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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุ คคลในกลุ่ ม
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทย
ประชากรตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งละ 1 คนจํานวน 5 แห่ ง รวม 5 คน
และเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ 5 แห่ ง แห่ งละ 11 คน จํานวน 55 คน รวม
ประชากรตัวอย่าง 60 คน จากธนาคารพาณิ ชย์ 5 แห่งได้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตาม
วิธีของ ลิเคิร์ท(Rensis Likert) สามารถเก็บข้อมูล และนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 57 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95.00
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทย มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ ความรู ้(Knowledge) ทักษะ(Skill) และคุณลักษณะ(Attributes)
และจะต้องมี ความสามารถแต่ละองค์ประกอบดังนี้ องค์ป ระกอบที่ 1 ด้านความรู้ (Knowledge) ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี Technical Skill และ Focus on Customer องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะ(Skill)
ผู ้จ ั ด การฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลจะต้ อ งมี Communication และTeamwork และองค์ ป ระกอบที่ 3
คุ ณ ลัก ษณะ(Attributes) ผู ้จัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะต้อ งมี Innovation, Leader ship, Flexibility,
Motivation, Building Relationship
ประโยชน์ที่ได้ทางด้านวิชาการ ผลงานวิจยั ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตร ระบบการเรี ยนการ
สอน และการจัดอบรมของคณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิตบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ สําหรับประโยชน์ทางด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจยั สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ งหรื อพัฒนาส่ งเสริ มสมรรถนะใน
หน้าที่งานของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะที่คน้ พบ
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This research aims to identify competency components of human resource managers in the
commercial banking groups of Thailand; and to identify the competency components that have influence on
the effectiveness of managing human resources managers. The study also identifies the performance element
that affects the performance of Human Resources Managers in commercial banking groups in Thailand.
A Five commercial banks i.e. Bangkok Bank Public Company Limited, Kasikorn Bank Public
Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company
Limited, and TMB Bank Public Company Limited. Respondents include one senior level manager and a
human resources manager from each bank. A response rate of 95.00% (57 out of 60) was achieved. Data was
collected using survey questionnaires using 5-point Likert scale and open-ended questions. Descriptive
statistics, content analysis, Pearson Correlation and Confirmatory Factor Analysis are employed in the
analysis .
The study found that a human resources manager of the commercial banking groups in Thailand
perform three major competency components; i.e. Knowledge, Skill and Attributes. The appropriate level of
these components could yield the highest effectiveness in managing human resources in the commercial banks
industry. It was also revealed that a human resources manager of the commercial banking groups in Thailand
should have nine minor components to support the three major components. These are Technical Skill and
Focus on Customer for the "Knowledge"; Communications and Teamwork for the "Skills"; and Innovation,
Leadership, Flexibility, Motivation, and Building Relationship for the "Attributes".
Findings from this study could be served as a guideline for developing curriculum, teaching and
learning systems, as well as the training programs by the Human Resource Management Department of the
Faculty of Business Administration to train the graduates to meet the industry's needs. Finally, the results
also provide new academic knowledge in terms of human resource management and human resource
managers might use the suggested competencies as a guideline to revise, improve, and develop the appropriate
training programs in their organizations.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้รั บ ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ โลกที่ ต กตํ่า อย่ า งรุ น แรงใน 4-5 ปี ที่ ผ่ า นมา
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี้ ซึ่งสามารถสรุ ปปั ญหาสําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่
ภาวะขั้น วิกฤตได้ 3 ปั จจัยคื อ 1.ราคานํ้ามัน โลก 2.วิกฤตการเงิ นโลก และ 3. การเมื องในประเทศ
โดยเฉพาะปั จจัยที่ 2 การเกิดวิกฤตทางการเงินของโลกยังส่ งผลกระทบต่อสถาบันการเงินไทยประเภท
ต่างๆ รวมทั้งธนาคารพาณิ ชย์อีกด้วย
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การเกิ ดวิกฤตทางการเงินของโลก ส่ วนใหญ่เกิ ดจากปั ญหาทางด้านสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์และได้ลุกลามไปสู่ ภาคการเงินที่เกิดการล้มลงของสถาบันการเงินระดับยักษ์ใหญ่
ของโลก คือ เลแมน บราเดอร์ ส และได้กระจายไปสู่ ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ทัว่ โลก
ทําให้เกิดภาวะการขาดทุนและต้องเพิ่มทุน จนกระทัง่ มีความจําเป็ นที่จะต้องเทขายหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อ
นําเงินกลับคืนบริ ษทั แม่ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ทําให้ความเชื่ อมัน่ ต่อสถาบันการเงินทรุ ดตัวลง
อย่างต่อเนื่ องทั้งระหว่างสถาบันการเงินกันเอง และระหว่างสถาบันการเงินกับธุ รกิ จอื่น จนเกิดวิกฤต
สภาพคล่องอย่างรุ นแรง ตลาดการเงินโลกปั่ นป่ วนรุ นแรง ตลาดหุ ้นตกตํ่าทัว่ โลก จนทําให้ธนาคาร
กลางของประเทศต่างๆ เร่ งร่ วมมือกันในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อพยุงให้สถาบันการเงินอยู่รอด
นับตั้งแต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่ อง การคํ้าประกันเงินฝากของผูฝ้ ากเงิน การคํ้าประกัน
การปล่ อยกู้ ตลอดจนการให้เงิ น เพื่ อช่ วยเหลือด้วยการปล่อยเงิ น กู้หรื อเข้าไปร่ วมถือหุ ้น ในสถาบัน
การเงินที่มีปัญหา จนในที่สุด ส่ งผลกระทบในทางลบมายังภาคการผลิต และเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ทัว่ โลก

โดยทัว่ ไปเมื่อองค์การต่างๆได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิ จ องค์การแต่ละแห่ งจะมุ่งเน้นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้วย 2 กลยุทธ์ท่ีน่าท้าทาย
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุ งผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไป
ปฏิบตั ิ
ในอดีต ประธานหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเป็ นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ และเมื่อกําหนดกลยุทธ์เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะมอบหมายให้กบั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลดําเนิ นการต่อไป เช่น การจ้าง
งานเพิ่มขึ้น หรื อปรับลดจํานวนพนักงานลง เป็ นต้น
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ปั จจุบนั การกําหนดกลยุทธ์เช่นเดิ มยังไม่เป็ นการเพียงพอต่อความสามารถในการอยู่รอดได้
ของธุรกิจหรื อองค์การ ดังนั้นในการกําหนดกลยุทธ์ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารองค์การระดับสู งจึงต้องการ
ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบกับกลยุทธ์ขององค์การ
ตั้งแต่ เริ่ ม ต้น ในกิ จ กรรมของ การจ้างงาน การฝึ กอบรม และค่ าตอบแทนพนัก งาน ด้ว ยเหตุ น้ ี เอง
ผูจ้ ดั การทรัพยากรมนุษย์ จึงจําเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น (Dessler :
2009)
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ภายใต้ส ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามตกตํ่า ผูจ้ ัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะทํางานใน
ตําแหน่ งแบบเดิ มๆไม่ ได้อีกแล้ว (มี งานสรรหาคนเพิ่ม จ่ายเงิน ค่าจ้างให้พนักงาน ไม่มีงานเลิกจ้าง)
จําเป็ นต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความรู ้ในธุรกิจธนาคารและสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมและ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อธนาคารจะสามารถรักษาผลประโยชน์ในสภาวะ
ของการแข่ งขัน ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ผูจ้ ัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง จําเป็ นต้อ งเพิ่ ม
สมรรถนะ (Competencies) และดําเนิ น พฤติ กรรม (Behaviors) ตามกลยุท ธ์ของธนาคาร ที่ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งต้องการ)

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
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1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย

1.3 คํานิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในงานวิจยั

1) สมรรถนะการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ หรื อทักษะ และ
คุณลักษณะ ของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

2) ผู้ จั ด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง ผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ ด ํารงตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ ตําแหน่ งที่ มี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ที่ เกี่ ยวข้องกับ จัด การ
ทรัพยากรมนุษย์
3) ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย ที่มีหน้าที่ในการให้บริ การรับ
ฝากเงิน บริ การสิ นเชื่อให้แก่บุคคลและธุรกิจ เพื่อการลงทุนทางด้านธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์
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4) ผู้บริหารระดับสู ง หมายถึง ผูท้ ี่มีระดับตําแหน่ งสู งสุ ด หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจ
ในองค์การที่สามารถให้ขอ้ มูลและขอรับรองข้อมูลสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
ได้ อาจดํารงตําแหน่ งประธาน รองประธาน ผูจ้ ดั การทัว่ ไป กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูอ้ าํ นวยการใน
กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น

1.4 ขอบเขตของการวิจยั
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ครอบคลุมการศึกษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 แห่ งได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
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สําหรั บ ประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้รั บ จะแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ ประโยชน์ ต่ อ องค์ก ารซึ่ ง
หมายถึ งธนาคารพาณิ ช ย์ในประเทศไทย ประโยชน์ ต่อ มหาวิท ยาลัย หมายถึ งมหาวิท ยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ และประโยชน์ต่อผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล แต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์ดงั นี้
1) ประโยชน์ ต่อองค์ การ
- ได้ทราบสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
- ได้ Competency model
- สามารถนํา Competency model ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย
- เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรี ยนการสอน และการจัดอบรมของ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิตบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ชิ้นนี้เป็ นแนวทางในการวิจยั ที่เกี่ยวข้องในโอกาส
ต่อไป
- เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ
3) ประโยชน์ ต่อผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ งหรื อพัฒนาส่ งเสริ มสมรรถนะในหน้าที่งานของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
- เป็ นแนวทางในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
พาณิ ช ย์ใ นประเทศไทยตามความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งและผูจ้ ัด การผูจ้ ัด การฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งสื่ อต่างๆ
อาทิ เช่ น ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องโดยมีหวั ข้อและรายละเอียดแต่ละหัวข้อตามลําดับดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของแนวคิดสมรรถนะ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (SEM)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัยตามโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น

2.1 ความเป็ นมาของแนวคิดสมรรถนะ
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สมรรถนะ ถือว่าเป็ นแนวคิดและความเชื่อของผูบ้ ริ หารองค์การว่าความสามารถของบุคคลจะ
เป็ นปั จ จัย ที่ สํ า คัญ ในการผลัก ดั น ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ สู ง สุ ด ขององค์ ก ารได้ เพราะสมรรถนะหรื อ
Competency หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวคนทั้งหมด ที่สะท้อนออกมาในรู ปของ
พฤติ กรรมการทํางานที่ มีความสัมพันธ์ในเชิ งเหตุผลและก่ อให้เกิ ดผลลัพธ์สูงสุ ด โดยมีที่มาจากพื้น
ฐานความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skill) วิธีคิด (self-concept) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ
(motive) โดยมีนกั วิชาการได้ให้แนวคิดสมรรถนะไว้ว่า เป็ นการค้นหาความสามารถของข้าราชการใน
ตําแหน่ งและระดับต่าง ๆ ว่าควรมีความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ หรื อลักษณะใดที่จะทําให้การ
ปฏิบตั ิงานประสบความสําเร็ จ (จรัมพร ประถมบูรณ์, 2547)
ศาสตราจารย์เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David McClelland) นักจิ ตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด (Harvard University) เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แนวคิ ด เกี่ ยวกับ สมรรถนะโดยทําการออกแบบทดสอบทาง
บุคลิกภาพบุคคลเพื่อศึกษาว่า บุคคลที่ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นมีทศั นคติและนิ สัยอย่างไร แมค
เคิ ล แลนด์ ได้ ใ ช้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ องนี้ แก้ ไ ขปั ญ หาการคัด เลื อ กบุ ค คลให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานรั ฐ บาลของ
สหรัฐอเมริ กา เช่น ปั ญหากระบวนการคัดเลือกที่เน้นการวัดความถนัดในด้านต่างๆซึ่ งอาจทําให้คนผิว
ดําและชนกลุ่มน้อยอื่นๆไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่ งเป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย) ส่ วนอีก
ปั ญหาหนึ่งก็คือ ปั ญหาผลการทดสอบความถนัดที่ไม่สามารถทํานายผลของการปฏิบตั ิงานได้ จึงได้ทาํ
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มบุคคลต่างๆด้วยการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีผลการทํางานที่โดดเด่น กับผูท้ ี่ไม่มี
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ผลงานหรื อมีแต่ก็ไม่โดดเด่น จากการสัมภาษณ์พบว่า สมรรถนะเกี่ยวกับการเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและเป็ นปั จจัยๆหนึ่ งที่ ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งไม่ใช่ การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ความถนัด จากบทความเรื่ อง Testing for Competence Rather Than for Intelligence ของแมคเคิลแลนด์
ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ ในปี 1973 ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย อย่างไรก็ตาม แมคเคิลแลนด์ ก็ได้ทาํ ให้สมรรถนะได้รับความสนใจ เพื่อการศึกษา และการนํามา
ปรับใช้ทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การกันอย่างกว้างขวางจนถึงปั จจุบนั นี้ แนวคิดเรื่ อง
สมรรถนะจึ งมัก ที่ จ ะอธิ บ ายด้ว ยโมเดลภู เขานํ้าแข็ง (Iceberg Model) ได้ว่า คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คล
เปรี ยบเสมือนภูเขานํ้าแข็งที่ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนที่ลอยอยูเ่ หนือนํ้ากับส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ าํ ซึ่งส่ วน
ที่ลอยอยู่เหนื อนํ้า ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญ ความชํานาญพิเศษในด้านต่างๆที่บุคคลมีใน
สาขาต่างๆที่ได้มาจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งส่ วนที่ลอยอยูเ่ หนือนํ้านี้ จะเป็ นส่ วนที่สังเกตและวัดได้ง่าย สําหรับ
ส่ วนที่อยู่ใต้น้ าํ นั้นเป็ นส่ วนที่มีปริ มาณมากกว่าสังเกตและวัดได้ยากกว่า และเป็ นส่ วนที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคล
ที่มีต่อตนเอง (Self-Image) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives) ส่ วนที่อยูเ่ หนื อนํ้า
นั้นเป็ นส่ วนที่สัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาของบุคคล การที่บุคคลมีความฉลาดที่ทาํ ให้มีองค์ความรู ้ และ
ทักษะได้ จะยังไม่เพียงพอที่จะทําให้บุคคลนั้นเป็ นผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่น บุคคลจึงจําเป็ นต้อง
มี แ รงผลัก ดัน เบื้ อ งลึ ก คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ภาพลัก ษณ์ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อตนเองและบทบาทที่
แสดงออกต่ อ สั ง คมที่ เหมาะสมด้ว ยจึ ง จะทํา ให้ บุ ค คลนั้ นสามารถเป็ นผู ท้ ี่ มี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น ได้
(Spencer & Spencer, 1993) ดังภาพที่ 2.1

