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ในประเทศไทยมีการกลาวถึงคําวา Competency กันมากในชวง 5-6 ปมา
นี้ซึ่งจริงๆ แลวเรื่องนี้มีการศึกษามากวา 50 ปในสหรัฐอเมริกา ดูจากหนังสือที่เขียนโดย
Orin B. Graff & Calvin M. Street 2 อาจารยจาก Tennessee เมื่อป ค.ศ. 1956 ทานใช
คําวา Competency Pattern มากําหนดคุณสมบัติของคนเปนผูบริหารการศึกษา ที่ผานมา
Competency มีคําแปลภาษาไทยที่แตกตางกันตั้งแตแปลวา ความสามารถ ขีดความสามารถ
สมรรถนะ สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค แตความหมายของคําๆ นี้ คืออะไร
กันแน

Competency ตางจาก Competence หรือไม?
เปดหาคําวา Competency ใน Dictionary หลายๆ เลมจะพบแตคําวา
Competence มากกวา คําวา Competence จากพจนานุกรมภาษาไทยจะพบวาคําๆ นี้
เปนคําคุณศัพท หมายถึง มีความสามารถ ซึ่งสะทอนความชํานาญ ประสบการณ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ เพียงพอในการทํางาน Longman Dictionary และ Oxford
Dictionary ใหความหมาย Competence เปนทั้งคําคุณศัพท และคํานาม หมายถึง การมี
ความสามารถ หรือความรูเพียงพอที่จะทํางานไดตามมาตรฐาน (Satisfaction standard)
แตอาจไมทําใหถึงกับดีกวามาตรฐาน (Not especially good, not excellent)
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การนิยาม Competency เชนนี้มองวาตรงกับแนวทาง Competency ใน
ประเทศอังกฤษมากกวาสหรัฐอเมริกา
เพราะทางอังกฤษรวมถึงประเทศในยุโรปใช
Competency เพื่อกําหนดมาตรฐานชาติดานความสามารถในการทํางานของคนที่ทํางาน
ดานอาชีวศึกษา (NVQ: National Vocational Qualification) สวนนิยาม Competency ใน
สหรัฐอเมริกาที่ David McClelland ใหไวในป 1973 นั้นมาจากการศึกษาบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานเปนเลิศ (Superior Employees) ซึ่ง Competency ประกอบดวยความรู
ทักษะ อุปนิสัย (Trait) บทบาททางสังคม (Social role) การรับรูตนเอง (Self image) และ
แรงจูงใจ (Motive)
ดังนั้นคงตอบไดวา Competency และ Competence มีความหมายเชนเดียวกัน
ตามแนวทางการศึกษาของอังกฤษและประเทศในกลุมยุโรป แตแตกตางกันในนิยามของ
สหรัฐอเมริกาที่กําหนดวา Competency หมายถึงคุณลักษณะที่เปนเลิศ ไมใชแค
คุณลักษณะมาตรฐานธรรมดา

Competency คือ Ability หรือ Capability กันแน
Ability และ Capability มีความหมายแตกตางกันทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คําวา Ability แปลเปนไทยวา ความสามารถ ซึ่งมีความหมายกวางมาก สวน
Capability แปลวา ประสิทธิภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะ และปริมาณบรรจุ ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษแปลคํา 2 คํานี้แตกตางกันอยางชัดเจน
Ability หมายถึง ความสามารถทางรางกาย จิตใจ (Mental skill or physical
power) ที่ทําใหทํางานบางอยางได สวน Capability เปนความสามารถที่มาจากธรรมชาติ
(Natural ability) หรือเปนความสามารถที่ติดมากับสิ่งๆ นั้นที่ทําใหคนๆ นั้น หรือสิ่งๆ นั้น
สามารถทํางานได เชน พนักงานคนนี้มีความสามารถทางดานภาษาดี ซึ่งไมใชทุกคนจะมี
ความสามารถดานนี้ แตละคนอาจมีความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิดแตกตางกัน และมี
ขอจํากัดในแตละเรื่องที่แตกตางกันดวย จะฝกฝนอบรมเทาไร ความสามารถในความหมาย
ของ Capability ก็จะไมเปลี่ยนไปมาก เปนขอจํากัดของคนๆ นั้น ที่เราชอบพูดกันวามี
Cap ในการพัฒนา
จากความหมายดังกลาวขางตนคงยอมรับไดวา Competency หากนิยามตาม
David McClelland แลวมีบางสวนที่อาศัยความสามารถของคนที่ติดตัวคนๆ นั้นมา เชน
อุปนิสัย และแรงจูงใจ แตการกําหนด Competency โดยทั่วไปเราสามารถใชในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อมองนิยาม Competency โดย Scott Parry (1998) พบวา
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Competency จะตองสามารถทําการฝกอบรมและพัฒนาได ซึ่งนิยามนี้ใกลเคียงกับคําวา
ทักษะ หรือ Skill มากที่สุด ดังนั้น Competency ตางจาก Capability อยางแนนอน แต
การมี Competency นั้นแนนอนทําใหเกิด Ability หรือความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Competency เหมือนกันหรือตางจาก Characteristic?
Characteristic หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะพิเศษ ในนิยาม
Competency ของ David McClelland (1973) และ David D. Dubois & William J
Rothwell (2004) ใชคําๆ นี้อธิบายความหมายของ Competency วาเปนลักษณะเฉพาะที่
ทําใหคนๆ นั้นประสบความสําเร็จในการทํางาน
William J Rothwell ซึ่งมาบรรยายเรื่อง Competency ในเมืองไทย ทานได
กลาววา Competency มี 2 สํานักคิด สํานักคิดแรกมองวา Competency หมายถึงความรู
ทักษะเทานั้น สวนอีกสํานักคิดหนึ่ง Competency หมายถึงคุณลักษณะที่สนับสนุนการ
ทํางาน ซึ่งสํานักคิดนี้รวมความของสํานักแรกบวกกับระดับแรงจูงใจ และบุคลิกลักษณะ
ของคนดวย ซึ่ง Rothwell มักจะย้ําอยูเสมอวาการกําหนด Competency ตองดูที่คนทํางาน
ไมใชงานที่คนๆ นั้นทํา
ดังนั้นกอนที่องคการใดก็ตามตองการใช Competency เพื่อการบริหารงาน
บุคคลของตนนั้น ควรมั่นใจวาคนในองคการเขาใจคําๆ นี้ตรงกันกอน เพราะจะนํามาซึง่
การคนหาและการบริหารจัดการที่แตกตางกัน เชน หากทานยึดแนวทางตามสํานักคิดที่
สอง ทานจะไมนําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มากําหนด Competency
ของพนักงานในบริษัท แตจะตองคนหาพนักงานที่ทํางานเปนเลิศในงานนั้นมาเปนตนแบบ
ของ Competency
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1. แนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” องคการ
“สมรรถนะ” องคการ เกิดจากคุณลักษณะของบุคคลในองคการที่ทําใหเกิดผล
งานหรือพฤติกรรมองคการ ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในงานดานตา งๆ ที่บุคลากรมีสวน
รับผิดชอบ มีผลมาจากองคประกอบหลายประการ ไดแก 1) ความรู ความสามารถ ทักษะ
และความถนัดของบุคลากร 2) รูปแบบการทํางาน ภาวะผูนําในองคการ บุคลิกภาพ
ความสนใจเอาใจใสในผลประโยชนขององคการและสวนรวม ตลอดจนหลักกติกา ความ
เชื่อ คานิยม และทัศนคติที่ยึดมั่นของบุคลากรในองคการ
“สมรรถนะ” อาจมองเปนเรื่องใหม เพราะหลายคนยังไมแนใจ ยังไมทราบวาคือ
อะไรกันแน ความจริงแลว หากพิจารณาจากองคประกอบ 2 ประการขางตนจะพบวาทุก
องคการหรือทุกหนวยงานของรัฐตางตองมี “สมรรถนะ” ของตนเองอยูบางแลว เพียงแตที่
ผานมาองคการไดใหความสําคัญกับ “สมรรถนะ” องคการมากนอยกวากันเพียงใด จวบ
จนกระทั่งมีแรงผลักดันจากรัฐบาลที่กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ และ
นโยบายรัฐบาลที่พยายามชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งมีผลกระทบตอการ
ทํ า งานขององค ก ารภาครั ฐ อย า งมาก ทํ า ให อ งค ก ารไม เ พี ย งต อ งเข า สู ก ารแข ง ขั น กั บ
องค ก ารอื่ น หรื อ แข ง ขั น กั บ ตั ว เองเพื่ อ สร า งความเป น เลิ ศ สร า งความศรั ท ธาให กั บ
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ผูรับบริการและแกประชาชนในสังคม แตยังเกี่ยวของกับกิจกรรมความสัมพันธกับองคการ
ภาครัฐและภาคเอกชนระหวางประเทศ เพื่อรูเทาทันสามารถจัดการในเชิงรุกได
เมื่ อ สภาพแวดล อ มบี บ บั ง คั บ ให อ งค ก ารต อ งเพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า ว
องคการสาธารณะตางๆ จึงตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพ องคการจึง
ตองกลับไปวิเคราะหและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความสําเร็จขององคการ
มากขึ้น เมื่อองคการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมจนกระทั่งสามารถกําหนดตําแหนง
ของตนเองในปจจุบันและอนาคตไดชัดเจน จะทําใหองคการมีทิศทาง วิสัยทัศน พันธกิจที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในยุคการเปลี่ยนแปลง แตการจะบรรลุเปาหมายของพันธกิจ
และวิ สั ย ทั ศ น ไ ด อ ย า งดี ยิ่ ง นั้ น องค ก ารจะต อ งมี “สมรรถนะ” ที่ เ ป น เลิ ศ และต อ งเป น
“สมรรถนะองคการ” ที่มีความสอดคลองกับเปาหมายของพันธกิจและวิสัยทัศนองคการ
ฉะนั้ น องค ก ารจํ า เป น ต อ งกํ า หนด “ตั ว แบบสมรรถนะ” ซึ่ ง เป น “ตั ว แบบสมรรถนะ”
ทางเลือกที่เหมาะสม กลาวคือ องคการตองพิจารณาวาการบรรลุเปาหมาย พันธกิจและ
วิสัยทัศนนั้นๆ ตองใชคนประเภทใด บุคคลเหลานั้นตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และความถนัดอยางไร ตลอดจนมีรูปแบบการทํางาน ภาวะผูนําในองคการ บุคลิกภาพ
ความสนใจเอาใจใสในผลประโยชนขององคการและสวนรวม อีกทั้งตองสรางหลักกติกา
ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติใหมีในบุคคลอยางไร บุคคลจึงมีคุณลักษณะที่ทําใหเกิ ด
ผลงานหรือพฤติกรรมองคการที่มุงหวัง ซึ่ง “ตัวแบบสมรรถนะ” ดังกลาว ตองเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางมาก ไมมีไมได หากองคการไมมีก็ไมสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จ
ได ดังนั้น สมรรถนะเหลานี้จึงมีความจําเปนตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ทําให
องคการมีผลการดําเนินงานที่แตกตางหรือมีความเปนเลิศกวาหนวยงานอื่น

2. “ตัวแบบสมรรถนะ”
โดยทั่วไป “ตัวแบบสมรรถนะ” ในองคการมีอยู 2 ประเภท (โดยไมรวมสมรรถนะ
สวนบุคคลซึ่งเปนความสามารถหรือทักษะเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งเปนผลสําเร็จที่เกิดขึ้นโดย
ตัวบุคคล) คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เปนสมรรถนะเฉพาะของ
แตละตําแหนงความรับผิดชอบ
2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คือ “สมรรถนะ” หลักของ
องคการที่ตองมีในงานทุกตําแหนง องคการที่มีความแตกตางและมีความไดเปรียบ หรือ
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ต อ งการสร า งความเป น เลิ ศ ให กั บ หน ว ยงานของตน มั ก จะกํ า หนดค า นิ ย มหลั ก ขึ้ น ใน
องคการ คานิยมในองคการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการ พฤติกรรมของ
คนในองคการเปนสิ่งสะทอนถึงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการตอสังคม ฉะนั้นคานิยมที่
เปนพฤติ กรรมที่บุ คคลในองคการแสดงออกในการใหบริการ การปฏิ บัติงาน หรือ การ
บริหารงาน และการกําหนดนโยบายก็ตาม จึงตองสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ คานิยม
หลักขององคการจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
กิ จ กรรมขององค ก าร ค า นิ ย มเป น สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความคิ ด โดยรวมขององค ก าร ดั ง นั้ น
องคการจะดีหรือไม จะประสบผลสําเร็จเพียงใด สามารถพิจารณาไดจากพฤติกรรมที่
แสดงออกของคนในองคการ ซึ่งสะทอนเปนคานิยมรวมขององคการ
ในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ จึงมักนิยมกําหนดเปน “คานิยมหลัก”
(Core Values) ซึ่งจะตองเปนคานิยมที่ถาวร สมาชิกทุกคนจะตองนอมนําเอา “คานิยม
หลัก” นั้นเขาไวในสามัญสํานึก เปนทัศนคติของคนทํางาน เพื่อแสดงออกตอผูรับบริการ
และต อ สั ง คมโดยรวม ค า นิ ย มหลั ก ที่ อ งค ก ารทางสั ง คมหรื อ องค ก ารสาธารณะต อ งให
ความสําคัญเปนพิเศษ คือ
1) คานิยมความซื่อสัตยสุจริต องคการจะตองตัดสินใจและกําหนดสิ่งที่
เปนความดีงามขององคการเพื่อสังคม ที่ไมใชเรื่องสวนบุคคล หรือประโยชนของบุคคลใด
หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตจะยึดมั่นหลักการที่เปนประโยชนตอสังคมและตัดสินปญหาทุก
กรณีบนพื้นฐานของผลประโยชนสวนรวม ไมใชอํานาจขององคการเพื่อสรางผลประโยชน
ใหกับบุคคลบางกลุม องคการตองมีหลักการนี้อยางชัดเจน และแสดงออกในรูปแบบของ
นโยบายและการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการนั้นตลอดเวลาและตอเนื่อง
2) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ ความเปนมืออาชีพมีความ
สําคัญตอการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดใหกับองคการ
ทําใหการ
บริหารงานมีมาตรฐานสูง กอใหเกิดการเรียนรูในองคการอยางตอเนื่องในกลุมสมาชิก ซึ่ง
ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ ความเปนมืออาชีพจะชวยใหมีการใชทรัพยากรได
อยางเหมาะสม มีการวิจัยและพัฒนาที่สามารถสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและ
สมาชิกองคการ ความเปนมืออาชีพขององคการจะสามารถเลือกใชประโยชนจากประสบการณ
ของบุคลากรที่ไดรับการศึกษาอบรม และพัฒนาเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหองคการไดคนพบ
แนวทางการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม อันจะนําไปสูการสรางประสิทธิภาพการ
ทํางานและผลสําเร็จใหกับองคการไดเปนอยางดี
3) วั ฒ นธรรมความคิ ด เห็ น หรื อ ทั ศ นคติ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ อ งค ก ารต อ ง
ปลู ก ฝ ง ให กั บ บุ ค คลในองค ก าร การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การทํ า งานจะช ว ยให มี ผ ลงานที่ มี
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ประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานจะสามารถใหบริการแกผูรับบริการทุกระดับเสมอกัน ใหการ
บริการอยางเสมอภาค ไมมีการแบงแยกบุคคลหรือกลุมผูรับบริการ แสดงใหผูรับบริการ
ไดรับรูและเขาใจในภารกิจหนาที่ขององคการ ในงานประจําที่องคการดําเนินการ ตลอดจน
วิธีคิดและการตัดสินใจขององคการ และสามารถปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมไดตลอดเวลา
เพื่ อ ป อ งกั น ความขั ด แย ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ อ งค ก ารต อ งมี ก ารสํ า รวจและประเมิ น
พฤติกรรมองคการอยูตลอดเวลา
“คานิยมหลัก” เหลานี้มีความเชื่อมโยงกับ “สมรรถนะหลัก” ขององคการ
เพราะเมื่อองคการกําหนด “คานิยมหลัก” ขององคการเปนไปตาม 3 ประเด็นที่กลาวถึง
ขางตนหรือนอกเหนือจากนี้ องคการจะตองบริหารจัดการทรัพยากรภายใน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีแนวคิด หลักการ พฤติกรรม และความเชี่ยวชาญความสามารถ
ใหเปนไปตามนั้น จะตองมีการฝกฝนเรียนรู พัฒนา และขัดเกลาปลูกฝง “สมรรถนะ” ใหกับ
บุคลากรตลอดเวลาของการประกอบอาชีพนั้น หนวยงานสามารถประเมินประสิทธิภาพ
ของผลงานจาก “สมรรถนะ” ที่เกี่ยวของได ดังนั้นองคการจะมี “สมรรถนะหลัก” ที่สมาชิก
ทุกคนตางมีวัฒนธรรมหรือคานิยมรวมกันที่ถาวร
2.2 สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เปนสมรรถนะเฉพาะของ
แตละตําแหนงความรับผิดชอบ นอกจากสมรรถนะหลักที่องคการตองกําหนดขึ้นและถายทอด
ปลูกฝงใหกับสมาชิกทั้งองคการแลว ยังมีสมรรถนะสําคัญที่องคการตองกําหนดขึ้นเพื่อให
ภารกิจหนาที่ขององคการสามารถบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรองคการ นั่นคือ สมรรถนะ
เฉพาะ ซึ่งเปนสมรรถนะที่จําเปนที่องคการกําหนดขึ้นสําหรับตําแหนงหนาที่ตางๆ เชน
สมรรถนะในตําแหนงผูบริหาร สมรรถนะตําแหนงงานธุรการ หรือสมรรถนะในงานตําแหนง
อื่นๆ ตัวอยาง “สมรรถนะ” ที่จําเปนตอภารกิจตําแหนงตางๆ ไดแก
1) สมรรถนะเฉพาะดานการบริหาร เปนสมรรถนะที่มีความสํา คัญและ
จําเปนตอบุคลากรที่มีตําแหนงในระดับบริหารหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลควบคุมงาน
กลุมตางๆ โครงการตางๆ หรือ กลุมงานบริหารตางๆ ก็ตามนั้น จําเปนตองมีความสามารถ
ทางการบริหารที่เกี่ยวของกับภารกิจของกลุมงาน ฝาย สํานัก หรือทั้งหนวยงาน ซึ่งจะ
เกี่ยวของอยางสําคัญกับการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ ภาวะผูนําในทีมงาน การบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคการ เปนตน
2) สมรรถนะเฉพาะดานงานธุรการ สมรรถนะที่มีความสําคัญและจําเปน
ตอบุคลากรในตําแหนงนี้ เชน งานอํานวยการและสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ งานประสานโครงการ การสื่อสาร เปนตน
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3) สมรรถนะเฉพาะด า นงานประจํ า ตามตํ า แหน ง หน า ที่ สมรรถนะที่ มี
ความสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ บุ ค ลากรในตํ า แหน ง นี้ คื อ การดํ า เนิ น งานในขั้ น ตอนของ
กระบวนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน การจั ด การในงานประจํ า การวิ เ คราะห ง านและ
งบประมาณ เปนตน
ผูที่รับผิดชอบในสมรรถนะตางๆ จะตองมีระดับความสามารถที่สําคัญที่ชวยให
งานเกิดประสิทธิภาพ กลาวคือ ตองสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจนถึงความเขาใจ
สมรรถนะตางๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ ไมวาจะเปนตําแหนงผูบริหาร เจาหนาที่วิเคราะห หรือ
เจาหนาที่ธุรการและตองสามารถบริหารหรือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดมาตรฐาน โดยไมตองอาศัยการแนะนําหรือชวยเหลือจากบุคคลอื่น
สมรรถนะมีประโยชนตอองคการหลายประการ คือ 1) สามารถเชื่อมโยงผลงาน
ของบุคคลใหเปนผลงานขององคการ
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบฐานการเรียนรูดาน
สมรรถนะองคการ การพัฒนาสมรรถนะองคการจะเนนที่ตัวบุคคล ทีมงานที่มีผลงานดีเดน
และเชื่อมโยงผลงานนั้นเขากับทิศทางหรือยุทธศาสตรขององคการ การกําหนด “ตัวแบบ
สมรรถนะ” จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ชวยใหองคการขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางเหมาะสม
2) การพัฒนาสมรรถนะองคการ กอใหเกิดการมีสวนรวมสูงมาก บุคลากรจะมีโอกาสได
แสดงความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเปนและเปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) “ตัวแบบสมรรถนะ” เปนเครื่องมือการตัดสินใจที่สําคัญ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาองคการและนักบริหารมืออาชีพตางเห็นวา “สมรรถนะ” ชวยให
องคการสามารถตัดสินใจอนาคตได โดยการนําเอาความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเปน
ตออนาคตเขามาใชเปนแนวทางในการคัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมิน
ผลงาน และการวางแผนทดแทนกําลังคน ฯลฯ “ตัวแบบสมรรถนะ” จะมีประโยชนตอ
องคการในระยะยาว
เมื่อองคการกําหนดเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชฐาน
“สมรรถนะ” ทั้งนี้องคการตองทําการวิเคราะหความตองการเรื่องตางๆ เชน ความตองการ
กําลังคน การพัฒนาบุคลากร ทั้งหมดนี้ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ

3. ความเปนเลิศขององคการ
ในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง องคการจําเปนตองสรางความไดเปรียบทางการ
แข ง ขั น ให ทั น กั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม ๆ ซึ่ ง ทํ า ให อ งค ก ารต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหาร มีการเคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมตางๆ ใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และพยายามสรางความเปนเลิศใหกับองคการ ความเปนเลิศ
ขององคการวัดไดจากผลงานที่ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ (ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
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องคการอาจเปนรายบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากองคการ เชน ประชาชน
ผูรับบริการ บุคลากร องคการทางสังคม หนวยงานอื่น ฯลฯ) มีความพึงพอใจมากที่สุด
การสรางความเปนเลิศใหกับองคการ อาจนําแนวคิดหรือเครื่องมือการสราง
คุ ณ ภาพของการจั ด การอั น ใดอั น หนึ่ ง เข า มาใช เช น ตั ว แบบการประกั น คุ ณ ภาพการ
บริหารงานของ Malcolm Baldrige หรือตัวแบบ TQM หรือตัวแบบของ The European
Foundation for Quality Management (EFQM) เปนตน ไมวาจะนําแนวคิดหรือตัวแบบ
ใดเขามาใช องคการตองกําหนดสมรรถนะขององคการใหสอดคลองแนวคิดหรือตัวแบบ
เหลานั้นเสมอ ในที่นี้จะขอแนะนําการใช EFQM เปนตัวแบบการสรางความเปนเลิศใหกับ
องคการ และเปนกรอบการทํางานเพื่อการประเมินและการพัฒนาองคการ เพื่อใหองคการ
มีความไดเปรียบและมีผลดีตอการพัฒนา ตัวแบบ EFQM มีพื้นฐานแนวคิดของความเปน
เลิศ ดังนี้
ตัวแบบความเปนเลิศ EFQM ประกอบดวยเกณฑองคประกอบ ดังนี้
ผลลัพธขององคการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ

การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ

การพัฒนาความ
เปนหุนสวน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
การสรางนวัตกรรมและ
การปรับปรุงองคการ

ภาวะผูนํา

การพัฒนาคนและ
การมีสวนรวม

กระบวนการ
จัดการและขอมูล

ความสําเร็จที่จะนําไปสูความเปนเลิศขององคการตองอาศัย ความสนใจ เอาใจ
ใส ข องผู นํ า และการยอมรั บ แนวคิ ด หรื อ หลั ก การนี้ ข องผู นํ า การเริ่ ม กระบวนการสร า ง
องคการสูความเปนเลิศตองสรางความเขาใจรวมกันของทีมทํางาน ซึ่งจะตองทําความ
เขาใจในแตละองคประกอบของตัวแบบ EFQM ดังนี้
1. การมุงผลลัพธของงาน
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ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคการที่ตองการมุงสูความเปน
เลิศจะตองมีความกะทัดรัด ยืดหยุน และตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยาง
รวดเร็ว สม่ําเสมอ ความเปนเลิศขององคการ วัดและประเมินไดจากความตองการและ
ความมุงหวังของผูที่มีสวนเกี่ยวของ และจากการติดตามผลการทํางานและการทบทวนผล
การปฏิบัติงานขององคการ โดยมีขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากผูที่เกี่ยวของทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย
กลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายและวางแผนการทํางานในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้
ข อ มู ล ยั ง มี ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาองค ก ารเพื่ อ ความสํ า เร็ จ อย า งสมดุ ล ระหว า งการ
ตอบสนองตอเปาหมายองคการและความตองการของผูที่เกี่ยวของ
2. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
ความเปนเลิศในองคการ จะสรางคุณคาที่สําคัญใหกับผูรับบริการไดมั่นคง
ถาวร องคการที่ตองการไปสูความเปนเลิศจะตองเขาใจถึงความตองการของผูรับบริการ
ซึ่งตองการผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพจากองคการ ผูรับบริการจะมีความภักดี ผูกพัน
กับองคการตอเมื่อความคาดหวังและความตองการของเขาไดรับการตอบสนอง องคการ
ตองจําแนกกลุมผูรับบริการใหชัดเจน เพื่อใหการจัดบริการไดถูกตองเหมาะสม และตอง
ศึกษาถึงความมุงหวังของผูรับบริการที่จะมีขึ้นในอนาคต และเตรียมการเพื่อตอบสนองสิ่ง
เหลานั้น องคการตองมีการติดตามและทบทวนเพื่อการปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการไดถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีการรักษาความ
สัมพันธอันเปนเลิศกับผูรับบริการ
3. ภาวะผูนํา
ภาวะผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการสูง องคการจะตองมีผูนํา
ที่มีความเอาใจใสในการสรางความเปนเลิศใหกับองคการ ซึ่งจะตองมีการสื่อสาร ทิศทาง
นโยบายและกลยุทธขององคการอยางชัดเจน ผูนําระดับสูงจะตองทําทุกวิถีทางเพื่อสราง
แรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ใหกับผูนําทุกระดับเพื่อสรางความเขาใจรวมกันของบุคลากร
ทุกคนในองคการ ซึ่งผูนําจะตองสรางคานิยม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และโครงสรางดาน
ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในองคการ ที่สามารถสรางความเปนเอกลักษณที่สามารถสรา ง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ การจะนําพาองคการสูความเปนเลิศได ผูนําจะตองให
ความสําคัญกับผูที่มีสวนเกี่ยวของและทํางานรวมไปกับกลุมเหลานั้น เพื่อปรับปรุงองคการ
โดยการกําหนดเปาหมายที่จะสามารถสรางแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่น และความมุงมั่น
ของผูที่เกี่ยวของ ขณะเดียวกันผูนําตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการขับเคลื่อน

11
องคการสูการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใตปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก โดยนําพา
สมาชิกในองคการไปพรอมๆ กัน
4. กระบวนการจัดการและขอมูล
ความเปนเลิศขององคการ ตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่
สรางขึ้นเพื่อตอบสนองและใหบริการแกผูที่เกี่ยวของในองคการ ทั้งนโยบาย วัตถุประสงค
กลยุทธ แผน และวิธีการปฏิบัติงานจะตองมีความสอดคลองอยางบูรณาการกับระบบและ
กระบวนการดําเนินงานในองคการ กระบวนการบริหารงานจะตองมีประสิทธิภาพในการ
นําไปปฏิบัติ การบริหารและการปรับปรุงที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การตัดสินใจ
จะตองทําบนพื้นฐานของขอมูลที่เกี่ยวของกับเปาหมายและผลงานในปจจุบันขององคการ
และเกี่ยวของกับความสามารถและสมรรถนะขององคการ ความมุงหวังและความตองการ
ของผูที่เกี่ยวของ และมีการเปรียบเทียบกับผลงานของหนวยงานอื่น องคการตองมีการศึกษา
และระบุถึงปจจัยเสี่ยงตอผลการทํางานขององคการ องคการจะตองมีวิธีการบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพที่ตองมีการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอก มีมาตรฐานในการปองกันความเสี่ยง
อยางเหมาะสม และมีมาตรการในการสรางความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใหกับคนในองคการ
5. การพัฒนาคนและการมีสวนรวม
องคการที่เปนเลิศตองสามารถกําหนดสมรรถนะที่ตองการทั้งในปจจุบัน
และอนาคตที่จะนําไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย นโยบาย และแผนขององคการได ทั้งนี้
จะตองมีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการรับสมัคร จัดหา และบรรจุคนเขามาทํางาน
ใหเหมาะสมกับสมรรถนะขององคการอยางเหมาะสม และตองมีการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร เพื่อเตรียมคนรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
องค ก ารที่ เ ป น เลิ ศ จะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทุ น มนุ ษ ย ใ นองค ก ารและใช
ความรูของบุคคลใหเปนประโยชนตอองคการใหมากที่สุด ขณะเดียวกันตองดูแล รักษาให
รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจในการผูกพันตอองคการ องคการตองสรางคานิยมและวัฒนธรรม
องคการเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหเกิดความรัก ความศรัทธากับบุคลากร
6. การเรียนรูอยางตอเนื่อง การสรางนวัตกรรมและการปรับปรุงองคการ
ความเปนเลิศขององคการ เปนการทํางานที่มีความทาทายและจะตองมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และมีการ
ปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะตองเรียนทั้งจากกิจกรรมและผลงานขององคการ
และจากองคการหรือบุคคลอื่น จะตองมีการเปรียบเทียบคุณภาพ (Benchmark) ทั้งที่
กําหนดขึ้นเองและนําขององคการอื่นมาประยุกต มีการสงเสริมการเรียนรูใหกับสมาชิกใน
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องคการ มีการระวังรักษาขอมูลและทรัพยสินทางปญญาขององคการอยางดีและนํามาใชให
เปนประโยชนตอองคการและสังคมอยางเหมาะสม
7. การพัฒนาความเปนหุนสวน
องค ก ารที่ เ ป น เลิ ศ จะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง เป น
ความสําเร็จที่เกิดจากการทํางานรวมกัน มีผลประโยชนรวมกันดังเชนการเปนหุนสวนกัน
ดังนั้นองคการอาจตองมองหาความเปนหุนสวนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนใหเกิดคุณคา
การใหบริการแกผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคการ ความ
เปนหุนสวนอาจมากับผูรับบริการ สังคม เจาของงบประมาณ และคูแขง ฯลฯ ซึ่งองคการ
จะตองกําหนดประโยชนที่ควรจะมีรวมกัน เพื่อใหสัมพันธภาพระหวางกันมีความชัดเจน มี
ความไววางใจตอกัน เปดเผย และเคารพตอกัน
8. ความรับผิดชอบตอสังคม
องคการที่เปนเลิศจะตองมีกฎ ระเบียบ กติกาที่เปนกรอบของการปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของอยางสอดคลองกับการพัฒนาสังคม องคการที่
เปนเลิศจะตองมีแนวทางการสรางความมีจริยธรรม จรรยาบรรณที่โปรงใส และตรวจสอบ
ผลงานขององค ก ารได ซึ่ ง องค ก ารจะต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น งานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยาทั้งในปจจุบันและอนาคต
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการจะแสดงออกที่คานิยมขององคการซึ่งตองสอดคลอง
กับกฎ ระเบียบขององคการ สังคม ชุมชนและประเทศ ขณะเดียวกันตองดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององคการ องคการที่แสวงหาความเปนเลิศจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่
จะมีตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต
การสรางองคการเพื่อความเปนเลิศตองใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม
สรางความเขาใจในแนวคิดและหลักการที่จะนํามาใชเพื่อสรางความเปนเลิศรวมกัน และ
กระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอการจัดการและใชในการประเมินผล
แผนภูมิตอไปนี้จะเปนตัวอยางแนวคําถามเพื่อการประเมินสถานภาพตนเอง
ขององคการตามตัวแบบความเปนเลิศ EFQM
องคประกอบ
1. การมุงผลลัพธ

วิธีดําเนินการ
ระบุผูที่มีสวนเกี่ยวของ
อยางชัดเจน

สิ่งที่ตองดําเนินการ
ความตองการของผูที่มี
สวนเกี่ยวของถูก
ประเมินอยางเปนระบบ

ผลลัพธ
มีความโปรงใส มีความ
สมดุลของสิ่งที่องคการ
มุงเนนระหวางคนและ
องคการ
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องคประกอบ

วิธีดําเนินการ

2. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ

มีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ

3. ภาวะผูนํา

4. กระบวนการจัดการ
และขอมูล
5. การพัฒนาคนและ
การมีสวนรวม

6. การเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง การสราง
นวัตกรรมและการ
ปรับปรุงองคการ
7. ความเปนหุนสวน

8. ความรับผิดชอบของ
องคการตอสังคม

สิ่งที่ตองดําเนินการ

เป า หมายและภารกิ จ
ขององคกรมีความเชื่อม
โยงกับความตองการ
และความมุงหวังของ
ผูรับบริการ
มีการระบุวิสัยทัศน
บริหารบุคลากรและ
ภารกิจ และนโยบายของ กระบวนการทํางานใหมี
องคการอยางชัดเจน
ความสอดคลองกับตัว
แบบภาวะผูนํา
จัดระบบกระบวนการ
จัดระบบฐานขอมูลที่เปน
พัฒนาที่จะนําสูผลสําเร็จ ประโยชนตอเปาหมาย
ขององคการ
องคการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
บุคลากรมีสวนรวมใน
สมรรถนะที่สามารถ
ความเปนเจาของและ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม
รับผิดชอบตอการ
เปาหมายและวัตถุแกปญหาขององคการ
ประสงคขององคการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ดําเนินการตาม
และกําหนดแนวทาง
กระบวนการปรับปรุง
แกปญหา
และพัฒนางาน โดยเนน
การเรียนรูในองคการ
กระบวนการคัดเลือก
สรางการยอมรับวิธีการ
หุนสวนองคการ และ
สรางความสําเร็จและการ
จัดการการบริหารรวมกัน ปรับปรุงงานระหวาง
องคการที่เปนหุนสวน
กําหนดกฎ ระเบียบและ
เงื่อนไขความสําเร็จที่
เขาใจรวมกัน

เกิดการมีสวนรวมใน
สังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ
มีภารกิจที่สรางความพึง
พอใจตอผูรับบริการ และ
สนองตอความตองการ/
ความเขาใจของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ
เกิดคานิยม จรรยาบรรณ
ขององคการทุกระดับ

มีกระบวนการสราง
สมรรถนะองคการที่
สอดคลองกับเปาหมาย
มีผลลัพธของงานที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน มี
การแบงปนความรูและ
ประสบการณระหวางกัน
มีนวัตกรรมเกิดขึ้นและมี
การปรับปรุงกระบวน
การทํางานสม่ําเสมอ
องคการและหุนสวนมี
การพึ่งพากัน มีแผนและ
นโยบายการพัฒนา
รวมกันบนพื้นฐานของ
การแบงปนความรู
ความมุงหวังของสังคม
ไดรับการตอบสนอง เกิด
คานิยมรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคม

