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ทคโนโลยีการบริหาร : เครื่องมือเพื่อ
การพัฒนาองคกร
อํานาจ วัดจินดา1

ในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวล้ําอยางรวดเร็ว เครื่องมือเครื่องใช
อุปกรณที่เปนวัตถุตางไดรับการพัฒนากันอยางมากมาย จนหลายคนอาจปรับตัวตามไมทัน
เชน โทรศัพทมือถือที่ปจจุบันมีทั้งภาพและเสียง ซึ่งในอดีตคงนอยคนนักที่จะเชื่อวาจะเปน
จริงได แตเมื่อเรามองยอนกลับมาในมิติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรในหลายทศวรรษ
ที่ผานมา องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ก็มีการพัฒนากันอยาง
มากเชนกัน ซึ่งคงเปนเพราะสังคมโลกที่เปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) โดยวัฒนธรรม
ตางๆ ไดหลั่งไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอยางงายดาย ผานการสื่อสารที่ไรพรมแดน
มิไดยกเวน แมแตวิธีการทางดานการบริหารจัดการที่ไดหลั่งไหลจากประเทศทางตะวันตก
มายังประเทศทางตะวันออกอยางกวางขวาง ตัวอยางเชนในอดีต ยี่สบิ กวาปกอนประเทศ
ไทยไดรับอิทธิพลเรื่อง QCC หรือเรียกกันสั้นๆ วา QC ที่แพรหลายอยางยิ่งในองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการนําเสนอผลงาน QC กันอยางกวางขวาง แตแลว
กลับกลายเปนการสรางภาพเพื่อการประกวดและตองการควารางวัล โดยหนวยงานบางแหง
ไมไดมีการนําไปใชแกปญหาจริงเพียงแตจัดทําขอมูลเพื่อการนําเสนอเทานั้น ซึ่งผลสุดทาย
คําพูดที่วา “QC เกิดอเมริกา โตที่ญี่ปุน และตายในเมืองไทย” จึงเปนคําพูดที่ไดรับการ
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พูดถึงกันอยางติดปากทั่วไป เหมือนแสดงเปนนัยวาเมืองไทยเปนจุดจบของเครื่องมือทาง
การบริหารนั่นเอง
ต อ มามี แ นวคิ ด ทางการบริ ห ารจั ด การมาใช กั น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
เครื่องมือหนึ่งที่เขยาวงการบริหารจัดการในรอบ 10 ปที่ผานมา ก็คือ Re-engineering
เปนเครื่องมือเพื่อการปรับยกเครื่องทั้งองคกร โดยตัวอยางที่ชัดเจนก็คือการนํามาใชกับ
ธนาคารพาณิชย จนสงผลใหการบริการรวดเร็วขึ้น ในชวงนั้นการยกเครื่ององคกร หรือ
Re-engineering มีอิทธิพลอยางมากตอการปรับปรุงและพัฒนาองคกร แมแตในภาครัฐเอง
ก็ไดมีการนําเครื่องมือนี้มาใชในหลายหนวยงาน จากนั้นมาเครื่องมือใหมดานการบริหาร
จัดการอื่นก็ตามมาอีกหลายระลอก แตที่โดงดังและมีอิทธิพลสูงมากคงไมพน ISO หรือ
ระบบคุณภาพซึ่งเริ่มตั้งแต ISO 9001 จนถึง 14001 ซึ่งเปนเครื่องมือที่วงการการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสการแขงขันอันรุนแรง เชน
ในธุรกิจสงออกที่เผชิญกับการกีดกันทางการคา มักใหความสําคัญและนํามาใชกับองคกร
กันทั่วไป แมในภาครัฐ สถาบันการศึกษาก็ตาม ตางมุงทํา ISO กันอยางกวางขวางเพื่อ
ประกันคุณภาพการใหบริการแกประชาชน ใหมีมาตรฐานมากที่สุด
ในยุคปจจุบัน เครื่องมือที่ไดรับการกลาวถึงและเปนที่ยอมรับวาสามารถ
ชวยองคกรใหพัฒนาไดคือ Balanced scorecard หรือ BSC ซึ่งเปนเครื่องมือที่เชื่อมโยง
แผนกลยุทธ (Strategic Plan) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและใชเครื่องมือวัดอยาง KPI
มาเสริมดวย จึงทําใหเครื่องมือนี้โดดเดนและเปนผลใหนําไปประยุกตเปนแนวคิดในการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยสาระสําคัญของ BSC คือการวัดผลการดําเนินการขององคกร
(Performance Measurement) ในสี่มุมมองคือ ดานการเงิน (Financial)
ดานลูกคา
(Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และดานการ
เรียนรูและเติบโต (Learning &Growth) ทั้งนี้ปจจุบันเครื่องมือนี้ยังไดรับการนําไปปฏิบัติ
อยางกวางขวางในหลายภาคสวน ทั้งราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และแมกระทั่ง
องคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGO
ยังมีเครื่องมืออีกหลายตัวที่ไดมีการนํามาใชอยางตอเนื่อง เชน ความสามารถ
(Competency) ซึ่งเกี่ยวของกับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร การ
จัดการความรู (Knowledge Management) คือการนําความรูในตัวบุคลากรแตละคน
(Tacit knowledge) มาอยูในรูปเอกสาร (Explicit knowledge) เพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันในองคกร และองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึง่
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เปนสถานภาพขององคกรที่ตองการความสําเร็จอันยั่งยืนจากบุคลากร
ซึ่งตองเนนการ
สรางวินัยทั้ง 5 ประการใหกับบุคลากรในองคกรเอง คือ ความรอบรูแหงตน (Personal
Mastery) การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) การแบงปนวิสัยทัศน (Share
vision) การเรียนรูเปนทีม (Team learning) และการสรางกรอบความคิด (Mental model)
เครื่ อ งมื อ สุ ด ท า ยที่ จ ะกล า วถึ ง ในวั น นี้ คื อ รางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) ที่มอบใหแกองคกรที่มีความเปนเลิศในวิธีปฏิบัติและมี
ผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงาน
หลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร
สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการในองคกร โดยนํา
"รางวัลคุณภาพแหงชาติ" ภายใตชื่อ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality
Award) ของอเมริกา มาเปนตัวแบบเพื่อสรางขีดความสามารถใหองคกร โดยมีเกณฑ
การพิจารณาจํานวน 7 ขอดังนี้ 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การ
มุงเนนลูกคาและตลาด 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธทางธุรกิจ ทั้งนี้รางวัลดังกลาว
ถือเปนตัวชวยใหองคกรตางๆ ไดขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และชวยให
มิติของการใชเครื่องมือทางดานการบริหารจัดการ เกิดผลลัพธตอความสําเร็จขององคกร
มากขึ้น
การบริหารจัดการไดรับการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เชนเดียวกับเครื่องมือทางดานวัตถุ ดังนั้น อาจกลาวไดวาเมื่อมีการใชคําวาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับวัตถุ ยอมนาจะมีการใชคําวา เทคโนโลยีดานการบริหารไดเชนกัน ดังนั้น
องคกรและนักบริหารที่แสวงหาความสําเร็จและตองการเรียนรูสิ่งใหม คงตองใหความสนใจ
เทคโนโลยีการบริหาร ติดตามความกาวหนาและเรียนรูเครื่องมือตางๆ อีกทั้งตองรูจักเลือก
และประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร หรือวิธีการบริหาร หรือความถนัดของตนเอง และ
ในที่สุดคงตองสามารถคิดคนเทคโนโลยีที่เปนของตนเองได ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการใช
เทคโนโลยีการบริหารในระยะยาวตอไป

C

ompetency ในงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร. ศิริพร แยมนิล 1

บทความ Competency ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ มีความประสงคที่
จะใหขอมูลเบื้องตนแกผูอานเกี่ยวกับ Competency และการนํา Competency มาใช
ประโยชนในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยหวังวาจะเปนประโยชนแกผูทํางานดาน
บุคคลของหนวยงานและผูสนใจทั่วไป โดยบทความนี้จะกลาวถึง ความหมาย องคประกอบ
และความสําคัญของ Competency ตลอดจนวิธีการสราง Competency model และการนํา
Competency ไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตางๆ ตามลําดับ

Competency คืออะไร ?
Competency มีคําแปลเปนภาษาไทย ที่แตกตางกันหลายคํา เชน “ขีด
ความสามารถ” “สมรรถนะ” หรือ “ศักยภาพ” เปนตน ทําใหนักวิชาการบางทานเรียก
Competency ทับศัพทลงไปเลย เพื่อปองกันความสับสน ซึ่งบทความนี้ก็ไดทําเชนนั้น
เหมือนกัน
ความหมายของ Competency ก็มีผูใหคํานิยามหลากหลายเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม นักวิชาการสวนใหญจะอางอิงถึงความหมายหรือคํานิยามของ David C.
McClelland ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวารด ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย
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ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด
นครปฐม
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เพื่อศึกษาหาตัวทํานายความสําเร็จในการทํางาน จากผูปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และผูมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ย เพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ของคน 2 กลุมนี้ David C. McClelland เรียกลักษณะของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติที่ดีวา “Competency” และเขาไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competence
rather than Intelligent ในป ค.ศ. 1973 (อางอิงจาก สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ที่
สะทอนใหเห็นวาการที่คนจะทํางานดีหรือไมดี ไมไดขึ้นอยูกับ IQ แตขึ้นอยูกับลักษณะ
ภายในหรือ Competency มากกวา และ Competency นี้เปนสวนสําคัญและมีผลตอ
พฤติกรรมและความสําเร็จของคนอยางมาก และจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไมงายนักตอง
ใชเวลา จึงเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหนักการศึกษาและนักวิชาการทั้งหลาย ไดนําวิธีการของ
McClelland มาเปนแนวทางในการศึกษาเรื่อง Competency ในเวลาตอมาดวย
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคนอื่นๆ เชน L M Spenser (อางอิงจาก
Shermon, 2005) ไดใหนิยาม Competency วา เปนลักษณะรวมกันของบุคคลในเรื่อง
ตอไปนี้คือ ความรู (Knowledge) ความสามารถ (Abilities) คุณลักษณะสวนบุคคล
(Personal attributes) และทักษะ (Skills) ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลและองคกร
โดยคุณลักษณะสวนตัวนั้น ครอบคลุมไปถึงคานิยม (Value) แรงจูงใจ (Motive) และทัศนคติ
(Attitude) ที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีกวา เชนเดียวกับที่ McClelland
กลาวไวดวย
นอกจากนี้ Shermon (2005) ก็ไดใหความหมายของ Competency ใน
หนังสือ “Competency based HRM” วา Competency สามารถแบงไดออกเปน 2
ความหมาย คือ
• ความหมายที่ 1 หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (The ability of an
individual to perform effectively in job-relevant area.)
• ความหมายที่ 2 หมายถึง สิ่งที่บุคคลตองมี เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ (What is required of an individual, for effective
performance.)
จากความหมายทั้ง 2 ขางตน Shermon ยึดความหมายที่ 2 ในการศึกษา
ของเขา เนื่องจากผลการปฎิบัติงาน (Performance) นั้นจะเกี่ยวของกับความสําเร็จในงาน
หรือบทบาททั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร นั่นคือ เมื่อบุคคลมี Competency จะ
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สามารถแสดงออกมาในรู ป ของการกระทํ า ความคิ ด และความรู สึก ซึ่ งจะนํ า ไปสู ก าร
ผลิตผลงาน (Outputs) และนํามาสูผลลัพธ (Results) ที่องคกรตองการ
Competencies
แสดงในรูปของ พฤติกรรม
(การกระทํา, ความคิด, ความรูสึก)
พฤติกรรม ผลิต ผลงาน
(ผลิตภัณฑ และ บริการ)
ออกเปน ผลลัพธ ( Results)

โดยสรุป อาจกลาวไดวา Competency หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งประกอบดวย ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่สงผลตอประสิทธิภาพ
หรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงสติปญญา ทัศนคติ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะทําให
บุคคลสามารถทํางานไดดีกวาหรือเหนือกวาคนอื่น ในงานหรือสถานการณที่ไดรับมอบหมาย

องคประกอบของ Competency มีอะไรบาง ?
ในความหมายของ McClelland (1973 อางอิงจากสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
2548) “Competency” หมายถึง “บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่ง
สามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนด
ในงานที่ตนรับผิดชอบ” โดยคุณลักษณะของ Competency มีองคประกอบที่สําคัญ 5
ประการ ซึ่ง McClelland ไดอธิบายความหมายไว ดังนี้
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ความหมายของ Competency ตามแนวคิดของ McClelland

Skills
Self-concept

Trait ,
Motive
Attitudes , Values

Knowledge

สวนที่มองเห็นได

สวนที่ซอน
อยู

Skills
Knowledge

Self-concept
Attitudes
Values

Trait
Motive

1. Skills : สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความ
ชํานาญ เชน ทักษะของพยาบาลในการฉีดยาใหคนไข โดยทําใหคนไข
เจ็บนอยที่สุด
2. Knowledge : ความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ ดานการบริหารงาน หรือความรูของศัลยแพทยเกี่ยวกับ
เสนประสาทและกลามเนื้อในรางกายมนุษย เปนตน
3. Self-concept
: ทั ศ นคติ ค า นิ ย ม และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน
4. Trait : บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคล
ผูนั้น เชน ลักษณะการเปนผูนํา เปนตน
5. Motive : แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่
มุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของเขา เชน แรงจูงใจตอการทํางานที่ทาทาย
จะทําใหบุคคลมีความมุมานะ และมีความรับผิดชอบเพื่อความสําเร็จ
ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 5 องคประกอบนี้ สามารถจัดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ
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1. กลุมที่สังเกตเห็นได (Visible) ไดแก ดานความรู (Knowledge) และ
ทักษะ (Skills)
ถือวาเปนสวนที่แตละคนสามารถพัฒนาใหมีขึ้นไดไมยากนัก โดย
การศึกษาคนควาและการฝกฝนปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการบางทานเรียกวา “Hard skills”
2. กลุมที่ซอนเรน (Hidden) ไดแก อัตตมโนทัศน (Self-concept),
คุณลักษณะ (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) เปนสิ่งที่ซอนเรนอยูภายในตัวบุคคล อยูลึก
ลงไป เปนสิ่งที่พัฒนาไดยาก สวนนี้นักวิชาการบางคนเรียก “Soft skills” เชน ภาวะผูนํา
หรือ ความอดทนอดกลั้น เปนตน

Competency สําคัญอยางไร ?
ในป 2000 มีผูศึกษาองคกรในสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณาวาในปจจุบัน
องคกรตางๆ ไดมีการใชขอมูลเกี่ยวกับ Competency
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด
ความสําเร็จ หรือไมอยางไร ผลการศึกษาพบวา
• มีผูใช Competency อยางแพรหลาย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และใน
องคกรขนาดใหญ
• มีการใช Competency เพื่อประโยชนในการสรรหาคนเขาทํางาน การ
วิเคราะหงาน การฝกอบรม การบริหาร การปฏิบัติงาน การวางแผน
และการสรางความกาวหนาในอาชีพ เปนตน
• สวนใหญแลวคนมีความพอใจในการนํา Competency มาใชงาน
• ป ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บ ได แ ก การขาดความชํ า นาญในการสร า ง
Competency model ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุน และการขาด
แคลนทรัพยากรอื่นๆ
• วิธีการที่เปนเลิศ (Best practice) หมายถึง การมีความเชื่อมโยง
ระหวาง Competency กับแผนยุทธศาสตรขององคกร การบูรณาการ
Competency กับกระบวนการดานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการนําไป
ปฏิบัติ และการประเมินผล (LaRocca, 2006)
สําหรับในประเทศไทยปจจุบัน หนวยงานทั้งราชการและเอกชนตางก็เนน
การนํา Competency มาใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ. มีโมเดลสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนไทย ที่ประกอบดวยสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจํากลุมงาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการผูดํารงตําแหนงปฏิบัติ
ภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น และ Competency หรือสมรรถนะจะมีบทบาทในการพัฒนาการ
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บริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการมากขึ้น ทั้งในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
กระบวนการพัฒนา และกระบวนการบริหารผลงาน (รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, 2548)
นอกจากนี้ Rylatt และ Lohan (1995: 56-58) กลาวถึงประโยชนของ
Competency วา จะทําใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง ทั้งระดับบุคคล ระดับองคกร และ
ระดับประเทศ กลาวคือ ในระดับบุคคล ทําใหบุคลากรมีความชัดเจนในเรื่องลําดับของ
การเรี ย นรู การถ า ยโอนทั ก ษะในการทํ า งาน การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการทํ า งาน เพื่ อ
ความกาวหนาในอาชีพ ในระดับองคกร จะชวยพัฒนาประสิทธิผลในการสรรหาบุคลากร
โดยการเปรียบเทียบขีดความสามารถของผูสมัครงานกับขีดความสามารถที่องคกรตองการ
ทําใหผูมีหนาที่ในการตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นวาสามารถคัดเลือกพนักงานไดตรงกับความ
ตองการ นอกจากนี้ยังทําใหการฝกอบรมเกิดความคุมคา เพราะตรงกับความตองการของ
องคก ร และชวยในการติ ดต อสื่ อสารในเรื่องของทั กษะ ความรู ความสามารถที่องค กร
ตองการใหชัดเจนมากขึ้น สําหรับประโยชนตอเศรษฐกิจระดับประเทศ จะทําใหมีการ
พัฒนารูปแบบของ Competency ที่จะแขงขันไดในตลาดโลก ชวยทําใหเกิดความคุมคาใน
การจัดการศึกษา และฝกอบรมใหบุคลากรไดถูกตองและตรงกับความตองการ และเปน
การสงเสริมใหมีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในระดับสากล โดยการพิจารณาจากแรงงานที่
มีทักษะเปนสําคัญ
จะเห็นไดวาประโยชนของ Competency นั้น มีไดทั้งในระดับบุคคล กลุม/
องคกร และระดับประเทศ แตประโยชนจะมีมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับผูนําไปใชใน
แตละระดับนั้นๆ วาจะมีความสามารถในการนําไปประยุกตใชไดดีเพียงใด

Competency Model หมายถึงอะไร มีวิธีการสรางอยางไร?
Competency model หมายถึง Competencies ที่เฉพาะเจาะจง ที่เปน
คุณลั กษณะที่ก อให เกิ ดผลการปฏิบั ติงานที่ ดีเลิ ศ และกอ ใหเกิ ด ความสํา เร็จแกองคก ร
โดยทั่วไป Competency model มักจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ Core competency
(สมรรถนะหลักขององคกร) และ Job competency (สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงงานตางๆ)
อยางไรก็ตามก็มีนักวิชาการหลายทานไดแบง Competencies
เปน
ประเภทตางๆ ที่แตกตางกัน เชน แบงเปน 3 กลุม ไดแก ความสามารถสวนบุคคล
(Individual skills) ความสามารถทางการบริหาร (Management skills) ทักษะทางเทคนิค
(Technical skills)
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หรือแบงเปน 3 กลุม โดยนํา Values และ Strategy ขององคกรมากําหนด
เปน Core competency นําความสามารถทางการบริหารมากําหนดเปน Managerial
competency และนํา Job functions ของแตละตําแหนงงานมากําหนดเปน Technical
competencies เปนตน (Shermon, 2005)
ปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ไดวาจางบริษัทเฮยกรุปจํากัด เพื่อจัดทําโมเดล
สมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนไทย ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก (Core competency)
และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competencies)
โดย สมรรถนะหลัก
หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรม ที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้ง
ระบบ เพื่อเปนการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวย
สมรรถนะ 5 ตัวไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ สวนสมรรถนะประจํากลุมคือสมรรถนะที่กําหนด
เฉพาะสําหรับกลุมงาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการผูดํารงตําแหนง ปฏิบัติภารกิจ
ในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น เชน สมรรถนะประจํากลุมผูบริหารระดับสูง ไดแก วิสัยทัศน การวาง
กลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการใหอํานาจแก
ผูอื่น เปนตน (สํานักงาน ก.พ., 2548)
วิธีการสรางหรือกิจกรรมที่จะกําหนด Competency model มีหลายวิธี ซึ่ง
มักจะเริ่มตนจากการนําวิสัยทัศน พันธกิจ หรือคานิยมหลักขององคกร มาเปนตัวตั้งในการ
กําหนด Competency การพิจารณาหา Core competency (ความสามารถหลักขององคกร)
มักไดมาจากวิสัยทัศน พันธกิจ หรือคานิยมหลัก ขององคกรนั่นเอง จากนั้นจะนํามา
พิจารณารวมกับงาน (Job) ในหนวยตางๆ ในองคกร โดยพิจารณาวางานที่ออกแบบมาให
ตอบสนองตอกลยุทธขององคกรนั้น ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมี Competency อะไรจึงจะ
สามารถทํางานนั้นไดดี จากนั้นจึงนํา Competency ที่ไดมาทั้งสองสวนดังกลาวมาสราง
เปน Competency model
อยางไรก็ตาม ยังมีวิธีการอื่นๆ ในการออกแบบ Competency model เชน
การนํา Competency จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ Competency ไปปรับใชกับตําแหนง
งานในองคกรไดทันที เชน ตําแหนงพนักงานขาย พนักงานทรัพยากรบุคคล เปนตน
สําหรับวิธีขั้นตอนการสราง Competency model ดั้งเดิมตามแนวคิดของ
McClelland (1973 อางอิงจาก สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) เรียกวา แบบ Classic
หรือ Classic competency design ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1. กําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
criteria) โดยนิยามเกณฑสําหรับการปฏิบัติงานที่เปนเลิศในแตละบทบาท
2. เลือกกลุมตัวอยางสําหรับการสรางเกณฑ (Criterion sample)
โดยการคนหากลุมที่สามารถเปนตัวแทนที่มีผลการปฏิบัติงานระดับตางๆ ไดแก กลุมที่มี
ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ ปานกลาง และต่ํา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) เปนการรวบรวมขอมูล
พฤติ ก รรมต า งๆ ที่ นํ า ไปสู ก ารทํ า งานที่ เ ป น เลิ ศ ซึ่ ง สามารถทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การ
สัมภาษณ Behavioral Even Interview (BEI), คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ หรือการใชแบบ
สํารวจ การวิเคราะหงาน (Job analysis) และการสังเกตพฤติกรรม เปนตน
4. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดรวบรวม
มาวิเคราะห เพื่อหาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ และศึกษาวา Competencies
เหลานั้นทํางานรวมกันอยางไร จึงออกมาเปนผลการปฏิบัติงานที่ดี
5. การตรวจสอบความถูกตอง (Validation) เปนการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดรวบรวมมา และผลการวิเคราะหของ Competency model ซึ่งมี 3
วิธีการ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ไดแก
5.1 Concurrent cross-validation โดยนํา Competency model ที่
วิเคราะหได ไปอธิบายผลงานของกลุมที่สอง ณ เวลาปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนวา
สามารถอธิบายผลจากกลุมที่สอง ไดหรือไมอยางไร
5.2 Concurrent construct validation โดยใชเครื่องมือที่แตกตางกัน
ในการทดสอบ Competency ที่มีตอผลงานของบุคคล ณ เวลาหนึ่งๆ เชน สรางแบบ
ทดสอบเพื่อวัด Competency ที่ระบุใน Competency model แลวนําไปใชกับกลุมที่มี
ผลงานดีกับปานกลางกลุมใหม ซึ่งถา Competency model มีความถูกตอง ก็ควรจะได
คะแนนที่คอนขางสูง
5.3 Predictive validation โดยการคัดเลือกบุคคล หรือการฝกอบรม
บุคคลใหมี Competency ตาม Competency model แลววัดผลวาบุคคลเหลานี้มีผลงานที่ดี
ขึ้นหรือไม ซึ่ง Predictive validation เปนสิ่งที่ผูบริหารหรือนายจางทุกคนตองการ ให
Competency model เปนเกณฑที่สามารถทํางานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
ไดถูกตอง และแมนยําที่สุด
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6. การประยุกตใช (Application) : เมื่อไดมีการตรวจสอบความถูกตอง
แลว หนวยงานก็สามารถนํา Competency model นั้นไปปรับใชกับกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคกรไดตามที่ตองการ
กลาวโดยสรุป วิธีการสราง Competency model เริ่มจาก การกําหนด
เกณฑที่ใชวัดผลงานที่ดีเลิศ จากนั้นก็รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน การสัมภาษณ
การใหขอมูลกลับแบบ 360 องศา การระดมสมองรวมกับผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจ
พฤติกรรมการทํางานเพื่อหาพฤติกรรมที่เปนเลิศ ตอจากนั้นก็จัดกลุมพฤติกรรมที่รวบรวม
ไดใหเปนหมวดหมู ตัวอยาง Competency model ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย
สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งหมายถึงสมรรถนะที่ตองใชกับทุกคนในกรมฯ มี
จํานวน 8 สมรรถนะ สมรรถนะกลุมงาน (Common competency) ซึ่งหมายถึง
สมรรถนะที่ เ ป น ความรู ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จํ า เป น ในกลุ ม งานนั้ น ๆ จํ า นวน 8
สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะ (Specific competency) เปนสมรรถนะที่เปนความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับสายงาน (ตําแหนง) นั้นๆ จํานวน 5 สมรรถนะ
เปนตน

การประยุกตใช Competency กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานการสรรหาและเลือกสรรผูสมัครงาน
โดยหลักการแลว กระบวนการสรรหาและเลือกสรร เริ่มตนดวยขอมูล
เกี่ยวกับงาน เชน อาจจะพิจารณาจากใบพรรณนางาน (Job description หรือ JD) ที่จะ
ระบุถึงงานและความรับผิดชอบในตําแหนงนั้นๆ ไวอยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหเราสามารถ
วิเคราะหไดวาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานนั้น เราควรเลือกคนที่มีความรู ความสามารถ
อะไรบาง ถาเราพิจารณาภูเขาน้ําแข็งแลว จะพบวานอกเหนือจากความรูและทักษะที่จําเปน
ในการทํางานแลว กระบวนการเลือกสรรควรตองใหความสําคัญกับสวนที่อยูใตน้ํา ที่
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมใหมากขึ้น เทคนิคที่ใชในการคัดเลือกสวนนี้ มักเนนที่การ
สัมภาษณแบบเนนพฤติกรรม (Behavioral Even Interview, BEI) (McClelland, 1973)
ที่ต อ งการให ผูถู ก สัม ภาษณเ ลา ถึง สถานการณ ที่สํ า คัญ ที่สุ ด หรือ เหตุ การณ วิ กฤตหรื อ
ยากลําบากในการทํางานอยางละเอียด เพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมของผูสมัครที่
สอดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ กํ า หนดไว สํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น ๆ ซึ่ ง การ
ประเมินผลเปนการใหน้ําหนักของพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่
เกิดจากการกระทําหรือสิ่งที่ไดปฏิบัติไป หรือจากสถานการณที่เกิดขึ้นหรือจากผลของการ
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กระทํานั้นๆ (สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547) ขอเสียที่สําคัญ
ของ BEI คือตองใชเวลาและคาใชจายสูง นอกจากนั้นผูสัมภาษณตองไดรับการฝกฝนเปน
อยางดี จึงจะไดขอมูลที่ดีและถูกตอง จึงทําใหมีผูนําเทคนิค BEI มาใชยังไมมากเทาที่ควร
องคกรในประเทศไทยที่นําการบริหารงานในระบบสมรรถนะ และใชเทคนิค
BEI มาใชในระบบคัดเลือกบุคลากร เชน บริษัทไทยเบเวอรเรจจํากัด ไดทําการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน โดยใชการสัมภาษณงาน โดยยึดหลักขีดความสามารถหลักของบริษัท
(สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิรยิ ะกุล, 2547)
อยางไรก็ตาม พบวาการใชวิธีการสัมภาษณแบบเนนพฤติกรรมเพียงอยาง
เดียว เปนเรื่องยากที่จะตัดสินไดวาผูสมัครมีพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือไม ดังนั้น จึง
ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครดวยเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากการ
สัมภาษณ เชน การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครมีพฤติกรรมที่
พึงประสงคอยางแทจริง
ดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก การฝกอบรม (Training) และการวางแผน
สืบทอดตําแหนงงาน (Succession planning) เปนตน ในการฝกอบรม สามารถใช
มาตรฐานของขีดความสามารถในการออกแบบการฝกอบรมแบบเปนทางการ และฝกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ซึ่งกลาวถึงทักษะ ความรู และทัศนคติที่สําคัญ
ซึ่งจะกลายเปนพื้นฐานของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร (การกําหนดเนื้อหา วิธีการ
เรียนรู และประเมินผลผูเขารับการอบรม)
อยางไรก็ตามการสรางหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับ Competency-Based
learning เพื่อตอบสนองเปาหมายขององคกรแหงการเรียนรู ควรยึดหลัก 3 ประการ
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) คือ
1) รายละเอียดของเนื้อหาของการเรียนรูตองมุงที่การพัฒนา Competency
ไมวาการเรียนรูนั้นๆ จะมีรูปแบบใดๆ ก็ตาม
2) เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ
3) เปนวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูผลงานที่ตองการ
สวนเรื่องการวางแผนสืบทอดตําแหนงองคกร ควรมีการวางแผนสืบทอด
ตําแหนงงานใหกับพนักงานอยางเหมาะสม โดยพนักงานอาจจะไดรับการเลื่อนขั้นหรือ
โอนยายตําแหนงงานตามความสามารถที่ปฏิบัติงานใหสําเร็จ ซึ่งหากองคกรมีการหา
Competency ในแตละตําแหนงงาน และมีการทําระบบการประเมิน Competency ของ
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ผูดํารงตําแหนงเรียบรอยแลว ก็สามารถนํามาใชรวมในการประกอบการพิจารณาเลื่อน
ตําแหนงได ซึ่งในการเลื่อนตําแหนงนั้น จะตองพิจารณาวาในตําแหนงงานที่พนักงาน
รายนั้นๆ จะไดรับเลื่อนขึ้นไป มี Competency ใดบาง และประเมินดูวาพนักงานคนนั้นจะ
มี Competency ในตําแหนงหรือไม เพื่อไมใหเกิดปญหาวาการเลื่อนตําแหนงทําใหคน
ตองไปทํางานที่ไมมีขีดความสามารถในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งไป
ดานการบริหารผลงาน หรือคาตอบแทน
หลักการบริหารผลงานคือ การใหรางวัลกับผลงานที่ดี เพื่อจูงใจใหเกิด
ผลงานที่ดีตอไป (รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, 2548)
โดยทั่วไปการบริหารผลงานหรือคาตอบแทน มักจะนําผลการปฏิบัติงานมา
ใชในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานมักแบงเปนสองสวน คือผลงานหรืองานที่มอบหมาย
และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ซึ่งอยูใตน้ําและพรอมที่แสดงออกในรูปของ
พฤติกรรมในการทํางาน ดังนั้นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ควร
จะประเมินผลงานทั้งสองสวนที่กลาวมา
ตัวอยางการประเมินผลงานปฏิบัติงานของหนวยงานแหงหนึ่ง ซึ่งมีการ
ประเมินทั้งผลงานที่ไดรับมอบหมายและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทํางาน โดยได
กําหนดองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน 3 องคประกอบคือ ผลงานโดย
ภาพรวมของกลุมงาน พฤติกรรมการทํางาน และคะแนนผลงานรายบุคคล ซึ่งแตละ
องคประกอบจะแยกเปนพฤติกรรมยอยๆ อีก เชน
องคประกอบ “ผลงานรายบุคคล” ประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ และ
เกณฑการใหคะแนน ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรม :

จํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่

กําหนด
1 คะแนน ไม ทํ า งานตามที่ กํ า หนด หรื อ ปริ ม าณงานที่ ทํ า ได ต่ํ า กว า
เปาหมายที่กําหนดมาก
2 คะแนน ปริมาณงานที่ทําไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
3 คะแนน ปริ ม าณงานที่ ทํ า ได เ ป น ไปตามความคาดหวั ง หรื อ ตาม
เปาหมายที่กําหนด
4 คะแนน ปริมาณงานที่ทําไดมากกวามาตรฐานที่กําหนด
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5 คะแนน ปริ ม าณงานที่ ทํ า ได ม ากกว า ที่ ค าดหวั ง ไว เ ป น อย า งมาก
สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไดกอนเวลา
องคประกอบ “คุณลักษณะและพฤติกรรม” ประกอบดวยพฤติกรรมยอย
และเกณฑการใหคะแนน ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรม : การมาทํางานและอุทิศเวลาใหกับงาน
1 คะแนน ในแตละวันเริ่มลงมือทํางานชาและเลิกกอนเวลาเปนประจํา
ละทิ้งงานที่ไดรับมอบหมายเสมอ
2 คะแนน ในแตละวันเริ่มลงมือทํางานชาและเลิกทํางานทันที โดยไม
คํานึงถึงงานวาเสร็จหรือไม
3 คะแนน ทํางานเต็มเวลา
4 คะแนน ทํ า งานเต็ ม เวลา และตั้ ง ใจทํ า งานจนเสร็ จ สมบู ร ณ โ ดยไม
คํานึงถึงเวลา
5 คะแนน ทํางานเต็มเวลาสูงกวามาตรฐานที่กําหนดและสามารถทํางาน
เพิ่มเติมจากงานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ
ปจจุบันองคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
Competency มาปรับใชในการบริหารผลงานและคาตอบแทนเชนเดียวกับผลการสํารวจ
เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานขององคกรในประเทศไทย” ของสมาคมการจัดการงาน
บุ ค คลแห ง ประเทศไทย พบว า ในการออกแบบและการวางแผนการบริ ห ารผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน องค ก รร อ ยละ 54.6
มี ก ารนํ า แนวคิ ด การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
(Competency) ของพนักงานมาใช และใน 54.6 นั้น มีถึงรอยละ 83.9 ที่ใชดัชนีชี้ผลการ
ปฏิบัติงาน (Key performance indicator : KPI) เชื่อมโยงกับขีดความสามารถของ
พนักงานดวย (ถนอมรัตน ฟองเลา, 2005) ถึงเวลาแลวหรือยังที่หนวยงานของทานจะ
นําแนวคิดเกี่ยวกับ Competency มาปรับใช โดยเฉพาะในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
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OMPETENCY : เรื่องใหม แต...
...ไมใช
เรื่องยาก
ณรงควิทย แสนทอง 1

ณ วินาทีนี้คงจะพูดไดวาถาใครไมเคยไดยินคําวา "Competence" หรือ
"Competency" คงจะเชยนาดู แตถาใครบอกวายังไมเขาใจความหมายอยางลึกซึ้งนั้น เปน
เรื่องปกติ เพราะอะไรก็ตามที่ออกมาใหมๆ มักจะสรางความสับสนใหกับเราอยูเสมอ
คนนั้นก็ตีความแบบนี้ คนนี้ก็ตีความแบบนั้น มีหลายสํานักเหลือเกิน ตอนแรกๆ มีบางคน
แปล Competency วา "สมรรถนะ" บางคนก็บอกวา "ความสามารถ" ในขณะที่บางคนบอกวา
"ศักยภาพ" จนถึงตอนนี้ผมเองก็ยังไมทราบเลยวาควรจะแปลวาอะไรดี บางครั้งคิดเลนๆ
วานาจะเรียกวา "นิสัยดีที่ถาวร" ก็ฟงแปลกๆ หูนาดู หรือไมก็อยากจะเรียกวา "สัน-นะดาน" ก็ฟงแลวระคายหูมากไปหนอย
เอาเปนวาอยาไปสนใจกับคําแปลของมันมากเลย ใหเลือกคําแปลที่เราชอบ
สักคําก็แลวกัน หรือเรียกทับศัพทวา "คอมพีเทนซี่" ไปเลยก็ได จะไดไมตองแปลใหปวดหัว
แต...สิ่งที่เราควรจะสนใจนั้นนาจะอยูที่ความหมายและการนําไปประยุกตใชมากกวา
เวลาเราเดินไปรานมินิมารทในปจจุบันเรามักจะไดยินเสียง "นิ๊ง หนอง"
และตามมาดวยคําวา "สวัสดีครับ" "สวัสดีคะ" ขอใหเราลองสังเกตดูนะครับวา เจาของ
คําพูดนั้นสีหนาเปนอยางไร บางครั้งอยาวาแตหนาไมรับแขกเลย แมกระทั่งไทย จีน ฝรั่ง
1

วิทยากร และที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการผูจัดการบริษัท พีเพิล แวลูว
จํากัด narongwit_s@hotmail.com
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อินเดีย หนาพวกเขาก็ไมรับเหมือนกัน บางทียังหาตัวเจาของคําพูดไมเจอเลย เพราะเขา
กําลังนั่งเก็บของอยูตรงไหนก็ไมรู คําวาสวัสดีที่พูดออกมานั้น สวนใหญผมคิดวาเขาไมได
สวัสดีเรา เพราะผมเคยแกลงเดินผานหนารานแลวเอามือผลักประตู พอมีเสียง "นิ๊ง หนอง"
พนักงานขายเขาก็พูดคําวา "สวัสดี" เหมือนกัน นั่นแสดงใหเห็นวาเขาไมไดสวัสดีผม แต
เขาสวัสดีคุณ "นิ๊ง หนอง" อยางนี้เขาเรียกกันวา "พฤติกรรม" ไมใช Competency ถา
จะใหเห็นชัดเจนมากขึ้น เราจะเห็นวาเมื่ออยูในรานเขาสวัสดี แตพอหมดเวลางาน เราเดิน
สวนกับเขาขางนอก ทั้งๆ เขาก็รูวาเราคือลูกคาที่เขาไปซื้อของกับเขาเปนประจํา เขาจําเรา
ไดแน แตเขาก็ไมไดสวัสดีเราเพราะไมใชหนาที่ อยางนี้แหละครับที่ผมเรียกวาเปนเพียง
"พฤติกรรม" คือการแสดงออกตามสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน และสิ่งกระตุนในที่นี้คือตําแหนง
หนาที่การงานที่เขาทํา รวมถึงเสียง "นิ๊ง หนอง"
ลองนึกถึงเวลาเราไปโรงแรมหาดาวหรือรานอาหารชั้นเลิศกันบาง คนที่
ตอนรับเราเขามักจะพูดวา "สวัสดีคะ" หรือ "สวัสดีครับ" เหมือนกับรานมินิมารท แตสิ่งที่
เราเห็นแตกตางกันก็คือ สีหนา ทาทาง แววตา เขาสวัสดีเราจริงๆ เขาไมไดสวัสดีเสียง
ประตู และคนเหลานี้ไมวาเราจะเดินไปเจอเขาตรงมุมไหนของโรงแรมหรือรานอาหาร หรือ
เดินสวนกับเราขางนอก ถาเขาจําเราได เขาก็จะยิ้มแยมทักทายสวัสดีเราเหมือนกันหมด
อยางนี้ผมเรียกวาคนๆ นั้นมี Competency
จากสองตัวอยางขางตนนี้ ผมคิดวาทานผูอานคงจะพอมองเห็นภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้นวา ความหมายของ Competency นั้นหมายถึงอะไร คงไมตองอธิบายใหทาน
เขาใจไขวเขวดวยคําอธิบายของผมอีก เพราะบางครั้งผมเคยมีประสบการณวาจากตัวอยาง
ที่ผูเขียนไดยกมานั้นทําใหผมเขาใจไดอยางชัดเจน แตพอผูเขียนมาสรุปความหมายกลับ
ทําใหผมไมเขาใจเหมือนเดิมหรืออาจจะมึนงงมากกวาเดิมอีก
เครื่องมือเครื่องใชทุกอยาง ไมวาจะเปน มีด ไขควง หรือเลื่อย โดยสภาพ
ของตัวมันเองแลวคงไมมีคุณไมมีโทษอะไรหรอก คุณหรือโทษจะเกิดขึ้นตอเมื่อถูกนําไปใช
งานเทานั้น เชนเดียวกันกับ Competency ถามันอยูเฉยๆ ก็คงไมมีโทษหรือประโยชน
อะไร ดังนั้น
ความสําคัญอยางหนึ่งที่เราควรจะมาพูดถึงคือ ทําอยางไรจึงจะนําเอา
Competency ไปใชในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอนที่ Competency เขามาใหมๆ ตามประสาคนไทยที่ชอบเหอ หลาย
องคกรนําไปใชเลยทันทีทั้งๆ ที่ยังไมไดศึกษาใหละเอียดวามันคืออะไร จะใชงานอยางไร
คนในองคกรเองยังไมเขาใจเลย บางองคกรรีบวาจางที่ปรึกษาใหเขามาดําเนินการบาง
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บางองคกรก็ดําเนินการเอง นําไปใชเองบาง ผิดบางถูกบาง ชาบางเร็วบาง สุดทายสิ่งใหม
ก็กลายเปนของเกาไปดวยเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกิดประโยชนนอย แถมยังมีปญหา
อุปสรรคอีก คนก็เบื่อเร็ว พอเวลาผานไปสักระยะหนึ่ง องคกรอื่นๆ เขานําไปใชแลวประสบ
ความสําเร็จ องคกรที่เคยลมเหลวแลว จะนํากลับมาใชยากมาก เพราะประสบการณเดิมยัง
ฝงอยูในหัวของคนในองคกร
หลายองคกรเริ่มนําเอา Competency มาใชเนื่องจากขอกําหนดของระบบ
ISO โดยเฉพาะในเรื่องของการฝกอบรม หลายองคกรนําเอามาใชเพราะระบบประเมินผลงาน
สมัยใหม ในความเปนจริงแลว Competency ควรจะนําเขามาใชตั้งแตการจัดทําใบ
กําหนดหนาที่งานแลว เพราะถาใบกําหนดหนาที่งานซึ่งเปนฐานรากในการบริหารคนได
ถูกออกแบบไวอยางมีประสิทธิภาพแลว ไมวาจะนําเอา Competency ไปใชในเรื่องอะไรก็
สามารถทําไดงายขึ้น แตถาองคกรใดก็ตามที่เริ่มนําเอา Competency มาใชในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งกอน เชน เรื่องฝกอบรม พอตองการนําไปใชเรื่องอื่นๆ เชน การสรรหา แผนสืบทอด
ทายาททางตําแหนง การประเมินผลงาน ก็ตองมานั่งวิเคราะหทบทวนกันใหมอีก
เพื่อใหการนําเอา Competency
แนะนําแนวทางการนําไปใชในองคกรดังนี้

ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพผมจึงขอ

• กําหนด Competency ใหชัดเจน
การกําหนด Competency ควรจะกําหนดทั้งที่เปน Core Competency
(ลักษณะความสามารถที่บุคลากรในองคกรตองมี แลวจะทําใหสนับสนุนวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายระยะยาวขององคกรได) และ Job Competency (ลักษณะความสามารถที่
ตําแหนงงานตองการ เพื่อใหงานในตําแหนงนั้นๆ บรรลุเปาหมาย) วามีอะไรบาง
• กําหนดลักษณะพฤติกรรมเดนที่ตองการ
ควรจะมีการวิเคราะหเพื่อกําหนดลักษณะพฤติกรรมเดนที่ตองการจาก
Competency แตละตัวกอน เชนคุณลักษณะของการทํางานเปนทีมคือการรวมกันแสดง
ความรับผิดชอบตอปญหา การมองเปาหมายของทีมงานมากกวาเปาหมายสวนตัว หรือ
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ถาเปน Job Competency ก็ควรระบุให
ชัดเจนลงไปเลยวาพฤติกรรมเดนๆ ในเรื่องมนุษยสัมพันธของผูจัดการฝายบริการลูกคาคือ
อะไร เชน การเริ่มตนทักทายลูกคา การจัดการกับลูกคาที่มีปญหา การติดตามผลการ
แกไขขอรองเรียนของลูกคา การคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคา ฯลฯ
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• นําเอาพฤติกรรมเดนของ Competency ไปออกแบบระบบที่
เกี่ยวของ
เมื่อเราได Competency และพฤติกรรมเดนแลว ใหนําไปออกแบบ
ระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เราจะตองนําเอาพฤติกรรม
เดนที่ได ไปแปลงเปนคําถาม ในการสัมภาษณ แบบทดสอบ หรือกิจกรรมที่จะสามารถวัด
ไดวาผูสมัครมี Competency ตรงกับที่ตําแหนงงานตองการหรือไม
- การนําไปใชในการออกแบบระบบการพัฒนาและฝกอบรม โดยการ
นําเอาพฤติกรรมเดนที่วิเคราะหไดไปแปลงเปนหลักสูตรการฝกอบรม และอยาลืมวา
Competency ทุกตัวไมจําเปนตองอบรมเพียงหลักสูตรเดียว เชน Competency เรื่องภาวะ
ผู นํ า ไม ไ ด ห มายความว า ส ง พนั ก งานคนนั้ น ไปอบรมหลั ก สู ต รภาวะผู นํ า แล ว เขาจะมี
Competency เพราะคําวาภาวะผูนํานั้นประกอบดวยพฤติกรรมเดนหลายๆ ตัว เชน การ
กลาในการตัดสินใจ การแกไขปญหาเฉพาะหนา การโนมนาวจูงใจผูอื่น ฯลฯ ดังนั้น
หลักสูตรที่จะทําใหพนักงานมีภาวะผูนําไดนั้น อาจจะตองประกอบกันหลายๆ หลักสูตร
เชน เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการสรางแรงจูงใจ เทคนิคการใหคําปรึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังสามารถนําเอา Competency ที่ไดไปใชในการ
ประเมินวาผูดํารงตําแหนงแตละคนมีความสามารถในเรื่องนั้นๆ หรือยัง มากนอยเพียงใด
(Individual
เพื่อที่จะไดนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถสวนบุคคล
Development Plan) ตอไปได
- การนําไปใชในการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จะตอง
นําเอาพฤติกรรมเดนไปใชในการติดตามพฤติกรรมในการทํางาน และควรจะมีระบบการ
บันทึกพฤติกรรมรองรับดวย
- การนํ า ไปใช ใ นการออกแบบเส น ทางความก า วหน า ในอาชี พ
(Career Development Plan) โดยการนําเอา Competency ของตําแหนงที่สูงขึ้นไปมา
เปนตัวกําหนดวาผูดํารงตําแหนงนั้นๆ ควรจะตองพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของ
ตัวเองในเรื่องใดบางกอนที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงขึ้นไป มี Competency ตัวไหนบาง
ที่มีเหมือนๆ กัน มีตัวไหนบางที่ตองมีเพิ่มเติม
• การติดตามประเมินผล และทบทวนการนํา Competency ไปใช
ในองคกร
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เรื่องนี้ถือเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะไมวาระบบอะไรก็ตาม จะไดผล
หรือไมไดผล จะอยูกับเรายั่งยืนหรือชั่วครั้งชั่วคราว ก็ขึ้นอยูกับกระบวนการในการ
ประเมินและติดตามผลระบบนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปแรกๆ ที่นําเอาระบบนี้ไป
ใช ตองทําใหบุคลากรเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ เพราะถาเขายังไมเห็นความสําคัญในการ
นําไปใชงาน ไมชาไมนานระบบนี้ก็จะถูกลืมไปหรือไมก็ลบเลือนไปตามกระแส และที่
สําคัญคือการนําเอาผลการประเมินมาใชในการประชุม เพื่อทบทวนแนวทางในการแกไข
หรือพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้ควรจะเขาไปอยูในการประชุมระดับ
บริหาร เรียกงายๆ วาควรจะเขาไปเปนวาระการประชุมแหงชาติดวย มิฉะนั้น มันจะมี
ความสําคัญดอยลงไป
จากแนวทางดัง กล า ว คิ ด วา คงพอจะช ว ยให ท า นผู อ า นสามารถนํ า เอา
Competency ไปใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความคิดเห็นสวนตัว
แลว ผมคิดวาหลายคนรูจัก Competency เปนอยางดี แตมักจะติดอยูตรงที่ขั้นตอนการ
นําไปใช
และตํารับตําราสวนใหญก็ไมคอยมีใครพูดถึงเรื่องนี้ สวนใหญจะพูดถึง
ความหมายและความสําคัญเสียมากกวา เหตุผลหนึ่งที่เขาไมสามารถเขียนแนวทางการ
นําไปใชที่ชัดเจนไดก็เพราะไมมีแนวทางใดที่เปนแนวทางที่ดีที่สุด (The Best Way)
สําหรับทุกองคกร
แตละองคกรจึงควรไปกําหนดกลยุทธและแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชกันเอาเอง เพราะแตละองคกรมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน ทั้งสไตลการ
บริหารของผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร รวมถึงสภาพแวดลอมในดานตางๆ ที่ไมเหมือนกัน
สุดทายนี้ผมหวังเปนอยางยิ่งวาองคกรตางๆ คงจะนําเอาระบบ Competency
และรวมถึงระบบใหมอื่นๆ เขามาใชในองคกรอยางมี "สติ" อยาเหอตามกระแส แตก็อยา
หนีกระแสไปจนสุดกู อยารีบนําไปใช อยาคาดหวังวาจะตองเต็มรูปแบบ อยาลอกเลียนใคร
มา อยาทําแบบไฟไหมฟาง อยาเริ่มตนดวยคําวา "ยาก" แต...เราควรจะศึกษาระบบนั้นๆ
ใหลึกซึ้งแลวจึงนํามาใชใหเหมาะสมกับลักษณะองคกรของเราเอง

C

ompetency แตกตางจากทักษะ ความรู
ทัศนคติ และแรงจูงใจ อยางไร
กรมการแพทย 1

เนื่องจาก สมรรถนะ (Competency) เปนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) จึงสงผลใหคนทั่วไปสับสนวา
สมรรถนะ (Competency) แตกตางจากความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ทัศนคติแรงจูงใจ (Attitude/Motive) อยางไร หรือ ความรูหรือทักษะที่บุคคลมีอยูนั้นถือเปน
Competency หรือไม เพื่อไมใหเกิดความสับสน สถาบัน Schoonover Associates ไดมี
การศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไวดังนี้

สมรรถนะ VS ความรู
ความรู อยางเดียวไมถือเปน สมรรถนะ เวนแตความรูในเรื่องนั้นจะนํามา
ประยุกตใชกับงานใหประสบผลสําเร็จจึงถือเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะ
ตัวอยาง ความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ “ราคา” ในตลาด
ถือเปนความรู แตความสามารถในการนําความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ
”ราคา” ในตลาด มาพัฒนารูปแบบการกําหนด “ราคา” ไดนั้น จึงจะถือเปนสมรรถนะ

สมรรถนะ VS ทักษะ
1

จาก http : www.dms.moph.go.th/competency/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3 ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหเผยแพร
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ทักษะ (Skill) อยางเดียวไมถือเปนสมรรถนะ แตทักษะที่กอใหเกิด
ผลสําเร็จอยางชัดเจนถือเปน สมรรถนะ
ตัวอยาง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม เปนทักษะ แต
ความสามารถในการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหม (Positioning) ในตลาดใหแตกตางจาก
คูแขง ถือเปนสมรรถนะ

สมรรถนะ VS แรงจูงใจ/คุณลักษณะ
สมรรถนะ ไมใชแรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive/Attitude) แตเปนแรงขับ
ภายใน ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุงหวัง ไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของเขา
ตัวอยาง การตองการความสําเร็จ เปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดแนวคิดหรือ
ทัศนคติที่ตองการสรางผลงานที่ดี แตความสามารถในการทํางานใหสําเร็จไดตรงตามเวลา
ที่กําหนด ถือเปนสมรรถนะ
สรุปแนวคิดของ Schoonover Associates เชื่อวา ความรู ทักษะ
แรงจูงใจ/ทัศนคติ โดดๆ ไมใชสมรรถนะ แตเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดสมรรถนะ
ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ ดังภาพ

Skill
ทักษะ

สมรรถนะ
Attributes
คุณลักษณะ

Knowledge
ความรู

ส

มรรถนะ(Competency) กับระบบการบริหาร
บุคลากรสมัยใหม
ณรงควิทย แสนทอง 1

จากการที่ไดมีแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม หลั่งไหล
จากตางประเทศเขามาสูประเทศไทยมากขึ้นและบอยขึ้นนั้น ไดชวยใหองคกรตางๆ ใน
บานเราเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู และนําความรูใหมๆ เหลานี้ไปใชในการบริหารงาน
ใหกาวทันโลกมากยิ่งขึ้น
แต...ในขณะเดียวกันความรูเชิงวิชาการสมัยใหมเหลานี้ ก็ไดสรางความ
หนักอกหนักใจใหกับผูบริหารทั้งรุนเกาและรุนใหมไมนอยเชนกัน เพราะตองฝาดานทั้งการ
เรียนรูเพื่อทําความเขาใจแนวคิดที่แทจริง ซึ่งแนวคิดสวนใหญจะอิงอยูกับวัฒนธรรมองคกร
แบบตะวั น ตก และด า นของการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช จ ริ ง ในองค ก ร ซึ่ ง อยู บ นพื้ น ฐานของ
วัฒนธรรมองคกรแบบไทยๆ ทั้งไทยแทและไทยลูกผสม (ไทย ญี่ปุน ตะวันตก ฯลฯ)
Competency ก็เปนหนึ่งในแนวคิดของระบบการบริหารจัดการสมัยใหมที่
กําลังไดรับความนิยมจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนบานเราในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อเปน
แนวทางในการสรางความกระจางใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการนําเอาแนวคิดนี้ไปใช
ในองคกร จึงขอนําเสนอโดยใชคําถามเปนตัวนําในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการผูจัดการบริษัท พีเพิล แวลูว
จํากัด
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สมรรถนะ (Competency) คืออะไร?
คําวา Competency เปนคําที่หาศัพทภาษาไทยที่แปลแลวไดความหมาย
แบบตรงๆ ยากเหมือนกับการที่ฝรั่งหาคําแปลคํา วา “เกรงใจ” ของไทยไมไดนั่นแหละ
ดังนั้น จึงทําใหเกิดคําศัพทภาษาไทยที่ตองการแปลความหมายของคําวา Competency
มากมายหลายคํา เชน สมรรถนะ ความสามารถ ศักยภาพ หรือคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
แตจะแปลอยางไรก็ตาม ความหมายของ Competency โดยสรุปก็คือ ลักษณะเฉพาะ
ส ว นบุ ค คลที่ แ สดงออกมาให เ ห็ น ในรู ป ของความรู ทั ก ษะ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอ
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจของบุ ค คลที่ เ อื้ อ หรื อ ช ว ยส ง เสริ ม ให ค นนั้ น
สามารถทํางานไดผลงานที่สูงกวามาตรฐาน ถาจะสรุปเปนแบบภาษาชาวบานใหเขาใจ
ไดงายขึ้นก็นาจะพูดไดวา สมรรถนะคือความรูความสามารถและนิสัยของคนที่จะชวยให
คนๆ นั้นสามารถทํางานไดดีกวาหรือเกงกวาคนอื่นนั่นเอง
ถาจะแบงองคประกอบยอยๆ ของสมรรถนะ สามารถแบงออกได 5 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1: แรงขับเคลื่อนภายใน (Motive) หมายถึง พลังภายในซึ่งอยูใน
สวนลึกของคนที่มีสวนชวยใหคนเกิดแรงจูงใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความมุงมั่น และ
ทุมเท ซึ่งพลังภายใน (ภาษาชาวบานอาจจะเรียกวาแรงใจ แรงบันดาลใจ หรือแรงฮึด) นี้
อาจจะมีเหตุปจจัยหรือเกิดแรงบันดาลใจแตกตางกัน เชน บางคนมีแรงจูงใจในการตอสู
ชีวิตเพราะลูก บางคนมีแรงจูงใจในชีวิตเพราะตองการการยอมรับจากคนอื่น บางคนมี
แรงจูงใจมาจากการที่ตองการเอาชนะคําสบประมาทของผูอื่น ฯลฯ
พลังภายในนี้เปนสวนประกอบที่สําคัญมากของสมรรถนะ
เพราะ
เปรียบเสมือนขุมพลังงานที่จะบงชี้วาคนอยากทํางานหรือไม (แรงจูงใจอาจจะไมมาก
พอที่จะตอ สูกับ ปญหาอุปสรรค) บงชี้ วา คนสามารถทํางานดี ไดอ ยางต อเนื่ อ งหรือ ไม
(แรงจูงใจอาจจะมีแตไมตอเนื่อง มีเปนชวงๆ หรือฮึดเปนพักๆ)
องคประกอบของสมรรถนะในสวนนี้ คนแตละคนมีไมเทากัน แตเปนสวนที่
สามารถสรางได แรงจูงใจบางเรื่องบางคนอาจจะสรางไดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เชน ในชวง
ที่เดือดรอนเรื่องเงิน ปจจัยจูงใจเรื่องผลตอบแทนจากการทํางานอาจจะมีอิทธิพลสูง แตเมื่อ
ความจําเปนเรื่องเงินถูกเติมเต็มเรียบรอยแลว ปจจัยจูงใจเรื่องผลตอบแทนจากการทํางาน
อาจจะลดนอยลง ในขณะที่แรงจูงใจบางเรื่องของบางคนอาจจะสรางแลวอยูนาน เชน สราง
ใหคนมีจิตสํานึกในเรื่องตางๆ ถาสรางใหเขาเกิดความอยาก (แรงจูงใจ) เหลานี้ได ความ
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อยากนี้ก็จะเปนพลังขับเคลื่อนเขาไปตลอด เชน คนบางคนทํางานเพื่อสังคมโดยไมคิดถึง
ผลตอบแทนใดๆ แรงจูงใจแบบนี้มักจะอยูกับคนๆ นั้นไดนานหรือตลอดไป
สวนที่ 2: อุปนิสัย (Trait) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของคน (นิสัยสวน
ลึก) ซึ่งลักษณะนิสัยใจคอนี้มักจะเปนสิ่งที่เกิดและอยูกับคนมานาน เปนสิ่งที่คอยๆ สะสม
มาเรื่อยๆ จนกลายเปนนิสัยประจําตัวของคนๆ นั้นไปโดยอัตโนมัติ เชน มีนิสัยโมโหราย มี
นิสัยคดโกง มีนิสัยใจออน ชอบชวยเหลือคนอื่น ฯลฯ
องคประกอบในสวนนี้เปนสวนที่สําคัญตอการบริหารคน เพราะเปนสวนที่
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงยากมาก หรืออาจจะพูดไดวาเปลี่ยนแปลงไมไดเลย เพราะกวาคน
แตละคนจะมีนิสัยเหมือนที่เราเห็นอยูในปจจุบันนั้น ตองใชเวลาสั่งสมมานาน ดังนั้น การที่
จะมาเปลี่ยนเพียงชั่วขามคืนขามวันนั้นคงจะทําไดยากหรือทําไมไดเลย จะทําไดดีที่สุดก็
เพียงการปองกันไมใหคนไดมีโอกาสนําเอานิสัยที่ไมดีออกมาใชเทานั้น ดังนั้น จงปองกัน
ไมใหคนที่มีอุปนิสัยไมดีเขามาทํางานในหนวยงาน หรือจงปองกันไมใหคนที่นิสัยไมดีมี
โอกาสแสดงนิสัยที่ไมดีออกมาในการทํางาน อาจจะตองมีระบบที่ควบคุมหรือปองกันไมให
คนเหลานี้แสดงออกถึงนิสัยไมดี
สวนที่ 3: การรับรูตัวเอง (Self-image) หมายถึง ความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีตอตัวเอง เพราะองคประกอบขอนี้จะเปนตัวกําหนดลักษณะพฤติกรรมของคนวาควรจะ
แสดงออกอยางไร เชน บางคนชอบคิดวาตัวเองไมเกง ทําใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงใหเห็น
ถึงการขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง มักจะยกยองคนอื่น และดูถูกตัวเอง
องคประกอบในขอนี้ ถึงแมวาบางเรื่องจะอยูกับคนมานาน แตก็พอที่จะ
ปรับเปลี่ยนได เชน คนที่มีทัศนคติตอพอแมไมดี อาจจะเปลี่ยนความคิดไดเมื่อตัวเองเปน
พอแม คนที่ดูถูกตัวเอง อาจจะเปลี่ยนทัศนคติไดเมื่อไดประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง คนที่มีทัศนคติที่ไมดีตอคนที่เพิ่งพบกันเปนครั้งแรกเพียงเพราะรูปลักษณภายนอก
อาจจะเปลี่ยนทัศนคติไดเมื่อไดรูจักคนๆ นั้น และมีความสนิทสนมกันมากขึ้น
สวนที่ 4 : ความรู (Knowledge) หมายถึง หลักการ ขอมูล ขอเท็จจริงที่
คนมีอยูและสามารถนํามาเชื่อมโยงกันออกมาเปนองคความรูในเรื่องตางๆ ได เชน ความรู
ในงาน ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
ความรูถือเปนองคประกอบที่สามารถเรียนรูไดดวยวิธีการตางๆ เชน ศึกษา
ด ว ยตนเอง ฝ ก อบรม การศึ ก ษา หรื อ การถ า ยทอดประสบการณ จ ากผู อื่ น ดั ง นั้ น
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องคประกอบในสวนนี้จึงไมจีรังยั่งยืนเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ความรู
บางอยางอาจจะเกาหรือไมทันสมัย ความรูบางอยางอาจจะอยูไดนาน
สวนที่ 5 : ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการลงมือปฏิบัติหรือ
แสดงใหเ ห็นถึงความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง เชน ทักษะดา น
ภาษาตางประเทศ ทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณ ฯลฯ
ทักษะถือเปนองคประกอบที่สําคัญตอการทํางาน เพราะบางงานตองการ
ทั ก ษะเฉพาะด า น และทั ก ษะมั ก จะต อ งอาศั ย เวลาในการเรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนมากกว า
องคประกอบเรื่องความรู
ดังนั้น สมรรถนะที่แทจริงจึงหมายถึงลักษณะรวมขององคประกอบทั้ง 5
ประการของคน ที่สะทอนออกมาใหเราเห็นหรือรับรูไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การแสดงออกที่มีผลตอการทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency) มีความสําคัญตอการบริหารบุคลากรอยางไร?
จากแนวคิดเรื่อง Put the right man on the right job นั้นยังเปนแนวคิดที่
ถูกตองอยู แตถาจะใหดีกวานั้นก็คือ จะตองขยายเพิ่มเติมวาคําวา “the right man” นั้น
หมายถึง...
 คนที่มีความรู (Knowledge) เพียงพอตอการทํางาน
 คนที่มีทักษะ (Skills) ในระดับสามารถปฏิบัติงานได
 คนที่มีทัศนคติ (Self- image) ที่ดีทั้งตอตัวเอง ตองาน และตอผูอื่น
 คนที่มีอุปนิสัย (Trait) ที่ไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน
 คนที่มีแรงจูงใจ (Motive) ในการทํางานที่มากพอและตอเนื่อง เพื่อให
สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได
การบริหารคนใหไดผลสูงสุดในยุคของการบริหารองคกรเชิงกลยุทธ จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบริหารสมรรถนะของคนเชิงกลยุทธดวย นั่นก็คือเมื่อกลยุทธองคกร
เปลี่ยนไป จะตองมานั่งทบทวนและพิจารณากันทุกครั้ง วาการที่จะทําใหเปาหมายเชิง
กลยุ ทธ ขององค กรได รั บการขั บเคลื่ อนไปให บรรลุ เป าหมายได นั้ น จํ าเป นต องอาศั ย
สมรรถนะเรื่องไหนของคนกลุ มใดในองคกร และจะตอ งทํา การปรั บเปลี่ย น โยกยา ย
มอบหมายงานให ต รงกั บ สมรรถนะของคนให ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพราะบางคนมี ค วามรู
ความสามารถสูง (เปนทั้งคนเกงและคนดี) แตอาจจะไมเหมาะสมกับการบริหารงานใน
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สถานการณที่เปลี่ยนแปลงบอยๆ อาจจะไมเหมาะสมกับการทํางานที่มีการเมืองเขามา
แทรกแซง หรืออาจจะไมเหมาะกับการทํางานที่เปนงานโครงการก็ได
ดังนั้น สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอกระบวนการในการบริหารบุคลากร
ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะดีๆ ใหอยูกับ
องคกรไปนานๆ จากเดิมที่องคกรเคยบริหารคนตามวุฒิการศึกษา จะตองเปลี่ยนมา
เปนการบริหารคนตามสมรรถนะมากขึ้น เพราะวุ ฒิการศึก ษาเป นเพี ยงคุ ณสมบัติขั้ น
พื้นฐานไปแลว สิ่งที่จะทําใหคนแตกตางกันคือสมรรถนะ ตอไปจะรับใครเขาทํางาน จะ
พัฒนาใคร จะเลื่อนตําแหนงใคร จะตองตัดสินกันที่สมรรถนะมากขึ้น

จะนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใชในองคกรไดอยางไร?
การใหความรูถือเปนหัวใจสําคัญของการนําเอาระบบตางๆ เขามาใชใน
องคกร ทั้งนี้เพื่อใหคนในองคกรไดรูจัก เขาใจ และเห็นความสําคัญของเรื่องนั้นๆ กอน
เช น เดี ย วกั น การที่ จ ะนํ า เอาแนวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะไปใช จะต อ งมี ก ารให ค วามรู แ ก
บุคลากรกอนเปนอันดับแรก สําหรับวิธีการในการใหความรูอาจจะจัดใหเหมาะสมกับแต
ละกลุมคน บางกลุมอาจจะตองจัดฝกอบรม อาจจะพาไปดูงานจากองคกรอื่น อาจจะใช
กิจกรรมประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการเผยแพรความรู และที่สําคัญที่สุดคือตองตี
โจทยใหแตกและตอบคําถามคนในองคกรใหไดวาถาเรานําเอาเรื่องสมรรถนะเขามาใชใน
การบริหารงานแลว องคกรจะไดอะไร คนทํางานจะไดอะไร จะมีปญหาอะไรหรือไม ทําให
ชีวิตการทํางานของแตละคนยุงยากขึ้นหรือไม
เนื่องจากเรื่องสมรรถนะเปนเรื่องที่คอนขางใหม และยากตอการทําความ
เขาใจไปพรอมๆ กันของคนทั้งองคกร ดังนั้น จึงควรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อทํา
หนาที่ในการศึกษาและนํามาใชในองคกร คณะทํางานควรจะเปนผูรูจริงที่จะตองทําหนาที่
แปลงแนวคิดสูการปฏิบัติที่เหมาะสมกับลักษณะองคกร ถาเปนไปไดคณะทํางานควรจะมี
เวลากับการดําเนินการเรื่องสมรรถนะอยางเต็มที่ (ทํางานเต็มเวลา) เพราะถาคณะทํางาน
ยังคงทํางานประจําอยู คงจะเปนการยากที่จะทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ แตถา
ติดขัดเรื่องกําลังคนก็ควรจะมีคณะทํางานอยางนอยสองถึงสามคนที่ทํางานในเรื่องนี้เต็ม
เวลา
การดําเนินการในการพัฒนาระบบการบริหารสมรรถนะของบุคลากร ควร
จะดําเนินการไปทีละขั้นตอน และอาจจะเลือกกลุมตัวอยางบางระดับ บางหนวยงานมา
เปนกรณีศึกษากอน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาโมเดลที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความเหมาะสม และ
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เปนไปไดกับการบริหารบุคลากรในองคกรของเรากอน แลวคอยนําไปดําเนินการใชทั่วทั้ง
องคกรตอไป

สรุป
สมรรถนะนาจะเปนเครื่องมือการบริหารงานเชิงกลยุทธอยางหนึ่งที่จะชวย
ใหผูบริหารนําพาองคกรไปสูเปาหมายไดอยางมั่นใจมากยิ่งขึ้น แตหัวใจสําคัญของการนํา
เครื่องมือนี้ไปใชในองคกร คือการรูจริงและใชจริง ไมใชการนํามาใชตามแฟชั่นหรือตาม
กระแส (ใชเพราะคนอื่นเขาใชกัน ใชเพราะกลัวตกยุค ใชเพราะอยากเอาไวอวดชาวบาน
ฯลฯ) และหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า “สมรรถนะ” จะเข า ไปมี บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การ
บุคลากรขององคกรตางๆ มากยิ่งขึ้น

ศั

กยภาพรวมของขาราชการ

(Competence of a Government Official)
รองศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย 1

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความหลากหลายและกวางขวางในเรื่อง
ศักยภาพรวม (Competence) ของขาราชการ
จึงขอเสนอความเห็นเชิงวิชาการอีก
แงมุมหนึ่ง
และเพื่อมิใหการนําเสนอกวางขวางจนเกินขอบเขตจึงขอนําหลักการทาง
สถิติที่นิยมใชปองกันความสูญเสียในการผลิตที่เรียกวา Six Sigma มาเปนแนวทางในการ
นําเสนอ โดยมีแนวทางที่สําคัญในการปองกันความสูญเสียหรือความบกพรองดวยการ
ปองกันมิใหสาเหตุของความสูญเสียหรือความบกพรองเกิดขึ้น ซึ่งตามปกติสาเหตุที่สําคัญ
มี 6 ประการคือ (1) เขาใจความหมายไมตรงกัน (2) องคประกอบไมครบถวน (3) ไม
สามารถวัดหรือประเมินองคประกอบได (4) ไมมีการวางแผนแกไขหรือพัฒนาในเรื่อง
นั้นๆ ได (5) มีแผนแตไมไดดําเนินการตามแผน และ (6) ไมมีการประเมินผลและนําผล
ไปใชเปนโอกาสในการพัฒนา (Definition, Analyze, Measure, Improvement, Control
และ Opportunity for Improvement)
ในการนําเสนอครั้งนี้มุงเนนที่ความหมายของคําเปนสําคัญ

1

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (E-mail Address : phsnk@
mahidol.ac.th
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ความหมายของสมรรถภาพและศักยภาพ
เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสน
และพูดถึงคําวาสมรรถภาพที่มีนัย
ความหมายแตกตางกัน จึงจําเปนตองทําความเขาใจคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้
เครื่องจักรกลมีคุณสมบัติที่แฝงเรนอยูภายใน (Tacit) อาจทําใหสิ่งที่แฝง
สิ่งที่แฝงเรนใน
เรนนั้นปรากฏออกมาเปนสิ่งที่สามารถรับรูหรือประจักษได (Explicit)
เครื่องจักรนี้ใหเรียกวา สมรรถนะ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Capacity ตามหลักการจึงไม
สามารถใชคําวาสมรรถนะกับบุคคลได แตเนื่องจากเครื่องจักรไมสามารถแสดงสิ่งที่
แฝงเรนนี้ออกมาไดโดยตัวเครื่องจักรกลเอง ตองอาศัยบุคคลที่มีความสามารถหรือศักยะ
(Potent) มาใชเครื่องจักรกลนั้น จึงจะปรากฏผล
ตามปกติศักยะที่แฝงเรนในตัวบุคคลมีหลายประเภท สามารถแบงเปน 3
รูปแบบสําคัญคือ
1) สมรรถภาพ (Potency) เปนการใชศักยะประเภทแรงกายที่แฝงเรนอยูใน
ตัวบุคคล แสดงออกมาใหเห็นประจักษ
2) ศักยภาพ (Potential)
เปนการใชความสามารถที่แฝงเรนในตัวบุคคล
มากกวาหนึ่งชนิด แสดงออกมาใหประจักษ อาจจะเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมกับสถานการณก็ได
3) ศักยภาพรวม (Competence) เปนการใชความสามารถที่แฝงเรนรวมทุก
ชนิด แสดงผลออกมาใหประจักษวาบุคคลสามารถแขงขัน (Competition)
หรือครองตนไดอยางเหมาะสม (Compete) กับสถานการณ
จากนัยความหมายดังที่กลาวมาขางตน ทําใหเกิดประเด็นคําถามวาเมื่อ
เรากลาวถึงคําวา Competence หรือ Competency เราเขาใจวาเปนเพียงสมรรถนะหรือ
สมรรถภาพ หรือศักยภาพ เทานั้นหรือไม หากเราเขาใจความหมายไมตรงกันก็ถือวา
เปนจุดเริ่มตนของความบกพรองลมเหลว การทําความเขาใจใหตรงกันจึงถือเปนหลักประกัน
ความเสี่ยงเบื้องตน

ที่มาและกระบวนทัศนของศักยภาพรวม
กระบวนทัศน (Paradigm) หมายถึงฐานเชื่อหรือฐานคิดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจหรือกระทําการของประชาคมหนึ่งๆ โดยเราอาจสามารถสะทอนฐานเชื่อหรือ
ฐานคิดของขาราชการ จากการใหความหมายคําตางๆ ของสังคมได
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542 ใหความหมาย
คําวาขาราชการไปในทิศทางเดียวกัน สรุปสาระสําคัญไดวา หมายถึงบุคคลที่ทํางานตาม
แบบแผน
จากนัยความหมายดังกลาว จึงอาจสรุปไดวาสิ่งที่สังคมกําหนดหรือตัดสิน
ความเปนขาราชการ คือการยึดระเบียบแบบแผน สวนผลลัพธของการทํางานตามระเบียบ
แบบแผนจะเปนอยางไร อาจใหความสําคัญรองจากวิธีการทํางาน หรืออาจกลาวไดวา
เปาประสงคสําคัญคือการทํางานตามแบบแผน ไมไดยึดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ทํางานเปนเปาประสงคหลัก
แตในเชิงปรัชญาและที่มาของคําวา “ราชการ” จะพบวามาจากคําวา รชะ +
การ โดยคําวา รชะ หมายถึง ความกําหนัด หรือความพึงพอใจ เมื่อมีผูอํานวยประโยชนสุข
ใหเกิดแกประชาชน ประชาชนก็จะเรียกบุคคลนั้นวา ราชา แตในการอํานวยประโยชนสุข
นั้นจําเปนตองมีคณะบุคคลเขารวมทํางาน หรือรวมเปนสมาชิกจึงเรียกคณะบุคคลเหลานั้น
วา ขาราชการ เปาประสงคสําคัญของขาราชการคือ การอํานวยประโยชนสุขใหแกคนของ
ราชาหรือประชาชนนั่นเอง คุณคาของการงานของราชาหรือรัฐบาลจึงไมไดอยูที่การทํางาน
ตามระเบียบแบบแผนแตเพียงอยางเดียว ตองปรับกระบวนทัศนหรือฐานเชื่อ ฐานคิด ใน
การปฏิบัติราชการใหมคือ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน
อาจเรียกกระบวนทัศนนี้วา กระบวนทัศน “คาราชการ”
การทําความเขาใจใหลึกซึ้งถึงกระบวนทัศนของขาราชการควรตองเขาใจที่
ฐานเชื่อของกลุมขาราชการกอน และฐานเชื่อที่มีอิทธิพลสูงสุดก็คือฐานเชื่อแบบปลงใจ
เชื่อหรือที่เรียกวาศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งศรัทธาของบุคคลตอศาสนา
ศักยะที่มีอยูในตัวของบุคคลมีที่มาอยางไร ประกอบดวยอะไรบาง ในที่นี้
จะกล า วถึ ง ที่ ม าของศั ก ยะในตั ว บุ ค คลจากฐานเชื่ อ ของศาสนาสํ า คั ญ คื อ ศาสนาแบบ
อเทวนิยม หรือศาสนาที่ไมมีพระเจา และแบบเทวนิยม หรือศาสนาที่มีพระเจา ทั้งองคเดียว
อยางศาสนาคริสต อิสลาม และพระเจาหลายองคอยางศาสนาพราหมณ

ศักยะตามทัศนะของกลุมอเทวนิยม
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะหลักพุทธ ซึ่งแบงพละหรือศักยะในตัวบุคคลเปน
สองประเภทใหญคือ (1) กลุมพละอันเปนกําลังแฝงอยูในตนหรือพละในตัวบุคคล และ (2)
ศักยภาพหรือพละในการดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ดังนี้
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1. ศักยะหรือพละในตัวบุคคล ประกอบดวย ความเชื่อ ความเพียร ความ
ระลึกได ความตั้งจิตมั่น และความรูทั่วชัด (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปญญา)
2. ศักยภาพหรือพละในการดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมหวั่นตอภัยทุก
อยาง ประกอบดวย กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลังที่ทําแลวไมเกิดโทษ และกําลัง
ยึดเหนี่ยวมิตรหรือกําลังอันเปนวิธีการทํางานเปนทีม (ปญญา วิริยะ อนวัชชะ และ สังคหพละ)

ศักยะตามทัศนะของกลุมเทวนิยม
คัมภีรไตรภูมิโลกวินิจฉัยกลาวถึงดินชนิดหนึ่งที่มีรสโอชะวางวนดิน พรหม
เกิดตัณหาอยากลองจึงไดเสพงวนดินนั้น และติดในรสโอชะ จนทําใหกายของพรหมซึ่งมี
ลักษณะใสเหมือนอากาศ หรือมีลักษณะเปนลมปราณ เกิดมีน้ําหนักตามสสารที่เสพเขาไป
คือ งวนดิน ยิ่งเสพก็ยิ่งทําใหเคลื่อนที่ไดชาลง ชาลง จนไมสามารถเคลื่อนที่ไปไดรวดเร็ว
ดังมโนนึก ตองติดอยูบนพื้นดิน กลายเปนมนุษยอยูบนโลก ศักยะของพรหมที่สําคัญคือ
สติ ปญญา สมาธิ ยังหลงเหลืออยูในตัวมนุษย สวนศักยะที่เสื่อมหรือถอยไปก็คือ การ
เคลื่อนที่ไปตามจิตนึก
ไบเบิ้ ล และอั ล กู ร อาน บั ญ ญั ติ ที่ ม าของมนุ ษ ย ใ นโลกไว เ หมื อ นกั น ทุ ก
ประการโดยกลาวถึงตรีเอกานุภาพของพระเจาไวตรงกันทั้งสองศาสนาคือ พระเจามีพลังที่
ยิ่งใหญ 3 ประการคือ
1) พระเจามีพลังอํานาจทั้งมวลหรือ Omni Potent
2) พระเจามีความรูทุกเรื่องหรือ Omni Science
3) พระเจาอยูในทุกหนทุกแหง Omni Present
พระเจาสรางสรรพสิ่งในจักรวาล โดยพระเจาสรางมนุษยจากดิน (Humus)
และพระองคไดเปาลมปราณ หรือในศาสนาคริสตเรียกวา พระวิญญาณของพระองค (Spirit)
หรือในศาสนาอิสลามเรียกวา “โระฮ” (Roh) ลงไปในดินนั้นทําใหดินกลายเปนมนุษย
(Human)
Human = Humus + Spirit
เพราะมี เ พี ย งมนุ ษ ย เ ท า นั้ น ที่ มี บ างส ว นของพระวิ ญ ญาณอยู ใ นตั ว เอง
พระองค จึ ง สั่ ง ให ส รรพสิ่ ง ที่ พ ระองค ส ร า งขึ้ น จงนอบน อ มต อ มนุ ษ ย แต สิ่ ง ชั่ ว ร า ยหรื อ
ซาตานในศาสนาคริสต หรือเรียกวาซัยตอนในศาสนาอิสลาม ปฏิเสธพระเจาและยังมุงที่
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จะลอลวงมนุษยไปจนกวาฟาดินจะหาไมอีกดวย มนุษยผูใดไมเชื่อฟงและไมศรัทธาใน
ความดีงามก็จะถูกลอลวงไปสูความชั่ว
บุคคลใดไดรับพรจากพระเจามากก็จะมีพระวิญญาณทั้ง 3 ประการของ
พระเจาในตนมากหรืออาจเรียกวา ศักยะที่ขาดไมไดในตัวบุคคลจะตองประกอบดวย ศักยะ
3 ประการคือ
1. มี สุ ข ภาพกายแข็ ง แรง อั น เป น พรจากพระวิ ญ ญาณที่ เ รี ย กว า Omni
Potent ทําใหมนุษยสามารถใชความเพียรพยายามผลักดันเอาศักยะแฝงเรนในตนออกมา
ทํางานใหเกิดเปนผลงานใหประจักษหรือที่เรียกวาทําเปน
2. มี ค วามรู เ ฉลี ย วฉลาด อั น เป น พรจากพระวิ ญ ญาณที่ เ รี ย กว า Omni
Science ทําใหมนุษยสามารถคิดไดและคิดเปน
3. มีความสามารถในการใชทั้งพลังกาย และพลังความรู ซึ่งรวมเรียกวา
สมรรถพล (Faculty) ไปเปนฐานในการปรับตัวเองใหสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ความสุข เรียกวาเปนความสามารถเชิงมนุษยสัมพันธ (Human Relation) และมี
ความสามารถในการปรับตัวหรือครองตนใหอยูไดตามสถานการณ หรือความสามารถใน
การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change management) อันเปนพรจากพระวิญญาณที่
เรียกวา Omni Present คือสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม (Compete) หรือเปนศักยะ
ในการแขงขัน(Competition)
จากกระบวนทัศนหรือฐานเชื่อในศาสนาทั้งกลุมอเทวนิยม และเทวนิยม
สามารถสรุปสาระสําคัญที่ตรงกันคือ บุคคลมีสวนประกอบสองสวนคือ สวนที่เปนดินหรือ
สสาร กับสวนที่เปนพละหรือศักยภาพ โดยศักยภาพหลักที่ขาดไมได หากขาดแลวจะทําให
บุคคลไมสามารถทํางานตามปกติทั่วไปได เรียกวา Core Competence ประกอบดวย
ศักยะในการคิด (Conceptual Potent) หรือกําลังปญญา ศักยะในการทํางาน (Technical
Potent) หรือกําลังความเพียร ศักยะในการอยู/ทํางานรวมกับผูอื่น (Human Relation
Potent) หรือกําลังยึดเหนี่ยวมิตร ทํางานเปนทีม และศักยะในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Potent)
ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของผูวา
ราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และขาราชการที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตรของ
จังหวัดในกลุม 6.1 (หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และเลย) ที่ทําการศึกษาชวงป
2547 ที่ไดสอบถามถึงศักยภาพหลักที่ขาราชการไทยในยุคปฏิรูปจําเปนตองมี (นําเสนอ
ผลการศึกษา ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2548) ผล
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การศึกษาพบวา ศักยะหลักที่จําเปนของขาราชการ ตามทัศนะของผูตอบแบบสัมภาษณ ที่
เห็นสอดคลองตรงกันคือ คิดเปน ทําเปน อยูเปน และจัดการการเปลี่ยนแปลง

ศักยภาพรวมของขาราชการ
การปฏิบัติราชการของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการยึดผลสัมฤทธิ์ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสุข การยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานจึงเปน
ศั ก ยภาพที่ สํ า คั ญ ของข า ราชการ ในขณะเดี ย วกั น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชาชนกั บ
ขาราชการจะมีลักษณะที่ฝายหนึ่ง คือขาราชการ มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในทางการ
ปกครองเหนื อ กวา อี ก ฝ า ยหนึ่ ง สามารถสั่ ง การหรื อ ใช ดุ ล พิ นิ จ ให เป น คุ ณ เป น โทษต อ
ประชาชนได ศักยภาพในการที่จะทําอยางไรจึงจะครองตนใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
ประชาชนไดอยางเหมาะสม จึงเปนอีกศักยภาพหนึ่งที่สําคัญ
ในปจจุบัน คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดนําผลการศึกษาของบริษัท
ที่ปรึกษามาสรุปใหเห็นถึงศักยภาพรวมที่เปนศักยภาพแกน (Core
Competence)
ประกอบดวย 5 ประการ แตเพื่อใหเปนขอเสนอเปรียบเทียบในอีกทางหนึ่ง จึงขอเสนอ
ศักยภาพรวมที่ขาราชการทั่วไปจําเปนตองมี (ไมเฉพาะขาราชการพลเรือน) ตามกระบวน
ทัศนของคําวาขาราชการ และกระบวนทัศนทางศาสนา ตามที่กลาวมาขางตน ดังนี้
1. ศักยตามฐานเชื่อทางศาสนา ประกอบดวย 4 ศักยะหลัก คือ ศักยะใน
การคิด (Conceptual Potent) หรือกําลังปญญา ศักยะในการทํางาน (Technical Potent)
หรือกําลังความเพียร ศักยะในการอยู/ทํางานรวมกับผูอื่น (Human Relation Potent)
หรือ กํา ลัง ยึดเหนี่ ย วมิต ร ทํ างานเป นทีม และศั กยะในการจั ดการการเปลี่ย นแปลง
(Change Management Potent) หรือรวมเรียกวา คิดเปน ทําเปน อยูเปน จัดการการ
เปลี่ยนแปลงได
2. ศั ก ยภาพตามฐานเชื่ อ ของความเป น ข า ราชการ ประกอบด ว ย ยึ ด
ประโยชนสุขของประชาชนเปนผลสัมฤทธิ์ของการครองตน หรือทําแลวไมเกิดโทษ (อนวัชชะ)
บทความนี้ มุ ง เสนอแง คิ ด ที่ แ ตกต า งเพื่ อ ใช เ ป น ฐานแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ระหวางกัน โดยยึดแนวทางใกลตัวที่สุดคือรากศัพทและฐานเชื่อทางศาสนา มาประมวล
อธิบาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายและเปนฐานนําไปสูความสมดุล ไมใหจมหรือโนม
เอียงไปดานใดดานหนึ่ง ถือเปนการนําเสนอแบบยั่วเพื่อแยง และในขั้นตอไปหากมี
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การวัด (Measurement Template) และนําไปประยุกตใชตอไป.
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แ

นวทางการสรางสมรรถนะองคการ
รศ. ดร. ศิริรัตน ชุณหคลาย 1

สมรรถนะ (Competencies) หมายถึง ทัศนคติ ทักษะ พฤติกรรม แรงจูงใจ
หรือคุณลักษณะสวนบุคคลอยางอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในตําแหนง
ตางๆ ดังนั้น สมรรถนะองคการของแตละตําแหนงจึงมีความแตกตางกัน เชน สมรรถนะ
องคการของผูบริหารและของผูปฏิบัติงาน
เมื่ อ กล า วถึ ง “สมรรถนะองค ก าร” (Organizational Competencies) จึ ง
หมายถึง สิ่งที่องคการตองการหรือมุงหวังจากบุคลากรในองคการ โดยมุงหวังใหบุคคลมี
คุณลักษณะดานตางๆ เชน ทัศนคติ ทักษะ พฤติกรรม แรงจูงใจ ฯลฯ ที่เหมาะสม
การกําหนด “สมรรถนะองคการ” ตองมีวิธีการที่สามารถจําแนกคนเกงออก
จากคนที่ไมมีประสิทธิภาพได หรือมีวิธีการที่สามารถใหบุคคลในองคการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่จําเปนตองานในตําแหนงตางๆ ได
“สมรรถนะองคการ” สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยในขั้นตอนสําคัญๆ ไดดังนี้
1. การบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงสําคัญ “สมรรถนะองคการ” มี
บทบาทสําคัญโดยจะถูกนํามาพิจารณาเปนปจจัยหลักในการเลือกผูสมัครเขามาทํางานใน
องคการ หรือการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้หนวยงานควรทําความ

1

อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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เขาใจถึงหนาที่และพฤติกรรมที่จําเปนตอบทบาทของแตละตําแหนง เพื่อนํามากําหนดเปน
คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ข องผู ที่ จ ะเข า สู ตํ า แหน ง นั้ น ๆ เช น การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ในตํ า แหน ง
ผูบริหารบางตําแหนง ที่มีหนาที่หลักคือ “การพัฒนาบุคลากร” ดังนั้นสมรรถนะ(เฉพาะ) ที่
องคการควรกําหนด คือความตองการบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษดานการ
พัฒนาบุคลากรตามโครงสรางงาน คุณสมบัติเหลานี้ควรแสดงเปนขอมูลสําหรับใหผูสมัคร
ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของตนเองกับตําแหนงนั้นๆ
เครื่องมือสําหรับใชกําหนด “สมรรถนะองคการ” เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลมี
หลายอยาง ที่สําคัญในบรรดาเหลานั้น คือแบบคําอธิบายรายละเอียดของงาน (Job Profile)
Job Profile เปนเครื่องมือที่ตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในตําแหนงนั้นๆ กําหนด
ขึ้น ผูทําหนาที่กําหนด Job Profile อาจจะตองนําคําอธิบายงาน (Job Description) มาใช
ประกอบในการกําหนดรายละเอียดของงาน (Job Profile) ดวย
คําอธิบาย Job Profile จะประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนรายละเอียด
ของงานตามคําอธิบายงาน (Job Description) และสวนที่เปนสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เฉพาะที่องคการมุงหวัง และตองการใหผูจะเขาสูตําแหนงนั้นๆ มี โดยสมรรถนะหลักคือ
คุณลักษณะสําคัญของบุคคลที่จะขาดไมไดสําหรับการทํางานในองคการ สวนสมรรถนะ
เฉพาะมักเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงที่ปรากฏใน Job Description เชน
การรับสมัครหรือการเลื่อนตําแหนงบุคคลในระดับที่ตองทําหนา ที่รับผิดชอบงาน หรือ
โครงการที่ใชงบประมาณจํานวนมาก เชน ตําแหนงผูอํานวยการ นอกจากบุคคลนั้นตองมี
สมรรถนะเฉพาะในเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากร” และยังตองมีสมรรถนะเฉพาะที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของงานในตําแหนงนั้นๆ รวมทั้งตองมีสมรรถนะหลักในเรื่อง
ตางๆ ดังแสดงในตารางตัวอยางตอไปนี้
ตาราง 1 ตัวอยางสมรรถนะขององคการที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือกบุคคล
สมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
1.1 การปรับตัว : ความเต็มใจและความสามารถใน
การสร า งประสิ ท ธิ ภ าพงานและการปรั บ ตั ว ให
เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง

ระดับความสําคัญที่มีในบุคคล
สูง
กลาง
ต่ํา
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สมรรถนะ
1.2 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ : ความเขาใจ
ในการใหบริการที่สนองตอบความตองการของ
ผูรับบริการ
1.3 การสื่อสาร : การสื่อสารที่ชัดเจน และการรับรู
ขอมูลที่สามารถตอบสนองความตองการของผูที่
เกี่ยวของกับองคการ
1.4 ความตระหนักในความสําคัญขององคการ :
ความเขาใจเปาหมาย ยุทธศาสตร และแผนงาน
ขององคการ
1.5 การตัดสินใจและการแกไขปญหา : ความสามารถใน
การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาขององคการ
1.6 การใหความสําคัญกับผลลัพธของงาน : ความ
เข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของผลลั พ ธ ข องงานที่
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร งบประมาณ และ
ความสําเร็จขององคการ
1.7 ทีมงาน : ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ได อ ย า งดี แ ละความสามารถสร า งผลงานที่ จ ะ
นําไปสูความสําเร็จรวมกัน
2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies)
2.1 การจัดการทรัพยากร : ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
2.2 การคิดเชิงกลยุทธ : ความสามารถในการมอง
ภาพการพัฒนาในระยะยาว ความสามารถในการ
ประเมินการพัฒนา และการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา
2.3 ภาวะผูนํา : ความสามารถเปนผูนําที่มีอิทธิพลตอ
ผูอื่นในทางสรางสรรค
2.4 การสรางผลกระทบ : ความสามารถในการแนะนํา
ชักชวน หรือมีอิทธิพลเชิงบวกตอผูอื่น

ระดับความสําคัญที่มีในบุคคล
สูง
กลาง
ต่ํา
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ระดับความสําคัญที่มีในบุคคล
สูง
กลาง
ต่ํา

2.5 การพัฒนาองคการ : ความสามารถในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลงานขององค ก ารอย า ง
ตอเนื่อง
2.6 นวัตกรรม : ความคิดริเริ่มในการสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ การปรั บ ตั ว อย า งรวดเร็ ว รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และความเปนผูนําในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
2.7 การพัฒนาผูอื่น : ความตั้งใจในการทํางานเพื่อ
พัฒนาความสามารถของผูอื่นในระยะยาว
2.8 การสรางความสัมพันธ : การพัฒนาและรักษา
ความสั ม พั นธ ที่ ดี ร ะหว า งผู ที่ มี ส วนเกี่ ย วข อ งใน
องคการ
2. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน องคการสามารถคัดเลือกบุคคลเขามา
ทํางานในตําแหนงตางๆ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งดานวุฒิการศึกษา ความสามารถ
ทั่วไปและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยอาจศึกษาจากแฟมประวัติบุคคลตาม
แนวทางสมรรถนะองคการที่แสดงในตาราง 1 และใชวิธีการสอบถามหรือสัมภาษณจาก
ผูสมัครเพื่อประเมินวาบุคคลมีความเขาใจสมรรถนะขององคการเพียงใด และประเมินวา
ผูสมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะที่องคการมุงหวังและตองการหรือไม
เครื่องมือที่ใชเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคล อาจใชแนวคําถาม หรือแนว
การสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะองคการในรายการ Competency profile และแบบบันทึก
ประวัติสวนบุคคล การใชเครื่องมือนี้ควรพิจารณาเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะประเด็น
สํ า คั ญ จริ ง ๆ มาถามผู ส มั ค ร ในแต ล ะสมรรถนะจะมี ร ายละเอี ย ดคํ า ถามตามตั ว ชี้ วั ด ที่
สามารถวั ด ระดั บ สมรรถนะของผู ส มั ค รได การสอบถามหรื อ สั ม ภาษณ ค วรใช คํ า ถาม
เดียวกันกับผูสมัครทุกคน ไมวาจะเปนการถามถึงสิ่งที่ผูสมัครไดเคยทํามากอน สิ่งที่คิดได
รูสึกได รวมถึงผลลัพธของงานที่เคยทํามา พฤติกรรมและความสามารถตามรายการใน
Competency profile ซึ่งสามารถเปรียบเทียบและพิจารณาไดวาผูสมัครมีความสามารถใน
แต ล ะสมรรถนะระดั บ ใด ตั ว อย า งรายการที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ระดั บ ความสามารถของ
ผูสมัคร มีดังนี้
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ตาราง 2 ตัวอยางแนวการสัมภาษณผูสมัครเพื่อประเมินเขาสูองคการ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
ประเด็นสมรรถนะ
แนวคําถาม
1.1 การปรับตัว
1. ทานใชเวลานานเพียงใดในการปรับตัวเองใหเขากับ
ความคาดหวังของคนอื่น
2. ทานใชเวลาในการปรับตัวเองเขากับสถานการณอยางไร
3. ทานมีวิธีการอยางไร หากจําเปนตองเปลี่ยนแนวความคิด
หรือวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่มีลําดับความสําคัญใหม
1.2 การให ค วามสํ า คั ญ 1. ทานทราบความตองการของผูรับบริการไดอยางไร ทาน
กับผูรับบริการ
ตอบสนองความตองการนั้นอยางไร จึงจะทําใหผูรับ
บริการมีความพึงพอใจ
2. ทานบริหารเวลาอยางไรในการใหบริการกับผูรับบริการ
หรือผูที่เกี่ยวของกับองคการ
3. อธิบายแนวทางการสนับสนุนการทํางานขององคการ
เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูที่เกี่ยวของกับ
องคการ แมวาอาจจะมีการตอตานเกิดขึ้นภายใน
องคการ
1.3 การสื่อสาร
1. อธิ บ ายสถานการณ ที่ ท า นมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กลยุ ท ธ
การสื่อสารภายในองคการ
2. ยกตัวอย างสถานการณ สํา คัญ ที่ต องใช การสื่ อ สารทํ า
ความเขาใจเปนพิเศษ
3. ทานใหความสําคัญตอการสนทนากับบุคคลอื่น และตอง
ทํ า ความเข า ใจกั บ ข อ ความหรื อ ข อ คิ ด เห็ น เหล า นั้ น
อยางไร
1.4 ความตระหนักใน
1. อธิบายวัฒนธรรมองคการและยกตัวอยางวิธีการทํางาน
ความสําคัญของ
ใหประสบผลสําเร็จภายใตวัฒนธรรมนี้
องคการ
2. อธิ บ ายขั้ นตอน แนวทางการทํา งานใหม ๆ ความคิ ด
ริเริ่มใหมๆ ที่ทานวิเคราะหหรือประเมินแลววาสามารถ
นํามาปฏิบัติได

42
ประเด็นสมรรถนะ

แนวคําถาม
3. ท า นนํ า ความรู ม าใช เ พื่ อ ประโยชน ข ององค ก ารเมื่ อ
จําเปนอยางไร
1.5 การตัดสินใจและการ 1. ท านให เวลาในการทํ าความเข าใจกั บการวิ เคราะห ถึ ง
สาเหตุ ของป ญหา และการตั ดสิ นใจแก ไขปญ หาของ
แกไขปญหา
องคการอยางไร
2. อธิบายการจัดแบงเวลาในการวิเคราะหปญหาและการ
หาแนวทางแกไข
3. ทานทําอยางไรกับสถานการณที่ทานตองแกไขปญหา
หรื อ ตั ด สิ น ใจที่ อ าจต อ งใช ก ารคิ ด วิ เ คราะห ค วาม
เหมาะสมดวยความรอบคอบ
1.6 การให ค วามสํ า คั ญ 1. อธิบายการกําหนดเปาหมาย และการปฏิบัติงานเพื่อ
กับผลลัพธของงาน
ใหบรรลุเปาหมาย
2. อธิบายการใชเวลาในการปรับปรุงการทํางาน
3. อธิบายการปรับปรุงการทํางานในหนวยงาน
4. อธิบายแนวทางการปรับปรุงการทํางาน โดยใช ประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อผลลัพธขององคการ
1.7 ทีมงาน
1. อธิ บ ายการใช เ วลาในการทํ า งานให สํ า เร็ จ ในฐานะ
สมาชิกของทีมงาน
2. อธิบายวิธีการในการทํางานรวมกันใหเกิดความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ในฐานะเปนสมาชิกหรือหัวหนาคณะทํางาน ใหอธิบาย
สถานการณซึ่งอาจจะเกิดขอขัดแยงเกิดขึ้น ทานแกไข
อยางไร
2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies)
2.1 การจัดการทรัพยากร 1. อธิบายสถานการณที่ทานนําแนวทางใหมๆ มาใชในการ
บริหารทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
2. เมื่อทานตองจัดการกับทรัพยากรในองคการ ไมวาจะ
เปนคน วัสดุ อุปกรณหรือทรัพยสินขององคการ ทานมี
วิธีการอยางไร
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3.

