดตำ�แหน่งงานทุก
ตำ�แหน่ง ให้อยู่ในกลุ่มงานต่างๆ  มีทั้งหมด 18 กลุ่มงาน  การจัดกลุ่มงาน
เป็นวิธกี ารจำ�แนกประเภทของงาน  โดยการจัดงานทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ
1) กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตำ �แหน่งงานนั้นเป็นใคร
เป็นกลุ่มลูกค้าภายในหรือภายนอกภาคราชการ
2) ตำ�แหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของ
ภาครัฐด้านใด
ดังนั้น งานที่จัดอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน จึงควรมีวัตถุประสงค์ของงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงานที่คล้ายคลึงกัน  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในกลุ่ม
งานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตำ�แหน่งใดก็ควรจะมีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมประจำ�งาน) เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
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กลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุ่มงาน  คือ  
(1) กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป  (General Support)  
(2) กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน
(Technical Support)  
(3) กลุ่มงานให้คำ�ปรึกษา (Advisory)  
(4) กลุ่มงานบริหาร  (Executive)   
(5) กลุ่มงานนโยบายและวางแผน  (Policy and Planning)  
(6) กลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา  (Study and Research)  
(7) กลุม่ งานข่าวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation)  
(8) กลุ่มงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development Design)  
(9) กลุม่ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)  
(10) กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
(11) กลุม่ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (Public Communication and
Promotion)  
(12) กลุม่ งานส่งเสริมความรู  ้ (Public Education and Development)  
(13) กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ  
(Caring Services)  
(14) กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural land
Artistic Vocational Skill Services)  
(15) กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน  (Technical
Services)  
(16) กลุม่ งานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
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(17) กลุ่มงานการปกครอง  (Public Governance)  
(18) กลุ่มงานอนุรักษ์  (Conservation)
แต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะประจำ�กลุ่มงานๆ ละ 3 ด้าน  เมื่อรวมกับ
สมรรถนะหลักแล้ว  ข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุง่ พัฒนาสมรรถนะรวม 8 ด้าน  
ด้วยกันโดยทั่วไปแล้วบุคลากรจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะ 2 ส่วนนี้ประกอบกัน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในแขนงวิชาชีพของตนเอง ซึ่งการประยุกต์
สมรรถนะด้านเทคนิคเหล่านี้ จะต้องอาศัยสมรรถนะหลัก เพื่อให้การปฏิบัติ
งานทั้งที่เป็นส่วนของตนเอง และที่ต้องประสานงานร่วมมือกับผู้อื่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) หมายถึง กลุ่มของสมรรถนะ
(Group of Competencies) ที่มีความสำ�คัญ และเป็นตัวขับเคลื่อนความ
สำ�เร็จของบุคคล (Individual) ทีมงาน (Team) และองค์กร (Organization)
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ผลสัมฤทธิ์ของการนำ�ระบบ
Competency มาใช้
จากวิวัฒนาการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance
Management) ทีม่ กี ารบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ Competency เป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะทำ�ให้องค์กรสามารถกำ�หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแต่ละคนได้
เพราะจะทำ�ให้ทราบว่าบุคลากรคนใดยังขาด Competency ในเรื่องใด ซึ่ง
องค์กรจะสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลเพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร นอกจากจะเป็นการใช้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว สิ่งที่องค์กรจะได้รับ คือ
		 w องค์กรสามารถจ้างหรือคัดเลือกบุคลากรมาทำ �งานได้ดีขึ้น
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ และตรงกับความต้องการได้ดขี น้ึ 5 – 10 %
		 w ธำ�รงรักษาบุคลากรทีอ่ งค์กรต้องการไว้ อย่างน้อย 15 – 20 %
หมายความว่า เมื่อเรารู้ว่าคนนี้มีความสามารถอย่างไร ควรจะ
ธำ�รงรักษาไว้อย่างไร ต้องใช้เทคนิคอะไร
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		 w ขวัญกำ�ลังใจของบุคลากรดีขึ้น เพราะจะถูกให้ Reward ที่ตรง
ตามความสามารถที่กำ�หนดเอาไว้อย่างเป็นระบบ และมีความ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 15 – 25 %
w บุคลากรและทีมงาน ทำ�งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เพิม่ มากยิง่ ขึน้
อย่างน้อย 20% เพราะสามารถจัดคน หรือพัฒนาคนตรงกับ
ความสามารถ งานก็จะบรรลุผลได้ไม่ยาก6
จากแนวคิดและหลักการเกีย่ วกับ Competency ทีไ่ ด้น�ำ เสนอจะสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลงานของ
บุคลากรได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตำ�แหน่งงานและองค์การมากที่สุด
การนำ�หลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการ
ขยายขอบเขตของคุณสมบัติของผู้สมัครของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง โดยให้ความ
สำ�คัญกับคุณลักษณะเชิงลึกของบุคคลที่แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม
ในการทำ�งาน หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ซึ่งเดิมเน้นเฉพาะความรู้
ความสามารถ สำ�หรับสมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือนจะหมายถึง “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำ�ให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น”

6เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค,สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human  

Resource Management).
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