4. การบริหารจัดการ “สมรรถนะองคการ” เพื่อความเปนเลิศ
สมรรถนะองคการ เปนเครื่องมือการพัฒนาองคการอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งตองมี
การวางแผนการใช “สมรรถนะ” เพื่อใหองคการไดพัฒนาขีดความสามารถในทุกระดับ
แนวทางการบริหารจัดการ “สมรรถนะ” จะครอบคลุมทั้งระดับนโยบาย คือ การกําหนด
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ทิศทางองคการ กลยุทธ งบประมาณในการจัดการฯ กระบวนการตัดสินใจ การกําหนด
มาตรฐานและตัวแบบสมรรถนะองคการ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการนําขอมูล
และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชประกอบการตัดสินใจ
การบริหารจัดการ “สมรรถนะองคการ” หมายถึงการนําเครื่องมือ วิธีการตางๆ
เขามาใชอยางเปนระบบเพื่อทําการวัดประเมินและทํานาย “สมรรถนะ” ในปจจุบันและ
อนาคตที่จําเปนสําหรับในองคการ การบริหารจัดการ “สมรรถนะ” องคการมีขั้นตอนสําคัญ
2 ขั้นตอน คือ
3.1 การวางแผน “สมรรถนะองคการ” การวางแผน “สมรรถนะองคการ” คลาย
กับการวางแผนการดําเนินงานอื่น จะมีความแตกตางบางในประเด็นที่เกี่ยวกับ “สมรรถนะ
องคการ” ขั้นตอนการวางแผนฯ มีดังนี้
1) ทําการประเมินความตองการของสังคมแวดลอม ลําดับการทํางาน
ในขั้ น ตอนนี้ องคก ารต อ งเก็ บ รวบรวมข อ มูล สิ่ งแวดล อ มเพื่อ นํ า มาประเมิ น สถานภาพ
องคการ การประเมินสถานภาพตนเองขององคการ จะเนนที่การประเมินความสามารถ
จุดออน และจุดแข็งขององคการ และประเมินความตองการของผูรับบริการเพื่อการกําหนด
เปาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศนขององคการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และกําหนด
คุณลักษณะของโครงการและกิจกรรมบริการที่ เหมาะสมกับผูรั บบริการประเภทตา งๆ
เพื่อใหการประเมินตนเองมีความครอบคลุมในประเด็นความสําคัญที่องคการตองการไปสู
ความเปนเลิศ องคการสามารถนําตัวแบบ EFQM มาเปนกรอบการประเมิน โดยพิจารณา
ตามตารางวิธีการดําเนินการ ตัวบงชี้ และผลลัพธที่ตองการ ทั้งนี้องคการอาจกําหนด
วิธีการและตัวบงชี้เพิ่มเติมที่สามารถบรรลุเปาหมายความเปนเลิศขององคการได
2) กําหนด “สมรรถนะองคการ” ทั้ง “สมรรถนะหลัก” และ “สมรรถนะ
เฉพาะ”
โดยใชขอมูลจากผลการประเมินตนเองขององคการและผลการประเมินความ
ตองการของสังคมมาดําเนินการวางแผนเพื่อกําหนดเปน “สมรรถนะองคการ” คําวา “องคการ”
หรือ “หนวยงาน” มีความหมายสองสวน คือ หมายถึงหนวยที่ทําหนาที่กําหนดให
ผูรับบริการสามารถเขาถึงกิจกรรมบริการ และหมายถึงหนวยที่ทําหนาที่ดําเนินกิจกรรม
บริการ ดังนั้น การประเมินองคการจึงตองประเมินทั้งระดับหนวยนโยบายและหนวยปฏิบัติ
การวางแผน “สมรรถนะองคการ” จึงตองครอบคลุมถึงผูที่ทําหนาที่อยูทั้งสองหนวย
3.2 การประเมินผล “สมรรถนะองคการ” มีขั้นตอนของการดําเนินการ คือ
1) องคการตองกําหนดเปาหมายและระบุ “สมรรถนะองคการ” ที่ตองการ

15
ประเมินใหชัดเจน เชน ตองประเมินผลงานที่เกิดจาก “สมรรถนะเฉพาะ” หรือประเมิน
“สมรรถนะหลัก” 2) กําหนดตัวแบบการประเมิน “สมรรถนะองคการ” สําหรับเปนกรอบการ
ทํางาน เชน กําหนดความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เกิดจาก “สมรรถนะองคการ” และ
ระดับ “ผลการดําเนินงาน” ภายใตบริบทขององคการ 3) ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจะแตกตางจากการประเมินผลโครงการทั่วไปอยูบาง เนื่องจาก
ตองกําหนดบุคคลที่ตองถูกสัมภาษณใหชัดเจน โดยเลือกตัวบุคคลที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
กับบุคลากรที่ทําหนาที่ในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อประเมินผลงานเปรียบเทียบ
กับ “สมรรถนะเฉพาะ” ของบุคคล ผูถูกสัมภาษณอาจจะเปนเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน
ระดับตน หรือผูบริหารระดับสูงขึ้นไป ผูประเมินจะตองทําการสํารวจเพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลที่ไดจากการเฝาสังเกตในสถานการณจริง

“ยุทธวิธีการใชระบบสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ......เพื่อผลักดันองคกร
สูความเปนเลิศเหนือคูแขง”
(Competency Based Human Resource Management in Practice)
......จากแนวคิด...สูวิถีการปฏิบัติ
...กลั่นกรอง Best Practices จากองคกรที่ประสบความสําเร็จ...
สูมือคุณ .....แบงปนความรูและประสบการณ โดย
ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ 1

ในปจจุบันนี้โลกของเรากําลังอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู
(Knowledgebased Economy) ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่อาศัยการสราง การกระจาย และการใชความรูเปน
พลังขับเคลื่อนหลักที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโต สรางความมั่งคั่ง และสรางงาน ในธุรกิจ
1

ผูจัดการการบุคคลบริษัทซิเมนตไทยการบัญชีจํากัด, HR Shared Services, สํานักงานการบุคคลกลาง
บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน) e-mail : thitipas@cementhai.co.th
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อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ (Nonaka, 1991) องคกรใดก็ตามที่มีฐานความรู มีขอมูลมาก
หรือมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงยอมไดเปรียบในเชิงการแขงขัน สามารถสรางความแตกตาง
ดานตัวสินคา บริการ และนวัตกรรม ใหเหนือกวาคูแขงขัน ดวยการปอนสินคาและบริการ
ใหมๆ สูตลาดอยางตอเนื่อง (บดินทร วิจารณ, 2547) นับวาเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่รวดเร็ว ตลอดจนมีการแขงขันทางธุรกิจในเวทีการคา
โลกที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นองคกรตางๆ จึงพยายามเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องใหทัน
ตอกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อความอยูรอดขององคกร
และรักษาความเปนเลิศใหยั่งยืนนั่นเอง (Drucker, 1998)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยหนึ่งที่องคกรตางๆ
กําลังใหความ
เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยที่ทรงคุณคามากที่สุดของ
สําคัญอยางยิง่
องคกร เปนกลยุทธหนึ่งที่สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร ดวย
เหตุผลดังกลาว องคกรตางๆ จึงพยายามขวนขวายที่จะแสวงหากลยุทธหรือเครื่องมือ
ตางๆ มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การบริหารจัดการผูมีความสามารถสูง
(Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใชทักษะเปนพื้นฐาน (Skillbased Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพื้นฐาน (Competency
-based Human Resource Management) เปนตน จากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่กลาวมาแลว การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพื้นฐาน นับวาเปน
เครื่องมือที่ผูบริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกําลังใหความสนใจ และนิยมมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) จะเปนเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานอื่นๆ ทั้งการบริหารจัดการผูมีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาความกาวหนาตามสายวิชาชีพ เปนตน การนําสมรรถนะมาประยุกตใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะชวยใหองคกรไดบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
จากสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจดังกลาว ทําใหองคกรตางๆ
ตองหันมาทบทวนพิจารณาสมรรถนะขององคกร เพื่อใหองคกรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่รุนแรงจากภายนอกได
หากองคกรตองการที่จะสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive
Advantage) และสรางขีดความสามารถที่จะตานทานตอกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได
จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรเสียกอน ซึ่งบุคลากรในองคกรถือวาเปน
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ปจจัยสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหสมรรถนะขององคกรเปนสมรรถนะที่แทจริง
และสามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยใหองคกรมีความ
แข็งแกรง และสามารถยืนหยัดทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได

ความเปนมาของสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ได
เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1970 โดยสํานักงานขาวสารแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The US State Department) ซึ่งมีหนาที่ใน
การเผยแพรวัฒนธรรมและขาวสารตางๆ
ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหแกชาวตางประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดวาจางบริษัท Mcber
ภายใตการนําของศาสตราจารย Dr. David C. McClelland
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด และที่ปรึกษาองคกร
ธุรกิจตางๆ ใหเขามาชวยแกปญหาการคัดเลือกบุคลากร
Dr. David C. McClelland
ขององคกร
โดยสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อคัดเลือก
บุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเกา
ซึ่งบริษัทพบวามีขอจํากัดและจุดออนหลายประการ
ในชวงที่ผานมา สํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกาคัดเลือกบุคลากรโดยใชแบบ
ทดสอบทักษะ “Foreign Service Officer Exam” ซึ่งผูบริหารระดับสูงของสํานักงานแหงนี้
คิดวามีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากการวิเคราะหแบบทดสอบ
พบวาแบบทดสอบมีจุดออนหลายประการ อาทิ แบบทดสอบชุดนี้มุงเนนการทดสอบเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชนชั้นกลางมากเกินไป และกําหนดเกณฑการประเมินผลที่สูงมากทําใหชน
กลุมนอยหรือคนผิวดํามีโอกาสที่จะสอบผานนอยมาก สงผลใหสํานักงานถูกวิพากษ วิจารณ
วาการคัดเลือกพนักงานมีลักษณะอคติ เลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรม นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับคะแนนสอบของพนักงานที่ผานการคัดเลือก
มา พบวาคะแนนสอบไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลาว คือผูท ี่
ทําคะแนนสอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานที่องคกรคาดหวัง แตบางคน
ที่มีผลคะแนนสอบไมคอยสูงมากนักแตกลับมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน เปนตน
David C. McClelland ไดเริ่มทําการศึกษาวิจัย โดยสัมภาษณผูอํานวยการฝาย
บุคคลของสํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
ระดับผูปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ อีก 2 กลุม ไดแก พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา
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เกณฑมาตรฐาน (Superior Performer) และพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากับเกณฑ
มาตรฐาน (Average Performer) โดยใชการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event
Interview : BEI) ซึ่งเปนเทคนิคการสัมภาษณที่สอบถามผูถูกสัมภาษณดวยคําถาม 6 ขอ
คือ สอบถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ขอ และประสบการณ
การทํางานที่ลมเหลว 3 ขอ หลังจากนั้น นําขอมูลมาวิเคราะหผลโดยเปรียบเทียบพนักงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (Superior Performer) และพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐาน (Average Performer) เพื่อคนหาลักษณะของ
พฤติกรรมของพนักงานทั้ง 2 กลุม โดย David C. McClelland เรียกคุณลักษณะของ
พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior performance) นี้วา
สมรรถนะ (Competency) หลังจากนั้นเขาไดทําการศึกษาวิจัยอีกหลายเรื่องก็ยืนยันวา
“สมรรถนะ เปนตัวทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรในตําแหนงหนึ่งๆ ไดดี
ที่สุด และมีความเบี่ยงเบนหรืออคตินอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกแบบเกาๆ
ซึ่งใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (School Credentials)
หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และการทดสอบความรูทางวิชาการ (Knowledge Academic Test)” เปนตน
ระบบสมรรถนะนี้ ไ ด รั บ ความสนใจและ
ความนิ ย มอย า งรวดเร็ ว ทํ า ให นั ก วิ ช าการทั้ ง ทวี ป
ยุโรปและทวีปอเมริกาเริ่มศึกษาวิจัยพัฒนาความรู
ด า นนี้ อ ย า งจริ ง จั ง เพื่ อ นํ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย มา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย า ง
กวางขวาง ดังเชน ในป ค.ศ.1982 Richard E.
Boyatzis ไดเขียนหนังสือ “The Competent Manager
: A Model for Effective Performance” โดยใชคําวา
“Competence” ซึ่งหนังสือของเขาไดรับความสนใจ
จากนักวิชาการ นักบริหารจํานวนมากนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในองคกร
สวน Kolb และคณะ (1986) จะใชทั้งคําวา “Competence” และ “Competency” ในขณะที่ Training Commission (1988) ใชคําวา “Competence/Competences” ซึ่งนักวิชาการหลายทานก็ไดใหความเห็นหรืออภิปรายไวอยางกวางขวางวาควร
ใชคํา “Competence” หรือ “Competency” จะมีความหมายที่ชัดเจนดีกวากัน
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ตอมาในป ค.ศ.1993 Woodruffe เปนบุคคลสําคัญที่กระตุนและผลักดันใหใช
คําวา “Competency” ในความหมายดานการบริหารจัดการ
ตอมาไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะนี้ไปประยุกตใชในการบริหารงาน
บุคคลของหนวยงานราชการในประเทศสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยกําหนดปจจัยพื้นฐาน
วาในตําแหนงหนึ่งๆ นั้นบุคคลจะตองมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอะไรบางและอยูใน
ระดับใดจึงจะทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานใหไดผลดี และบรรลุเปาหมายขององคกร หลังจาก
นั้น องคกรภาคธุรกิจเอกชนหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มนําแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางแพรหลายและไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
สําหรับในประเทศไทย องคกรธุรกิจหลายแหงไดตื่นตัวและนําระบบสมรรถนะมา
ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อ 4–5 ที่ผานมา อาทิเชน บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด
(มหาชน) บริษัทเอไอเอสจํากัด (มหาชน) กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทโตโยตา
มอรเตอร(ประเทศไทย)จํากัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทย
จํากัด(มหาชน)
ในปจจุบันนี้บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจตางๆ กําลังใหความสนใจหรืออยูในชวง
สรางและพัฒนาระบบสมรรถนะของตนเองอยางขะมักเขมน สําหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจก็เห็นความสําคัญ และใหความสนใจในการนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชนเดียวกัน เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ได
จางบริษัท HAY Group มาเปนที่ปรึกษาในการสรางและพัฒนาระบบสมรรถนะให โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่และสงเสริมให
ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น จะกําหนดใหขาราชการทุกคนตองมีสมรรถนะหลักรวมกัน
5 สมรรถนะ ซึ่งเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการพลเรือน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหลอ
หลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน และไดเริ่มทดลองใชกับขาราชการตั้งแต
ป 2547 เปนตนมา

ความหมายของสมรรถนะ
คําวา “Competency” นั้นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มักใหคําแปลและ
คําจํากัดความไวแตกตางกันมากมายตามความเขาใจและความเชื่อของแตละบุคคล หรือ
แตละสถาบัน
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สําหรับคําวา “Competency” นั้นบางทานอาจแปลวา “ศักยภาพ” หรือ
“ความสามารถ” หรือ “ขีดความสามารถ” หรือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” หรือ “สมัตถิยะ”
หรือ “สมรรถนะ” หรือบางทานบอกวาไมจําเปนตองแปล เรียกทับศัพทไปเลยคือ “คอมพีเทนซี่” ในความคิดเห็นของผูเขียนนั้นคิดวาการจะแปลวาอะไรนั้นมิใชสาระสําคัญ ผูเขียน
มีความเชื่อวาหากคําแปลใดก็ตามที่มคี นนิยมเรียกกันมากในภายหนาก็แสดงวาคําแปลนั้น
มีคนยอมรับและเขาใจมากที่สุดก็แลวกัน ดังนั้นใครจะแปลหรือเรียกอยางไรก็ได แตขอให
ผูอานเขาใจความหมายถูกตองตรงกันก็เพียงพอแลว แตสําหรับในบทความนี้ผูเขียนจะขอ
ใชคําวา “สมรรถนะ”
นักวิชาการชาวตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะไดใหแนวคิดหรือคําจํากัด
ความเกีย่ วกับสมรรถนะไวหลายแนวคิด
ในที่นี้ผูเขียนจะขอแบงออกเปน 2 กลุมหลักๆ คือ แนวคิดสมรรถนะของ
ประเทศอังกฤษ และแนวคิดสมรรถนะของประเทศสหรัฐอเมริกา

แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนแนวคิดที่เชื่อมโยงระหวางสมรรถนะกับงาน โดยเนนที่ตัวบุคคลซึ่งอาจ
พิจารณาจากพฤติกรรมและคุณลักษณะตางๆ ของตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จของงาน
วิธีการประเมินสมรรถนะนั้นไดรับการพัฒนาโดย David C. McClelland (1971) ในการ
วิจัยของเขาไดพยายามคนหาตัวแปรที่จะใชทํานายความสําเร็จในการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ตัวแปรดังกลาวมิใชการใชแบบทดสอบวัดเชาวนปญญา
หรือแบบทดสอบความถนัดอื่นๆ ซึ่งเขาพบวา “สมรรถนะ” นั้นเปนตัวแปรที่สามารถใช
ทํานายการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลนั้น David C. McClelland กลาววา สมรรถนะเปนตัว
แปรที่มีความเปนไปไดมากที่สุดที่ควรใชในการทํานายผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ตอมา Boyatzis ไดนําแนวคิดของ David C. McClelland มาศึกษาคนควาวิจัย
ตอ พบวาคุณลักษณะของผูจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดย
แบบจํ า ลองสมรรถนะของ Boyatzis นั้ นมี การดั ดแปลงแนวคิ ดเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมทาง
จิตวิทยาแบบคลาสสิคมาประยุกตใชดวย โดยเขามีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเกิด
จากการกระทําตามหนาที่และสภาพแวดลอม
ในชวงตนของป 1970 สมาคมการบริหารจัดการแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(The American Management Association : AM) ไดริเริ่มที่จะใหมีการศึกษาวิจัย
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เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะอยางจริงจัง สมาคมไดคัดเลือกบริษัท Mcber เขามาชวยในการ
วิจัยโดยมี Richard Boyatzis เปนหัวหนาโครงการ โดยคาดหวังวาผลการวิจัยนี้จะ
นําไปสูการสรางโปรแกรมการพัฒนาผูบริหารใหมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ผลการวิจัย
พบวาสามารถนํามาออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารได ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญและผูบริหารจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาสมรรถนะเหลานี้ ในการศึกษา Boyatzis
ไดมุงไปที่กลุมของผูบริหารจํานวน 2,000 คน ที่มีลักษณะงานแตกตางกันจํานวน 41 งาน
โดยกลุมตัวอยางมาจาก 12 องคกรที่มีภูมิหลังแตกตางกันทั้งภาครัฐและเอกชน มี
สมมุติฐานการวิจัยดังนี้
1. ผูบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน และผูบริหารที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเฉลี่ ย เท า กั บ มาตรฐาน มี ส มรรถนะ (ความรู ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ทักษะ (พฤติกรรม) ของผูบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน
สามารถที่จะเรียนรูและฝกฝนได
3. วิธีการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดก็คือการใหลงมือฝกปฏิบัติ และควรใหลงมือฝก
ปฏิบัติจริงในงานที่ตนเองทํา
4. หลักฐานหรือขอมูลขั้นสุดทายที่ใชในการกําหนดสมรรถนะของผูบริหารนั้น
ตองมาจากงานของผูบริหารเอง
ผลการศึกษาวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารควรมีดังนี้
สมรรถนะ (Competency)
• การมุงเนนประสิทธิภาพ (Efficiency
Orientation)
• การทํางานเชิงรุก (Proactivity)
• การใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
(Concern with Impact)
• วินิจฉัยโดยใชหลักการ (Diagnostic use of
Concept)
• ทํางานโดยยึดหลักการ (Conceptualization)
• ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence)

แนวทางการพัฒนาสูสมรรถนะ
(Threshold Competency)
การคิดเชิงเหตุผล (Logical Thought)
การประเมินตนเองอยางถูกตอง (Accurate Self –
assessment)
การมองโลกทางบวก (Positive Regard)
การพัฒนาผูอนื่ (Developing Others)
การตอบสนอง (Spontaneity)
ใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Use of
Unilateral Power)
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สมรรถนะ (Competency)

แนวทางการพัฒนาสูสมรรถนะ
(Threshold Competency)

การปรับตัวและความอดทน (Stamina and
• การจัดการกระบวนการทํางานกลุม
Adaptability)
(Managing Group Process)
• ใชพลังทางสังคม (Use of Socialized Power) ความรูค วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialized
Knowledge)
• การรับรูวัตถุประสงค (Perceptual
Objectivity)
ที่มา: Boyatzis (1982, p.183)

จากที่กลาวมาแลวจะพบวาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนคุณลักษณะพื้นฐานทั้งดานความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่บุคคลจําเปนตองมีเพื่อให
สามารถทํางานในตําแหนงนั้นๆ บรรลุผลสําเร็จ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของประเทศอังกฤษ
เปนแนวคิดที่มองสมรรถนะวาเปนพื้นฐาน หรือตัวผลักดันทําใหเกิดผลลัพธใน
การทํางานที่ดี (Output Based) หรือมุงเนนที่งาน (Work-oriented) ดังนั้นแนวคิดนี้องคกร
ตองคนหาปจจัยที่เปนตัวกําหนดหรือมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการทํางานแตละอาชีพ เชน
ความยืดหยุน การปรับตัว ความมีจริยธรรม เปนตน
กรมการจัดหางานแหงประเทศอังกฤษ (The UK Government Employment
Department) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “สมรรถนะ” ไวอยางกวางๆ วาเปนแนวคิดที่
ระบุความคาดหวังผลงานจากการปฏิบัติงาน
เมื่อบุคคลปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
แนวคิดนี้ยังใหขอเสนอแนะวา การประสบความสําเร็จในการทํางานมิไดเกิดมาจากเพียง
บุคคลมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเทานั้น
แตยังตองประกอบดวยคุณลักษณะของ
บุคคลที่จําเปนตองมีในการปฏิบัติงานนั้นๆ ดวย
Day (1989) ไดใหคําจํากัดความไววา “สมรรถนะ” หมายถึง “ความสามารถ
ของบุคคลในการใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน”
จากแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของทั้งสองประเทศ สามารถสรุปไดวา ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลใหประสบความสําเร็จนั้น สมรรถนะเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นองคกรจําตอง
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คนหาใหไดวา สมรรถนะที่จําเปนของพนักงานในการปฏิบัติงานแตละตําแหนงนั้นควรมี
สมรรถนะอะไรบาง
ประมวลคําจํากัดความของ “สมรรถนะ”
สวนคําจํากัดความของ “สมรรถนะ” นั้นนักการศึกษาและนักวิชาการก็ไดให
ความหมายไวแตกตางกันมากมาย อาทิเชน
David C. McClelland (1970) ไดใหคําจํากัดความไววา “ สมรรถนะ หมายถึง
คุณลักษณะที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคล
สามารถสรางผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบใหสูงกวา
หรือเหนือกวาเกณฑ/
เปาหมายที่กําหนดไว
Boyatzis (1982) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน
(Underlying Characteristic) ของบุคคล ไดแก แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ
(Skill) จินตภาพสวนตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค
ความรู (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงาน
สูงกวา/เหนือกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว
Boam and Sparrow (1992) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง กลุมของ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่งๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ
Spencer and Spencer (1993) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
พื้นฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยูภายในตัวบุคคลไดแก แรงจูงใจ (Motive)
อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน (Self-Concept) ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่ง
คุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship)
ใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ/หรือสูงกวาเกณฑอางอิง (Criterion - Reference) หรือเปาหมายที่กําหนดไว
Arnauld de Nadaillac (2003) ไดใหคําจํากัดความไววาสมรรถนะนั้นเปนสิ่ง
ที่ตองลงมือปฏิบัติและทําใหเกิดขึ้น กลาวคือ ความสามารถที่ใชเพื่อใหเกิดการบรรลุผล
และวัตถุประสงคตางๆ ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดความรู (Knowledge) การเรียนรู
ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพตางๆ (Attitude) ที่ชวยให
สามารถเผชิญและแกไขสถานการณหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดจริง
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David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) กลาววาสมรรถนะหมายถึง “คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใชไดอยางเหมาะสม เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไดแก ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม
ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา”
นอกจากนี้นักวิชาการในประเทศไทยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ ไดให
ความหมายไวอยางนาสนใจดังนี้
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู
และความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กลาว
คือ ในการทํางานหนึ่งๆ เราตองรูอะไร เมื่อมีความรูหรือขอมูลแลวเราตองรูวาจะทํางาน
นั้นๆ อยางไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไรจึงจะทํางานไดอยาง
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหองคกรทราบวาคุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะที่ดีใน
การทํางานของบุคลากรในองคกร (Superior Performer) นั้นเปนอยางไร
อุกฤษณ กาญจนเกตุ (2543) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ
ความชํานาญดานตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหบุคคลสามารถกระทําการหรือ
งดเวนการกระทําในกิจการใดๆ ใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งความสามารถ
เหลานี้ไดมาจากการเรียนรู ประสบการณ การฝกฝน และการปฏิบัติจนเปนนิสัย
ณรงควิทย แสนทอง (2545) กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง ความรู ความ
สามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเร็จของเปา
หมายของงานในตําแหนงนั้นๆ สมรรถนะแตละตัวจะมีความสําคัญตองานแตละงานแตก
ตางกันไป
HAY Group (2547) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานการวางระบบการบริหารงาน
บุคคลระดับโลก ไดใหคาํ จํากัดความไววา “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวาคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหลานี้จะ
แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาวไดมากกวาเพื่อนรวมงานในสถานการณที่หลาก หลายกวา และไดผลงานดีกวาผูอื่น
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กลาววา “สมรรถนะ
คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร”
กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองคประกอบของ
ทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะการบริการที่
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ดี ซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได” นั้น หากขาดองคประกอบ
ตางๆ ไดแก ความรูในงานหรือทักษะที่เกี่ยวของ เชน อาจตองหาขอมูลจากคอมพิวเตอร
และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอื่น แลวบุคคลก็ไม
อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
แผนภาพที่ 1.1 แสดงตัวอยางใหเห็นวาหากบุคคลมีสมรรถนะแลวจะโดดเดนกวาเพื่อน
รวมงานคนอื่นๆ
จากความหมายที่นักวิชาการทั้งชาวตางประเทศและชาวไทยใหไวนั้น ผูเขียน
ขอสรุปคําจํากัดความไวดังนี้
สมรรถนะ หมายถึงความรู
ทักษะ และ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งจําเปนตองมีในการ
ปฏิบัติงานตําแหนงหนึ่งๆ
ใหประสบความสําเร็จ และ
ไดผลงานสูงกวามาตรฐาน
ที่กําหนดไว หรือโดดเดน
กวาเพื่อนรวมงานในสถานการณที่หลากหลายกวา
Spencer and Spencer (1993) ไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมรรถนะวาจะตองประกอบดวยคุณลักษณะพื้นฐาน 3 ประการดังนี้
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แผนภาพที่ 1.2 แสดงองคประกอบของสมรรถนะ

ทักษะ
ทักษะ (Skill)
ความสามารถหรือความชํานาญใน
การปฏิบัติงานทั้งดานการใชอวัยวะ
ของรางกาย และการใชทักษะการ
คิดทางสมอง
“บุคคลตองสามารถทําอะไรได.”

ความรู
สมรรถนะ
คุณลักษณ

ความรู (Knowledge)
ขอมูล หรือเนื้อหาเฉพาะของวิชาชีพ
“บุคคลตองมีความรูอะไรบาง”
จึงจะปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ

คุณลักษณะ(Attributes)
“บุคคลตองมีคุณลักษณะอยางไร” ซึ่งประกอบดวย
• แรงจูงใจ – สิ่งตาง ๆ ที่เปนแรงขับใหบุคคลกระทํา
พฤติกรรม.
• อุปนิสัย - ลักษณะทางกายภาพที่มีการตอบสนอง
ตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ
• อัตมโนทัศน – หมายถึงทัศนคติ คานิยม หรือ จินตภาพ
สวนบุคคล

คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute)
เปนสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกระทํา พฤติกรรม หรือ
การคิด โดยคุณลักษณะพื้นฐานเหลานี้จะแผขยายไปยังสถานการณอื่นๆ และคงทนอยู
ภายในตัวบุคคลเปนระยะเวลานานพอสมควร หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองมี
คุณลักษณะอยางไรบาง” คุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. แรงจูงใจ (Motive) เปนสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความตองการ ซึ่งแรงจูงใจ
จะเปนตัวผลักดันหรือแรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรม หรือตัวกําหนดทิศทางหรือทางเลือก
ในการกระทําพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอเปาหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไม
พึงปรารถนา เชน เมื่อบุคคลตั้งเปาหมายที่ทาทายจะทําใหเขามีความรับผิดชอบ มีความ
กระตือรือรน และมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ และจะใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อ
ทํางานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
2. อุปนิสัย (Trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมา
เพื่อตอบสนองตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ อยางสม่ําเสมอ อุปนิสัยเปนสิ่งที่เกิดจาก
การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ และการเรียนรูของบุคคล สมรรถนะดานอุปนิสัย
เชน การควบคุมอารมณภายใตสภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เปนตน
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3. อัตมโนทัศน (Self-Concept) หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึง
ทัศนคติ (Attitude) คานิยม (Value) จินตภาพสวนบุคคล (Self-Image) เปนตน
4. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตองการสื่อใหผูอื่น
ในสังคมเห็นวาตัวเขามีบทบาทตอสังคมอยางไรบาง เชน การเปนผูนําทีมงาน ความมี
จริยธรรม เปนตน
5. ความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูล ความรู ความเขาใจในหลักการ
แนวคิดตางๆ ที่บุคคลจําเปนตองมีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคล
ตองมีความรูอะไรบาง” เชน เจาหนาที่บุคคล ตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เปนตน
6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญหรือความคลองแคลว
ในการปฏิบัติงานทั้งดานใชอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือการใชสมองเพื่อคิดสิ่ง
ตางๆ หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองทําอะไรไดบาง” เชน อายุรแพทยตองมี
สมรรถนะ “ความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดานอายุรศาสตร” จิตแพทย
ตองมีสมรรถนะ “ความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยจิตเวชและสารเสพติด”
เปนตน ระดับหรือประเภทของสมรรถนะนี้เราสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนและ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 5 ประการดังกลาวสามารถเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model) ไดดังภาพที่ 1.3 และ 1.4
แผนภาพที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสมรรถนะกับภูเขาน้ําแข็ง
ความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษ
ในดานตางๆ

ขอมูลความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ
Skills
Skills
Knowledge
Knowledge

บทบาทที่บุคคลแสดงออกตอผูอื่น

Social
Social Role
Role
Self-Image
Self-Image
จินตนาการ แนวโนมวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
ตนที่เปนโดยธรรมชาติของบุคคล

ความรูสึกนึกคิดเกีย
่ วกับเอกลักษณ
และคุณคาของตน

Traits
Traits
Motive
Motive

ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ําๆ ใน
รูปแบบใด รูปแบบหนึง
่
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แผนภาพที่ 1.4 แสดงสมรรถนะที่อยูภายในและภายนอกของบุคคล (Lyle M. Spencer, Jr. and Signe M.
Spencer,1993)
ทักษะ
อัตมโนทัศน
สังเกตเห็นได
ความรู
ทักษะ

สวนที่ซอนเรน

อัตมโนทัศน
อุปนิสัย
แรงจูงใจ

อุปนิสัย
แรงจูงใจ

ทัศนคติ , คานิยม
ความรู

บุคลิกภาพสวนลึก :พัฒนายาก
สวนเปลือกนอก : พัฒนางาย

จากแผนภาพที่ 1.3 และ 1.4 จะพบวา สมรรถนะดานความรูและทักษะนี้มี
แนวโนมที่คนเราจะสามารถสังเกตเห็นและวัดได
โดยอยูใ นสวนที่โผลพนน้ําขึ้นมาหรือ
เปลือกนอกของตนไม ฉะนั้น ความรูและทักษะจึงสามารถพัฒนาไดงายที่สุด สมรรถนะที่
อยูใตน้ําหรืออยูในสวนที่เปนแกนของตนไม หรือซอนเรนอยูลึกๆ ภายในตัวบุคคล ไดแก
แรงจูงใจ อุปนิสัย และอัตมโนทัศน สมรรถนะเหลานี้จะยากตอการวัดและพัฒนา บางครั้ง
สมรรถนะดานอัตมโนทัศนสามารถสังเกตเห็นได บางครั้งก็ซอนเรนอยูภายใน ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลง/พัฒนาไดดวยการฝกอบรม การบําบัดทางจิตวิทยา และ/หรือพัฒนาโดยการ
ใหประสบการณทางบวกแกบุคคล แตก็เปนสิ่งที่พัฒนาคอนขางยากและตองใชเวลานาน
โดยทั่วไปแลวองคกรสวนใหญจะทําการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณา
จากสมรรถนะดานความรู และสมรรถนะดานทักษะเปนสวนใหญ เพราะสามารถทําไดงาย
โดยอาจพิจารณาจากผลการศึกษา หรือการทดสอบความรู ความสามารถ สวนสมรรถนะ
ดานแรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัยนั้น จะไมคอยวัดและประเมินมากนัก เพราะเชื่อวา
มีอยูในตัวบุคคลแลว ซึ่งในความเปนจริงแลวหากสามารถเลือกไดเราควรพิจารณาสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะ (แรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัย) ของผูสมัครเปนลําดับแรก เนื่องจาก
เปนสวนที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล เปนสวนที่พัฒนายากที่สุด สวนสมรรถนะดานความรู
และทักษะนั้นเปนสิ่งที่เราสามารถสอน ฝกฝน และพัฒนาไดงายกวา

ความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship)
สมรรถนะดานแรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัย จะเปนตัวทํานายทักษะ

30

พฤติกรรมและการกระทํา และสุดทายจะทํานายผลการปฏิบัติงาน (Outcome) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 1.5
แผนภาพที่ 1.5 แสดงแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
(Lyle M. Spencer, Jr. and Signe M. Spencer,1993 หนา 11)
เจตนา (Intent)

ผลลัพธ (Outcome)

การปฏิบัติ (Action)

คุณลักษณะสวนบุคคล

พฤติกรรม

(personal Characteristics)

(Behavior)

แรงจูงใจ อุปนิสัย อัตมโนทัศน ความรู

ผลการปฏิบัติงาน
(Job Performance)

ทักษะ

ตัวอยาง : ความมุงมั่นความสําเร็จ
ความมุงมั่นความสําเร็จ

(Achievement Motivation)

การตั้งเปาหมาย,
ความรับผิดชอบ,

การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

การใหขอมูลยอนกลับ

“ทํางานใหดีขึ้น”
• แขงขันกับมาตรฐานความเปนเลิศ
• บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

คุณภาพ, ผลผลิต, ยอดขาย,
รายได
ความกลาเสี่ยง

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑใหม, การบริการ, กระบวนการ

จากแผนภาพที่ 1.5 แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย
แรงจูงใจ อุปนิสัย มโนทัศน และความรู เปนสมรรถนะพื้นฐานของบุคคล เมื่อบุคคลแสดง
เจตนาหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เขาจะมีความมุมานะพยายามแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และสุดทายก็จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานนั่นเอง
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เพื่อใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูเขียนขอยกตัวอยาง เชนสมรรถนะดานความมุงมั่น
ความสําเร็จ เปนสิ่งที่บุคคลแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ เมื่อเขาตองการ
ประสบความสําเร็จ เขาก็จะตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานใหมีความทาทาย และเขาก็จะ
พยายามรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานใหเสร็จ พยายามทํางานใหสูงกวาเปาหมายหรือมาตรฐาน
ที่ตั้งไว รวมทั้งนําผลงานที่ผานมาเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานอยางตอเนื่องทั้งดานคุณภาพ ผลผลิต ยอดขาย และรายได หากบุคคลใดก็ตามที่มี
ลักษณะกลาเสี่ยง (Risk Taking) ก็จะนําไปสูการสรางนวัตกรรมทั้งดานผลิตภัณฑใหม
บริการ และกระบวนการใหมๆ ในการปฏิบัติงาน เปนตน