4.

2.2 การคิดเชิงกลยุทธ

1.
2.
3.

2.3 ภาวะผูนํา

1.
2.
3.

2.4 การสรางผลกระทบ

1.
2.

3.

2.5 การพัฒนาองคการ

1.
2.

แนวคําถาม
หากหนวยงานหรือฝายของทานไมมีทรัพยากรเพียงพอ
ท า นมี แ นวทางในการแก ป ญ หา จั ด หา หรื อ จั ด การ
ทรัพยากรเพื่อการบริหารโครงการอยางไร
ทานมีขั้นตอนในการนําสมาชิกจากองคการอื่นหรือผูที่
เกี่ยวของอื่นๆ หรือเครือขาย ใหเขามารวมกันทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย อยางไร
อธิบายโอกาสการพัฒนาองคการพรอมบอกถึงวิธีการ
ในการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางการพัฒนาใหกับองคการ
อธิ บายการนํ ากลยุ ทธ ไปปฏิ บั ติ เพื่ อให บรรลุ เป าหมาย
ในระยะยาวขององคการ
อธิบายการใชเวลาในการทําความเขาใจกับภารกิจของ
องคการ
สถานการณใดที่ทานตองทําหนาที่เปนผูนํากลุมเพื่อให
งานบรรลุวัตถุประสงค
อธิบายถึงสถานการณที่ทานสามารถทําใหสมาชิกใน
ทีมงานไดเห็นผลการทํางานของทาน
อธิบายถึงวิธีการและสถานการณที่ทานสามารถสราง
แรงบันดาลใจใหกับทีมงานเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันได
อธิบายสถานการณเร็วๆ นี้ที่ทานสามารถชักชวนบาง
คน หรือบางกลุมใหมารวมทีมทํางานได
อธิบายการจัดแบงเวลาปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ที่
สามารถสรางผลกระทบตอบุคคลหรือกลุมบุคคลในเรื่อง
ที่สําคัญได
อธิบายแนวคิดในสถานการณที่จําเปนที่ทานตองการ
สรางผลกระทบใหเกิดกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกลุมตางๆ
ในองคการ
อธิบายถึงปญหาขององคการ และวิธีการในการจัดการ
อธิบายสถานการณที่เกิดขึ้นที่ไมเปนไปตามแผนที่
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2.6 นวัตกรรม

3.
1.
2.
3.

2.7 การพัฒนาผูอื่น

1.

2.
3.
2.8 การสรางความ
สัมพันธ

1.

2.
3.

แนวคําถาม
วางไว ซึ่งตองทําการวิเคราะหสถานการณและกําหนด
ประเด็นการแกปญหาใหม
อธิบายแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองคการ
อธิบายสิ่งที่ทานไดคิดคนสิ่งใหมที่แตกตางใหกับองคการ
และสามารถสรางผลงานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทานใชเวลาในการริเริ่มแนวคิดหรือวิธีการใหมในการ
แกปญหาในงานอยางไร
อธิบายถึงปญหาใหมๆ ที่ไมสามารถนําแนวทางแกปญหา
เดิมมาใชได และทานมีวิธีการแกไขไดอยางไร
ทานทําอยางไร และใชเวลาอยางไรในการอบรมแนะนํา
บุ ค ลากรเพื่ อ ช ว ยให เ ขาสามารถปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะ หรื อ
ผลงาน
ทานมีวิธีการอยางไรในการใหขอมูลยอนกลับถึงผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ทานมีวิธีการแกไขอยางไรหากไดรับรูขอผิดพลาดใน
การทํางานของสมาชิกในทีม
อธิบายถึงสถานการณที่ทานไดพัฒนาความสัมพันธให
ทุ ก ฝ า ยเกิ ด ความพอใจ ท า นสร า งความสั ม พั น ธ นั้ น
อยางไร
เวลาใดที่ทานตองอาศัยและขอความรวมมือจากทีมงาน
หรือเครือขาย เพื่อใหงานดําเนินไปไดหรือแกปญหาได
ยกตัวอยางสถานการณที่ทานไดสรางความสัมพันธหรือ
ความรวมมือจากทีมงานหรือผูรับบริการ

3. การเรียนรู และการพัฒนา สมรรถนะองคการสามารถพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานขององคการไดตลอดเวลา นอกจากนี้สมรรถนะองคการ
ยังชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ทั้งนี้องคการตองนํา
“สมรรถนะองคการ” มากําหนดเปนเกณฑการประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ สมรรถนะองคการที่ไดจากการสัมภาษณในขั้นตอนของการคัดเลือกบุคคล หรือ
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การประเมินสมรรถนะบุคคลนั้น หนวยงานควรทําบันทึกผลงานรายบุคคลไวเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลการประเมินนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในโอกาสตอๆ ไปได และยังสามารถนํามาใชเปรียบเทียบและ
วิเคราะหสมรรถนะบุคคลเพื่อการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูแกบุคคลตอไป
เครื่องมือที่ใชวัดการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากรอาจใชแนวทางตาม
แบบประเมิ น สมรรถนะบุ ค คล (ตาราง 2) ได แต ค วรนํ า มาปรั บ ให เ หมาะสมตาม
วัตถุประสงคของการนําไปใช เชน เพื่อวัตถุประสงคของการเรียนรูและการพัฒนา อาจตอง
ปรับเครื่องมือใหเปนแบบประเมินสมรรถนะตนเอง เพื่อใหผลการประเมินตนเองสามารถใช
เปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไปได
ตาราง 3 ตัวอยางของแบบประเมินสมรรถนะตนเอง
ประเด็นสมรรถนะหลัก

การปรับตัว
1. ความตองการในการปรับตัว
2. ความสามารถในการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3. วิธีการหรือมีแนวทางในการปรับตัว
4. มีกลยุทธในการปรับตัว
การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
1. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
2. ความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ
3. การสรางผลลัพธที่ดีใหกับผูรับบริการ
4. แนวทางที่สนองความตองการของผูรับ
บริการในระยะยาว
การสื่อสาร
1. การสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจไดอยาง
ชัดเจน
2. การเปนผูรับฟงที่ดี

ระดับสมรรถนะบุคคล ความคิ ด เห็ น
พอใช ดี ดีมาก ตอการพัฒนา/
ความต อ งการ
การพัฒนา
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3. ความสามารถในการทําความเขาใจใน
ประเด็นสําคัญ
4. การสื่อสารและการปรับตัวเขาสู
สถานการณ
ความตระหนักตอองคการ
1. ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางงานของ
ตน
2. ความเขาใจงานอื่นนอกเหนือจากงานที่
ทํา
3. ความเข า ใจสภาพความเป น จริ ง ของ
องคการ
4. ความเขาใจในงานสําคัญขององคการ
การตัดสินและการแกปญหา
1. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา
2. ความสามารถในการวิ เ คราะห ค วาม
สัมพันธของปญหา
3. ความสามารถในการวิเคราะหและวาง
แผนการแกปญหาที่ซับซอน
การมุงผลลัพธของงาน
1. สามารถทํางานใหบรรลุตามที่องคการ
มุงหวัง
2. ความสามารถในการปรั บ ปรุ ง งาน
นอกเหนือจากบทบาทที่คาดหวัง
3. ความสามารถในการวางแนวทางการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
4. ความสามารถในการปรับปรุงผลงานที่ทํา
5. การวางเปาหมายที่สําคัญสําหรับ
องคการและหาโอกาสทําใหสําเร็จ

ระดับสมรรถนะบุคคล ความคิ ด เห็ น
พอใช ดี ดีมาก ตอการพัฒนา/
ความต อ งการ
การพัฒนา
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ทีมงาน
1. การมีความรวมมือกับทีมงาน
2. การมีสวนรวมอยางแข็งขันในทีม
3. การนําสมาชิกจากกลุมอื่นเขามามีสวน
รวมในทีม
4. การกระตุนและสนับสนุนใหเกิดผลลัพธ
ของงานอยางมีคุณภาพ
5. ความสามารถในการสรางทีมงานใหมี
ความเหนียวแนน
การจัดการทรัพยากร
1. วิธีการบริหารทรัพยากรองคการที่มี
ขอจํากัด
2. วิธีการบริหารทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชน
3. วิธีการใชทรัพยากรรวมกับฝายอื่น
4. วิธีการบริหารทรัพยากรในระยะยาว
ความคิดเชิงกลยุทธ
1. ความเขาใจกลยุทธขององคการ
2. ความสามารถปฏิ บั ติ ง านอย า งสอด
คล อ งกั บ เป า หมายและกลยุ ท ธ ข อง
องคการ
3. มีกลยุทธการทํางานที่ชัดเจน
4. การมีทฤษฎีและแนวคิดสําหรับปรับใช
เพื่อการพัฒนาองคการระยะยาว
5. ความเขาใจถึงผลกระทบจากสภาพ
แวดลอมภายนอกที่มีผลตอองคการ

ระดับสมรรถนะบุคคล ความคิ ด เห็ น
พอใช ดี ดีมาก ตอการพัฒนา/
ความต อ งการ
การพัฒนา
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ภาวะผูนํา
1. การพูดคุยและชี้แจงทําความเขาใจกับ
บุคคลอื่น
2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ
3. การใหการสนับสนุนกลุม
4. ความสามารถแสดงในการตัดสินใจ
แกปญหา
5. วิธีการสื่อสารแนวคิด วิสัยทัศน
การพัฒนาองคการ
1. การมองหาโอกาสในการปรับปรุง
องคการ
2. ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต อ การปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาองคการ
3. ความรับผิดชอบตองาน
4. การมองหาปจจัยสนับสนุนองคการจาก
ภายนอก
นวัตกรรม
1. วิธีการขยายผลและการสราง
กระบวนการทํางาน
2. ความสามารถในการริเริ่มและพัฒนา
แนวทางใหมในการทํางาน
การพัฒนาคนอื่น
1. ความสามารถในการชี้ชวนผูอื่นในการ
พัฒนางาน
2. ความสามารถในการประเมินผลกระทบ
จากการกระทําของตนตอบุคคลอื่น

ระดับสมรรถนะบุคคล ความคิ ด เห็ น
พอใช ดี ดีมาก ตอการพัฒนา/
ความต อ งการ
การพัฒนา
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ระดับสมรรถนะบุคคล ความคิ ด เห็ น
พอใช ดี ดีมาก ตอการพัฒนา/
ความต อ งการ
การพัฒนา

3. มีวิธีการในการพัฒนาบุคคลอื่น
การสรางความสัมพันธ
1. การสรางความสัมพันธในงานอยางเปน
ทางการ
2. การสรางความสัมพันธในงานอยางไม
เปนทางการ
3. การพัฒนาความสัมพันธเพื่อใหทุกฝาย
สมประโยชน
4. การรักษาความสัมพันธระหวางกลุม
4. การบริหารผลงาน หมายถึง “กระบวนการสรางความเขาใจรวมกันใน
องคการถึงวิธีการทํางาน และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการทํางานประสบ
ผลสําเร็จยิ่งขึ้น” วิธีการที่นํามาใชในการบริหารใหเกิดผลงานควรใชทั้งวิธีการประเมิน
สมรรถนะองคการและวิธีการอื่นๆ รวมถึงวิธีการสื่อสารสิ่งที่องคการมุงหวังเพื่อใหบุคลากร
ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถสรางผลงานความสําเร็จใหกับองคการได ดังนั้นการ
ประเมินสมรรถนะองคการจึงเปนการประเมินพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนวิธีการสําคัญที่
ชวยใหบุคลากรเขาใจเปาหมายขององคการ การบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพควร
กระทําอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใหเปนไป
ตามที่องคการมุงหวังได
เพื่อใหเขาใจถึงการกําหนดสมรรถนะองคการมากยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอยาง
สมรรถนะองคก ารสําหรั บผูบริห าร กรอบสมรรถนะองคการสํ าหรับผูบ ริหารที่ จะเสนอ
ต อ ไปนี้ เป น เพี ย งตั ว อย า งซึ่ ง หน ว ยงานสามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนด
สมรรถนะองคการเพื่อการพัฒนาบุคลากรระดับผูบริหาร และใชประเมินผลเพื่อการพัฒนา
เสนทางอาชีพของบุคลากรตอไป

1. สมรรถนะหลักของผูบริหาร

50
เนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการนํ า หน ว ยงาน เป น ผู กํ า หนด
วิสัยทัศน แนวทางการทํางานที่จะทําใหบุคลากรในองคการปฏิบัติงานเพื่อสรางความ
พึงพอใจตอผูรับบริการ และยังสงเสริมการพัฒนาองคการเพื่อเปาหมายความสําเร็จใน
องคการ ดังนั้นควรมีประเด็นและเกณฑการวัดความสําเร็จที่แสดงออกไดถึงสมรรถนะหลัก
ขององคการ ดังตอไปนี้
สมรรถนะหลัก
1. ความมุงหวังสูความ
สําเร็จ




2. ความยืดหยุนและการ 
ปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลง
3. ความรับผิดชอบ


4. ความซื่อสัตยสุจริต





5. ความเปนกลาง






เกณฑวัดความสําเร็จตามสมรรถนะหลัก
มีการกําหนดคุณภาพงาน เปาหมายความสําเร็จในงาน
ของตนเอง และผูรวมงาน
การจัดลําดับงานเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
วิธีการในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในองคการ
การกําหนดมาตรฐานหรือตัวอยางของการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การระบุความรับผิดชอบที่จําเปนตอตําแหนงงาน
ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจในตําแหนงหนาที่
มาตรฐานการสรางความเชื่อมั่นตอสังคม เชน การไม
ใชประโยชนจากตําแหนงเพื่อสรางประโยชนสวนตน
แนวทางการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะที่ไมสรางความ
เสียหายตอทางราชการ
การปฏิ บั ติ ต อ ประชาชน ผู รั บ บริ ก าร และบุ ค คลอื่ น
อยางเปนธรรม
การใช ข อ มู ล การสํ า รวจและประเมิ น ผลจากบุ ค คลที่
เกี่ ย วข อ งเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง งาน และมี ก ารสื่ อ สารทํ า
ความเขาใจอยางสม่ําเสมอ
ความพยายามในการระงับหรือไมสรางสถานการณให
เกิดความขัดแยงระหวางฝายที่มีความคิดเห็น ความเชื่อ
ที่แตกตาง
การสนองตอบตอขอขัดแยงทางสังคมโดยการยึดถือ
นโยบายและกฎหมายเปนหลักการสําคัญ
แสดงความเห็นตอสถานการณความขัดแยงดวยขอมูล
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6. การพัฒนาความ
กาวหนาสายอาชีพ






7. การเคารพในตนเอง 
และผูอื่น


เกณฑวัดความสําเร็จตามสมรรถนะหลัก
ที่เ ป นจริ งมากกว า การแสดงความรู สึ ก และความเชื่ อ
สวนตัว
กําหนดทิศทางการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากรอยางสอดคลองกับเปาหมายและพันธกิจ
ขององคการ
กํา หนดกลยุ ท ธ ก ารพัฒ นาที่นํ า ไปสู ก ารปรับ ปรุง และ
พัฒนาผลงานขององคการ
มีการแสดงออกถึงคุณคาของบุคคลและบุคลากรดาน
ทักษะการทํางาน ความคิดอยางเปนระบบ การบูรณาการ
แนวทางบริหาร
การยอมรั บ ในคุ ณ ค า ของความแตกต า ง ความเสมอ
ภาคของตนเองและผูอื่น
การประสานงานกับบุคคลอื่นดวยความเปนกัลยาณมิตร

2. สมรรถนะองคการเฉพาะตําแหนงผูบริหาร
องคการมีความจําเปนตองกําหนดสมรรถนะเฉพาะสําหรับผูบริหารขององคการ
เนื่องจากผูบริหารมีหนาที่ในการพัฒนาและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในองคการใหสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเปาหมายขององคการประสบผลสําเร็จ องคประกอบของสมรรถนะเฉพาะ
ที่มุงหวังใหผูบริหารไดแสดงออกเพื่อความสําเร็จขององคการมีตัวอยาง ดังนี้
สมรรถนะเฉพาะ
1. ทิศทางการบริหาร

เกณฑวัดความสําเร็จ
 การประชุมชี้แจงทําความเขาใจในเปาหมายและยุทธ
ศาสตรขององคการ เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบถึงการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการอยางตอเนื่อง
 การกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
และสื่อสารใหไดรับทราบกันอยางทั่วถึงและชัดเจน
 การสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ
ทรัพยากร ตลอดจนความรับผิดชอบใหกับบุคลากรที่
รับผิดชอบไดรับทราบ
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2. การพัฒนาบุคลากร






3. ก า ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ 
ใหกับบุคลากร

4. การกระจายอํานาจ






5. การจัดการความ
ขัดแยง






เกณฑวัดความสําเร็จ
การเป ด โอกาสให บุ ค ลากรได นํ า เสนอป ญ หาและ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการบริหาร
องคการ
การเป ด โอกาสให บุ ค ลากรได รั บ การอบรมเพื่ อ การ
พัฒนาทักษะ ความสามารถเพื่อความสําเร็จของงาน
การเปดเวทีใหมีการแนะนํา การสอนงานแกบุคลากร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปเพื่อความสําเร็จขององคการ
การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับบทบาทหนาที่ในตําแหนงสําคัญๆ
การมีระบบและกลไกรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
ทั้งชองทางที่เปนทางการและไมเปนทางการ
การสรางและพัฒนาสิ่งแวดลอมการทํางานเพื่อใหเกิด
บรรยากาศการทํางานที่สงเสริมความสําเร็จขององคการ
การยอมรั บ ความสามารถของบุ ค ลากร และให ก าร
สนับสนุน สงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ
การวิเคราะหภาระงานเพื่อการกําหนดความเหมาะสม
ของตําแหนง และการมอบอํานาจ และกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการกําหนดระบบและกลไกการติดตาม และ
ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด ม อบหมายและ
กระจายอํานาจ
การประเมินผลลัพธ ของงานตามที่ไดม อบหมายและ
การกระจายอํานาจ
การประสานงานอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได และเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
จากการจัดสรรทรัพยากรการกระจายอํานาจ
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหบุคลากรและ
ทีมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ
การอธิบายทําความเขาใจรวมกันถึงขอขัดแยงที่อาจจะ
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เกณฑวัดความสําเร็จ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 กลยุทธการบริหารความขัดแยงที่สามารถสรางผลลัพธ
ใหเปนที่พอใจ
6. การสรางความเชื่อมั่น  การกําหนดรูปแบบการทํางานใหกับบุคลากรเพื่อสราง
และศรัทธา
ความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับผูที่เกี่ยวของ
 การสรางความสัมพันธของคนในองคการที่เปนไปบน
พื้นฐานของความเคารพและศรัทธา

แหลงขอมูล
http://www.pao.gov.ab.ca/learning/competencies/apscomp/aps-competencies.pdf
(Competency Implementation Guide, 2004)
http://www.dpc.wa.gov.au/psmd/pubs/exec/competceo/ceocontents.html (Ministry of
the Premier and Cabinet, Government of Western Australia, 2004.,
Public Sector Management Division, Chief Executive Competency
Framework.

H

R มืออาชีพตามนิยาม Competency
วาที่ ร.ต.สมชาย พุกผล1

ในปจจุบันหลายทานที่ทํางานในดาน HRM คงรูจักคําวา Competency
เปนอยางดี องคกรทั้งในภาครัฐ และเอกชน ไดใหความสําคัญกับการนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารความสามารถของบุคลากรในองคกรมาสูภาคปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบที่จัดทําขึ้น
เอง โดยสงบุคลากรไปอบรมเรียนรูมา เพื่อมาจัดทํา หรือในบางองคกรก็ไดวาจางที่ปรึกษา
มาจัดทํา Competency Management ให โดยเฉพาะองคกรที่มุงมั่นเขาสูระบบมาตรฐาน
ISO เพราะในระบบมาตรฐาน ISO ใหมๆ ไดมีการกลาวถึงในเรื่องความสามารถของ
บุคลากรที่มีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการ โดยระบุไวในขอกําหนดของระบบ เชน ISO
9001 : 2000 หรือ ISO/TS 16949 เปนตน
เพราะอะไร ? ที่ทําใหคนที่ทํางานดาน HRM ตองมีความรู และมีความ
เขาใจเปนอยางดีในเรื่องของ Competency นี้ ตอบงายๆ ในวันนี้ Competency Management
เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึ่งอยูในกลุม Performance
Management System ซึ่งจะมีเรื่องของ Balanced Scorecard & KPI รวมอยูดวย และ
ทําไม Competency จึงถูกนํามาเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได ทั้งที่ใน
ความหมายที่ทุกทานคุนเคยของคําวา Competency หรือ Competence ก็คือ
ความสามารถ ศักยภาพสมรรถนะ แลวแตที่จะสะดวกเรียกกัน แตความหมายที่ไดมา
จากแหลงศัพท ใหความหมายไววา Competency : The quality of being adequately
1

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระดาน Human Resource, Training System, (E-mail Address : chaiphuk@
hotmail.com
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or well qualified physically and intellectually นั่นคือ ” คุณภาพของการเปนอยู
หรือมีคุณสมบัติดี ทางกายภาพและทางปญญา ” ความหมายอาจเขาใจยากสักหนอย
ผมจึงขอใหความหมายของ Competency ในทัศนะของผมไวเทาที่เขาใจดังนี้
Competency คือ “ความสามารถของบุคคลที่ปรากฏใหเห็นในเชิงของ
ความรู (Knowledge) สูทักษะ (Skill) ซึ่งมีคุณลักษณะ (Attributes) ที่มีความสัมพันธ
โดยตรงกับงานที่ปฏิบัติของแตละบุคคล ซึ่งสามารถวัด และสังเกตได

ทั้งนี้ผมใหความสําคัญของความสามารถ ที่วัดผลหรือสังเกต (ประเมิน) ได
หลายองคกรที่ไดพยายามศึกษาในเรื่องนี้ไมวาดวยวิธีการใดๆ ตางก็มุงหวังที่จะใชเปน
มาตรฐานในการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ เพื่อที่องคกรจะไดมีวิธีในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
อีกทั้งยังสามารถกําหนดวิธีการใชทรัพยากร การใชโอกาส (Opportunity) ที่ไดมาอยาง
สัมฤทธิ์ผล รวมถึงการสรางทัศนคติของบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และแผน
กลยุทธขององคกร ซึ่งในบางองคกรยังนําไปตอยอดกับกระบวนการกําหนดดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จทางธุรกิจขององคกร (KPI) อีกดวย เมื่อเห็นความสําคัญเชนนี้ นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่ตองการเปนมืออาชีพ ตองทําความเขาใจกับคุณลักษณะของตนเอง
ตามคํานิยามในแบบของ Competency ซึ่งจะมีอยู 5 ดาน คือ
1. เปนผูกลาที่จะเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
2. เปนผูเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Expert)
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3. เปนผูนําที่เด็ดเดี่ยว (Leader)
4. เปนนักธุรกิจเชิงกลยุทธ (Business)
5. เปนผูส นับสนุนอยางเปนทางการ (Advocate)
ณ เวลานี้ทุกทานมีครบทั้ง 5 ดานหรือไม เพื่อความพรอมสู HR
Professional ซึ่งผมจะทําความเขาใจในมุมมองรายละเอียดของแตละดาน ดังนี้
• เปนผูกลาที่จะเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
ต อ งเป น ผู เ ปลี่ ย นแปลง และพร อ มน อ มรั บ การปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน
(Manages Change) รูจักนําขอมูลที่มีมาวิเคราะห (Analyzes) เชิงสถิติ รับฟง และให
คําปรึกษา (Consults) สามารถสรางแรงจูงใจ (Influences Other) เพื่อใหไดมาซึ่งความ
รวมมือในการสรางงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประสิทธิผล (Use Coalition Skills)
• เปนผูเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Expert)
ตองเปนผูชํานาญการในงานทรัพยากรมนุษย มีจรรยาบรรณ เขาใจขอ
กําหนดการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย (Knows HR Principles) ขององคกรดี
รวมถึงการแนะนําจากลูกคา (Customer Oriented) นํามาผสานกับธุรกิจองคกร จัดเปน
คูมือ (Applies Business Procedure) ที่ใชในการบริหารทรัพยากรดานตางๆ (Manages
Resources) ที่มี โดยอาศัยเครื่องมือ (Uses HR Tools) มาชวยใหงานในหนาที่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
• เปนผูนําที่เด็ดเดี่ยว (Leader)
ตองเปนผูนําที่กลาเสี่ยง (Takes Risks) บนพื้นฐานของหลักการ
(Ethical) อยางหาวหาญเด็ดเดี่ยว (Decisive) สรางความเชื่อถือไววางใจ (Creates Trust)
อันเปนการสงเสริมใหทีมงานในสังกัดมีการพัฒนา (Develops Staff) อยางเขมแข็ง
• เปนนักธุรกิจเชิงกลยุทธ (Business)
ตองเปนนักธุรกิจที่สามารถกําหนดภารกิจ (Mission Oriented) และ
วางแผนงานในเชิงกลยุทธ (Strategic Planner) ได อีกทั้งตองสามารถปรับเปลี่ยนระบบ
การทํางาน (Systems Innovator) ใหกระชับ ชัดเจน ดวยความเขาใจในพฤติกรรมของ
ผูรวมงาน (Understands Team Behavior) ในทุกระดับ
• เปนผูสนับสนุนอยางเปนทางการ (Advocate)
ตองเปนผูสนับสนุน ที่สามารถนําความแตกตางมาทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม
(Values Diversity) รูจักการประสานเพื่อยุติขอขัดแยง (Resolves Conflict) อยางรวดเร็ว
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ใชวิธีการสื่อสารในชองทางที่เหมาะสม (Communicates Well) เคารพในความคิดเห็น
และสิทธิของบุคคลอื่น (Respects Others)

ในความเปน HR Professional ในแงมุมของความสําคัญแตละดาน ไมได
มีความหมายในเชิงของลําดับความสําคัญ 1,2,3.....5 แตอยางใด ผมมองวาในทุกดานมี
ความสําคัญเทากันหมด เปรียบไดกับจิ๊กซอส 1 รูป (HR Professional) ประกอบไปดวย
จิ๊กซอส 5 ชิ้นมารวมกัน หากขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ก็คงมองไมเปนรูปภาพที่สวยงาม ผมจึงให
ความสําคัญเทากันหมดทั้ง 5 ดาน เพราะหากขาดดานใดดานหนึ่งไป คงพูดไดไมเต็มปากวา
“เราเปนมืออาชีพ” ซึ่งความหมายในแตละดานมีดังนี้

จิ๊กซอส ชิ้นที่ 1 เปนผูที่กลาเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตองยอมรับ
วาโลกไมเคยหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกเสี้ยวนาที ผูที่ไมกลาที่จะย่ําเทามุงไป
ขางหนา คงเฝาที่จะยืนอยูกับที่ ก็จะกลายเปนผูที่กําลังย่ําถอยหลังอยางไมรูตัว นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไดรับการคาดหวังจากทุกองคกรวาจะเปนผูที่สามารถสรรหา พัฒนา
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รักษาไวซึ่งบุคลากร บนพื้นฐานของ “ คนคุณภาพ ” ไมวาจะเปนการสรางแรงจูงใจ สราง
วัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง นักบริหารทรัพยากรมนุษย ในปจจุบันจําเปนตองเปลี่ยน
บทบาทไปเปน คูคิดดานพัฒนากลยุทธ Strategic Partner และ ตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลง Change Agent จากเดิมใหงานดานธุรการเปนบทบาทนํา ตองมาชวยคิด
ออกแบบการเปลี่ยนแปลงองคกร การนําองคการ และพัฒนาคน ใหสอดคลองกับกลยุทธ
ขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองรอการกระตุนจากฝายบริหารของ
องคกร

จิ๊กซอส ชิ้นที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย (HR
Expert) ในลําดับแรกก็ตองมีความรู ความเขาใจงานในหนาที่ “สรรหา พัฒนา รักษาไว
ใชประโยชน“ นั่นคือตองสามารถเขียนงานของตนได ไมวาจะออกมาในรูปแบบของ คูมือ
JD หรือ Procedure ตามระบบมาตรฐานคุณภาพหรือขอกําหนดของลูกคา และนํามาใช
ในการบริหารงานทรัพยากรองคกรในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยตองรูจักนําเอา
เครื่องมือ HR Tools มาใชในงานดวย บางทานอาจสงสัยวาอะไรบางที่เปนเครื่องมือของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ผมขอนําเสนอ HR Tools ที่หลายองคกร หรือหลายทาน
นํามาปรับใชซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบัน อาทิ Job Description, Training, Career Planning
& Development, Coaching, Balanced Scorecard & KPI, Learning Organization,
Benchmarking, Broad banding เปนตน จะเห็นไดวาบางเครื่องมือใชกันมาตั้งนานแลว
และยังคงใชไดตอไปในอนาคต ขณะที่บางเครื่องมือก็พัฒนาขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลง
โดยใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

59

จิ๊กซอส ชิ้นที่ 3 เปนผูนําที่เด็ดเดี่ยว (Leader) อยางที่เกริ่นไวในจิ๊กซอส
ชิ้นที่ 1 นักบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม ตองมาชวยคิดออกแบบการเปลี่ยนแปลง
องคกร การนําองคกร และพัฒนาคนขององคกร ในการออกแบบพัฒนาตองคิดและทํา
อยางมีนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะสําเร็จไดตองอาศัยภาวะผูนํา (Leadership) กลาคิด
กลาทํา กลานํา กลาเสี่ยง อยางมีเหตุผล และเด็ดเดี่ยว ทําใหเกิดพลังในการกระตุนใหเกิด
ความเชื่อมั่น รวมมือรวมใจของบุคลากรในองคกร ที่พรอมจะย่ําเทาไปอยางเร็วๆ เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององคกร

จิ๊กซอส ชิ้นที่ 4 เปนนักธุรกิจเชิงกลยุทธ (Business) มีความหมาย
โดยนัยอยางไร ? นักธุรกิจคือ “ผูที่มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไมเห็น และเก็บสะสม
ประสบการณมาประมวลผล” เห็นอยางไร ? ประมวลผลอยางไร ? เห็นเพื่อคาดการณ
และประเมินสถานการณเพื่อวางแผนปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยรูตัวตนของตน
ดี หรือการนํา SWOT มาชวยประมวลวิเคราะหงานของตนเอง เพื่อใหสามารถกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจ และไดผลออกมาเปนแผนงานเชิงกลยุทธ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ระบบการทํางานใหมีโอกาสแขงขันในทุกดาน กับตนเอง กับทรัพยากรที่มี กับเพื่อน
รวมงาน กับหนวยงานอื่น และที่สําคัญ ตองสามารถวัดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน การเปน
ผูนํากลยุทธใหไดดี สิ่งที่สําคัญคือตองไดรับการยอมรับ การไววางใจ อีกทั้งยังตองเขาใจใน
พฤติกรรมของผูรวมงาน พนักงาน (Understands Team Behavior) ดวย เพื่อใหทุกคน
ยินดีใหความรวมมือ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จิ๊กซอส ชิ้นที่ 5 เปนผูใหการสนับสนุน (Advocate) ยังคงมีความหมาย
ในบางเรื่องคลาย จิ๊กซอส ชิ้นที่ 4 เพราะตองรูวาจะสนับสนุนอะไร ? สนับสนุนอยางไร ?
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ตองเกิดจากมุมมองที่เห็นโอกาส หรือเห็นความแตกตางที่คนอื่นไมเห็น นํามาสราง
มูลคาเพิ่ม (Values Diversity) ใหได นั่นคือการสนับสนุน ตองรูจักการใหโอกาส มองโลก
ในแงดี รับฟงขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาที่ดี มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในเชิงสรางสรรค
รวดเร็วทันการณ และมีความมุงมั่นที่เปนอิสระ เลือกกระทําสิ่งใดตามที่ตนเองตระหนัก
โดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมรอบขาง รวมถึงตองเคารพในสิทธิของบุคคล
อื่นเสมอ
ที่กลาวมาในตอนตนทั้งหมด คือบุคลิกภาพของนักบริหารทรัพยากรมนุษย
ยุคใหม ที่ตองกาวใหทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซึ่งจําเปนตองปรับแนว
การทํางานใหอยูบนพื้นฐานของความสามารถหลัก หรือ Core Competency จากการ
ทํางานแบบเดิมๆ มาเปนในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น โดยตองพัฒนาหนาที่และความสามารถ
ของตนเอง รูจัก เขาใจบุคคลรอบขาง องคกร และปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอแผนงาน
รูจักนําปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกันสําหรับอนาคต
เมื่อเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ คุณก็คือ “นักบริหารงานทรัพยากรมนุษยมืออาชีพ”
(HR Professional) ที่หลายคน และหลายองคกรตองการ...ถึงวันนี้ ทานพรอมที่จะ Turn
Pro. แลวหรือยัง ?