สิ่ งที่มองเห็น

ลักษณะนิ
สยั
ทักษะ

ทักษะ
ความร้

แนวคิดของ

แนวคิดของตนเอง
แรงจูงใจ

แรงจูงใจ
ลักษณะ นิ สั

ความร้

สิ่ งซ่อนเร้น

พื้นผิว : พัฒนาได้ง่าย

บคลิกภาพหลัก : พัฒนาได้ยาก

ภาพที่ 2.1 โมเดลภูเขานํา้ แข็ง The Iceberg Model

6

PU

D

หลังจากที่แมคเคิลแลนด์ ได้เขียนบทความเรื่ อง Testing for Competency Rather than for Intelligence
เมื่ อ ปี 1973 นั บ ว่ า เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการพัฒ นาสมรรถนะหรื อ Competency แม้ว่ า Competency
ดูเป็ นคําที่ใหม่และทันสมัย แต่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ใน
เรื่ องของเชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมในองค์การ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่นักจิตวิทยา
องค์การได้ศึกษากันมาเป็ นเวลานานแล้ว ในการศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรมักใช้คาํ
ว่า KSAO เป็ นคําย่อที่ แสดงถึ งคุ ณ ลักษณะของบุ คคลที่ เกี่ ยวกับผลการปฏิ บ ัติงาน โดย K หมายถึ ง
knowledge คือความรู ้ S หมายถึง skill คือทักษะ A หมายถึง ability คือความสามารถ และ O หมายถึง
other characteristics คือคุณ ลักษณะอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการทํางาน โดยความหมายและเนื้ อหาแล้ว
Competency ไม่ ได้ต่างจาก KSAO แต่ ความแตกต่างอยู่ที่ Competency เป็ นการเน้นการวิเคราะห์ คน
มากกว่าการวิเคราะห์งาน (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2547) ในปี ค.ศ.1982 ริ ชาร์ ด
โบยาทซิ ส (Richard Boyatzis) เป็ นคนแรก ที่ ใ ช้ค าํ ว่า Competency ในปี ค.ศ. 1994 แกรี่ ฮาเมล
(Gary Hamel) และ ซี .เค. พราฮาลาด (C.K. Prahalad) ได้นาํ เสนอความสามารถหลักของธุรกิจที่เรี ยกว่า
Core competency ว่ า สิ่ ง นี้ เท่ า นั้ นที่ จ ะทํา ให้ ธุ ร กิ จ ชนะในการแข่ ง ขัน และเป็ นสิ่ ง ที่ คู่ แ ข่ ง ไม่ อ าจ
ลอกเลียนแบบได้ ต่อมาต้นทศวรรษที่ 1990 องค์กรในต่างประเทศได้นาํ แนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการ
บริ หารงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในหน่ วยงานราชการของสหรัฐอเมริ กากันอย่างกว้างขวาง โดยมีการ
กําหนดปั จจัยพื้นฐานในตําแหน่งงานหนึ่ ง ๆ นั้นจะต้องมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู ้ และความสามารถหรื อ
พฤตินิสัยใดบ้าง และอยูใ่ นระดับใดจึงจะทําให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และได้ผลการปฏิบตั ิงานตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เนื่ องจากแนวคิด
ดังกล่าวสามารถใช้ในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาและประเมินผลงานบุคลากรได้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของตําแหน่ งงานและองค์กรมากที่ สุด สําหรั บประเทศไทยได้มีการนําแนวคิด สมรรถนะมาใช้ใน
องค์กรที่เป็ นภาคเอกชนและเกิดผลสําเร็ จอย่างเห็นได้ชดั เจน ได้แก่ บริ ษทั เครื อปูนซีเมนต์ไทย มีผลให้
มีการนําแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (จรัมพร ประถมบูรณ์, 2547)
จากแนวความคิ ด เกี่ ยวกับ สมรรถนะแมคเคิ ล แลนด์ ยังได้ก ล่ าวถึ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่าง
คุณลักษณะที่ดี (Excellent Performer) ของบุคคลในองค์กรกับระดับทักษะความรู ้ความสามารถ โดย
ระบุว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพเป็ นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการทํานายความสามารถ
(Competency) แต่บริ ษทั ควรว่าจ้างบุคคลที่ความสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ (Test Scores) และ
ต่อมาองค์การ U.S. Foreign Service ได้ขอให้ David McClelland พัฒนาวิธีการคัดเลือกคนใหม่ (ดนัย
เทียนพุฒ 2546:55) ปี 1982 Richard, Boyatzis ได้เขียนหนังสื อ “The Competent Manager : A Model
of Effective Performance” โดยได้ใช้คาํ ว่า “Competencies” เป็ นคนแรกและปี 1996 (ดนัย เทียนพุฒ
2546:58) ได้นิยามความสามารถในงานเป็ นคุณลักษณะที่อยูภ่ ายในบุคคลซึ่งนําไปสู่ หรื อเป็ นสาเหตุให้
ผลงานมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นว่า “คุณลักษณะที่อยูภ่ ายใน” เป็ นทักษะไม่ใช่พฤติกรรมเพราะเป็ นสิ่ งที่
กํา หนดอยู่ภ ายในบุ ค คลนั้ น ทํา ให้ เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะที่ แ ตกต่ างอย่า งสํ าคัญ มากเนื่ อ งจากขึ้ น อยู่กับ
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สภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเกิดขึ้นก็เมื่อมีการกําหนดหรื อเหตุผลจากสิ่ งที่อยูภ่ ายใน ปี 1994 Gary Hamel
และ C.K. Prahalad เขี ย น ห นั ง สื อ Competing for The Future” ได้ นํ า เสน อสิ่ งที่ เรี ยกว่ า “Core
Competencies” ความสามารถหลัก ของธุ รกิ จ โดยระบุ ว่ าสิ่ งนี้ เท่ านั้ น ที่ จ ะทําให้ ธุ ร กิ จ ชนะในการ
แข่งขัน และเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งไม่อาจลอกเลียนแบบได้ ต่อมาได้มีการนําแนวความคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน
งานบริ หารบุคคลหน่ วยงานราชการ ของสหรัฐอเมริ กามากยิ่งขึ้น โดยการกําหนดปั จจัยพื้นฐานว่า ใน
ตําแหน่ งงานหนึ่ ง ๆ นั้น จะต้องมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู ้ และความสามารถอยู่ในระดับใด จึงจะทําให้
บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงและได้ผลการปฏิบตั ิงานตรง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากนั้น แนวความคิด Competency ได้ขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชน
ของสหรัฐอเมริ กามากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความสําเร็ จให้ธุรกิ จอย่างเห็ นผลได้ชดั เจน โดยในปี ค.ศ.
1998 นิ ตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนได้สาํ รวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริ การระดับสู งกว่า 4,000 คน
จาก 15 ประเทศ พบว่า องค์กรธุ รกิจชั้นนําได้นาํ แนวความคิดนี้ ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารมาก
มากขึ้น และการสํารวจของบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการจัดการชื่อ Bain & Company จาก 708 บริ ษทั ทัว่
โลกพบว่า Core Competencies เป็ น 1 ใน 25 เครื่ องมือบริ หารสมัยใหม่ที่บริ ษทั นิ ยมนํามาใช้ปรับปรุ ง
การจัดการที่ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic
Planning (พสุ เดชะริ นทร์ 2546;13)
สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวความคิดสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์การที่เป็ น
เครื อ ข่ า ยบริ ษ ัท ข้า มชาติ ช้ ัน นํา ก่ อ นที่ จ ะแพร่ ห ลายเข้า ไปสู่ บ ริ ษ ัท ชั้น นํา ของประเทศ เช่ น เครื อ
ปู น ซี เมนต์ไ ทย ชิ น คอร์ เปอเรชั่น ไทยธนาคาร การปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย(ปตท.) เนื่ อ งจาก
ภาคเอกชนที่ได้นาํ แนวคิด Competency ไปใช้และเกิ ดผลสําเร็ จอย่างเห็ นได้ชดั เจน ดังเช่ น กรณี ของ
เครื อปูนซีเมนต์ไทยมีผลให้เกิดการตื่นตัวในวงราชการ โดยได้มีการนําแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ในหน่วย
ราชการ โดยสํ า นั ก งานข้า ราชการพลเรื อนได้ จ ้า งบริ ษั ท Hay Group เป็ นที่ ป รึ กษา ในการนํ า
แนวความคิดนี้ มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรื อนโดยในระยะแรกได้ทดลองนําแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development) มาใช้ใน
ระบบการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในระบบราชการไทยและกําหนดสมรรถนะของข้าราชการที่จะสรร
หาในอนาคต
Richard Boyatzis (1982 อ้า งใน ดนั ย เที ย นพุ ฒ , 2546) ได้ เขี ย นหนั ง สื อ “The competent
Manager:A Model of Effective Performance” โดยได้ ใ ช้ ค ํา ว่ า “Competencies” เป็ นคนแรก และ
สรุ ป ว่าสมรรถนะเป็ นสิ่ งที่ มี อ ยู่ในตัว บุ ค คลซึ่ งกําหนดพฤติ ก รรมของบุ ค คลเพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึงความ
ต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และทําให้บุคคลมุ่งมัน่ ไปสู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
นอกจากนี้ ยงั ได้ต้ งั สมมติฐานว่า “มีกลุ่มความสามารถจํานวนหนึ่ งจะทําให้คนมีความสามารถแตกต่าง
กันได้ “ โดยได้เสนอรู ปแบบความสามารถ 23 แบบเป็ น 6 กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
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1) กลุ่มเป้ าหมายและการจัดการสู่ ปฏิบตั ิ
- มุ่งเน้นประสิ ทธิภาพ
- ผลิตภาพ
- วินิจฉัยการใช้แนวคิด
- สนใจเกี่ยวกับผลกระทบ
2) กลุ่มภาวะผูน้ าํ
- ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
- การนําเสนอด้วยปากเปล่า
- การคิดแบบตรรกะ
- กรอบแนวคิด
3) กลุ่มทรัพยากรบุคคล
- ความจํา
- การใช้พลังสังคม
- ความรู ้พิเศษเฉพาะ
- มองเชิงบวก
- การจัดการกระบวนการกลุ่ม
- ความแม่นยําในการประเมินตนเอง
4) กลุ่มสัง่ การลูกน้อง
- การพัฒนาคนอื่น
- การใช้อาํ นาจที่ไม่ใช่ทางการ
- ทําด้วยตนเอง
5) กลุ่มมุ่งบุคคลอื่น
- การควบคุมตนเอง
- การรับรู ้แบบปรนัย
- ความอดทนและการปรับตัว
- การมุ่งความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
6) กลุ่มความรู ้พิเศษ
- ความจํา
- ความรู ้พิเศษเฉพาะ
ขณะเดี ย วกั น Boyatzis ยัง ได้ ก ํ า หนดระดั บ ของความสามารถ (Level of competency)
ไว้ 3 ระดับด้วยกัน คือ
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1) แรงจูงใจและคุณลักษณะ
2) ภาพลักษณ์ของตน/แนวคิดของตนและบทบาททางสังคม
3) ทักษะ
ซึ่ งมิติของความสามารถนั้น Boyatzis เน้นการวิเคราะห์และสํารวจความสามารถใน 3 ระดับ
ดังกล่าว ซึ่ งถือเป็ นการศึกษาภาพของบุคคลในเชิ งจิตวิทยาที่สูงมากคือ เน้นที่คุณลักษณะภายในของ
บุคคล
สําหรับพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถในระยะต่อมานั้น พบว่า Lyle M. Spencer :1990 ได้
ทําการศึกษาเรื่ องความสามารถต่อโดยเชื่อว่าความสามารถประกอบด้วย
1) แรงจู งใจ (Motive) คื อ แรงขับ ทิ ศทางและการเลื อก เป็ นสิ่ งที่ ค นทํางานคิ ด อยู่
ตลอดเวลา หรื อต้องการเพื่อเป็ นเหตุผลของการปฏิบตั ิงานหรื อดําเนินงาน
2) คุณลักษณะ (Trait) คุณลักษณะที่กาํ หนดวิธีการประพฤติหรื อการตอบสนองอย่าง
คงที่ดว้ ยลักษณะของความเชื่อมัน่ ในตนเอง การควบคุมตนเองและควบคุมความเครี ยด
3) แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) เป็ นทัศนคติ คุณค่า หรื อความนึกคิดของตนเอง
ที่ทาํ ให้คิดสนใจในสิ่ งที่ทาํ อยู่
4) ความรู ้ ในเนื้ อหา (Content Knowledge) คือ ข้อเท็จจริ งหรื อวิธีดาํ เนิ นการซึ่ งเป็ น
สารสนเทศที่มีขอบเขตเฉพาะของแต่ละคนอาจจะเป็ นด้านเทคนิค (Technical) หรื อ มนุษยสัมพันธ์
5) ความคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลและทัก ษะพฤติ ก รรม (Cognitive & Behavioral Skill) คื อ
ความสามารถที่จะทํางานทั้งทางกายภาพและใช้สถิติปัญญา
ปี 1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad เขี ย นหนั ง สื อ Competing for The Future ได้
นําเสนอสิ่ งที่เรี ยกว่า “Core Competencies” ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุว่าสิ่ งนี้ เท่านั้นที่จะทํา
ให้ธุรกิจชนะในการแข่งขันและเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งไม่อาจลอกเลียนแบบได้ ต่อมาได้มีการนําแนวความคิดนี้
ไปประยุกต์ใช้ในงานบริ หารบุคคลหน่ วยงานราชการของสหรัฐอเมริ กามากยิ่งขึ้น โดยการกําหนด
ปั จจัยพื้นฐานว่า ในตําแหน่ งงานหนึ่ งนั้น จะต้องมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู ้และความสามารถหรื อพฤติ
นิ สัยใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึงจะทําให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งและได้ผลการปฏิบตั ิงานตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากนั้น แนวความคิด
Competency ได้ขยายผลมายังภาคธุ รกิจเอกชนของสหรัฐอเมริ กามากยิ่งขั้น สามารถสร้างความสําเร็ จ
ให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชดั เจน โดยในปี ค.ศ. 1998 นิ ตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนได้สาํ รวจ
ความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งกว่า
นอกจากนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 160-167) ยังได้จาํ แนกสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ออกเป็ น 45 สมรรถนะ ดังนี้ การปรับตัว (Adaptability) การคิดเชิ งวิเคราะห์ (Analytical thinking)
ความละเอี ย ดรอบคอบ (Attention to detail) การสอนแนะ (Coaching) การให้ ค วามร่ วมมื อ
(Collaboration) การสื่ อสาร (Communication) การคิดเชิงแนวคิด (Conceptual thinking) การปรับปรุ ง
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อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous improvement) การประสานงาน (Coordination) จิ ต สํ า นึ ก ด้า นต้น ทุ น
(Cost awareness) การบริ การลูกค้า (Customer service) การให้คาํ ปรึ กษา (Counseling) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Data analysis) การตัดสิ นใจ (Decision making) การมอบหมายงาน (Delegation) การควบคุม
อารมณ์ (Emotional control) การให้ อ ํ า นาจ (Empowerment) ความอดทน (Endurable) ความ
กระตื อ รื อ ร้ น (Energetic) ความยืด หยุ่น (Flexibility) การติ ด ตามงาน (Follow up) มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
(Human relation) การโน้มน้าว (Influence) การติดตามข้อมูลข่าวสาร (Information monitoring) การ
คิ ด ริ เริ่ ม (Initiative) การคิ ด สิ่ งใหม่ (Innovative) ภาวะผูน้ ํา (Leadership) การรั บ ฟั ง (Listening) การ
สร้ า งแรงจู ง ใจ (Motivation) การเจรจาต่ อ รอง (Negotiation) การสั ง เกต (Observation) การพัฒ นา
องค์การ (Organization development) การสื่ อสารด้วยคําพูด (Oral communication) การวิเคราะห์ เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative analysis) จิ ตสํานึ กด้านคุ ณ ภาพ (Quality awareness) การวางแผน (Planning)
การนําเสนอ (Presentation) การแก้ปัญหา (Problem solving) ความน่ าไว้วางใจ (Reliability) จิตสํานึ ก
ด้านความปลอดภัย (Safety awareness) ภาวะผูน้ ําเชิ งกลยุทธ์ (Strategic leadership) การวางแผนกล
ยุ ท ธ์ (Strategic planning) ก า ร ทํ า ง า น เป็ น ที ม (Teamwork) ค ว า ม รู ้ เฉ พ า ะ ส า ข า อ า ชี พ
(Technical/Professional knowledge) และความมุ่งมัน่ (Tenacity)
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ความหมายของสมรรถนะ
หลังจากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์(McClelland) ได้เผยแพร่ ไปอย่างกว้างขวาง นักวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศจึงได้พยายามให้ความหมายแนวคิดนี้ ตามทัศนะและประสบการณ์ของนักวิชาการ
แต่ ละท่ าน อี ก ทั้งมี ความพยายามในการนําแนวคิดนี้ ไปปรั บ ใช้ในงานด้านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภายใน
องค์การอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยแมคเคิลแลนด์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ได้ให้ความหมายของคําว่า “สมรรถนะ”ที่มีที่มาจากการศึกษาและได้ขอ้ สรุ ปจากหลายความคิดของ
นักวิชาการดังนี้
ั ญา รั ศมี ธรรมโชติ, 2548: 11) ให้ความหมายของ
David McClelland (1973) ( อ้างใน สุ กญ
สมรรถนะว่า คือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปั จเจกบุคคลซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น
สร้ า งผลการปฏิ บ ัติ งานที่ ดี หรื อ ตามเกณฑ์ ที่ ก ํา หนดในงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ และได้เปรี ย บเที ย บ
ความหมายของสมรรถนะที่อธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรี ยบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง
Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมายสมรรถนะ คือลักษณะที่เป็ นรากฐานของบุคคลที่
เชื่ อมโยงเชิ งเหตุและผลกับการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผลที่สามารถอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานในงาน
หรื อสถานการณ์หนึ่ง ๆได้
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2542) ให้ ค วามหมายของสมรรถนะว่ า หมายถึ ง
ความสามารถทางใดทางหนึ่ ง ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ability” นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษยังมีคาํ ที่มี
ความหมายคล้ายกัน อยู่อีกหลายคํา ได้แก่ capability, proficiency, expertise, skill, aptitude แต่ ยงั มี คาํ
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เฉพาะว่า competency ซึ่ งในภาษาไทยใช้คาํ ว่า “สมรรถนะ” ที่มีลกั ษณะเฉพาะเพิ่มขึ้น แต่บางองค์การ
ใช้คาํ ว่า “ความสามารถ”
สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อน (2548ก) ให้ ค วามหมายของสมรรถนะ
(Competency) ว่าหมายถึ งกลุ่มของความรู ้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จาํ เป็ นในการทํางาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู ้
ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิ ยม หรื อพฤติกรรมของผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานยอดเยี่ยมในงาน
หนึ่ ง ๆ สมรรถนะในระบบราชการพลเรื อ นไทยประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ สมรรถนะหลัก (Core
competence) สํ า หรั บ ข้ า ราชการพลเรื อนทุ ก คน และสมรรถนะประจํา กลุ่ ม งาน (Functional
competence) สําหรับแต่ละกลุ่มงาน
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541) ให้ความหมายของคําว่า สมรรถนะ หมายถึงความสามารถ ความ
มีอาํ นาจ หรื อความพอเพียงในการปฏิบตั ิกิจกรรมของตนด้วยความชํานาญตามประสบการณ์ที่ได้รับมา
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ
อัจฉรา สุ ทธิ พรมณี รัตน์ (2545) ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง การผสมผสานความรู ้
ความเข้าใจและทักษะของบุคคล ไปใช้กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมและ
บรรลุมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เพ็ญ จัน ทร์ แสนประสาน และคณะ (2548) กล่ าวถึ งสมรรถนะว่าเป็ นความสามารถที่ เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้บุคคลสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผล
สําเร็ จ โดยมีองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดสมรรถนะมี 5 อย่าง คือ
1. ความรู ้ (knowledge) เป็ นองค์ ป ระกอบเฉพาะด้ า นของบุ ค คล เช่ น ความรู ้
ภาษาอังกฤษ ความรู ้ดา้ นการพยาบาล
2. ทักษะ (Skills) ความสามารถหรื อสิ่ งที่บุคคลกระทําได้ดี เช่น ทักษะในการทํางาน
เป็ นทีม ทักษะในการให้การพยาบาลผูส้ ู งอายุ
3. ทั ศ นคติ (Attitude) ค่ า นิ ยมและความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ของตน
(Self concept) สิ่ งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงบุคคลนั้น เช่น การ
เป็ นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้
5. แรงขับภายใน (Motives) ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ ส่ิ งที่เป็ นเป้ าหมาย
ของตน
เกริ กเกียรติ ศรี เสริ มโภค (2546) กล่าวถึงคําว่าสมรรถนะหมายถึง ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และความสามารถ (Ability) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรม
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ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) กล่าวถึงคําว่าสมรรถนะ คือ บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็ นถึง
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิ สัยหรื อกลุ่มของความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตได้
อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2548) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึง ความรู ้ ความสามารถ
พฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบต่อความสําเร็ จของเป้ าหมายของงาน
ในตําแหน่งนั้น ๆ
ดวงจันทร์ ทิพย์ปรี ชา (2548) ให้ความหมายของสมรรถนะ คือ ความสามารถที่หมายถึงกลุ่ม
พฤติกรรมสําคัญ (Critical behaviors) ที่ตอ้ งกระทําเพื่อให้งานใดงานหนึ่งบรรลุผลสําเร็ จอย่างดี
พะยอม วงศ์ส ารศรี (2528) ได้ใ ห้ ค าํ นิ ย ามไว้ว่า สมรรถนะวิ สั ย (Competency) คื อ ทัก ษะ
ความรู ้ ความสามารถ ในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ถูกต้อง
วุ ฒิ ชั ย จํา นง (2530) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู ้ (Knowledge)
ความสามารถ (Ability) ความชํานาญ (Skill) และเจตคติ (Attitude)
รัชนี วรรณ วนิ ชย์ถนอม (2552) สมรรถนะ คือคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่ทาํ ให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบตั ิงานได้ ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหล่านี้ แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ดังกล่าวมากกว่าเพื่อนร่ วมงานอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผูอ้ ื่น
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547) สมรรถนะ คือ ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นของบุคคลในการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็ จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาํ หนดหรื อสูงกว่า
ณรงค์ วิ ท ย์ แสนทอง (2547) สมรรถนะ คื อ ความรู ้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และ
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การแสดง พฤติ ก รรม
(Behavior) ที่ จ าํ เป็ น และมี ผ ลทําให้ บุ ค คลนั้น ปฏิ บ ัติ งานในความรั บ ผิด ชอบของตนได้ดี ก ว่าผูอ้ ื่ น
Competency ของคนซึ่ งเกิ ด ได้จ าก 3 ทางคื อ 1. เป็ นพรสวรรค์ที่ ติ ด ตัว มาตั้ง แต่ เกิ ด 2. เกิ ด จาก
ประสบการณ์การทํางาน 3. เกิดจากการฝึ กอบรมและพัฒนา
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2552) สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ เช่ น ความรู ้ ความสามารถ ความ
ชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่ จะสามารถปฏิบตั ิ งานให้ประสบ
ความสําเร็ จ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ให้ความหมายของสมรรถนะในหนังสื อ Competency dictionary
ไว้ว่าหมายถึงความสามารถ หรื อศักยภาพ หรื อสมรรถนะซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรม
การแสดงออก เป็ นการตอบคําถามว่าทําอย่างไรที่ จะทําให้งานที่ ได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็ จ
(How) มากกว่าการตอบคําถามว่า อะไรเป็ นสิ่ งที่หัวหน้างานคาดหวังหรื อต้องการ (What) ทั้งนี้ การ
กําหนดความสามารถหรื อสมรรถนะนั้นแบ่งออกเป็ น 3 มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่ งมีความหมายแตกต่าง
กันดังนี้
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K – ความรู ้ (Knowledge) หมายถึ ง ข้ อ มู ล หรื อสิ่ งที่ ถู ก สั่ ง สมมาจากการศึ ก ษาทั้ งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝึ กอบรม/สัมมนา หรื อการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กบั ผูร้ ู ้ท้ งั ในสายอาชีพเดียวกันและต่างสายอาชีพ
S – ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่ งที่จะต้องพัฒนาและฝึ กฝนให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ
ฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทักษะจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการบริ หารจัดการ
งาน หมายถึงทักษะในการบริ หารควบคุมงาน ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการ
บริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพ เช่น ทักษะการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ เป็ นการแสดงออกถึงการจัดระบบ
ความคิดเพื่อมองไปที่เป้ าหมายในอนาคตว่าอยากจะทําหรื อมีความต้องการอะไรในอนาคต และทักษะ
ด้านเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึงทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางานตามสายงานหรื อกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป
A – คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Attributes) หมายถึ ง ความคิ ด ความรู ้ สึ ก เจตคติ ทัศ นคติ
แรงจูงใจ ความต้องการส่ วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ติดตัวมา และไม่ค่อยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ดนัย เทียนพุฒ (2546) ได้สรุ ปนิยามของสมรรถนะ หรื อความสามารถที่มีระดับผลได้สูงที่สุด
2 นิยามด้วยกันคือ
1 นิ ยามสมรรถนะที่ ครอบคลุมในเรื่ องความรู ้/ประสบการณ์ , ทักษะและแรงขับ/ทัศนคติ/
สไตล์ หรื อ ในรู ป การรวมของคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Bundles of attributes) หรื อ ในรู ป ของ KSA
ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ โดยระดับผลได้ของนิ ยามความสามารถ มีต้ งั แต่ระดับน้อย ปานกลาง
และมาก
2 นิ ย ามสมรรถนะในลัก ษณะของผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด (Superior Performance) หรื อ
ผลลัพธ์ของความพยายามในงาน แสดงถึงระดับผลได้ต้ งั แต่นอ้ ย ปานกลาง สูง สูงที่สุด
ดังนั้นสมรรถนะ Competency ก็คือ ความรู ้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของ
บุคคลให้ประสบผลสําเร็ จสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) คือ สิ่ งที่องค์กรต้องการให้ “รู ้” เช่ นความรู ้ความเข้าใจในกฎหมาย
ปกครอง
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่ งที่องค์กรต้องการให้ “ทํา” เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยี
การบริ หารสมัยใหม่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งผ่านการเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนเป็ นประจําจนเกิดเป็ นความชํานาญในการ
ใช้งาน
3. พฤตินิสยั ที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่ งที่องค์กรต้องการให้ “เป็ น” เช่นความใฝ่ รู ้ ความ
ซื่ อ สั ตย์ ความรั ก ในองค์ก ร และความมุ่ งมั่น ในความสําเร็ จ สิ่ งเหล่ านี้ จะอยู่ลึก ลงไปในจิ ตใจ ต้อ ง
ปลูกฝั งสร้ างยากกว่าความรู ้ และทักษะ แต่ ถา้ หากมี อยู่แล้วจะเป็ นพลังผลักดัน ให้คนมี พ ฤติ ก รรมที่
องค์กรต้องการ
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สมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานจึงหมายถึง รู ปแบบของพฤติ กรรมของบุคคลที่แสดงถึ งความ
ชํานาญในการปฏิบตั ิงาน หรื อกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งเป็ นผลจากการ
ที่บุคคลเรี ยนรู ้ได้รับประสบการณ์หรื อการอบรมและมีการพัฒนาด้วยตนเอง
วัน ทนา กอวัฒ นสกุ ล (2543) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ สมรรถนะ คื อ ทัก ษะความรู ้ แ ละ
ความสามารถที่จาํ เป็ นในการทําอะไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิงานในอาชีพหรื อกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ได้กาํ หนดองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ 3 ด้าน ตามรู ปคือ
1. ทักษะ (Skills)
2. ความรู ้ในงานใดงานหนึ่ง (Knowledge)
3. คุณสมบัติพิเศษประจําตัว (Attributes)
ซึ่ งสอดคล้องกับทัศนะของ สุ ทศั น์ นําพูลสุ ขสันติ์ (2547) ที่ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ
ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ คือ “คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู ้ และพฤติกรรม ของบุคคล ซึ่ ง
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งงานหนึ่ง ๆ ให้ประสบความสําเร็ จ”
จากแนวคิ ด และความหมายสมรรถนะของนั ก วิ ช าการแต่ ล ะท่ า นจึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
สมรรถนะหรื อ Competencyหมายถึ ง ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่
แสดงออกทางพฤติกรรมแล้ วส่ งผลต่ อความสํ าเร็จในหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการทํางาน
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องค์ ประกอบของสมรรถนะ
ตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ได้กาํ หนดให้สมรรถนะมีส่วนประกอบ 5 ส่ วนด้วยกันคือ
1. ความรู ้ (knowledge) คื อ ความรู ้ เฉพาะในเรื่ อ งที่ ต ้อ งรู ้ เป็ นความรู ้ ที่ เป็ นสาระสํ า คัญ
2. ทักษะ (skill) คือ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ทาํ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะที่เกิดได้น้ นั มาจากพื้นฐานทางความรู ้ และสามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) คือ เจตคติ ค่านิ ยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตน หรื อสิ่ งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง
4. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจํา ตัว ของบุ ค คล (traits) เป็ นสิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั้ น เช่ น คนที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ่ งทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ความสําเร็ จ
สําหรั บ นัก วิชาการได้นําเสนอองค์ป ระกอบของสมรรถนะที่ มี ค วามแตกต่ างกัน ไปแต่ ล ะ
แนวคิด ดังนี้
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มิ ท รานี และคณะ (Mitrani et al., 1992:38) กล่ า วถึ ง ข้อ เสนอของ ฟิ ทท์ (Fitt) ที่ เสนอว่ า
องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย 5 ส่ วนสําคัญ ได้แก่ เหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ มโนภาพของ
ตนเอง ความรู ้ และทักษะ
ส่ ว นเวอร์ ท าเน็ น (Virtanen, 1996:56) เป็ นกลุ่ ม นัก คิ ด ยุค การบริ ห ารการจัด การสมัย ใหม่
กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่าประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นสมรรถนะค่านิยม (value
competency) ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงเป้ าหมายของการกระทํา ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโน
ภาพของตนเอง และส่ วนที่เป็ นสมรรถนะการทํางาน (instrumental competency) แสดงถึงแนวทางและ
วิธีการในการกระทํา ได้แก่ ทักษะความรู ้ และความชํานาญ
สําหรั บ สเปนเซ่ อร์ และสเปนเซ่ อร์ (Spencer and Spencer, 1993: 183) เสนอกรอบในการ
พิจารณาองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถบ่งการพิจารณาเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมรรถนะที่
มองเห็นได้ยาก (hidden group) ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซึ่ งยากต่อ
การเข้าถึง เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่สามารถมองเห็นได้ (visible group)
ได้แก่ ความรู ้และทักษะ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สเปนเซ่อร์ และสเปนเซ่อร์ (Spencer and Spencer) มองว่าสามารถ
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมและก่อให้เกิดการปฏิบตั ิงาน
ดังนั้น หากพิจารณาองค์ประกอบของสมรรถนะจึงสามารถมองในหลายแง่มุมตามที่นกั คิดได้
นําเสนอ อย่างไรก็ตามในความหลากหลายก็ยงั มีความเหมือนอยู่ คือองค์ประกอบของสมรรถนะจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ไม่สามารถรับรู ้ได้จากภายนอกได้แก่ มูลเหตุ จูงใจ
ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซึ่ งเห็นได้จากทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่อ และส่ วนที่สามารถ
รับรู ้จากภายนอก ได้แก่ ความรู ้ และทักษะ