เกณฑอางอิง (Criterion - Reference)
เกณฑอางอิง เปนเกณฑที่ใชในการทํานายวาบุคคลจะปฏิบัติงานไดสําเร็จหรือ
ไมสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน กลาวคือเปนเกณฑเพื่อกําหนดสมรรถนะนั่นเองโดย
เกณฑที่กําหนดขึ้นมานี้จะตองมีนัยสําคัญทางสถิติ เกณฑที่สามารถใชอางอิงนี้สวนมาก
จะมี 2 ลักษณะดังนี้
1. เกณฑผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior Performance) เปน
เกณฑที่ใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานได
ผลงานสูงกวามาตรฐาน หรือทํางานไดดีที่สุดในสถานการณหรือตําแหนง
งานนั้นๆ
2. เกณฑผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Effective Performance) เปน
เกณฑที่ใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานได
ผลงานขั้นต่ําที่สามารถยอมรับได

ความสําคัญของสมรรถนะ
ในปจจุบันนี้ โลกของเรากําลังกาวสูยุคการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค
ความรู (Knowledge-Based Economy) นั่นก็คือ “องคกรใดก็ตามที่มีทรัพยากรที่มี
ศักยภาพสูงหรือมีความรูความสามารถสูงก็จะสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน”
ดังนั้นองคกรตางๆ จึงพยายามแสวงหาเครื่องมือและวิทยาการใหมๆ เพื่อนํามาจัดทํา
ระบบหรือวางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร ใหสอดคลองกับกลยุทธ
และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจขององคการ
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สมรรถนะ (Competency) เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมและ
ทวีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคกรชั้นนําตางๆ ไดนําเอาระบบสมรรถนะมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางเปนระบบ ตอเนื่อง สามารถใชทรัพยากรไดอยางถูกทิศทาง และคุมคากับการลงทุน
นอกจากนี้ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบุคลากรในองคการอีกแนวทางหนึ่งดวย ดังนั้น
สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรดังนี้
1. เปนเครื่องมือชวยในการแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรม
องคกร และยุทธศาสตรตางๆ ขององคกร มาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบ
ตอเนื่อง และสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตร
ขององคกร
3. เป น มาตรฐานการแสดงพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการทํ า งานของบุ ค ลากร ซึ่ ง
สามารถนําไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
4. เปนพื้นฐานสําคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ของ
องคกร เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตําแหนง และ
การจายผลตอบแทนเปนตน

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Framework)
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แผนภาพที่ 1.6 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร

วัฒนธรรมองคกร

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
องคกร

พันธกิจ

สมรรถนะองคกร

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะ
ขาราชการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
“ ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกรจะเปนตัวกําหนด
สมรรถนะและความสามารถที่เปนที่ตองการขององคกร และ
องคกรจะไดพัฒนาคนใหมี competencies ตรงตามที่ตองการได

การนําสมรรถนะ
เปนพื้นฐาน
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลงานขององคกร
บรรลุตามเปาหมาย

จากแผนภาพที่ 1.6 ในการพัฒนาระบบสมรรถนะนั้นจะตองมีกรอบแนวคิด
พื้นฐานและที่มา เราไมควรกําหนดขึ้นมาเองแบบลอยๆ หรือลอกเลียนแบบจากองคกรใด
มาก็ได หากองคกรใดก็ตามที่ทําพฤติกรรมดังกลาวก็จะพบปญหาในขั้นตอนการนําไปใชวัด
ประเมินบุคลากรซึ่งอาจทําไมได เนื่องจากวัฒนธรรมองคกร และเปาหมายการดําเนินงานของ
แตละองคกรมีความแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดระบบสมรรถนะนั้นเราจะตองกําหนดมา
จากวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategy) คานิยม (Value)
วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) หรือพฤติกรรมที่องคกรคาดหวัง/ปรารถนาใหบุคลา กรประพฤติปฏิบัติ (Behavior Desirable) หลังจากนั้นจึงกําหนดสมรรถนะขององคกร
(Organizational Competency) หรือทิศทาง เปาหมาย ที่องคการตองการบรรลุเพื่อสราง
ความแตกตางหรือโดดเดนกวาองคกรคูแขง
เมื่อกําหนดสมรรถนะขององคกรแลว ในขั้นตอนตอมาเราตองกําหนดสมรรถนะ
ของบุคลากร (Employee Competency) ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงใน
กลุมงาน/สายวิชาชีพ (Common Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตําแหนง
ในกลุมงาน/สายวิชาชีพ (Specific Functional Competency)
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ขั้นสุดทายก็คือการนําระบบสมรรถนะไปเปนพื้นฐานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในดานตางๆ ขององคกร เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ การ
วางแผนการสืบทอดตําแหนง และการจายคาตอบแทน เปนตน เมื่อบุคลากรขององคกรมี
สมรรถนะสูงขึ้นก็จะทําใหปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ สุดทายก็จะสงผลใหองคกรมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ (Excellence Performance)

องคประกอบของระบบสมรรถนะ (Components of a Competency Model)
องคประกอบของระบบสมรรถนะประกอบดวยฐานขอมูลสมรรถนะขององคกร
(Competency Basket) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ชื่อสมรรถนะ
และคําจํากัดความ (Competency Names & Definitions) ระดับชั้นความสามารถ (Proficiency Level) และดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) รายละเอียดดังภาพ 1.7
แผนภาพที่ 1.7 แสดงองคประกอบของระบบสมรรถนะ
ประเภทของสมรรถนะ

ชื่อและคําจํากัดความ

(Competency Categories)

(Competency Names and
Definitions)

ฐานขอมูลสมรรถนะขององคกร
(Competency Basket)

ระดับของสมรรถนะ
(Proficiency Scale)

Mode

ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Indicators)

จากแผนภาพที่ 1.7 องคประกอบของสมรรถนะ มีดังนี้

1. ฐานขอมูลสมรรถนะขององคกร (Competency Basket) หมายถึงฐาน
ขอมูลที่เก็บรวบรวมสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ที่มีอยูทั้งหมด
ภายในองคกร สมรรถนะแตละตัวจะไดรับการออกแบบตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละตําแหนงงาน/กลุมงาน เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
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2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจําแนก
รวบรวมสมรรถนะออกเปนกลุมตางๆ เชน สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ
สมรรถนะรวมของกลุมงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะดานการ
บริหารจัดการ เปนตน
3. ชื่อสมรรถนะและคําจํากัดความ (Competency Names and Definitions)
• ชื่อของสมรรถนะ (Competency Names) เปนการกําหนดหรือตั้งชื่อ
สมรรถนะแตละตัวใหชัดเจน ชี้บงความแตกตางกับสมรรถนะตัวอื่นๆ ซึ่งจะทําใหบุคลากร
ในองคกรเขาใจตรงกัน
• คําจํากัดความของสมรรถนะ (Competency Definition) เปนการให
ความหมายของสมรรถนะตัวนั้นๆ วาหมายถึงอะไร มีขอบเขตมากนอยเพียงใด การใหคํา
จํากัดความเพื่อใหบุคลากรในองคกรเขาใจตรงกันวาหมายถึงอะไร ซึ่งคําจํากัดความของ
สมรรถนะนั้น ในแตละองคกรอาจมีการใชภาษาและการใหความหมายที่แตกตางกันได
ดังนั้นในการกําหนดชื่อและความหมายยอมมีความหลากหลาย และเหมาะสมแตกตางกัน
ไปในแตละองคกร
4. ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เปนการกําหนดระดับทักษะ
ความรูความสามารถของสมรรถนะ ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
4.1 การแบงระดับความสามารถตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา
(Hierarchy Scale)
การแบงระดับความสามารถตามระดับโครงสรางลําดับชั้นการบังคับ
บัญชาขององคกร เปนการสะทอนใหเห็นความแตกตางของลําดับชั้นการบังคับบัญชากับ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงอยางชัดเจน วาแตละตําแหนงตองแสดง
ความสามารถ หรือทักษะอยางไรบาง อาทิเชน
ระดับ 1 : พนักงานระดับปฏิบัติการ
ระดับ 2 : พนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ
ระดับ 3 : พนักงานระดับผูจัดการแผนกหรือเทียบเทา
ระดับ 4 : พนักงานระดับผูจัดการสวน
ระดับ 5 : พนักงานระดับผูอํานวยการฝายหรือ กรรมการผูจัดการ
จุดเดนของการแบงระดับความสามารถตามระดับโครงสรางลําดับชั้น
การบังคับบัญชานั้นก็คือการใหความสําคัญกับลําดับชั้นการบังคับบัญชา ความนาเชื่อถือ
ในงานมากขึ้น เพิ่มความสัมพันธระหวางตําแหนงงานกับสมรรถนะ
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จุดออนของการแบงระดับความสามารถแบบนี้ไมเหมาะสําหรับ
องคกรที่มีลักษณะลําดับชั้นการบังคับบัญชาแบบแบนราบ (Flat Organization)
4.2

การแบงระดับความสามารถตามความเชี่ยวชาญ (Expertise Scale)
การแบงระดับความสามารถตามความเชี่ยวชาญนี้ อาจแบงเปน 3, 4,
หรือ 5 ระดับก็ได ในที่นี้จะยกตัวอยางในกรณีที่แบงความสามารถออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความสามารถ
(Proficiency Level)

คําอธิบายระดับความสามารถ
(Proficiency Description)

L1
Beginner

มีความรูและทักษะในขั้นพื้นฐาน สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานประจําวันตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ และงานที่ไมยุงยากซับซอน รวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรคที่พบใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใหคําแนะนํา เบื้องตนแกผูเกี่ยวของได

L2
Well-trained

มีความรูและทักษะในปจจัยตางๆ ในรายละเอียด สามารถนําความรูและทักษะที่มี
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม อธิบาย/สอน สาธิตงานของตน
ใหผูอื่นได รวมทั้งสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา/เบื้องตนได
มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่มีความซับซอนได สามารถนํามาใชปรับปรุง
การปฏิบัติงานเพื่อสรางเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สามารถวางแผน ควบคุมติดตาม
งาน และใหคําปรึกษาแนะนํากับผูเกี่ยวของภายในองคกรได
มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซอนสูง สามารถนํามาประยุกตใชงานเชิง
วิชาการ วางแผน การใหคําปรึกษาแนะนําภายนอกองคกรได อธิบายภาพรวม
ของหนวยงานและสามารถกําหนด/พัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ รวบรวม/
ประยุกตใชกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ รวมทั้งถายทอดแผนงานเชิงกลยุทธภาย
ในองคกรได
มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญระดับสูง สามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร นโยบาย ประเมิน
คาดการณแนวโนม การคิดคนสรางนวัตกรรม ถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ รวมทั้งเปน
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการระดับองคกรวิชาชีพทั้งภายในประเทศ และ/หรือนานาชาติ

L3
Experienced
L4
Advanced

L5
Expert

สมรรถนะขององคกรแตละตัวอาจมีระดับที่แตกตางกัน หรือไมเหมือนกันก็ได
ขึ้นอยูกับเนื้อหา (Content) ของสมรรถนะตัวนั้นๆ เชน บางสมรรถนะอาจมี 1 ระดับ เชน
ความซื่อสัตย หรือความรับผิดชอบตอหนาที่ ทั้งนี้เพราะสมรรถนะทั้งสองสมรรถนะ
ดังกลาว ไมจําเปนตองแบงความมากนอยของพฤติกรรมความซื่อสัตยหรือความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ เวลาประเมินจะประเมินวาบุคคล “มีหรือไมมี” ก็เพียงพอแลว สวนสมรรถนะบาง
สมรรถนะอาจมี 2,3,4,5 ระดับหรือมากกวาก็ได
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การที่จะเลือกวาจะใชแนวการแบงระดับแบบใดนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาหาก
เปนสมรรถนะหลัก (Core Competency) แบงระดับความสามารถตามระดับโครงสราง
ลําดับชั้นการบังคับบัญชาขององคกร สวนสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ควรแบงระดับความสามารถตามความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบุคคลสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนตั้งแตระดับที่ 1 ถึงระดับสูงสุดไดดวยตนเอง หากเขียนตามระดับ
โครงสรางลําดับชั้นการบังคับบัญชาขององคกร บุคคลจะไมสามารถขึ้นไดถึงระดับสูงสุด
เพราะจะถูกจํากัดดวยบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
5. ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระทํา
ปฏิกิริยา หรือการกระทําตามบทบาทหนาที่ภายใตสถานการณที่เฉพาะเจาะจง (Specific
Circumstances) ในการกําหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมนี้ ควรเขียนพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตและวัดไดอยางชัดเจน ควรขึ้นตนประโยคดวยคํากริยา (Action Verb) เชน อธิบาย
วิเคราะห วินิจฉัย ใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ สราง เปนตน ควรหลีกเลี่ยงการใชคําที่
เปนนามธรรม เชน ความรู ความเขาใจ การรับรู ทัศนคติ เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากแตละ
คนอาจแปลความหมายที่แตกตางกัน ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมในแตละระดับ (Behavioral
Indicators) แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
o พฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result Area : KRA) หมายถึง
ความสามารถหรือพฤติกรรมหลักๆ ในระดับนั้น ที่คาดหวังใหบุคลากร
แสดงพฤติกรรมออกมา
o ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมหลัก (Key Behavior Indicator : KBI) หมายถึง
พฤติกรรมยอยที่กําหนดไวในแตละระดับ ในแตละระดับอาจมีพฤติกรรมยอยกี่พฤติกรรมก็ได แตทั้งนี้ตองเขียนใหครอบคลุมพฤติกรรม
หลักที่คาดหวัง
ตัวอยาง องคประกอบของสมรรถนะ
1

ชื่อ Competency ทักษะการจัดการความรู (Knowledge Management Skill)
2
คําจํากัดความ ความรู ทักษะในการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู เพื่อสราง/พัฒนา
รวบรวมจัดระบบ เผยแพร องคความรูดานตางๆ ขององคกร เพื่อใหบุคลากร
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน /พันธกิจและ
เปาหมายขององคกร
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ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความรู และทักษะในการรวบรวม จัดเก็บ ดูแล และบํารุงรักษาฐานความรูของ
3
องคกร (4/6)
• อธิบายความหมาย ขั้นตอน และกระบวนการจัดการความรูได
• ชี้บงความรูท จี่ ําเปนตองจัดเก็บไวในฐานความรูของหนวยงานได
• รวบรวม จัดเก็บ/บันทึกความรูในฐานขอมูลความรูของหนวยงานได
• ดูแล และบํารุงรักษา ฐานขอมูลความรูของหนวยงาน/องคกรใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
• ใหคําแนะนําเบื้องตนในการจัดเก็บความรูห รือใชฐานขอมูลความรูกับผูรับบริการได
• รวบรวมปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรวบรวม และจัดเก็บความรูของหนวยงานได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถสราง แสวงหา ประมวลและคัดกรองความรูเพื่อ
จัดเก็บในฐานขอมูลความรูขององคกรได (4/5) 4
• ระบุแหลงที่มาของความรู และสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ได
• สราง/แสวงหาองคความรูใหมๆ มาเก็บรวบรวมในฐานขอมูลความรูของหนวยงานใหเปน
ระบบได
• ประมวล และคัดกรองความรูเพื่อการจัดเก็บใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของ
หนวยงาน และ/หรือองคกรได
• ใหคําแนะนําเบื้องตนดานการจัดการความรูกับบุคลากร/ผูมารับบริการขององคกรได
• ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยเพื่อเชื่อมตอฐานขอมูลความรูให
เปนระบบเดียวกัน สะดวกตอการคนหาและนําไปใชงาน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถวางแผน จัดระบบ ติดตาม ควบคุม กํากับและ
5
ประเมินผลการจัดการความรูขององคกรได (4/6)
• กําหนดโครงสราง หมวดหมู ประเภท รูปแบบ และระบบการจัดเก็บความรูโดยการใช
IT ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกร
• จัดกลุม ประสานงานผูเชี่ยวชาญความรูในแตละเรื่องเพื่อใหขอมูลและคําปรึกษา
• จัดเวที/กิจกรรม เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู/
ประสบการณภายในหนวยงาน/องคกร
• ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความรูแกสมาชิกในองคกรได
• วางแผน ติดตาม ควบคุม กํากับการจัดการความรูของหนวยงานในองคกรใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
• วิเคราะห และประเมินระบบการจัดการความรูของหนวยงาน/องคกรได
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดการความรูได (3/5)
• ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการความรู/แนวทางการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพและงายตอการเขาถึงหรือนําองคความรูไปใชในการปฏิบตั ิงาน
• สรรหาวิธีการดึง และรวบรวมความรู/ประสบการณภายในตัวบุคลากร และแปลงองค
ความรูจาก Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา
6
เทคนิคการดําเนินงานแกทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
• เปนตัวอยางของการแบงปนแลกเปลีย่ นความรู/นําความรูไปใช/ผลิตนวัตกรรมหรือความรู
ใหมในองคกร
• ถายทอดภาพรวมการจัดการความรูขององคกรใหกับบุคลากรในองคกร
• เปนตัวแทนกรมการแพทยดานการจัดการความรูรวมกับหนวยงานภายในและนอกองคกร
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรดานการ
จัดการความรูขององคกรใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนและพันธกิจขององคกร
(Knowledge Vision) (3/4)
• กําหนดรางวัล/สิ่งจูงใจใหบุคลากรขององคกรมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลีย่ นความรู
เพื่อสรางบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรูและนําความรูไปตอยอด/สรางนวัตกรรม
• กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรดานการจัดการความรู เพื่อสงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
ขององคกร
• บริหารจัดการ จัดสรรทรัพยากรและสรางทีมการเรียนรูใ หเอื้อตอการจัดการความรูของ
หนวยงาน
• สงเสริม และผลักดันใหมีการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice: CoP)
ขององคกร/เครือขายพันธมิตรทางวิชาชีพระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ
คําอธิบายรายละเอียดองคประกอบของสมรรถนะ
1

ชื่อสมรรถนะ (Competency Name)

2

คําจํากัดความ (Definition)

3

ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Level)

4

พฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result Area/ KRA)

5

เกณฑการผานระดับ (Passing Indicator)

6

พฤติกรรมยอย (Key Behavior Indicator: KBI/Bullet)
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ประเภทของสมรรถนะ
แผนภาพที่ 1.8 แสดงสถาปตยกรรมของระบบสมรรถนะ (Competency Architecture)

สมรรถนะองคกร
(Organizational Competency)
สมรรถนะหลัก (Core Competency)

สมรรถนะเฉพาะ
กลุมงาน/สาย
วิชาชีพ

สมรรถนะเฉพาะ
กลุมงาน/สาย
วิชาชีพ

สมรรถนะเฉพาะ
กลุมงาน/สาย
วิชาชีพ

สมรรถนะเฉพาะ
กลุมงาน/สาย
วิชาชีพ

สมรรถนะรวมในกลุมงาน/สายวิชาชีพ

(Common Functional Competency)
จากแผนภาพที่ 1.8 จะพบวาเราสามารถแบงสมรรถนะออกไดเปนหลายประเภท
ดังตอไปนี้
1. สมรรถนะขององคกร (Organizational Competency) ซึ่งจะเปรียบ
เสมือนหลังคาบานที่จะบงบอกวาองคกรควรมีทิศทางการดําเนินงานหรือยุทธศาสตรไปใน
ทิศทางใด
สมรรถนะขององคกรหมายถึงกลยุทธและความไดเปรียบขององคกรในการ
แขงขัน ในการกําหนดสมรรถนะขององคกรนั้นจะตองวิเคราะหองคกรกอน ไดแก การ
วิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม คานิยม หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่องคกร
ปรารถนา เปนตน สมรรถนะขององคกรจะตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับวิสัยทัศน พันธกิจ
วัฒนธรรมองคกร และคานิยมขององคกร ในการกําหนดสมรรถนะขององคกรนั้น เราอาจ
ตั้งคําถามผูบริหารระดับสูงวา…..

41

• ถาตองการใหวิสัยทัศน พันธกิจ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย องคกร
ของเราควรมีความสามารถอยางไรบาง
• ถาตองการใหภารกิจหลักขององคกรประสบความสําเร็จ องคกรของเรา
ควรมีความสามารถอยางไรบาง
• ถาตองการใหวัฒนธรรมองคกร และคานิยมขององคกร มีการปฏิบัติได
ตามที่คาดหวัง องคกรของเราควรมีความสามารถอยางไรบาง
ในการกําหนดสมรรถนะขององคกรนั้นเราจะตองกําหนดใหมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
• เปนสิ่งที่คูแขงไมสามารถมองเห็นได
• เปนสิ่งที่ยากตอการลอกเลียนแบบ
• เปนลักษณะเฉพาะของแตละองคกร และตองแสดงใหเห็นวาแตกตาง
จากองคกรอื่น
• เปนสิ่งที่ยิ่งใหญกวาสมรรถนะของแตละคน
• มีความสําคัญตอกลยุทธและวิสัยทัศนขององคกร
จากการศึกษาวิจัยบริษัทชั้นนําที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
พบวาสมรรถนะขององคกรตางๆ จะมีคุณลักษณะดังนี้
1.1 มุงเนนการลงมือปฏิบัติ (A Bias for Action) บริษัทที่ประสบความ
สําเร็จนั้นมุงเนนที่การลงมือปฏิบัติอยางจริงจังใน 3 ประการ กลาวคือ เนนความคลองตัว
ในการบริหารงาน เนนการปฏิบัติ และปรับปรุงระบบใหงายที่สุด
1.2 เนนการสรางความใกลชิดกับลูกคา (Close to the Customer)
บริษัทสรางความใกลชิดกับลูกคาดวยการใชกลยุทธดานการบริการที่เปนเลิศ ผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพและสรางความนาเชื่อถือโดยการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา
1.3 ใหความอิสระและความรูสึกเปนเจาของกิจการ (Autonomy and
Entrepreneurship) บริษัทใหความอิสระแกพนักงานในการทํางานดวยการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงาน เชน ใหอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังเนนใหพนักงานมี
สวนรวมในการบริหารงาน เพื่อสรางความรูสึกในการเปนเจาของกิจการ และสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานชวยกันคิดคนนวัตกรรม เชน สินคา หรือบริการที่แปลกๆ ใหมๆ อยู
เสมอ รวมทั้งมีความอดทนตอความลมเหลวที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิดคนนวัตกรรม
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1.4 มุงเนนใหพนักงานมีสวนรวมในการเพิ่มผลผลิต
(Productivity
Through People) บริษัทถือวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร ดังนั้นจึง
สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทํางาน
1.5 รูลึกรูจริงในงานที่ปฏิบัติและผลักดันใหบุคลากรสรางคุณคาแก
องคกร (Hands-on and Value Driven) บริษัทจะพัฒนาและปลูกฝงใหพนักงานรูลึกรูจริง
ในงานที่ตนปฏิบัติ กลาวคือตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่ตนปฏิบัติ รู
รายละเอียดของงาน เชน ผูบริหารของบริษัทจะตองลงมาใกลชิดกับผูปฏิบัติงาน เพื่อ
ควบคุม ดูแล กํากับงาน ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาตางๆ อยางจริงจัง ไมใชนั่ง
บริหารงานอยูแตในสํานักงานเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทจะพยายามปลูกฝงและผลักดันให
พนักงานสรางประโยชนหรือคุณคาเพิ่มใหกับองคกร เพื่อใหเกิดแรงผลักดันรวมในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
1.6 มุงทําเฉพาะธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick to the Knitting)
บริษัทจะเลือกทําแตธุรกิจที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักเทานั้น เพราะบริษัทเหลานั้นมีความเชื่อวาการทําธุรกิจที่ไมมีความเชี่ยวชาญ
มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลวสูง และเมื่อลมเหลวก็อาจสงผลกระทบตอธุรกิจเดิมที่มี
ผลการดําเนินงานดีมาตลอดก็ได
1.7 เนนรูปแบบการทํางานที่เรียบงายและใชพนักงานนอย (Simple
Form and Lean staff) บริษัทจะจัดโครงสรางองคกรที่มีรูปแบบหรือลักษณะเรียบงาย ไม
เนนรูปแบบทางการแบบมีพิธีรีตองมากนัก ลูกคาสามารถติดตอไดสะดวก รวดเร็ว เขาถึง
ไดงาย นอกจากนี้ยังใชพนักงานนอยเพื่อลดตนทุนการผลิต
1.8 ใชทรัพยสินอยางมัธยัสถแตในขณะเดียวกันก็ผอนปรนเมื่อจําเปน
(Simultaneous Loose and Tight Properties) บริษัทจะปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกใน
การใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัด แตในขณะเดียวกันก็จะผอนปรนในการใชทรัพยสิน
ของบริษัทเมื่อจําเปน เพื่อใหมีความคลองตัว และมีความอิสระในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อให
พนักงานเห็นคุณคาทรัพยสินของบริษัท
Prahalad and Hamel (1990) ไดใหขอเสนอแนะในการกําหนดสมรรถนะของ
องคกร (Organizational Competency) ใน Harvard Business Review ไววา ทุกองคกร
จําเปนตองกําหนดสมรรถนะขององคกรและทําความเขาใจใหถองแทกอน เมื่อไดสมรรถนะ
องคกรแลว จึงคอยกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) อาทิเชน
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(1) มีคุณคาตอลูกคา เปนสมรรถนะที่องคกรสรางขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดาน
สินคาและบริการใหแกลูกคาหรือผูรับบริการ ดังนั้น สมรรถนะที่กําหนดขึ้นตองนําเสนอสิ่งที่
เปนประโยชนตอลูกคาหรือผูรับบริการอยางแทจริง
(2) มีความแตกตางจากคูแขง สมรรถนะที่กําหนดขึ้นมาจะตองมีความแตกตาง
จากคูแขงขันหรือลอกเลียนแบบไดยาก ถาหากองคกรสามารถสรางความแตกตางจาก
คูแขงไดทั้งสินคาและบริการ จะทําใหธุรกิจของเราไดเปรียบในเชิงการแขงขันและมีการ
เติบโตอยางยั่งยืน
(3) เพิ่มศักยภาพได เมื่อองคกรมีสมรรถนะอยางแทจริงแลว จะสามารถสราง
ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ เพื่อวางตลาดอยางตอเนื่อง การประเมินวาสมรรถนะขององคกร
สามารถพัฒนาเพิ่มไดหรือไมนั้น เราอาจพิจารณาไดจากการทํางานของผูบริหารระดับสูงๆ
นั้นตองทํางานหนัก พยายามหลีกหนีจากสินคาและผลิตภัณฑเดิมๆ อยูตลอดเวลา
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดสมรรถนะขององคกร
ในการกําหนดสมรรถนะขององคกรนั้น คณะทํางานและที่ปรึกษาตองพิจารณาและตรวจสอบ
วาสมรรถนะองคกรที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
• เปนตัวผลักดัน (Driver) ใหวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร และยุทธ
ศาสตรขององคกรประสบความสําเร็จ
• ตองเปนสมรรถนะในอนาคตที่องคกรตองการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
• ตองมีผลกระทบ (Impact) ตอผูใชบริการ (ลูกคา) ทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตัวอยาง สมรรถนะขององคกรในเมืองไทย เชน บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน)
กําหนดสมรรถนะขององคกรไวดังนี้
• องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
• องคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization)
• องคกรที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration Organization)
• องคกรมืออาชีพ (Professional Organization)
• องคกรระดับสากล (International Organization)
สําหรับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดสมรรถนะขององคกรไวดังนี้
 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
 องคกรที่เนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชน (Research and Development
Utilization Oriented Organization)
 องคกรที่เนนพันธมิตรทางวิชาชีพ (Professional Alliance Organization)
 องคกรธรรมาภิบาล (Good Governance Organization)

44

หากกําหนดสมรรถนะขององคกรไดอยางเหมาะสม สมรรถนะนี้ก็จะเปนตัว
ผลักดัน (Driver) ใหองคกรบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ วัฒนธรรมและคานิยม
ขององคกร
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) บางองคกรอาจเรียกวา สมรรถนะ
ทั่วไป (General Competency, Professional Competency) หมายถึงคุณลักษณะ (ความรู
ทักษะ และพฤติกรรม) ที่พนักงานทุกคนในองคกรจําเปนตองมี ไมวาจะปฏิบัติงานใน
ตําแหนงใดก็ตาม สมรรถนะหลักเปรียบเสมือนตัวบาน ทั้งนี้เพราะสมรรถนะหลักจะเปน
ตัวกําหนดหรือผลักดัน (Driver) ใหองคกรบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)
และเปาหมายในการดําเนินงานที่กําหนดไว เชน ความรอบรูเกี่ยวกับธุรกิจขององคกร
ความใฝรู ความเปนเลิศในการบริการ ความมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ การทํางานเปนทีม
เปนตน
3. สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) หรือบางองคกร
เรียกวา “Technical /Position/Job Competency” หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ
และพฤติกรรม) ที่พนักงานในแตละสายวิชาชีพจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะมีสมรรถนะที่แตกตางกันไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเปรียบ
เสมือนเสาบานแตละตนที่จะชวยพยุงและค้ํายันใหบานมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทดังนี้
3.1 สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมงาน/สายวิชาชีพ (Common
Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่บุคลากร
ทุกตําแหนงในสายวิชาชีพเดียวกันหรือกลุมงานเดียวกัน (Job Families) จําเปนตองมี
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
3.2 สมรรถนะเฉพาะตําแหนงในกลุมงาน/สายวิชาชีพ (Specific Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ของ
แตละตําแหนงในกลุมงาน/สายวิชาชีพเดียวกันจําเปนตองมี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จ
4. สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency หรือบาง
องคกรอาจเรียกวา Leadership Competency) หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และ
พฤติกรรม) ที่พนักงานที่ดํารงตําแหนงทางดานการบริหารขององคกรจําเปนตองมี ซึ่ง
สมรรถนะประเภทนี้จะสะทอนถึงความคาดหวังขององคกรที่มีตอผูบริหารระดับตางๆ นอก
เหนือจากสมรรถนะหลัก พนักงานจําเปนตองมีขณะดํารงตําแหนง หรือใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาความกาวหนาในสายวิชาชีพ (Career Development)
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การกําหนดสมรรถนะนี้ องคกรบางแหงอาจกําหนดเพียงสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามสายวิชาชีพเทานั้นก็ได โดยนําสมรรถนะดานการบริหารจัดการไปเขียนไว
ในสมรรถนะหลักระดับสูงๆ (ระดับ 3-5 ในกรณีที่มี 5 ระดับ) ในขณะที่บางองคกรอาจ
กําหนดสมรรถนะทั้ง 3 ประเภทเลยก็ได แลวแตความเหมาะสม และการใหความสําคัญ
ขององคกรนั้นๆ

ขั้นตอนการกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)
การกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร ทําไดหลายวิธี เชน วาจาง
ที่ปรึกษาใหมาชวยดําเนินการจัดทําระบบสมรรถนะใหเลยก็ได หรือแตงตั้งคณะทํางาน
ภายในบริษัทขึ้นมาศึกษาและรวมกันพัฒนาก็ได ซึ่งแตละวิธีก็มีขอจํากัดแตกตางกัน ใน
ที่นี้ผูเขียนจะขอนําเสนอขั้นตอนการกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะที่เปนรูปธรรม และ
คิดวามีประสิทธิผล
เพราะไดกลั่นกรองจากประสบการณของผูเขียนที่ไดมีโอกาสเปน
คณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะของบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน) และเขาไป
เปนที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสมรรถนะอีกหลายหนวยงาน เชน กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข บริษัทเทเวศประกันภัยจํากัด(มหาชน) บริษัทซิเมนตไทยการบัญชีจํากัด ฯลฯ
จึงขอเสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะ ดังนี้
Ph
PahsaeseI I
Competency
Kick-Off

•

ใหความรูแก
คณะผูบริหาร
และผูเกี่ยวของ
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ศึกษาและ
รวบรวมขอมูล
สภาพปจจุบัน
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Workshop

Competency
Development &
Coaching

ศึกษา/วิเคราะห
ขอมูลสภาพ
องคกรปจจุบัน

• สัมภาษณ/

Focus Group
Interview
ผูบริหารระดับสูง

• Questionnaire
• ศึกษา รวบรวม
Competency
ขององคกรอื่น

• จัดสัมมนา
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- Core Com..
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Specific
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Mapping
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• คณะทํางาน

• รวบรวม/จัดทํา

• สื่อสารให

• คณะทํางาน

• จัด Workshop

• ประเมิน
Competency

• Coaching โดย

• จัดทําคูมือ

พัฒนา Core
Competency
พัฒนา
Functional
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คณะที่ปรึกษา

• นําเสนออนุมัติ
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การเทียบวัด
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กับตําแหนงงาน
Competency
Dictionary

