
กับแกลมบริหารคน : หลักการบริหารสมรรถนะ 

ศรันยดิษฐ  เบญจพงศ0* 

 หลักสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Competency) ที่จะกลาวตอไปน้ีไมใชเรื่องใหม

ในวงการบริหาร เพราะแนวคิดน้ีถูกริเริ่มโดยเดวิด แมคคลีแลนด (David McClelland) ต้ังแตตนทศวรรษ 

1970 และองคกรภาครัฐและเอกชนนิยมนําไปประยุกตใชในการบริหารอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน ซึ่งหาก

กลาวถึงหลักสมรรถนะที่เปนแกนแนวคิดจะไมมีรายละเอียดมากนัก เพราะสมรรถนะเปนเรื่องขอการ

ประยุกตใช สําหรับบทความน้ีขอนําเสนอเฉพาะหลักการสําคัญของสมรรถนะที่เพียงพอจะใหผูอานใชเปน

กรอบบริหารทรัพยากรบุคคลต้ังแตการสรรหา การพัฒนา การธํารงรักษา และการใชประโยชน 

 นักวิชาการใหทัศนะความหมายไวหลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อใหงายตอการตีความและการนําไปใช

ประโยชน ผูเขียนสรุปความหมายวา สมรรถนะเปนเรื่องของความรู ทักษะ คุณลักษณะ (Knowledge, Skills, 

Attribute : KSAs) ที่บุคคลแสดงออกและสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล สงผลใหบุคคลทํางานประสบความสําเร็จ

หรือลมเหลว (กุลชลี จงเจริญ, 2561, น. 116 ; พลอย สืบวิเศษ, 2561, น. 37) และสมรรถนะเปนเครื่องมือ

สําคัญชวยบริหารและพัฒนาบุคลากรใหทํางานตอบสนองเปาหมายองคกร อาทิ นําไปใชงานตอในเรื่องการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

การจายผลตอบแทน (Pay) เปนตน หากตองอธิบายสมรรถนะใหชัดเจนย่ิงข้ึน มักนิยมเปรียบเทียบกับภูเขา

นํ้าแข็ง โดยภูเขานํ้าแข็งเปรียบเสมือนบุคคลที่มีองคประกอบสองสวน คือ สวนที่อยูพนนํ้าและสวนที่อยูใตนํ้า 

สวนที่อยูพนนํ้าเปนสวนที่สามารถสังเกตได สามารถเพิ่มเติมปรับปรุงพัฒนาใหไดตามที่ตองการเพื่อใหบุคคลมี

ผลการปฏิบัติงานที่ดี เชน ความรู ทักษะ ความสามารถ ฯลฯ แตสวนที่อยูใตนํ้าน้ันจะเปลี่ยนแปลงไดยาก 

เพราะมักเปนสิ่งที่ถูกสะสมเปนเวลานานและอาจฝงแนนกับตัวบุคคลถาวร เชน ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม 

ฯลฯ แตสวนที่สองมีผลตอการทํางานไมย่ิงหยอนไปกวาสวนแรก เมื่อนําสองสวนมารวมกันกจ็ัดเปนสมรรถนะ

ของบุคคลคนหน่ึง (กุลชลี จงเจริญ, 2561, น. 121 ; พลอย สืบวิเศษ, 2561, น. 44-45) ในปจจุบันยอมรับกัน

วาไมใชเพียงฝายทรัพยากรบุคคลเทาน้ันที่ตองสนใจแนวคิดสมรรถนะ แตผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเขาใจ

และสามารถนําไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม เพราะตองใชเปนเครื่องมือบริหารดูแลและรักษาบุคลากรที่ดี

มีคุณภาพเอาไว จึงมักพบเห็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร

สมรรถนะบุคลากรอยูทั่วไป  

                                                             
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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 สมรรถนะแบงประเภทไดหลายเกณฑ จากการคนควาพบวานิยมแบงสมรรถนะเปนสองสวน ไดแก 

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตําแหนงหนาที่ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี (ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ, 

2551 อางอิงจาก กุลชลี จงเจริญ, 2561, น. 122 ; โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2562, น. 22-23) 

 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะที่จําเปนที่ทุกคนในองคกรตองมีรวมกัน 

สวนใหญจะสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายขององคกร เปนสิ่งที่ทุกคนในองคกรเห็นพองกันวาเปน

ประโยชนตอการนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จ และสรางความสามารถในการแขงขันกับคูแขงหรือสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. สมรรถนะตามตําแหนงหนาท่ี (Functional competency) เน่ืองจากตําแหนงงานทีม่ีบทบาท

หนาที่แตกตางกันออกไป การจะใชสมรรถนะหลักเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถทําใหองคกรไปสูจุดมุงหมาย 