หั

วหนางานที่เต็มเปยมดวยสมรรถนะ
ขับเคลือ่ นงานและองคกร
วาที่ ร.ต.สมชาย พุกผล1

ในฐานะที่ตัวผมเองเคยเปนผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองมากอน ถึงปจจุบัน
จะตองมาบริหารจัดการงานซึ่งตองมีทีมงาน หรือบรรดาลูกนอง มากนอยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของงาน แตในพื้นฐานการบริหารคน ผมไมเคยลืมภาพของผูบังคับบัญชา หรือลูกพี่ ที่มี
บทบาทผานเขามาในชีวิตของผมในแตยุคแตละสมัย ที่มีความแตกตางกันในการบริหาร
จัดการลูกนอง แนนอนยอมมีทั้งที่ดีมาก และดีนอย ตัวผมเองมีความตั้งใจมั่นอยูเสมอวา
หากไดมีโอกาสเปนหัวหนาคน จะตองเปนหัวหนางานที่มีสมรรถนะสูง เปนที่รักเคารพของ
ลูกนอง โดยไดพยายามนํารูปแบบของหัวหนางานที่ผมคิดวาดีอยูในหลายๆ ทาน มาปรับใช
ในการบริหารคนของตนเอง ตลอด 10 กวาปที่ผานมาในการบริหารจัดการลูกนอง พบวา
ยังเต็มไปดวยความยาก ตองอดทน ไมเปนอยางที่คิดเสมอไป เนื่องจาก “คน” ยอม
แตกตางกันในความคิดหรือความรูสึก ปญหาหนึ่งที่หัวหนางานจะพบไดบอย คือการไมได
รับความรวมมือจากลูกนอง เมื่อคุณมอบหมายงานใหลูกนองทําสักเรื่อง แลวถูกลูกนอง
ปฏิเสธ หรือรับไปดวยอาการไมพอใจ และแสดงออกมาโดยทาทีหรือสีหนา ทําใหงานลาชา
ไมสําเร็จตามกําหนด นั่นเปนสัญญาณบอกเหตุความไรสมรรถนะ (Non - Competence)
ของหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาอยางคุณ

1

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระดาน Human Resource, Training System (E-mail Address : chaiphuk@
hotmail.com)
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หัวหนางานที่เต็มเปยมไปดวยสมรรถนะ และมีพลังในการขับเคลื่อนงาน
ขององคกร ตองรูจักตนเองวาควรวางตัวในตําแหนงทางการทํางานและสังคมอยางไร และ
ตองมีวิธีการจูงใจที่ถูกตอง ซึ่งจะทําใหไดรับความรวมมืออยางเต็มใจของลูกนองเพื่อใหได
งานที่ดีกวา เกิดความสามัคคี และบรรลุวิสัยทัศนขององคกรอยางไดประสิทธิผล
วิธีตรวจสอบประเมิน เพื่อแสดงถึงการมีวิธีการจูงใจที่ดีแลวหรือยังไมดีพอ
สําหรับหัวหนางาน ดังตอไปนี้
1. ยอมรับฝมือของลูกนองที่มีผลงานดี ไมวาจะดวยวาจาหรือทําเปน
ตัวหนังสือก็ตาม
2. ย้ําความปลอดภัย ในฐานะหัวหนางาน คุณตองเปนตัวแทนองคกรที่
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานตองมาเปนอันดับแรก
3. ยอมรับความคิดเห็นที่ดีจากลูกนองเสมอ
4. สรางบรรยากาศในการทํางานใหดี มีการจัดระเบียบสถานที่ทํางานให
สะอาดเหมาะสม เรียบรอยเสมอ
5. มีการประชุมปรึกษาเรื่องการมอบหมายงานอยางสม่ําเสมอ โดย
ลูกนองตองสามารถมีสวนรวมในการรับมอบหมายงาน
6. เมื่อลูกนองมีคํารองทุกขมาถึง อยานิ่งนอนใจหรือเลื่อนเวลาในการ
ซึ่งจะทําให
พิจารณาออกไป เพราะจะทําใหลูกนองเสียกําลังใจ
ประสิทธิภาพในงานจะลดลง ใหดําเนินการพิจารณาและหาทางแกไข
ในทันที
7. ปฏิบัติกับลูกนองทุกคนอยางยุติธรรม การที่คุณโปรดปรานลูกนองคน
หนึ่งหรือกลุมหนึ่งกลุมใดเปนพิเศษ จะเปนการทําลายเครือขายพลังใน
หมูของลูกนอง และจะนําไปสูความลมเหลวและเสียหายของงานได
8. วางตนเป น ตั ว อย า งในทุ ก เรื่ อ งที่ คุ ณ ทํ า คุ ณ ต อ งระลึ ก อยู เ สมอว า
ลู ก น อ งสามารถนํ า การกระทํ า ของคุ ณ ไปนิ น ทาได เ สมอ และในทุ ก
รูปแบบ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเทาใดของคุณก็จะมีอิทธิพลตอ
ลูกนองมากขึ้นดวย
9. จดบันทึก “สิ่งที่คุณตองทําในวันนี้” อยางเปนระบบ และพยายาม
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังใหเหมาะสม ปฏิบัติไดจริง หากไม
เปนไปตามที่กําหนดไว ตองทบทวน และมีคําตอบในวันรุงขึ้น
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10. ทิ้งศักดินา กาวเขาหาลูกนอง ทักทาย คุณในฐานะหัวหนางานควร
เริ่มตนในการทักทายกอนอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดี
11. สิ่งใดที่ลูกนองของคุณทําได คุณตองพรอมที่จะรวมทํา หรือทําไดอยาง
เทียบเทาหรือใหดีกวาทุกเรื่อง
12. สรางสรรคใหเกิดทัศนคติในทางบวก โดยการที่คุณชื่นชมในผลงาน
ของคุณ ทั้งองคกร และลูกนอง
ดังนั้น จะพบวา หัวหนางานที่เปยมดวยสมรรถนะนั้น “ตองเกงงาน และ
เกงคน” นั่นคือตองมีความรอบรูในงาน มีสติ เปนมิตร ยุติธรรม และทันคน โดยตอง
หลีกเลี่ยงคําพูดที่ไมจริงใจจากลูกนอง เชน “ใชครับพี่ ดีครับทาน ทันครับผม เหมาะสม
ครับเจานาย” ถามตัวคุณเองวายังอยากไดยินคําพูดอยางนี้จากลูกนองของคุณอีกหรือเปลา ?
ในตอนทายนี้ผมขอฝากกลอนเตือนใจหัวหนางาน ซึ่งไดมาจากการ Forward E-Mail ดังนี้
“เร็วก็หาวาล้ําหนา ชาก็วาอืดอาด
โงก็ถูกตวาด พอฉลาดก็ถูกระแวง
ทํากอน บอกไมไดสั่ง
ครั้นทําทีหลัง บอกไมรูจกั คิด”
ซึ่งหากคุณยังคงเปนหัวหนางานอยางนี้ คงเปนหัวหนางานที่ไรสมรรถนะ
อยางแนนอน หากทานใดมีขอเสนอแนะสามารถติดตอผมไดที่ chaiphuk@hotmail.com
ยินดีตอบทุกฉบับครับ...

ผู 

นําที่ฉลาดรูทางอารมณ
(Emotionally Intelligent Leadership)
รศ. สุเทพ พงศศรีวัฒน 1

นักจิตวิทยาและนักวิจัยตลอดจนผูนําทั้งหลายในยุคปจจุบัน ไดใหความ
สนใจและยอมรับถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ
ซึ่งเปนความสามารถที่
เชื่อมโยงกับความมีประสิทธิผลของมนุษย มีนักวิจัยเชน Daniel Goleman (1999) กลาววา
ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปนสองเทาของความฉลาดทางสติปญญา (IQ) รวม
กับทักษะทางเทคนิคในการชวยใหทํางานไดสําเร็จ นอกจากนี้บุคคลยิ่งมีตําแหนงสูงขึ้นใน
องคการ ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณยิ่งทวีตามความสูงของตําแหนงนั้น ทั้งนี้
เพราะการมีทักษะและความเขาใจทางอารมณ จะชวยเปนตัวขับเคลื่อนความคิดและการ
ตัดสินใจตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นของผูนํา
มีผลการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย: UCLA (กรมสุขภาพจิต,2543 ) ซึ่ง
แสดงวา 7% ของความสําเร็จในการเปนผูนํามีสวนเกี่ยวของกับความฉลาด สวนอีก 93%
เปนผลจากคุณสมบัติอื่นไดแก ความไววางใจ ความมีสมดุล การรับรูความเปนจริง ความ
ซื่อสัตย ความเปนอยู และการมีอํานาจเหนือ คุณสมบัติดานเชาวนปญญาเหลานี้เปนที่มา
ของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณทั้งสิ้น

1

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย http:// suthep.ricr.ac.th

65

Higgs และ Dulewicz (1999) นักวิจัยดานความฉลาดทางอารมณ ไดชวย
ทําใหคํานิยามที่แจมชัดขึ้นของคําวาความฉลาดทางอารมณหรือ Emotional intelligence
และชวยใหเราเขาใจถึงผลกระทบตอภาวะแวดลอมของการทํางาน
โดยเห็นวาควรให
คํานิยามใหมไวดังนี้
“ความฉลาดทางอารมณ” หมายถึง การบรรลุเปาหมายของบุคคล โดยใช
ความสามารถบริหารจัดการกับความรูสึกและอารมณตนเอง มีความสามารถรับรูไดไว และ
มีอิทธิพลตอบุคคลสําคัญอื่นๆ และสามารถในการสรางสมดุลของภาวะจูงใจและแรงขับ
ของตนดวยพฤติกรรมอยางผูมีสติสัมปชัญญะและมีจริยธรรม”
จึงกลาวไดวา ผูนําที่มีประสิทธิผล คือ ผูนําที่สามารถควบคุมและกํากับ
พลังอํานาจทางอารมณของตน เพื่อการเสริมสรางความพึงพอใจ รวมทั้งขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมความมีประสิทธิผลใหกับองคการ โดยเฉพาะใน
ภาวะแวดลอมที่ใหความสําคัญตอความสัมพันธกับพนักงานและลูกคามากกวาเรื่องเทคโนโลยี
และวัสดุอุปกรณ หนวยงานทั้งหลายจึงเพิ่มความสําคัญตอการพัฒนาดานความฉลาดทาง
อารมณใหกับผูนําของตนมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน
อยางไรก็ตามผูอานควรทําความเขาใจในคํา 2 คํา ซึ่งพบวามักใชแทนกัน
ได คือ EQ (Emotional Quotient) และ EI (Emotional Intelligent) โดยเมื่อพูดถึง EI จะ
เกี่ยวของกับโครงสรางดานตางๆ ของความฉลาดทางอารมณ (ซึ่งจะกลาวตอไปถึง
สมรรถนะดานตางๆ
ของความฉลาดทางอารมณของผูนําตามแนวคิดของ
Daniel
Goleman) สวน EQ มีความหมายเกี่ยวของกับผลที่ไดจากการวัดหรือประเมิน EI ซึ่งจะ
บอกใหทราบระดับของความฉลาดทางอารมณ เชนเดียวกับที่ IQ ชี้บงระดับความสามารถ
ทางสติปญญาที่ไดจากแบบทดสอบเชาวนปญญา ระดับ EQ จากแบบประเมินตางๆ จะ
ชี้บงวา บุคคลที่ไดรับการประเมิน มีความฉลาดทางอารมณดานใดบางที่อยูในระดับควร
แกไข ระดับทํางานไดเปนผลสําเร็จ และระดับที่ดีมาก โดยแบบประเมินแตละชนิดก็จะ
ประกอบดวยความฉลาดทางอารมณที่ตองการประเมินมากนอยตางกัน
สําหรับบทความนี้จะเลือกใชแบบประเมินของ Hendrie Weisinger ซึ่งอยู
ตอนทายของบทความเพื่อใหผูอานลองประเมินความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ ของ
ตัวเองตอไป

ความฉลาดทางอารมณของผูนําตามแนวคิดของ Daniel Goleman
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Goleman (2002) และคณะไดเขียนหนังสือชื่อ The New Leaders :
transforming the art of leadership into the science of results.ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของความฉลาดทางอารมณที่มีตอความมีประสิทธิผลของผูนํา ซึ่งในอดีตเคยเสนอไว 5
ดานมีจํานวนทั้งสิ้น 25 สมรรถนะ แตจากผลการวิเคราะหขอมูลลาสุด Goleman ได
ปรับปรุงความฉลาดทางอารมณเหลือเพียง 4 ดาน ลดจํานวนสมรรถนะที่ผูนําพึงมีเหลือ
เพียง 18 สมรรถนะ ดังรายละเอียดดังนี้

สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง ( Personal competence )
เปนสมรรถนะที่ผูนําใชเพื่อบริหารจัดการกับตนเอง ซึ่งประกอบดวย 2
ดาน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังนี้
1. ดานความสามารถตระหนักรูตนเอง ( Self - awareness ) มี
สมรรถนะที่สําคัญอยู 3 ประการไดแก
1.1 สมรรถนะในการตระหนักรูอารมณตนเอง(Emotional self awareness) เปนความสามารถของผูนําที่อานอารมณของตนออก จึงพยายามควบคุมและ
ปรับกลไกภายใน เพราะเขาใจดีวาถาตนแสดงความรูสึกเชนนั้นออกไปทันทีทันใด จะ
สงผลกระทบตอคนรอบขางและงานที่ทําอยางไร ผูนําที่มีสมรรถนะนี้สูงจะสามารถมองเห็น
ภาพรวมของปญหาที่สลับซับซอนไดดี
จึงพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกที่
เหมาะสมกวาไดโดยฉับพลัน ผูนําที่สามารถตระหนักรูตนเองไดดีมักเปนคนที่ตรงไปตรงมา
และจริงใจ กลาพูดอยางเปดเผยถึงสภาพอารมณของตนและยอมรับผิดถาตนแสดงออกไป
ไมเหมาะสม
1.2 สมรรถนะในการประเมินตนเองไดถูกตอง (Accurate self assessment)ผูนําที่มีความสามารถตระหนักรูตนเองสูงจะเขาใจถึงจุดแข็ง
(Strength)
และจุดออน (limitation) ของตนไดดี จึงมักมีอารมณขันกับการกระทําของตนอยูบอยครั้ง
คนรอบขางใหความชื่นชมตอผูนําที่หมั่นเรียนรูใหมๆ เพื่อปรับปรุงตนเองและความมีใจกวาง
ในการรับฟงขอมูลยอนกลับ ตลอดจนคําวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรคจากผูอื่น สมรรถนะ
ในการประเมินตนเองไดอยางถูกตอง ชวยใหผูนํารูวาเมื่อไรที่ตนควรรองขอความชวยเหลือ
จากผูอื่น และที่ใดบางที่ตนสามารถเสริมสรางทักษะและความแข็งแกรงใหมๆ ตอการเปน
ผูนําของตน
1.3 สมรรถนะดานความมั่นใจ (Self - confidence) การที่ผูนํารู
ถึงขีดความสามารถของตนไดอยางถูกตอง ชวยใหผูนํารูจักเลือกใชจุดเดนของตนเองในการ
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ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ผูนําที่มีความมั่นใจพรอมที่จะเผชิญกับงานหรือสถานการณที่
ยากลําบากไดดี ทั้งนี้เพราะชอบยืนหยัดตอสูเอาชนะอุปสรรคดวยความแนวแน ดวย
คุณลักษณะเชนนี้จึงทําใหผูนําโดดเดนอยูแถวหนาของบุคคลอื่น สมรรถนะดานความมั่นใจ
จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญตอการเปนผูนํา
2. ดานความสามารถบริหารจัดการตนเอง ( Self - management )
ประกอบดวยสมรรถนะที่สําคัญอยู 6 ประการไดแก
2.1 สมรรถนะในการควบคุมอารมณตนเอง (Emotional self control) ผูนําที่มีความสามารถควบคุมอารมณตนเองไดสูง จะมีวิธีการในการจัดการกับ
ภาวะสับสนทางอารมณตลอดจนภาวะกดดันภายในตนไดดีหรืออยางนอยก็สามารถหาทาง
ออกใหมที่กอใหเกิดประโยชน จุดเดนของการควบคุมตนเองของผูนําก็คือ มีความสงบนิ่ง
ไมหวั่นไหว และมีสติตลอดเวลาที่เผชิญกับภาวะวิกฤตที่มีความเครียดสูง ไมแสดงอารมณ
เสียงายๆ เมื่อตองประสบเหตุการณตางๆ ที่รบกวนจิตใจในชีวิตประจําวัน
2.2 สมรรถนะดานความโปรงใส (Transparency) ผูนําที่มีความ
โปรงใส ยึดมั่นตอคานิยมในการดํารงชีวิต ความโปรงใส หมายความรวมถึง การเปดเผย
ถึงความรูสึก ความเชื่อและการกระทําที่แทจริงของตนเองใหผูอื่นเห็น มีความคงเสนคงวา
ในการคิด การพูด และการกระทําที่สอดคลองกัน นําไปสูความเปนผูมีความสัตยซื่อ
ถือคุณธรรม ยึดมั่นหลักการ (Integrity) กลายอมรับความผิดพลาดเมื่อทําผิด กลายืนหยัด
ตอสูกับการกระทําที่ไรจริยธรรมของผูอื่นโดยไมนิ่งเฉย กลาวโดยสรุปสมรรถนะดานความ
โปรงใสของผูนํากอใหเกิดความสงางามและความนาเชื่อถือ (Trustworthiness) ในสายตา
ผูอื่น ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่ผูนําขาดมิได
2.3 สมรรถนะดานความสามารถปรับตัว (Adaptability) ผูนําที่
สามารถปรับตัวไดดี จะมีความคลองแคลวในการตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
โดยที่ตนเองไมสูญเสียจุดยืนหรือพลังแตอยางใด เปรียบเสมือนกับน้ําที่เปลี่ยนรูปรางตาม
ภาชนะบรรจุโดยไมสูญเสียคุณสมบัติแตอยางใด เปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ไดทามกลางปญหารุมเราและสถานการณที่ไมชัดเจนขององคการ โดยผูนําสามารถที่จะ
ยืดหยุนในการปรับตัวเขากับภาวะทาทายใหมๆ ปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได
รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนความคิดใหมไดถามีขอ มูลใหมที่ดีกวาและสอดคลองกับความ
เปนจริงมากกวา
2.4 สมรรถนะดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ผูนําที่มี
สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์สูงจะมีมาตรฐานสวนตัวสูงที่จะปรับปรุงผลงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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ทั้งผลงานของผูนําเองและของผูรวมงาน เปนผูนําที่เปนนักปฏิบัติ (pragmatic) โดยกําหนด
เปาหมายที่มีความทาทายแตสามารถที่จะบรรลุได เปนผูที่สามารถคํานวณดานความเสี่ยง
ไดดีวา ผลงานที่บรรลุนั้นมีความคุมคาหรือไม จุดเดนการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูนําก็คือ การ
เปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และหมั่นสอนผูรวมงานตลอดเวลา เพื่อใหคุณภาพงานสูงขึ้น
2.5 สมรรถนะดานริเริ่ม (Initiative) ผูนําที่มีจิตสํานึกเรื่องความมี
ประสิทธิภาพ (Sense of Efficacy ) จะพยายามควบคุมกระบวนการตางๆ ของการทํางาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายไดดี เปนคนเกงในการริเริ่มสิ่งใหม เมื่อโอกาสมาถึงก็รูจักหยิบฉวย
โอกาสนั้น แตถาโอกาสยังไมมีก็รูจักสรางเงื่อนไขใหเกิดโอกาสนั้นขึ้น กลาวคือมีอุปนิสัย
เชิงรุก (Proactive) ที่ไมยอมนิ่งเฉยคอยรอใหโอกาสมาถึงกอนแลวจึงเริ่มลงมือทํา ผูนําที่มี
สมรรถนะดานนี้จะไมลังเลตอการขจัดขั้นตอนความลาชาของการทํางาน (Red Tape) ให
หมดไปพรอมปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรค และถาจําเปนก็จะกําหนด
แนวทางและเปาหมายที่ดีกวาในอนาคต
2.6 สมรรถนะการมองโลกในแงดี (Optimism) ผูนําที่มองโลกใน
แงดีมักมองโลกอยางมีความหวัง มีแรงจูงใจและกําลังใจสูง (Self-motivating) มองเห็น
ชองทางที่เปนโอกาส (Opportunity) มากกวาจะมองวาเปนภัยคุกคาม (Threat) เปนผูนําที่
มองเห็นสวนดีหรือจุดเดนของผูอื่น และเชื่อวาสวนดีหรือจุดเดนดังกลาวสามารถนํามาใช
ใหเปนประโยชนได เปนผูนําที่เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางยังไมมีอะไรที่สมบูรณ (Glass Half F u l l ) ดังนั้นจึงคาดวาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยอมนําไปสูสิ่งที่ดีกวา (พรุงนี้ตองดีกวา
วันนี้)

สมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคม ( Social competence )
เปนสมรรถนะที่ผูนําใชเพื่อบริหารความสัมพันธกับผูอื่นใหเกิดผลดี ซึ่ง
ประกอบดวย 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังนี้
1. ดานความตระหนักรูทางสังคม (Social awareness) มี 3
สมรรถนะ ดังนี้
1.1 สมรรถนะในการเขาใจผูอื่น (Empathy) การเขาใจผูอื่น
(Empathy) หมายรวมถึง ความสามารถรับรูอารมณผูอื่น เขาใจถึงมุมมองของคนเหลานั้น
เปนความรูสึกแบบ “เอาใจเขามาใสใจเรา” และใหความสนใจตอความกังวลใจของคนดังกลาว
ผูนําที่มีความสามารถเขาใจคนอื่นไดดี จะเปดใจตนเองรับรูกรอบสัญญาณทางอารมณได
อยางกวางขวาง จึงไวในการรับรูถึงความรูสึกทางอารมณของผูอื่นโดยไมตองพูด เปนผูนํา
ที่รับฟงอยางตั้งใจและสามารถจับประเด็นที่เปนมุมมองของผูอื่นไดดี ดวยทักษะในการ
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เขาใจความรูสึกผูอื่นไดดี ทําใหผูนําสามารถเขากับบุคคลตางๆ ที่มาจากความหลากหลาย
ทางภูมิหลัง และวัฒนธรรมไดดี
1.2 สมรรถนะความตระหนักรูดานองคการ (Organizational
awareness) หมายรวมถึง ความเขาใจสภาพปจจุบันปญหาของหนวยงาน รูเครือขายการ
ตัดสินใจและภาวะการเมืองในระดับองคการไดดี
ผูนําที่มีความเขาใจทางสังคมสูงจะมี
ความเขาใจรูเทาทันเกมทางการเมือง รูวิธีปฏิสัมพันธกับเครือขายทางสังคมที่สําคัญและ
สามารถอานความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีอํานาจตางๆ ทางสังคมไดถูกตอง ผูนําเชนนี้
จึงสามารถเขาใจถึงพลังการเมืองของกลุมตางๆ ภายในองคการไดดี ตลอดจนสามารถ
เขาใจถึงคานิยมหลักและกฎเกณฑที่มิไดระบุเปนลายลักษณอักษร แตคนภายในองคการ
ยึดถือและปฏิบัติ
1.3 สมรรถนะดานการบริการ (Service) หมายถึงความสามารถใน
การรับรู และตอบสนองตอความตองการของผูรวมงาน ลูกคาและผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย
ผูนําที่มีความสามารถดานบริการสูงยอมเขาใจสรางบรรยากาศดานอารมณไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสโดยตรงกับลูกคาสามารถสรางสัมพันธภาพและความรูสึกที่
ดีตอกัน ผูนําจะใหความสําคัญในการติดตามดูแลตรวจสอบถึงความตองการมากที่สุด จะ
อยูคอยใสใจดูแลและเปดประตูกวางใหพบปะไดเสมอเมื่อตองการ
2. ดานความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ (Relationship
management ) ประกอบดวยสมรรถนะที่สําคัญอยู 5 ประการไดแก
2.1 สมรรถนะในการสรางแรงดลใจ (Inspiration) ผูนําที่มีความ
สามารถในการดลใจ (Inspirational Leadership) ยอมสามารถเปนผูชี้นําและจูงใจผูตามให
เกิดความผูกพันยึดมั่นตอวิสัยทัศนและพันธกิจรวมขององคการดวยความเต็มใจ เปนทักษะ
ที่ทําใหผูนํามองการณไกลและเปนความสามารถที่ชวยสรางความนาตื่นเตนในการทํางาน
ใหกับผูเกี่ยวของทุกคน
2.2 สมรรถนะดานอํานาจอิทธิพล (Influence) ตัวบงชี้ของผูนําที่
มีอิทธิพล อาจมองเห็นตั้งแตระดับงายๆ เชน ผูนําใชการพูดหวานลอมจนผูฟงคลอยตาม
และยินยอมปฏิบัติตาม ไปถึงการใชอิทธิพลระดับที่มีความซับซอน เชน การที่ผูนํารูวิธีการ
ที่จะดึงบุคคลสําคัญเขามาเปนพวกและเขามาเปนเครือขายของตน เพื่อใหชวยสนับสนุน
ความคิดใหมหรือโครงการใหมที่ตนจะริเริ่มขึ้น เปนตน ผูนําที่เชี่ยวชาญในการใชอิทธิพล
จึงมักเปนนักเจรจาหวานลอมไดดีมีศิลปะการพูดจูงใจตอหนาชุมชนสูง
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2.3 สมรรถนะในการพัฒนาผูอื่น (Developing others) ผูนําที่มี
ความสามารถดานนี้ จะใสใจใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองระหวางทํางานดวยการใหคําแนะนํา
และใหขอมูลปอนกลับตลอดเวลา
เปนผูนําที่เขาใจถึงเปาหมายของผูรวมงานตลอดจน
จุดเดนจุดดอยของแตละคนจากนั้นก็จะเขาชวยเหลือในฐานะเปนพี่เลี้ยง (Mentors) หรือ
ผูฝกสอน (Coaches) ของคนเหลานั้น
2.4 สมรรถนะการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง ( Change catalyst)
ผูนาํ ที่เปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลงไดนั้นคือผูที่กลาทาทายตอสถานภาพเดิมเพื่อใหไดความ
เปนเลิศขึ้นมาใหม ผูนําจะยืนหยัดตอการเปลี่ยนแปลงอยางเขมแข็งแมจะอยูทามกลาง
ผูคัดคานก็ตาม สามารถทําใหขอขัดแยงดังกลาวกลายเปนเรื่องที่ทุกคนเห็นดวยวาจําเปน
ตองทํา
นอกจากนี้ผูนํายังรูจักหาวิธีการที่เปนไปไดเชิงปฏิบัติในการเอาชนะอุปสรรค
ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
2.5 สมรรถนะในการบริหารความขัดแยง (Conflict management)
สมรรถนะดานนี้จะชวยใหผูนําสามารถดึงทุกฝายที่เกี่ยวของยอมถอยออกมาจากความขัดแยง
เพื่อมารวมหามุมมองที่แตกตางกันของแตละฝายที่มีตอปญหานั้น จากนั้นจึงหาขอยุติที่
ควรเปนรวมกันซึ่งทุกฝายใหการยอมรับได โดยผูนําจะแสดงความเปนกลางอยูเหนือความ
ขัดแยง โดยใหการยอมรับตอความรูสึกและทัศนะของทุกฝาย แลวจึงพยายามระดมพลัง
เพื่อปรับทิศทางใหมของทุกฝายใหไปสูขอยุติรวมที่ทุกฝายสามารถยอมรับไดนั้น
2.6 สมรรถนะในการสรางทีมงานและความรวมมือ (Teamwork
and collaboration) เปนความสามารถในการทํางานแบบทีมของผูนํา กลาวคือผูนําที่
ทําตนเปนสมาชิกที่ดีของทีมยอมชวยสรางเสริมบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตรที่พรอม
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน โดยพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกในการทํางานกลุมจะกลาย
เปนตนแบบใหผูอื่นเห็นถึงการใหความยอมรับนับถือ การใหความชวยเหลือและการให
ความรวมมือที่ดีที่สมาชิกพึงมีตอกัน สงผลใหสมาชิกเกิดความกระตือรือรน เต็มใจที่จะรวม
ผูกพันและใชความพยายามรวมกันเปนกลุมกอน เสริมสรางน้ําใจและอัตลักษณของทีม
(Team Spirit and Identity) ใหเกิดขึ้น ผูนําจะใชเวลาสวนใหญไปกับการเปนผูหลอหลอม
และเปนกาวเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลมากขึ้นกวาแคความรับผิดชอบตอผลสําเร็จ
ของงานเพียงอยางเดียว
ตอไปนี้ขอใหผูอา นลองทําแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความฉลาดทาง
อารมณของทานในฐานะผูนํา ดังนี้
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของผูนํา
แบบประเมินนี้ปรับปรุงจาก Hendrie Weisinger ในหนังสือ Emotional
Intelligence at Work (San Francisco : Jossey - Bass,1998 ),214 - 215. ซึ่งมีกรอบ
สมรรถนะความฉลาดทางอารมณเพียง 5 ดาน (ซึ่งนอยกวาของ Goleman) คือดานความ
ตระหนักรูตนเอง (Self - awareness) ดานการบริหารจัดการอารมณ (managing emotion)
ดานมองโลกแงดีหรือแรงจูงใจตนเอง (Optimism or self - motivating) ดานความเขาใจ
อารมณผูอื่น (Empathy) และดานทักษะทางสังคม (Social skills ) จึงสามารถที่จะประเมิน
ภาวะความฉลาดทางอารมณครอบคลุมตามดานดังกลาว
คําอธิบาย : ในแตละขอขางลาง ขอใหทานเขียนหมายเลขที่แสดงถึงระดับ
ความสามารถที่ทานแสดงออกขางหนาแตละขอ โดยขอใหพยายามนึกถึงสถานการณจริง
ที่ทานเคยประสบและไดใชความสามารถดังกลาว ระดับความสามารถมีดังนี้
ความสามารถนอย
ความสามารถคอนขางนอย
ความสามารถปานกลาง
ความสามารถคอนขางมาก
ความสามารถมาก