ทุกคนทราบ
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ขั้นตอนที่ 1 : การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off)
เริ่มดวยขั้นตอนการเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ ซึ่งเปนขั้นตอนแรก
ที่มีความสําคัญมาก
โดยองคกรควรเชิญทีมงานที่ปรึกษาหรือวิทยากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดของระบบ
สมรรถนะและแผนการดําเนินงานของโครงการ แกผูบริหารระดับตน - สูง วัตถุประสงค
ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อใหผูบริหารทุกระดับ ทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ
ความสําคัญ และประโยชน รวมทั้งแผนการดําเนินงานของโครงการ และคาดหวังวาผูบริหาร
ทุกทานจะไปถายทอดความรูตอใหกับผูใตบังคับบัญชารับทราบ สามารถตอบคําถามหรือ
ขอสงสัยในเบื้องตนได
รวมทั้งสามารถใหความเห็น/ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
สมรรถนะไดอยางถูกตองและตรงกับวัตถุประสงค กลุมเปาหมายควรเปนผูบริหารตั้งแต
ระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย รองผูอํานวยการ จนถึงผูบริหารระดับสูง และคณะทํางาน
พัฒนาระบบสมรรถนะ เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation
and Diagnosis)
ทีมที่ปรึกษาและคณะทํางานฯ ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกรเกี่ยวกับ
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการบริหารงาน วัฒนธรรมองคกร ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะที่ผูบริหารคาดหวังจากบุคลากร และขอมูลทั่วๆ ไป โดย
ทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร คูมือ Website สัมภาษณผูบริหารระดับสูง การใช
แบบสอบถามกับบุคลากรระดับตางๆ ขององคกร รวมทั้งศึกษาระบบสมรรถนะจากสถาบัน
องคกรคูแขง หรือองคกรที่มีโครงสรางภารกิจการดําเนินงานคลายคลึง/ใกลเคียงกับองคกร
ของทาน เพื่อนํามาวิเคราะหและเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาและกําหนดสมรรถนะของ
บุคลากรใหถกู ตอง เหมาะสม และทาทายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรชั้นนําตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency
Workshop)
ในขั้นตอนนี้ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องคกร ถาเปนไปไดควรเชิญผูบริหารระดับสูงตั้งแตหัวหนา/ผูอํานวยการฝายขึ้นไปมารวม
กําหนดสมรรถนะองคกร (Organizational Competency) และคนหาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ทั้งนี้เพราะผูบริหารระดับสูงจะทราบวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ทิศทาง
นโยบาย และเปาหมายในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ อยางดี
จึงกําหนดสมรรถนะขององคกรไดชัดเจนและตรงประเด็นมากกวาบุคลากรกลุมอื่นๆ เมื่อ
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กําหนดสมรรถนะองคกรและสมรรถนะหลักเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปก็ควรกําหนด
สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ทั้งสมรรถนะรวม และสมรรถนะ
เฉพาะทางของแตละสายวิชาชีพ (Common & Specific Functional Competency) โดย
กลุมเปาหมายควรเปน Key Persons ที่เปนตัวแทนจากสายวิชาชีพตางๆ
ขั้นตอนที่ 4 : การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development & Coaching)
ภายหลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว
คณะที่ปรึกษา/วิทยากรควร
มอบหมายใหคณะทํางานแตละสายวิชาชีพกลับไปปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะตามสาย
วิชาชีพของตน ประมาณ 1-2 สัปดาหเพื่อเตรียมกลับมารวมพัฒนากับทีมที่ปรึกษา/วิทยากร
หลังจากนั้นคณะที่ปรึกษา/วิทยากรควรใหคําปรึกษาและชี้แนะ (Competency Consulting &
Coaching) การพัฒนาสมรรถนะในแตละวิชาชีพใหถูกตองและมีความสมบูรณมากขึ้นพรอม
กับการเทียบสมรรถนะตามสายวิชาชีพกับตําแหนงงาน (Functional Competency Mapping
with Job Position)
ขั้นตอนที่ 5 : การรวบรวมและจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile &
Dictionary)
คณะที่ปรึกษาและคณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร รวมกันทบทวน
สมรรถนะหลักขององคกร การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะแตละตัว (คําอธิบายรายละเอียด
พฤติกรรมเพิ่มเติม วิธีการประเมินผลและแนวทางการพัฒนา) และจัดทําการเทียบสมรรถนะ
หลักกับตําแหนงงาน (Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาวา
แตละตําแหนงควรจะมีระดับความสามารถมาตรฐานอยูในระดับใด คณะที่ปรึกษาฯ รวบรวม
สมรรถนะทั้งหมด และจัดทําคูมือพจนานุกรมสมรรถนะขององคกร (Competency Dictionary)
เพื่อจัดเปนหมวดหมูสมรรถนะและใชเปนมาตรฐานกลางเผยแพรใหขาราชการทุกหนวยงาน
รับทราบ ตลอดจนขออนุมัติใชระบบสมรรถนะขององคกรจากผูบริหารระดับสูง
ขั้นตอนที่ 6 : การสื่อสารและการประเมินสมรรถนะขาราชการ (Communication &
Competency Assessment)
ขั้นตอนนี้เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยกวาขั้นตอนที่กลาวมาแลว
กลาวคือ
เมื่อพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จแลวจะตองทําการสื่อสารหรือถายทอดระบบ
สมรรถนะใหกับบุคลากรทุกคนรับทราบรายละเอียดของระบบสมรรถนะ
ตั้งแตแนวคิด
หลักการ ประโยชนของสมรรถนะ ขั้นตอนการพัฒนา พจนานุกรมสมรรถนะ วิธีการประเมิน
สมรรถนะ และนโยบายการนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้
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เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ เห็นประโยชน และใหความรวมมือในการ
นําไปใชในการวัดประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เมื่อสื่อสารใหบุคลากรทุกคนมี
ความรู ความเขาใจแลวก็ทําการประเมินสมรรถนะบุคลากรเปนรายบุคคล และจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตามแนวทางที่
กําหนดไวในพจนานุกรรมสมรรถนะ

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดสมรรถนะ
• การกําหนดสมรรถนะนั้นเราตอง มุงที่อนาคต มิใชเครื่องมือที่ Cloning
ความสําเร็จจากอดีต
• ควรศึกษาและวิเคราะหองคกรกอน
และควรนําจุดออนขององคกรมา
กําหนดเปนสมรรถนะ สิ่งที่เปนจุดแข็งก็ควรนํามากําหนดเชนเดียวกันเพื่อ
เสริมและรักษาจุดแข็งใหคงอยู
• การกําหนดสมรรถนะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร ภารกิจ และลักษณะงานขององคกร
• สมรรถนะที่กําหนดขึ้นมานั้นตองไมงายเกินไป หรือยากเกินไป ตองมี
ลักษณะที่ทาทายความสามารถของบุคลากรใหทําพฤติกรรมนั้นๆ
• ตองกําหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดพฤติกรรมตองแสดงพฤติกรรม
หรือ
ความสามารถที่สูงกวา/โดดเดนกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
• บุคลากรควรมีสวนรวมในการกําหนดสมรรถนะเพื่อใหเกิด Commitment
และความรูสึกเปนเจาของ (Ownership)
• สมรรถนะที่กําหนดขึ้นมาแลวควรปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ

เราควรเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเมื่อไร
จากประสบการณที่ผูเขียนไปบรรยายหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
สมรรถนะใหกับองคกรตางๆ นั้นมักมีคําถามทุกครั้งวาเราควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะเมื่อไร ? ผูเขียนมีความเห็นวาเราควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสมรรถนะตาม
เงื่อนไขหรือสถานการณตางๆ ดังนี้
• เมื่อองคกรมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหม ดังนั้นเราก็ควรปรับปรุงสมรรถนะใหสอดคลอง
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กับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรที่
เปลี่ยนแปลงไป
• เมื่อภารกิจ บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของ
หนวยงาน/องคกรเปลี่ยนแปลง
• เมื่อบุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรมในระดับนั้นๆ หรือสมรรถนะนั้นๆ ได
สมบูรณแลว

ประโยชนของการนําระบบสมรรถนะไปใชภายในองคกร
การนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรมีประโยชน
ตอบุคลากร ผูบริหาร หนวยงาน ผูบริหารระดับสูง และฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บุคลากร (Employee)
1. ชวยใหบุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ) วาอยูในระดับใด มีจุดแข็งจุดออนในเรื่องใดบาง และจะตอง
พัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบาง
2. ชวยใหบุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมที่องคกร
คาดหวังใหตนแสดงพฤติกรรมในตําแหนงนั้นอยางไรบาง และสามารถใช
เปนเกณฑในการวัดผลความรู ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได
อยางชัดเจน และเปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
3. ชวยใหพนักงานทราบถึงเสนทางความเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพ
(Career Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหบรรลุเปาหมายไดอยางจัดเจน
ผูบริหารระดับหนวยงาน (Director)
1. ชวยใหผูบริหารระดับหนวยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ) ที่บุคลากรในหนวยงานของตนเองจําเปนตองมีเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย
2. เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตน
เปนรายบุคคล
3. ใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน
ใหตรงกับคุณสมบัติของตําแหนงงานนั้น ๆ
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ผูบริหารระดับสูง (Top Executive)
1. สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร หรือยุทธ
ศาสตรขององคกรมาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางชัดเจน
2. ใชสมรรถนะเปนตัวผลักดัน (Driver) ใหวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
หรือยุทธศาสตรขององคกรบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน
3. ชวยใหองคกรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดออนในศักยภาพของบุคลากร
ในองคกร และสามารถนําไปใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. สามารถนําไปใชวัดผลการดําเนินงานขององคกรไดอยางเปนระบบและชัดเจน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Division)
1. เห็นภาพรวมของสมรรถนะองคกร สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามกลุม
งาน/สายวิชาชีพของบุคลากรทุกตําแหนงงาน
2. สามารถวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรใน
องคกรไดตรงตามความตองการของบุคลากรและหนวยงาน
3. นําไปใชเปนพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร อาทิเชน
การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนสืบทอดตําแหนง การพัฒนาความกาวหนา ในสายอาชีพ การ
ดูแลรักษาบุคลากร และการจายผลตอบแทน เปนตน

การนําระบบสมรรถนะไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Application of Competency-based Human Resource Management)

การจาย
ผลตอบแทน

ความกาวหนา
ในอาชีพ

การวางแผนสืบ
ทอดตําแหนง

การสรรหาและ
คัดเลือก

สมรรถนะ

การพัฒนา
บุคลากร

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

แผนภาพที่ 1.9 แสดงการนําระบบสมรรถนะไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
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จากแผนภาพที่ 1.9 แสดงใหเห็นวาระบบสมรรถนะนั้น จะเปนพื้นฐานสําคัญใน
การนําไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) การนํา
ระบบสมรรถนะไปประยุกตใชการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้น จะเปนแนวทางชวยให
องคกรสามารถคัดเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหนงตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากขึ้น (Put the right man on the right job) โดยการใชแบบทดสอบหรือ
วิธีการสอบสัมภาษณที่มีคําถามอิงตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายวิชาชีพ ซึ่ง
ชวยในการคนหาวาผูสมัครมีความรู ทักษะหรือคุณลักษณะตรงตามคุณสมบัติของตําแหนง
งาน (Job Specification) ที่ตองการหรือไม เพื่อชวยใหไดบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงกับ
ตําแหนงที่ตองการมากขึ้น และเปนการชวยประหยัดเวลา คาใชจายที่จะเกิดขึ้น หากเลือก
รับคนผิด
2. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) เรา
สามารถนําระบบสมรรถนะไปใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อคนหาความจําเปน
ในการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล ซึ่งเราจะทราบภายหลังจากที่บุคลากร
ประเมินสมรรถนะแลว
เราจะพบวาบุคลากรทานนั้นมีสมรรถนะแตละตัวสอดคลองกับ
ระดับสมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นหรือไม มีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง
จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะใดเพิ่มเติมบาง นอกจากนี้ระบบสมรรถนะยังจะชวยกําหนด
ทิศทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรขององคกรมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงเปาหมาย
ประหยัดเวลาและคุมคาใชจายในการลงทุน แตทั้งนี้เมื่อองคกรกําหนดสมรรถนะเสร็จแลว
จะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามระบบสมรรถนะดวย
(Competency
Development Roadmap) เพื่อเปนเครื่องมือชวยผูบังคับบัญชาในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
3. ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development) นอกจากการ
ฝกอบรมและพัฒนา เพื่อใหการบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ดํารงอยูประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายแลว เรายังสามารถนําระบบสมรรถนะไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคนสูเปาหมายความกาวหนาทางสายอาชีพในอนาคตอีกดวย
เนื่องจากองคกร
สามารถทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของบุคลากรที่มีอยู นอกจากนี้บุคลากรยังเห็นแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของตนเองในอนาคตเพื่อใหมีสมรรถนะตามความคาดหวังขององคกร
ในตําแหนงเปาหมายที่สูงขึ้นในอนาคต อันจะชวยทําใหบุคลากรเห็นโอกาสกาวหนาในสาย
อาชีพของตน ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถรักษาคนเกงและคนดีไวกับองคกรได
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การนํา
ระบบสมรรถนะมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะชวยใหองคกรมีความแมนยําใน
การประเมินผลงานของพนักงานมากขึ้น และหากมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานได
ทราบ พนักงานก็จะมีโอกาสทราบวาตนเองยังบกพรอง ตองปรับปรุงสมรรถนะดานใดบาง
สิ่งนี้จะชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาของบุคคลทั้งองคกร เปนการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
อีกแนวทางหนึ่ง
5. การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) การนําระบบ
สมรรถนะไปใชในการวางแผนสืบทอดตําแหนงงานนั้นจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาหรือ
เตรียมบุคลากรเปนผูบริหารใหมีสมรรถนะพรอมสําหรับตําแหนงผูบริหารระดับตางๆ
นอกจากนี้จะชวยใหองคกรมีผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่องคกรตองการ ลดการขาดแคลน
ผูบริหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งจะชวยใหองคกรไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
6. การจายคาตอบแทนและใหการยกยองชมเชย (Rewarding and
Recognition) การนําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจะทําใหเราทราบวาพนักงานมีความรูความสามารถเพียงใดสําหรับตําแหนงงาน
ที่ปฏิบัติอยู สิ่งนี้ก็จะชวยใหเราตัดสินใจไดวาพนักงานควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ควรจะ
อยูในตําแหนงใดของขั้นเงินเดือน ตัวอยางเชน พนักงานที่มีทักษะความสามารถเหมาะสม
ตามความตองการของตําแหนงงานควรจะไดรับอัตราเงินเดือนที่ประมาณคากลาง (Midpoint)
คนที่ยังรับการพัฒนาอีกมากควรไดรับเงินอยูระหวางคาต่ําสุด (Minimum Point) กับคา
กลาง (Midpoint) หรือคนที่มีทักษะสําหรับตําแหนงงานอยูในขั้นดีมากและพรอมที่จะไดรับ
การเสนอเลื่อนไปทํางานในตําแหนงที่สูงกวาควรไดรับอัตราเงินเดือนอยูคากลาง (Midpoint)
กับคาสูงสุดของตําแหนง (Maximum Point) เปนตน ในปจจุบันรูปแบบขององคกรราชการ
กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการจําแนกตําแหนงใหม
จากในรูปแบบที่ตองการ
Specialist ไปสูความตองการบุคลากรที่มีความเปน Generalist เพื่อสามารถทํางานได
หลายอยางและพรอมที่จะรับมอบหมายงานใดก็ไดจากองคกร
การจายคาตอบแทน
ตําแหนงงานก็จะคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยนําระบบสมรรถนะมาเปนสวนประกอบในการ
พิจารณา
จากแนวคิดที่กลาวมาแลว เราจะพบวาระบบสมรรถนะนั้นเราสามารถนําไป
ประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลไดหลายดาน แตองคกรจะตองพิจารณาอยาง
ละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจวาองคกรของทานพรอมหรือยังในการนําระบบสมรรถนะไป
ใชในดานนั้นๆ เชนตองพิจารณาวาระบบสมรรถนะที่สรางขึ้นมามีคุณภาพหรือยัง บุคลากร
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ของเรามีความรูความเขาใจเพียงพอหรือไม หากนํามาใชประเมินผลการปฏิบัติงานจะมี
ความเปนธรรมมากนอยเพียงใด
สําหรับผูเขียนมีความเห็นวาในชวงแรกที่องคกรนําระบบสมรรถนะมาใชในการ
บริหารงานบุคคลนั้น ควรนํามาใชเพื่อพัฒนาและฝกอบรมกอนเปนอันดับแรก เปนระยะ
เวลาอยางนอย 2 ป ทั้งนี้เนื่องจากเรายังไมมั่นใจวาระบบสมรรถนะที่สรางขึ้นมานั้นมีความ
เที่ยงตรง และความเชื่อถือในการวัดประเมินมากนอยเพียงใด จากประสบการณพบวาบาง
องคกรที่ตัดสินใจนําระบบสมรรถนะมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นคาจาง
และจายผลตอบแทน ตั้งแตครั้งแรกเลยก็พบปญหาตางๆ ตามมามากมายเชน การไม
ยอมรับและการตอตานจากพนักงาน “คุณมั่นใจไดอยางไรวาสมรรถนะที่กําหนดมานั้นมี
ความเที่ยงตรง ความเชื่อถือไดขนาดไหน สามารถวัดประเมินไดชัดเจนมากนอยเพียงใด”
เปนตน ดังนั้นจึงเสนอแนะวาควรนําระบบสมรรถนะไปใชในการพัฒนาและฝกอบรม หรือ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานกอนเพราะไมสงผลกระทบตอพนักงานมากนัก นอกจากนี้
การนําสมรรถนะไปใชในการพัฒนาและฝกอบรมจะเปนการสรางพระคุณมากกวาการลงโทษ
ระหวางที่ใชในการประเมิน 2 ปแรกนั้น คณะทํางานก็ควรวิเคราะหและประเมิน
ระบบสมรรถนะทั้งหมดวามีความยากงายมากนอยเพียงใด
พฤติกรรมที่กําหนดนั้น
สามารถสังเกตและวัดประเมินไดมากนอยเพียงใด หากพบวามีปญหาดังกลาวก็ควรดําเนิน
การพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ แลวจึงนํามาใชเปนพื้นฐานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในดานอื่นๆ ตอไป เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายผลตอบแทน เปนตน

การจัดเทียบสมรรถนะกับตําแหนงงาน (Job Competency Mapping)
เปนกระบวนการในการเทียบระดับของสมรรถนะ (ความรู ทักษะและคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม) ใหตรงกับความตองการของงานแตละตําแหนงอยางเหมาะสม โดยแตละ
ตําแหนงจะไดรับการกําหนดจํานวนสมรรถนะที่จําเปน พรอมทั้งระดับอยางเหมาะสมกับ
ความจําเปนของงานนั้นๆ
และจะเปนมาตรฐานของตําแหนงงานที่คาดหวังใหผูดํารง
ตําแหนงงานปฏิบัติงานใหบรรลุตามความคาดหวังนั้นๆ (Expectation of the performance)

วัตถุประสงค
• เพื่อกําหนดหรือจัดเทียบสมรรถนะ/มาตรฐานความสามารถของผูดํารง
ตําแหนงงานตางๆ ภายในองคกร
• เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินความสามารถของผูดํารงตําแหนงงาน
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• เปนการสื่อสารใหบุคลากรทราบวาองคกรมีความคาดหวังของสมรรถนะใน
ตําแหนงงานนั้นๆ อยูในระดับใด

ขั้นตอนการเทียบหรือกําหนดมาตรฐานของผูดํารงตําแหนง (Job Competency
Mapping)
• ทบทวนหนาที่งานแตละตําแหนง
(อาจศึกษาเพิ่มเติมจากคําพรรณนา
หนาที่งาน (Job Description) หรือจากคูมือการปฏิบัติงาน (Work
Instruction Manual)
• ศึกษา ทําความเขาใจสมรรถนะแตละตัว คําจํากัดความ พฤติกรรมหลักที่
คาดหวัง (Key Result Area: KRA) และตัวชี้วัดยอยๆ ที่กําหนดไวในแตละ
ระดับ (Key Behavior Indicator: KBI)
• กําหนดระดับของสมรรถนะแตละตัวใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน
โดย
พิจารณาจากความคาดหวังเชิงพฤติกรรม หรือความจําเปนสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานกับตําแหนงงานนั้นๆ ไมควรพิจารณาจากความสามารถของ
บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นๆ ในปจจุบัน
• ทบทวนการกําหนด หรือจัดเทียบสมรรถนะ/มาตรฐานความสามารถของ
ผูดํารงตําแหนง (Competency Mapping) ของแตละตําแหนงงานใน
ภาพรวมขององคกร (งาน/ตําแหนง/ความรับผิดชอบระดับเดียวกันระดับ
สมรรถนะไมควรแตกตางกัน)
• พึงระลึกวาสมรรถนะเปนเอกสารที่ปรับเปลี่ยนไดเสมอมิใชทําเพียงครั้งเดียวจบ

การสรางเครือขายพันธมิตร

ใจรักในการวิจัยและพัฒ
นา

การปฏิบัติงานบนพืนฐ
้ านของขอมูลเชิงประจักษ

ทักษะการวิจัยและพัฒ
นาทางการแพทย

การถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยีทางการแพทย

ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร

แพทย 10 วช

5

5

5

5

5

5

5

แพทย 9 วช

4

4

5

5

4

4

5

แพทย 8 วช

3

3

4

4

4

3

4

แพทย 7 วช

3

3

3

4

3

3

3

แพทย 6 วช

2

2

3

3

3

2

2

แพทย 5 วช

2

1

2

2

2

2

2

แพทย 4 วช

1

1

1

1

1

1

1

สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก

จัดวางตําแหนงงาน และสมรรถนะ
เขาดวยกันตามแนวตั้ง และแนวนอน

ตําแหนงงาน

สมรรถนะตามสายวิชาชีพ

ความใฝรูแ ละถายทอด

ตัวอยางการกําหนดมาตรฐานของผูดํารงตําแหนง (Job Competency Mapping)

พิจารณาความคาดหวังของงานใน
แตละตําแหนงกับระดับของสมรรถนะ
ที่กําหนดไว (ไมควรพิจารณาจาก
ผูที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน)
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สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดเทียบหรือกําหนดมาตรฐานของผูดํารงตําแหนง
(Job Competency Mapping)
• การกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังสูงเกินไป (Mapping too high)
o บุคลากรไมยอมรับเพราะไมสามารถปฏิบัติตามความคาดหวังได
o องคกรตองเสียงบประมาณในการพัฒนามากเกินความจําเปน เนื่องจาก
ตองพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะไมถึงตามระดับที่คาดหวัง
o สรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงยาก
• การกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังต่ําเกินไป (Mapping too low)
o ไมทาทายความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
o ระดับพฤติกรรมที่ประเมินในแตละตําแหนงสูงเกินความเปนจริง ทําให
บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนา
• ชื่อตําแหนงเหมือนกันไมจําเปนตองมีระดับความสามารถเทากัน
เชน ผูจัดการแผนกบัญชีกับผูจัดการแผนกบริการลูกคา ไมจําเปนตองมี
สมรรถ นะเรื่องความเปนเลิศในการบริการลูกคาเทากัน
การกําหนด
มาตรฐานพฤติกรรมนั้น ใหดูวาตําแหนงใดจําเปนตองมีสมรรถนะเรื่องนี้ใน
การปฏิบัติงานมากกวากัน เชนกรณีของสมรรถนะเรื่องความเปนเลิศใน
การบริการลูกคา ผูจัดการแผนกบริการลูกคาจําเปนตองมีสมรรถนะนี้สูงกวา
ผูจัดการแผนกบัญชี
เพราะตองติดตอประสานงานและใหบริการลูกคา
มากกวา โดยผูจัดการแผนกบริการลูกคาอาจกําหนดมาตรฐานการแสดง
พฤติกรรมอยูในระดับ 3 สวนผูจัดการแผนกบัญชีไมจําเปนตองใหบริการ
ลูกคามากนัก อาจกําหนดอยูแคระดับที่ 1 ก็เพียงพอแลวเปนตน
• ระดับพฤติกรรมที่คาดหวังมิใชการประเมินคางาน (Job Evaluation)
หรือ ระดับคางาน (Job Grade)

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมายถึง กระบวนการใน
การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้น
เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นๆ วาไดตามที่คาดหวัง
หรือมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด
การประเมินสมรรถนะควรมีลักษณะ ดังนี้
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•
•
•
•

ประเมินอยางเปนระบบ (Systematic)
มีวัตถุประสงคในการประเมินอยางชัดเจน (Objective)
เปนกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได (Measurable)
เครื่องมือมีความเที่ยง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability)

ใครควรเปนผูรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
ในการประเมินสมรรถนะ
องคกรจะตองพิจารณาวาจะใหใครเปนผูประเมิน
สมรรถนะนั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความพรอม และวัฒนธรรมขององคกร เปนตน ผูที่
สามารถประเมินสมรรถนะได มีดังนี้
• ผูบังคับบัญชาขั้นตน (Immediate supervisor)
• ผูใตบังคับบัญชา (Subordinates)
• เพื่อนรวมงาน (Peers)
• ประเมินตนเอง (Self-assessment)
• ประเมินโดยลูกคา (Customer assessment )
• ประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee)
การประเมินระบบสมรรถนะ มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชวัดระดับความสามารถ
ที่มีอยูจริงของบุคลากร เปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่องคการคาดหวังในแตละ
ตําแหนงงาน ทั้งนี้การประเมินของแตละองคกรนั้น อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ในการนําระบบสมรรถนะมาใช และความพรอมของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลา
วิธีการประเมินระบบสมรรถนะ อาจแบงไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินโดยผูบังคับบัญชา (Boss Assessment) เปนเทคนิคการ
ประเมินสมรรถนะที่ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผูใตบงั คับบัญชาฝายเดียวเพราะเชื่อวา
ผูบังคับบัญชาจะรูจักผูใตบังคับบัญชามากที่สุด และตองรับผิดชอบการทํางานของผูใต
บังคับบัญชา ขอจํากัดคือผูบังคับบัญชาอาจไมเห็นพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาตลอด
เวลา การประเมินจากผูบังคับบัญชาใกลชิดแตเพียงฝายเดียวอาจไมสามารถใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนตอการทํางาน และอาจมีความเอนเอียงหรืออคติกับลูกนองบางคนได
2. การประเมินตนเองและผูบังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) เปน
เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
เพราะเปดโอกาสใหทั้งผูใต
บังคับบัญชาและผูบังคับบัญชารวมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตกลงรวมกัน
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วิธีนี้ทําไดงาย ประหยัดคาใชจาย แตขอจํากัด คือบางครั้งผลการประเมินที่พนักงานประเมิน
กับผูบังคับบัญชาอาจมีผลประเมินไมตรงกัน ทําใหตกลงกันไมไดสงผลใหเกิดความขัดแยง
วิธีแกไข คือพนักงานและผูบังคับบัญชาตองบันทึกพฤติกรรมระหวางชวงเวลาการประเมิน
ไวใหชัดเจนและนํามาใชประกอบในชวงการสรุประดับสมรรถนะรวมกัน การประเมินตนเอง
และผูบังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) มีขั้นตอน ดังนี้
•
•
•
•
•

ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง
ผูบังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชา
ปรึกษาหารือและสรุป โดยความเห็นรวมของผูบังคับบัญชาและผูใต บังคับบัญชา
คณะกรรมการบุคคลของแตละหนวยงาน/องคกร ใหความเห็นชอบ
ผลการประเมิน
ผูบังคับบัญชา และฝายทรัพยากรบุคคลของแตละหนวยงาน/องคกรให
การดูแลพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามความคาดหวังขององคกร

แผนภาพที่ 1.10 แสดงขั้นตอนการประเมินตนเองและผูบังคับบัญชา (Self & Boss
Assessment)
พนักงาน
ประเมินตนเอง

ผูบังคับบัญชา
ประเมิน

พนักงานปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชา

คณะกรรมการบุคคลของ ผบ. /พนักงาน / ฝาย
หนวยงาน/องคกร ใหความ ทรัพยฯ จัดทํา IDPและ
เห็นชอบผลการประเมิน
พัฒนาพนักงาน

• คณะกรรมการบุคคลองคกรฯ ใหความเห็น
• ฝายทรัพยากรบุคคล รายงานผลใหคณะกรรมการบุคคล
บริษัทฯ ทราบผล
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ขอจํากัดของวิธีนี้ก็คือ การประเมินตนเอง ผูประเมินมักจะประเมินตนเอง
สูงกวาความเปนจริงหรือสูงกวาที่ผูบังคับบัญชาประเมินให
และผูบังคับบัญชาก็มักจะ
ประเมินสมรรถนะของลูกนองต่ํากวาความเปนจริง และมักมีความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อมา
ปรึกษาหารือสรุปรวมกับผูบังคับบัญชา แนวทางแกไขคือ ผูบังคับบัญชาจะตองบันทึก
พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชาในชวงประเมินไวเปนหลักฐาน
ขณะเดียวกัน ผูใตบังคับบัญชาก็จะตองบันทึกพฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะของตน
ไวเปนหลักฐานเชนเดียวกันและนํามาใชยืนยันในชวงปรึกษาหารือและสรุปสมรรถนะรวมกัน
นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะในการใหคําปรึกษาที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
3. การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เปนเทคนิค
การประเมินสมรรถนะโดยใชแบบทดสอบวัดความรูหรือทักษะตามสมรรถนะที่กําหนด เชน
แบบปรนัยเลือกตอบ แบบอัตนัยโดยใหผูเขาทดสอบเขียนอธิบายคําตอบ แบบทดสอบ
ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเงื่อนไขของการ
ทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบประเภทนี้ ไดแก แบบทดสอบความสามารถทาง
สมองโดยทั่วไป (General Mental Ability) แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เชน
Spatial Ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก และแบบทดสอบที่วัดทักษะ หรือ
ความสามารถทางดานรางกาย เปนตน
4. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณหรือสถานการณที่สําคัญๆ
(Critical Incident) เปนเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงเนนใหผูประเมินพฤติกรรม
บันทึกพฤติกรรมหลักๆ จากเหตุการณหรือสถานการณที่ผูถูกประเมินแสดงพฤติกรรม
และนํามาเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง วาสูงหรือต่ํากวา
5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เปนวิธีการประเมินที่งายที่สุด โดย
ใหผูถูกประเมินเขียนบรรยายผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมาวา ตนใชความรู ทักษะ
และพฤติกรรมอะไรบาง หลังจากนั้นผูประเมินจะวิเคราะหพฤติกรรมจากเรียงความวาผูถูก
ประเมินมีสมรรถนะแตละตัวอยูระดับใด
6. ประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) เปนเทคนิคที่ผูบังคับบัญชาหรือ
ผูประเมินทําการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาตามสมรรถนะที่กําหนด และประเมินวาเขามี
สมรรถนะอยูระดับใด การใชเทคนิคนี้มีขอจํากัด คือตองใชเวลามากในกรณีที่มีผูใตบังคับ
บัญชามากตองเสียเวลามาก วิธีการนี้เหมาะสําหรับใชในการสัมภาษณเพื่อเลื่อนตําแหนง
งาน หรือสัมภาษณคนเขาทํางาน เปนตน
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7. การประเมินโดยใชแบบสอบถาม(Rating Scale) เปนเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะที่สรางแบบประเมินโดยใชมาตราสวนประมาณคา ซึง่ แบบประเมินพฤติกรรมนี้
สรางไดหลายแบบ
แบบที่นิยมกันแพรหลายไดแกแบบประเมินที่ใชความถี่หรือปริมาณ
กําหนดระดับ (Likert Scale) ตารางดานลางเปนตัวอยางของการนําสมรรถนะการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจระดับ 1 (ขอ 1-3) ระดับที่ 2 (ขอ 4-5) มาเขียนเปนแบบประเมิน
ผลการประเมิน

การแกไขปญหาและการตัดสินใจ
ขอ
่1

ลักษณะพฤติกรรม
ระบุผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยอางอิงถึงขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีเหตุผล

2

กําหนดทางเลือกของแนวทางแกปญหาที่ไดจากผลการวิเคราะห

3

เลือกแนวทางการแกปญหาจากทางเลือกที่กําหนดไดอยางเหมาะสม

ตนเอง
99

รวมผล
การ
ประเมิน
ตนเอง

1 2 3 4 5
3

(ระบุตัวอยางเหตุการณ,
เหตุผล ที่แสดง
พฤติกรรมตามที่
ประเมิน)

3
4

3

ความเห็น
เพิ่มเติม

4
3
3.33

4

ตัดสินใจแกไขและคลี่คลายปญหาไดตามลําดับความสําคัญ

3

3

5

กําหนดแนวทางปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนาไดอยางสอดคลองกับสถานการณท่เี กิดขึ้น

3

3
3

8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored
Rating : BARS) เปนเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง
(Key Result Areas) ในสมรรถนะตัวนั้นๆ โดยแบงชวงการใหคะแนนของแตละพฤติกรรม
ที่แสดงออกระหวาง 1-9 ชวงตามแนวดิ่งลงมา สําหรับผูประเมินอาจเปนไดทั้งผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือรวมกันทั้ง 3 ฝายเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร
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9

กําหนดแผนงานหลัก ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ วิเคราะห
และประเมินความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
ติดตามควบคุมการบริหารโครงการ ตลอดจนกําหนดแนวทาง
ในการปองกันปญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน

8

กําหนดทิศทาง กลยุทธในการบริหารโครงการ ติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งบริหารโครงการขนาดใหญที่มีความ
เชื่อมโยงกับระบบงานหลายระบบในองคกรใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย

7

6

จัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการ และวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและคุมคา

5

4

รวมจัดทําแผนการดําเนินงาน ใชเครื่องมือตาง ๆ และ
แกไขปญหาเบื้องตนได

3

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

2

1

Level
Level
Level
Level
Level

1:
2:
3:
4:
5:

1-2
2.1 –
3.5 –
4.6 –
7.1 –

3.5
4.5
7
8.5

9. ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา (360۫ Evaluation) การประเมินสมรรถนะ
แบบ 360۫ นี้เปนการประเมินโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบ
ประเมิน จากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยให
ผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
ลูกนอง ลูกคา เปนตน และเมื่อทุกคนประเมินเสร็จแลวก็หาขอสรุปวาผูถูกประเมินมี
สมรรถนะอยูในระดับใด ขอดีของการประเมินแบบนี้ก็คือการประเมินโดยบุคคลหลายคน
หลายระดับทําใหมีหลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอจํากัดคือมี
ภาระเอกสารจํานวนมาก บางครั้งผูประเมินมีความเกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความเปน
จริง หรือเกิดพฤติกรรมฮั้วซึ่งกันและกันเปนตน
10. การประเมินแบบศูนยทดสอบ (Assessment Center) เปนเทคนิคการ
ประเมินที่ใชเทคนิคหลายๆ วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบ
ถาม การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา
กรณีศึกษา เปนตน ขอดีของการประเมินแบบนี้คือผลการประเมินมีความเที่ยง และความ
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เชื่อถือไดสูงเพราะใชเทคนิคหลายวิธีรวมกัน ใชคนหลายคนชวยกันประเมิน สวนขอจํากัด
ก็คือตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก เปนตน

บทบาทของผูบริหารในการนําระบบสมรรถนะมาใช (Executive Role for Competency Implementation)

• ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบสมรรถนะใหเขาใจอยางลึกซึ้ง
• ใหขอมูลกับคณะที่ปรึกษาฯ หรือคณะทํางานในการกําหนดสมรรถนะองคกร
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Core & Functional Competency)
• รวมจัดทําการเทียบวัดสมรรถนะหรือมาตรฐานของความสามารถของ
ผูดํารงตําแหนง (Job competency Mapping) ของผูใตบังคับบัญชา
• ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา
• รวมกําหนดแนวทางในการนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานตางๆ เชน การสรรหาและคัดเลือก การวางแผนความกาวหนา ฯลฯ
• ใหความเห็นในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามระบบ
สมรรถนะ (Competency Development Roadmap)
• สื่อสารและถายทอดความรูเกี่ยวกับระบบสมรรถนะแกผูใตบังคับบัญชา
ดูแล และชวยพัฒนาสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา
• วางแผนรวมกับผูใตบังคับบัญชาในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual development Plan) ของผูใตบังคับบัญชา ภายหลังการทํา
GAP Analysis
• มีสวนรวมในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (Coaching, OJT, Work Shadowing,
Mentoring, Project Assignment)
• สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบสมรรถนะมาใชในองคกร
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เ

ทคนิคการออกแบบและประยุกตใช
“Competency” เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Competency based Human Resources Management)
อาภรณ ภูวิทยพันธุ 1
ในชวงสองถึงสามปมานี้ไดมีการกลาวถึง Competency หรือที่เรียกกันเปน
ภาษาไทยวา ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ กันมากขึ้น จะเห็นไดจากหลายๆ
องคกรตางเริ่มเห็นความสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อัน
นําไปสูการสรางผลผลิตและผลประกอบการที่ดีใหกับบริษัท โดยองคกรไดตระหนักวาแทจริง
แลวการวัดความสําเร็จที่เปนเสมือนผลลัพธปลายทาง (Output/Outcome) นั้น มิไดเปน
หลักประกันวา ตอไปองคกรจะมีผลประกอบการที่ดีเหมือนเชนความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต
และในปจจุบัน พบวามีองคกรหลายแหงที่ไดปดกิจการไป หรือมีสวนแบงการตลาดที่ลดลง
เนื่องจากวาองคกรเหลานั้นมุงเนนแตความสําเร็จเพียงแคปจจุบันเทานั้น
จนละเลยที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรที่มีอยู อันเปรียบเสมือนปจจัยนําเขา (Input)
และเปนทรัพยากรหลักที่จะผลักดัน (Process) ใหเปาหมายและกลยุทธที่กําหนดขึ้นของ
องคกรประสบผลสําเร็จ