ประเภทและรู ปแบบของสมรรถนะ
ปั จจุบนั มีการนําเสนอสมรรถนะ 2 ประเภท (Spencer and Spencer, 1993 อ้างใน ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ, 2546: 223-240) ได้แ ก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็ นสมรรถนะที่ ทุ ก คนใน
องค์การต้องมีเพื่อจะทําให้องค์การสามารถดําเนิ นงานได้สําเร็ จลุล่วงตามพันธกิ จ เป้ าหมาย แผนงาน
และโครงการขององค์การ และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เป็ นสมรรถนะ
ที่มีเฉพาะในบางตําแหน่ งงานในองค์การ เช่ น ความรู ้ความเชี่ ยวชาญ และบุคลิกภาพที่ตอ้ งมีในการ
ทํางานในตําแหน่งที่แตกต่างกันไป เช่น นักบัญชี นักโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ เป็ นต้น
ส่ วนเวอร์ ท าเน็ น (Virtanen, 1996: 60-61) กล่ า วว่ า สมรรถนะพิ จ ารณาได้ 5 ด้ า น คื อ
สมรรถนะด้านงาน (task competency) หรื อสมรรถนะในการสร้างผลงาน หรื อความสามารถในการ
ทํางาน การวางแผน และกําหนดการใช้เครื่ องมือ และบุคลากรเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายการทํางาน
สมรรถนะด้านอาชี พ (professional competency) คือความสามารถในการทํางานที่เฉพาะเจาะจง ต้อง
อาศัยความสามารถเฉพาะด้าน สมรรถนะด้านการเมือง (political competency) เป็ นสมรรถนะการสร้าง
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การยอมรับตามกฎหมาย คือความสามารถในการชี้ นาํ ชักจูงโน้มน้าวใจเพื่อครอบครองอํานาจในการ
จัด แบ่ ง ทรั พ ยากรโดยเป็ นที่ ย อมรั บ ร่ ว มกัน และสมรรถนะด้านจริ ย ธรรม (ethical competency)
สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุมีผลบนพื้นฐานของศีลธรรม ซึ่ งหากพิจารณาในส่ วนของสมรรถนะหลัก
หมายถึง สมรรถนะทางจริ ยธรรมและสมรรถนะทางการเมือง ขณะที่สมรรถนะเกี่ยวกับการทํางานและ
สมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดเป็ นสมรรถนะเฉพาะด้าน (specific competency) ซึ่ งจะมีความ
แตกต่างกันไปตามตําแหน่ งงาน อย่างไรก็ตามการเกิดสมรรถนะในแต่ละด้านเป็ นการเกิดขึ้นเนื่ องจาก
องค์ประกอบของสมรรถนะทั้งในส่ วนที่เป็ นค่านิยม(value competency)และในส่ วนที่เป็ นทักษะความรู ้
(instrumental competency)(Virtanen,1996: 61)
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 259) แบ่งประเภทของสมรรถนะตามแหล่งที่มาของสมรรถนะ
ออกได้ 3 ประเภท คือ
1. Personal competencies เป็ นสมรรถนะที่ เฉพาะตัว ของบุ ค คล หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล
เท่านั้น เช่น ความสามารถในด้านการเขียนภาพของศิลปิ น การแสดงของนักกายกรรม นักกีฬา คนบาง
คนที่ ส ามารถดํารงชี พ อยู่กับ อสรพิ ษ ได้ นัก ประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น สิ่ งต่ าง ๆ เหล่ านี้ ถื อ เป็ นความสามารถ
เฉพาะตัวที่ยากต่อการเรี ยนรู ้หรื อการเลียนแบบ ไม่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นได้
2. Job competences เป็ นสมรรถนะที่เป็ นความสามารถเฉพาะของบุคคลที่ตาํ แหน่ ง
หรื อบทบาทนั้น ๆ ต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้งานบรรลุความสําเร็ จตามที่ตอ้ งการ
3. Organization competencies เป็ นสมรรถนะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การ ที่มี
ส่ วนทําให้องค์การนั้นไปสู่ ความสําเร็ จได้ เช่น บริ ษทั โซนี่ เป็ นองค์การที่มีความสามารถในการผลิต
สิ นค้าประเภทอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีขนาดเล็ก บริ ษทั 3M เป็ นองค์การที่มีความสามารถเฉพาะใน
ด้านการผลิตสิ นค้าจําพวกเทป กระดาษกาว
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 160-167) ได้กล่าวถึงสมรรถนะความสามารถประจําตําแหน่ ง
(Job competencies) ว่าจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การกําหนดความสามารถที่ น่ าจะมี (Competencies) ให้กาํ หนดความสามารถที่
น่าจะมีผลสําหรับผลที่คาดหวังในแต่ละข้อด้วยคําถามที่วา่ ถ้าจะให้ได้ผลงานตามที่คาดหวังแล้ว ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งงานนี้จะต้องมีความสามารถอะไรบ้าง
2. คัดเลือกความสามารถหลัก (Key competencies) เมื่อเราวิเคราะห์ ได้แล้วว่าความ
คาดหวังแต่ละกลุ่มนั้นมีความสามารถอะไรบ้าง ให้หาตัวชี้วดั ความสามารถหลักของตําแหน่งงาน โดย
ดูจากภาพรวมของความสามารถ ดังนี้
2.1 พิจารณาจากความสามารถที่ซ้ าํ กันมากที่สุด หมายถึง ความสามารถที่เป็ นความ
ต้องการของกลุ่มผลความคาดหวัง
2.2 พิจารณาจากความท้าทายหรื อความยากของงานที่ระบุไว้ในช่วงแรกเพื่อดูว่า
ความท้าทายทุกตัวมีความสามารถรองรับครบหรื อยัง
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1. Core competency หมายถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะของคนที่ ส ะท้อ นให้ เห็ น ถึ งความรู ้
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อ และอุปนิ สัยของคนในองค์การโดยรวม ที่ จะสนับสนุ นให้องค์การบรรลุ
เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ได้
2. Job competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ
ทัศนคติ ความเชื่ อ และอุปนิ สัย ที่จะช่ วยส่ งเสริ มให้คน ๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
3. Personal competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็ นถึงความรู ้
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อ และอุปนิ สัย ทําให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้โดด
เด่นกว่าคนทัว่ ไป เช่ น พวกที่สามารถอาศัยอยู่กบั แมลงป่ องหรื ออสรพิษได้ เป็ นต้น ซึ่ งเรามักจะเรี ยก
Personal competency ว่า “ความสามารถพิเศษส่ วนบุคคล” (ห้ามเลียนแบบ)
เพ็ ญ จั น ทร์ แสนประสาน และคณ ะ (2547: 18) ได้ จ ํา แนกประเภทของสมรรถนะ
ไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะเชิงความรู ้ (Cognitive competencies) หมายถึงความรู ้เฉพาะ ความเข้าใจ
และสิ่ งที่ตอ้ งตระหนักถึง
2. สมรรถนะเชิ ง เจตคติ (Affective competencies) หมายถึ ง ค่ านิ ย ม เจตคติ ความ
สนใจและสุ นทรี ยะ ที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบตั ิของตน
3. สมรรถนะเชิ งปฏิบตั ิ (Performance competencies) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออก
ที่เน้นทักษะปฏิบตั ิที่แสดงให้เห็นว่ามีการลงมือทําจริ ง
4. สมรรถนะเชิ ง ผลผลิ ต (Product competencies) หมายถึ ง ความสามารถของการ
กระทํา เพื่อเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อทําให้เกิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งขึ้นมา หรื อทํางานในอาชีพได้ประสบ
ผลสําเร็ จ
5. สมรรถนะเชิ ง แสดงออก (Expressive competencies) หมายถึ ง ความสามารถ
ที่แสดงถึงการนําความรู ้และประสบการณ์มาใช้เพื่อพัฒนาผลงาน