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

1. ปรับกลไกภายในตนเองใหสอดคลองกับอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดี
2. ใชการผอนคลายเมื่อตองอยูภายใตสถานการณที่กดดัน
3. เรงรีบไปขางหนาดวยใจที่มุงงาน
4. รูถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของขาพเจาตอผูอ่นื
5. ประสบความสําเร็จในการหาขอยุติความขัดแยงกับผูอื่น
6. ปรับใจใหสงบไดรวดเร็วเมื่อโกรธผูอื่น
7. รูตัวเมื่อเริ่มโกรธ
8. ปรับเปลี่ยนกลุมใหมไดรวดเร็วเมื่อเผชิญภาวะชะงักงัน
9. ใหการยอมรับเมื่อผูอื่นอยูในภาวะเศราโศกเสียใจ
10. สรางฉันทานุมัติรวมกับผูอื่น
11. รูตัววาตนเองใชการรับรูดานใดกับเหตุการณที่เพิ่งประสบมา
12. ใชวิธีพูดในใจตนเองเพื่อชวยปรับระดับอารมณของตนเอง
13. พยายามสรางแรงจูงใจตนเองเมื่อตองทํางานที่ไมชอบ
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14. ชวยใหคนอื่นสามารถจัดการกับอารมณได
15. ทําใหคนอื่นเกิดความรูสึกที่ดี
16. รูสึกตัวขณะที่อารมณกําลังเปลี่ยนไป
17. สามารถสงบนิ่งไดเมื่อตองตกเปนเปาความโกรธของผูอื่น
18. สามารถหยุดหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไรประสิทธิผลได
19. แสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
20. ใหคําแนะนําและใหความสนับสนุนทางอารมณเมื่อผูอื่นตองการ
21. รูตัวเมื่อตนเองแสดงพฤติกรรมปกปองตนเอง
22. รูตัวเมื่อตนเองมีความคิดแงลบและพยายามขจัดออกไป
23. ทําตามที่พูด
24. สนทนาอยางใกลชิดสนิทสนมกับคนอื่น
25. สะทอนความรูสึกของคนอื่นกลับไปใหเจาตัวทราบไดคอนขางแมนยํา
การใหคะแนน
คะแนนรวมทั้ง 25 ขอที่ทานได จะบอกถึงคะแนนที่เปนภาพรวมของความ
ฉลาดทางอารมณ ซึ่งสามารถแยกเปนดานๆ ไดดังนี้
ดานความตระหนักรูตนเอง (Self - awareness) คือคะแนนรวมของขอ
1,6,11,16, และ 21
ดานการบริหารจัดการอารมณตนเอง (Managing emotion) คือคะแนนรวม
ขอ 2,7,12,17, และ 22
ดานการมองโลกในแงดี (Optimism) คือคะแนนรวมขอ 3,8,13,18,และ 23
ดานการเขาใจผูอื่น (Empathy) คือคะแนนรวมขอ 4,9,14,19, และ 24
ดานทักษะทางสังคม (Social skills) คือคะแนนรวมขอ 5,10,15,20,และ 25
การแปลคะแนน
แบบสอบถามนี้จะเปนเครื่องบงชี้ความฉลาดทางอารมณของทาน กลาวคือ
o ถาทานไดคะแนน 100 หรือมากกวาขึ้นไป หมายความวาทานเปนผูนํา
มีความฉลาดทางอารมณสูง
o ถาทานไดคะแนนชวง 50 - 100 หมายความวาทานมีฐานของความ
ฉลาดทางอารมณที่ดีพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําไดดี
o ถาทานไดคะแนน 50 - นอยกวา แปลวาระดับความฉลาดทางอารมณ
ของทานต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย
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o
o

เมื่อคิดคะแนนแยกเปนแตละดาน กลาวคือ
ถาคะแนนแตละดานสูงกวา 20 แปลวา สูงในดานนั้นๆ
ถาคะแนนแตละดานต่ํากวา 10 แปลวา ต่ําในดานนั้นๆ

จากคะแนนที่ได ทําใหทราบคราวๆ วา ทานมีความฉลาดทางอารมณออน
ในดานใดที่ควรไดรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาตอไป
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¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√‡√◊Õπ®” °“√°—°°—πºŸâ¡’ —π¥“π‡ªìπ‚®√ºŸâ√â“¬ °“√Ωñ°·≈–Õ∫√¡‡¥Á°
¥—¥ —π¥“π ·≈–„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‡ªìπ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥·≈–‡√◊Õπ®”Õ”‡¿Õ
°√¡√“™∑—≥±å‰¥â∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ¬â“¬ —ß°—¥®“°°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¡“Õ¬Ÿà
°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡„πªï æ.». 2545 µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
æ.». 2545 ·≈–µ“¡°Æ°√–∑√«ß·∫àß à«π√“™°“√°√¡√“™∑—≥±å °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ æ.».
2545 °”Àπ¥„Àâ°√¡√“™∑—≥±å¡¿’ “√°‘®‡°’¬Ë «°—∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–·°â‰¢æƒµ‘π‘ ¬— ºŸµâ Õâ ß¢—ß ‚¥¬
¡ÿßà æ—≤π“‡ªìπÕß§å°√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬‡æ◊
å ÕË ·°â‰¢øóπô øŸºµŸâ Õâ ß¢—ß„Àâ°≈—∫µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’
¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈–®‘µ∑’Ë¥’ ‰¡àÀ«π°≈—∫¡“°√–∑”º‘¥´È” ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“∑—°…–Ωï¡◊Õ„π°“√

ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë ÿ®√‘µ ·≈– “¡“√∂¥”√ß™’«‘µ„π —ß§¡¿“¬πÕ°‰¥âÕ¬à“ßª°µ‘ ‚¥¬ —ß§¡
„Àâ°“√¬Õ¡√—∫ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑—Èß¿“¬„π·≈–
¿“¬πÕ°ª√–‡∑»‰¥â àßº≈‚¥¬√«¡„Àâ‡°‘¥«‘°ƒµ‘√“™∑—≥±å „πÀ≈“¬¥â“π Õ“∑‘ ªí≠À“
ºŸâµâÕß¢—ß≈âπ‡√◊Õπ®” ªí≠À“¿“æ≈—°…≥å¢Õß‡√◊Õπ®”/∑—≥±å ∂“π°√¡√“™∑—≥±å ªí≠À“°“√
¬Õ¡√—∫¢Õß —ß§¡µàÕ∫ÿ§§≈ºŸâµâÕß¢—ßÀ≈—ßæâπ‚∑… ·≈–º≈¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√„π
¿“æ√«¡ ´÷Ëß°”Àπ¥„ÀâÕß§å°√¢Õß√—∞µâÕßæ—≤π“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ
ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ ª√–°Õ∫°—∫°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡‡ªìπ 1 „π 4
¢Õß°√–∑√«ßπ”√àÕß„π°“√‡¢â“ Ÿà°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë®–µâÕß
‡ªìπ·°π°≈“ß„π°“√∫√‘À“√ß“π¬ÿµ∏‘ √√¡„Àâ¡§’ «“¡‡™◊ÕË ¡‚¬ß°—π∑—ßÈ °√–∫«π°“√µ“¡À≈—° “°≈
°√¡√“™∑— ≥ ±å „ π∞“π–Àπà « ¬ß“πÀπ÷Ë ß ¢Õß°√–∑√«ß¬ÿ µ‘ ∏ √√¡®÷ ß ®”‡ªì π µâ Õ ß¥”‡π‘ π °“√
æ—≤π“Õß§å°√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°√–∫«π∑—»πå (Paradigm) ‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√
µ≈Õ¥®π«—≤π∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡¢ÕßÕß§å°√‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕßµàÕ°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫¬ÿµ‘∏√√¡‰∑¬
„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫ ∂“π°“√≥å∑“ß —ß§¡‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¿“√°‘®¢Õß°√¡√“™∑—≥±å
„πªí®®ÿ∫—π®÷ß¡‘„™à·§à°“√§«∫§ÿ¡∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â™◊ËÕ«à“ ç‡ªìπºŸâµâÕß¢—ßé ‡∑à“π—Èπ À“°·µà¡’¿“√°‘®
„π°“√ çª√—∫√–¥—∫·≈–¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß —ß§¡‰∑¬é „ÀâÕ¬Ÿà„π
√–¥—∫∑’Ë®–‰¡à √â“ßªí≠À“·≈–‡ªìπ¿“√–¢Õß —ß§¡

2. «‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘®·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß°√¡√“™∑—≥±å
®“°°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√¥—ß°≈à“«
„πªï æ.». 2547 °√¡√“™∑—≥±å‰¥â®—¥∑”·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√°√¡√“™∑—≥±å
5 ªï (2547-2551) ¢÷Èπ ·≈–‰¥â°”Àπ¥„Àâ°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‡ªìπ
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë ”§—≠ª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å 5 ªï ¢Õß°√¡
µ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‰¥â°”Àπ¥
·ºπß“πæ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ¡’‚§√ß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß∫ÿ§≈“°√ ‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‚§√ß°“√√≥√ß§å‡æ◊ËÕ √â“ß§à“π‘¬¡·≈–®√√¬“∫√√≥
„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‚§√ß°“√®—¥∑”¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–·ºπß“π‡ √‘¡ √â“ß
»—°¬¿“æß“π√“™∑—≥±å ‚¥¬°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√§«“¡√Ÿâ¿“¬„πÕß§å°√ °“√µ‘¥µ“¡·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß·≈–°√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® ·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘°“√
5 ªï¢Õß°√¡√“™∑—≥±å (æ.». 2547-2551) ¥—ßπ’È

ë «‘ —¬∑—»πå
ç‡ªìπÕß§å°√™—Èππ”¢ÕßÕ“‡´’¬π„π°“√§«∫§ÿ¡ ·°â‰¢ ·≈–æ—≤π“æƒµ‘
π‘ ¬— ºŸâµâÕß¢—ß ‡æ◊ËÕ§◊π§π¥’¡’§ÿ≥§à“ Ÿà —ß§¡é
ë æ—π∏°‘®
1 §«∫§ÿ¡ºŸâµâÕß¢—ßÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ
2 ∫”∫—¥ øóôπøŸ ·≈–·°â‰¢æƒµ‘π‘ —¬¢ÕßºŸâµâÕß¢—ßÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
ë ¬ÿ∑∏»“ µ√å
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 1 ‡ª≈’Ë¬π¿“√–„Àâ‡ªìπæ≈—ß
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 2 √“™∑—≥±å√à«¡„®æ‘¶“µ¿—¬¬“‡ æµ‘¥
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 3 ‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂¿“æ„π°“√∫√‘À“√∑ÿ°Õß§å°√¥â«¬
√–∫∫°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

3. §«“¡§“¥À«—ß¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Ÿß ÿ¥„π°“√π” HR Scorecard ¡“„™â
®“°¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√ √â“ß ¡√√∂¿“æ„π°“√∫√‘À“√Õß§å°√¥â«¬√–∫∫°“√
∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ °≈‰° ”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ¬ÿ∑∏»“ µ√å∫√√≈ÿº≈ §◊Õ°“√æ—≤π“
√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡¡◊ËÕ ”π—°ß“π °.æ. ‰¥â®—¥„Àâ¡’
‚§√ß°“√π”√àÕß°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–√–∫∫∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ (HR Scorecard) ¢÷Èπ
„πªï æ.». 2547 ‡æ◊Ë Õ æ— ≤ π“√–∫∫∫√‘ À “√∑√— æ ¬“°√∫ÿ § §≈¢Õß à « π√“™°“√„Àâ ¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ æ√âÕ¡√—∫°—∫°“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë
®–¡’¢÷Èπ„πÕπ“§µ Õ∏‘∫¥’°√¡√“™∑—≥±åæ‘®“√≥“·≈â« ‡ÀÁπ«à“°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈®–‡ªìπ°≈‰° ”§—≠∑’Ë®–™à«¬„Àâ¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß à«π√“™°“√∫√√≈ÿº≈ °“√
√â“ß√–∫∫ª√–‡¡‘π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¥â«¬ Scorecard ®–™à«¬„Àâ “¡“√∂‡¢â“„®
·≈–æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂ ¡√√∂π–„π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢ÕßÕß§å°√ ‰¥âÕ¬à“ß
‡µÁ¡»—°¬¿“æ¡“°¢÷Èπ ·≈– HR Scorecard ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë ”§—≠„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§π
¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√∫√‘À“√ ·≈–º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕß§å°√ ‰«â¥â«¬°—π ∑”„Àâ‰¥â√—∫º≈ß“π
Ÿß¢÷Èπ

4. «‘∏¥’ ”‡π‘πß“π
¿“¬À≈— ß ®“°Õ∏‘ ∫ ¥’ ° √¡√“™∑— ≥ ±å ≈ ßπ“¡∫— π ∑÷ ° §«“¡‡¢â “ „® ‡¢â “ √à « ¡
‚§√ß°“√π”√àÕß°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈·≈â« °√¡√“™∑—≥±å‰¥â
¥”‡π‘π°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ·≈–·ºπß“π‚§√ß°“√∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å
ª√–®”ªï 2548 ‚¥¬¡’≈”¥—∫¢—Èπ„π°“√¥”‡π‘πß“π ¥—ßπ’È

4.1 Õ∏‘∫¥’‰¥â≈ßπ“¡·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π«∑“ß·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å °”°—∫¥Ÿ·≈°“√∑”ß“π
¢Õß§≥–∑”ß“π æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–Õπÿ¡—µ‘·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß°√¡√“™∑—≥±å ·≈–
·µàßµ—Èß§≥–∑”ß“π®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏åœ ¢÷ÈπÕ’°§≥–Àπ÷Ëß‡æ◊ËÕ„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë»÷°…“«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß°√¡ ·≈–¥”‡π‘π°“√¬°√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å‡ πÕµàÕ
§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√œ
4.2 °√¡√“™∑—≥±å®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√·≈–§≥–∑”ß“πœ
√à«¡°—∫§≥–∑’Ëª√÷°…“ ”π—°ß“π °.æ. ‡æ◊ËÕ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß
‚§√ß°“√ «—µ∂ÿª√– ß§å ‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ„π°“√¥”‡π‘πß“π ¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–
ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫
¿“¬À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√œ ·≈â« §≥–∑’Ëª√÷°…“
”π—°ß“π °.æ. ·≈–§≥–∑”ß“πœ ‰¥âª√–™ÿ¡ª√÷°…“À“√◊Õ¢—ÈπµÕπ√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈â«‡ÀÁπ«à“
°√¡√“™∑—≥±å‰¥â®—¥∑”·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å ªï 2547-2551 ‰«â·≈â« ·≈–„π°√–∫«π°“√∑”·ºπ
°Á‰¥â¡’°“√»÷°…“«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® ·≈–®—¥∑” SWOT Analysis ¡“‚¥¬≈–‡Õ’¬¥·≈â« ¥—ßπ—Èπ
¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ®÷ß¡’Õ¬Ÿà§àÕπ¢â“ß¡“° «‘∏’°“√∑’Ëπà“®–‡À¡“– ¡ “¡“√∂≈¥√–¬–‡«≈“„π°“√
¥”‡π‘πß“π·µà‰¥âº≈ß“π∑’¡Ë ª’ √– ∑‘ ∏‘¿“æ ®÷ß§«√„™â«∏‘ °’ “√ª√–™ÿ¡√–¥¡ ¡Õß¢Õß§≥–∑”ß“πœ
‚¥¬¢Õ„Àâ§≥–∑”ß“πœ »÷°…“·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–·ºπªØ‘∫µ— °‘ “√°√¡√“™∑—≥±å‚¥¬≈–‡Õ’¬¥
·≈â«π”¡“ª√–™ÿ¡√–¥¡ ¡Õß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„π¢—ÈπµÕπÕ◊ËπÊ µàÕ‰ª ´÷Ëß∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â°”Àπ¥
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°“√‰«âµ“¡≈”¥—∫§◊Õ®—¥ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ (Workshop) 3 §√—Èß
§√—Èß·√°ª√–™ÿ¡‡ªìπ‡«≈“ 3 «—πµ‘¥µàÕ°—π‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå à«πµà“ß¢Õßº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªï 2548
®—¥∑” Strategy Map · ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏åªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á® °”Àπ¥µ—«™’È«—¥º≈
°“√¥”‡π‘πß“π
§√—Èß∑’Ë 2 ®—¥ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡æ◊ËÕ°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ CSFs ·≈– KPIs
®“°π—Èπ¥”‡π‘π°“√ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¥â“π∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π
§√—Èß∑’Ë 3 °”Àπ¥§à“πÈ”Àπ—° CSFs ·≈– KPIs °”Àπ¥·ºπß“π‚§√ß°“√√Õß√—∫
·≈â«π”‡ πÕ√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß°√¡√“™∑—≥±å
µàÕ§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√·≈–ºŸ∫â √‘À“√√–¥—∫ ßŸ ¢Õß°√¡‡æ◊ÕË „Àâ§”·π–π”·≈–§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
4.3 „π¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√∑” Workshop §√—Èß·√°‡ªìπ‡«≈“ 3 «—π
§≥–∑”ß“πœ ‰¥â√–¥¡ ¡Õß«‘‡§√“–Àå∂÷ßª√–‡¥Áπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß

°√¡√“™∑—≥±å ‘Ëß∑’Ë§«√®–‡ªìπ·≈– ∂“π¿“æ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ´÷Ëß§≥–∑”ß“πœ ‰¥â
‡ πÕª√–‡¥Áπµà“ßÊ √«¡ 21 ª√–‡¥Áπ ®“°π—Èπ„™â‡∑§π‘§ Gap Analysis «‘‡§√“–Àå à«πµà“ß
„Àâ‡À≈◊Õª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥µ“¡§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°≈ÿà¡√«¡ 7 ª√–‡¥Áπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–‡¥Áπ ”§—≠
√«¡ 7 ª√–‡¥Áπ·≈â« §≥–∑”ß“πœ ‰¥â√à«¡°—π«‘‡§√“–Àå∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ
‡ªìπº≈¢Õßª√–‡¥Áπµà“ßÊ ·≈–ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬®—¥∑” Strategy Mapping ‡≈◊Õ°
√“¬°“√¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å (Strategic Imperatives) °”Àπ¥√“¬°“√ªí®®—¬À≈—°·Ààß
§«“¡ ”‡√Á® (CSFs) ∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬à“ß‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈°—∫¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·µà≈–
µ—« ·≈–®—¥∑”√“¬°“√µ—«™’È«—¥º≈°“√¥”‡π‘πß“πÀ≈—° æ√âÕ¡∑—Èß°”Àπ¥πÈ”Àπ—°¢Õß·µà≈–
µ—«™’È«—¥ ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬à“ß‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈°—∫ªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á®
4.4 °“√ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√§≥–∑”ß“π§√—Èß∑’Ë 2 ‡ªìπ‡«≈“ 1 «—π ‡æ◊ËÕ
°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ CSFs ·≈– KPIs ∑’Ë°”Àπ¥

µ“√“ß· ¥ß¢âÕ°”Àπ¥ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á® ·≈–µ—«™’È«—¥ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
(Strategic Imperatives)

ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(CSFs)

µ—«™’È«—¥ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(KPIs)

1. «—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π¢Õß ë °”Àπ¥π‘¬“¡ §à“π‘¬¡/
ë ®”π«πÀπà«¬ß“π¡’∫Õ√å¥
‡®â“Àπâ“∑’Ë √«¡∂÷ß§à“π‘¬¡
«—≤π∏√√¡Õß§å°√·≈–
ª√–™“ —¡æ—π∏å §à“π‘¬¡
·√ß®Ÿß„® ∑—»π§µ‘ ‰¥â√—∫°“√ æƒµ‘°√√¡„Àâ™—¥‡®π
·≈–æƒµ‘°√√¡™’È«—¥
À≈àÕÀ≈Õ¡„Àâ¡’§«“¡æ√âÕ¡ ë æ—≤π“¿“«–ºŸâπ”„Àâ ç¡’é ·≈– ë √âÕ¬≈–¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π
ç Õπé æƒµ‘°√√¡∑’Ë Õ¥§≈âÕß µ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë‰¥â√—∫
µàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°—∫§à“π‘¬¡Õß§å°√
°“√ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡
¿“«–ºŸπâ ”
ë √âÕ¬≈–‚¥¬‡©≈’Ë¬¢Õßº≈°“√
ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡ºŸâπ”¢Õß
‡®â“Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß
∫—ß§—∫∫—≠™“
ë ®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡¿“«–ºŸâπ”
‡®â“Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß
∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕªï

¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
(Strategic Imperatives)

ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(CSFs)

µ—«™’È«—¥ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(KPIs)

2. ·ºπæ—≤π“√–∫∫°“√æ—≤π“
∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß™—¥‡®πµàÕ‡π◊ËÕß
§√Õ∫§≈ÿ¡ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ µ—Èß·µà
‡√‘¡Ë ‡¢â“∑”ß“π¿“¬„µâ
¡“µ√∞“π “°≈

ë ·ºπ∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ ë √âÕ¬≈–¢ÕßºŸâ∑’Ë·ºπœ √–∫ÿ«à“
ë ª√–‡¡‘π ç¿“«–ºŸâπ”é µàÕ‡π◊ËÕß ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß ‰¥â√—∫∑√“∫
ë ¡’∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡®â“Àπâ“∑’Ë (¢âÕ¡Ÿ≈ ·ºπœ
º≈ß“π/™‘Èπß“π °“√ª√–‡¡‘π ë ®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
º≈ß“π ·≈– ¡√√∂π–)
æƒµ‘°√√¡ ¿“«–ºŸâπ”
ë ¡’∞“π¢âÕ¡Ÿ≈Õß§å§«“¡√Ÿâ
‡®â“Àπâ“∑’Ëµ”·Àπàß
∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕªï
ë «—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ∑’Ë∞“π¢âÕ¡Ÿ≈
‡®â“Àπâ“∑’Ë “¡“√∂„™âß“π‰¥â
ë «—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ∑’Ë∞“π¢âÕ¡Ÿ≈
§«“¡√Ÿâ “¡“√∂„™âß“π‰¥â

3. ·ºπ √â“ß§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ
‡πâπ§«“¡™”π“≠„πß“π
(«‘™“™’æ¥â“π·°â‰¢œ ·≈–
«‘™“™’æ‡©æ“–) √«¡∂÷ß
§«“¡√Ÿâ¥â“π∑—°…– ¥â“π
‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–
§«“¡‡¢â“„®„π¿“√°‘®¢Õß
°√¡œ

ë ¡’°“√®—¥§π„Àâµ√ßµ“¡
µ”·Àπàß
ë °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∫π
æ◊Èπ∞“π¢Õß Competency

ë √âÕ¬≈–¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘
ß“πµ√ß°—∫µ”·Àπàß

4. §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ë ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß‡æ◊ËÕ ë √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√
‰¥â√—∫°“√æ—≤π“‚¥¬
°”Àπ¥¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·≈– ®—¥°“√√–∫∫∫√‘À“√
§√Õ∫§≈ÿ¡¥â“πµà“ßÊ ‡™àπ
∫√‘À“√«‘°ƒµ‘
§«“¡‡ ’Ë¬ß (®”π«π°‘®°√√¡/
¥â“π ÿ¢¿“æ/ «— ¥‘¿“æ
ë °“√‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â„Àâ°—∫§√Õ∫§√—« ¢—πÈ µÕπ∑’®Ë ¥— ∑” ”‡√Á®)
‡«≈“„Àâ§√Õ∫§√—« §«“¡
¢â“√“™°“√
ë ®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
µ√“°µ√” §«“¡‡§√’¬¥
ë ª√–‡¡‘π ç¿“«–ºŸâπ”é
æƒµ‘°√√¡ ¿“«–ºŸâπ”
°“√À¡ÿπ‡«’¬π‡¢â“‡«√¬“¡
µàÕ‡π◊ËÕß
‡®â“Àπâ“∑’Ëµ”·Àπàß
‡ªìπµâπ
∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕ‰ª

¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
(Strategic Imperatives)

ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(CSFs)

µ—«™’È«—¥ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®
(KPIs)

5. °“√«“ß·ºπÕ—µ√“°”≈—ßÕ¬à“ß ë π”‡∑§‚π‚≈¬’®—¥°“√ß“π
‡ªìπ√–∫∫ ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ªí≠À“ ∏ÿ√°“√ ·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ
°“√‚¬°¬â“¬ —∫‡ª≈’Ë¬π §π‰¡à
‡À¡“– ¡°—∫ß“π °“√°√–®“¬
ß“πµ“¡Àπà«¬ß“π À√◊Õ·¡â·µà
°“√®—¥‡«√¬“¡

ë «—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ∑’Ë°”Àπ¥
‡∑§‚π‚≈¬’‡¢â“·∑πß“π
∏ÿ√°“√‰¥â ”‡√Á®

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈·∫∫¡ÿàß‡πâπ ë √â“ß·≈–æ—≤π“ çºŸâπ”é „Àâ
º≈ß“π‡ªìπÀ≈—° Õ¬à“ß¡’√–∫∫ “¡“√∂„™â ç°“√∫√‘°“√º≈
·≈–‡ªìπ¡“µ√∞“π‚¥¬§”π÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πé ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
∂÷ß§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–‡Õ◊ÈÕ ë ¡’°“√°”Àπ¥µ—«™’È«—¥·≈–‡ªÑ“
µàÕ°“√·¢àß¢—π„π°“√∑”ß“π À¡“¬·°àÀπà«¬ß“π
ë ¡’∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡®â“Àπâ“∑’Ë (¢âÕ¡Ÿ≈
º≈ß“π ™‘Èπß“π °“√ª√–‡¡‘π
º≈ß“π·≈– ¡√√∂π–)
ë ª√–‡¡‘π ç¿“«–ºŸâπ”é µàÕ‡π◊ËÕß

ë √âÕ¬≈–¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë‰¥â
√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ ç°“√∫√‘À“√
º≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πé
ë √âÕ¬≈–¢ÕßÀπà«¬ß“π„π°√¡œ
∑’Ë¡’ Scorecard
ë «—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ∑’Ë∞“π¢âÕ¡Ÿ≈
“¡“√∂„™âß“π‰¥â
ë ®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡¿“«–ºŸπâ ” ‡®â“Àπâ“∑’Ë
„πµ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕªï

7. √â“ß§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–
ë √â“ß·≈–æ—≤π“ çºŸâπ”é „Àâ ë √âÕ¬≈–¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
‚ª√àß„ µ√«® Õ∫‰¥â ”À√—∫ “¡“√∂„™â ç°“√∫√‘À“√º≈
∑’Ë‰¥â√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ ç°“√
°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πé ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πé
À√◊Õ°“√≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬
ë ª√–‡¡‘π ç¿“«–ºŸπâ ”é µàÕ‡π◊ËÕß ë ®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡¿“«–ºŸâπ”‡®â“Àπâ“∑’Ë
„πµ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕªï

5) ®—¥ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√§≥–∑”ß“π§√—Èß∑’Ë 3 (1 «—π∑”°“√) ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥
§à“πÈ”Àπ—° CSFs ·≈– KPIs °”Àπ¥·ºπß“π‚§√ß°“√√Õß√—∫ º≈¢Õß°“√ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫µ— °‘ “√
∑—Èß 3 §√—Èß ∑”„Àâ°√¡‰¥â√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈°√¡√“™∑—≥±å
ªïß∫ª√–¡“≥ 2548 ª√–°Õ∫¥â«¬ ¢âÕ∫—ß§—∫‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å ª√–°Õ∫¥â«¬¡‘µ‘µà“ßÊ ∑—Èß 5 ¡‘µ‘
æ√âÕ¡∑—Èß°“√„ÀâπÈ”Àπ—°„π°“√ª√–‡¡‘π¢Õß·µà≈–¡‘µ‘ ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á® (CSFs) µ—«™’È«—¥
(KPIs) √–¥—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ·ºπß“π ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏åœ

µ—«™’È«—¥
(KPIs)

®”π«πÀπà«¬ß“π∑’Ëµ‘¥§à“π‘¬¡·≈–
æƒµ‘°√√¡™’È«—¥‰«â∑’Ë∫Õ√å¥
ª√–™“ —¡æ—π∏å
% ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß
∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡¿“«–ºŸâπ”
% ‚¥¬‡©≈’Ë¬¢Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡ºŸâπ”¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π
µ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“
°“√∫√‘À“√®—¥°“√
(®”π«π) °√–∫«πß“π∑’Ë≈¥
°√–∫«πß“π·≈–
¢—ÈπµÕπ ”‡√Á®„πªï 2548
‡∑§‚π‚≈¬’ π—∫ πÿπ
% ‡©≈’Ë¬ ¢Õß°”≈—ß§π∑’Ë≈¥≈ß„π
°√–∫«πß“π∑’Ë∑”°“√≈¥
¢—ÈπµÕπ ”‡√Á®∑—ÈßÀ¡¥
°“√∑∫∑«π·≈–ª√—∫ª√ÿß ®”π«πÀπà«¬ß“π∑’∑Ë ∫∑«π·≈–
°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ß¢Õß
ª√—∫ª√ÿß°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ß ”‡√Á®
Àπà«¬ß“π„π —ß°—¥
ª√–‡¡‘π ç¿“«–ºŸâπ”é
®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
µàÕ‡π◊ËÕß
æƒµ‘°√√¡¿“«–ºŸâπ” ‡®â“Àπâ“∑’Ë„π
µ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“µàÕªï
Total

¡‘µ‘∑’Ë 1 §«“¡ °”Àπ¥·≈–π‘¬“¡
Õ¥§≈âÕß‡™‘ß §à“π‘¬¡/«—≤π∏√√¡Õß§å°√
¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–æƒµ‘°√√¡µ—«™’È«—¥
æ—≤π“¿“«–ºŸâπ”„Àâ ç¡’é
·≈– ç Õπé æƒµ‘°√√¡∑’Ë
Õ¥§≈âÕß°—∫§à“π‘¬¡
Õß§å°√

¡µ‘

ªí®®—¬
§«“¡ ”‡√Á®
(CSFs)

50

30

30

3
2

28

0

Unknown

Unknown

0
0

Unknown

Unknown

56

5

4

50

28

Unknown

1

70

10

5

75

75

56

105

15

6

85

85

70

2








25%

75%

70%

30%

‚§√ß°“√/ß“π

»Ÿπ¬åª√– “π
√“™°“√„ –Õ“¥

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

100%

100% 15%

‚§√ß°“√µ√«® Õ∫°“√ °Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë
„™â°”≈—ß§π ·≈–∑∫∑«π
°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ß
‚§√ß°“√‡ √‘¡ √â“ß
§à“π‘¬¡·≈–«—≤π∏√√¡
Õß§å°√¬ÿ§„À¡à