1

โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี p_arporn11@yahoo.com
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ดังนั้นแนวโนมของปนี้และในอีกหลายๆ ป กระแสเรื่อง Competency ยังมาแรง
และจะมีการนํา Competency ไปประยุกตใชกันตอไปมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการ
พัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development) แตอยางไรก็ตามมิใชเฉพาะเรื่องการ
พัฒนาสายอาชีพเทานั้น Competency ที่ถูกกําหนดขึ้นมายังไดถูกนําไปใชในแงมุมของการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องตางๆ อีกมากมาย
กอนที่จะเลาถึงการนํา Competency ไปประยุกตใชนั้น ผูเขียนขอทําความเขาใจ
เกี่ยวกับประเภท และวิธีการกําหนด Competency กอน ซึ่งผูเขียนไดรวบรวบและสรุปจาก
ประสบการณโดยตรง รวมทั้งประสบการณที่ไดมีโอกาสแบงปนความรูกับเพื่อนๆ สมาชิก
ในสายงานทรัพยากรมนุษย โดยแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ

ความสามารถหลัก
1. ความหมายโดยทั่วไปคืออะไร?
ความสามารถหลักหรือที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา Core Competency
บางแหงจะเปลี่ยนจาก Core เปน Organizational, Global, Common แลวแตจะเรียก
แนวคิดของการกําหนดความสามารถหลักนั้นก็คือ การตอบคําถามวาอะไรเปนจุดแข็งที่เปน
เสมือนปจจัยนําเขาที่จะผลักดันใหวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกรบรรลุผลสําเร็จ
ดังนั้นหากจะกําหนด Core Competency ได องคกรจะตองมีขอมูลที่พรอมกอนวาอะไรคือ
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธขององคกร เพราะขอมูลตางๆ เหลานี้จะเปนเสมือน
เข็มทิศชี้นําทางไดวาควรจะกําหนดความสามารถหลักขององคกรเปนอยางไรบาง
2. ใครมีสวนรวมในการกําหนดบาง?
บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดความสามารถหลักจะประกอบดวยบุคคล 3
กลุมหลัก ไดแก ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร ผูบริหารระดับสูงของแตละสายงาน และ
หนวยงานบุคคล
เนื่องจากการกําหนดความสามารถหลักจะเปนเรื่องเชิงนโยบายที่ถูก
กําหนดขึ้นและจะถูกนํามาใชกับพนักงานทุกคนทุกระดับที่เปนพนักงานรายเดือน
3. ตองจํากัดจํานวนหรือไม?
การกําหนดความสามารถที่จะตองนํามาพัฒนาและฝกฝนใหพนักงานทุกคน
มีนั้น ควรจะมีจํานวนไมมากนัก ตองเปนความสามารถหลักจริงๆ ที่จะถูกนํามาใชเพื่อพัฒนา
พนักงานใหมีความสามารถนั้นๆ ขึ้นมา โดยสวนใหญจะมีประมาณ 3-5 ตัว แตพบวา บาง
องคกรตองการแปลงความสามารถหลักใหเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่รอยเรียงตอกัน เพื่อ
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ใหจําไดงายขึ้น ความสามารถหลักที่ถูกกําหนดขึ้นมานั้นอาจมีมากกวา 5 ตัวก็ได แตไมควร
เกิน 10 ตัว เชน ความสามารถหลัก 7 ตัว ไดแก S-E-R-V-I-C-E มีความหมายวา
S
E
R
V
I
C
E

=
=
=
=
=
=
=

Self Learning (การเรียนรูดวยตนเอง)
Efficiency (ความมีประสิทธิภาพ)
Responsibility (ความรับผิดชอบ)
Vision Focus (การมุงสูเปาหมายรวมกัน)
Initiative (นวัตกรรม)
Customer Service (การใหบริการลูกคา)
Ethics and Integrity (จรรยาบรรณและความซื่อสัตย)

4. วิธีการกําหนด Core Competency เปนอยางไร?
วิธีการกําหนด Core Competency ที่นิยมมากที่สุดก็คือ การระดมสมองจาก
ผูบริหารทุกหนวยงานเพื่อกําหนดความสามารถหลักขององคกร แตกอนที่หนวยงานบุคคล
จะเชิญผูบริหารทุกหนวยงานมาประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดความสามารถหลักนั้น หนวยงาน
บุคคลควรจะจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับความสามารถหลักที่องคกร
จะตองมี โดยขอใหระบุเหตุผลประกอบความสามารถหลักที่พิจารณาเลือกขึ้นมาดวย หลัง
จากนั้น หนวยงานบุคคลควรจะสรุปความสามารถหลักทั้งหมดที่ผูบริหารระดับสูงเลือกขึ้น
โดยจะตองจัดประชุมเพื่อสรุป และเสนอขอความเห็นชอบของผูบริหารระดับสูงในแตละสายงาน
อีกครั้ง หลังจากที่ไดขอสรุปทั้งหมดแลวหนวยงานบุคคลควรจะนําสงสรุปความสามารถ หลักที่
กําหนดขึ้น ใหผูบริหารระดับสูงขององคกรพิจารณาอนุมัติ เพื่อนําไปประกาศใชตอไป
5. เมื่อได Core Competency แลว ขั้นตอนถัดไปทําอยางไร?
เมื่อกําหนดความสามารถหลักเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนถัดไปก็คือ การ
กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของ Core Competency แตละตัว โดยการแยกใหออกวาอะไร
คือพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น และแนนอนวาหากเปนตัว Core Competency ตัวเดียว
กัน พฤติกรรมที่คาดหวังควรจะแตกตางกันตามระดับตําแหนงงาน ซึ่งหัวหนางานควรมี
พฤติกรรมที่คาดหวังยากและสลับซับซอนกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะเรียกพฤติกรรม
ที่คาดหวังนี้วา Behavior Indicators โดยกําหนดพฤติกรรมแยกตามระดับความสามารถของ
แตละบทบาทตําแหนงงานที่ตางกัน (Proficiency Level) เชน ความสามารถหลักในเรื่อง
จิตสํานึกของความเปนเจาของ (Ownership Awareness) มี Proficiency Level และ Behavior
Indicators แบงเปน 3 ระดับ ไดแก Doing Level -- สําหรับตําแหนงพนักงาน และพนักงาน
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อาวุโส, Developing Level -- สําหรับตําแหนง หัวหนางาน และผูชวยผูจัดการ,
Advanced Level -- สําหรับตําแหนงผูจัดการขึ้นไป

และ

6. ควรมีการสื่อสารอยางไรใหพนักงานเขาใจ?
ความสามารถหลักที่กําหนดขึ้นมานั้น จะตองสื่อสารใหพนักงานทุกคนทุก
ระดับรับรูรวมกัน พบวามีหลากหลายวิธีการในการสื่อสารใหพนักงานเขาใจ เชน ฝายบุคคล
จัดเดินสายชี้แจงและอธิบายวิธีการใช Core Competency การสื่อสารผานทางสื่ออินทราเน็ต
วารสารของบริษัท บอรดบริษัท หรืออาศัยหัวหนางานเปนผูชี้แจงและทําความเขาใจแก
พนักงานภายใตสังกัดที่ตนดูแลรับผิดชอบ
นอกจากการกําหนด Core Competency ที่เปนเสมือน DNA หรือสายพันธ/
สายเลือดของคนในองคกรแลว พบวาขีดความสามารถที่จะทําใหพนักงานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น มิใชจํากัดอยูที่ Core Competency เพียงอยางเดียวเทานั้น ยังมี
ความสามารถเฉพาะงานที่มีความสําคัญ
และองคกรควรจะพิจารณากําหนดใหมีขึ้นดวย
เชนกัน โดยมีรายละเอียดของการกําหนด Job Competency ดังตอไปนี้

ความสามารถในงาน (Job Competency)
1. ความหมายโดยทั่วไปคืออะไร?
ความสามารถในงานหรือที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา Job Competency
จะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก
♦ ความสามารถที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงาน
(Managerial
Competency หรือบางที่จะเรียกเปน Professional Competency หรือ Leadership
Competency) เปนความสามารถที่ถูกกําหนดขึ้นในลักษณะของ Role Based ในแนว Horizontal Level โดยพิจารณาวาผูบริหารระดับที่เหมือนกันควรมี Managerial Competency ไม
แตกตางกัน เชน ผูอํานวยการทุกหนวยงานควรมีความสามารถในดานการบริหารจัดการงาน
ที่เหมือนกันอยู 3 ตัว ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนงาน การมีวิสัยทัศน
♦ ความสามารถที่เกี่ยวของกับงานดานเทคนิค (Technical Competency
หรือบางที่จะเรียกเปน Function Competency) เปนความสามารถที่ถูกกําหนดขึ้นมาแบบ
Function Based ในลักษณะของ Vertical Level ซึ่งจะถูกกําหนดขึ้นตามความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่แตกตางกันไป เชน งานขายจะมีความสามารถในงานที่แตกตางจากงาน
บัญชี

68

2. ใครมีสวนรวมในการกําหนดบาง?
บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนด Job Competency นั้นจะประกอบดวย 4
กลุมบุคคลหลัก ไดแก (1) พนักงาน ทําหนาที่ในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ (2) หัวหนางาน ทําหนาที่ในการตรวจสอบและใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงาน
ของตนเองและของลูกนองในทีม (3) หนวยงานบุคคล ทําหนาที่ในการประสานงานและ
เตรียมเอกสารและขอมูลตางๆ และ (4) ผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการติดตามและ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ตองจํากัดจํานวนหรือไม?
การกําหนดความสามารถในงานไมจํากัดจํานวนเหมือนเชนความสามารถ
หลัก จะมีกี่ตัวก็ได แตขอใหวิเคราะหและกําหนดความสามารถในงานใหมีความครบถวน
สมบูรณตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ บางตําแหนงงานมีความสามารถในงานที่ประกอบดวย
Managerial และ Technical Competency ประมาณ 20 ตัว แตนั่นไมไดหมายความวา
ความสามารถที่กําหนดขึ้นมาจะตองถูกนํามาใชใหครบทั้ง 20 ตัว ซึ่งการนําความสามารถ
ตัวใดมาประยุกตใชนั้น ขอใหพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปนในการบริหารและพัฒนา
คนเปนแตละเรื่องๆ ไป
4. วิธีการกําหนด Job Competency เปนอยางไร?
การกําหนด Job Competency จะตองถูกกําหนดขึ้นจากขอบเขตงานหรือ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบตามตําแหนงงานกลาวคือ กอนที่จะวิเคราะหหา Job Competency
จะตองมีการจัดทําใบกําหนดหนาที่งานของตําแหนงงาน (Job Description) กอน โดยให
วิเคราะหวางาน (Task) แตละงานที่รับผิดชอบจะตองมี Job Competency อะไรบาง อะไรคือ
ความรู (Knowledge: K) ทักษะ (Skills: S) และคุณลักษณะพิเศษสวนบุคคล (Attributes: A)
หรือที่เรียกยอๆ วา KSA ซึ่งหนวยงานบุคคลควรจะเตรียม Competency Checklist ไว
ลวงหนา โดยแบงกลุม Competency Checklist ตาม KSA ดังตัวอยางตอไปนี้
ความสามารถ
คํานิยามของความสามารถ
ความรู (Knowledge)
1 ความรูในสายวิชาชีพ มีความรูและความเขาใจในระบบหรือขั้นตอนการทํางาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรูและทักษะตางๆ ใน
ความรูดานบัญชีการเงิน การปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได
ดานงานบุคคล
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ความสามารถ
คํานิยามของความสามารถ
ทักษะ (Skills)
ดานการจัดการ (Management Skills)
1 ความเปนผูนํา
กลาตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยสามารถหาขอมูลและ
เหตุผลตางๆ มาสนับสนุน รวมทั้งกลารับผิดชอบในผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถโนมนาว ชัก
จูงใหผูอื่นปฏิบัติตามหรือมีความคิดเห็นคลอยตามได
2 ความมีไหวพริบเชิง
วิเคราะหสถานการณหรือปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ
รวมทั้งกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงาน และกลวิธีในการ
ทํางานไวลวงหนาเพื่อรองรับกับสถานการณที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ดานเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills)
1 การรวบรวมและ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของ
วิเคราะหขอมูล
รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะของความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล
2 ทักษะและความ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพงานโดย
รวดเร็วในการพิมพ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสามารถพิมพงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางรวดเร็ว
คุณลักษณะที่สําคัญสวนบุคคล (Personal Attributes)
1 ความนาเชื่อ
การแสดงออกที่นาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจทั้งการรายงาน
ขาวสารและการประกอบธุรกิจ
2 ความซื่อสัตย
ซื่อสัตยตอมาตรฐานวิชาชีพ เคารพตอจรรยาบรรณการ
ดําเนินธุรกิจ
เมื่อกําหนด Competency Checklist เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนถัดไปคือการ
กําหนด Job Competency จากลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาเลือก Job Competency
จาก Competency Checklist ที่ไดจัดทําขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
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รายละเอียดกิจกรรมหลัก (Key Activities) ความสามารถในงาน (Job competency)
ดานเอกสาร
1. พิมพจดหมาย และเอกสารตาง ๆ
♦ ความรูในการจัดเก็บเอกสาร (K)
2. ตรวจสอบและนําเสนอแฟมเอกสาร
♦ การรวบรวมและจัดทําเอกสาร (S)
3. จัดสงจดหมายและเอกสารใหกับ
♦ ความละเอียดรอบคอบ (A)
หนวยงานภายในและภายนอก
4. จัดเก็บจดหมาย และเอกสารตางๆ เขา
แฟมแยกตามหมวดหมู
5. เมื่อได Job Competency แลว ขั้นตอนถัดไปทําอยางไร?
ขั้นตอนถัดไปเมื่อกําหนด Job Competency ขึ้นมาแลวก็คือ การวิเคราะหหา
พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior Indicators) แยกตามระดับตางๆ (Proficiency Level)
รวมถึงการสื่อสารเพื่อนํา Job Competency ที่กําหนดขึ้นไปใชปฏิบัติตอไป ทั้งนี้แนวคิดและ
วิธีการจะเหมือนกับขอ 5 และขอ 6 ในสวนของ Core Competency
การนําเอา Core และ Job Competency ที่กําหนดขึ้นมาแลวไปประยุกตใชใน
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแงมุมตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection)
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เปนการกระบวนการหรือดานแรกในการหาคน
เขามาทํางาน ดังนั้นการสรรหาคนจึงมิใชการพิจารณาเพียงแคบุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่ําของตําแหนงงาน (Job Specification) เทานั้น แตการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานจะตองพิจารณาใหลึกลงไป โดยพิจารณาตาม Competency ที่กําหนดขึ้น
ดวยการนําพฤติกรรมของ Core Competency และ Job Competency ที่คาดหวังในแตละ
ตําแหนงงานมากําหนดเปนขอคําถามในการสัมภาษณผูสมัครแตละคน
ซึ่งขอคําถามที่
กําหนดขึ้นนั้น จะตองใหผูสมัครตอบคําถามในลักษณะปลายเปด เปนการแสดงความคิดเห็น
ของผูสมัครเอง โดยเนนใหผูสมัครเลาถึงเหตุการณ (Situation) การกระทํา (Action) และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น (Results) หรือที่เรียกกันวาวิธีการสัมภาษณแบบ S-T-A-R บนพื้นฐานของ
ความสามารถที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเพื่อการสัมภาษณ เชน
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Competency
Behavior
Question
ความรู
• อธิบายไดถึงขั้นตอนและวิธีการ • กรุณาอธิบายถึงแนวคิดและ
เกี่ยวกับการ
ทํางานที่เปนหลักการหรือเปน
หลักการดาน HRD ที่ทาน
พัฒนา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานHRD
เขาใจ และทานจะนําแนวคิด
ทรัพยากร
ดังกลาวมาปรับใชองคกรได
• เสนอแนะปญหาหรืออุปสรรคที่
มนุษย
อยางไร
อาจจะเกิดขึ้นในการทํางาน
โดยอางอิงจากความรูดาน
• แนวคิดที่ทานนําเสนอมา
ขางตนนั้น อะไรเปนปญหาหรือ
HRD ที่ไดรับ
อุปสรรคที่จะทําใหแนวคิด
• ระบุถึงขั้นตอนการทํางานที่ไม
ดังกลาวไมสามารถนํามาใชใน
มีประสิทธิภาพได
องคกรใหประสบผลสําเร็จได
• กระตุนจูงใจใหสมาชิกในทีม
สนใจที่จะแสวงหาความรูดาน • ทานคิดวา หัวขอใดในงาน
HRD ที่ทานชอบ และสามารถ
HRD เพิ่มขึ้น
ถายทอดใหกบั สมาชิกในฝาย
บุคคลไดดีที่สุด
• ทานคิดวางาน HRM และงาน
HRD ตางกันอยางไรบาง จง
อธิบายพรอมยกตัวอยาง
2. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and Development)
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานบนพื้นฐานของ Competency นั้นจะเนนที่การ
ประเมินหาชองวางความสามารถเพื่อหาจุดแข็งและจุดออนของพนักงาน ดวยการพิจารณา
เปรียบเทียบความสามารถที่คาดหวังกับความสามารถที่พนักงานทําไดจริง เพื่อหาวิธีการ
และแนวทางในการเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออนของพนักงาน ดวยการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงาน ดังตัวอยางเชน หัวหนางานบุคคล คาดหวังวาจะตองมีการทํางานเปนทีมอยูใน
ระดับ 3 แตคุณ ก ซึ่งเปนหัวหนางานบุคคล แสดงพฤติกรรมในเรื่องการทํางานเปนทีมอยูใน
ระดับ 2 แสดงวาความสามารถในเรื่องของการทํางานเปนทีมเปนจุดออนของคุณ ก จาก
ตัวอยางของแบบฟอรมการประเมินชองวางความสามารถของพนักงาน ดังนี้
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ความสามารถ

ระดับความ ระดับความสามารถที่ทําไดจริง
คาดหวัง
0
1
2
3
การทํางานเปนทีม
3

วิธีการพัฒนา
สงเขาฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาใน
ระหวางการทํางาน

พบวาผลของการประเมินหาชองวางความสามารถของพนักงาน
จะทําให
หนวยงานบุคคลสามารถวางแผนการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานอยางมีทิศทางและแนวทาง
มากขึ้น ทั้งนี้การจัดหลักสูตรอบรมอาจไมจําเปนตองจัดอบรมใหครบทุกระดับพฤติกรรมที่
คาดหวัง แตสามารถรวมกลุมระดับที่คาดหวังออกเปน 2 ระดับ ไดแก หลักสูตรอบรมสําหรับ
ผูบริหาร และหลักสูตรอบรมสําหรับพนักงาน ดังตัวอยางของการจัดหลักสูตรการสื่อสาร
ขอความ ตอไปนี้
ระดับความ
คาดหวัง

1
2
3
4

ระดับตําแหนงงาน

หลักสูตรอบรมเรื่องการสื่อสารขอความ

พนักงาน และพนักงานอาวุโส หลักสูตรสําหรับพนักงานถึงผูชวยผูจัดการ
หัวหนางาน และผูชวยผูจัดการ เนนใหวิทยากรพัฒนาพฤติกรรมในระดับที่ 1
และ 2
ผูจัดการ และผูจัดการอาวุโส หลักสูตรสําหรับผูจัดการขึ้นไป เนนให
วิทยากรพัฒนาพฤติกรรมในระดับที่ 3 และ 4
ผูอํานวยการขึ้นไป

3. การจูงใจและรักษาพนักงาน (Motivation and Retaining)
มีหลายๆ องคกรที่ไดนําเอาแนวคิด Competency มาใชในเรื่องของการ
จูงใจและรักษาพนักงาน
โดยมีความมุงหวังที่จะใหพนักงานมีความรูสึกรักและผูกพันกับ
องคกร อยากที่จะทุมเทและมุงมั่นในการทํางานเพื่อความสําเร็จของทั้งตนเอง หนวยงาน
และองคกร ซึ่งเทคนิคในการจูงใจและรักษาพนักงานที่นิยมนํามาใชกัน จะแบงเปน
ปจจัยที่มิใชตัวเงิน : ที่นิยมใชกันมากก็คือ (1) การจัดทําผังความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) เปนการใหโอกาสแกพนักงานในการเลื่อนตําแหนงงาน โอน
ยายและหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยพิจารณาวาพนักงานมี Competency พอที่จะเติบโตใน
สายอาชีพเดียวกันหรือตางสายอาชีพไดหรือไม (2) การจัดทําแผนทดแทนตําแหนงงาน
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(Succession Planning) เปนการหาผูสืบทอดตําแหนงงานเพื่อการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหเขามีโอกาสที่จะดํารงตําแหนงงานในระดับที่สูงขึ้นตอไป
(3) การบริหารคนดีมีฝมือ (Talent Management) ดวยการกําหนดวาพนักงานคนไหนที่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะเปน Talent ขององคกรได
ปจจัยที่เปนตัวเงิน : เปนรูปแบบของการปรับเงินเดือน หรือการใหเงินเพิ่ม
พิเศษโดยการเนนไปที่กลุมบุคคลที่มีทักษะที่เพิ่มขึ้น (Skill Based Pay) นั่นหมายความวา
บุคคลผูนั้นจะมีความสามารถในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยสวนใหญการใหเงิน
เพิ่มพิเศษนั้นจะทําควบคูไปกับการใหเลื่อนตําแหนงงาน หรือการโอนยายหนวยงาน ทั้งนี้เงิน
ที่ปรับขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคางานหรือความสําคัญของงาน (Critical Task) ที่ตอง
รับผิดชอบ
4. การใชคนใหเกิดประโยชน (Utilization)
การใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความสามารถที่เปนอยูของพนักงานแตละ
คน โดยเนนไปที่ put the right man in the right job, at the time, and fit the competency
กลาวคือเลือกใชคนใหถูกตองเหมาะสมกับงาน และเวลา รวมถึงเหมาะสมกับความสามารถที่
คาดหวังของตําแหนงงานดวย ทั้งนี้แตละคนจะมีความสามารถที่เปนจุดแข็งและจุดออนที่
แตกตางกันไป วิธีการนี้จะเนนไปที่ความสามารถที่เปนจุดแข็ง (Strength Based) ดวยการ
ดึงเอาจุดแข็งของพนักงานมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
สรุปวา องคกรจะสามารถเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน และเอาชนะคูแขงได
ก็ตอเมื่อองคกรเหลานั้นจะตองมุงเนนไปที่การพัฒนาตนน้ํา หรือการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน พบวาการพัฒนาใหพนักงานมีความสามารถหลักและความสามารถในงานได
แลว องคกรเหลานั้นยอมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น อันเปน
เสมือนปลายน้ําที่เปนผลลัพธจากการมีตนน้ําที่ดี

แ

นวทางการเขียน Job Competency
อยางมีประสิทธิภาพ
ณรงควิทย แสนทอง 1

จากการที่แนวคิดสมัยใหมไดหลั่งไหลเขามาในบานเราอยางไมขาดสาย บาง
เรื่องก็เปนเรื่องใหม บางเรื่องก็เปนเรื่องเกาแตนํามาใสกลองใหม บางเรื่องก็เปนทั้งเรื่อง
เกาและเรื่องใหมผสมกัน แตตั้งชื่อยี่หอใหม เขามาขายใหองคกรในบานเรา ขอดีอยางหนึ่ง
ขององคกรในบานเราคือชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ และกระแสคอนขางแรงและเร็ว แต.....ดวย
ความที่แนวคิดและเครื่องมือใหมๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงบอย จึงทําใหยังมีจุดออนอยูบาง
เชน มีแตเวลาเรียนรู แตไมคอยมีเวลานําไปปฏิบัติ ของเกาที่เรียนมายังไมทันไดนําไป
ปฏิบัติใหรูดํารูแดงเลยวาดีหรือไมดี พอแนวคิดใหมเขามาก็เหอของใหมอีก หรือบางครั้ง
องคกรมักจะรับทั้งแนวคิด รูปแบบ แนวทาง ตัวอยางพรอมทั้งแบบฟอรมมาเต็มๆ มาใชกับ
องคกร ไมมีการประยุกต สงผลใหเกิดปญหาติดตามมาหลายอยาง เนื่องจากสภาพแวดลอม
ลักษณะองคกรของเรากับของตางประเทศแตกตางกัน ในเรื่องของ Competency ก็
เชนเดียวกัน ผมเชื่อวา ณ เวลานี้ถาใครบอกวาไมรูจักและไมเคยไดยินคําวา Competency
คงจะเชยนาดูเลยนะครับ เขาอบรมกันมาหลายครั้ง อานหนังสือกันมาหลายเลม ฟงคนอื่น
มาก็มาก นักคิดนักทฤษฎีก็มีมาก หลากความคิดหลายสํานัก แตปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
การนําเอา Competency ไปใชงานคือ ไดแตตัวแบบ แตไมรูจะใชงานอยางไร เชน มีการ
1

วิทยากร และที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการผูจัดการบริษัท พีเพิล แวลูว
จํากัด narongwit_s@hotmail.com / www.peoplevalue.co.th
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กําหนด Core Competency, Functional Competency และ Job Competency ไดเสร็จ
เรียบรอย ไดคูมือมาหนึ่งเลม แตพอจะนําไปใชงานปรากฏวาไมรูจะเริ่มตนตรงไหน และจะ
ใชไดอยางไร ยิ่งองคกรไหนจางคนมาทําใหดวยแลว พอเขากลับไปก็ยิ่งกวาใบเสียอีก เพราะ
เขาอาจจะหยิบ Competency มาจากหิ้งหรือไมก็ชั้นขายของตามหาง อยางนี้เขาเรียกกันวา
“เสื้อโหล” เปนแบบ Free size องคกรไหนก็ใสได แตปญหาคือมันไมฟตกับแตละองคกร
ที่เกริ่นมาทั้งหมดนี้ ผมตั้งใจที่ชี้ใหเห็นวาการนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับ Competency
มาใชในองคกรนั้นเปนเรื่องที่ดี แตเราจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
คิดใหม สรางใหม ใหมีความเหมาะสมและสามารถใชงานไดจริง ถึงแมบางครั้งมันจะ
แตกตางจากทฤษฎีบาง ไมตรงกับหลักการบาง แตถามันเหมาะกับองคกรเรา ผมคิดวาจุด
นี้นาจะคุมคากวาการไปยึดเอาทฤษฎีและหลักการมากเกินไป
สําหรับวันนี้ ผมจะขอแนะนําแนวทางการจัดทํา Job Competency ซึ่งจากการ
ที่ไดศึกษาตํารับตําราและไดประสบการณจากการทําใหองคกรตางๆ แลว ผมคิดวาการ
จัดทํา Job Competency ควรจะมีแนวทางการเขียนดังนี้
ทบทวน Job Description ใหชัดเจน เนื่องจากการที่เราจะวิเคราะห Job
Competency ใหไดดีนั้น จะตองเคลียรใหไดกอนวาตําแหนงนั้นๆ ทํางานอะไร (Key
Responsibility) ผลที่องคกรคาดหวังจากตําแหนงนั้นคืออะไร (Expected Results) อะไร
คือความยาก/ความเสี่ยงหรือความทาทายของตําแหนงงานนั้น (Major Challenge) เพราะ
เวลาเราวิเคราะหหา Job Competency เราจะตองตั้งคําถามวาคนที่มี Competency
แบบไหน (ตองรูอะไรบาง ตองทําอะไรเปนบาง ตองเปนคนลักษณะแบบไหน) จึงจะ
สามารถทํางานในตําแหนงนี้ได
•

ออกแบบแนวทางการนําไปใชงานกอนการเขียน Job Competency
หลายครั้งที่เราสรางบานกอนแลวคอยมาคิดวาแตละหองจะใชทําอะไร อยางไร ซึ่งบางครั้ง
อาจจะสายเกินไป เพราะการออกแบบโครงสรางใหญจะตองมาจากโครงสรางหรือองคประกอบยอยๆ กอน การจัดทํา Job Competency ก็เชนเดียวกัน ถาตองการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ควรจะมารวมกันคิดกอนวา เราตองการนําเอา Job Competency ไปทํา
อะไรบาง เชน ใชในการคัดเลือกบุคลากร ใชในการเลื่อนตําแหนง ใชในการประเมินผลงาน
ใชในการพัฒนาฝกอบรม ฯลฯ แลวลองมาทํา Job Competency Model ตัวอยางสักหนึ่ง
ตําแหนง หลังจากนั้นจึงลองออกแบบการคัดเลือกบุคลากร ออกแบบการจัดทํา Training
Road Map การเขียน Competency ในใบประเมินผลงาน หรือจัดทําแบบประเมินผูที่เลื่อน
•
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ตําแหนงของตําแหนงนั้นๆ ดูกอนวาสามารถนําไปตอยอดไดหรือไม ถาไมไดควรจะ
ปรับปรุงการเขียน Job Competency ตรงไหนบาง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิ่งที่เรากําลัง
จะทํานั้น สามารถนําไปใชงานไดจริงกอนที่จะลงมือทําทั้งระบบ มิฉะนั้น อาจจะเจอปญหา
เหมือนกับที่หลายๆ องคกรเจอคือ ตองกลับมารื้อระบบใหมหลังจากทําเสร็จหมดแลว
เพราะติดขัดเรื่องการนําเอา Job Competency ไปตอยอดหรือเชื่อมโยงกับการใชงานใน
ระบบอื่นๆ
จัดทํา/เขียน Job Competency เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับ Competency มี
หลากหลาย จึงจําเปนตองหารูปแบบและแนวทางการเขียนที่นาจะเหมาะสมกับการบริหาร
งานและบริหารคนในองคกรของบานเรา ผมจึงไดทดลองกําหนดแนวการเขียน Job
Competency โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 : ความรู (Knowledge) สวนนี้เปนสวนที่จะตอบคําถามวา “คนที่
ทํางานตําแหนงนี้จะตองรูอะไรบางกอนที่จะทํางานได” ควรเขียนเฉพาะเจาะจงเฉพาะ
ตําแหนงลงไปเลยวาเขาตองรูอะไรบาง เชน รูจักชื่อผลิตภัณฑทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ รูจักวิธีการเคลื่อนยายและจัดเก็บผลิตภัณฑ
สวนที่ 2 : ทักษะ (Skills) สวนนี้เปนสวนที่จะตอบคําถามวา “คนที่ทํางาน
ในตําแหนงงานนี้ ตองสามารถทําอะไรเปน หรือทําอะไรไดบางกอนที่จะทํางานได”
การเขียนควรจะระบุใหชัดเจนวาเขาสามารถทําอะไรไดบางระดับไหน เชน สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปได สามารถตรวจดูสตอกสินคาในโปรแกรมของคลังสินคา
ได สามารถขับรถโฟคลิฟทได
สวนที่ 3 : ความสามารถในการคิด/ทัศนคติ/บุคลิกลักษณะ (Mental
Ability/Attitude/Personality) สวนนี้เปนสวนที่จะตอบคําถามวา “ถาคนๆ นั้นมีความรูและ
ทักษะเหมือนกันแลวคนแบบไหนนาจะทํางานไดดีกวามาตรฐาน (High Performer)”
เชน มีความละเอียดรอบคอบ การจัดลําดับความสําคัญของงาน การติดตามงาน
จากแนวคิดและตัวอยางการเขียน Job Competency ขางตนนี้ คงพอจะเปน
แนวทางใหกับองคกรตางๆ นําไปใชในการพัฒนา (สําหรับองคกรที่ไดดําเนินการไปแลว)
หรือเปนตัวอยาง (สําหรับองคกรที่กําลังจะทําในอนาคต) ไดบางนะครับ ผมคิดวาสิ่งสําคัญ
ที่สุดสําหรับการนําเอาระบบอะไรก็ตามเขามาใชในองคกร คือการกําหนดพิมพเขียวระบบ
นั้นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงพิมพเขียวของระบบนั้นไปสูพิมพเขียวของระบบงานอื่นๆ ใน
องคกรดวย สรุปงายๆ คือตองมองภาพรวมเพื่อดําเนินการสวนยอย จึงจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพของสวนยอยและเกิดประสิทธิผลในภาพรวมในเวลาเดียวกัน

C

ompetency กับ KPI สัมพันธกันอยางไร
ในระบบประเมินผลงานสมัยใหม?
ณรงควิทย แสนทอง 1

มีหลายคนสับสนวาระบบการประเมินผลงานสมัยใหมนั้นคือ KPI (Key Performance Indicator) อยางเดียว ไมมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมเหมือนในอดีตที่ผานมา บาง
คนก็คิดวาการประเมินผลงานสมัยใหมตองประเมินจาก Competency เทานั้น บางคนก็คิดวา
ตองนําทั้งสองสวนนี้มาประเมินรวมกัน แตปญหาที่จะถามตอคือ แลวจะนํามาใชรวมกันได
อยางไร เพราะกระแส KPI และกระแส Competency ดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นและเดินคูขนาน
กันมา ทําใหหลายคนหาจุดเชื่อมตอกันไมได เพราะทั้งสองเรื่องนี้ไมมีเรื่องไหนเปนหัวขอ
ยอยของอีกเรื่องหนึ่ง ไมเหมือน Balanced Scorecard (BSC) กับ KPI ที่พอจะเดาได
วา KPI เปนตัวชี้วัดผลงานหลักที่อยูในเครื่องมือยี่หอ BSC
บางองคกรนําเอา Competency มาใชกอน ซึ่งมีทั้ง Core Competency
(คานิยมองคกร) มีทั้ง Functional Competency (ความสามารถรวมของสายงาน/ระดับ)
และมีทั้ง Job Competency (ความสามารถของผูดํารงตําแหนงงาน) พอจะพัฒนาระบบ
การประเมินผลงานแบบใหมก็นํา Competency มาใชในการประเมินผลงานประจําปเลย
จึงทําใหเกิดปญหาวาหัวขอการประเมินมากเกินไป หรือทําใหเกิดปญหาที่การประเมิน
สวนนี้ยอนกลับไปเหมือนกับการประเมินพฤติกรรมของระบบประเมินผลในอดีตที่ผานมา
อีก (แตเปลี่ยนชื่อเปน Competency และเขียนคําอธิบายเสียใหมเทานั้น) สุดทายก็เหมือน
1
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เหลาเกาในขวดใหมดีๆ นี่เอง
เพื่อใหเห็นภาพของความสัมพันธระหวาง KPI กับ Competency ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จึงขอนําเสนอดวยภาพดังตอไปนี้

วัตถุประสงคหลัก
(Key Objective)

ตัวชี้วัดผลงานและเปาหมาย
(KPI and Target)
แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

พฤติกรรมในการทํางาน
(Competency)

วัตถุประสงคหลัก (Key Objectives)
จากภาพนี้จะเห็นวาจุดเริ่มตนของการประเมินผลงานประจําป มาจากวัตถุประสงคหลักขององคกรวาปนี้ตองการเนนอะไรบาง สวนใหญจะหนีไมพนเรื่องเพิ่มผลกําไร
เพิ่มยอดขาย ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิผลในการผลิตหรือสงมอบ ฯลฯ
•