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2552 : 29) ได้แบ่งประเภทออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆไว้ดงั นี้
1. Core Competency หมายถึง คุณสมบัติ (หรื อคุณลักษณะ) พื้นฐานที่เป็ นหลักที่ทุก
ตําแหน่ งงานในองค์กร (ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายหรื อแผนกใด) จะต้องมี หรื ออาจพูดอีกอย่างหนึ่ งได้ว่า Core
Competency นี้ ถื อเป็ น “คุ ณ สมบัติร่วม” ของทุ ก คนในองค์ก รที่ จะต้องมี ซึ่ ง Core Competency ของ
องค์กรหนึ่ งอาจจะไม่เหมือนกับอีกองค์กรหนึ่ งก็ได้ หรื ออาจจะหมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคล
ต้องมี หรื อต้องทําเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เช่ น พนักงานเลขานุ การสํานักงาน ต้องมี
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สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็ นต้น หรื อ ผูจ้ ดั การบริ ษทั
ต้องมี สมรรถนะหลัก คือ การสื่ อสาร การวางแผน และการบริ หารจัดการ และการทํางานเป็ นที ม
เป็ นต้น
2. Functional Competency หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่ มี ต ามหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ ตําแหน่ งหน้าที่ อาจเหมื อน แต่ความสามารถตามหน้าที่ ต่างกัน เช่ น ข้าราชการตํารวจ
เหมื อ นกัน แต่ มี ค วามสามารถต่ างกัน บางคนมี ส มรรถนะทางการสื บ สวน สอบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็ นต้น
นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2547) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1. Core competency หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู ้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุ่มงานที่องค์การต้องการให้มี
2. Managerial competency หมายถึง ความสามารถในการจัดการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ทักษะในการบริ หารและจัดการงานต่าง ๆ หรื อเป็ นความสามารถที่มีได้ท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role-based)
3. Functional competency หมายถึง ความสามารถในงานซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความรู ้
ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานต่ า ง ๆ และสามารถเรี ยก Functional competency เป็ น
Job competency หรื อ Technical competency ได้
4. Individual competency หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึง
ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริ งตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ได้อธิบายถึงสมรรถนะไว้วา่ สมรรถนะสามารถจําแนกเป็ นกลุ่ม
ๆ ได้หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การของรัฐ คือการแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็ นสมรรถนะที่ ทุ ก คนในองค์ก ารต้อ งมี
เพื่อที่จะทําให้องค์การสามารถดําเนิ นงานได้สําเร็ จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ขององค์การ สมรรถนะหลักนี้ จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์การเอง
องค์การแต่ ละแห่ งจะมี บุคลิ กลักษณะที่ เป็ นเสมื อนแก่ น หรื อหลักขององค์การ สมรรถนะหลักของ
องค์การจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากรทุกคนในองค์การต้องมี เช่น ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลักคือ
สมรรถนะเรื่ องการส่ งเสริ ม และรักษาความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาจเน้น
สมรรถนะหลักเรื่ องการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น
2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional competency) เป็ นสมรรถนะที่บุคคลที่
ทํางานในสายงานนั้นต้องมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก เช่น ฝ่ ายกฎหมายต้องมีสมรรถนะด้านความรู ้
เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะด้านทักษะในการตีความ ฝ่ ายบัญชีตอ้ งมีสมรรถนะหลักด้านความรู ้
ของการบัญชี และมีทกั ษะด้านการทําบัญชี ฝ่ ายการวางแผนต้องมีสมรรถนะหลัก คือ ด้านการคิดเชิ ง
วิเคราะห์ และมีทกั ษะในการจัดทําแผน เป็ นต้น
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เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ (2547) กล่าวว่า รู ปแบบของสมรรถนะอาจมีหลายแบบ
แต่ที่สามารถมาประยุกต์ใช้และเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงพยาบาล คือรู ปแบบของ Mc Cleland
(1993 อ้างใน เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, 2547) โดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็ นสมรรถนะหลักขององค์กรที่ทุกหน่วยต้อง
ถือเป็ นรู ปแบบเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร เช่น
1.1 ความมุ่งมัน่ สู่ ความสําเร็ จ (Achievement orientation) คือ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้เงื่อนไข
เวลาและงบประมาณที่กาํ หนด
1.2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) หมายถึ ง ความสามารถในการติ ด ต่ อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1.3 การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous improvement) คื อ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิหรื อการทํางานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและหน่วยงาน
1.4 การให้ความสําคัญกับลูกค้า (Customer focus) คือยึดลูกค้าเป็ นจุดศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุ ด
1.5 ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต (Integrity) ถื อเป็ นสมรรถนะที่ สําคัญ ของบุ คลากรใน
องค์กรที่ตอ้ งมีจริ ยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงานและองค์กร
1.6 การคิดอย่างเป็ นระบบ (System thinking) เป็ นการคิดเชิงระบบที่จะเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์เพื่อนํามาสู่การตัดสิ นใจที่เป็ นการคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อความคิดรวบยอด
1.7 การทํางานเป็ นทีม (Team work) คือการที่สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่เหมาะสมเพื่อผลสําเร็ จของงาน
2. สมรรถนะวิชาชี พ (Professional competency) เป็ นสมรรถนะของแต่ละวิชาชี พซึ่ ง
จะกําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาชีพว่าบุคคลในวิชาชีพนี้ควรมีสมรรถนะ หรื อคุณลักษณะอย่างไร เช่น
2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร (Organization savvy)
2.2 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem solving) สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
2.3 อดทนต่อความกดดัน (Tolerance for stress) มีความอดทนต่อเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่วิกฤตได้
2.4 การควบคุมตนเอง (Self-control) คือสามารถควบคุมตนเองได้ทุกสถานการณ์
3. สมรรถนะเชิงเทคนิ ค (Technical competency) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ตามลักษณะเฉพาะแต่ละกิ จกรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สําคัญ และจําเป็ นใน
วิชาชีพ เช่น
3.1 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เป็ นทักษะของผูบ้ ริ หาร
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3.2 การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT application) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บค้น ข้อ มู ล และเป็ นเครื่ องมื อ ในการช่ ว ยการปฏิ บ ัติ ใ ห้ ง านมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3.3 การใส่ ใ จเรื่ อ งคุ ณ ภาพ (Quality focus) การมี ค วามรู ้ และความเข้าใจเรื่ อ ง
คุณภาพเป็ นอย่างดี และสามารถพัฒนาคุณภาพได้ยา่ งมีประสิ ทธิภาพ
3.4 ความชํานาญด้านเทคนิ ค (Technical expertise) เป็ นความเชี่ ยวชาญพิเศษใน
การปฏิบตั ิงาน
วิธีการศึ กษาสมรรถนะ ควรพิ จารณาสมรรถนะของแต่ ละงาน แต่ละวิชาชี พ ซึ่ งขึ้นอยู่กับ
ความจําเป็ นที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทําให้เกิดความแตกต่างในแต่ละวิชาชีพ โดยวิธีการ
ได้มาซึ่ งสมรรถนะมีหลายวิธี ซึ่ งสรุ ปวิธีการศึกษาสมรรถนะของทบวงมหาวิทยาลัย (กุลยา ตันติผลา
ชีวะ, 2532) ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. การกําหนดสมรรถนะโดยการประเมินความต้องการ (Needs Assessment) โดยศึกษาจาก
ลุ่มผูใ้ ช้ สถานประกอบการ และนโยบายต่าง ๆ ถึงความต้องการที่จะให้มีการจัดเตรี ยมผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สามารถทํางานอะไร ต้องมีความรู ้ ทักษะและทัศนคติอย่างไร
2. การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการจําแนกเนื้ อหาและ
เป้ าหมายของหลักสู ตรให้อยูใ่ นรู ปของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อต้องเรี ยนรู ้ แล้วแจงย่อยในรายละเอียดของ
แต่ละงานให้เป็ นระดับย่อยมากที่สุด
3. การวิเคราะห์กิจกรรมของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ โดยการเก็บข้อมูลจากกิจกรรม การปฏิบตั ิงาน
ประจํา จากการสังเกตโดยผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื่น
4. การวิ เคราะห์ กิ จกรรมโดยวิเคราะห์ ส มรรถนะอย่างเป็ นระบบ (Systemic Competency
Analysis) คือเทคนิคการกําหนดสมรรถนะหรื อเป้ าหมายที่พฒั นามาจากระบบการวิเคราะห์ปกติ จําแนก
เป็ นหน่วยย่อยที่ชดั เจน
5. การใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Judgments) ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญตัดสิ นใจแจกแจง
พฤติกรรมของนักวิชาชีพว่า ผูม้ ีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นต้องมีความรู ้เรื่ องอะไรบ้าง มีทกั ษะที่ตอ้ งการ
และมีทศั นคติทางวิชาชีพอะไรบ้าง
5.1 ความรู ้และทักษะใดที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
5.2 เรี ยงลําดับความสําคัญมากน้อยของความรู ้ และทักษะเหล่านั้น
5.3 ระบุตวั ประกอบเฉพาะเจาะจงภายใต้หวั ข้อเรื่ องเหล่านี้
5.4 ให้ นิ ยามเชิ งปฏิ บ ัติ ก ารของตัว ประกอบเหล่ านี้ และกําหนดระดับ สมรรถนะที่ นัก
วิชาชีพควรได้แสดงออกในแต่ละเรื่ อง
6. การศึกษาสภาพความเป็ นจริ งในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
7. การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลักการทางทฤษฎี
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แนวความคิด และทฤษฎีของ ฮอล และโจนส์ (Hall & Jones, 1976 อ้างใน กุลยาตันติผลาชีวะ,
2532, 32) ได้ศึกษาถึงสมรรถนะที่ ชดั เจน ซึ่ งจะเป็ นหนทางนําไปสู่ การปฏิบตั ิ งานในสํานักงานของ
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ ต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็ น
จริ ง โดยจําแนกไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. สมรรถนะเชิงความรู ้ (Cognitive Competencies) เป็ นความรู ้เฉพาะ ความเข้าใจ
ความสามารถ
2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective Competencies) จะเกี่ยวกับค่านิยม เจตคติ และความสนใจ
ที่แสดงออกในการปฏิบตั ิงาน
3. สมรรถนะเชิงปฏิบตั ิการ (Performance Competencies) พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นทักษะ
การปฏิบตั ิงานที่แสดงให้เห็นว่าลงมือกระทําจริ ง
4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (Consequence or Product Competencies) ความสามารถของการ
กระทําเพื่อเปลี่ยนหรื อทําให้เกิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้สาํ เร็ จ
5. สมรรถนะเชิงแสดงออก (Exploratory or Expressive Competencies) เป็ นความสามารถ
ที่แสดงถึงการนําความรู ้และประสบการณ์ไปใช้เพื่อพัฒนาผลงาน
อัล สปาช (Alspach, 1984 cited in Curvis, 1995 อ้า งใน วัน ทนา พรหมเศรณี , 2545, 12)
กล่าวถึงคําจํากัดความของ สมรรถนะ ทางการศึกษาว่าหมายถึง การบูรณการเข้าด้วยกัน ในด้านความรู ้
ทักษะ และทัศนคติที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในบทบาทที่ได้รับแต่งตั้งหรื อกําหนดขึ้น โดยได้กล่าวถึง
ลักษณะ 6 ประการที่แสดงถึงสมรรถนะ คือ
1. การให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์หรื อความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานที่คาดหวังไว้
2. การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. มีความยืดหยุน่ และให้เวลาเพื่อความสําเร็ จของผลลัพธ์ที่ได้
4. การใช้ ผูส้ อน ในฐานะผูช้ ้ ีนาํ ให้ความกระจ่าง และในฐานะทรัพยากร
5. การประเมินความรู ้เดิม และการเรี ยนรู ้
6. การประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู ้
กล่ า วคื อ ผู ท้ ี่ มี ส มรรถนะต้อ งมี ค วามตื่ น ตัว เตรี ย มพร้ อ มต่ อ การเรี ย นรู ้ การปรั บ ตัว ให้
เหมาะสมกับงาน มีการประเมินตนเองและสิ่ งที่เกี่ยวข้องที่อยูร่ อบข้างตลอดเวลา สามารถใช้ทรัพยากร
บุคคลอย่างคุม้ ค่า และทํางานเพื่อมุ่งความสําเร็ จของผลลัพธ์เป็ นสําคัญ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้อาจเกิ นความ
คาดหวัง จึงพอสรุ ปได้ว่า บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ควรมีสมรรถนะในการทํางาน คือ ความรู ้ ทักษะใน
การปฏิ บตั ิ งาน และคุ ณ สมบัติประจําตัวที่ แสดงออกทางพฤติ กรรม ได้อย่างเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ทําให้งานสําเร็ จได้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
รู ปแบบของสมรรถนะ (Competency model) ตามรู ปแบบของ McClelland (เพ็ญจันทร์ แสน
ประสาน และคณะ, 2547: 24-25) ประกอบด้วย
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1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็ นสมรรถนะหลักขององค์กรที่ทุกหน่วยงาน
ต้องถือเป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จขององค์กร ได้แก่ ความมุ่งมัน่ สู่
ความสําเร็ จ (Achievement orientation) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
(Continuous improvement) การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค้ า (Customer focus) ความซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต
(Integrity) การคิดอย่างเป็ นระบบ (System thinking) และการทํางานเป็ นทีม (Team work)
2. สมรรถนะวิชาชี พ (Professional competency) เป็ นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพซึ่ ง
จะกําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาชีพว่า บุคคลในวิชาชีพนี้ควรมีสมรรถนะหรื อคุณลักษณะอย่างไร ได้แก่
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ องค์ก ร (Organization) การแก้ปั ญ หาเชิ งสร้ า งสรรค์ (Creative problem
solving) อดทนต่อความกดดัน (Tolerance for stress) และการควบคุมตนเอง (Self control)
3. สมรรถนะเชิงเทคนิ ค (Technical competency) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ตามลักษณะเฉพาะแต่ละกิจกรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลต่าง ๆ ที่สาํ คัญ และจําเป็ นในวิชาชีพ ได้แก่
ความคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ (Analytical thinking) การใช้เทคโนโลยี (IT application) การใส่ ใ จในเรื่ อ ง
คุณภาพ (Quality focus) และความชํานาญด้านเทคนิค (Technical expertise)
นอกจากนี้คุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิดของ The Iceberg Model เป็ นการอธิบาย
คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่แสดงออก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของคนๆนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (อ้างใน ดวงจันทร์ ทิพย์ปรี ชา, 2548:
75-76)
1. การกระตุ ้น (Motive) หรื อ การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ คื อ การที่ แ ต่ ล ะคน มี ค วาม
ต้องการไม่เหมือนกัน การกระตุน้ ให้เกิดการทํางานตามที่ตอ้ งการจึงต้องรู ้ความต้องการของบุคคลนั้น
ก่อน (Demand side) การให้บุคคลทํางานตามที่เราต้องการ (Supply side) จะทําให้เกิดอาการไม่พอใจ
ทั้งสองฝ่ าย และไม่ ได้งานตามที่ เราต้องการ การกระตุน้ จึ งเป็ นลักษณะของการผลักดัน ให้บุคคลมี
พฤติกรรมเลือกสรรที่ตรงกับความต้องการของคนๆ นั้น และตรงกับความต้องการขององค์การ
2. ลักษณะอุปนิ สัย (Traits) เป็ นลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น อ้วน ผอม ดํา ขาว
หรื อภาพลักษณ์ ที่มองเห็ น และการแสดงอาการตอบโต้ในแต่ละเหตุ การณ์ เช่ น บางคนเครี ยดทุ ก
ปั ญหา บางคนเข้มแข็งเมื่อได้รับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ ง เป็ นต้น ลักษณะอุปนิ สัยจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
ในการบริ ห ารบุ ค คล การกระตุ ้น ผลัก ดัน ให้ บุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม ของลัก ษณะอุ ป นิ สั ย ต่ างกัน มี
พฤติ ก รรมที่ เลื อ กสรรตามความต้อ งการขององค์ ก าร จํา เป็ นต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ การสร้ า ง
สัมพันธภาพกับบุคคลแต่ละคน เอาใจใส่ ต่อการบรรลุความต้องการ ความรู ้สึกที่ดีต่อบุคคลนั้น
3. กรอบความคิดของแต่ละคน (Self-concept) เป็ นวิธีการคิดหรื อทํา ในสิ่ งที่ถูกต้อง
เป็ นประโยชน์ของแต่ละคน ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากการตอบสนองทั้งการกระทําทางความคิดและ
จิตใจที่จะร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรื อที่รู้จกั กันในรู ปของทัศนคติ ค่านิ ยม หรื อภาพลักษณะของแต่ละ
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คน เช่ น คนที่ เชื่ อมัน่ ในตนเองสู งก็จะเชื่ อว่าตนเองมีความสามารถทําได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในทุก
สถานการณ์
4. ความรู ้ (Knowledge) เป็ นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปสู่ฐานความรู ้ของแต่
ละคน ซึ่ งมีความสลับซับซ้อน เนื่ องจากการที่จะมีความรู ้ บุคคลต้องมีขีดความสามารถในการค้นหา
หรื อเข้าหาแหล่งความรู ้ได้ ต้องมีความรู ้หลากหลายที่สามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้
5. ทัก ษะ (Skill) การมี ท ัก ษะนั้น เกี่ ย วข้อ งกับ การวิ เคราะห์ แ ยกแยะความคิ ด เป็ น
กระบวนการที่ ใช้ค วามรู ้ ความสามารถในการรวบรวมข้อ มู ล การวิ เคราะห์ ห าเหตุ แ ละผล การจัด
โครงสร้างข้อมูลและแผนงาน และการสร้างสรรค์ความคิดความสามารถทางกายภาพที่ จะทําให้เรา
มัน่ ใจทั้งร่ างกายและความรู ้สึกในจิตใจที่จะทํางานสําเร็ จ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อน (2547) ได้ ก ํา หนดต้น แบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของระบบราชการไทยซึ่ งมาจากข้อมูล 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ ห นึ่ งจัด Competency
Expert Panel Workshops จํานวน 16 ครั้ งโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ ละกลุ่มงานได้มาร่ วมประชุ มและให้
ความเห็นเกี่ยวกับ Competency ที่จาํ เป็ นในแต่ละกลุ่มงาน และเก็บข้อมูลจากประสบการณ์จริ งใน การ
ทํางานของข้าราชการแต่ละคนที่ เข้าร่ วมประชุ มในครั้งนั้นด้วยการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์งาน ที่
เรี ยกว่า Critical Incident ส่ วนที่สองคือ ข้อมูลจากแบบสํารวจลักษณะงานที่ส่งออกไปให้ขา้ ราชการ
ตอบจํานวนกว่า 60,000 ชุ ดทัว่ ประเทศ และส่ วนที่ สาม คื อข้อมูลจาก Hay Worldwide Competency
Database ของบริ ษทั เฮย์กรุ๊ ปซึ่ งเป็ นข้อมูล Competency Best Practice ขององค์กรภาครัฐในต่างประเทศ
ซึ่งข้อมูลทั้งสามส่ วนนี้ เป็ นที่มาของต้นแบบสมรรถนะสําหรับระบบราชการไทย ประกอบด้วย 2 ส่ วน
คือ สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional competency) ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ร่ วมของตําแหน่ง
ข้า ราชการพลเรื อนทุ ก ตํา แหน่ ง เพื่ อ หล่ อ หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ร่ วมกั น
ประกอบด้วย
1) การมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึ ง ความมุ่ งมั่น ที่ จะปฏิ บ ัติ
ราชการให้ดีหรื อให้เกิ นมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็ นผลจากการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาของ
ตนเองหรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ ส่วนราชการกําหนดขึ้น รวมถึ งการสร้ างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรื อ
กระบวนการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่ไม่เคย มีผใู ้ ดสามารถกระทําได้มาก่อน
2) บริ การที่ดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ
ในการให้บริ การเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่ รู ้ เพือ่
สัง่ สม พัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงานด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งรู ้จกั พัฒนา ปรับปรุ ง ประยุกต์ใช้ความรู ้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ากับการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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4) จริ ยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์
ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อธํารงศักดิ์ ศรี แห่ งอาชี พของข้าราชการ เพื่อเป็ นกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
5) ความร่ วมมื อร่ วมใจ (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่ จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
เป็ นส่ วนหนึ่ งในทีมงาน หน่ วยงาน หรื อองค์กร โดยผูป้ ฏิบตั ิมีฐานะเป็ นสมาชิกในทีมมิใช่หัวหน้าทีม
และความสามารถในการสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional competency) คือคุณลักษณะที่กาํ หนดเฉพาะ
สําหรั บกลุ่ มงานเพื่ อสนับ สนุ น ให้ขา้ ราชการแสดงพฤติ กรรมที่ เหมาะสมแก่ ห น้าที่ และส่ งเสริ มให้
สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้าที่ได้ดียงิ่ ขึ้น
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แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินสมรรถนะ
การประเมินมีวตั ถุประสงค์หลักอยู่ที่การตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่ ประเมินเพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาคุณค่า (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2547) การที่จะให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือและสามารถ
ตัด สิ น คุ ณ ค่าได้น้ ัน จําเป็ นต้อ งใช้เครื่ องมื อที่ มี คุณ ภาพ เครื่ องมื อที่ ใช้ก ารวิจยั มี ห ลายประเภท เช่ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบวัดมาตรวัด (Polit &Hunler อ้างใน เพชร
น้อย สิ งห์ช่างชัย, 2536) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติสามประการ คือ มีความ
ตรง (Validity) มีความเชื่อถือได้ (Reliability) และมีความไว (Sensitivity) หากเครื่ องมือวิจยั มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทั้งสามประการในระดับสู งการแปลผลการวิจยั ก็จะเชื่อถือได้ ดังนั้น เพื่อให้งานวิจยั มีคุณภาพ
นักวิจยั ต้องให้ความสําคัญในกระบวนการสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ให้มีคุณภาพ (วิจิตร ศรี สุพรรณ
, 2547)
สมรรถนะเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลงานที่เป็ นพฤติกรรมที่เชื่อว่านําไปสู่ ผลงานที่ตอ้ งการจึงต้องมี
การประเมิน ซึ่ งการประเมินสมรรถนะเป็ นกระบวนการตัดสิ น ตีค่า หาคุณค่าจากความรู ้ ความสามารถ
ทัศนคติ และบุคลิ กลักษณะของบุ คคลที่ แสดงออกทางพฤติ กรรมและการปฏิ บตั ิเพื่อเป็ นข้อมูลนํามา
เปรี ยบเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ํา หนดไว้ (เตื อ นใจ พิ ท ยาวัฒ นชั ย , 2548) เป็ นการประเมิ น
ความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นระบบ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน เป็ นกระบวนการที่สามารถวัดได้
(มัลลิกา โฆษิตชัยมงคล, 2546) เนื่ องจากสมรรถนะเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลงานที่ เป็ นพฤติกรรมที่ เชื่ อว่า
นําไปสู่ ผ ลงานที่ ต ้อ งการ เป็ นการวัด พฤติ กรรมไม่ ใช่ ว ดั ความรู ้ ค วามสามารถ ดังนั้ นการประเมิ น
สมรรถนะจึงเป็ นการประเมินที่พฤติกรรมที่ตรงไปตรงมา คือมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก
และทําการประเมิ น (รั ชนี วรรณ วนิ ชย์ถนอม, 2548: 20) แบบประเมินพฤติกรรมที่ นิยมกันแพร่ หลาย
ได้แก่
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1) แบบประเมินความถี่หรื อปริ มาณกําหนดระดับ (Likert scale) แต่แบบนี้ มีขอ้ จํากัด เนื่ องจาก
พฤติกรรมในการทํางานนั้นไม่มีบริ บทของงานเป็ นตัวกํากับ ดังนั้น ข้าราชการระดับต้นอาจมีสมรรถนะ
ของข้าราชการในระดับนักบริ หารระดับสู งได้ ทั้ง ๆ ที่โดยหน้าที่แล้วข้าราชการระดับต้น ไม่มีโอกาสที่
จะแสดงสมรรถนะของข้าราชการในระดับนักบริ หารระดับสู งได้ ทําให้ผลการประเมิ นผิดพลาดได้
เนื่องจากหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน (สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล (ก.พ.ร.), 2547ข)
2) แบบประเมิ น ที่ ใ ช้พ ฤติ ก รรมกําหนดระดับ (Behaviorally anchored rating scale-BARS)
เป็ นระดับ การแสดงความสามารถ (Proficiency level) เป็ นการบ่ งบอกถึ งพฤติ ก รรมที่ คาดหวังหรื อ
ต้องการให้เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2548) ได้แก่
ระดับที่ 1 Basic level หมายถึง ขั้นเรี ยนรู ้ เป็ นการเริ่ มต้นฝึ กหัดซึ่ งสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้โดยต้องอยูภ่ ายใต้กรอบหรื อแนวทางที่กาํ หนดขึ้น หรื อเป็ นสถานการณ์ที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้
ระดับที่ 2 Doing level หมายถึง ขั้นปฏิบตั ิ ที่มีการแสดงพฤติกรรมที่กาํ หนดขึ้นได้ดว้ ย
ตนเอง หรื อช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับที่ 3 Developing level หมายถึง ขั้นพัฒนา ที่มีความสามารถในการนําสมาชิ กใน
ทีม รวมถึงการออกแบบและคิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน
ระดับ ที่ 4 Advance level หมายถึ ง ขั้น ก้าวหน้า เป็ นขั้น ที่ มี ก ารวิ เคราะห์ และนําสิ่ ง
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทํางานของหน่ วยงาน และมีความสามารถในการสอนผูอ้ ื่น
ให้สามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ตามที่กาํ หนดขึ้น
ระดับที่ 5 Expert level หมายถึง ขั้นผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นขั้นที่ มีการมุ่งเน้นที่ กลยุทธ์และ
แผนงานในระดับองค์การ รวมถึ งความสามารถในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ ผูอ้ ื่ นถึ งแนวทางหรื อ
ขั้นตอนการทํางาน
ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมื อประเมิ นพฤติกรรมที่บ่งชี้ สมรรถนะของ
บุ คคลจึ งต้องการการวัดที่ แม่ นยํา การออกแบบวิธีการประเมิ นและแบบประเมิ นอย่างเป็ นรู ปธรรม
สามารถเปิ ดเผยความรู ้ ความสามารถและทักษะที่แท้จริ ง รวมถึงเทคนิ คการประเมินต้องโปร่ งใสและเป็ น
ธรรมด้วย (ดวงจันทร์ ทิพย์ปรี ชา, 2548: 13)
จากความหมายของสมรรถนะ คื อคุ ณ ลักษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาํ ให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่น ๆ ใน
องค์กร ดังนั้นวิธีการประเมินสมรรถนะจึงเป็ นการวัดพฤติกรรมไม่ใช่ เป็ นการวัดความรู ้ การประเมิน
ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมินสมรรถนะ ซึ่งต้องใช้แบบประเมินที่
มีพฤติกรรมในการกําหนดระดับการแสดงความสามารถ เป็ นพฤติกรรมที่คาดหวังหรื อต้องการให้เกิดขึ้น
การใช้ประโยชน์ในการประเมินสมรรถนะในงานของบุคคลจะมีประสิ ทธิ ภาพและมีความแม่นยําได้การ
เขียนพฤติกรรมชี้ วดั แต่ละสมรรถนะเป็ นหัวใจของการเขียนสมรรถนะ การเรี ยบเรี ยงและการพรรณนา
พฤติกรรมชี้วดั ต้องอาศัยข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์งานในแต่ละตําแหน่ งงานอย่าง
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ละเอียด ประกอบกับการพิจารณาเชิงวิชาการและจากการประเมินสภาพจริ งของงานว่าพฤติกรรมใดเป็ น
หัวใจของสมรรถนะนั้น ๆ
การประเมิ นสมรรถนะหลักของข้าราชการผูป้ ระเมิ น อาจเป็ นตัวข้าราชการเอง ผูร้ ่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งวิธีการประเมินสามารถกระทําได้หลายรู ปแบบที่นิยมใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่
การสังเกตขณะปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบงาน และการพิจารณาโดยใช้เครื่ องมือวัด (อรุ ณรัตน์ ศรี จนั ทร์
นิตย์, 2539) สรุ ปได้ดงั นี้คือ
1. การสั ง เกตขณะปฏิ บ ั ติ ง าน (Performance observation) เป็ นการตรวจและสั ง เกตขณะ
ปฏิ บ ัติงานอยู่ มี การบันทึ กอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง สมํ่าเสมอ ทําให้ทราบสถานการณ์ ที่บุ คลากรใช้
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ข้อดี ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากการบันทึก ทําให้
การประเมินมีความถูกต้องเหมาะสม ข้อเสี ย ผูบ้ งั คับบัญชามักไม่ได้ทาํ การบันทึกไว้ทาํ ให้จาํ เหตุการณ์
ไม่ได้เมื่อถึงเวลาประเมิน
2. การตรวจสอบงาน (Job evaluation) เป็ นการเปรี ยบเที ยบผลงานที่ ป รากฏทั้งปริ มาณและ
คุ ณภาพกับมาตรฐานที่ กาํ หนดไว้ วิธีน้ ี เน้นผลสําเร็ จของงานมากกว่าตัวบุคคล โดยจะบันทึ กผลการ
ปฏิบตั ิ งานว่า ดี เยี่ยม ดี มาก หรื อพอใช้ เป็ นต้น ข้อดี ใช้กับการบริ หารงานสมัยใหม่ เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยพิจารณาผลสําเร็ จของงานเป็ นสําคัญ และ
ยังใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ กอบรมพัฒนาหรื อพิจารณาผลตอบแทนได้ต่อไป ข้อเสี ย ผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องมีความรู ้ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเรื่ องไม่ง่ายที่จะนําไปปฏิบตั ิ
3. การพิจารณาตามเครื่ องมือวัด (Graphic scales หรื อ rating scale) โดยมีแบบฟอร์มการประเมิน
แสดงรายการและระดับคะแนนตามความสําคัญของงานจากมากไปหาน้อยเป็ นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด
ข้อดี ทําให้ได้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งส่ งเสริ มการทํางานต่อไป ข้อเสี ยถ้าผูป้ ระเมินไม่เข้าใจความหมาย
ของตัวเลขที่กาํ หนดไว้ทาํ ให้ผลการประเมินที่ได้เบี่ยงเบนไปและเชื่อถือผลได้ยาก
นอกจากรู ปแบบวิธีการดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ยังกล่าวถึงรู ปแบบ
วิธีการประเมินสมรรถนะของพนักงานว่าควรแบ่งเป็ น 4 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการประเมินตนเอง รู ปแบบ
การประเมินโดยหัวหน้างาน รู ปแบบการประเมินแบบ 180 องศา และรู ปแบบการประเมินแบบ 360 องศา
ซึ่ งในการประเมินสมรรถนะผูป้ ระเมินอาจใช้ได้ในหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาว่าเหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายและสิ่ งที่ตอ้ งการจากการประเมิน
เกณฑ์ การประเมินแบบรู บริก (Rubric)
1. ความหมายของเกณฑ์การประเมิน (Rubric assessment หรื อ Scoring rubric) เกณฑ์
การประเมิน หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับให้คะแนนในการประเมินการปฏิบตั ิงาน ซึ่งนิ ยมใช้ในการ
ประเมินผลงานจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในทางการศึกษา (ไพทูรย์ โพธิสาร, 2549)
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2. ความเป็ นมา เนื่ องจากการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ไ ม่ มี ก ารเฉลยคําตอบเหมื อ นกับ
แบบทดสอบชนิ ดเลือกตอบ การให้คะแนนการปฏิบตั ิเป็ นการให้คะแนนตามความรู ้สึกของผูต้ รวจต่อ
คุณภาพผลงานของผูถ้ ูกประเมิน มีผปู ้ ระเมินหลายคนรู ้สึกไม่สบายใจที่จะตัดสิ นตามความรู ้สึกส่ วนตัว
ในปี พ.ศ.2533 แกร้นท์ วิกกิ นส์ (อ้างในไพทูรย์ โพธิ สาร, 2549) นักการศึ กษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอ
วิธีการประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการปฏิบตั ิงาน ผลงาน และจากพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้ รี ยน และได้แนะนําให้ใช้เกณฑ์การประเมินที่มีความชัดเจน เปิ ดเผยเป็ นที่รับรู ้ของผูถ้ ูกประเมินและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบตั ิและผลจากการปฏิบตั ิ ต่อมามีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปี พ.ศ.
2541 และในปี เดียวกันวงการศึกษาไทยโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การได้แนะนําให้ผสู ้ อนใช้
เกณฑ์ก ารประเมิ น เป็ นเครื่ องมื อในการให้คะแนนผลงานจากการปฏิ บ ัติกิ จกรรมในการเรี ยน การ
กํา หนดแนวทางการให้ ค ะแนนหรื อ รู บ ริ ก (Rubric) เป็ นวิ ธี ที่ ท ํา ให้ ก ารพิ จ ารณาผลงานมี ค วาม
สมเหตุสมผลและยุติธรรม โดยมีการกําหนดเกณฑ์หรื อแนวการให้คะแนนที่ชดั เจนไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้
พิจารณาผลงานของนักเรี ยน รู บริ ก (Rubric) คือเครื่ องมือในการให้คะแนน (Scoring tool) ที่มีการระบุ
เกณฑ์การประเมิน (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 137) ทําให้สามารถแยกระดับผลการเรี ยนรู ้หรื อ
ผลงานได้อย่างชัดเจน มีการบรรยายถึงคุณลักษณะของแต่ละระดับจากดีมากจนถึงต้องปรับปรุ งแก้ไข
ผูถ้ ูกประเมินควรจะได้มีส่วนในการกําหนดเกณฑ์ร่วมกับผูป้ ระเมินให้เสร็ จก่อนที่ผถู ้ ูกประเมินจะได้ลง
มือทําการเรี ยนรู ้หรื อปฏิบตั ิงาน ทําให้ท้ งั ผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมินทราบเป้ าหมายที่ตรงกัน ระดับและ
คุณลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของชิ้นงานหรื อความสามารถ
แต่ละประเภท เช่น บางเรื่ องหรื อบางงานตั้งเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ขณะที่บางเรื่ องตั้งไว้แค่ 3 ระดับเท่านั้น
(กิ่งกาญจน์ สิ รสุ คนธ์ และคณะ, 2547)
3. วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รู ปแบบของเกณฑ์การประเมินและประโยชน์ของรู บริ ก
1) วัตถุประสงค์ของการสร้างเกณฑ์การประเมิน คือ
(1) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(2) เพื่อประเมินผลผลิตจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
(3) เพื่อประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2) โครงสร้างของเกณฑ์การประเมินมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่ วน คือ
(1) รายการประเมิน เป็ นข้อความที่กาํ หนดขึ้นใช้พิจารณาชิ้นงาน
(2) คําบรรยายแต่ละระดับคุณภาพของรายการประเมิน ซึ่ งอาจให้ระดับคุณภาพ
เป็ นข้อความหรื อเป็ นตัวเลขก็ได้
3) ประโยชน์ของรู บริ ก (Wiener and Cohen, 1994 อ้างใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์,
2544: 139-140)
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(1) ช่วยให้ความคาดหวังของผูป้ ระเมินบรรลุผลสําเร็ จ
(2) ช่วยให้ผปู ้ ระเมินมีความชัดเจนในสิ่ งที่ตอ้ งการประเมินหรื อต้องการพัฒนา
(3) ช่วยให้ผถู ้ ูกประเมินทราบความต้องการพัฒนาโดยใช้รูบริ กตรวจสอบ
(4) ช่วยให้ผถู ้ ูกประเมินมีการพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็ จได้
(5) เป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการทํางานเป็ นทีม
(6) ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นระดับตามเกณฑ์
4. ขั้น ตอนในการสร้ างเกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบรู บ ริ ก (Rubric) (ไพทู รย์ โพธิ ส าร,
2549; วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2549)
1) กําหนดรายการประเมินตามคุณลักษณะของสิ่ งที่ถูกประเมิน
2) นิยามปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับงานนั้น ๆ
3) กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ์
4) พิจารณาเกณฑ์ผา่ น และไม่ผา่ นพร้อมคําอธิบายหรื อตัวอย่าง
5) เขียนคําอธิบายระดับที่สูงกว่าเกณฑ์หรื อตํ่ากว่าเกณฑ์ตามลําดับ
6) ตรวจสอบโดยคณะผูม้ ีส่วนร่ วมหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
7) ทดลองใช้เกณฑ์ตรวจผลงาน
8) หาคุณภาพของเกณฑ์อย่างง่ายโดยหา Inter rater reliability
5. การกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubric)
โดยทั่ว ไปเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนจะกําหนดเป็ นระดับ ต่ าง ๆ 4-5 ระดับ โดยพิ จ ารณาจาก
เป้ าหมายและความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ กําหนดระดับสู งสุ ดแล้วแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่
ยอมรับได้ (ผ่าน) และยอมรับไม่ได้ (ไม่ผา่ น) แล้วแบ่งช่วงที่ยอมรับได้เป็ น 2 ระดับ คือ ผ่านอย่างดีและ
ผ่านอย่างพอใจ แล้วทําเช่นเดียวกันในช่วงของการไม่ยอมรับหรื อไม่ผา่ น ส่ วนคะแนนศูนย์คือไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ิเพียงเล็กน้อยและไม่ถูกต้องเลย