‚§√ß°“√‡ √‘¡
15%
√â“ß§à“π‘¬¡
·≈–«—≤π∏√√¡
Õß§å°√ ¬ÿ§„À¡à
20% ‚§√ß°“√≈¥¢—ÈπµÕπ·≈– °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫
√–¬–‡«≈“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ∫√‘À“√ (°.æ.√.)
25%

140 100% 20%

140 100% 25%

20

7

95

95

105

√–¥—∫°“√ª√–‡¡‘π
πÈ”Àπ—°
Baseline µË”°«à“ µË”°«à“ µ√ß ‡Àπ◊Õ
‡ªÑ“À¡“¬ ‡ªÑ“ µ“¡‡ªÑ“ °«à“‡ªÑ“ ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ KPIs CSFs ¡µ‘
¡“° À¡“¬ À¡“¬ À¡“¬

µ—«Õ¬à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈°√¡√“™∑—≥±å ªïß∫ª√–¡“≥ æ.». 2548 (¡‘µ‘∑’Ë 1)

4.5 À≈—ß®“°°“√®—¥∑”√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏åœ ·≈â«‰¥â¡’°“√®—¥ª√–™ÿ¡π”‡ πÕ
√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏åœ µàÕ§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß¢Õß°√¡√“™∑—≥±å
‡æ◊ËÕ„Àâ§”·π–π”·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈â«π”√à“ß·ºπ∑’Ëºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–
°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß¢Õß°√¡√“™∑—≥±å·≈â« ‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡
à«π√“™°“√π”√àÕßœ ∑’Ë ”π—°ß“π °.æ. ®—¥¢÷Èπ
4.6 À≈—ß®“°°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß√à“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë‡ πÕ„ÀâΩÉ“¬µà“ßÊ
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ·≈â« °√¡√“™∑—≥±å‰¥â®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ª√–®”ªï 2548 ©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å‡ πÕµàÕ ”π—°ß“π °.æ. µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π
∫— π ∑÷ ° §«“¡‡¢â “ „® (MOU) ¢Õß‚§√ß°“√π”√à Õ ß°“√æ— ≤ π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘ À “√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈√–À«à“ß°√¡√“™∑—≥±å·≈– ”π—°ß“π °.æ. ®“°π—Èπ °√¡√“™∑—≥±å‰¥â
¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡ΩÉ“¬∫√‘À“√„π “¬ß“πµà“ßÊ ¢Õß°√¡ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ
Àπà«¬ß“πµà“ßÊ „Àâ∂◊ÕªØ‘∫—µ‘·≈–‰¥â®—¥ÀâÕß∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (War Room) ‡æ◊ËÕ
µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å„πªïß∫ª√–¡“≥ 2548
5. ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
5.1 ¢âÕ°”Àπ¥‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å (Strategic Imperative)
®“°°“√¥”‡π‘ π °“√µ“¡‚§√ß°“√π”√à Õ ß°“√æ— ≤ π“°“√∫√‘ À “√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ °√¡√“™∑—≥±å‰¥â®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈°√¡
√“™∑—≥±åª√–®”ªï 2548 ‚¥¬¡’¢âÕ°”Àπ¥‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å (Strategic Imperatives)
√«¡ 7 ¢âÕ ¥—ßπ’È
1. «—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë √«¡∂÷ß§à“π‘¬¡·√ß®Ÿß„® ·≈–
∑—»π§µ‘
2. æ—≤π“√–∫∫°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß™—¥‡®π µàÕ‡π◊ËÕß §√Õ∫§≈ÿ¡
ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ µ—Èß·µà‡√‘Ë¡‡¢â“∑”ß“π ¿“¬„µâ¡“µ√∞“π “°≈
3. √â“ß§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ ‡πâπ§«“¡™”π“≠ß“π («‘™“™’æ¥â“π·°â‰¢
·≈–«‘™“™’æ‡©æ“–) √«¡∂÷ß§«“¡√Ÿ‡â ©æ“–¥â“π ∑—°…–¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’
∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–§«“¡‡¢â“„®„π¿“√°‘®¢Õß°√¡œ
4. §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ ‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡¥â“π
µà“ßÊ ‡™àπ ¥â“π ÿ¢¿“æ/ «— ¥‘¿“æ ‡«≈“„Àâ§√Õ∫§√—« ≈¥§«“¡
µ√“°µ√”/§«“¡‡§√’¬¥ ·≈–≈¥°“√À¡ÿπ‡«’¬π‡¢â“‡«√¬“¡

5. °“√«“ß·ºπÕ— µ √“°”≈— ß Õ¬à “ ß‡ªì π √–∫∫ ‡æ◊Ë Õ ·°â ‰ ¢ªí ≠ À“°“√
‚¬°¬â“¬ —∫‡ª≈’Ë¬π§π∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ß“π °“√°√–®“¬§πµ“¡
Àπà«¬ß“π À√◊Õ·¡â·µà°“√®—¥‡«√¬“¡
6. °“√ª√–‡¡‘πº≈·∫∫¡ÿàß‡πâπº≈ß“π‡ªìπÀ≈—° Õ¬à“ß¡’√–∫∫·≈–‡ªìπ
¡“µ√∞“π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√·¢àß¢—π„π
°“√∑”ß“π
7. √â“ß§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–‚ª√àß„ µ√«® Õ∫‰¥â ”À√—∫°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ
‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß À√◊Õ°“√≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬
5.2 HR Scorecard ¢Õßªïß∫ª√–¡“≥ 2548
®“°¢âÕ°”Àπ¥‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å∑—Èß 7 ª√–°“√ °√¡√“™∑—≥±å‰¥âπ”¢âÕ
°”Àπ¥¥—ß°≈à“«‰ª®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °√¡√“™∑—≥±å æ.». 2548
ª√–°Õ∫¥â«¬¡‘µ‘µà“ßÊ 5 ¡‘µ‘ ‚¥¬®—¥πÈ”Àπ—°¢Õß·µà≈–¡‘µ‘‡æ◊ËÕ°“√ª√–‡¡‘π ´÷Ëß· ¥ß
√“¬≈–‡Õ’¬¥‰«â ¥—ßπ’È
¡‘µ‘∑’Ë 1 §«“¡ Õ¥§≈âÕß‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
- °”Àπ¥§à“π‘¬¡ «—≤π∏√√¡Õß§å°√
- °“√æ—≤π“ºŸâπ”„Àâ¡’æƒµ‘°√√¡ Õ¥§≈âÕß
- °“√ª√–‡¡‘π¿“«–ºŸâπ”µàÕ‡π◊ËÕß
- ∫√‘À“√®—¥°“√°√–∫«πß“π·≈– IT

20%

25%

15%

¡‘µ‘∑’Ë 5 §ÿ≥¿“æ™’«‘µ°—∫°“√∑”ß“π
- °“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß‡æ◊ËÕ°”Àπ¥
¡“µ√°“√ªÑÕß°—π
- °“√‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â·°à¢â“√“™°“√
- °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π¢—ÈπµË”„π°“√
®—¥ «— ¥‘°“√

·ºπ°≈¬ÿ∑∏å
°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
°√¡√“™∑—≥±å

¡‘µ‘∑’Ë 2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ
- ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ
- ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡®â“Àπâ“∑’Ë
- ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ¡√√∂π–

25%
15%

¡‘µ‘∑’Ë 4 §«“¡æ√âÕ¡√—∫º‘¥
- °“√æ—≤π“ºŸâπ”„Àâ “¡“√∂∫√‘À“√
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
- °√–∫«π°“√∑“ß«‘π—¬‚ª√àß„

¡‘µ‘∑’Ë 3 ª√– ‘∑∏‘º≈
- ·ºπ∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ
- °“√®—¥§π„Àâµ√ß°—∫µ”·Àπàß
- °“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬+µ—«™’È«—¥Àπà«¬ß“π
- °“√ √â“ß√“¬°“√ ¡√√∂π–„π·µà≈–
µ”·Àπàß

6. ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
6.1 °àÕπ∑” HR Scorecard Àπà«¬ß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”ß“π·∫∫·¬°
«à π°—∫Àπà«¬ªØ‘∫µ— À‘ ≈—°Õ◊πË Ê ¢ÕßÕß§å°√ °“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¡ÿßà ∑’°Ë √–∫«π°“√
√–‡∫’¬∫ ¢—ÈπµÕπµ“¡°ÆÀ¡“¬¡“°°«à“¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
ß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë¡Õßªí≠À“°“√¥”‡π‘πß“π‡©æ“–°√–∫«πß“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °“√
¡Õßªí≠À“·≈–°“√À“·π«∑“ß°“√·°â‰¢ªí≠À“°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‰¡à™—¥‡®π ºŸâ∫√‘À“√
Àπà«¬ß“πÀ≈—°Õ◊ËπÊ ¢Õß°√¡¡Õß«à“ß“π¥â“π∫ÿ§§≈‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õßß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¡à„™à
‡√◊ËÕß¢ÕßÀπà«¬ªØ‘∫—µ‘
6.2 √–À«à“ß¥”‡π‘π°“√∑” HR Scorecard ºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥∑”·ºπ
°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëßµà“ßÊ µ“¡≈”¥—∫§◊Õ
6.2.1 „π™à«ß¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√ ∑”„Àâ§≥–∑”ß“πœ
®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ·≈– “¡“√∂«‘‡§√“–Àå®ÿ¥ÕàÕπ
®ÿ¥·¢Áß Õÿª √√§·≈–‚Õ°“ ¢ÕßÀπà«¬ß“π √«¡∑—Èß‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡∑§π‘§°“√®—¥≈”¥—∫§«“¡
”§—≠¢Õßªí≠À“ ®“°°“√√–¥¡ ¡Õß¢ÕßºŸâ∫√‘À“√„π à«πµà“ßÊ Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
6.2.2 „π™à«ß¢Õß°“√∑” Strategy Mapping §≥–∑”ß“πœ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
∂÷ß«‘∏’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß ∂“π°“√≥åÕ¬à“ß‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈ ¡Õß‡ÀÁπ¿“æ√«¡¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡§‘¥„π‡™‘ß«‘‡§√“–Àå ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë®–π”‰ª Ÿà¢âÕ √ÿª
∑’Ë≈ßµ—«
6.2.3 „π™à«ß¢Õß°“√°”Àπ¥ªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á® (CSFs)
µ—«™’È«—¥ (KPIs) „π Scorecard §≥–∑”ß“πœ ‰¥â¡’ à«π„π°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬√à«¡°—π
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ„π°“√°”Àπ¥ CSFs ·≈– KPIs ∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘‰¥â °“√„ÀâπÈ”Àπ—°
§«“¡ ”§—≠¢Õßµ—«™’È«—¥µà“ßÊ ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√∑“ß«‘™“°“√¡’§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈
¡’°“√∑∫∑«π‡ªÑ“À¡“¬µ—«‡≈¢ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–°“√¬Õ¡√—∫
√à«¡°—π
6.2.4 „π™à«ß¢Õß°“√°”Àπ¥·ºπß“π√Õß√—∫ §≥–∑”ß“πœ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
«‘∏’°“√·ª≈ß°≈¬ÿ∑∏å‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫ªí®®—¬§«“¡ ”‡√Á®·≈–µ—«™’È«—¥ §«“¡
”‡√Á®∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ®π “¡“√∂°”Àπ¥·ºπß“π ‚§√ß°“√ Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ¡’¢—ÈπµÕπ°“√
¥”‡π‘πß“π ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√∑’Ë™—¥‡®π ∑”„Àâßà“¬µàÕ°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

6.3 §«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ „π™à«ß°àÕπ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√π”√à Õ ß°“√æ— ≤ π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘ À “√∑√— æ ¬“°√∫ÿ § §≈¢Õß à « π√“™°“√
ºŸâ∫√‘À“√¡ÿàßµ—Èß„®∑”ß“π‡æ◊ËÕ√—°…“¿“æ≈—°…≥å ·≈–™◊ËÕ‡ ’¬ß¢ÕßÀπà«¬ß“π‡ªìπ ”§—≠ ·µà
‡¡◊ËÕ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·≈â« §«“¡§‘¥¢ÕßΩÉ“¬∫√‘À“√‰¥â‡ª≈’Ë¬π‰ª ¥—ßπ’È
6.3.1 ‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë “¡“√∂ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπªí≠À“
®ÿ¥ÕàÕπ ®ÿ¥·¢Áß¢Õß°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ¬à“ß™—¥‡®π
6.3.2 ‡ÀÁπ«à“º≈°“√¥”‡π‘πß“π “¡“√∂„™â‡ªìπ·ºπ∑’Ë™’Èπ”°“√æ—≤π“
¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
6.3.3 ¡ÿàß¥”‡π‘πß“π HR Scorecard ‡æ◊ËÕæ—≤π“Àπà«¬ß“π‡ªìπÀ≈—°
„π à«π¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®„π°“√π” HR Scorecard ¡“‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡°‘¥§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ≈âπ∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡™‘ß√ÿ°¡“°¢÷Èπ
·≈–°√–∫«π°“√∑”ß“π∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡—§√ ¡“π “¡—§§’ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®°—π
∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

7. ªí≠À“ ·≈–Õÿª √√§
7.1 „π√–¬–‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√„π “¬ß“πÀ≈—° ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
Õ◊ËπÊ ¬—ß¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë‰¡à™—¥‡®π∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫®“°°“√∑”
HR Scorecard
7.2 °“√§—¥‡≈◊Õ°§≥–∑”ß“π∫“ß§√—Èß¬—ß‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ßºŸâ∫√‘À“√¢Õß “¬
ß“πÀ≈—°·≈–°≈ÿà¡ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ◊ËπÊ Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ
7.3 °≈ÿà¡ß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß‡ªìπΩÉ“¬‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–∑”ß“π ¡’¿“√–
ß“πª√–®”∑’Ë¡“°Õ¬Ÿà·≈â« ‚§√ß°“√®—¥∑” HR Scorecard ®÷ß‡ ¡◊Õπ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë‡æ‘Ë¡
ß“π„Àâ∫ÿ§≈“°√„π°≈ÿà¡ß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∂â“ºŸâ∫√‘À“√ Ÿß ÿ¥¢ÕßÕß§å°√„Àâ§«“¡
”§—≠°—∫‚§√ß°“√œ ‰¡à‡æ’¬ßæÕ ®–∑”„Àâ¢“¥·√ß®Ÿß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â

8. ¢âÕ‡ πÕ·π–‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈„π à«π
√“™°“√Õ◊Ëπ
8.1 „π°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–œ §«√„ÀâΩÉ“¬µà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπ
“¬ß“πÀ≈—° ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥∑”·ºπß“π·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß
Õß§å°√‡¢â“¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ
8.2 §«√®—¥°‘®°√√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å ◊ËÕ “√„Àâ§π„πÕß§å°“√∑√“∫∂÷ß§«“¡
®”‡ªìπ·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ „Àâ™—¥‡®π

8.3 §«√¡’ ‘Ëß®Ÿß„®µÕ∫·∑πÀπà«¬ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ
8.4 °.æ. §«√®—¥‡µ√’¬¡∑’Ëª√÷°…“‚§√ß°“√œ „Àâ à«π√“™°“√Õ◊ËπÊ ∑’Ë®–
¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√œ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫‚§√ß°“√π”√àÕßœ
8.5 ”π—°ß“π °.æ. §«√®—¥°≈ÿà¡Àπà«¬ß“π∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡≈–
3-4 à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√

9. ªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á®
ªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á®„π°√≥’µ—«Õ¬à“ß¢Õß°√¡√“™∑—≥±å∑’ËÕ“®∂◊Õ
‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÊ ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ’ÈµàÕ‰ª §◊Õ
9.1 §«“¡ π—∫ πÿπ·≈–§«“¡‡Õ“„®„ àÕ¬à“ß®√‘ß®—ß¢ÕßºŸâ∫√‘À“√¢Õß à«π
√“™°“√ Õ∏‘∫¥’°√¡√“™∑—≥±å·≈–√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡√“™∑—≥±å ‰¡à‡æ’¬ß·µà‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ¥”‡π‘π
°“√‚§√ß°“√·µà¬ß— „Àâ°“√ π—∫ πÿπ„π°“√¥”‡π‘πß“π„π∑ÿ°Ê ¥â“π √«¡∑—ßÈ ‰¥â„Àâ§«“¡‡Õ“„®„ à
µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π‡ªìπ√–¬–Ê ·≈–¿“¬À≈—ß∑’Ë·ºπ°≈¬ÿ∑∏åœ ‡ √Á® ¡’°“√®—¥∑”ÀâÕß
WAR ROOM ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√µ‘¥µ“¡§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å
„πªïß∫ª√–¡“≥ æ.». 2548 ¥â«¬
9.2 §«“¡‡Õ“„®„ à §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ®√‘ß®—ß„π°“√∑”ß“π·≈–¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’
¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õß°Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ
ΩÉ“¬‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–∑”ß“πœ ∑’Ë∑”„Àâ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ºŸâ∫√‘À“√„π “¬ß“πÀ≈—°
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ·≈–®“°∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë®√‘ß®—ß·µàÕàÕππâÕ¡·≈–√—∫øíß§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¢Õß
ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑”„Àâ “¡“√∂ √â“ß§«“¡ ¡“π©—π∑å„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ·°à§≥–
∑”ß“πœ ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ∫√‘À“√ß“π„π “¬ß“πÀ≈—°´÷ËßÀ≈“¬§π¡’Õ“«ÿ‚ Ÿß°«à“‰¥â
9.3 §«“¡ “¡“√∂¢Õß∑’Ëª√÷°…“®“°¿“¬πÕ°∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ®√‘ß„π‡∑§π‘§«‘∏’
°“√∑—Èß HR Scorecard §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √ÿªª√–‡¥Áπ °“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë¥’„π°“√
ª√–™ÿ¡ ·≈–°“√ “¡“√∂Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß¬“°„Àâ‡¢â“„®‰¥âßà“¬ °Á‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡
”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π
∑ÿ°√–¥—∫
¥—ßπ—Èπ ®÷ß √ÿª‰¥â«à“ ªí®®—¬À≈—°·Ààß§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å
°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å¢Õß°√¡√“™∑—≥±å §◊Õ ·√ß π—∫ πÿπ¢ÕßºŸ∫â √‘À“√ ßŸ ¥ÿ ¢Õß°√¡
§«“¡‡Õ“„®„ à §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑ÿà¡‡∑¢Õß§≥–∑”ß“πœ ∫ÿ§≈‘°¿“æ¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°“√
‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–ΩÉ“¬‡≈¢“πÿ°“√§≥–∑”ß“π µ≈Õ¥®π§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π‡™‘ß«‘™“°“√
·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß§≥–∑’Ëª√÷°…“®“°¿“¬πÕ° ·≈–°“√
‡ªìπΩÉ“¬ π—∫ πÿπ∑’Ë¥’¢Õß ”π—°ß“π °.æ.

°

“√æ—
“√æ—≤
≤π“
π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘
¡√√∂π–°“√∫√‘ÀÀ“√∑√—
“√∑√—ææ¬“°√
¬“°√
∫ÿ∫ÿ§§§≈
§≈ ”À√—
”À√—∫∫®—®—ßßÀ«—
À«—¥¥1
”π—°ß“π °.æ.

‚§√ß°“√π”√àÕß°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫
®—ßÀ«—¥‰¥â‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√„π 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ (¬–≈“ ªíµµ“π’ π√“∏‘«“ ) ‡π◊ÕË ß®“°
®—ßÀ«—¥¥—ß°≈à“«°”≈—ß‡º™‘≠ ∂“π°“√≥å∑“ß¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ´÷Ëß àßº≈
°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π √«¡∑—ßÈ ¢«—≠·≈–°”≈—ß„®¢Õß¢â“√“™°“√„πæ◊πÈ ∑’Ë ª√–°Õ∫°—∫
®—ßÀ«—¥∑—Èß 3 ®—ßÀ«—¥¡’≈—°…≥–∑“ß¿Ÿ¡‘√—∞»“ µ√å ‡»√…∞°‘® —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’
≈—°…≥–‡©æ“– ´÷Ëß àßº≈„Àâ°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¡’≈—°…≥–‡©æ“–∑—Èß„π‡™‘ß‚§√ß √â“ß
°√–∫«π°“√·≈–æƒµ‘°√√¡ µ≈Õ¥®πªí≠À“¢Õßµ—«¢â“√“™°“√ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßæ—≤π“°“√
∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ§«“¡®”‡ªìπ·≈–ªí≠À“
¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬‡√àß¥à«π
°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫ 3 ®—ßÀ«—¥
™“¬·¥π¿“§„µâ ·µ°µà“ß®“°°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
„π à«π√“™°“√π”√àÕß∑—Èß 4 à«π√“™°“√ °≈à“«§◊Õ à«π√“™°“√π”√àÕß∑—Èß 4 à«π√“™°“√
®–¥”‡π‘π°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈º≈‘µ §◊Õ ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ´÷Ëß
µâÕß®—¥∑”µ“¡°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈∑—Èß 5 ¥â“π ∑’Ë
”π—°ß“π °.æ. °”Àπ¥¢÷Èπ ·µà ”À√—∫ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ π—Èπ ®–¥”‡π‘π°‘®°√√¡
‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈º≈‘µ §◊Õ °√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ´÷ËßµâÕß
°”Àπ¥¢÷Èπ„Àâ‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ§«“¡®”‡ªìπ·≈–ªí≠À“„πæ◊Èπ∑’Ë
1

®“°Àπ—ß Õ◊ °“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈„π√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ª√– ∫°“√≥å®“° «à π√“™°“√π”√àÕß

„π°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ°”Àπ¥°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâπ—Èπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√»÷°…“ ¿“æªí®®ÿ∫—π
·≈–ª√–‡¥Áπ§«“¡∑â“∑“¬¢Õß°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕπ”¡“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°„π°“√
æ—≤π“‡ªìπ°√Õ∫·≈–·π«∑“ß°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫ 3
®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâµàÕ‰ª ‚¥¬‰¥â∑”°“√»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß„π‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ®“°
°≈ÿ¡à ‡ªÑ“À¡“¬ ‰¥â·°à ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ À—«Àπâ“ «à π√“™°“√ ·≈–¢â“√“™°“√√–¥—∫ªØ‘∫µ— °‘ “√
®“°°“√»÷°…“‰¥âª√–‡¥Áπªí≠À“·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π ¥—ßπ’È
ª√–‡¥Áπ§«“¡∑â“∑“¬¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ
§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 1
¥â“π ¡√√∂π–·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß “¬Õ“™’æ (Competency & Career
Growth) ªí≠À“∑’Ëæ∫
ë °“√ √√À“∫ÿ§≈“°√‰¡à∑—πµàÕ§«“¡µâÕß°“√ Õ—µ√“°”≈—ß‰¡à‡µÁ¡°√Õ∫
ë °“√ √√À“∫ÿ§≈“°√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂‰¡à Õ¥§≈âÕß
°—∫§«“¡µâÕß°“√
ë °“√æ‘®“√≥“‡≈◊ËÕπ¢—Èπ ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß ‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡ “¡“√∂·≈–
º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“
ë °√–∫«π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√‰¡à‡ªìπ√–∫∫ °“√Ωñ°Õ∫√¡‰¡à∑«—Ë ∂÷ß∑ÿ°√–¥—∫
·≈–°“√æ— ≤ π“‰¡à Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ ß“π∑’Ë √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫ ª√–‡¡‘ π º≈°“√
Ωñ°Õ∫√¡·µà„π‡™‘ßª√‘¡“≥
ë ¢“¥°“√®—¥‡µ√’¬¡§«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠¢Õß∫ÿ§≈“°√°àÕπ‡¢â“ªØ‘∫—µ‘ß“π
„πæ◊Èπ∑’Ë
§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 2
¥â“π°√–∫«π°“√∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Performance Management
Process) ªí≠À“∑’Ëæ∫
ë °“√æ‘ ® “√≥“§«“¡¥’ § «“¡™Õ∫ æ‘ ® “√≥“µ“¡§«“¡æ÷ ß æÕ„®¢Õß
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
ë ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¡à¡’Õ”π“®„π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√–¥—∫
À—«Àπâ“ à«π√“™°“√
ë ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¡à¡’Õ”π“®¢Õ‡ª≈’Ë¬π§πÀ√◊Õ‚¬°¬â“¬√–¥—∫À—«Àπâ“
à«π√“™°“√∑’Ëº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π
ë ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬„™â¡“µ√°“√ 3 ¡“µ√°“√æ—≤π“·≈–
∫√‘À“√°”≈—ß§π‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ√–∫∫√“™°“√ ‡π◊ËÕß®“°¢“¥§«“¡
™—¥‡®π

§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 3
¥â“π·√ß®Ÿß„®·≈–§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® (Motivation & Pride) ªí≠À“∑’Ëæ∫
ë °“√ √â“ß·√ß®Ÿß„®‰¡à·µ°µà“ß
ë ·√ß®Ÿß„®§«√®–¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°æ◊Èπ∑’ËÕ◊Ëπ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬
¡“°°«à“π’È
§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 4
¥â“π°“√ π—∫ πÿπº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π (Performance Supports) ªí≠À“∑’æË ∫
ë π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‰¡à™—¥‡®π
ë °“√∂à“¬∑Õ¥π‚¬∫“¬·≈–™àÕß°“√ ◊ËÕ “√√–¥—∫∫√‘À“√·≈–√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘
°“√¬—ß‰¡à∑—Ë«∂÷ß
ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å‰¡à‡æ’¬ßæÕ
ë ¢“¥‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬ ¡’√–∫∫°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·µà¬—ß„™â‰¡à‰¥â∑—Ë«∂÷ß
‡π◊ËÕß®“°√–∫∫¬—ß‰¡à On Line ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∫ÿ§§≈¢Õß®—ßÀ«—¥∑’Ë∑—π ¡—¬
·≈–√«¥‡√Á«‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®
§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 5
¥â“π¿“«–ºŸâπ” (Leadership) ªí≠À“∑’Ëæ∫
ë ºŸâπ”¢“¥§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ‚ª√àß„ ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«πµπ ¬—ß¡’√–∫∫
‡ âπ “¬ ·≈–Õÿª∂—¡¿å
ë ‰¡à‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’¥Ë ’ „™âÕ”π“®‰¡à∂°Ÿ µâÕß ßà º≈µàÕ√–∫∫°“√∫√√®ÿ·µàßµ—ßÈ
°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß ‚¬°¬â“¬ ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ∑’Ë
∑”„Àâ¢â“√“™°“√√Ÿâ ÷°¢“¥¢«—≠°”≈—ß„®
ë ¢“¥§«“¡æ√âÕ¡ °“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥„π°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈π—πÈ ¡’π‚¬∫“¬‰¡à™¥— ‡®π ºŸ«â “à œ ‰¡à‰¥âÕ”π“®∑’·Ë ∑â®√‘ß·≈–
¬—ß¢“¥§«“¡æ√âÕ¡ ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡∂π—¥„π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈´÷Ëß¬—ßµâÕß°“√æ’Ë‡≈’È¬ß„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√∫√‘À“√
®—¥°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈Õ¬Ÿà
§«“¡∑â“∑“¬Õ—π¥—∫∑’Ë 6
¥â “ π°√–∫«πß“π·≈–§«“¡√à « ¡‰¡â √à « ¡¡◊ Õ (Work Process &
Collaboration) ªí≠À“∑’Ëæ∫
ë °“√ª√– “πß“π√–À«à“ßÀπà«¬ß“πÀ√◊Õ à«π°≈“ß ¬—ß¢“¥°“√„Àâ§«“¡
√à«¡¡◊Õ∑’¥Ë ’

ë √–¥—∫À—«Àπâ“ à«π√“™°“√ ‰¡à§àÕ¬„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥µâÕß°“√„Àâ™à«¬‡À≈◊Õ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¡à¡’Õ”π“®„π
°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–°“√√à«¡ª√–‡¡‘πÀ√◊Õ¢Õ‚¬°¬â“¬
√–¥—∫À—«Àπâ“ à«π√“™°“√ ·≈–¢â“√“™°“√√–¥—∫ 8 ¢÷Èπ‰ª ∑—Èß∑’Ë‡ÀÁπº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
‚¥¬¿“æ√«¡ª√–‡¥Áπªí≠À“À≈—°¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ §◊Õ
ë ¢“¥°“√π”¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¥â “ π ¡√√∂π– (Competency) ¡“æ‘ ® “√≥“
∑”„Àâ°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß ‰¡à‰¥â¬÷¥À≈—°¢Õßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
(Performance) ·≈–√–¥—∫¢Õß ¡√√∂π– (Competency) Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ
(Cause) ¢Õßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
ë °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Performance Management
Process) ·≈–°“√µ—ßÈ ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√ª√–‡¡‘π ‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬
¢ÕßÕß§å°√
ë °√–∫«π°“√·≈–√–∫∫°“√æ— ≤ π“∫ÿ § ≈“°√‰¡à ‰ ¥â ‡ ™◊Ë Õ ¡‚¬ß‡¢â “ °— ∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Performance Management)
·≈–°“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π– ®÷ß¢“¥√–∫∫°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡À¡“– ¡
(Training & Development)

°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫ 3 ®—ßÀ«—¥
™“¬·¥π¿“§„µâ
À≈—ß®“°‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æªí≠À“„π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈∑’Ë
‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π·≈â« ¢—ÈπµÕπµàÕ‰ª §◊Õ °“√°”Àπ¥°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√
∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“
¡√√∂π–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ”À√—∫®—ßÀ«—¥¥—ß°≈à“«µàÕ‰ª „π°“√°”Àπ¥°√Õ∫
¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈π—πÈ ‰¥â¬¥÷ °√Õ∫·π«§‘¥À≈—° 5 ª√–°“√
§◊Õ
1. §«“¡¬◊¥À¬ÿàπµàÕ∫√‘∫∑ : ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡ªÑ“À¡“¬µ—«™’È«—¥µ“¡
¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å
2. §«“¡‡™◊ÕË ¡‚¬ß¢Õß·µà≈–¡‘µ‘ ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π (HR Strategic
Alignment) : °”Àπ¥¡‘µ‘´÷Ëß‡ªìπ°√Õ∫·π«∑“ß„π°“√π”°≈¬ÿ∑∏å ·ºπß“π ‚§√ß°“√
·≈–°√–∫«π°“√µà“ßÊ ‰ª °Ÿà “√ªØ‘∫µ— ‘ ‚¥¬¡’°“√‡√’¬ß≈”¥—∫¡‘µ·‘ µà≈–¥â“πµ“¡§«“¡ ¡— æ—π∏å

·≈–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß¡‘µ‘·µà≈–¥â“π‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß
°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬«‘ —¬∑—»πå¢Õß®—ßÀ«—¥·≈–√–∫∫√“™°“√
3. °“√ √â “ ß ¡√√∂π– (Competency-based) °“√ √â “ ß·≈–„™â
¡√√∂π–µâπ·∫∫ ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’Ë ”§—≠„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√
∑”„Àâ “¡“√∂®—¥°“√°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√–À«à“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡ (Training)
°“√æ—≤π“Õ“™’æ (Career Development) ·≈–°“√‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß (Promotion) µ≈Õ¥®π
“¡“√∂∫Ÿ√≥“°“√°‘®°√√¡°“√∫√‘À“√§π‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥‡¢â“¥â«¬°—π∫πæ◊Èπ∞“π‡¥’¬«°—π
‡™àπ °“√§—¥ √√ (Recruitment and Selection) °“√«“ß·ºπ°”≈—ß§π (Manpower
Planning) °“√æ—≤π“§π (Training and Development) °“√∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
(Performance Management) °“√«“ß·ºπ ◊∫∑Õ¥µ”·Àπàß (Succession Planning)
·≈–°“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√ ¡√√∂π– Ÿß (Talent Management)
4. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Performance-based) °“√¡’°√–∫«π°“√
ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Performance Process) ∑’Ë¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ Scorecard
¢Õß®—ßÀ«—¥·≈–Àπà«¬ß“π√“™°“√ ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ß“π·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë™—¥‡®π
√“¬°“√ ¡√√∂π–·≈–µ—«™’È«—¥‡™‘ßæƒµ‘°√√¡∑’Ë‰¥â¡“®“°º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®–‡ªìπ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈
∑’Ëπ”‰ª„™â„π°“√«“ß·ºπæ—≤π“∫ÿ§≈“°√ (Training & Development) ‡æ◊ËÕæ—≤π“
∫ÿ§≈“°√„Àâ¡’æƒµ‘°√√¡°“√∑”ß“π∑’ËÕß§å°√§“¥À«—ß (Expected Work Behaviors)
Õ—ππ”‰ª Ÿàº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ (Best Performance) ·≈– —¡ƒ∑∏‘Ïº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬
·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß®—ßÀ«—¥·≈–√–∫∫√“™°“√
5. °“√«“ß°√–∫«π°“√·≈–∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√
∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ®–™à«¬„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π„π∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–
·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬ „Àâ‰¥â¡“´÷Ëßº≈≈—æ∏å∑’Ë§“¥À«—ß
°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ
‡æ◊ËÕ„Àâ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ „™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√∫√‘À“√
∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈π—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬ 5 ¡‘µ‘ ¥—ßπ’È
➤ ¡‘µ‘∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√ (Resources) ¥â“π°”≈—ß§π
‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å ß∫ª√–¡“≥ ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
·≈–§ÿâ¡§à“°—∫ß∫ª√–¡“≥∑’Ë√—∞∫“≈®—¥ √√„Àâ
➤ ¡‘ µ‘ ∑’Ë 2 °“√æ— ≤ π“ ¡√√∂π–·≈–·√ß®Ÿ ß „® (Competency &
Motivation Scheme) ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§≈“°√¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï Õ¥§≈âÕß°—∫
‡ªÑ“À¡“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å√–∫∫√“™°“√·≈–®—ßÀ«—¥
➤ ¡‘µ‘∑’Ë 3 °√–∫«π°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ (HR Process) °“√¥”‡π‘π
°‘®°√√¡·≈–°√–∫«π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ µ“¡‚§√ß √â“ß ·ºπß“π‚§√ß°“√

➤

¡‘µ‘∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–º≈°“√¥”‡π‘πß“π (Civil
Officer) ¢Õß°‘®°√√¡·≈–°√–∫«π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ √«¡∂÷ß°“√ª√–‡¡‘π§«“¡
æ÷ßæÕ„®¢Õß¢â“√“™°“√µàÕ°√–∫«π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
➤ ¡‘µ‘∑’Ë 5 °“√®—¥°“√·≈–°“√ π—∫ πÿπ®“° à«π°≈“ß·≈–√—∞∫“≈
(Organization & External Support) ‡æ◊ËÕ„Àâº≈≈—æ∏å∑’Ë‡°‘¥µ“¡·π«∑“ß°“√ π—∫ πÿπ
ß∫ª√–¡“≥®“°√—∞∫“≈ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å√–∫∫√“™°“√ ¡’°“√µ‘¥µ“¡º≈
‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ¡’°“√∫√‘À“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–
¡’°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¡“™à«¬„Àâ “¡“√∂∫√‘°“√ª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á« ·≈– √â“ß
§«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ°—∫ª√–™“™π

°√Õ∫¡“µ√∞“π§«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
(HR Scorecard Perspective) 5 ¡‘µ‘ ∑’Ë‡ πÕ ”À√—∫

3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ (¬–≈“ ª—µµ“π’ π√“∏‘«“ )

Mission

¡‘µ‘∑’Ë 5.