ตัวชี้วัดผลงานหลักและเปาหมาย (KPI and target)
จากวัตถุประสงคที่องคกรตองการก็จะแปลงมาสูการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
หรือที่นิยมเรียกกันวา KPI เพราะวัตถุประสงคหลักขององคกรหนึ่งขออาจจะมี KPI มากกวาหนึ่งตัวก็ได การกําหนด KPI มักจะมาพรอมกับคาตัวเลขเปาหมายวาจะเปนกี่บาท กี่
หนวย กี่เปอรเซ็นต ฯลฯ
และปจจัยที่จะชวยให KPI บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวมาจาก 2 ปจจัย
หลักดังนี้
•

แผนปฏิบัติการ (KPI and target)
แผนปฏิบัติการ คือสิ่งที่จะชวยการันตีวา KPI จะบรรลุเปาหมายไดถา
ผูปฏิบัติงานมีแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
•
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1. ทรัพยากรนําเขา (Resources)
2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทํางาน (Working Process)
3. การประกันความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก (External factors)
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (Competency)
ถึงแมจะมีเปาหมายที่ทาทาย และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพียงใด
ก็ตาม ถาคนทํางานไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือ
ไมไดปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว ก็คงจะไมมีประโยชนอะไร ดังนั้น พฤติกรรมหรือ
Competency ในการทํางานในแตละป จึงเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่
เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงนั่นเอง
•

สรุป จากภาพและคําอธิบายดังกลาวจะเห็นไดวา KPI คือตัวชี้วัดผลงานและ
เปาหมายในการทํางานของผูดํารงตําแหนงในแตละป และ Competency คือพฤติกรรมที่
ตองการจากผูดํารงตําแหนงหรือผูที่รับผิดชอบใน KPI ขอนั้นๆ วาจะตองมีพฤติกรรมใน
เรื่องใดบาง จึงจะชวยใหมั่นใจวาไดเปาหมายตาม KPI ที่กําหนดไว ซึ่งการกําหนด
Competency เพื่อการประเมินผลงานประจําป จะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ KPI ที่
ถูกประเมินในแตละปดวย ไมใชนําเอา Core Competency,Functional Competency
หรือ Job Competency มาประเมินผลงานในแตละป เพราะ Competency เพื่อการ
ประเมินผลงานตอบคําถามเพียงวา พฤติกรรมอะไรบางที่จะชวยใหผูดํารงตําแหนงสามารถ
ทํางานไดบรรลุเปาหมายหรือดีกวาเปาหมาย ในขณะที่ Job Competency ตอบคําถาม
ที่วาผูที่ดํารงตําแหนงงานนี้ควรจะมี Competency (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ)
อะไรบางที่สามารถทํางานในตําแหนงงานนี้ได ซึ่งจะมีความหมายกวางกวา Competency
เพื่อการประเมินผลงานประจําปที่เนนเพียงการตอบสนองเปาหมายของ KPI เทานั้น

ก

ารสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
(Competency Based Interview)
ผศ. ดร. ศิริพร แยมนิล1

ปจจุบันหนวยงานตางๆ ทั้งในภาคราชการและเอกชนตางเนนที่จะนําระบบ
Competency หรือสมรรถนะ มาใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แทบทุกหนวยงาน
มีการศึกษาเพื่อคนหาคุณลักษณะของบุคลากรที่กอใหเกิดผลงานที่ดีเลิศ และกอใหเกิด
ความสําเร็จขององคกร
อยางไรก็ตามการมี Competency ที่ดีและครบถวน นาเชื่อถือเพียงใด จะไม
บังเกิดผลใดๆ เลย หากหนวยงานเหลานั้นละเลยที่จะนํา Competency มาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ Competency สามารถนํามาใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแตการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานหรือคาตอบแทน
(ศิริพร แยมนิล, 2549) แตในทางปฏิบัติยังมีหนวยงานไมมากนักที่นําระบบ Competency
มาใชอยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน (สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547) ในบางหนวยงานนั้น การสัมภาษณคนเขามา
ทํางานใชเพียง “ความรูสึก” ชอบหรือไมชอบ แทนที่จะมีการคัดเลือกจากขอเท็จจริง หรือ
Competency ที่เหมาะสมของผูสมัครงาน เปนผลใหไดคนที่ไมเหมาะสม หรือมีปญหาใน
การทํางาน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอองคกร ในที่สุด
บทความนี้ มีวัตถุประสงคที่จะอธิบายถึงวิธีการคัดเลือกบุคลากรโดยใชเทคนิค
”การสัมภาษณโดยยึดสมรรถนะ” (Competency Based Interview) โดยเนื้อหาจะกลาวถึง
การคัดเลือกบุคลากรโดยวิธีการสัมภาษณ แนวทางการสัมภาษณโดยยึดหลัก Competency
1

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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ประเภทของการสัมภาษณ กระบวนการในการสัมภาษณ และตัวอยางคําถามที่ใช โดย
ผูเขียนหวังวาองคความรูเหลานี้จะเปนแนวทางใหหนวยงานไดนําระบบ Competency ที่มี
อยูในปจจุบัน มาประยุกตใชในการคัดเลือกบุคคลของหนวยงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

การคัดเลือกบุคลากรโดยวิธีการสัมภาษณ
ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับตําแหนงงานที่
ตองการนั้น จําเปนตองมีเครื่องมือและหลักเกณฑที่เหมาะสม เครื่องมือที่นิยมใชกัน ไดแก
การสัมภาษณ การทดสอบบุคลิกภาพ การทดสอบสติปญญา การวัดความสามารถ
ทางดานรางกาย และการทดสอบโดยทดลองทํางาน เปนตน ซึ่งในการเลือกใชเครื่องมือ
แตละชนิดนั้น จะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสมรรถนะที่ตองการจะประเมิน และแตละวิธี
ก็มีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน (สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล,
2547 อางอิงจาก HR Guide to Internet: Personnel Selection Methods)
การสัมภาษณงานเปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย วิธีการ
สัมภาษณแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
interview) และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) (วิทยา ดาน
ดํารงกูล, 2546) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณจะกําหนดชุดคําถามที่เปน
มาตรฐานเพื่อถามผูสมัครทุกราย สวนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ไมมีการกําหนด
คําถามที่เปนมาตรฐาน จะมีลักษณะเปนการสนทนากับผูสมัคร เปดโอกาสใหผูสัมภาษณมี
การซักถามพูดคุยและไมมีขอคําถามตายตัวเหมือนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
มีผูสนใจทําการศึกษาประสิทธิภาพของการสัมภาษณทั้ง 2 ประเภทนี้ พบวา
การสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีความเที่ยงตรงมากกวาแบบไมมีโครงสราง (McDaniel,
Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994) นั่นคือการสัมภาษณแบบมีโครงสรางสามารถ
จําแนกผูสมัครที่ปฏิบัติงานไดดีออกจากผูสมัครที่มีแนวโนมที่จะทํางานไมดีและไมประสบ
ความสําเร็จไดมากกวาการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
นอกจากนี้ Robert Wood, Tim Payne (1998: 49) ไดสรุปปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเลือกใชเครื่องมือแตละเครื่องมือ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดสมรรถนะ ไว
ดังนี้
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ตารางที่ 1. การตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือเพื่อการสัมภาษณบุคลากร

ตนทุน/
คาใชจาย
ความ
นาเชื่อถือ
ปริมาณผูสมัคร
ในการพิจารณา
ความสามารถ
ในการแยกแยะ
คนที่มีความ
สามารถกับไมมี
ความสามารถ
ตําแหนงที่
เหมาะสม

การประเมิน การ
แบบสอบถาม การทดลอง การสัม
การตั้ง
จากใบ ทดสอบ บุคลิกภาพ ปฏิบัติงาน ภาษณงาน ศูนยกลาง
สมัครงาน
การประเมิน
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง
ปานกลาง สูง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

ต่ํา

สูง

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง สูง

พนักงาน พนักงาน พนักงาน
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

พนักงาน พนักงาน พนักงาน
ระดับกลาง ระดับกลาง ระดับสูง
-สูง
-สูง

ดังนั้นการเลือกใชเครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อคัดเลือกบุคลากรจะตองคํานึงถึง
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาวิธีการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
เปนเครื่องมือที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง ที่จะใชในการประเมินคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ
ของผูสมัครงานที่จะเขามาทํางานรวมกับองคการไดเปนอยางดี เนื่องจากมีตนทุนการใช
จายที่ไมสูงนัก มีความนาเชื่อถือสูง สามารถแยกแยะคนที่มีความสามารถกับไมมีความสามารถ
ไดในระดับปานกลาง แตมีขอจํากัดคือสามารถทําไดในกรณีที่มีผูสมัครจํานวนไมมากนัก

แนวคิดของการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล (2547) ไดกลาวถึงความหมาย
ของการสัมภาษณบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ
วาหมายถึงการทํานายพฤติกรรมใน
อนาคตจากการประเมินพฤติกรรมในอดีต ผูสัมภาษณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ผานมาของผูสมัครงานจากเหตุการณที่เกิดขึ้น การสัมภาษณบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ
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เปนการกําหนดคําถามที่มีโครงสรางซึ่งมีสวนสัมพันธกับหลักเกณฑที่จําเปนและสมรรถนะ
ที่ตองการ
Mike Saunders (2005) ไดใหความหมายของการสัมภาษณโดยยึดหลัก
สมรรถนะ คือ การประเมินการเรียนรูของผูสมัครงาน โดยแยกแยะขีดความสามารถผาน
กระบวนการสัมภาษณงาน เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกจากผูสมัครงาน ตลอดจนประเมินการ
กระทําของผูสมัครงาน และแปลการเรียนรูไปสูสถานการณใหมๆ (อางอิงจาก สุนิสา
พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547)
นอกจากนี้ Shermon (2004) อธิบายวาการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ ที่
มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured approach) และคําถามที่
ถามผูรับการสัมภาษณควรจะเปนคําถามเดียวกัน ซึ่งจะแสดงถึงความเชื่อมั่นและเที่ยงตรง
ในกระบวนการสัมภาษณ เพราะถาใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หรือการถามคําถาม
ที่ไมเหมือนเดิม ไมมีทิศทาง ก็จะทําใหไดคําตอบที่หลากหลาย แตไมสามารถเปรียบเทียบ
กันได และกอใหเกิดความไมยุติธรรมในการตัดสิน
2) เปนคําถามในเชิงสถานการณ (Situational based) ซึ่งจะสามารถสะทอน
หรือแยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวางผูที่สามารถปฏิบัติงานที่ดีและไมดีได (Good
and poor performance) อยางไรก็ตาม เปนการตั้งคําถามที่คอนขางยาก ดังนั้นอาจจะ
ตองวิเคราะหจากลักษณะงานของตําแหนงนั้นๆ ประกอบดวย
3) ผูสัมภาษณตองไดรับการฝกฝนทักษะในการสัมภาษณมากอน (Need to
be trained) ซึ่งในเรื่องการฝกอบรมนี้คนสวนใหญมักจะไมคอยไหความสําคัญกันเทาใดนัก
เนื่องจากเชื่อวาการสัมภาษณเปนเรื่องงายๆ และทุกคนก็สามารถทําไดดีอยูแลว
จากการศึกษาของ Owens, Sharon Ann (1992 อางอิงจากสุนิสา พรหมวรุณ
รักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547) เรื่อง “การคัดเลือกครูอยางมีประสิทธิภาพ :
กระบวนการสัมภาษณ” พบวา การคัดเลือกทีมงานเพื่อเปนผูสัมภาษณงาน การกําหนด
สมรรถนะของครูที่มีประสิทธิภาพ การอบรมครูผูทําการสัมภาษณ การวิเคราะหงาน และ
การทดลองทํางาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญทุกๆ ขั้นตอน

ประเภทการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
การสัมภาษณบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ ควรใชการสัมภาษณ 3 ประเภท
(สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547) ดังนี้
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1. การสัมภาษณประวัติผูสมัครงาน (The biographical interview) วิธีการนี้
เริ่มจากการสัมภาษณโดยพิจารณาจากประวัติของบุคคล โดยดูจากประสบการณ แรงจูงใจ
ในการทํางาน ฯลฯ จากนั้นก็จะประเมินผล โดยนําผลจากการสัมภาษณประวัติบุคคลมา
พิจารณา ทั้งนี้จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ เชน ขีดความสามารถของแตละตําแหนงที่
ชัดเจน ซึ่งจะถือวาเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หากไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนจะ
กลายเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางทันที
2. การสัมภาษณแบบประเมินจากขอมูลในอดีต (The backward looking
interview) วิธีการนี้ผูสัมภาษณจะสอบถามผูถูกสัมภาษณจากประสบการณการทํางานที่
ผานมา โดยดูจากใบสมัครงาน และคําถามจะเปนในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ผูสมัครเคยทํา
มากอน เปนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น คําตอบของผูสมัครจะถูกวิเคราะหและมีการกําหนด
ตัวชี้วัดพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธกับขีดความสามารถที่ตองการ และมีการทดสอบใน
หลายๆ ทาง ตัวอยางคําถาม เชน “ชวยยกตัวอยางงานที่คิดวาประสบความสําเร็จที่สุดใน
ชีวิตการทํางานของคุณ” “ปญหาอะไรในการทํางาน ซึ่งคุณคิดวาทําใหคุณรูสึกแยมากๆ”
3. การสัมภาษณแบบการคาดการณลวงหนา (The forward looking interview)
วิธีการสัมภาษณนี้ จะคลายกับการสัมภาษณแบบประเมินจากขอมูลในอดีต แตตางกันที่
คําถามจะเปนลักษณะของการคาดการณลวงหนาในสิ่งที่ผูสมัครอาจจะทําในอนาคต โดย
เปนการสัมภาษณเชิงสถานการณ ซึ่งนําไปสูการประเมินขีดความสามารถไดงายขึ้น โดย
การประเมินจะไดคําตอบ 3 รูปแบบ คือ 1) ตอบคําถามดี 2) ตอบคําถามได และ 3) ตอบ
คําถามไมดี
จะเห็นไดวาผูทําการสัมภาษณจะตองมีประสบการณในการสัมภาษณพอสมควร
ที่จะดึงเอาความรูที่ซอนเรน ประสบการณและคุณลักษณะภายในตางๆ ของผูสมัครออกมา
โดยประวัติการทํางาน คําถามทั้งเชิงในอดีตและอนาคต จะชวยเพิ่มความเที่ยงตรงของการ
คัดเลือกบุคคลไดดียิ่งขึ้น

กระบวนการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
กระบวนการสัมภาษณ ที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน (Objectives) วาตองการคนที่มี Competency
ใดบาง เพื่อทําใหไดบุคลากรตามที่หนวยงานตองการ
2. การเตรียมตัว (Preparation) ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนมากโดยเฉพาะผูทําการ
สัมภาษณ การสัมภาษณที่ดําเนินไปโดยที่ผูสัมภาษณไมเขาใจในเนื้องาน และหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงงาน จะทําใหเกิดความผิดพลาดในเรื่องสมรรถนะได
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แนวทางในการเตรียมตัวผูสัมภาษณ มีดังนี้
2.1 ควรอานและทําความเขาใจกับคําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
อยางถองแท ในประเด็นตอไปนี้
• จุดมุงหมายทั่วไป
• หนาที่ความรับผิดชอบหลักและความหลากหลายของงาน
• สภาพการณแวดลอมของธุรกิจ
• กรอบการทํางานของหนวยงาน
• ความสัมพันธภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ
• ทิศทางของหนวยงาน
• ความรูตางๆ ไดแกทักษะและประสบการณที่สําคัญสําหรับการทํางาน
• หนาที่ความรับผิดชอบใหมที่ควรจะเพิ่มเติม หรือความรับผิดชอบ
บางอยางควรจะตัดทิ้ง
2.2 ควรทราบทักษะที่จําเปนของตําแหนงงาน Shermon (2004) อธิบายวา
ทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในทุกๆ ตําแหนง มักจะถูกบรรจุอยูใน Job description
เชน ตําแหนงพนักงานขายในระดับตน ตองมีทักษะ เชน การสื่อสารที่ดี การกลาแสดงออก
ความสามารถในการจัดการและการวางแผน และความสามารถในการจูงใจที่ดี ซึ่งผูทํา
การสัมภาษณจะตองใหความสนใจเปนพิเศษในทักษะเหลานี้
2.3 การวิเคราะหใบประวัติ (Resume analysis) ในใบประวัติจะแสดงถึง
ความสามารถและทักษะของผูสมัคร โดยปกติใบประวัติจะมีวิธีการเขียนเปน 2 ลักษณะ ไดแก
- เรียงตามระยะเวลา ซึ่งจะทําใหเห็นชัดเจนในเรื่องระยะเวลา และ
สถานที่ที่ผูสมัครทํางานอยูในแตละแหง
- เรียงตามหนาที่ที่เคยรับผิดชอบ
ทําใหทราบเกี่ยวกับภูมิหลังของ
ตําแหนงหนาที่ เปนตน
ในใบประวัติ (Resume) ควรจะ
• เปนระเบียบเรียบรอย
• ปราศจากคําผิด สะกดผิด
• เขียนอยางมืออาชีพ (Professional)
• มีขอความที่แสดงถึงความสามารถของผูสมัคร
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3. การสัมภาษณ ดวยวิธีการดังนี้
(3.1) การตั้งคําถาม (Questioning) ผูสัมภาษณควรตั้งคําถามที่หลาก
หลาย ในที่นี้จะขอยกตัวอยางลักษณะการตั้งคําถามบางประเภทที่มักใชกันบอยๆ ไดแก
(1) คําถามปลายปด (Close-ended questions) เปนการตั้งคําถาม
โดยสามารถใหตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” เชน “คุณสามารถทํางานในสถานการณที่มีความ
กดดันไดไหม?”
(2) คําถามปลายเปด (Open-ended questions) เปนการตั้งคําถาม
เมื่อตองการขอมูล ขอเท็จจริง การอธิบายสิ่งตางๆ เชน “คุณจะทํางานใหสําเร็จ ภายใต
สถานการณที่มีความกดดันไดอยางไร?”
(3) คําถามเกี่ยวกับการประสบการณการทํางาน (Past-perfor mance
questions) ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะเราคาดวาสิ่งที่ทํามาในอดีต จะสามารถคาดการณ
ถึงการกระทําในอนาคตได มักเปนคําถาม เชน “ชวยเลาประสบการณการทํางานที่ผาน
มา...ยกตัวอยางงานที่ประสบความสําเร็จ...”
(4) คําถามในเชิงลบ (Negatively balanced questions) เพื่อ
พยายามใหผสู มัครแสดงตัวตนออกมาใหมากที่สุด ตัวอยางคําถาม เชน “อะไรคือสิ่งที่ทํา
ใหคุณไมพอใจมากที่สุด?” หรือ “ชวยยกตัวอยางการกระทําที่แยที่สุดของคุณ”
(5) คําถามเชิงสะทอน (Reflexive questions) คําถามในลักษณะนี้
จะใชเมื่อการสนทนาในประเด็นปจจุบันกําลังจะเสร็จสิ้นลง
และตองการตั้งคําถามใน
ประเด็นอื่นๆ เปนคําถามที่มักจะลงทายดวยคําวา “ใชไหม” “ดีไหม” “เห็นดวยไหม” เชน
“เราควรจะเปลี่ยนไปคุยตอในประเด็น....บาง ดีไหม?”
การตั้งคําถามยังมีอีกหลายประเภท แตอยางไรก็ตามผูสัมภาษณตอง
พิจารณาจากเวลาที่ใชในการสัมภาษณดวย พยายามเลือกใชคําถามที่เหมาะสมและถาม
ใหเฉพาะเจาะจงที่จะเปนประโยชนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหมากที่สุด
(3.2) การสรางบรรยากาศเปนมิตร (Rapport) ควรทําใหผูสมัครงานรูสึกผอน
คลาย หลีกเลี่ยงการทําใหรูสึกวาถูกกดดัน เพราะการสัมภาษณเปรียบเสมือนการแลก
เปลี่ยนขาวสาร
ดังนั้นบรรยากาศที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เหมาะสม
ควรจะเกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ (Shermmon, 2004) ยกเวนวาตําแหนงที่ตองการคนที่
สามารถทํางานภายใตความกดดันได
(3.3) การดําเนินการสัมภาษณโดยยึดสมรรถนะ ควรมี 3 สวนดังนี้
(1) ใหผูสมัครงานแนะนําตัว และถามคําถามทั่วไป
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(2) สัมภาษณโดยใชการตั้งคําถามที่เตรียมไว ใหครอบคลุมสมรรถนะ
ที่ตองการ ควรใชเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง (สุนิสา พรหมวรุณรักษ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล,
2547)
(3) ใหโอกาสผูสมัครงานในการสอบถามขอมูลและปดการสัมภาษณ
ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการสัมภาษณที่สําคัญ การมีกระบวนการสัมภาษณที่ดีจะ
ทําใหสามารถจัดการกับอคติไดมาก ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ ควรคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก
เพื่อจะไดบุคลากรที่เหมาะสมมากที่สุด
ตัวอยางคําถาม (ทั่วไป) ของการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ
• กรุณาพูดถึงตัวคุณเอง
• ลองบอกเหตุผลวาทําไมเราควรจะเลือกคุณเขามาทํางาน
• ลองเลาเรื่องอะไรก็ไดมาสัก 1 เรื่อง
• เวลาวางคุณทําอะไร อะไรคืองานอดิเรกของคุณ
• ปจจุบันคุณทํางานอะไร และคุณเรียนรูอะไรจากงานนั้นบาง
• ทําไมคุณเลือกที่จะมาทํางานที่นี่ และคุณรูอะไรเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
ของเรา
• คุณสนใจทํางานในตําแหนงใดมากที่สุด เพราะอะไร ทําไมคุณถึงรูเกี่ยวกับ
งานนี้
• ลองบอกจุดแข็งและจุดออนของคุณ
• สาขาที่คุณเรียนมา สามารถนํามาใชในงานไดอยางไรบาง
• จุดมุงหมายระยะสั้นและยาวในการทํางานของคุณคืออะไร และคุณจะทําให
สําเร็จไดอยางไร
• อะไรที่คุณอยากจะทําในอีก 5 ปขา งหนา
• คุณทํากิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรระหวางการเรียนบาง คุณไดเรียนรูอะไร
• คุณจะขัดของไหมหากเราตองการคํารับรองจากที่ทํางานเดิมเพิ่มเติม
• ชวยบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางาน มาสัก 2 - 3 อยาง
• ทําไมคุณถึงลาออกจากงานเดิม
• อะไรคือหลักเกณฑในการเลือกหนวยงานที่คุณจะมาสมัครงาน
• คุณคิดวาจะสามารถทําอะไรใหแกองคกรไดบาง
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• งานประเภทไหนที่คุณอยากทํามากที่สุด/นอยที่สุด ทําไม
• คุณสามารถทํางานรวมกับคนที่มีความสนใจหรือพื้นฐานที่แตกตางจากคุณ
ไดไหม
• คุณมีวิธีอยางไรในการทํางานภายใตความกดตัน
• คุณไดเรียนรูอะไรจากความผิดพลาดมาบาง
• ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาควรมีลักษณะ
อยางไร
• คุณชอบบรรยากาศในการทํางานลักษณะไหน
• คุณเคยเจอปญหาอะไรที่คดิ วาหนักที่สุด
และคุณมีวิธีในการแกปญหา
อยางไร
โดยสรุปจะเห็นไดวาการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะนั้น มีระเบียบขั้นตอน
และแนวปฏิบัติที่พอจะทําใหผูทําหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใชเปนแนวทางได
พอสมควร อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกรับคนเขามาทํางานในองคกรเปนเรื่องสําคัญ
ดังนั้นทานจะตองแนใจวาไดใหความสําคัญตอวิธีการและเครื่องมือในการคัดเลือกอยาง
เพียงพอ ที่จะใหไดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานอยางแทจริง
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รื่องนารูเกี่ยวกับหลักสมรรถนะ
ในการบริหารงานบุคคล
1

มณีโชติ บํารุงผล 2
วลัยลักษณ อนุพันธนันท

บทนํา
1. ที่มา
“ระบบการกําหนดตําแหนง” เปนหัวใจของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เหตุผลสนับสนุนคือ หากมีการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสมจะดึงดูดคนเกงคนดีเขามารับ
ราชการมากขึ้น บุคลากรภายในหนวยงานเห็นถึงความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนก็จะมี
ความมั่นใจ พอใจ รูสึกมั่นคง มีใจที่จะอยูในองคกร เปนการรักษาคนดีไวกับองคกรไดเปน
อยางดี ตลอดถึงการรับบุคลากรเขามาทํางานใหมยังสามารถรับบุคลากรที่มีสมรรถนะตรง
กั บ งานที่ ต อ งการ มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนได อ ย า งเหมาะสมและสามารถอ า งอิ ง อั ต รา
ผลตอบแทนไดตามตลาดแรงงานอีกดวย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ จากการสํารวจ
การประชุม อบรม และสัมมนาของสํานักงาน ก.พ. อาจกลาวไดวาเกิดขึ้นจากหลายปจจัย
1

บทความนี้รวบรวมขึ้นจากการเขารวมสัมมนา และสรุปจากบทความของสํานักงาน ก.พ. ที่กองการเจาหนาที่ กรม
โยธาธิการและผังเมือง จัดทําขึ้น เพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในเรื่องสมรรถนะกอนมีการปรับใช ทั้งนี้
สํานักงาน ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนการดําเนินการบางอยางไปจากบทความนี้บางตามความเหมาะสม
2
กองการเจาหนาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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แตปจจัยที่สําคัญไดแก
1. ระบบการกําหนดตําแหนงที่ไมเหมาะสม มีมาตรฐานกลางที่ไมยืดหยุน
กลาวคือระบบการกําหนดตําแหนงงานโดยใชซีเปนตัวแบง (Common Level) ในทุกระดับ
และใชเปนมาตรฐานเดียวกันนั้น ไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
2. การจําแนกคางานที่ไมชัดเจน ทั้งนี้เกิดขึ้ นเพราะไมสามารถกําหนด
คางานใหอยูบนพื้นฐานเดียวกันไดภายในทุกกลุมทุกสาขา
3. มีการเลื่อนไหลของตําแหนงงานไมเหมาะสม มีสายงานอยูเปนจํานวน
มากภายในหนวยงาน
4.
การคัดเลือกผูปฏิบัติราชการในตําแหนงตางๆ ยังเนนที่วุฒิทางการ
ศึกษามากกวาสมรรถนะที่มีความจําเปนดานอื่นๆ ตอการทํางาน
5. บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นมี เ พี ย งบั ญ ชี เ ดี ย วสํ า หรั บ ทุ ก กลุ ม งานทุ ก สาขางาน
ขณะที่ผลตอบแทนของภาครัฐต่ํากวาอัตราการจางของภาคเอกชนที่รับผิดชอบการทํางาน
ในระดับเดียวกัน
6. การทํางานของขาราชการไมสะทอนถึงผลของการปฏิบัติงานจริงที่
เกิดขึ้น
สิ่งที่กลาวมานี้เปนผลทําใหขาดแรงจูงใจที่ทําใหผูมีความรูความสามารถ
เขามาทํางานในระบบราชการ จึงเปนปจจัยที่นําไปสูการ
ซึ่งเปนทั้ง “คนดีคนเกง”
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดใหมีการใชหลักสมรรถนะ (Competency)
มาเปนเกณฑในการทํางานของระบบราชการ
ในปจจุบัน “สมรรถนะ” จึงเปนเรื่องที่ขาราชการทั่วไปจะตองใหความ
สนใจ เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ….
โดยปรับเปลี่ยนบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญที่มีในพระราชบัญญัติเดิมหลายประการ เพื่อให
สอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินที่เปลี่ยนไป เนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหมถูกรางขึ้นโดย
คํานึงถึงหลักคุณธรรม สมรรถนะ ผลงาน การกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ ปรัชญาการ
เปนขาราชการที่ดี ความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางานของขาราชการ
เปนสําคัญ
ซึ่งในขณะนี้ราง พ.ร.บ. ดังกลาวรัฐบาลไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจราง และจะเสนอเขาสูรัฐสภาไดในเร็ววันนี้ ทั้งนี้เมื่อผานรัฐสภาแลวจะ
ประกาศใชเปนกฎหมายสําหรับขาราชการพลเรือนตอไป ในการนี้สํานักงาน ก.พ. ไดมี
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การศึกษาโครงการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการตามระบบการบริหารงาน
บุค คลแนวใหม ไมวาจะเปนระบบการสรรหาและคัดเลือก ระบบคาตอบแทน ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะอิงถึงหลักสมรรถนะทั้งสิ้น
ดังนั้นเราจะเห็นไดวา สมรรถนะเปนเรื่องที่ใกลตัวเรามากขึ้น ขาราชการทุกคนจะตองสนใจ
และทําความเขาใจ เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับทุกคน
2. ความหมายของสมรรถนะ
ในความหมายของคําวา “สมรรถนะ” (Competency) ตามความหมายของ
โครงการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหมที่สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายไว คือ
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหบคุ คลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาคนอื่นๆ
ในองคกร โดยเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของ
บุคคล” หรือจะกลาวโดยยอวา “ลักษณะพฤติกรรมการทํางานของบุคคลที่เหมาะสมตอ
ตําแหนงจะชวยสงเสริมผลงานนั้นๆ” นั่นเอง
3. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม กับผลกระทบโดยตรง
ตอขาราชการ
เมื่อ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหมประกาศใชจะมีผลทําให
กลไกระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการถูกปรับเปลี่ยนไป ดังนี้
3.1 ขาราชการพลเรือนใหม แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ขาราชการพลเรือนสามัญ
2. ขาราชการพลเรือนวิสามัญ
3. ขาราชการพลเรือนในพระองค
โดยเพิ่มประเภทขาราชการพลเรือนวิสามัญขึ้น ซึ่งขาราชการพลเรือน
วิสามัญที่กําหนดขึ้นใหมนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการสรรหาบุคลากรที่
ไม เ คยดํ า รงตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นมาทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยมี ก าร
กําหนดสัดสวนจํานวนที่เหมาะสมกับสวนราชการนั้นๆ รวมทั้งการเขามาและออกไปของ
ขาราชการประเภทนี้จะมีวิธีการโดยเฉพาะที่ตองยึดระบบคุณธรรมเปนหลักดวย
3.2 ระบบการกําหนดตําแหนง
เดิมการกําหนดประเภทตําแหนงแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ตําแหนงประเภทบริหาร แบงเปนระดับกลางและระดับสูง
2. ตําแหนงประเภทวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
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3. ตําแหนงประเภททั่วไป
โดยมีมาตรฐานกลางในการกําหนดตําแหนงเพียงอยางเดียวคือ “ซี”
(Common Level) ซึ่งกําหนดใชตั้งแตระดับ 1 - 11 ในขณะที่การกําหนดตําแหนงแบบใหม
จะแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ตําแหนงประเภทบริหารมี 2 ระดับ คือ ระดับตน และระดับสูง
2. ตําแหนงประเภทอํานวยการมี 2 ระดับ คือ ระดับตน และระดับสูง
3. ตําแหนงประเภทวิชาการมี 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
4. ตําแหนงประเภททั่วไปมี 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
สามารถสรุปเปนภาพใหเห็นไดชัดเจน ดังนี้
การกําหนดประเภทตําแหนงแบบใหม

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ

ทักษะพิเศษ

ชํานาญการ
พิเศษ

อาวุโส

สูง

สูง

ชํานาญการ

ชํานาญงาน

ตน

ตน

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

บริหาร

อํานวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

3.3 ระบบคาตอบแทน
มีการปรับปรุงระบบเงินเดือนพื้นฐานใหสอดคลองกับคางานอยางแทจริง
เนื่องจากระบบเงินเดือนแบบเดิมใชบัญชีเงินเดือนเดียวกันกับทุกประเภทตําแหนง ทําให
ไมยืดหยุน
ไมสนับสนุนการทํางานแบบใหมที่มุงเนนผลงานและการพัฒนาความรู
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ประกอบกับบัญชีเงินเดือนเดิมนั้นมีความแตกตางจากเงินเดือนของภาคเอกชนมาก จึง
ไมดึงดูดและจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามารับราชการ อีกทั้งไมสามารถรักษา
ผูมีศักยภาพสูงไวไดดวย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนใหม โดยกําหนดใหมีบัญชี
เงินเดือนหลากหลาย แยกตามประเภทตําแหนงเพื่อประโยชนในการปรับเงินเดือนให
สอดคลองกับตลาดและผลงานมากขึ้น และจะชวยสะทอนคางานของตําแหนงในแตละ
ประเภทไดอยางแทจริง