เรียนรู้ สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
ความสําเร็ จของคนไม่ได้ข้ ึนกับการศึกษาที่ได้รับ แต่ข้ ึนกับสมรรถนะเชิงพฤติกรรม จากการ
วิจยั พบว่า ความรู ้และทักษะเป็ นองค์ประกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่พฒั นาได้ง่าย ส่ วนค่านิยม
และการมองตนเองนั้นพัฒนาได้ยากกว่า แต่บุคลิกภาพและแรงจูงใจถึงแม้ว่าจะพัฒนาได้ แต่ก็ตอ้ งใช้
กระบวนการที่ยงุ่ ยากและใช้เวลาที่ยาวนาน ในหลายกรณี อาจจะไม่ทนั กับความต้องการทางธุรกิจ เมื่อ
พิ จารณาความยากง่ ายของการพัฒ นาองค์ป ระกอบต่ างๆของสมรรถนะเชิ งพฤติ ก รรมแล้ว ในการ
คัดเลือกคนเข้าทํางานในองค์กร ควรเลือกคนที่มีแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมที่ตรงกับงาน
ก่อนเสมอ ส่ วนความรู ้และทักษะนั้นมีความสําคัญรองลงมา เพราะสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่ามาก แต่
สําหรับองค์กรในประเทศไทยมักทําตรงข้ามเสมอคือเลือกคนที่มีความรู ้(วุฒิการศึกษา) และผลการเรี ยน
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ก่ อนโดยมักสันนิ ษฐานกันว่าคนๆนั้นมี องค์ประกอบของสมรรถนะเชิ งพฤติกรรมอื่นๆตามมา หรื อ
ความสามารถพัฒนาได้ภายหลังซึ่ งส่ วนมากพบว่าองค์กรโดยทัว่ ไปมักประสบปั ญหาในการจัดคนให้
ตรงกับงานเสมอ และมีการทดลองประยุกต์สมรรถนะเชิ งพฤติกรรมเหล่านี้ ให้กบั องค์กรต่างๆ ซึ่ งได้
คัดเลือกจากบัญชีสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ได้มีการวิจยั และพัฒนาโดยนักจิตวิทยาองค์กรที่มีชื่อเสี ยง
ระดับ โลก เช่ น McClelland, Boyatzis, Goldman, Spencer L. M., Spencer S.M McKee และ winter ที่
ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ ยวกับการประยุกต์สมรรถนะเชิ งพฤติ กรรมอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1970 พบว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เป็ นชุดที่จะสร้างพฤติกรรมมากที่สุดและสามารถเข้าใจง่าย
ทั้งนี้ ได้แ บ่ งพฤติ ก รรมออกเป็ น 6 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1. กลุ่ ม มุ่ งมัน่ ต่ อผลสั ม ฤทธิ์ 2. กลุ่ มตั้งมั่น
บริ การ 3.กลุ่มโน้มน้าวผูอ้ ื่น 4. กลุ่มการบริ หารจัดการ 5. กลุ่มการแก้ปัญหา 6. กลุ่มประสิ ทธิภาพส่ วน
บุคคล
นอกจากนี้ ยังอธิบายความหมายของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมระดับต่างๆ เช่น การสรรหาการ
บรรจุคนให้ตรงกับงานการบริ หารผลการปฏิบตั ิ งาน การบริ หารสายอาชี พ การพัฒนาบุคลากรตาม
ความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้เข้าใจง่ายและนําไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้าน
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การให้ ความสําคัญของสมรรถนะ
1. เป็ นเครื่ องมือช่วยในการแปลงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. เป็ นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถนําไปใช้ใน
การวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. เป็ นพื้นฐานสําคัญของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผนการสื บทอดตําแหน่ง และการจ่าย ผลตอบแทน เป็ นต้น

ประโยชน์ ของสมรรถนะ
1. ช่วยสนับสนุนวิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ Competency หลัก หรื อ Core
Competency นั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองค์การให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มให้บรรลุ
เป้ าหมายได้ดีและเร็ วยิง่ ขึ้น
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2. ใช้เป็ นกรอบในการสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก าร (Corporate Culture) ถ้า องค์ก ารใดไม่ ไ ด้
ออกแบบวัฒนธรรมองค์การโดยรวมเอาไว้ นานวันไปบุคลากรในองค์การก็จะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา
เองโดยธรรมชาติ ซึ่ งวัฒนธรรมที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ ี อาจจะสนับสนุ นหรื อเอื้อต่อการดําเนิ น
ธุรกิจ แต่วฒั นธรรมบางอย่างก็อาจจะเป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อการเจริ ญเติบโตขององค์การ
3. ช่ ว ยให้ เ กิ ด การหล่ อ ห ลอมไปสู่ Organization Competency เพ ราะห ากทุ ก คนปรั บ
Competency ของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์การต้องการอยูต่ ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่ งผลให้
เกิดเป็ น Competency เฉพาะขององค์การนั้นๆ เช่น เป็ นองค์การแห่ งความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคน
ในองค์การมี Competency ในเรื่ องความคิดสร้างสรรค์
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การนํา สมรรถนะไปประยุกต์ ใช้
1. ใช้ในการคัดเลือกบุ คลากร (Recruitment) ซึ่ ง Competency จะมี ประโยชน์ในการคัดเลื อก
บุคลากร คือ ช่วยให้การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานถูกต้องมากขึ้น เพราะบางคนมีความเก่ง มีความรู ้ มี
ความสามารถสู ง มี ป ระสบการณ์ ดี แต่ อาจจะไม่ เหมาะสมกับ ลัก ษณะการทํางานในตําแหน่ งนั้น ๆ
หรื อไม่เหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การก็ได้
2. ใช้ ใ น การฝึ กอบ รมและพั ฒ น า (Training & Development) ซึ่ ง Competency จะมี
ประโยชน์ในการฝึ กอบรมและพัฒนา คือ
- ใช้ในการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในการฝึ กอบรมและพัฒนา
- ช่ วยให้ทราบว่าผูด้ าํ รงตําแหน่ งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถในเรื่ องใดบ้าง และช่ องว่าง
(Training Gap) ระหว่างความสามารถที่ตาํ แหน่ งต้องการ กับความสามารถที่เขามีจริ งห่ าง
กันมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้นาํ ไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถส่ วนบุคคล
(Individual Development Plan) ต่อไป
- ช่วยในการวางแผนพัฒนาผูด้ าํ รงตําแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้วยการนําเอา Competency ของตําแหน่ งงานที่สูงขึ้น มาพัฒนาบุคลากรในขณะที่เขายัง
ดํารงตําแหน่ งงานที่ต่าํ กว่า โดยใช้กาํ หนดรายละเอียดของพฤติกรรมตาม Competency ที่
กําหนดขึ้นเป็ นแนวทางในการกําหนดรายละเอียดของเนื้ อหาการฝึ กอบรม ซึ่ งจะทําให้มี
กรอบหรื อแนวทางในการจัดอบรมให้เหมาะสมและตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
3. ใช้ในการพิจารณาเลื่อนระดับและปรับตําแหน่ง (Promotion) หลายท่านคงพอจะเคยได้ยิน
คํากล่าวที่ ว่า “การเลื่ อนตําแหน่ งในหลายๆ ครั้ ง องค์การจะได้หัวหน้าแย่ๆ มาหนึ่ งคน และสู ญเสี ย
ผูป้ ฏิบตั ิงานเก่งๆ ไปอีกหนึ่งคน” ซึ่ง Competency จะมีประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหน่ ง โดยจะพิ จารณาทั้งในเรื่ องของความสามารถในงาน (Technical Competencies) และ
ความสามารถทัว่ ไป (General Competencies)
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4. ใช้ประโยชน์ในการโยกย้ายตําแหน่ งหน้าที่ (Rotation) ซึ่ งจะช่ วยให้ทราบว่าตําแหน่ งที่จะ
ย้ายไปปฏิ บตั ิ งานนั้น จําเป็ นต้องมี Competency อะไรบ้าง แล้วผูท้ ี่ จะย้ายไปมี ห รื อไม่มี Competency
อะไรบ้าง เหมาะสมในการโยกย้ายหรื อไม่ จะสามารถปฏิบตั ิงานในส่ วนที่โยกย้ายไปได้หรื อไม่
5.ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal) เพื่อช่วยให้ทราบว่า
Competency เรื่ องใดที่จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทัว่ ไป และ
ปั จจุบนั ผูป้ ฏิบตั ิงานคนนั้นๆ มี Competency ตามนี้หรื อไม่
6. ใช้ในการบริ หารผลตอบแทน (Compensation) ช่วยในการกําหนดอัตราว่าจ้างบุคลากรใหม่
ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ ไม่ใช่กาํ หนดอัตราจ้างเริ่ มต้นด้วยวุฒิ
การศึกษาเช่นในอดีตที่ผา่ นมา หากผูป้ ฏิบตั ิงานมี Competency ตามที่องค์การต้องการสู ง ก็จะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกว่าผูท้ ี่มีต่าํ กว่าแต่วฒ
ุ ิการศึกษาเดียวกัน