เน่ืองดวยขอบขายความรับผิดชอบแตละตําแหนงงานแตกตางกัน จึงควรตองมีสมรรถนะที่เกี่ยวพันกับหนาที่

น้ันโดยเฉพาะ เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานของบคุลากรเปนไปตามวัตถุประสงค สมรรถนะตามตําแหนงหนาที่จึง

เปนคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกวาสมรรถนะหลัก 

 นอกจากการแบงสมรรถนะรูปแบบขางตน อาจมีการจัดประเภทสมรรถนะเพิ่มเติม เชน สมรรถนะ

ทางการบริหารจัดการ (Management competency) สมรรถนะของผู เช่ียวชาญ (Technical/Special 

competency) เปนตน (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2562, น. 24) 

 ปจจุบันองคกรทีม่ีสมาชิกกวา 300 คนตางใชรูปแบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลบนพื้นฐานของกรอบ

สมรรถนะ สําหรับประเทศไทยองคกรภาครัฐและเอกชนหลายแหงก็นําแนวคิดสมรรถนะไปประยุกตใช เชน 

สํานักงาน ก.พ. บริษัท ป.ต.ท. บริษัท ปูนซีเมนตไทย เปนตน (พลอย สืบวิเศษ, 2561, น. 36-37) 

 สําหรับสํานักงาน ก.พ. แบงประเภทสมรรถนะเปน 3 ประเภท เปนกรอบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

การปฏิบัติงานในตําแหนง ดังน้ี (พลอย สืบวิเศษ, 2561, น. 49-50) 

 1. สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) บริการที่ ดี 3) การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 5) การทํางานเปนทีม 

 2. สมรรถนะทางการบริหารมี 6 สมรรถนะ 1) ภาวะผูนํา 2) วิสัยทัศน 3) การวางกลยุทธภาครัฐ 4) 

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 5) การควบคุมตนเอง 6) การสอนงานและมอบหมายงาน  

 3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สวนราชการกําหนดอยางนอย 3 สมรรถนะ ตัวอยาง

สมรรถนะของกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับกลุมลักษณะงานการใหคําปรึกษา ไดแก การมองภาพองครวม 

ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2555) 
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 สมรรถนะถูกนําไปใชตอบโจทยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรหลายดาน ในที่น้ีสรุป

เปนประเด็นดังน้ี (กุลชลี จงเจริญ, 2561, น. 130-131 ; โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2562) 

 1. การสรรหาบุคลากร หากองคกรกําหนดกรอบสมรรถนะทีเ่หมาะสมไวลวงหนาจะชวยอํานวยความ

สะดวกแกการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสมรรถนะของตําแหนงงาน 

 2. การพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับสมรรถนะที่กําหนดไวอยาง

เหมาะสมและรอบคอบจะชวยใหบุคลากรมีศักยภาพตรงกับที่องคกรคาดหวัง 

 3. การวางแผนงานอาชีพและการวางแผนทายาทสืบทอดตําแหนง องคกรสามารถวางแผนงาน

อาชีพในแตละเสนทางที่บุคลากรแตละคนจะตองเติบโตในสายงานตามสมรรถนะที่กําหนด และชวยสราง

บุคคลใหเปนทายาทสืบทอดตําแหนงดวยการพัฒนาบุคคลตามกรอบสมรรถนะที่กําหนดไว  

 4. การเลื่อนตําแหนงงาน หากตองพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานตามความสามารถ การนําสมรรถนะ

มาเปนกรอบพิจารณาจะชวยลดความผิดพลาดในการเลื่อนตําแหนงงานและไดใชประโยชนจากคนที่เหมาะสม

 5. การโยกยายตําแหนงงาน การกําหนดสมรรถนะสําหรับแตละตําแหนงงาน ชวยใหทราบวา

ตําแหนงงานใด ตองการบุคลากรทีม่ีสมรรถนะแบบใดบาง เพื่อโยกยายบคุลากรไดตรงกบัตําแหนงงานและเพื่อ

เปนการลดความผิดพลาดในการโยกยายที่ไมเหมาะสมดวย 

 6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน สามารถนํากรอบสมรรถนะบุคลากรเปนเครื่องมือชวยใหบุคลากรมี

ผลการปฏิบัติงานตามที่องคกรคาดหวัง 

 สรปุหลักการสมรรถนะตามที่กลาวไปขางตนเห็นไดวาหลักการสมรรถนะสามารถนําไปประยุกตใชกับ

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรอบดาน โดยเมื่อกําหนดกรอบสมรรถนะในการทํางานที่เหมาะสม

และสะทอนความคาดหวังขององคกรจะชวยเปนแรงผลักดันใหองคกรไปสูผลสําเร็จแบบมีทิศทาง 
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