Organization and External Support

§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å
°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ
°“√∫√‘À“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ
º≈∑’Ë‡°‘¥µ“¡¡“§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™π

¡‘µ‘∑’Ë 3.

¡‘µ‘∑’Ë 4.

Civil Officer

¢â“√“™°“√¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π Ÿß
(High Performance Employee)

¢â“√“™°“√¡’§«“¡ “¡“√∂·≈– ¡√√∂π–
¢â“√“™°“√¡’·√ß®Ÿß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß¢â“√“™°“√

HR Process

°√–∫«π°“√°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–¢Õß∫ÿ§§≈
°√–∫«π°“√°“√ √√À“ ∫√√®ÿ ·µàßµ—Èß ‚¬°¬â“¬
°√–∫«π°“√∫√‘À“√º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
°√–∫«π°“√®—¥°“√¥â“π∫√‘°“√·≈– «— ¥‘°“√¢â“√“™°“√
°√–∫«π°“√æ—≤π“Õß§å°√·≈–ª√—∫ª√ÿßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¡‘µ‘∑’Ë 2.

Competency & Motivation Scheme

·ºπæ—≤π“∫ÿ§≈“°√
·ºπ ◊∫∑Õ¥µ”·Àπàß·≈–∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√ ¡√√∂π– Ÿß
°“√ √â“ß·√ß®Ÿß„®·≈–§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®
§à“π‘¬¡·≈–∫√√¬“°“»„π°“√∑”ß“π

¡‘µ‘∑’Ë 1.

Resources

°”≈—ß§π
‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å
ß∫ª√–¡“≥
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

°

√≥’
√≥’°°“√ª√–‡¡‘
“√ª√–‡¡‘ππºŸºŸâ«â«à“à“√“™°“√®—
√“™°“√®—ßßÀ«—
À«—¥¥
¥√.®‘πµå «‘¿“µ–°≈—»1

‡¡◊ÕË ª≈“¬‡¥◊Õπ ß‘ À“§¡»°π’‰È ¥â¡¢’ “à «ª√“°Ø„πÀπâ“Àπ—ß Õ◊ æ‘¡æå∫“ß©∫—∫«à“
œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ æ.µ.∑.∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ ·≈–À—«Àπâ“æ√√§‰∑¬√—°‰∑¬ ‰¥â°”™—∫ . .
„π∑’Ëª√–™ÿ¡æ√√§„Àâª√–‡¡‘π°“√∑”ß“π¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ (º«®.) àß¡“„Àâæ√√§‡æ◊ËÕ
π”‰ªæ‘®“√≥“„π°“√·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „π∞“π–∑’Ë‡§¬√—∫√“™°“√¡“
°àÕπ°ÁÕ¬“°®–‡¢’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßπ’È‰«â∫â“ß ‡æ√“–‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë°√–∑∫
°√–‡∑◊ÕπµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√æÕ ¡§«√ ·µà°ÁÕ¬“°®–¢ÕÕÕ°µ—«‰«â°àÕπ«à“
°“√‡¢’¬π‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ°“√‡¢’¬π„πÀ≈—°°“√ ‰¡à‰¥â‡ªìπ°“√ª√–∑â«ß·∑√°·´ß ¬—∫¬—ÈßÀ√◊Õ
§—¥§â“ππ‚¬∫“¬À√◊Õ°“√·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ º«®. ·µàÕ¬à“ß„¥ ·µà®–°≈à“«∂÷ßÀ≈—°·≈–«‘∏’°“√
ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ ”§—≠
„π∑—π∑’∑’Ë¡’¢à“«°“√„Àâ . .ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß∑à“π º«®.°Áª√“°Ø‡ªìπ¢à“«
ÕÕ°¡“«à“ °“√∑”‡™àππ—ÈπÕ“®®–∂Ÿ°§√À“‰¥â«à“‡ªìπ°“√π”°“√‡¡◊Õß‡¢â“·∑√°·´ß°“√
·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬¢â“√“™°“√·≈–‰¡à™Õ∫¥â«¬À≈—°∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (¡µ‘™π√“¬«—π
©∫—∫«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2548 Àπâ“ 11)
µàÕ¡“‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2548 „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πµ√’ ≠
— ®√∑’®Ë ß— À«—¥
æ—ßß“ ‰¥â¡’°“√¬â“¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ 3 √“¬ §◊Õ π“¬π—π∑™—¬ ÿπ∑√æ‘æ‘∏ º«®.
™—¬π“∑ π“¬π‘«—≤πå «— ¥‘Ï·°â« º«®.ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈–π“¬«‘™™“ ª√– “π‡°≈’¬« º«®.
¡ÿ∑√ ß§√“¡‰ª¥”√ßµ”·Àπàß çª√–®”°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬é ´÷Ëß‚¥¬ª°µ‘·≈â«°“√¬â“¬‰ª

1

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬‡®â“æ√–¬“ Õÿªπ“¬° ¡“§¡π—°ª°§√Õß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬à“ßπ’È∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√≈¥¢—Èπ≈ß‰ª Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå°ÁÕÕ°¢à“«Õ’°«à“ º«®.
∑—Èß 3 §π∑’Ë∂Ÿ°¬â“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–¡’§«“¡‡ÀÁπ‰¡àµ√ß°—∫π—°°“√‡¡◊Õß„πæ◊Èπ∑’Ë (·π«Àπâ“
©∫—∫«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2548 Àπâ“ 7)
‡¡◊ËÕº≈¢Õß°“√‚¬°¬â“¬ º«®. ∑—Èß 3 ∑à“πÕÕ°¡“‡™àππ’È °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
´÷Ëß¢ÕÕ—µ√“°”≈—ß‡æ‘Ë¡„πµ”·Àπàß çª√–®”°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬é ‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√
æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ (°.æ.√.) ®÷ß∂Ÿ°§—¥§â“π«à“‰¡à¡’‡Àµÿº≈ Õ“®¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬ ·≈–‰¥â
‡ πÕ„Àâ·µàßµ—ßÈ „πµ”·Àπàß çπ—°ª°§√Õß 10é ·∑πµ”·Àπàßª√–®”°√–∑√«ß¥—ß°≈à“« (·π«
Àπâ“ ∫∑∫√√≥“∏‘°“√ ©∫—∫«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2548 Àπâ“ 3)
°√–∫«π°“√·µàßµ—ßÈ ‚¬°¬â“¬ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥‡ªìπÕ—π π‘È ¥ÿ ≈ß ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 20
°—π¬“¬π∑’Ëºà“π¡“ §≥–√—∞¡πµ√’‰¥â„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
11 √“¬ ´÷Ëßª√“°Ø«à“∑à“π º«®.∑—Èß 3 ∑à“π¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ°Á‰¥â¬â“¬¡“‡¢â“°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬‡ªì π π— ° ª°§√Õß 10 µ“¡∑’Ë ‰ ¥â § “¥°“√≥å °— π ‰«â · ≈â « º≈∑’Ë µ “¡¡“°Á §◊ Õ
π“¬π—π∑™—¬ ÿπ∑√æ‘æ‘∏ ‰¥â¬◊Ëπ„∫≈“ÕÕ°®“°√“™°“√∑—π∑’ ‚¥¬¡’‡Àµÿº≈µ“¡∑’Ë‡ªìπ
¢à“«ÕÕ°¡“«à“ ‡æ◊ËÕ√—°…“»—°¥‘Ï»√’¢Õß¢â“√“™°“√¡À“¥‰∑¬ ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√–∑â«ß§«“¡
‰¡à‡ªìπ∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¥â«¬
°√≥’°“√‚¬°¬â“¬¥—ß°≈à“«π’®È –‡ªìπº≈ ∫◊ ‡π◊ÕË ß¡“®“°°“√∑’∑Ë “à ππ“¬°√—∞¡πµ√’
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ . .æ√√§‰∑¬√—°‰∑¬ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π¢Õß º«®. À√◊Õ‰¡àπ—Èπ ‰¡à¡’„§√
∑√“∫‰¥â ·µà°Á‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“∑—Èß 3 ®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’ªí≠À“≈â«π·≈â«·µà‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë¢Õß
. .æ√√§‰∑¬√—°‰∑¬∑—Èß ‘Èπ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕº≈¢Õß°“√·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ º«®.ª√“°Ø
ÕÕ°¡“ °Á ¡’ ° “√«‘ æ “°…å «‘ ® “√≥å ° √≥’ ° “√„Àâ . .ª√–‡¡‘ π º«®.°— π Õ¬à “ ß°«â “ ß¢«“ß
π—°«‘™“°“√ .«., . . Õ¥’µ¢â“√“™°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬√–¥—∫ Ÿß‰¥â√à«¡°—π· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÕ—π‰¡à™Õ∫¡“æ“°≈„π§√—Èßπ’È‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
(¡µ‘™π√“¬«—π ©∫—∫«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2548 Àπâ“ 11 ·≈–¡µ‘™π√“¬«—π
©∫—∫«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2548 Àπâ“ 11)
∂â“®–«à“°—π‰ª·≈â« °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß º«®.π—Èπ ¡’¡“°¡“¬À≈“¬ΩÉ“¬
‡∑à“∑’Ë∑√“∫ ¢—ÈπµÕπ·√°®–¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õßµπ‡Õß°àÕπ ´÷Ëß∑à“π º«®.∑—ÈßÀ≈“¬
°Á®–¡Õ∫„Àâ ∂“∫—π°“√»÷°…“√–¥—∫ Ÿß‡ªìπºŸâª√–‡¡‘π„Àâ À≈—ß®“°π—Èπ°Á®–¡’°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬
∫√‘…—∑‡Õ°™π§◊Õ ∫√‘…—∑‰∑¬‡√∑µ‘Èß ·Õπ¥å Õ‘πøÕ√å¡‡¡™—Ëπ‡´Õ√å«‘ ®”°—¥ (Thai Rating
and Information Services Co.,Ltd. (TRIS) ·≈–¡’ À πà « ¬√“™°“√Õ◊Ë π Ê
‡¢â“√à«¡ª√–‡¡‘πÕ’°¡“° ‡™àπ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ (°.æ.√.)

°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ·≈– ”π—°ß“πµ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π ( µß.) ‡ªìπµâπ °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«
π’È‰¥â„™â ∂‘µ‘µ—«‡≈¢‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥º≈°—πÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥·≈– “¡“√∂µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß
°—π‰¥â
‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–‡¡‘π°—π¡“°¡“¬À≈“¬ΩÉ“¬‡™àππ’È °Á‰¡àπà“∑’Ë . .®–µâÕß‡¢â“¡“
√à«¡«ßª√–‡¡‘π¥â«¬Õ’° ‡æ√“–‰¡à‰¥â‡µ√’¬¡µ—«®–ª√–‡¡‘π°—π¡“°àÕπ·µà·√°
∑à“ππ“¬°√—∞¡πµ√’‡Õß°Á™Õ∫°“√∫√‘À“√ß“π·∫∫π—°«‘™“°“√ ™Õ∫‡≈àπ
µ—«‡≈¢ ∂‘µ‘µà“ßÊ „π°“√«“ß·ºπß“πÀ√◊Õ· ¥ßº≈ß“π ·µà°“√ª√–‡¡‘π¢Õß . .®–¡’«‘∏’°“√
Õ¬à“ß‰√‰¡à¡’„§√∑√“∫‰¥â
À√◊Õ«à“®–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ëª√“°Ø‡ªìπ¢à“«ÕÕ°¡“«à“ ¡’°“√æŸ¥°—π∫àÕ¬Ê ∂÷ß
°“√∑’Ë º«®.À≈“¬∑à“π∑”ß“π‡¢â“°—∫ . . ‰¡à‰¥â (·π«Àπâ“ ©∫—∫«—π®—π∑√å∑’Ë 29 ß‘ À“§¡ 2548
Àπâ“ 6) ®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“§‘¥«à“ ‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“°“√ πÕßµÕ∫µàÕ . .‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßπ’È
∑à“ππ“¬°√—∞¡πµ√’°‡Á ≈¬¡Õ∫„Àâ . .‡ªìπºŸªâ √–‡¡‘π º«®. ‰ª‡ ¬’ ‡≈¬®–‰¥âÀ¡¥‡√◊ÕË ßÀ¡¥√“«
°—π‡ ¬’ ∑’ ·≈–®–‰¥â√¥Ÿâ ”√Ÿ·â ¥ß°—π‰ª«à“Õ–‰√‡ªìπÕ–‰√ ·≈–∂â“‡ªìπÕ¬à“ßπ’®È √‘ß‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
º«®.Õ¬à“ßÀπ÷Ëß°Áπà“®–‡ªìπ°“√∑’Ë º«®. ‡¢â“°—∫ . .‰¥âÀ√◊Õ‰¡à À√◊Õ‡¢â“°—π‰¥â¡“°πâÕ¬
‡æ’¬ß„¥·§à‰Àπ ´÷Ëß‡°≥±åÕ¬à“ßπ’È°Áπà“®–¥Ÿª√–À≈“¥Õ¬Ÿà‡æ√“–§«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–
ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√∑”ß“π¢Õß∑à“π º«®.‰¡àπà“®–¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√µÕ∫ πÕß∑à“π . .‰¡à‰¥â
‡ªìπÀ≈—° ·≈–°“√«—¥æƒµ‘°√√¡°“√∑”ß“π¢Õß º«®.Õ¬à“ßπ’È°Á‰¡àπà“®–‡ √Á®‡¥Á¥¢“¥‰ª„π
µ—«‡À¡◊Õπ°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡·π««‘∑¬“»“ µ√å ‡æ√“–µâÕß¡’°“√Õ∏‘∫“¬°—πµàÕ‰ª¥â«¬«à“
º«®.¡’‡Àµÿº≈Õ–‰√∂÷ß πÕßµÕ∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑à“π . .‰¡à‰¥â ´÷Ëß º«®.‡Õß°Á§ß‰¡à¡’
‚Õ°“ ‰¥â™’È·®ß‡∑à“„¥π—°
°“√„ÀâΩÉ“¬°“√‡¡◊Õßª√–‡¡‘πº≈ß“π º«®.π—Èπ ®–¡’º≈¥’Õ¬à“ß‰√„πÕπ“§µ
®–ÕÕ°À—«ÕÕ°°âÕ¬°—πÕ¬à“ß‰√ ¬—ß‰¡à¡’„§√√Ÿâ·πà ·µà∑’Ë·πàÊ °Á§◊Õ ¡’°“√«‘æ“°…å«‘®“√≥å
∑”πÕß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬·≈â« ¡’°“√ª√–∑â«ß‡°‘¥¢÷Èπ·≈â« ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ¬“°®–‡ πÕ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∫“ß
ª√–°“√„π‡√◊ËÕßπ’È‰«â¥—ßπ’È
1. ºŸ¡â §’ «“¡√Ÿ‡â ∫◊ÕÈ ßµâπ∑“ß√—∞ª√–»“ π»“ µ√å°§Á ß®–√Ÿ«â “à ·π«§«“¡§‘¥∑’§Ë «√
·¬°°“√‡¡◊ÕßÕÕ°®“°°“√∫√‘À“√π—Èπ¡’¡“π“π·≈â« π—°«‘™“°“√∑“ß√—∞ª√–»“ π»“ µ√å
√ÿàπ‡°à“ ‡™àπ Frank J. Goodnow, William F. Willoughby ·≈– Woodrow Wilson
µà“ß¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√·≈– àß‡ √‘¡°“√∫√‘À“√„Àâ¡’
ª√– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ·≈–ª√– ‘ ∑ ∏‘ º ≈¬‘Ë ß ¢÷È π §«√®–·¬°°“√‡¡◊ Õ ßÕÕ°®“°°“√∫√‘ À “√ à « π
π—°√—∞»“ µ√å√ÿàπ„À¡à ‡™àπ Dwight Waldo, Paul Appleby ·≈– David Easton ∂÷ß·¡â
®–¬Õ¡√—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡¡◊Õß·≈–°“√∫√‘À“√·µà°Á„Àâ§«“¡ ”§—≠‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß„π

‡√◊ËÕß§«“¡™Õ∫∏√√¡„π°“√„™âÕ”π“®∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–°“√∫√‘À“√ °“√„Àâ . .ª√–‡¡‘π
º«®.Õ“®¡Õß‰¥â «à “ ‡ªì π °“√‡¢â “ ·∑√°·´ß¢ÕßΩÉ “ ¬°“√‡¡◊ Õ ßµà Õ °“√ªØ‘ ∫— µ‘ À πâ “ ∑’Ë ΩÉ “ ¬
¢â“√“™°“√ª√–®” ¥—ßπ—Èπ°ÁµâÕßæ‘®“√≥“¥Ÿ«à“®–‡°‘¥§«“¡‰¡à™Õ∫∏√√¡µàÕºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π
À√◊Õ‰¡à
2. °“√„Àâ . .ª√–‡¡‘π º«®. Õ“®®–¢—¥µàÕ√—∞∏√√¡πŸ≠‰¥â ‡æ√“–µ“¡¡“µ√“
111 √–∫ÿ«à“ . .µâÕß‰¡à„™â ∂“π–À√◊Õµ”·Àπàß°“√‡ªìπ ¡“™‘° ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√‡¢â“‰ª
°â“«°à“¬À√◊Õ·∑√°·´ß°“√∫√√®ÿ·µàßµ—ßÈ ¬â“¬ ‚Õπ ‡≈◊ÕË πµ”·Àπàß ·≈–‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß
¢â“√“™°“√ ·µà°“√ª√–‡¡‘π º«®. ¢Õß . .π—Èπ‡ªìπ°“√≈—∫‰¡à√Ÿâ«à“„§√ª√–‡¡‘π„§√ ª√–‡¡‘π
Õ¬à“ß‰√ ¥—ßπ—Èπ®–«à“ . .∑à“π„¥°√–∑”°“√¢—¥µàÕ√—∞∏√√¡πŸ≠°Á‰¡à∂π—¥π—° ·µà∂â“À“°
®–æŸ¥„π¿“æ√«¡·≈â«°ÁæŸ¥‰¥â«à“ πà“®–‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√¢—¥‡®µπ“√¡¬å¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠¡“µ√“π’È
3. º≈∑’µË “¡¡“¢Õß°“√ª√–‡¡‘π º«®. ‚¥¬ . .Õ“®®–∑”„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√
¢Õß¢â“√“™°“√‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ ∑“ß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√
æ≈‡√◊Õπ (°.æ.) ‰¥â«“ßÀ≈—°„π°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’¥Ë ‰’ «â‚¥¬¡’ “√– ”§—≠ 6 ª√–°“√
§◊Õ À≈—°π‘µ‘∏√√¡ À≈—°§ÿ≥∏√√¡ À≈—°§«“¡‚ª√àß„ À≈—°°“√¡’ à«π√à«¡ À≈—°§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–À≈—°§«“¡§ÿâ¡§à“ ‡¡◊ËÕ∑“ßΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß‡¢â“‰ªª√–‡¡‘πÀ√◊Õµ√«® Õ∫°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß º«®. °“√∑’Ë®–„Àâ º«®.ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ 6 ª√–°“√
¥—ß°≈à“«®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°∑’Ë®–∑”‰¥â ‡æ√“–µâÕß∑”µ“¡„®ΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß ∑”„Àâ∂Ÿ°„®‡ªìπ„™â‰¥â
¡‘©–π—Èπ·≈â«º≈°“√ª√–‡¡‘π®–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË” ´÷ËßÕ“®®–¡’º≈„Àâ∂Ÿ°¬â“¬‰ª≈ßµ”·Àπàß∑’Ë≈¥
¢—Èπ°«à“‡¥‘¡‰¥â
4. ”π—°ß“π °.æ. ‰¥â°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß¢â“√“™°“√À√◊Õ§à“π‘¬¡
√â“ß √√§å ‰«â 5 ª√–°“√§◊Õ 1. °≈â“¬◊πÀ¬—¥∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß 2. ´◊ËÕ —µ¬å√—∫º‘¥™Õ∫
3. ‚ª√àß„ µ√«® Õ∫‰¥â 4. ‰¡à‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘ ·≈– 5. ¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π §à“π‘¬¡∑—Èß
5 ª√–°“√π’È∑“ß º«®.§ß®–∑”‰¥â¬“°‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π‚¥¬ΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß °ÁµâÕß∑”
µ“¡„®π—°°“√‡¡◊ÕßÕ¬Ÿà«—π¬—ß§Ë”
5. °“√ª√–‡¡‘π º«®. ‚¥¬ . . ‚¥¬µ—ßÈ Õ¬Ÿ∫à πæ◊πÈ ∞“π¢Õß°“√µÕ∫ πÕß¢Õß
º«®.µàÕ . . ¥—ß°≈à“«·≈â«¢â“ßµâπ Õ“®®–‡°‘¥º≈∑’Ëµ“¡¡“°Á§◊Õ º«®.§ß®–µâÕß¥”‡π‘π°“√
µ“¡¢âÕ‡√’¬°√âÕß À√◊Õ¢âÕ‡ πÕ¢Õß∑à“π . .Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ´÷ËßÕ“®®–¡’‡Àµÿº≈À√◊Õ‰¡à¡’
‡Àµÿº≈À√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß à«πµ—«°Á‰¥â ‡æ√“–‚¥¬ª°µ‘·≈â«§‘¥«à“ ‰¡à¡’„§√À√Õ°∑’ËÕ¬“°®–‰ª
∑–‡≈“–°—∫ . .Õ¬à“ß·πàÊ Õ“®°≈à“«Õ’°π—¬Àπ÷ßË §◊Õ µâÕß∑”µ“¡°“√ ß—Ë °“√À√◊Õ ç„∫ ß—Ë é ¢Õß
ΩÉ“¬°“√‡¡◊ÕßÕ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬‰ª®π·∑∫®–°√–¥‘°µ—«‰¡à‰¥â ‡¡◊ËÕ º«®.®–∑”Õ–‰√‰¡à‰¥â —°Õ¬à“ß·≈â«
°Á‰¡à√Ÿâ«à“®–¡’ º«®.´’Õ’‚Õ‡Õ“‰«â∑”‰¡°—π

6. °“√ª√–‡¡‘π¢ÕßΩÉ“¬°“√‡¡◊ÕßÕ“®‰¡à∂Ÿ°°—∫∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√·≈–«‘∏’°“√
¢Õß°“√ª√–‡¡‘πº≈‚¥¬∑—«Ë ‰ª ∑—ßÈ π’‡È æ√“–ºŸªâ √–‡¡‘π·≈–ºŸ∂â °Ÿ ª√–‡¡‘πµà“ß°Á‰¡à∑√“∫‡°≥±å°“√
ª√–‡¡‘π¥â«¬°—π∑—Èß ‘Èπ ºŸâª√–‡¡‘π§◊Õ∑à“π . .∑—ÈßÀ≈“¬°ÁÕ“®®–‰¡à¡’°Æ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
¢Õßµπ‡Õß·≈–∂â“¡’°ÁÕ“®‰¡à‡À¡◊Õπ°—π„π·µà≈–§π ºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π°Á‰¡à√Ÿâ«à“®–ªØ‘∫—µ‘ß“π
Õ¬à“ß„¥®÷ß®–‡¢â“‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π À√◊ÕæŸ¥ßà“¬Ê «à“ ç‡¢â“µ“é ºŸâª√–‡¡‘ππ—Ëπ‡Õß ´÷Ëß
À¡“¬∂÷ß ºŸâª√–‡¡‘πÕ“®®–„™â§«“¡√Ÿâ ÷° à«πµ—« (Value Judgement) ¢Õßµπ¡“°°«à“
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√ “°≈„π°“√ª√–‡¡‘π°Á‰¥â πÕ°®“°π—πÈ °“√ª√–‡¡‘π°Á‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß≈÷°≈—∫
‰¡à‡ªî¥‡º¬ µ√«® Õ∫‰¡à‰¥â ¥—ßπ—Èπ∂â“„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π‡™àππ’È°—πµàÕ‰ª °Á®–‡°‘¥«—≤π∏√√¡
°“√ª√–‡¡‘π¢â“√“™°“√·∫∫°“√‡¡◊Õß¢÷Èπ ´÷ËßÕ“®®–‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—° “°≈À√◊Õ∑ƒ…Æ’°“√
ª√–‡¡‘πº≈°Á‰¥â
7. ‡ªìπ°“√ √â“ßÕ“≥“®—°√·Ààß§«“¡°≈—«„Àâ·°à º«®. ‡æ√“–∂â“À“° º«®.
∑”Õ–‰√‰¡à∂Ÿ°„®ΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß·≈â« º≈°“√ª√–‡¡‘πÕÕ°¡“‰¡à¥’ °ÁÕ“®¡’º≈°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ
µàÕ™’«‘µ√“™°“√¢Õßµπ‰¥â
8. °“√ª√–‡¡‘π º«®.‡ªìπ‡√◊ÕË ß¢Õß°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈´÷ßË ‡ªìπÀπâ“∑’‚Ë ¥¬µ√ß
¢ÕßΩÉ“¬∫√‘À“√ . .¡’¿“√°‘®À≈—°°Á§◊Õ °“√∑”ß“π¥â“ππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°ÆÀ¡“¬
°Æ‡°≥±åµà“ßÊ ¢Õß —ß§¡ ·µà‡∑à“∑’Ë√ŸâÊ °—π . . à«π¡“° π„®„π‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√¡“°°«à“
‡™àπ π‚¬∫“¬ “∏“√≥– ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß “∏“√≥–¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡ªìπµâπ ∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘
Àπâ“∑’Ë¥â“ππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘≈¥πâÕ¬≈ß °“√‡æ‘Ë¡ß“π∑“ß¥â“π∫√‘À“√§◊Õ°“√ª√–‡¡‘πº≈‡¢â“‰ªÕ’°
°Á®–∑”„Àâ°“√∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°Æ∫—µ√°ÆÀ¡“¬≈¥πâÕ¬≈ß‰ªÕ’° °≈à“«°—π«à“¢≥–π’È
ΩÉ“¬π‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡°◊Õ∫®–‡ªìπ çµ√“¬“ßé √Õß√—∫„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µàÕ°“√‡ πÕ°ÆÀ¡“¬¢Õß
ΩÉ“¬∫√‘À“√‰ª‡ ’¬·≈â«
„π‡√◊ËÕß∑’Ë°“√‡¡◊Õß‡¢â“¡“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘À“√π—Èπ ‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“„π
√–¬–ª√–¡“≥ 10 ªï∑’Ëºà“π¡“π’È √–∫∫°“√‡¡◊Õß®–‡¢â“¡“¡’Õ‘∑∏‘æ≈·≈–∫∑∫“∑„π√–∫∫
∫√‘À“√‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·µà„πÕ¥’µ‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 40 ªï∑’Ë·≈â«¡“ Fred W. Riggs π—°«‘™“°“√
∑“ß√—∞ª√–»“ π»“ µ√å™“«Õ‡¡√‘°—π‰¥â¡“»÷°…“‡√◊ËÕß°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß¢Õß‰∑¬ ·≈–
‰¥â¢âÕ √ÿª«à“ ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√ª°§√Õß·∫∫Õ”¡“µ¬“∏‘ª‰µ¬ (Bureaucracy) ´÷Ëß
À¡“¬∂÷ß«à“¢â“√“™°“√ª√–®”¡’∫∑∫“∑„π°“√ª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ ·µà∂â“À“°∑à“π
»“ µ√“®“√¬å Riggs ‰¥â°≈—∫¡“„À¡àÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß„π¢≥–π’È°Á§ß®–ª√–À≈“¥„®‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
∑’Ë®–æ∫«à“ Õ”¡“µ¬“≥“®—°√¢Õß∫√√¥“Õ”¡“µ¬å∑—ÈßÀ≈“¬∑ÿ°À¡Ÿà‡À≈à“¥Ÿ®–§≈Õπ·§≈π
ßàÕπ·ßàπ≈ß‡µÁ¡∑’·≈â«

„π°“√·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ª√–®”ªïπ—Èπ„π√–¬–À≈—ßÊ π’È
°Á¡—°®–¡’°“√°≈à“«¢«—≠∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡™Õ∫∏√√¡°—πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ¡“ ∑”„ÀâÀ«≈√–≈÷°∂÷ßæ√–¥”√—
¢Õß ¡‡¥Á®œ °√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ∑’Ë∑√ß°≈à“«„Àâ‚Õ«“∑·°à¢â“À≈«ß‡∑»“¿‘∫“≈
∑à“πÀπ÷Ëß«à“
ç‡®â“§ÿ≥ Õ”π“®Õ¬Ÿà∑’Ë√“…Æ√‡™◊ËÕ∂◊Õ ‰¡à„™àÕ¬Ÿà∑’Ëæ√–· ß√“™ —µ√“ ®–‰ª
Õ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ°Áµ“¡ ∂â“‡®â“§ÿ≥∑”„Àâ√“…Æ√‡™◊ËÕ∂◊Õ¥â«¬§«“¡»√—∑∏“·≈â« ‰¡à¡’„§√∂Õ¥
‡®â “ §ÿ ≥ ‰¥â · ¡â „πÀ≈«ß ‡æ√“–∑à“π°Á∑√ßª√“√∂π“„Àâ√“…Æ√Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢‡™àπ
‡¥’¬«°—πé
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