D

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ในสภาวะที่เกิดการผันแปรทางด้านปั จจัยต่างๆที่เข้ามากระทบอย่างรุ นแรง องค์การต้องเผชิญ
กับ ความท้า ทายในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ อ งค์ก ารสามารถอยู่ร อดได้ภ ายใต้ค วาม
เปลี่ยนแปลงทางปั จจัยต่างๆที่เข้ามากระทบ ซึ่ งทําให้องค์การต้องปรับขนาดองค์การ บริ หารแรงงาน
ที่มีความหลากหลายของกําลังแรงงาน แรงงานที่ขาดทักษะและอื่นๆ อีกมากมายแต่ก็มีองค์การอีกมาก
ที่มีพนักงานมีความสามารถซึ่ งเป็ นรากฐานที่สําคัญและจําเป็ นต่อการแข่งขันและความได้เปรี ยบทาง
ธุ รกิ จ ถ้าการแข่งขันขององค์การอยู่บนพื้นฐานของความคิดใหม่ ๆ การบริ การที่ดี รวดเร็ ว และการ
ตัดสิ นใจที่ถูกต้องแม่นยํา นั่นหมายถึงการที่องค์การเหล่านั้นมีพนักงานที่ดีเลิศ แต่อย่างไรก็ตามไม่มี
องค์การใดมี พนักงานที่ เป็ นคนเก่ งคนดี ๆ ได้ท้ งั หมด แต่ทรั พยากรที่ จะต้องคํานึ งถึงมากที่ สุดก็คือ
พนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรหลักที่ สําคัญที่ สุดซึ่ งเป็ นที่มาของผลการดําเนิ นงานขององค์การ ดังนั้น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ งเป็ นสิ่ งสําคัญ และจําเป็ นต่ อ องค์ก ารอย่างมาก การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ งมี
ความสําคัญในการดําเนิ นงานขององค์การ ที่จะผลักดันให้ยทุ ธศาสตร์ ขององค์การสําเร็ จลุล่วงไปได้
และบรรลุเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงเป็ นบุคคลที่สําคัญต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การให้
สามารถดําเนิ น งานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ างความเจริ ญ เติ บโตให้องค์ก ารมี ความมัน่ คงและมี
ชื่ อเสี ยงในระดับโลกได้ดว้ ยความสําเร็ จของการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์อย่างมื ออาชี พ และเพื่ อให้
ผูบ้ ริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายทรั พยากรบุคคลได้ปฏิ บตั ิ งานไปยังเป้ าหมายได้อย่างถูก
ทิ ศ ทางจึ งได้มี นัก วิช าการต่ างๆได้ให้ ค วามหมายของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อ การจัด การ
ทรัพยากรบุคคลดังนี้
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การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การจัด ระเบี ยบและดู แลบุ คคลให้ท าํ งาน เพื่ อให้บุ คคลใช้
ประโยชน์และความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด อันเป็ นผลทําให้องค์การอยู่ในฐานะ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันและได้รับผลงานมากที่สุด รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตั้งแต่ระดับสู งสุ ดและตํ่าสุ ด รวมตลอดถึงการดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับทุก
คนในองค์การนั้น (เสนาะ ติเยาว์, 2532 : 6)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงภารกิจของผูบ้ ริ หารทุกคนที่มุ่งปฏิบตั ิในกิจกรรมทั้งปวงที่
เกี่ยวกับการบุคลากร เพื่อใช้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ตลอดเวลาที่จะส่ งผลสําเร็ จต่อเป้ าหมายขององค์การ (ธงชัย สันติวงษ์, 2533 ,3)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ งกระบวนการที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ ในการ
ดําเนิ นการ สรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบตั ิงานในองค์การพร้อมทั้ง
สนใจการพัฒนา ธํารงรักษาให้สมาชิ กที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ มีสุขภาพ
กาย สุ ขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทาํ ให้สมาชิกในองค์การที่ตอ้ ง
พ้นจาการทํางานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรื อเหตุอื่นใดในงาน ให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ข (พะยอม วงศ์สารศรี (2537 : 5)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ก ารใช้ก ลยุ ท ธ์ แ ละศิ ล ปะอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ จะพบว่า
ผูจ้ ดั การทุกระดับมี หน้าที่ รับผิดชอบในการบริ หารงาน จะต้องมีส่วนรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มากบ้าง หรื อน้อยบ้าง ผูจ้ ดั การจะทํางานได้สาํ เร็ จ ย่อมจะต้องอาศัยความร่ วมมือในการ
ทํางานจากผูร้ ่ วมงานอย่างเต็มความสามารถและด้วยความสมัครใจเป็ นปั จจัยสําคัญ (อํานวย แสงสว่าง ,
2540 : 2)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนที่ผบู ้ ริ หาร ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ /
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การร่ วมกันใช้ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหา
การคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบตั ิงานในองค์การ พร้อมทั้งดําเนิ นการ
ธํารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life , QWL)
ที่ เหมาะสมตลอดจนเสริ มสร้ างหลักประกัน ให้แก่ สมาชิ กที่ ตอ้ งพัน จากการร่ วมงานกับองค์การให้
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในอนาคต (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2541 : 3)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ งกระบวนการในการจัด การบุ คลากรที่ จะเข้ามาอยู่ใน
องค์การด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นทํางานกับองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะนําไปสู่
ผลสําเร็ จขององค์การตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมาย หรื อวางจุดประสงค์ไว้ (นรา ขําคม , 2544 : 19)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) หมายถึงการใช้ทรัพยากร
มนุ ษย์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การและกล่าวเพิ่มเติมว่า ผูบ้ ริ หารทุกระดับต้องเกี่ยวข้องกับการ
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บริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ จําต้องใช้ความสามารถ
ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของผูบ้ ริ หาร (Mondy และ Noe , 1996 : 4)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) หมายถึ งการบริ ห ารกิ จการที่
ดําเนิ น การเพื่ อดึ งดู ด (Attract) พัฒ นา (Develop) และธํารงรั ก ษา (Maintain) กําลังคนให้ป ฏิ บ ัติ งาน
ได้ผลสู ง (High – Performing Workforce) รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การ (Corporate
excellence) โดยผสมผสานความต้องการความก้าวหน้าและการพัฒ นาของบุ คคลกับ เป้ าหมายของ
องค์การ (Harvey และ Bowin , 1996 : 6)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) หมายถึ งกิ จ กรรมต่ างๆ ที่ ถู ก
ออกแบบขึ้นเพื่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจกันของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Lioyd L. Byars, Leslie
W. Rue , 2004)
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management) หมายถึงระบบที่ถูกออกแบบขึ้น
อย่างเป็ นทางการขององค์การเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล สามารถ
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ (Robert L. Mathis , John H. Jackson , 2004 : 4)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) หมายถึ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่
องค์การจัดทําขึ้นซึ่ งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานเพราะว่าพฤติกรรมของพนักงานมีอิทธิ พล
ต่อผลกําไร ความพอใจของลูกค้าและปั จจัยอื่น ๆ อีกมากที่จะบอกถึงความสําเร็ จขององค์การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกุญแจสําคัญนําไปสู่ ความท้าทายด้านกลยุทธ์ (Susan E.
Jackson , Randall S. Schuler , 2002 : 8)
จากความหมายที่กล่าวมานั้นอาจสรุ ปได้วา่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการ
จัดการเกี่ยวเรื่ องคนในองค์การ เพื่อให้ได้คนดี มีความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และ
มีส่ิ งจูงใจให้บุคคลเหล่านี้พึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
วัตถุประสงค์ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะบรรลุความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้น้ นั
ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้
บรรลุเป้ าหมายที่องค์การกําหนดไว้ ได้มีผกู ้ ล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดงั
ธงชัย สันติวงษ์ (2539 : 8) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้ทรัพยากรมนุษย์โดยได้ประสิ ทธิภาพ
2. มีบรรยากาศความสัมพันธ์ในหน้าที่งานที่ดีในระหว่างบรรดาสมาชิกขององค์การ
3. มีการส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่พร้อมมูล
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นงนุช วงษ์สุวรรณ ( 2544 : 7 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. นําทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ
2. พัฒนาผลกระทบต่อการตัดสิ นใจขององค์การ
3. กระบวนการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คง ความปลอดภัย ผลทางด้านจิตวิทยา และ
ด้านสังคมวิทยาของบุคลากรในองค์การ
สุ ดา สุ วรรณาภิรมย์ (2547 , 8 – 11) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ว่าจะตอบสนองความต้องการในหลายระดับดังนี้
1. ตอบสนองความต้องการของสังคม (Societal Objectives) สังคมในทุ กประเทศจะมี ความ
ต้องการให้สมาชิ กในสังคมมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีความสงบสุ ขและสามารถพัฒนาสังคมให้กา้ วหน้าขึ้น
ไปเป็ นลําดับ หน่ วยงานการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การจะมี ห น้าที่ สรรหาบุ คคล ที่ เหมาะสมมา
ร่ วมงานกับองค์การ ซึ่ งถือเป็ นการสร้างงานให้แก่สมาชิ กของสังคม อีกทั้งหน่ วยงานการบริ หารงาน
บุคคลยังช่วยส่ งเสริ มให้บุคคลมีความรู ้ ความสามารถได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมจึงเป็ นการพัฒนา
บุคคลให้มีคุณภาพเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศนั้น ๆ และหน่ วยงานการบริ การงานบุคคลยังทําหน้าที่
สร้างแนวทางหลักประกันให้บุคคลที่ตอ้ งออกจากองค์การด้วยเหตุผลที่ดี ถูกต้องเพื่อให้บุคคลสามารถ
ใช้ชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข นับ ได้ว่าการบริ ห ารงานบุ คคลเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ม าช่ วยทําให้
สมาชิกในสังคมเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพดีซ่ ึงถือเป็ นการรับผิดชอบต่อสังคม
2. สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ (Organization objectives) องค์การใดก็ตามที่จดั ตั้ง
ขึ้นมาย่อมมีวตั ถุประสงค์ขององค์การนั้น โดยเฉพาะองค์การธุรกิจย่อมมีวตั ถุประสงค์ให้ธุรกิจดําเนิ น
อยู่ได้ดว้ ยดี และเจริ ญ เติ บโต การบริ หารงานบุคคลจะช่ วยสรรหาบุ คคลที่ เหมาะสมเข้ามาทํางานใน
องค์การและสามารถทําให้บุคคลต่างๆ สามารถทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งส่ งผลให้องค์การ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่ต้ งั ไว้อาจกล่าวโดยสรุ ปว่าความต้องการขององค์การสามารถ
จําแนก เป็ นหัวข้อที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1. ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต
งานสูง(Maximize Productivity of Employees)
2. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหรื อทําให้ตน้ ทุนในการบริ หารงานบุคคลตํ่า
(Lowest Unit Personnel Cost)
3. ต้องการให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty of Employees)
4. ได้รับความร่ วมมือจากพนักงานโดยทัว่ ไป (Cooperation of Employees)
5. ให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี (High Morale)
6. มีความคิดริ เริ่ ม Intelligent Initiation of Employees
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3. สามารถตอบสนองความต้องการของบุ คคล (Individual Objectives) บุ คคลทัว่ ไปเมื่ อถึ ง
วันที่สามารถทํางานได้ย่อมต้องทํางานในองค์การใดองค์การหนึ่ งเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในเรื่ อง
รายได้ เพื่อใช้ในการดําเนิ นชีวิตในสังคมและมีความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้การยอมรับจาก
สังคมรอบข้าง การบริ หารงานบุคคลเมื่อได้สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การแล้วจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและจ่ายผลตอบแทนทั้งในรู ปตัวเงินและในด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่การงาน การยอมรับจากองค์การ ซึ่ งเป็ นการสนองตอบความต้องการของบุคคลในระดับต่างๆ
ความต้องการของพนักงานสามารถสรุ ปเป็ นหัวข้อที่สาํ คัญ ดังนี้
1. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition an Individual)
2. การได้รับโอกาสในการแสดงออก และโอกาสในการพัฒนาตนเอง
(Opportunity for Expression or Development)
3. การมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ (Economic Security)
4. การได้รับความสนใจและมีความสนุกในการทํางาน (Interest in work)
5. การมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย (Safe – Healthy Work Condition)
6. การมีระยะเวลาการทํางานแต่ละวัน ที่เหมาะสมและได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม (Acceptable Hour Wages and Salary)
7. การมีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีความสามารถ (Fair and Efficient Leadership)
กล่าวโดยสรุ ปแล้วหน้าที่ของหน่ วยงานบริ หารงานบุคคลจะต้องนําเอาความต้องการทั้งของ
มนุษย์และขององค์การมาผสมผสานกลมกลืนกันให้เป็ นจุดประสงค์กนั เดียวกัน เพื่อให้พนักงานของใน
องค์การได้รับการตอบสนองความต้องการไปพร้อมๆ กันกับการปฏิบตั ิงาน
Frederick and Davis (1988 : 2 – 3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ มี 4
ประการ คือ
1. วัต ถุ ป ระสงค์ท างสั ง คม (Society Objective) เพื่ อ ให้ เกิ ด จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและความ
รับผิดชอบทางสังคมต่อความต้องการและท้าทายของสังคม ในขณะเดียวกันให้เกิดผลกระทบของความ
ต้องการดังกล่าวต่อองค์การน้อยที่สุด ความล้มเหลวขององค์การที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ สั งคมในแนวทางตามจริ ย ธรรมทําให้ เกิ ด ข้อ จํากัด เช่ น สั ง คมอาจจํากัด การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ
ทรัพยากรมนุ ษย์โดยอาศัยกฎหมายที่แสดงถึงอาชญากรรม ความปลอดภัยและส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม
2. วัต ถุ ป ระสงค์ท างด้า นองค์ก าร (Organizational Objective) เพื่ อ ตระหนั ก ว่ าการบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ยงั คงมี อยู่ที่จะทําให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ไม่ใช่ เป็ น
เป้ าหมายในตัวของมันเอง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นเพียงเครื่ องมือหรื อแนวทางที่จะช่วยองค์การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ข้ นั ต้นหรื อกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าหน่ วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยูก่ ็เพื่อรับใช้ส่วนต่างๆ
ขององค์การ
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3. วัตถุประสงค์ทางด้านหน้าที่ (Functional Objective) เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งการทําประโยชน์ของ
หน่ วยงานในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ ทรัพยากรอาจสู ญเสี ยไปเมื่อ การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษ ย์มีความชํานาญมากหรื อน้อยกว่าความต้องการขององค์การระดับของหน่ วยงานที่
ให้บริ การจะต้องเหมาะสมกับองค์การนั้น
4. วัตถุประสงค์ทางด้านบุคคล (Personal Objective) เพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุเป้ าหมายส่ วน
บุ ค คล อย่ า งน้ อ ยเป้ าหมายเหล่ า นี้ สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะคนทํา ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ก ารได้ต่ อ ไป
วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของพนักงานต้องบรรลุถา้ พนักงานได้รับการบํารุ งรักษาธํารงไว้และได้รับการ
จูงใจ ไม่เช่ นนั้นการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจของพนักงานอาจลดตํ่าลงและพนักงานอาจหาทาง
ออกไปจากององค์การ
John M. Ivancevich (1995 , 8 – 9) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
2. ช่วยให้การจ้างงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้คนที่มีความสามารถและทักษะในงาน
3. จัดเตรี ยมการฝึ กอบรมและการจูงใจที่ดี
4. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงาน และตอบสนองความต้องการสูงสุ ดให้แก่พนักงาน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานซึ่งเป็ นความต้องการขององค์การ
6. ช่วยรักษานโยบายต่างๆ ให้ถกู ต้องมีจริ ยธรรม เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
7. บริ หารการเปลี่ยนแปลง และประสานประโยชน์ระหว่างบุคคล กลุ่ม บริ ษทั และสังคมเข้า
ด้วยกัน
จากวัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวไว้แล้ว
นั้น อาจสรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู ้และความสามารถของบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และมีบรรยากาศที่ดีระหว่างกันของบุคลากร ทั้งระดับบริ หาร
และระดับปฏิบตั ิการ ในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน
4. เพื่อตอบสนองความต้องการระดับชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประโยชน์ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การในหลายๆ ด้าน
ได้มีผกู ้ ล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดงั นี้
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อัญชลี โกกะนุช (2545 : 2 – 4) ได้สรุ ปประโยชน์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ดงั นี้ คือ
1. กระตุน้ ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
2. ช่วยพัฒนาองค์การ
3. ช่วยพัฒนาระบบสังคมและประเทศชาติ
Gary, Dessler (2004 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผูจ้ ดั การ
ทั้งหลายไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้การว่าจ้างได้คนที่เหมาะสมกับงาน
2. ลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน
3. ได้บุคลากรที่ต้ งั ใจทํางานเป็ นอย่างดี
4. ช่วยลดปั ญหาคดีฟ้องร้องในศาลในเรื่ องการกีดกันความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
5. ช่วยลดอุบตั ิเหตุในการทํางาน
6. ช่วยการฝึ กอบรมมีประสิ ทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้
7. ช่วยให้คนทํางานไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
John M. Ivancevich และ William F. Glueck (1983 : 9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์วา่ มีประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
2. ช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้ท้ งั คนที่มีทกั ษะและความสามารถ
3. ช่วยให้การฝึ กอบรมพนักงานเป็ นไปด้วยดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
4. ช่วยเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะในงานของพนักงานและสามารถตอบสนองความต้องการ
สู งสุ ดของพนักงานได้
5. ช่วยพัฒนาและรักษาคุณภาพชีวิตของคนทํางานซึ่งเป็ นความต้องการของบุคคล
และสังคม
6. ช่วยปรับพฤติกรรมของคนทํางานให้ตอบสนองนโยบายที่สอดคล้องกับศีลธรรม
7. ช่วยให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในนโยบายที่ถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
8. ช่วยบริ หารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบส่ วนบุคคล
กลุ่มคน องค์การและสังคม
จากแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมานั้นสรุ ปได้วา่
ประโยชน์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. ช่วยพัฒนาบุคลากร
2. ช่วยพัฒนาระบบการทํางาน
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3. ช่วยพัฒนาองค์การ
4. ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีนกั วิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจหลักของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไว้
ดังนี้
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ธงชัย สั น ติ วงษ์ (2539 : 40-42) กล่ าวว่า ภารกิ จ หลัก ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ น
กระบวนการประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบงานและการวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งตําแหน่ งงาน (Task Specialization Process)
คือ ขั้นตอนที่ เกี่ ยวเนื่ องจากการกําหนดเป้ าหมายขององค์การที่ จะมาถึงขั้นแรกของการบริ การงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การวางแผนองค์การ (Organization Planning) และการออกแบบงาน (Job Design)
ซึ่งการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็ นหัวใจสําคัญที่สุดของกิจกรรมที่ตอ้ งทําในขั้นนี้
2. การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning Process) คือ ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อทราบ
ชนิ ดและจํานวนของตําแหน่ งงานและบุคคลที่ตอ้ งการเพื่อจัดเป็ นแผนกําลังบุคคลขององค์การ ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การเริ่ มต้นขั้นตอนของการหาคนมาบรรจุ
3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection Process) การมีวิธีการสรรหา
บุคลากร (Recruitment) ก็เพื่อให้ได้บุคลากรที่พึงประสงค์ที่สุด และการมีวิธีการคัดเลือกคน (Selection)
เพื่อให้ได้คนดีมีคุณสมบัติและจํานวนต้องตรงตามจํานวนตําแหน่งงานต่างๆ
4. การปฐมนิ เทศ บรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Induction and Appraisal
– Process) คือ การส่ งมอบคนเข้าทํางาน ด้วยกิ จกรรมขั้นแรกที่ตอ้ งทํา คือ การแนะนําเพื่อบรรจุหรื อ
การปฐมนิ เทศ (Induction or Orientation) ซึ่ งพนักงานใหม่ยอ่ มจะเริ่ มเข้าทํางานในช่วงแรกของการทํา
ลองงานจนมีการบรรจุ (Placement) ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารบุคคลที่จะมีกลไกในการ
ติดตามกํากับให้แน่ ใจว่าทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีอยู่น้ นั ได้มีประสิ ทธิ ภาพดี อยู่ตลอดเวลา สิ่ งที่ตอ้ งทําเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันก็คือ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Evaluation) นอกจากนี้ หลังจาก
ทุ ก ครั้ งที่ ไ ด้ท ราบผลการปฏิ บ ัติงานแล้ว เพื่ อ การส่ งเสริ ม และแก้ไขปั ญ หาอัน อาจเกิ ด ขึ้ น จากความ
แตกต่างของประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานก็จะดําเนินการ โดยมีการเลื่อนขั้น โยกย้าย หรื อลดตําแหน่ง
5. การอบรมและพัฒนา (Training and Development Process) คือ ขั้นตอนที่เป็ นหน้าที่สาํ คัญที่
ต้องมีอยูต่ ลอดเวลาทุกขณะที่มีทรัพยากรมนุษย์ทาํ งานอยูก่ บั เรา หรื อที่เรี ยกว่า การฝึ กอบรม (Training)
และการพัฒนา (Development) ซึ่ งหมายถึงกิจกรรมหรื อหน้าที่งานทางการบริ หารบุคคลที่จดั ทําขึ้นเพื่อ
มุ่งที่ จะให้มีการเสริ มความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนความชํานาญให้มีข้ ึนในตัวคนงาน เพื่อที่จะให้
แน่ ใจได้ว่า คุ ณ ภาพของตัวพนักงานจะไม่ตกตํ่าลง เพราะผลอันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
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ปั จจัยต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคนิ ค วิธีการผลิต และเงื่อนไขของปั จจัยสภาพแวดล้อม ตลอดจนการ
ช่วยให้พนักงานมีความเติบโตก้าวหน้าทันโลก
6. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation Process) คือ กิจกรรมทางด้านการหาวิธีและทําการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานด้วยประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับความพอใจมากพอสมเหตุสมผลและ
พอเพียงในระดับที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจขึ้นในตัวพนักงานที่ซ่ ึ งจะส่ งผลให้เกิดกําลังใจที่ดีและทํา
ให้ผลผลิตสู งขึ้นงานเหล่านี้ ก็คือ งานที่เกี่ยวกับการบริ หารค่าจ้างเงินเดือนตลอดจนผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นๆ
7. การทะนุบาํ รุ งรักษาทางด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและการแรงงานสัมพันธ์ (Health Safety
maintenance Process and Labor Relations) เพื่อการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริ ษทั
การต้องคอยดูแลทั้งเรื่ องสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยย่อมเป็ นงานอีกด้านหนึ่งที่ตอ้ งคํานึงถึง และ
มีแผนงานและวิธีปฏิบตั ิทางด้านนี้ ครบตามสมควร ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ ายกิจกรรม
ที่จะมีไว้เพื่อคอยป้ องกัน แก้ไขและเสริ มความสัมพันธ์ท้ งั ด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามปกติและการเจรจา
ระหว่างทั้งสองฝ่ ายที่มีฐานะที่หวังดีและมีเจตนาดีต่อกัน ทั้งนี้กเ็ พื่อความราบรื่ นในการอยูร่ ่ วมกัน
8. การใช้วินัยและการควบคุมตลอดจนการประเมินผล (Discipline , Control and Evaluation
Process) ในขั้น นี้ ก็คือ การต้องมี ก ารรั ก ษากติ ก าด้วยการใช้วิธีก ารดําเนิ น การทางวิจยั ที่ ถูก ต้องเพื่ อ
ป้ องกันการเสี ยหายและให้เป็ นธรรมแก่พนักงาน ซึ่ งก็ยอ่ มหมายถึง การต้องมีกลไกการควบคุมติดตาม
และประเมินผลประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารงานบุคคลให้ครบถ้วนทุกหน้าที่งานและทุกขอบเขต
ของกิ จกรรม ทั้งนี้ ก็เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในด้านความสําเร็ จผลทางด้านการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
สมบูรณ์แบบให้ดีอยูต่ ลอดเวลานัน่ เอง
ดนัย เทียนพุฒ (2539 : 33 – 34) ได้แบ่งภารกิจหลักของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็ น
4 ภารกิจหลัก ๆ คือ
การสรรหา (Recruitment) หมายถึ งการเสาะแสวงหาบุ ค ลากรโดยเลื อ กสรรให้ ไ ด้ค นดี ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับงานหรื อตําแหน่ งหน้าที่ เป็ นคนที่สามารถปรับตนเองให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของบริ ษ ัท (Corporate Culture) หรื อ นอร์ ม (Norm) ขององค์ก าร รวมทั้งเป็ นบุ ค คลที่ มี แ ววในการ
พัฒนาให้เติบโตก้าวหน้าได้
1. การพัฒ นา (Development) หมายถึ ง การพัฒ นาที่ ส ามารถกระทํา ได้ด้ว ยการพัฒ นาใน
รู ป แบบของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Management) กับ การพัฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล (Human Resource Development)
2. การรักษาพนักงาน (Retention) คือ การพยายามที่จะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน ด้วยบรรยากาศที่เกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกันในรู ปแบบของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีท้ งั องค์การ
ตลอดจนการดู แลความเป็ นอยู่ในรู ปค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ จูงใจและรักษาพนักงานให้อยู่กบั
องค์การให้นานที่สุด
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3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) หมายถึงการใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดตามแนวทางในการจัด
แผนกําลังคน การขยายขอบเขตงานหรื อการปรับปรุ งงาน การตรวจสอบหรื อวิจยั ด้านทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อจัดงานหรื อใช้คนให้ตรงกับงาน ให้ทาํ งานให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถและท้าทายคน
ให้ทาํ งานรวมถึงการไม่ให้คนต้องอยูว่ า่ งเปล่าโดยไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะทํา
R. Wayne Mondy และ Robert M. Noe (2005 : 5 – 6) ได้แบ่งภารกิจของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ดงั นี้
1. การจัดคน (Staffing) หมายถึงกระบวนที่องค์กรจัดหาคนที่มีทกั ษะตรงกับงาน ในจํานวนที่
เหมาะสม ในเวลาที่ ตอ้ งการ เพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จของเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ การ