การนําสมรรถนะมาใชงาน
การนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชื่อวา
จะทําใหการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนในเรื่องการคัดเลือก การ
พัฒนา และการบริหารผลงาน กลาวคือ ในการคัดเลือกที่เดิมเนนเพียงการวัดความถนัด
และความรูเฉพาะในงาน ซึ่งแมจะเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน แตวายังไมเพียงพอ ยังตอง
เนนสภาวะแวดลอมที่มีอยูในตัวของบุคคล ซึ่งไดแก คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ เพิ่มขึ้น
ดวย เพราะสิ่งเหลานี้สงผลใหพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลเปนไปในลักษณะที่องคกร
ในดานการพัฒนาซึ่งแตเดิมอาจจะเนนเพียงเรื่องความรูและทักษะ ก็
ตองการหรือไม
ตองหันมาใหความสําคัญกับพฤติกรรมในการทํางานเพิ่มเติมขึ้น ตลอดจนตองหาหนทาง
ในการฝกอบรมใหขาราชการมีพฤติกรรมในการทํางานอยางที่องคกรตองการ
สวนการ
บริหารผลงานซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจายคาตอบแทน
ซึ่งเดิมอาจเนนเพียงผลงานที่บุคคลสามารถผลิตได การใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ทํา งานโดยมี การประเมินพฤติ กรรมในการทํ า งาน และจ า ยค าตอบแทนให สั มพั นธ กั บ
พฤติ ก รรมในการทํ า งาน แทนที่ จ ะเน น ที่ ผ ลงานเพี ย งอย า งเดี ย ว จะทํ า ให บุ ค คลมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่ง ในหนวยงานที่ผลผลิตสุดทายเห็นไดไม
ชั ด เจน การเพิ่ ม การวั ด พฤติ ก รรมในการทํ า งานจะทํ า ให ส ามารถวั ด ผลงานได อ ย า ง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1. สมรรถนะในระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนที่ปรับปรุงใหม
การกําหนดสมรรถนะในระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนที่ปรับปรุง
ใหมนี้มีความเกี่ยวของกับกลุมงาน (Job Family) ในระบบจําแนกตําแหนง
กลุมงาน (Job Family)
การศึกษาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหมนั้น สํานักงาน ก.พ.
ไดดําเนินการศึกษารวมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัทเฮยกรุปจํากัด) เปนการศึกษาขนาด
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ใหญ มีการเก็บขอมูลเพื่อรวบรวมหนาที่หลักของตําแหนงงานตางๆ ทุกตําแหนงในภาค
ราชการพลเรือน จัดตําแหนงงานตางๆ รวมกันเปนกลุมงาน (Job Family) แลวกําหนด
คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ประจํากลุมงานตางๆ เพื่อจะใชคุณสมบัติเชิงพฤติกรรม
(สมรรถนะ) ในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับผลการศึกษากลุมงานไดแบงกลุมงานในภาคราชการพลเรือนไทย
เปน 18 กลุมงาน การจัดกลุมงานเปนวิธีการจําแนกประเภทของงาน โดยการจัดงานที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันเขาไวในกลุมเดียวกัน โดยพิจารณาเกณฑ ดังตอไปนี้ คือ
1. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของตําแหนงงานนั้นเปนใครหรือเปนบุคคลกลุมใด
2. ตําแหนงงานนั้นมุงผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ใดที่จะสนับสนุนสงเสริมใหระบบ
ราชการพลเรือนไทยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐทางดานใด
ดังนั้น งานที่จัดอยูในกลุมงานเดียวกันจะมีลักษณะงาน วัตถุประสงคของ
งาน และผลสัมฤทธิ์ ของงานคล า ยคลึง กัน ผูที่ดํ ารงตํา แหน งในกลุ มงานเดีย วกันไมว า
ตําแหนงใด ควรมีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจํางาน) เหมือนกัน เพื่อให
ไดผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
กลุมงานในระบบราชการพลเรือนไทยอาจแบงได 18 กลุมงาน ไดแก
1. กลุมงานสนับสนุนทั่วไป (General Support)
2. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Support)
3. กลุมงานใหคําปรึกษา (Advisory)
4. กลุมงานบริหาร (Executive)
5. กลุมงานนโยบายและแผน (Policy and Planning)
6. กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and Research)
7. กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation)
8. กลุมงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Developmental Design)
9. กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations)
10. กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
11. กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Public Communication and
Promotion)
12. กลุมงานสงเสริมความรู (Public Education and Development)
13. กลุมงานบริการประชาชนดานสุขภาพและสวัสดิภาพ (Caring Services)
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14. กลุมงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural and Artistic
Vocational Skill Services)
15. กลุมงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Services)
16. กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
17. กลุมงานการปกครอง (Public Governance)
18. กลุมงานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural and environment
conservation)
2. การกําหนดสมรรถนะสําหรับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
ที่กําหนดใหม
ผลการวิเคราะหขอมูลไดจัดทําเปนโมเดลสมรรถนะสําหรับราชการพลเรือน
ไทย ซึ่งมีตนแบบสมรรถนะประกอบไปดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ (1) สมรรถนะหลัก
สําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน (2) สมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับแตละกลุมงาน
1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยทั้ง
ระบบ เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวยสมรรถนะ 5
สมรรถนะ คือ
1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)
2) การบริการที่ดี (Service Mind)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4) จริยธรรม (Integrity)
5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
2. สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับกลุม
งาน เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติ
ภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกําหนดใหแตละกลุมงานมีสมรรถนะประจํา
กลุมงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวนกลุมงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะ
ประจํากลุมงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะดวยกัน คือ
1)
2)
3)
4)

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)
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5) การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
6) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
7) ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)
8) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
9) การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
10) ความถูกตองของงาน (Concern for Order)
11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12) ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
14) สภาวะผูนํา (Leadership)
15) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
16) วิสัยทัศน (Visioning)
17) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
18) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
19) การควบคุมตนเอง (Self Control)
20) การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others)

การประเมินสมรรถนะ
1. รูปแบบการประเมิน
กอนจะกลาวถึงการประเมินสมรรถนะ ควรทําความเขาใจประเภทของการ
วัด/ประเมิน ซึ่งแบงออกเปนกลุมใหญๆ 3 กลุม คือ
1.1 Tests of Performance เปนแบบทดสอบใหผูรับการทดสอบทํางาน
บางอยาง เชน การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถา
รูปทรงเรขาคณิตที่แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด ในบางสถานการณแบบทดสอบ
ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (can do) ภายใตเงื่อนไขของการ
ทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบประเภทนี้ ไดแก แบบทดสอบความสามารถทาง
สมองโดยทั่วไป (general mental ability) แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เชน
spacial ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก และแบบทดสอบที่วัดทักษะ หรือ
ความสามารถทางดานรางกาย
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1.2 Behavior Observations เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับการสังเกต
พฤติกรรมของผูรับการทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ตางจากประเภท
แรกตรงที่ผูเขารับการทดสอบไมตองพยายามทํางานอะไรบางอยางที่ออกแบบมาเปนอยาง
ดีแลว แตเปนการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ เชน การสังเกต
พฤติกรรมการเขาสังคม พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัดอยูในกลุมนี้ดวย
1.3 Self Reports เปนแบบทดสอบที่ใหผูตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เชน
ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบ
สํารวจความคิดเห็นตางๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไมไดเกี่ยวของกับความรูสึก
ที่แทจริงของผูตอบก็ได การทดสอบบางอยาง เชน การสัมภาษณอาจเปนการผสมกัน
ระหวาง Behavior Observations และ Self Reports เพราะการถามคําถามในการ
สัมภาษณอาจเกี่ยวของกับความรูสึก ความคิด และทัศนคติของผูถูกสัมภาษณ และใน
ขณะเดียวกัน ผูสัมภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณดวยในขณะเดียวกัน
จากความหมายของสมรรถนะที่กลาววาเปน “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร” ดังนั้นวิธีการประเมินพฤติกรรม
ที่ตรงไปตรงมามากที่สุด คือการสังเกตพฤติกรรม จดบันทึก และทําการประเมิน ในการ
สังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมนั้น สมมติฐาน 2 ประการที่จะทําใหการสังเกตพฤติกรรมมี
ความถูกตอง คือ (1) ผูที่สังเกตและประเมินตองทําดวยความตรงไปตรงมา (2) ผูที่สังเกต
และประเมินตองใกลชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได
การวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรูความสามารถ ดังนั้น การที่จะ
สรางแบบวัดแบบขอสอบที่มีการตอบแลวใหคะแนนตามการตอบวาผิดหรือถูกจึงเปนสิ่งที่
เปนไปไมได หรือถาจะสรางแบบวัดสมรรถนะแบบมีการตอบ แลวใหคะแนนตามการตอบ
วาผิดหรือถูก จะเปนการวัดความรูเรื่องสมรรถนะ ไมใชวัดวาบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดง
สมรรถนะหรือไม และมากนอยเทาใด
ดังที่กลาวมาในตอนตนวาสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานเปนพฤติกรรม
ที่ (เชื่อวา) นําไปสูผลงานที่ตองการ ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินที่ตอง
มีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึกและทําการประเมิน
ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่แสดงใน “พจนานุกรมสมรรถนะ” ประกอบดวย
คํ า จํ า กั ด ความของสมรรถนะ คํ า อธิ บ ายระดั บ ต า งๆ ของสมรรถนะ และตั ว อย า งของ

98
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแตละระดับ พจนานุกรมสมรรถนะเปนแบบประเมินสมรรถนะ
โดยตัวเองอยูแลว เนื่องจากมีการเรียงลําดับไวแลว ทําใหเห็นภาพรวมของสมรรถนะทุก
ระดับ มีความตรงไปตรงมา และโอกาสที่ผลการประเมินจะผิดพลาดโดยไมตั้งใจจะมีนอยกวา
อยางไรก็ดีกอนที่ขาราชการจะประเมินสมรรถนะได จําเปนที่จะตองทํา
ความเขาใจกับความหมายของสมรรถนะแตละสมรรถนะและในแตละระดับกอน วาหมายถึง
อะไร
ตัวอยางเชน สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมุงมั่นจะปฏิบัติ
ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจจะเปนผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายความ
รวมถึงการ สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและ
ทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน โดย ระดับที่ 1 หมายถึงพฤติกรรมการแสดงความพยายามในการทํางานไดดี
ระดับที่ 2 นอกจากจะแสดงความพยายามในการทํางานใหดีแลว ยังตอง
สามารถทํางานใหไดตามเปาหมายที่วางไว
ระดับที่ 3 นอกจากสามารถทํางานใหไดตามเปาหมายที่วางไวแลว ยัง
ตองสามารถทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 นอกจากสามารถทํางานไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แลว ยังตองสามารถพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่ไม
เคยมีใครทําไดมากอน
และระดับ 5 นอกเหนือจากพฤติกรรมใน 4 ระดับที่กลาวมาแลว ยังตอง
สามารถตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยงเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
คําอธิบายของสมรรถนะแตละระดับ แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ไม
อาจเห็ นไดโ ดยตรง แต เห็ นได โ ดยออ มจากพฤติก รรมตา งๆ ที่แ สดงออกมาทํา ใหเ ห็ น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แฝงอยู เชน ระดับที่ 1 การแสดงความพยายามในการทํางาน
ใหดีนั้น จะรูไดหากบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ เชน พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง
มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบในงาน
สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น เชน ถามถึง
วิธีการ หรือขอคําแนะนําอยางกระตือรือรน สนใจใครรู และแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนา เมื่อเห็นสิ่งที่กอใหเกิดการสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน เปนตน
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ในการประเมินนั้น ผูถูกประเมินไมจําเปนตองมีพฤติกรรมครบทุกขอใน
พฤติกรรมตัวอยาง โดยอาจมีพฤติกรรมบางขอ และมีพฤติกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม (ซึ่งตอง
กําหนดไวลวงหนาวา พฤติกรรมอะไร) ที่ทําใหผูประเมินแนใจไดวาบุคคลนั้นไดแสดง
ความพยายามในการทํางานใหดีขึ้น อยางไรก็ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความลําเอียง การประเมิน
สมรรถนะควรต อ งมี ก ารทํ า ความเข า ใจร ว มกั น ทั่ ว ทั้ ง องค ก รว า สมรรถนะใด หรื อ
พฤติกรรมแบบใดเปนสิ่งที่องคกรคาดหวังวาขาราชการจะตองมี เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาใน
การประเมิน การนําสมรรถนะมาใชเปนการกําหนดกฎกติกาแบบใหมขึ้นใชในองคกรจึง
จําเปนตองเตรียมการใหทุกคนในองคกรมีความรูความเขาใจสมรรถนะใหตรงกันเสียกอน
เมื่อมีการประกาศใช หากทุกคนเขาใจตรงกัน ปญหาการประเมินที่ตามมาก็จะมีนอย สิ่งที่
ควรระลึกถึงคือ เปาหมายของการประเมินสมรรถนะ คือการบริหารผลงาน ดังนั้น
สิ่งที่องคการตองการคือ การที่ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน ไมใช
ผลการประเมินที่ไมผาน ดังนั้นองคการก็มีหนาที่ที่จะทําใหขาราชการเขาใจสมรรถนะที่จะ
ถูกประเมิน ขาราชการเองก็ตองแสดงพฤติกรรมการทํางานที่องคการตองการ เพื่อใหได
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ความรู/ทักษะ
จากคําจํากัดความของสมรรถนะที่กลาววาเปน “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร” นั้น แมวาความรู และทักษะ/
ความสามารถ จะไมใชสมรรถนะโดยตรง แตวาหากบุคคลไมมีความรู หรือทักษะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานแลวยอมจะมีผลงานที่โดดเดนไมได
ในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนมีการกําหนดใหตอง
มีการประเมินความรูที่จําเปนในงาน ซึ่งไดแก ความรูที่จําเปนเฉพาะในสายงาน และความรู
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน สําหรับทักษะนั้นกําหนดทักษะพื้นฐานที่ขาราชการตองมี
ไดแก ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการคํานวณ และทักษะ
ดานการจัดการฐานขอมูล โดยขาราชการในระดับที่ตางกันก็ควรจะมีระดับของความรู และ
ทั ก ษะในระดั บ ที่ ต า งกั น เพื่ อ ทํ า ให ข า ราชการทุ ก คนสามารถสร า งผลงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
สรุป
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สมรรถนะอาจดู เหมื อนเป นเรื่ องใหม สํ าหรั บการบริ หารทรั พยากรบุ คคล
ภาครัฐ แตเปนเรื่องที่องคกรภาคเอกชนไดใชกันมาระยะเวลาหนึ่งแลว การนําสมรรถนะมา
ใชในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนจึงมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตอสภาพ
สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ สมรรถนะมีการใชกันอยางแพรหลาย แตมีการใหคําจํากัดความไวไม
เหมือนกันทีเดียว คําจํากัดความที่ตางกันนั้นไมมีผิดหรือถูก ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการ
นําไปใช สํานักงาน ก.พ. กําหนดความหมายของสมรรถนะวาคือ “คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคล
สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร”
สมรรถนะในภาค
ราชการพลเรือนไทยแบงเปนสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจํากลุมงานอีก
กลุมงานละ 3 สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการ
ทํ า งาน จดบั น ทึ ก และการประเมิ น เมื่ อ ถึ ง รอบการประเมิ น นอกจากคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง
พฤติกรรมแลว ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนที่ปรับปรุงใหมนี้ยังมีการกําหนด
ระดับความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน อันประกอบไปดวย ความรูที่จําเปนในงาน
ความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ ทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะ
การคํานวณ และทักษะการจัดการฐานขอมูลอีกดวย
แลวคุณพรอมหรือยังในการทํางานอยางมีสมรรถนะ…

ม

าตรฐานความสําเร็จสําหรับการบริหาร
งานบุคคลของสวนราชการและจังหวัด
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ 1

บทความนี้ ตอ งการนํา เสนอสถานภาพของการนํา แนวความคิ ดการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลมาใชในระบบงานราชการ (โดยสังเขป)
ปญหาระบบงาน
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและกรอบที่ควรจะเปนของมาตรฐานความสําเร็จสําหรับ
การบริหารงานบุคคลของสวนราชการและจังหวัด เพื่อทําใหการบริหารงานบุคคลของสวน
ราชการและจังหวัด ประสบความสําเร็จมากขึ้น
ความสําเร็จของการบริหารราชการแผนดินยอมอาศัยสมรรถนะขององคการใน
ทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสมรรถนะของระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ความสําเร็จในระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการก็ยอมจะอาศัยประสิทธิภาพและความสําเร็จของหนวยงานยอย
ภายใตความพยายามของรัฐบาลทุกยุคสมัย
และหนวยงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบตอบสนองใหการบริหารราชการแผนดินประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
นั้น ความพยายามคิดสรางหรือประยุกตใชเครื่องมือ หรือเทคนิคในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อใหงานดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไดเกิดขึ้นอยูเสมอ อาทิ นับตั้งแต พ.ศ.
2548 เปนตนมา สํานักงาน ก.พ. ไดริเริ่มนําเอาระบบ HR – Scorecard มาใช โดยกําหนด
มิติการวัดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเปน 5 มิติ คือ 1) มิติดานความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร 2) มิติดานประสิทธิผล 3) มิติดานประสิทธิภาพ 4) มิติดาน
1

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความพรอมตอการรับผิด
ทํางาน

5) มิติดานคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

อยางไรก็ตาม หนวยงานราชการและจังหวัดก็ยังประสบกับปญหาความออนแอ
ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในมิติทั้งหาอยางหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิง่
3 ประเด็นที่สําคัญพื้นฐาน คือ 1) การวางแผนและบริหารกําลังคน 2) ความโปรงใสของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ความคุม คาการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้
จะเชื่อมโยงกับสามในหามิติของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาวขางตน คือ
1. การวางแผนและบริหารกําลังคน เปนปจจัยองคประกอบที่สําคัญของมิติ
ดานความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2. ความโปรงใสของการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยองคประกอบที่
สําคัญของมิติดานความพรอมตอการรับผิด
3. ความคุมคาการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยองคประกอบที่สําคัญ
ของมิติดานประสิทธิภาพ
ในระยะหลัง องคการทั้งในภาครัฐและเอกชนในประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ภารกิจของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการที่
ประสบความสําเร็จไดกลายเปนสวนหนึ่งของภารกิจเชิงยุทธศาสตรขององคการไปอยางไม
สามารถปฏิเสธได และแนวความคิดหรือเครื่องมือสําคัญๆ ก็จะถูกนํามาปรับใชเพื่อ
ตอบสนองความสําเร็จของงานบริหารบุคคล ที่เชื่อมตอกับความสําเร็จขององคการอยูเสมอ
อาทิ High Performance Work System เนนการทําใหบุคคลสรางผลงานในระดับสูงใหแก
องคการ, Human Capital Management ที่ใหคุณคาทรัพยากรบุคคลในฐานะทุนมนุษย
อาทิ ในประเด็นความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ และเครื่องมือที่กําลังเปนที่
นิยมลาสุดคือการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เนนความสมดุล (HR-Scorecard) อันเปนการ
นําแนวคิดการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ของ Robert Kaplan
และ David Norton (1992) ที่กําลังเปนที่นิยมอยางแพรหลายทั่วโลกในการประเมิน
องคการ มาปรับใชกับการบริหารทรัพยากรมนุษย (Brian E. Becker, Mark A. Huselid
และ Dave Ulrich, 2001)
หลักการพื้นฐานของ Balanced Scorecard คือ การบริหารองคการดวย
เครื่องมือที่เชื่อมโยงกลยุทธขององคการไปสูการวัดผลอยางเปนระบบ ที่สามารถวัดความ
สําเร็จขององคการใน 4 มิติ ไดแก 1) มิติทางดานการเงิน (Financial perspective) 2)
มิติทางดานลูกคา (Customer perspective) 3) มิติทางดานกระบวนการภายในองคกร
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(Internal process perspective) และ 4) มิติดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning
and innovation) (Kaplan & Norton, 1996) องคการที่สามารถจัดการงานบุคคลใหได
จตุสมดุลในมิติทั้งสี่ยอมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการอยางแนนอน (ตามขอเสนอ
ของนักทฤษฎีเหลานั้น)
สําหรับการนํา HR Scorecard ไปใชกับองคการ ซึ่งนักบริหารงานบุคคลมัก
เรียกทับศัพทวา HR Scorecard นั้น องคการที่เนนการประเมินแบบสมดุล จะประเมินการ
ออกแบบงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Architecture) ที่เชื่อมโยงกับยุทธ
ศาสตร (Strategy) - ผลการดําเนินงาน (Performance) ขององคการ - และถึงตัวผูปฏิบัติ
(People)
ในการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร (หรือกลยุทธ) ขององคการกับการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล Becker, Huselid และ Ulrich เสนอไว 7 ขั้นตอน คือ
1. การทําความเขาใจกลยุทธธุรกิจขององคการใหกระจาง
2. การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนกลยุทธขององคการ
3. การสรางแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) เพื่อใหเห็นหวงโซของกระบวนการ
สรางมูลคาภายในองคการที่การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเขาไปรับผิดชอบ
4. การระบุผลงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในแผนที่กลยุทธ
5. การปรับโครงสรางงานทรัพยากรมนุษยและผลงานดานทรัพยากรมนุษยที่
ตองการไปในทิศทางเดียวกัน
6. การออกแบบระบบการวัดผลการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล (โดยเริ่มจาก
การพัฒนาตัววัดผลงานที่เที่ยงตรง)
7. การบริหารดวยแนวทางการวัดผลการดําเนินงาน
กลาวโดยสรุปแลวหัวใจของ HR Scorecard ก็คือเครื่องมือการประเมินการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่ทําใหงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเขารวมเปน
หุนสวนกับงานดานอื่นๆ ขององคการเพื่อบรรลุสิ่งสูงสุดขององคการ คือ ภารกิจ วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร นโยบาย และเปาหมายขององคการ นั่นเอง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนไทย
ดังที่กลาวแลว ในปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานกลางที่กํากับดูแล
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตางๆ ของประเทศไทย ไดพยายาม
ตรวจสอบเครื่องมือสําคัญๆ และหาทางประยุกตใชเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
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บุคคลของประเทศอยูเสมอๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2548 เปนตนมา สํานักงาน ก.พ. ไดสนับสนุน
ใหสวนราชการและจังหวัด บริหารทรัพยากรมนุษยตามกรอบความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Standard for success) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของสวน
ราชการ/จังหวัด ตามแนว HR – Scorecard
โดยความหมายและกรอบกิจกรรมเพื่อความสําเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสวนราชการและจังหวัดประกอบดวย 5 มิติ ดังนี้ (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน
บุคคล, 2548: หนา 63-65) คือ
1. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการและจังหวัด
มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้
1.1 สวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย
แผนงานและมาตรการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.2 สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุ
ภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพ
กําลังคน (Workforce analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและแผน
เพื่อลดชองวางดังกลาว
1.3 สวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ
และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของสวนราชการและจังหวัด (Talent management)
1.4 สวนราชการและจังหวัด มีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหาร
ทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ รวมถึงการที่ผูนํา
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้ง
ในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR operational
efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
และจังหวัด (HR transactional activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
2.1 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและ
จังหวัด เชน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อน
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ตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตอง
และทันเวลา (Accuracy and timelineness)
2.2 สวนราชการและจังหวัดมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัดไดจริง
2.3 สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลตองบประมาณรายจายของสวนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะทอน
ผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for money)
2.4 มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรม และ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหาร
และการบริการ (HR Automation)
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme
effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด กอใหเกิดผลดังตอไปนี้
3.1 การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
พันธกิจของสวนราชการและจังหวัด (Retention)
3.2 ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด
3.3 การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and knowledge
management)
เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรถนะที่จําเปน
สําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการและจังหวัด
3.4 มีระบบการบริหารผลงาน (Performance management) ที่เนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึง
ความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล และผลงานของทีมงานกับความสําเร็จ
หรือผลงานของสวนราชการและจังหวัด
4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่
สวนราชการและจังหวัด จะตอง
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4.1รับผิดตอการตัดสินใจ และผลการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักมนุษยชน
4.2 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองกํากับไวดวยความพรอมรับผิดแทรกอยู
ในทุกกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การ
ที่สวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
5.1 ขาราชการและผูปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช
ในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว
5.2 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของ
สวนราชการและจังหวัด
5.3 มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการและ
จังหวัด กับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงาน
ดวยกันเอง
ในการปรับใชเทคนิคหรือเครื่องมือดังกลาวนี้ในระบบราชการไทย นับวายังอยู
ในระยะเริ่มตน หลังจากที่สํานักงาน ก.พ. ไดเริ่มแนะนําเครื่องมือนี้กับหนวยงานราชการ
ตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2547 สวนราชการตางๆ มีระดับความกาวหนาในการดําเนินงานการ
บริหารงานบุคคลอยางสมดุลแตกตางกันไป (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน
ก.พ., 2548) และยังตองการใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงและมีเครื่องมือ
และ
ในทางปฏิบัติเพื่อชวยสวนราชการใหทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน
สอดคลองกับบริบทที่แตกตางกันมากขึ้น

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล กับ HR – Scorecard
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการ มีกิจกรรมพื้นฐานที่ทราบกันดีอยูแลว
คือ การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบาย การวางแผน การดําเนินงานการบริหารงานบุคคล
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การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแผนในดานตางๆ เพื่อจัดการกับกิจกรรมของงาน
บุคคลในดานตางๆ เชน กําลังคน การสรรหา การบรรจุ การตอบแทนการทํางาน การ
เสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคคล การรักษาคนดีและเกง และการสรางบรรยากาศการ
ทํางานที่ดี เปนตน การจะนํา HR – Scorecard ไปปรับใชในหนวยงานตางๆ เพื่อประเมิน
และวัดความสําเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะไดประโยชนตอการเปนขอมูล
ปอนกลับตอการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงสมควรพิจารณาถึงความ
จําเปนเรงดวนขององคการภายใตกรอบกิจกรรมเหลานี้ดวย โดยบางหนวยงานอาจจะมี
ปญหาในแตละกิจกรรมมากนอยแตกตางกันไป ฉะนั้นการวิเคราะหปญหาองคการและ
ปญหาระบบงานบุคคลขององคการนั้นๆ ในภาพรวมจึงเปนเรื่องสําคัญที่นักพัฒนาหรือที่
ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบงานบุคคลจะตองดําเนินการกอนที่จะศึกษาในระดับลึก หรือ
แนะนําใหหนวยงานตางๆ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลที่กระทําอยูในปจจุบันดวย
HR – Scorecard

ปญหาของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสวนงานราชการ
กรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
และจังหวัดจะตองนําไปสูการแกปญหาองคการและระบบงานบุคคล ซึ่งมีหลายดาน อาทิ
(ขอมูลจากการสัมมนาระดมสมองคณะผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาคเอกชน ราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เรื่อง “มาตรฐานความสําเร็จการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการและจังหวัด” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส)
1. หนวยงานราชการหลายแหงยังมีปญหาการบริหารงานบุคคลเชิงสมดุล
(Human Resource Scorecard) เชน หนวยงานราชการหลายแหงมีการกําหนดระดับยุทธ
ศาสตร แตบางแหงไมมี บางแหงทําบางไมทําบาง และบางแหงมีระดับองคการแตไมมีใน
ระดับปฏิบัติ
2. การขาดความชัดเจนในการบริหารความสําเร็จขององคการกับความสําเร็จ
ของตัวบุคคลใหไปดวยกัน
3. ปญหาการวัดความสําเร็จของบุคคล - วัดจากอะไรและวัดอยางไร
4. ความยากในการวัดวาความสําเร็จขององคการมาจากผลการทํางานของ
สวนงานใด และจะวัดความสําเร็จของงานบุคคลแยกจากระบบงานเหนือหนาที่สวนอื่นๆ
ขององคการอยางไร
5. ความยากในการวัดคุณภาพชีวิตของพนักงาน
6. จะวัดความสําเร็จขององคการอยางไร
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7. จะวัดความสําเร็จของการพัฒนาบุคคลอยางไร
8. การใชกําลังคนไมเต็มที่ของสวนราชการ และการที่บางคนหรือบางสวนมี
ภาระงานมากเกินไป
9. กองการเจาหนาที่ของสวนราชการเนนการควบคุมมากเกินไป
10. การทํางานของทางราชการที่ใชระบบเอกสารมาก
11. การพัฒนาขาราชการในระดับจังหวัด ยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพและ
ความออนแอในการดําเนินภารกิจ เชน ขาดการฝกอบรมพนักงานใหม ขาดคูมือพนักงาน
การใหการพัฒนาหรือฝกอบรมที่ไมทั่วถึงทุกระดับ และการยังมีปญหาของจังหวัดในความ
สัมพันธระหวางการบริหารจังหวัดกับยุทธศาสตรกําลังคนและการขาดผูเชี่ยวชาญดาน HR
12. การมีรูรั่วในระบบราชการมากมาย เชน ตัวคน ความรู ความสามารถ และ
การไมมีการเชื่อมโยงภายในของงานทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ

กรอบมาตรฐานความสําเร็จสําหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการและจังหวัด
กรอบดังกลาวที่เสนอในบทความนี้เปนกรอบเบื้องตน และเนนใน 4 ประเด็น
เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาระบบงานบุคคลของสวนราชการที่กลาวมา คือ การจัดวาง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมเพื่อเปนฐานรองรับการบริหารงานบุคคลทั้ง
ระบบ และเพื่อตอบสนอง 3 ประเด็นสําคัญดังที่กลาวในตอนตน คือ 1) การวางแผนและ
บริหารกําลังคน 2) ความโปรงใสในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 3) ความ
คุมคาในการลงทุนในทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้
1. การจัดวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ในภาพรวม) ที่รองรับความ
สําเร็จทางยุทธศาสตรของสวนราชการ
1.1 การกําหนดนโยบายและเปาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เนน
การกระจายอํานาจระหวางราชการสวนกลางกับจังหวัด (ดัชนีวัด : การที่จังหวัดไดรับการ
กระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มากขึ้นในประเภทกิจกรรม และจํานวน
กําลังคน สัดสวนงบประมาณแผนดินและรายไดของจังหวัดเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตองบประมาณทั้งหมด ฯลฯ)
1.2 การมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใหความสําคัญกับการบริหารจังหวัด
ตามแนวนโยบายผูวาราชการแบบ CEO ของรัฐบาล (ดัชนีวัด : การที่ผูวาราชการจังหวัด
สามารถสรรหาบุคลากรในระดับบริหารและปฏิบัติการไดตามที่ตองการ การที่ผูวาราชการ
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จังหวัดสามารถโยกยายขาราชการระดับซี 8 ลงมาไดตามที่เสนอตอหนวยงานระดับกรม
ฯลฯ)
1.3 การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และเปาหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย และเปาหมาย ในระดับองคการของ สํานักงาน
ก.พ. และจังหวัด (ดัชนีวัด : การมีกิจกรรมการวิเคราะหปญหาองคการและการกําหนดยุทธศาสตรขององคการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สํานักงาน ก.พ.และจังหวัด ฯลฯ)
1.4 การมีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ผูบริหาร และผูปฏิบัติทุก
ระดับมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญ ความสอดคลอง และความ
เชื่อมโยงกันระหวางยุทธศาสตรขององคการกับยุทธศาสตรการบริหารงานทุนมนุษย (ดัชนี
วัด : การมีแผนที่ยุทธศาสตรขององคการสําหรับการเชื่อมโยงกับงานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล การมีระเบียบหรือกฎเกณฑรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมดุล
(HR Scorecard) การมีกิจกรรมและจํานวนกิจกรรมดานการวินิจฉัยปญหาและการกําหนด
แนวทางแกไขปญหางานทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ การมีกิจกรรม
/โครงการใหความรูและความเขาใจตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงกันระหวางยุทธศาสตรขององคการกับยุทธศาสตรการบริหารงานทุนมนุษย ฯลฯ)
1.5 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุงรับใชประชาชนใหไดรับบริการอยาง
รวดเร็วและมีคุณภาพ (ดัชนีวัด : การเปดบริการแบบใหมๆ ที่สรางความพึงพอใจแกประชาชน
การกําหนดการใชเวลาที่แนนอนในการผลิตชิ้นงานสงมอบประชาชนผูรับบริการ การมี
ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการ ฯลฯ)
1.6 การสรางนวัตกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นโดย
หนวยงานนั้นๆ เปนการเฉพาะอยางสม่ําเสมอ (ดัชนีวัด : ชื่อผลงานสรางสรรค รางวัลดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับ การนําเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเหมาะสมแกเวลา ฯลฯ)
1.7 มีระบบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่สะทอนความสําเร็จของ
หนวยงานราชการและจังหวัด
กับความสําเร็จของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สม่ําเสมอ
1.8 การมีและจัดการกับความรูในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุมรายการสําคัญของกิจกรรมหลักและมีความทันสมัยอยูเสมอ (ดัชนีวัด : การมี
ระบบฐานขอมูลดานบุคคลทุกดานของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การมีคูมือการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติ มีการพัฒนาความรูเจาหนาที่บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ ฯลฯ)
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1.9 การติดตอประสานงานระหวางสวนกลาง (สํานักงาน ก.พ.) กับจังหวัด
เพื่อรวมกันพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในกิจกรรมหลักอยางสม่ําเสมอ (ดัชนีวัด
: การไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําจาก สํานักงาน ก.พ.ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล การมีโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ. กับจังหวัด การตอบขอหารือ
ของ สํานักงาน ก.พ.ที่รวดเร็วและสม่ําเสมอ ฯลฯ)
2. การวางแผนและบริหารกําลังคน
2.1 การวางแผนกําลังคนที่ไดมาตรฐาน (ดัชนีวัด : แผนกําลังคนที่เกิดขึ้น
จากการประเมินสถานการณของปญหา และการวิเคราะหกําลังคนอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ การมีสวนรวมของทุกหนวยงานยอยๆ โดยการประสานงานของหนวยงานการ
เจาหนาที่ในการทําแผนกําลังคน การปรับปรุงแผนกําลังคนอยางสม่ําเสมอ ฯลฯ)
2.2 การบริหารแผนกําลังคนที่เชื่อมโยงทั่วถึงในกิจกรรมหลัก (Key Result
Areas) ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล อันไดแก การสรรหาและบรรจุบุคคล การ
บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การดําเนินทางวินัย การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (ดัชนีวัด : การสรรหาและบรรจุบุคคลที่ทันกับความจําเปนทางยุทธศาสตร
ของหนวยงานและจังหวัด การจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ การดําเนินทางวินัยที่
มีความเปนธรรม การพัฒนาบุคลากรระดับบริหารและปฏิบัติการที่ไดสัดสวนกัน และ
สม่ําเสมอ การมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ฯลฯ)
2.3 การมีดุลยภาพระหวางการใชกําลังคนอยางเต็มศักยภาพ (ใหไดผลงาน
ในระดับสูง) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ดัชนีวัด : การสรางบรรยากาศการ
ทํางานที่เอื้ออํานวยตอการแสดงศักยภาพของบุคคลในองคการ การใชกําลังคนตอปริมาณ
งานตามเกณฑเฉลี่ยของสํานักงาน ก.พ. สัดสวนการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ฯลฯ)
2.4 การมีระบบการจัดการที่เปนพิเศษกับบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (ดัชนีวัด
: การมีแผนการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง การมีระบบการจายคาตอบแทนหรือการ
ปฏิบัติที่เปนพิเศษ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ฯลฯ)
3. การมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปรงใส
3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรม (ดัชนีวัด :
การประกาศคานิยมหรือจริยธรรมหลักของหนวยงาน กิจกรรมที่สะทอนถึงความพยายาม
บรรลุคานิยมหลักที่ประกาศไว การมีโครงการที่เขาขายธรรมาภิบาลและราชการใสสะอาด
อัตราการทุจริตในงานบุคคล ฯลฯ)
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3.2 บุคลากรระดับบริหารและปฏิบัติการ สามารถเขาถึงขอมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานและตนเองไดโดยสะดวก (ดัชนีวัด : การมีเกณฑการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ประกาศเปดเผยและตรวจสอบได ฯลฯ)
3.3 การมีกลไกจัดการกับการรองเรียนตอความไมชอบธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปดเผยและเปนกลาง (ไมยึดตัวบุคคล) (ดัชนีวัด : สัดสวนการรองเรียน
เรื่องการบริหารงานบุคคลตอการรองเรียนทั้งหมด สัดสวนคดีที่หนวยงานถูกฟองในศาล
ปกครองตอการฟองในศาลยุตธิ รรมทั้งหมด ฯลฯ)
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คุมคาในทุกกระบวนการ
4.1 การจัดบริการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ดําเนินการไดตามแผน (ดัชนีวัด : การมีระบบการวัดผลสําเร็จของงานบุคคลในระดับ
หนวยงานหลัก หนวยงานรอง ไปจนถึงตัวบุคคล (การวัดแบบ Benchmarking เปรียบเทียบ
ระหวางหนวยงาน การวัดที่จําแนกระดับพนักงานอยางเหมาะสม) การจัดกิจกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามงบประมาณที่ตั้งไว ฯลฯ
4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงการสรางมูลคาใหเกิดขึ้นและวัด
ไดชัดเจน
และมูลคาหรือสิ่งที่มีความคุมคาแตวัดในเชิงความคุมคาของการลงทุนมิได
(ตัวชี้วัด : สิ่งที่วัดไดชัดเจน เชน สัดสวนงบประมาณในดานตางๆ ตามหนาที่ของงาน
บุคคลตองบประมาณดานบุคคลทั้งหมดในแตละป (5 ป ยอนหลัง) สัดสวนการลงทุนดาน
การฝกอบรมและพัฒนาตองบประมาณดานบุคคลทั้งหมดในแตละป (5 ป ยอนหลัง) อัตรา
การเขา - ออกงาน (5 ป ยอนหลัง) จํานวนกิจกรรมและโครงการหลังการเขารับการพัฒนา
ของบุคลากร (5 ป ยอนหลัง) การใชเวลาที่มีสั้นลงในการใหบริการแกประชาชน (5 ป
ยอนหลัง) การมีนวัตกรรมทางระบบการจัดการหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ (5 ป ยอนหลัง) ผล
การประเมินคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ (5 ป ยอนหลัง) ฯลฯ และสิ่งที่
คุมคาแตวัดในเชิงความคุมคาของการลงทุนมิได เชน ความผูกพันของพนักงานตอหนวยงาน
บรรยากาศองคการที่มีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ฯลฯ)