วิเคราะห์ งาน (Job Analysis) การวางแผนทรั ยพากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Planning) การสรรหา
(Recruitment) และการคัดเลือก (Selection)
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นภารกิจหลักหนึ่งของการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ไม่ได้ประกอบด้วย การฝึ กอบรม (Training) และการพัฒนา (Development)
เท่ านั้น แต่ยงั หมายถึ ง การวางแผนอาชี พ งานของบุ คลากร (Individual Career Planning) การพัฒ นา
กิ จ กรรมต่ า งๆ (Development Activities) การพัฒ นาองค์ก าร (Organization Development) และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal)
3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefits) หมายถึงค่าจ้างที่ได้รับเป็ นตัว
เงินอันเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในงาน ผลประโยชน์นอกเหนื อค่าจ้าง เช่น วันหยุด พักร้อน วันลากิจ
ลาป่ วย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงรางวัลที่ไม่อยูใ่ นรู ปของตัวเงิน ได้แก่ การสนุ กกับงาน ความพอใจใน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
4. ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย (Safety and Health) ความปลอดภัย หมายถึงการป้ องกัน
ให้พนักงานปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจากการทํางาน สุ ขภาพอนามัยหมายถึงพนักงานต้องปราศจากการ
เจ็บป่ วยต่างๆ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
5. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ( Employee and Labor Relations ) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้อง
กับการเจรจาต่อรอง สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานรู ปแบบอื่นในองค์การ
6. การวิ จ ัย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Reseearch) หมายถึ ง การค้น หาเหตุ ผ ลใน
ความบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดจากการทํางานของบุคลากรในองค์การ เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภาพ
และความพอใจในการทํางาน
John M. Lvancevich (2004 : 36) ได้แบ่งภารกิจของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดงั นี้
1. การได้มาของบุ คลากร (Acquiring Human Resource) เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมในเรื่ องการ
สร้างโอกาสให้ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการ
ออกแบบงาน การสรรหา (ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ) และการคัดเลือก (ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ)
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2. การตอบแทนพนักงาน (Rewarding Human Resource) ประกอบด้วยหน้าที่ในเรื่ องการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนในการทํางาน การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน ผลประโยชน์
และบริ การต่างๆ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (Developing Human Resources) ประกอบด้วยหน้าที่ในเรื่ อง
การฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ และวินยั
4. การเก็บรักษาบุคลากร (Maintaining and Protecting Human Resource) หมายถึงหน้าที่ที่
ต้องรั บผิดชอบในเรื่ องแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและการ
ประเมินผล
จากภารกิจหลักของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวมานี้อาจสรุ ป
ได้วา่ ภารกิจหลักของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แบ่งได้เป็ น 5 ด้าน คือ ( 1 ) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ( 2 ) การสรรหาและคัดเลือก ( 3 ) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ( 4 ) การบํารุ งรักษา ( 5 ) การ
ใช้ประโยชน์
บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ในองค์การถูกกล่าวถึงและนํามาใช้ไม่นานมานี้ เอง ใน
ระยะแรกๆ ที่การบริ หารทรัพยากรมนุษย์อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบุคคล (Personnel Department)
ลักษณะงานจะรับผิดชอบในเรื่ องของการเก็บข้อมูลการปฏิบตั ิงาน งานด้านเอกสารและการเก็บดูแล
เอกสารต่างๆ ของพนักงาน เสมือนหนึ่งรับผิดชอบงานในลักษณะงานธุรการ ต่อมาองค์การจํานวนหนึ่ง
เริ่ มมองหาวิธีที่ทาํ ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์สร้ างผลงานให้เกิ ดขึ้นกับองค์การเช่ นเดี ยวกับฝ่ ายการเงิน
การตลาด การผลิต ที่สามารถนําความสําเร็ จมาสู่ องค์การได้ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงถูกจัดให้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการกําหนดเป็ นกลยุทธ์องค์การ และค่อย ๆ ถูกกําหนดและถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็ น
บทบาทและความรับผิดชอบขึ้น
การนํากลยุทธ์ไปสู่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์น้ นั เป็ นความคิดที่ถูกนํามาใช้และปฏิบตั ิในการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งมุ่งเน้นที่กลยุทธ์มากกว่าการปฏิบตั ิการดําเนิ นการ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงถูกกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารองค์การซึ่ งมีความสําคัญเป็ นอันดับแรก
เป็ นการรวบรวมเอานโยบายและแผนงานต่างๆ ของทรัพยากรมนุษย์เข้าไว้เป็ นกลยุทธ์ขององค์การ กล
ยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์สามารถทําให้องค์การก้าวไปข้างหน้าได้หรื อสามารถหยุดการเติบโต
ขององค์ก ารลงได้เนื่ อ งจากการตัด สิ น ใจทั้งหลายทางด้า นการเงิ น การตลาด การดําเนิ น งานและ
เทคโนโลยี ถูกกระทําโดยคนขององค์การนัน่ เอง
ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การจึงเป็ นกุญแจสําคัญของความสําเร็ จขององค์การ
นายจ้างพบว่าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ดี ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต เพิ่ มคุ ณ ภาพและบริ ก ารได้ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่องค์การเผชิ ญในปั จจุบนั ต้องการให้พนักงานเปรี ยบเสมือนทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งมี
คุณค่าและบริ หารได้ ไม่ได้เป็ นเพียงต้นทุนของแรงงานเท่านั้น
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ในทศวรรษนี้ ตั้งแต่ปี 2000 เป็ นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยพบว่า
ความต้องการโลกสมัยใหม่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับนโยบายการปฏิบตั ิการต่างๆ เปลี่ยนมาสู่รูปแบบกลยุทธ์ การ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ้อ งเผชิ ญ กับ ความท้าทายด้านต่ างๆ อาทิ เช่ น เศรษฐกิ จ รู ป แบบใหม่ การ
กําหนดเวลาทํางานของคนงาน การแข่งขัน ระหว่างประเทศ การปรับโครงสร้างองค์การ ประชากร
แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัว ความสมดุลย์ในการทํางาน การศึกษาและการฝึ กอบรม สิ ทธิ ของ
พนักงาน ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ถูกกําหนดไว้ในความหมายของบทบาทของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งได้มีนกั วิชาการจํานวนมากได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ดงั นี้
เวชยันต์ ศีตโกมล (2537 ซ 14 – 16 ) กล่าวถึง บทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในแนวทาง
ปฏิบตั ิประกอบด้วย
1. บทบาทของงานบริ หาร การบริ หารงานบุคคลเป็ นงานของผูบ้ ริ หารทุกคน แต่กิจกรรมของ
งานบุคคลบางอย่างควรใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญดีกว่าให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดดําเนิ นการเอง เพราะผูเ้ ชี่ยวชาญจะเข้าใจ
ครอบคลุมไปถึงแนวโน้มของเศรษฐกิ จเป็ นผูช้ าํ นาญมีความรู ้ความสามารถดีเข้าใจระเบียบแบบแผน
ขององค์กรแต่กย็ งั ต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารสูงสุ ดด้วย
2. บทบาทงานกิ จกรรม หากจะปฏิ บตั ิ กิจกรรมของงานบุ คคลให้ได้ผลอย่างจริ งจังต้องใช้
ความรู ้ความชํานาญพอสมควร ความรับผิดชอบอย่างหนึ่ งของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานบุคคล คือ พิจารณา
ว่าจะบรรลุกิจกรรมต่างๆ ให้บุคคลใดเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ ซึ่ งความรับผิดชอบดังกล่าวค่อนข้างสู งกว่าการ
บริ หารทัว่ ไปทําให้ฝ่ายบริ หารงานบุคคลเกิดความขัดแย้งกับผูบ้ ริ หารสูงสุ ดได้
3. บทบาทให้คาํ ปรึ กษา ผูบ้ ริ หารอาจเผชิญกับปั ญหาหลากหลายในขณะควบคุมดูแลคนงาน
รวมทั้งปั ญหาความยุ่งยากในการสร้ างแรงจูงใจ คนงานขาดการฝึ กอบรม หรื อต้องจ่ายเงินช่ วยเหลือ
คนงานที่ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นบ่ อ ยครั้ งที่ ผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ด อาจพบปั ญ หาที่ ค าดไม่ ถึงมาก่ อ น และ
ต้องการคําแนะนําเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วง กรณี ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านงานบุคคลก็สามารถทําหน้าที่เป็ นที่
ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารได้
4. บทบาทการให้บริ การ เพื่อเป็ นแนวทางตัดสิ นใจในการวางระเบียบ ผูบ้ ริ หารอาจต้องการ
ข้อมูลบางอย่างซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านงานบุคคลสามารถจัดหาให้ได้ เช่ น สถิติขอ้ มูลเกี่ ยวกับค่าจ้างตาม
กฎหมายแรงงานเป็ นต้น ทั้งที่ใช้กบั งานอุตสาหกรรมหรื ออาชีพอื่นๆ เนื่องจากกฎหมายแรงงานมีความ
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นบ่อยครั้งที่ตอ้ งหาข้อมูลเพื่อนํามาตีความหรื อทําความเข้าใจตัวบทกฎหมาย
5. บทบาทการตรวจสอบ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานบุคคลมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกของ
ฝ่ ายบริ หารสามารถใช้ทรัพยากรมนุ ษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ หน้าที่ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงาน
บุคคลนี้ ไม่สามารถจํากัดขอบเขตให้แน่ชดั ลงไปได้ จะมีการคาบเกี่ยวกัน เช่น จากกฎหมายว่าด้วยการ
จ้างแรงงาน “การบริ การ” และ “การให้คาํ ปรึ กษา” จะมี ความหมายต่ างกัน เพี ยงเล็กน้อยบ่ อยครั้ งที่
บริ ษทั ให้ความสําคัญแก่ บทบาทหนึ่ งขณะที่ลดบทบาทอื่นลง เช่ น กรณี เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกตํ่า ค่า
ครอบชีพสู ง ฝ่ ายบุคคลเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางอ้อมของบริ ษทั อาจ
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ต้องถูกจํากัด เช่น ลดงานกิจกรรมและบทบาทการให้คาํ ปรึ กษาลง เป็ นการผิดที่จะกําหนดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
งานบุคคลทํางานแบบเดี ยวกันตลอด แต่เราสามารถนําเอาความสามารถของเขามาประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านต่างๆ ให้ได้ผลสูงสุ ด
เสนาะ ติเยาว์ ( 2539 : 31 – 33 ) ได้แบ่งบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การที่มีต่อ
ผูบ้ ริ หารงานในระดับต่างๆ มี 3 ลักษณะ คือ
1. ทํางานในฐานะผูบ้ ริ หารสู งสุ ด การบริ หารโดยวิธีน้ ี ฝ่ายบริ หารสู งสุ ดจะมอบอํานาจส่ วน
หนึ่ งให้กบั ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อตรวจสอบว่าฝ่ ายต่างๆ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับตัวบุคคล
ถูก ต้อ งเพี ยงใด แล้วจึ งรายงานไปให้ ผูบ้ ริ ห ารขั้น สู งสุ ด โดยตรง โดยวิธีน้ ี บทบาทของฝ่ ายบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์จึงมี ฐานะคล้ายกับเป็ นตํารวจของฝ่ ายบริ หารสู งสุ ด และเป็ นที่ เกรงใจของผูจ้ ดั การ
แผนกต่างๆ เพราะกลัวว่าฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เล่นงานได้ หน้าที่อย่างอื่นก็ยงั คงเดิม คือ หน้าที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การสอบ การสัมภาษณ์ การเก็บบันทึ กเกี่ ยวกับคนงานและอื่นๆ ซึ่ งทํา
หน้าที่ดงั กล่าวนี้ กระทําร่ วมกับผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ โดยคําสั่งของฝ่ ายบริ หารขั้นสู งสุ ด การทําหน้าที่
ควบคุมนี้ ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความระมัดระวังและต้องเคารพในอํานาจตามสายงานของหัวหน้า
หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้และทางด้านผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
ของแผนกต่างๆ ต้องเชื่ อถือฝ่ ายบริ หารงานทรั พยากรมนุ ษย์เพราะเป็ นฝ่ ายได้รับบริ การ และยังต้อง
คํานึงถึงรายงานที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์นาํ เสนอต่อผูบ้ ริ หารขั้นสู งสุ ด ดังนั้นฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์จึงมักมีอาํ นาจมากพอที่จะทํางานในฐานะของผูบ้ ริ หารได้
2. ทํางานในฐานะที่ ป รึ ก ษา โดยหลัก วิธีการนี้ ก็ คือ ฝ่ ายให้คาํ ปรึ ก ษาแนะนําจะทําหน้าที่
ช่วยเหลืองานของฝ่ ายสั่งการในฐานะเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ความสัมพันธ์เป็ นแบบผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การเช่นเดียวกับทนายความกับลูกความ หมอกับคนไข้ สถาปนิ กกับลูกค้า โดยผูต้ อ้ งการบริ การ
เป็ นฝ่ ายริ เริ่ มขึ้นก็คือส่ วนงานต่างๆ ในองค์การที่ตอ้ งการข้อแนะนํา บริ การ และแนวทางปฏิบตั ิจากฝ่ าย
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ เช่ น ฝ่ ายบริ ห ารขั้นสู งสุ ดต้องการที่ จะกําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนด้านกําลังคนขึ้นล่วงหน้า ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และคนงานและอื่น ๆ
ที่ จะให้องค์การได้นโยบายที่ เหมาะสม การให้บริ การของฝ่ ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ไม่ใช่ เป็ นไป
ในทางที่จะสนองตามที่ฝ่ายบริ หารขั้นสู งสุ ดต้องการ แต่จะต้องเลือกนโยบายหรื อวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับ
บุคคลที่ ดีและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ และพนักงานขององค์การ นโยบายใดที่ ไม่ เหมาะสมที่ จะต้อง
คัดค้านลักษณะงานจึงเป็ นไปในทางที่สามารถชักจูงฝ่ ายบริ หารขั้นสู งสุ ดให้เห็ นตามที่ฝ่ายตนเสนอ
เพราะว่าตนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญข้อเสนอและความเห็นย่อมเหมาะสม
ส่ วนผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ก็อาจขอคําแนะนําได้จากฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยเฉพาะกรณี
เกิดปั ญหาเร่ งด่วนและเกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่น ปั ญหาการวางระเบียบวินยั พนักงาน การโยกย้ายคนงาน
การเปลี่ยนงานและการประเมินผลงาน รวมทั้งปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลผูจ้ ดั การฝ่ ายเหล่านี้ อาจไม่
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คุน้ เคยกับปั ญหาดังกล่าว การขอความช่วยเหลือจากฝ่ ายบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ยอ่ มดีกว่าคําแนะนํา
อาจมีหลายทางให้เลือกปฏิบตั ิ มีวิธีการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารงานในส่ วนต่างๆ จะใช้ดุลยพินิจของตนเองสั่ง
การ เพราะผูบ้ ริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์มีอาํ นาจเพียงให้คาํ แนะนําเท่านั้น ส่ วนการวินิจฉัยสั่งการเป็ น
ของผูจ้ ดั การฝ่ ายโดยตรง
3. ทํางานในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญ การถือว่าหน้าที่ ทางด้านการบริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
เรื่ องของความเชี่ ยวชาญ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับขนาดขององค์การและความยุ่งยากทางด้านการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มกั จะทําตัวเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ขององค์การ
ทางด้าน วางแผนบุคลากร การฝึ กอบรม การคัดเลือก ค่าจ้างเงินเดือน สุ ขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน วินยั บุคลากร และแรงงานสัมพันธ์ โดยถือว่าตนเองมีความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวมากกว่าหัวหน้าฝ่ าย
การทํางานในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญนั้น เป็ นการช่วยเหลือไม่ใช่เป็ นผูส้ ง่ั การ เมื่อให้คาํ แนะนําไปแล้วหัวหน้า
ก็จะเป็ นผูส้ งั่ การเอง
ณรงค์วิท ย์ แสนทอง (2544 : 21 – 24 ) ได้ก ล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 นักบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย์จะต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งยิง่ ใหญ่ ทั้งนี้เนื่ องจากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งบทบาทของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 บทบาทหลัก ดังนี้
1. ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านมื อ อาชี พ (Professional Practitioner) หมายถึ ง บทบาทที่ ท ํา หน้ า ที่ เ ป็ น
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในด้านต่างๆ ของการบริ ห าร “ คน “ ในองค์การ เช่ น การสรรหา การทํากิ จกรรมด้าน
แรงงานสัมพันธ์ การจัดฝึ กอบรมพนักงาน การบริ หารค่าตอบแทน เหล่านี้ถือเป็ นบทบาทที่ตอ้ งเล่นเป็ น
นักปฏิบตั ิ และเป็ นผูร้ ู ้จริ ง รู ้ลึกในงานนั้น ๆ และที่สาํ คัญในการเป็ นนักปฏิบตั ิมืออาชีพนั้นๆ งานที่ทาํ
ทุ ก งานต้อ งมี ม าตรฐาน (Standard) มี ข้ ัน ตอนกระบวนการในการทํางาน (Procedure) และวิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) ไว้ครบถ้วนและชัดเจน
2. หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ (Business Partner) หมายถึงบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ การเป็ น
หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจคงไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องถือหุ ้นของบริ ษทั แต่ตอ้ งมีบทบาทที่ดูเหมือนว่าเราเป็ นเจ้าของ
ธุ รกิจนั้น ๆ เพราะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่ วนนี้ ต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นให้
การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การเป็ นไปอย่างราบรื่ น บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
และบทบาทการเป็ นหุน้ สวนทางธุรกิจแบ่งออกเป็ น 3 ด้านหลัก ๆ คือ
2.1 เป็ นผูป้ รึ กษา (Counselor) เป็ นการให้คาํ ปรึ กษาทางธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ หาร
คนให้กบั ทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หารในฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งต้องเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พนักงานทุก
ระดับ บทบาทจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้สร้างความน่ าเชื่ อถือ ความไว้วางใจ
และความศรัทธาให้กบั ผูบ้ ริ หารมาก่อน บทบาทตรงนี้ตอ้ งอาศัยจิตวิทยาในการให้คาํ ปรึ กษาแก่บุคลากร
ประเภท และระดับต่างๆ ในองค์การ
2.2 เป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาบุคลากรและองค์การ (Development Leader) เป็ นบทบาทที่ตอ้ ง
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั องค์การ โดยวิธีการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ซึ่ งการ
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พัฒนาบุคลากรต้องสอดคล้องกับทิศทางของการดําเนิ นธุ รกิ จซึ่ งในอนาคตบทบาทตรงนี้ จะเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อองค์การต้องการก้าวไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้โดยใช้การบริ หารองค์ความรู ้ (Knowledge
Management) อย่างแท้จริ ง
2.3 การเป็ นผูส้ นับสนุ น (Supporter) เป็ นบทบาทที่ทาํ หน้าที่เป็ นหน่ วยงานให้บริ การใน
ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่ดี เพราะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เป็ น
หน่วยงานที่มีเครื อข่ายในองค์การที่กว้างขวางที่สุดเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ เพราะต้องติดต่อกับทุก
หน่วยงาน จึงสามารถมองเห็นปั ญหาการดําเนิ นการของแต่ละฝ่ ายงานได้ดีกว่าหน่วยงานอื่น อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการสนับสนุนด้านกําลังคนให้กบั ทุกหน่วยงานอีกด้วย
3. การเป็ นผูน้ าํ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Player) เป็ นบทบาทการ
เป็ นผูท้ าํ กําไรให้กบั ธุรกิจเหมือนกับหน่ วยงานอื่นๆ ในองค์การเราต้องเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ สามารถคํานวณผลกระทบ (Impact)
ในด้านผลกําไรขององค์การได้
Conner and Ulrich (1996) (อ้างจาก ธนารัตน์ , 2544 : 16-17) ได้กล่าวถึงบทบาทการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์มี 4 ด้าน คือ
1. บทบาทด้านการมีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Partner) เป็ นบทบาทที่มุ่งเน้น
การกําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ น
ธุ รกิ จขององค์การคอยให้ความช่ วยเหลื อในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ และรับผิดชอบในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการนํากลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ
2. บทบาทด้านการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางการบริ หาร (Administrative Expert) เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ออกแบบวิธีการทํางานและควบคุมงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเน้นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทั้งในหน่วยงานของตนและองค์การ
โดยรวม
3. บทบาทด้านการเป็ นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็ นบทบาทในด้านการ
ช่วยเหลือองค์การให้มีความสามารถหรื อศักยภาพในการจัดการ หรื อบริ หารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในองค์การสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว กําหนดพฤติกรรมการทํางาน
ใหม่ ๆ ที่ช่วยให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน ชี้ให้พนักงานเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกคนเพื่อลดแรงต่อต้าน
4. บทบาทด้านการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการพนักงาน (Employee Champion) เป็ นบทบาทในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเกี่ยวข้องและขึ้นกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเพิ่มความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น ด้วยการทําให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพัน
(Commitment) กับงานและบริ ษทั ซึ่งจะทําให้พนักงานทุกคนทุ่มเทการทํางานให้กบั องค์การอย่างเต็มที่
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นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นตัวแทนให้กบั พนักงานในการพูดคุยกับผูบ้ ริ หารขององค์การ และ
นําข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
Robert L. Mathis และ John H. Jackson (1994 : 2) ได้แบ่งบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การไว้ 2 บทบาท
1. บทบาทด้านกลยุทธ์ (The Strategic Role) เป็ นบทบาทที่ เน้นว่าสมาชิ กขององค์การ เป็ น
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ นตัว แทนการลงทุ น ขององค์ก าร โดยเฉพาะการวางแผนและการกําหนด
เป้ าหมายขององค์การในระยะยาว ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีความสําคัญเท่า ๆ กับการเงินเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรด้านอื่น ซึ่งบริ หารโดยองค์การเช่นเดียวกัน
2. บทบาทด้านปฏิบตั ิการ (The Operational Role) เป็ นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม วิธีการ
เทคนิ ค ที่เป็ นงานประจําเป็ นหลัก กิ จกรรมประจําวันที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การการสร้างความเท่า
เทียมกันในการจ้างงาน การสัมภาษณ์ผสู ้ มัครงาน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึ กอบรม การบริ หาร
ค่าจ้างและเงินเดือน เป็ นต้น
Cherrington (1995 : 9) กล่าวถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์โดยทัว่ ไปมักจะแสดงบทบาท
อยู่ 3 ด้าน คือ
1. ด้า นการให้ ค ํา แนะนํ า และให้ ค ํา ปรึ ก ษา (The Advisory or Conuseling Role) กล่ า วถึ ง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะแสดงตนเป็ นที่ ป รึ ก ษาภายในองค์ก าร เป็ นผูเ้ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ปัญหา อธิบายการแก้ไขปั ญหา ให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางการแก้ไขทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสายงานและพนักงาน ดูเหมือนจะคล้ายกับที่ปรึ กษามืออาชี พกับลูกค้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ให้คาํ ปรึ กษาในการจัดการกับพนักงาน จัดให้มีการ
ประเมินผลการทํางาน จัดหลักสู ตรการฝึ กอบรม จัดการทบทวนวิธีการทํางาน จากสถานการณ์ที่กล่าว
มานี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดหาปัจจัยเพื่อช่วยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายทําการตัดสิ นใจด้วย
2. ด้านการให้ บ ริ ก าร (The Service Role) กล่ าวว่า จะต้อ งกําหนดกิ จ กรรมที่ เป็ นศู น ย์รวม
มากกว่าแยกออกเป็ นหน่ วยเล็ก ๆ เป็ นการให้บริ การโดยตรงกับทุกฝ่ ายขององค์การ เช่น การคัดเลือก
บุคลากรเข้าทํางาน ฝึ กอบรม บันทึกเก็บข้อมูล การจัดทํารายงาน เป็ นต้น
3. ด้านการควบคุมงาน (The Control Role) กล่าวว่า เป็ นบทบาทในการควบคุมนโยบายหลัก
และหน้าที่ขอองค์การ หรื ออาจเรี ยกว่าอํานาจในการบังคับบัญชา ในการแสดงบทบาทนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ตอ้ งมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย ขั้น ตอนการทํางานและติ ดตามการทํางาน
ร่ วมกัน ในทางปฏิบตั ิพวกเขาจะแสดงบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผูจ้ ดั การระดับสู ง เพราะกฎหมาย
บังคับให้องค์การมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยให้ความเสมอภาคในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์และ
การได้รับค่าชดเชย เมื่อแรงงานได้รับให้ไปทํางานที่ใดบทบาทนี้กจ็ ะใช้เมื่อนั้นทันที
Schuler (1998 : 37 – 40) กล่าวถึง บทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ดังนี้
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1. ด้านการบริ หาร (The Business Role) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จะถูกจํากัด
อยูก่ บั สวัสดิการและเป้ าหมายขององค์การ
ผุจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จะทํางานอยูก่ บั การจัดการ
วางแผนบุคลากร จัดหลักสูตรฝึ กอบรมพิเศษ จัดกิจกรรมประจําปี (บางครั้งจัดทําขึ้นเก็บเข้าแฟ้ มแต่ไม่
ทํา) มุ่งหวังประโยชน์ระยะสั้น อาจเป็ นวันต่อวันสนองต่อความต้องการของพนักงาน
2. ด้านการให้อาํ นาจ (The Enabler Role) กล่าวว่า ในความเป็ นจริ งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ประสบความสําเร็ จเพราะว่าสายงานผูจ้ ดั การทําให้ประสบความสําเร็ จเพราะการกระทําความ
เข้าใจร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ
ได้ดีจะทําให้สายงานการบังคับบัญชาบังเกิดผลของงานออกมาใน
ทิศทางที่ดี มีผลดีต่อองค์การ
3. ด้านการตรวจสอบ (The Monitoring Role) กล่าวว่า ในการทํางานขององค์การต้องมีการ
ประเมินและติดตามผลของการทํางาน เพื่อที่จะทําให้รู้วา่ การทํางานดําเนินงานมาถูกทิศทางหรื อไม่
หากไม่ถูกก็จะชี้จุดที่หกั เหและนํากลับมาในทิศทางสู่ เป้ าหมายที่ถูกต้อง
การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย
ทํางานเป็ นผลดีต่อบทบาทนี้มากเพราะต้องมีการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลพอสมควร
4. ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ (The Innovator Role) กล่าวว่า บทบาทของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งทันต่อเหตุการณ์ และพัฒนา ค้นคว้า เพื่อเตรี ยมแก้ไขปัญหา และสิ่ งที่องค์การกังวล
ไม่ให้มนั เกิดขึ้น
5. ด้านการปรับตัว (The Adapter Role) กล่าวว่า องค์การต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อเหตุการณ์
หลายด้าน เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้าง กระบวนการ วัฒนธรรม และขั้นตอนการทํางานเพื่อให้เกิด
การแข่งขันกับคู่แข่งได้ องค์การต้องมีความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัวสูง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปลี่ยนแปลงได้ทนั เหตุการณ์ ซึ่งจะส่ งผลดีต่อองค์การ