สรุป
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง
ไดรับการให
ความสําคัญมากขึ้น
และงานดานนี้กําลังกลายเปนหุนสวนสําคัญของงานยุทธศาสตร
องคการทั้งหลาย ในสวนราชการตางๆ จึงจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะงานทรัพยากรบุคคล
ของตนใหพรอมตอการกาวเดินขององคการ การมีกรอบมาตรฐานความสําเร็จสําหรับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลจะชวยใหเราทํางานอยางมีทิศทาง แตขอเรียนวากรอบที่เสนอนี้
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ยอมตองการการปรับปรุงใหสมบูรณในอนาคต โดยอยางนอยจากการเขาถึงทฤษฎีที่ลึกซึ้ง
การแลกเปลี่ยนความเห็นรวมกันของนักบริหารในแวดวงราชการและงานบุคคล
จาก
ประสบการณของการปฏิบัติจริง และโดยจินตนาการ
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รู

ปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Social Change Model of Leadership)
รศ.สุเทพ พงศศรีวัฒน 1

ผูนําไมจําเปนตองเปนบุคคลที่มีตําแหนงหัวหนาหรือผูที่ไดรับการยอมรับจาก
ผูอื่นเทานั้น แตที่สําคัญกวานี้ก็คือ ผูนําเปนผูที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผล
เชิงบวกตอความเปนอยูที่ดีของผูอื่น ของชุมชน และของสังคมโดยรวม โดยนิยามหลังนี้
จึงอาจกลาวไดวา มนุษยทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเปนผูนําได
กระบวนการของการเปนผูนํา หรือภาวะผูนํานั้น ไมสามารถอธิบายไดโดยงาย
เพียงแคดู จากพฤติ กรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทา นั้น แตภาวะผู นํา ยังเกี่ ยวของกั บ
ความสัมพันธในแงความรวมมือของกลุมคนหรือระหวางกลุมคน ในการปฏิบัติภารกิจ
รวมกัน บนฐานของคานิยมเหมือนกัน คือการทํางานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ขึ้นแกสังคม
จากฐานความเชื่อที่วา ผูนําคือผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change agent)
และภาวะผู นํ า คื อ การทํ า งานร ว มกั น ในลั ก ษณะของกลุ ม บุ ค คลที่ ต อ งการให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น ดังนั้น โครงการพัฒนาผูนําใดๆ ที่มีฐานความเชื่อดังกลาว จึง
เนนเรื่องคานิยม (Values) สําคัญที่ใชเปนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูไปกับ
การเรียนรูคานิยมสวนบุคคลเพื่อการเปนผูนําที่ดีตอไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย http://suthep.ricr.ac.th
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ด ว ยเหตุ นี้ แนวคิ ด หรื อ หลั ก การสํ า คั ญ ของ “รู ป แบบภาวะผู นํ า เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม” (Social Change Model of Leadership หรือ SCML) นี้ จึงมี
ความเชื่อวา
• ภาวะผูนําเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบเชิงบวกตอผูอื่นและ
สังคม
• ภาวะผูนํา เปนเรื่องของความรวมมือรวมใจกัน (Collaborative) เพื่อ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย
• ภาวะผูนําเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) มากกวาเปนเรื่อง
ของตําแหนง (Position)
• ภาวะผูนํา เปนเรื่องที่ยึดเอาคานิยมเปนฐาน (Value-based)
• นักศึกษา (ประชาชน) ทุกคน แมจะไมมีตําแหนงใดๆ ก็มีศักยภาพพอที่จะ
เปนผูนําได
• การฝกการใหบริการ (Serve) แกผูอื่น ถือเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เนื่องจากปญหาทางสังคมทั้งระดับทองถิ่นและระดับโลกเกิดขึ้นมากมายและ
รวดเร็วตอเนื่องทุกวัน นักวิชาการดานภาวะผูนําตางเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสรางหรือ
พัฒนาผูนําสมัยใหมใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นรับมือกับ
ปญหาดังกลาวและยอมรับวา ผลงานวิจัยทดลองของคณะนักวิชาการแหงมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจลิส (UCLA) ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแตป ค.ศ.1994 เรื่อยมา คือ
โครงการพัฒนา “รูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (Social Change Model
of Leadership หรือ SCML) นั้น ถือไดวาเปนรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแหงศตวรรษที่
21 เพราะมีวัตถุประสงคสําคัญคือการหลอมรวมแนวคิดในการพัฒนาภาวะผูนําเขาไปอยู
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เนนสงผลกระทบที่ดีงามตอผูอื่นและสังคมโดยรวม
รูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ SCML ดังกลาว มี
วัตถุประสงคสําคัญอยู 2 ประการไดแก
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาภาวะผูนําของนักศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพัฒนานักศึกษาใหตระหนักรูเกี่ยวกับตนเองและศักยภาพที่จําเปนตอการเปนผูนํา
ที่ดีในประเด็นตอไปนี้

115

• ดานความรูเกี่ยวกับตนเอง (Self-knowledge) เชน รูระดับปรีชาสามารถ
(Talents) ของตน เขาใจคานิยมสําคัญ (Values) และความสนใจ (Interests) ที่ตนมี และ
พัฒนาใหเปนศักยภาพที่สําคัญและเหมาะสมตอการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล เปนตน
• ดานสมรรถนะภาวะผูนํา (Leadership competencies) ไดแก ศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนตนเองและผูอื่นในการทํางานและใหบริการเพื่อสวนรวมรวมกัน
2. เพื่อสรางสรรคและชวยเอื้ออํานวย (Facilitate) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกทางสังคมขึ้น ทั้งระดับหนวยงานและระดับชุมชน โดยรวมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
เพื่อชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิผลและอยางมี
มนุษยธรรม
ดวยเหตุที่รูปแบบ SCML ดังกลาวเกี่ยวของกับประเด็นที่เปนคานิยมสําคัญคือ
การพัฒนาทักษะดานความรวมมือรวมใจ (Collaborative) ใหแกผูเรียน เพื่อสรางพลัง
ขับเคลื่อนรวมกันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขึ้นในสังคม ดังนั้น นักศึกษาแตละคน
จะตองเขารับการเรียนรู การฝกอบรมเชิงปฏิบัติ และการทํางานภาคสนาม เพื่อพัฒนา
อยางตอเนื่องทั้ง 3 ระดับไดแก ระดับตนเอง (Individual) ระดับกลุม (Group) และระดับ
ชุมชน/สังคม โดยใชคานิยมที่สําคัญ 7 ประการที่ยอดวยอักษร C (The 7 C‘s model)
ไดแก
ระดับบุคคล ประกอบดวยคานิยม 3 ประการคือ 1) Consciousness of Self
หรือความเขาใจในตนเอง 2) Congruence หรือการกระทําที่สอดคลองทุกดานภายในตน
และ 3) Commitment หรือความยึดมั่นผูกพัน
ระดับกลุม ประกอบดวยคานิยมเพิ่มอีก 3 ประการไดแก 4) Collaboration
หรือความรวมมือรวมใจ 5) Common Purpose หรือการมีวัตถุประสงครวมกัน และ
6) Controversy with Civility หรือสามารถขัดแยงกันไดแตตองสุภาพ
ระดับชุมชน/สังคม ประกอบดวย 1 คานิยมคือ 7) Citizenship หรือความ
สํานึกในการเปนสมาชิกหรือพลเมืองที่ดี
และสุดทายคือ การเปลี่ยนแปลง หรือ Change ซึ่งเปนศูนยรวมที่เกิดขึ้นจาก
ความสําเร็จของการดําเนินการของคานิยมทั้งเจ็ดประการ (The 7 C’s model) ดังกลาว
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหรือ Change ก็คือ เปาหมายสูงสุดที่เปนผลรวมที่
ไดมาจากกระบวนการสรางภาวะผูนําดังกลาว เพื่อทําใหโลกหรือสังคมนาอยู ดีงามตอเรา
เองและผูอื่น
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ความสัมพันธระหวางคานิยมทั้งเจ็ดตามระดับทั้งสาม มีดังภาพตอไปนี้

The Social Change Model of Leadership : (The 7 C’s Values Model)
Social Change

Social Change
Collaboration
Common Purpose
Controversy with
civility

A

C
D

B
Group Values
Consciousness of sel
Congruence
Commitment

E
- Citizenship

F
Individual Values

Societal/ Community Values

จากคานิยมทัง้ 7 ประการ นําไปสรางเปนกิจกรรมประกอบการเรียนรู/ฝกอบรม
ซึ่งมีหลักควรพิจารณาดังตารางที่ 1 ตอไปนี้
ภาวะผูนําระดับบุคคล
(Individual)
- เราตองการใหผูเขารวม
โครงการไดพัฒนาตนเอง
ใหเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในเรือ่ งใดบาง

ภาวะผูนําระดับกลุม
(Group)

ภาวะผูนําระดับชุมชน
(Community)

- จะสรางภาวะผูนําการทํางาน - กิจกรรมการพัฒนาภาวะผูนํา
ไปสูจุดหมายปลายทางใดของ
กลุมแบบรวมมือรวมใจ
(Collaborative leadership) สังคม
- มีกิจกรรมใดบางที่มีประสิทธิผล
ไดอยางไร โดยกิจกรรม
สูงสุดที่เปนการเสริมแรงและ
ดังกลาวไมเพียงแตพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล แต สรางพลังใหกับกลุมพรอมไปกับ
ยังสงเสริมใหเกิดการ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใหกับ
ประสงคสวนบุคคลของผูเรียนใน
สังคมอีกดวย
การเปนผูนําการเปลีย่ นแปลง
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สําหรับคานิยม 7 ประการ (The 7 C’s) สามารถขยายความไดดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 : คานิยมตาม The 7 C’s แยกตามระดับ
7 C’s values คานิยมหลัก (จาก 7 C’s)
ขยายความ
ระดับ
Core Values
ระดับบุคคล
* Consciousness of Self - รูจักตนเองเกี่ยวกับ ความเชื่อ
(beliefs) คานิยม (values)
ความเขาใจในตนเอง
Individual
เจตคติ (attitudes) มุมมองตอ
โลก (perspectives) และอารมณ
(Emotion) โดยปจจัยเหลานี้จูงใจ
ใหตนเองกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลง
ไป
- การคิด (thinking) การแสดง
* Congruence
ความสอดคลองดานตางๆ ความรูสึก (feeling) และการ
ภายในตนอยางคงเสนคงวา กระทํา (action)ที่แสดงออกมี
ความสอดคลองกันและคงเสนคง
วา คือพูดอยางไรก็ทําอยางนั้น
ไมเสแสรง (genuineness) มี
ความนาเชื่อถือ (authenticity)
และมีความซื่อสัตย (honesty)
ตอผูอื่น
- มีความเชื่อและศรัทธาที่จะทํา
* Commitment
หนาที่ใหบริการ (serve) และ
ยึดมั่นผูกพันตอความเชื่อ
พยายามผลักดันใหเกิดการใช
และทําตามความเชื่อของ
พลังกลุมมากขึ้น
ตน
- การยึดมั่นผูกพัน แสดงออกให
เห็นดวยอารมณ ความเอาจริง
เอาจังและมีความอดทนยาวนาน
- ผูที่ขาดความเขาใจในตนเองที่
ถูกตอง จะเกิดการยึดมั่นผูกพัน
แบบหลงผิดได
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7 C’s values คานิยมหลัก (จาก 7 C’s)
ขยายความ
ระดับ
Core Values
- แตละคนทําสิ่งที่ตนรับผิดชอบ
ระดับกลุม
* Collaboration
อยางดีที่สุดเพื่อสรางความสําเร็จ
การรวมมือรวมใจกัน
Group
ใหกับกลุม
- เปนองคประกอบที่เสมือนเสา
หลักในการสรางภาวะผูนํากลุม
ทั้งนี้เพราะแตละคนและทุกคนใน
กลุมตางยอมรับและไววางใจ
(trust) ตอกัน
* Common Purpose : มี - ทุกคนในกลุมรูสึกเหมือนอยูใน
เรือลําเดียวกันที่มีเข็มมุงไปสู
วัตถุประสงครวมกัน
จุดหมายปลายทางเดียวกัน
- การทํางานที่มีวัตถุประสงค
รวมกัน ยอมทําใหทุกคนในกลุม
หันมารวมกันวิเคราะหประเด็น
ปญหาที่เผชิญหนารวมกัน
พรอมทั้งชวยกันหาแนวทางที่จะ
ทําใหภารกิจกลุมบรรลุเปาหมาย
* Controversy with Civility - เมื่อมีความขัดแยงในกลุมเกิดขึ้น
: ขัดแยงกันไดแตตองสุภาพ ทุกคนจะรวมกันคลี่คลายบน
พื้นฐานการใหความเคารพซึ่งกัน
และกัน
- ยอมรับความจริงพื้นฐาน 2
ประการที่กลุมทํางานที่มีความ
สรางสรรคตองเผชิญเสมอ ไดแก
ประการแรก การแตกตางเชิง
ความคิดเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได และประการที่สอง ความ
แตกตางทางความคิดดังกลาว
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7 C’s values คานิยมหลัก (จาก 7 C’s)
ระดับ
Core Values

ระดับชุมชน/สังคม * Citizenship
Community/Society ความเปนพลเมืองดี

ขยายความ
จะตองยกขึ้นมาหารือกันอยาง
เปดเผย โดยยึดหลักปฏิบัติอยาง
สุภาพตอกัน
- สมาชิกทั้งรายบุคคลและกลุม
ตองมีความรูสึกรับผิดชอบ
รวมกันในการสรางสิ่งที่ดีงามแก
ชุมชนและตอสังคมโดยรวมใหได

สรุป
โครงการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social
Change Model of Leadership หรือ SCML) สรุปไดดังนี้
1. เริ่มดวยแนวคิดในการสรางผูนําสมัยใหม ที่มีความสามารถในการสรางหรือ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ที่มีผลกระทบดา นดีงามตอชุมชนและ
สังคมโดยรวม
2. โครงการ SCML ไดเริ่มพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อป 1994 ณ University of
California at Los Angeles สหรัฐ ดวยทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผูนํา Dwight D.
Einsenhower
และกระทรวงศึกษาของสหรัฐ โดยประกอบดวยทีมงานวิจัยที่เปน
นักวิชาการดานภาวะผูนําชื่อดังจากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อเสาะแสวงหาแนวทางและ
รูปแบบในการสรางผูนํารุนใหมดังกลาว
3. รูปแบบ SCML นี้มีจุดเนนที่สําคัญคือ การมองภาวะผูนําในลักษณะของ
กระบวนการ (Process) ที่มีการกระทําแบบรวมมือของกลุมและใชอํานาจรวมของกลุมเปน
หลักในการทํางาน แทนที่แนวคิดเกาที่ยึดภาวะผูนําอยูที่ตัวบุคคลโดยตําแหนง (Position)
และใชอํานาจ (Authority) ในการควบคุมสั่งการ (Command and Control) แตรูปแบบ
SCML จะใชภาวะผูนํารวม (Shared leadership) ของกลุมไปเสริมสรางและพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูเรียนเปนรายบุคคล
4. มีการสรางสภาวะทางอารมณเพื่อใหเกิดความยึดมั่นผูกพันขึ้นแกผูเรียน
ดวยคานิยมตางๆ เชน ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) การกระทําสิ่งดีงามเพื่อ
ผูอื่นและสังคม โดยเฉพาะคานิยมทางสังคมตามแนวคิด The 7 C’s Model
เนนการ
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ปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับตนเอง (Self-awareness)
อยางชัดเจน เนนเทคนิคการสรางความไววางใจ (Trust) พัฒนาความปรีชาสามารถของ
ผูเรียนในการเปนผูฟงที่มีประสิทธิผล สรางจิตสํานึกของการเปนผูรับใชผูอื่น (Serve
others) อยางชัดเจน เนนเทคนิคการสรางความไววางใจ (Trust) พัฒนาความปรีชา
สามารถของผูเรียนในการเปนผูฟงที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะการทํางานรวมกันเปน
กลุมโดยยึดหลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามขึ้นในสังคมนั้น เปนตน
5. รู ป แบบภาวะผู นํ า เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมหรื อ SCML ได ถู ก
นําไปใชเปนหลักสูตรการเรียนการสอนดานภาวะผูนํา และการฝกภาวะผูนําของฝาย
กิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงของสหรัฐ ตลอดจนในหนวยงานองคการ
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐอยางกวางขวางมากรูปแบบหนึ่งในปจจุบัน
6. ผู อ า นสามารถประเมิ น ภาวะผู นํ า ตนเองตามรู ป แบบภาวะผู นํ า เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไดจากแบบทดสอบตอไปนี้ 2 ซึ่งจะชวยใหทานคนหาจุดเดนภาวะ
ผูนําของตนเองและนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาตนเองตอไป
ขอใหอานขอความแตละขอของแบบประเมินนี้ แลวพิจารณาเลือกตอบตาม
ระดับที่ทานเห็นดวย กลาวคือ เริ่มจาก 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) 2 (ไมเห็นดวย) 3
(อาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได) 4 (เห็นดวย) 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) โดยแตละ
คําถามใหยึดเปนสถานการณของกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งทานเคยรวมกิจกรรม (งาน) อาจเปน
กลุมแบบทางการ (Formal group) หรือกลุมแบบไมเปนทางการ (Informal group) ก็ได
ขอใหทานใชกลุมเดียวกันเปนสถานการณสําหรับการตอบทุกขอโดยตลอด
แบบทดสอบเพื่อประเมินภาวะผูนําตนเอง
ขอใหทานอานแตละขอความตอไปนี้
พรอมระบุระดับที่ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
1. ขาพเจามีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง
2

เขียนคะแนนที่ทานให
ลงในชองวาง

Source: Material is drawn from the Unpublished Dissertation: Designing on Instrument to Measure
Socially Responsible Leadership Using the Social Model of Leadership Development, Tracey M.
Tyree (1988), University of Maryland, College Park, Maryland and the published guidebook: A
Social Change Model for Leadership Development. Higher Education Research Institute, University
of California, Los Angeles, CA.
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ขอใหทานอานแตละขอความตอไปนี้
พรอมระบุระดับที่ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
2. ขาพเจาทํางานรวมกับคนอื่นเพื่อทําใหชุมชนนาอยู
ยิ่งขึ้น
3. ขาพเจามีคานิยมที่แตกตางไปจากคนอื่น ๆ
4. ขาพเจาทุมเทเพื่อใหเปาหมายของกลุมสําเร็จ
5. มีคนกลาววา ขาพเจาทํางานเขาดวยดีกับคนอื่นใน
กลุม
6. ขาพเจามีความเพียรพยายามทํางานจนสําเร็จตามที่
ตั้งใจไว
7. การกระทําใดๆ ของขาพเจาจะสอดคลองกับคานิยม
เสมอ
8. ขาพเจาเปนคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีมาก
9. ในบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงขาพเจายัง
ทํางานไดดี
10. ขาพเจาชอบรวมกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหสวนรวมดีขึ้น
11. การฟงทัศนะที่แตกตางชวยพัฒนาความคิดขาพเจา
อยางมาก
12. ขาพเจาเขาใจวัตถุประสงคของกลุมที่ขาพเจารวม
สังกัด
13. ขาพเจาทํางานรวมกับคนอื่นอยางสนุกสนานเพื่อ
เปาหมายรวมกัน
14. ขาพเจาจะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาเสมอ
15. ความเชื่ อ ของข า พเจ า จะสอดคล อ งกั บ พฤติ ก รรม
เสมอ
16. ขาพเจาเปนคนที่มั่นใจตนเองเสมอ
17. ขาพเจาจะเปดกวางรองรับความคิดใหมๆ
18. ขาพเจาถือวาโอกาสที่ไดทุมเทเพื่อชุมชนมีคุณคา
มาก
19. ขาพเจาชอบแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น

เขียนคะแนนที่ทานให
ลงในชองวาง
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ขอใหทานอานแตละขอความตอไปนี้
พรอมระบุระดับที่ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
20. ขาพเจาจะทํางานไดดีถาเขาใจถึงคานิยมของกลุม
21. การรวมมือรวมใจกันกอใหเกิดผลงานที่ดีขึ้น
22.ข า พเจ า ยอมให ต รวจสอบการทํ า งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
23. พฤติกรรมที่ขาพเจาแสดงออกจะสะทอนถึงความ
เชื่อ
24. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดแสดงออกมา
ในแตละแถวตามแนวตั้งใหรวมตัวเลข 3 จํานวนที่ตอบ
ลงในชองตั้งแต ก – ฌ ดังนี้

เขียนคะแนนที่ทานให
ลงในชองวาง

ก ข ค ง จ ฉ ช ฌ
คําอธิบายผลเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนํา : ใหนําคะแนนที่ไดเติมลงหนา
แถวตอไปนี้
............. แถว ก. คือ Consciousness of Self หรือ ความเขาใจในตนเอง หมายความ
วาทานเปนผูตระหนักรูตนเองเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ คานิยม เจตคติ
และอารมณตนเองที่เปนแรงจูงใจใหกระทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมา
ทักษะที่เกี่ยวของ : ชื่นชอบในความแตกตาง (Appreciation of
Differences) การตระหนักรูตนอยูเสมอ (Self - awareness)
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ควรรองขอขอมูลปอนกลับจาก
การทํางาน ควรคนหาความสนใจของตนเอง รวมทั้งคานิยมและแรงขับ
ภายในตน ควรพัฒนาความฉลาดรูทางอารมณ (EQ) ใหมากยิ่งขึ้น
............. แถว ข. คือ Congruence หรือ การกระทําที่สอดคลองทุกดานภายในตน
กลาวคือ การคิด การแสดงความรูสึก และการแสดงพฤติกรรมมีความ
สอดคลองตองกัน และคงเสนคงวาเสมอ มีความซื่อสัตย จริงจังและ
จริงใจตอผูอื่น
ทักษะที่เกี่ยวของ : การใหการยอมรับ (Recognition) และความ
ไววางใจ (Trust)
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ฝกความจริงใจทั้งกับตนเอง
และผูอื่น ควรนําผูอื่นดวยพฤติกรรมแบบอยาง (Lead by example)
ฝ ก การปฏิ บั ติ ต ามที่ ต นคิ ด ที ล ะเรื่ อ งในห ว งเวลาหนึ่ ง ๆ ให มี ค วาม
คืบหนา
............. แถว ค. คือ Commitment หรือความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งหมายความวา ทานมี
พลังแรงจูงใจในตนที่จะใหบริการรับใชผูอื่นที่รวมกลุม เพื่อใหเกิดการ
เพิ่มความพยายามขับเคลื่อนภารกิจของกลุมไปสูเปาหมายรวมกัน
ทักษะที่เกี่ยวของ : ไดแก การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ
(Delegation) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ฝกการยืนหยัดตอเปาหมาย
อยางมั่นคง ฝกพัฒนามุมมองตองาน/องคการ แบบ “ของเรา หรือ We”
แทนแบบ “ของฉัน หรือ I หรือ My” ฝกการใหผูอื่นหรือกลุมเขามา
ตรวจสอบการกระทํ าหรือความรั บผิดชอบของเรา (accountable) ด ว ย
ความเต็มใจ
............. แถว ง. คื อ Collaboration
หรื อ ความร ว มมื อ ร ว มใจ ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่นใหบรรลุเปาหมายของกลุมได
อยางราบรื่น
ทักษะที่เกี่ยวของ : ได แ ก ทั ก ษะกระบวนการกลุ ม (Group
Dynamics) ทักษะในการฟง (Listening)
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ไดแก การฝกทักษะการฟง
ตนเองและฟงผูอื่น ทักษะการสรางเครือขายพันธมิตร (Make Allies)
และทักษะการสรางทีมงาน (Team Building) ทักษะการเปดกวางในการ
รับเขามาของตัวปอน (Invite Input) และทักษะการสรางความชัดเจนตอ
เปาหมายรวมกันของกลุม
............. แถว จ. คือ Common Purpose หรือ การมีวัตถุประสงครวมกัน ซึ่ง
หมายความวาทานยึดมั่น และมีสวนรวมในเปาหมายและคานิยมของ
กลุม (Group’s goals and values) เมื่อปฏิบัติงานรวมกัน
ได แ ก ทั ก ษะการสร า งที ม งาน
ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ ง :
(Teambuilding) และทักษะในการทํางานแบบทีม (Teamwork)
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ความสามารถในการเขาใจ
ผูอื่นในฐานะปจเจกบุคคล (Individual) และสามารถระบุไดวา คนเหลานี้
มีคานิยมอะไรเหมือนกันบาง การมีใจเปดกวางในการรับเขามาของตัว
ปอนตางๆ ที่นําไปสูเปาหมายรวมของกลุม พัฒนาความสามารถในการ
แสวงหาและสรางความคิดพื้นฐาน (Common ground) ที่คนในกลุมมี
หรือเห็นตรงกัน
............. แถว ฉ. คือ Controversy with Civility หรือสามารถขัดแยงกันไดแตตอง
สุภาพ หมายความวา ทานมีความเชื่อในความจริงพื้นฐาน 2 ประการวา
ถ า จะริ เ ริ่ ม สร า งสรรค สิ่ ง ใหม จะต อ งพบว า 1) ความแตกต า งด า น
ความคิดของบุคคลเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได และ 2) ความแตกตาง
เชิงความคิดเชนวานั้นจะตองสามารถนํามาพูดไดโดยเปดเผย แตตอง
กระทําดวยความสุภาพและเปนมิตรตอกัน (Civility)
ทักษะที่เกี่ยวของ : ได แ ก ทั ก ษะในการหาข อ ยุ ติ ข องความ
ขัดแยง (Conflict resolution) ทักษะการไกลเกลี่ย หรือการทําหนาที่คน
กลาง (Mediation)
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ฝ ก ทั ก ษะให ช อบฟ ง ทั ศ นะ
หรือมุมมองที่แตกตางกัน การเต็มใจที่จะใหมีการโตแยงดวยบรรยากาศ
ที่สรางสรรค (Invite healthy debate) ฝกการยอมรับในสิ่งที่เราไมเห็น
ดวย (Agree to disagree)
............. แถว ช. คือ Citizenship หรือความสํานึกในการเปนสมาชิกหรือเปนพลเมือง
ที่ดี ซึ่งหมายความวา การเปนพลเมืองที่ดี ก็คือการที่ผูนั้นกระทําการ
ตางๆ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอบุคคลอื่นและตอชุมชน ความรูสึก
เป น พลเมื อ ง จึ ง เป น ผลที่ ม าจากทุ ก คนพึ่ ง พาอาศั ย กั น และใช ค วาม
พยายามจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้งการชวยกันดูแลดานสิทธิ
และสวัสดิภาพของผูอื่นที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความ
เปนพลเมืองดีจะยอมรับวา ประชาธิปไตยที่เหมาะสมจะตองเคารพทั้ง
สิทธิและหนาที่ของบุคคลในสังคมนั้น
ทักษะที่เกี่ยวของ : ทักษะดานบริหารจัดการ (Administrative)
ทักษะดานการเงิน (Financial) และทักษะดานการปราศรัยตอสาธารณะชน
(Public speaking)
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ฝกการแสดงความรับผิดชอบ
ต อ ชุ ม ชน และพร อ มให ชุ ม ชนตรวจสอบตน การทํ า งานให บ รรลุ
เปาหมายของชุมชน การรับใชและสรางชุมชน
............. แถว ฌ. คือ Change หรือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนผลรวมที่เกิดขึ้นจากทุกคน
ยึดมั่นและดําเนินการตามคานิยมทั้ง 7 C’s ดังกลาวมาแลว ในสวนตัว
ทานฐานะที่เปนปจเจกบุคคลมีความเชื่อและใหความสําคัญในการทําให
โลกนี้ดีขึ้นและสังคมโดยรวมเกิดความดีงามทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
ทั ก ษะในการให ค วามช ว ยเหลื อ
ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ ง :
(Advocacy) การเปนผูสนับสนุนสวนรวม (Helping skills) และการสราง
ความรูสึกตระหนักตอสังคม (Social awareness)
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอไป : ยอมรั บ และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ การเปดใจกวางพรอมรับตอความคิดใหมๆ
การยึดเรื่องความยืดหยุนและมองโลกแงดี
จากผลการรวมคะแนน สองดานใดของภาวะผูนําที่เปนจุดเดนของทา น (2 ดานที่มี
คะแนนสูงสุดตามลําดับ)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
จากผลการรวมคะแนน สองดานใดของภาวะผูนําที่เปนจุดออนของทาน (2 ดานที่มี
คะแนนต่ําสุด)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
การวางแผนปฏิบัติ : ระยะยาวและระยะสั้น (Action Planning : Long and short term)
ระยะยาว : ขอใหทานเริ่มลงมือพัฒนาภาวะผูนําของตนเองตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
โดยสรางภาพของตนเองที่ไดรับหลังการพัฒนาในอีก 6 เดือนขางหนา มีคุณลักษณะใดที่
ทานรูสึกภูมิใจและชื่นชอบในตนเองมากที่สุด โดยขอใหประเมินจุดเดนที่เปนภาวะผูนํา
ของทาน และตามที่กําหนดเปาหมายของการพัฒนาไว ขอใหวิเคราะหดูวา มีจุดเดนดาน
ภาวะผูนําใดของทานที่เกิดขึ้นมาใหมและเปนสิ่งที่ทานภูมิใจที่สุด
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
ระยะสั้น (Short term) : ในขั้นการดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนระยะยาว
6 เดื อ นนั้ น ท า นสามารถซอยออกเป น ขั้ น ตอนย อ ยๆ เพื่ อ นํ า ไปสู เ ป า หมายระยะยาว
อยางไร
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ทานมีอะไรจะตองทําบางในหวงเวลาอีก 3 เดือนขางหนา
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ทานมีอะไรจะตองทําบางเมื่อครบ 1 เดือนนับจากนี้
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ทานมีอะไรจะตองทําบางเมื่อครบ 1 สัปดาหนับจากนี้
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ทานมีอะไรจะตองทําบางในวันพรุงนี้
_____________________________________________________
_____________________________________________________

การแปลความหมายคะแนนที่ไดจากการทําแบบประเมินตนเอง ตามรูปแบบ
ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (A social Change Model of Leadership
Self-Assessment: SCMLS)
วัตถุประสงค (Purpose)
แบบประเมินตนเองนี้ใชเพื่อวัดกระบวนการดานภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม
ของนักศึกษาหรือผูฝกอบรมตามแนวคิดของ “รูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม” (Social Change Model of Leadership : SCML) แบบประเมินนี้ใชวัดภาวะผูนํา
แบบไมยึดตัวผูนําเปนศูนยกลาง (leader-centric) ของนักศึกษารายบุคคลและรายกลุม ใน
ดานความรูความเขาใจ การมีทัศนคติ และทักษะการใชชีวิต ตามแนวทาง SCML กลาวคือ
การพั ฒ นาภาวะผู นํ า เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมนี้ ประกอบด ว ยค า นิ ย มสํ า คั ญ 7
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ประการ (The 7 C’s Values) ไดแก 1) ความเขาใจในตนเอง(Consciousness of Self )
2) การกระทําที่สอดคลองทุกดานภายในตน (Congruence)
3) ความยึดมั่นผูกพัน
(Commitment) 4) ความรวมมือรวมใจ (Collaboration) 5) การมีวัตถุประสงครวมกัน
(Common Purpose) 6) สามารถขัดแยงกันไดแตตองสุภาพ (Controversy with Civility)
และ 7) ความสํ า นึ ก ในความเป น สมาชิ ก หรื อ ความเป น พลเมื อ ง (Citizenship)
นอกจากนี้ยังรวมแนวคิดดาน “การเปลี่ยนแปลง หรือ Change” ซึ่งเปนผลรวมที่เกิดขึ้น
(Hub) จากการที่สมาชิกทุกคนพัฒนาครบถวนทั้ง 7 คานิยม (The 7 C’s Values) ดังนั้น
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาดังกลาวก็คือ การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับ
สังคม

คะแนนที่ทา นไดจากการประเมินดวยเครื่องมือ SCMLS หมายความ
วาอยางไร
การตอบแบบประเมินโดยใหคาน้ําหนักในแตละขอของแตละคานิยม
หรือ
สมรรถนะ โดยเริ่มตั้งแต 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนสูงสุดคือ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง นั้น
จากโครงการฝกอบรมจริง ผูเขาอบรมไดรับมอบหมายใหสุมเลือกตอบ 1 ขอตอ 1 คานิยม
(จากจํานวน 83 ขอความ) จากนั้นนําคะแนนของทุกคนในคานิยมเดียวกันมารวมกันแลว
หาคาเฉลี่ย ทําเชนนี้จนครบทั้ง 7 คานิยม ไดผลเฉลี่ยตอคนดังตัวอยางดังนี้
ก. ดานความเขาใจในตนเอง หรือ Consciousness of Self = 3.6
ข. ดานการกระทําที่สอดคลองทุกดานภายในตน หรือ Congruence = 4.2
ค. ดานความยึดมั่นผูกพัน หรือ Commitment = 4.1
ง. ดานความรวมมือรวมใจ หรือ Collaboration =3.2
จ. ดานการมีวัตถุประสงครวมกัน หรือ Common Purpose = 3.7
ฉ. ดานสามารถขัดแยงไดแตตองสุภาพ หรือ Controversy with Civility = 3.3
ช. ดานความสํานึกในการเปนสมาชิกหรือเปนพลเมืองที่ดีหรือ Citizenship = 4.3
จากคะแนนตัวอยางดังกลาว จะเห็นวา นักศึกษาหรือผูเขารับการฝกอบรมคนนี้
มีคุณลักษณะดาน Commitment หรือดานความยึดมั่นผูกพัน ดาน Congruence หรือ
ดานการกระทําทุกดานที่สอดคลองกันภายในตน และดาน Active Citizenship หรือดาน
การเปนสมาชิกหรือพลเมืองที่ดีซึ่งคะแนนอยูในเกณฑดีนาพอใจ และสูงกวาดาน Collabo ration หรือดานความรวมมือรวมใจ ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงพัฒนามากยิง่ ขึ้นตอไป
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การประเมินตนเองอยางรวดเร็วเชนนี้ ชวยใหทานเขาใจถึงความสอดคลอง
ระหวางคานิยมของตัวทานเองเปรียบเทียบกับคานิยม 7 C’s values ตามรูปแบบภาวะ
ผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model of Leadership) มากนอย
เพียงไร ทานตองตัดสินใจเองวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผลคะแนนที่ทานไดรับจาก
การประเมินครั้งนี้
ตนแบบโปรแกรมพัฒนาภาวะผูนํานี้ ชวยใหความรูความเขาใจและประสบการณ
แกทานเกี่ยวกับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ Social Change Model of
Leadership โดยวิธีประเมินตนเองกอนการเขาหลักสูตรพัฒนาตามโครงการฝกอบรม
เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการประเมินตนเองหลังจบการฝกอบรม จะชวยใหทานมองเห็น
ผลความกาวหนาในของการพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (Leader for Social Change) ตอไป
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