Jackson and Schuler (200 : 651 – 655) กล่าวถึง บทบาทของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์แบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมี ส่ ว นร่ ว ม (Partnership Role) กล่ าวว่ า โดยทั่ว ไปฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะไม่
สามารถเข้าไปมีอิทธิ พลโดยส่ วนใหญ่ขององค์การ เช่น กิจกรรมด้านธุรกิจและจุดมุ่งหมายขององค์การ
หรื อบริ ษทั เพราะผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น การวางแผนการทํางานของ
พนักงาน การฝึ กอบรมบุคลากร หรื อการประเมินผลการทํางานประจําปี ของบุคลากร เมื่อองค์การได้
ตระหนักมากขึ้นว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญที่จะนําบริ ษทั หรื อองค์การไปสู่ ความสําเร็ จ ซึ่ งทําให้
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์พยายามจะเข้ามามีบทบาทในองค์การมากขึ้น
2. ด้านการกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Role) กล่าวว่า การที่จะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการกําหนด
กลยุท ธ์ น้ ัน จะต้อ งมี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ เช่ น สิ น ค้าคื อ อะไร กําลังการผลิ ต การ
ตั้งเป้ าหมายที่ลูกค้าแบบไหน และจะวางตําแหน่งการแข่งขันในตลาดอย่างไร เมื่อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์รู้
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การทํางานขององค์การหรื อบริ ษทั ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นถึงสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกบริ ษทั ใน
การใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริ ษทั อื่น
3. ด้านการให้ อ าํ นาจ (Enabler Role) กล่ าวว่า ที่ จ ริ ง นโยบายและการปฏิ บ ัติ งานของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์จะสําเร็ จหรื อไม่น้ นั จะอยูท่ ี่ผจู ้ ดั การขั้นต้น เพราะเป็ นผูท้ ี่รับนโยบายมาปฏิบตั ิ ดังนั้นถ้า
ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ให้อาํ นาจกับผูจ้ ดั การเหล่านี้ ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบริ หารงานทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การเลือกสรรบุคลากร การสัมภาษณ์ การฝึ กอบรม สรุ ปการประเมินผลการให้รางวัล การให้
อํานาจในการให้คาํ ปรึ กษา การเลื่อนตําแหน่ ง หรื อการไล่ออก แต่อย่างไรก็ตามฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
จะต้องดู แลและให้พ นักงานได้ป รึ ก ษาได้ทุกเวลาที่ พ วกเขาต้อ งการ ซึ่ งการให้อาํ นาจเหล่ านี้ ทําให้
นโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษทั สามารถประสบผลสําเร็ จได้ดีและเร็ วขึ้น
4. ด้านการตรวจสอบ (Monitoring Role) กล่าวว่า การที่ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์จะนํานโยบาย
หรื อกลยุท ธ์ใดเข้ามาใช้ในองค์ก ารหรื อบริ ษ ทั ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จะต้องมี ห น้าที่ ตรวจสอบและ
ติดตามผลว่าจะประสบผลสําเร็ จมากน้อยแค่ไหนและจะได้ปรับปรุ งให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ ต้ งั ไว้
ภายใต้กฎหมายข้อบังคับที่กาํ หนดไว้
5. ด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Facilitator Rote) กล่าวว่า ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทํางานจะต้องประสานงานกับต่างประเทศมากขึ้น ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์มีบทบาทสําคัญที่เป็ นตัว
แปรที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับองค์การ เช่น การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ วัฒนธรรมใหม่มา
ใช้ ซึ่ งฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์จะมี บทบาทสําคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ เช่ น ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้จะต้องมีการฝึ กอบรมพนักงานใหม่
6. ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovator Role) กล่าวว่า ในปั จจุบนั องค์การหรื อบริ ษทั จะ
ตามฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนของบริ ษทั ซึ่งฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีส่วน
สําคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนของบริ ษทั ซึ่งฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสําคัญในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กบั องค์การ เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิตซึ่งจะต้องทําให้เข้ากับกฎหมายสําหรับเวลา
ที่ มีการแบ่ งชั้น ทางธุ รกิ จสู ง ส่ วนหนึ่ งของผูส้ ร้ างความเปลี่ ยนแปลงฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ควรจะทํา
มากกว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อทําให้ฝ่ายหรื อแผนกอื่นได้เห็นเป็ นตัวอย่าง
Jeffrey A. Mello (P 101) ได้แบ่งบทบาทของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไว้ 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้า นปฏิ บ ัติ ก าร (Operational Focus) หมายถึ ง บทบาทการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิเป็ นประจําวัน ทุกวัน เช่น การดูแลและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับพนักงาน ผล
การปฏิบตั ิงาน โดยทําหน้าที่ใน 2 บทบาท ได้แก่ ทําหน้าที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (Administrative Expert) และทําหน้าที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพนักงาน (Employee Champion)
1.1 บทบาทเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Administrative Expert)
หมายถึง การทําหน้าที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และการ
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บริ หารการจัดการให้ทนั สมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและบริ การให้แก่ผบู ้ ริ หารและหน่วยงานต่าง
ๆ ในองค์การ รวมถึงการให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.2 บทบาทเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพนักงาน (Employee Champion) หมายถึง การทําหน้าที่
จัดหาสิ่ งจําเป็ นให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามที่องค์การกําหนดรวมถึงการสื่ อ
ข้อความเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงาน หรื อพนักงานกับพนักงาน ตลอดจน
การจัดการสํารวจทัศนคติของพนักงานเป็ นประจํา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
2. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Focus) หมายถึง บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของแนวทางในการบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งนําเอากลยุทธ์มาใช้ในการบริ หาร ดังนั้น
ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึงต้องเปลี่ ยนแปลงบทบาทให้เข้าสู่ แนวทางด้านกลยุท ธ์ด้วย โดยมุ่ งเน้น เพิ่ ม
บทบาทใน 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Strategic Partner)
และ บทบาทเป็ นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
2.1 บทบาทเป็ นผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดกลยุท ธ์ ข ององค์ก าร (Strategic Partner)
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์การโดยการทําการประเมินศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างไร การจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์การ
2.2 บทบาทการเป็ นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง บทบาทที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานแรกที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทําวิธีการใหม่วิทยาการและ
เทคโนโลยีใ หม่ ม าใช้เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถตอบสนองกลยุท ธ์ ข ององค์ก ารได้ร วมถึ ง
การศึกษาวิธีการและผลกระทบอันเกิดจากการที่องค์การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทํางาน หาวิธีป้องกัน
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรับผิดชอบหากเกิดกรณี ผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็ น
ผูน้ าํ ในการดําเนินการแก้ไขโดยเร็ ว
Ricky W. Griffin (1996, P 380 – 403) ได้แบ่งบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็ น 4
ด้าน ได้แก่
1. บทบาทด้านการดึ งดูดทรัพยากรมนุ ษย์ (Attracting Human Resources) หมายถึง บทบาท
แรกที่ ฝ่ายทรั พยากรมนุ ษ ย์ดาํ เนิ นการเพื่อดึ งดู ดคนที่ มีคุณ สมบัติที่องค์การต้องการ สนใจที่ เข้าร่ วม
ทํางานให้กบั องค์การ ประกอบไปด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) การ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) การสรรหา (Recruitment) และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Selecting)
2. บทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Developing Human Resources) หมายถึง บทบาท
หน้าที่ที่สืบเนื่องจากการคัดเลือก ถึงแม้วา่ ระบบการคัดเลือกจะทําให้องค์การได้คนตามคุณสมบัติแล้วก็
ตามแต่พนักงานส่ วนใหญ่ยงั คงต้องได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถเติบโตใน
หน้าที่การงานในอนาคตได้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะช่วยบอกให้ทราบว่า พนักงานควรได้รับ
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การพัฒนาในด้านใดบ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมเอากิจกรรมที่เกี่ยวกับ การฝึ กอบรมและพัฒนา
(Training and Development) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal)
3. บทบาทด้านการรั กษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Maintaining Human Resources) ภายหลังจากที่
องค์การได้ดาํ เนิ น การดึงดูด และจูงใจให้คนที่มีความรู ้ ความสามารถ และต้องเข้ามาร่ วมทํางานให้กบั
องค์การ และได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาแล้ว องค์การก็ตอ้ งดูแลและเก็บรักษาพนักงานเหล่านั้นให้
คงอยู่กบั องค์การต่อไป ในส่ วนของบทบาทด้านการเก็บรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง การบริ หาร
ค่าตอบแทนและการให้ผลประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม รวมถึงการจัดให้มีการวางแผน
อาชีพงานด้วย
4. บ ท บ าท ด้ า น การบ ริ ห ารแรงงาน สั ม พั น ธ์ (Managing Labor Relations) ห ม ายถึ ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และ
ผูบ้ ริ หาร การบริ หารแรงงานสัมพันธ์น้ ี เป็ นบทบาทที่สาํ คัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างยิง่ การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงของโลกจํากัดอยูท่ ี่ประสิ ทธิภาพของการบริ หารแรงงานสัมพันธ์
Lloyd L. Byars และ Leslie W. Rue (2004 : 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในฐานะเป็ นผูใ้ ห้ความช่ วยเหลือหน่ วยงานอื่น หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานอื่นในทุก ๆ ระดับใน
บทบาท 3 ด้าน ได้แก่
1. การบริ การพิเศษ (Specific service) เป็ นบทบาทที่ให้บริ การกับหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่ อง การ
เก็บรักษาประวัติพนักงาน การจัดการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ทุกคน
2. การแนะนํา (Advice) เป็ นบทบาทในการให้ ค าํ แนะนํา ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการทํางาน ความเท่าเทียมกันในการทํางาน และโอกาสในการทํางาน เป็ นต้น
3. การประสานงาน (Coordination) เป็ นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารค่าตอบแทนในการทํางาน เป็ นต้น

2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทั้งในและต่างประเทศ สามารถนํามารวบรวมและเรี ยบ
เรี ยงเพื่อนํามาใช้ทบทวนในการทํางานวิจยั ในครั้งนี้มีหลายผลงานโดยผูว้ ิจยั ขอจําแนกกลุ่มของ
วรรณกรรมวิจยั ออกเป็ น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้
2.3.1 การศึกษาสมรรถนะสําหรับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.3.2 การศึกษาและจัดกลุ่มสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
2.3.3 การศึกษาสมรรถนะของส่ วนราชการไทย
2.3.4 การศึกษาสมรรถนะทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.5 การศึกษาสมรรถนะเพื่อพัฒนาแบบประเมิน
2.3.6 การศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับตัวแปร
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2.3.1 การศึกษาสมรรถนะสํ าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อูลริ ช และคณะ (Ulrich et al., 1995 cited in Brewster, Farndale, and Ommeren, 2000) ได้ทาํ
การสํารวจองค์กรในสหรั ฐอเมริ กาเพื่อค้น หาสมรรถนะเฉพาะสําหรั บการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(specific competencies) เพื่ อจัดทํามาตรฐานกลางสําหรั บการเปรี ยบเที ยบ (benchmarking standards)
สมรรถนะที่สําคัญประการหนึ่ งซึ่ งพบในการสํารวจครั้งนี้ และกําลังมีความสําคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ คือ
การเป็ นหุ ้น ส่ วนเชิ งยุท ธศาสตร์ (HR business partners) และการมี ส่วนช่ วยให้องค์กรได้พ ฒ
ั นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยนักวิจยั กลุ่มนี้ ได้นิยาม สมรรถนะด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลว่า
หมายถึ ง ความสามารถในการเพิ่ มคุ ณ ค่าให้กับองค์ก ร/ธุ รกิ จ (ability to add value to business) โดย
จะต้องเน้นที่กระบวนการที่จะนําสมรรถนะมาใช้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธุ รกิจเพื่อมุ่งสู่ ความสามารถ
ในการแข่งขันที่ยงั่ ยืนและการจะบรรลุเป้ าประสงค์อย่างนี้ได้องค์กรจะต้องสร้างสมรรถนะที่มีความเด่น
เฉพาะตัว (uniqueness) เพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมขององค์กรที่ไม่เหมือนสมรรถนะขององค์กรอื่น
งานวิจยั ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตประเภทวิทยานิ พนธ์ที่ทาํ การศึกษาเรื่ องสมรรถนะ ซึ่ งเป็ น
งานวิจยั ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อสาขาวิชาการ
บริ หารหรื อการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะกรณี ศึกษาองค์การภาคธุรกิจเอกชน และองค์การภาครัฐบาง
แห่ งที่ได้ให้ความสนใจศึกษา วิเคราะห์และนําแนวคิดและกรอบการปฏิบตั ิเรื่ องสมรรถนะมาใช้ ในช่วง
เวลาหลายปี ที่ ผ่านมา (ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะภายหลังปี
พ.ศ.2540 จนถึ งปั จจุ บนั และเน้น งานวิจยั ที่ ทาํ การศึ กษาเรื่ องสมรรถนะของบุ คลากรในหน่ วยงาน
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งมีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ องสมรรถนะหรื อความสามารถ
พร้อมกับกล่าวถึงการศึกษาวิจยั ที่ใช้กรณี ศึกษาองค์กรภาคธุ รกิจเอกชนไว้ในบริ บทของการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ)
การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะในระบบการบริ หารงานบุคคลนั้น จัดได้วา่ เป็ นกรอบ
การวิจยั ที่น่าสนใจไม่น้อย และได้รับความนิ ยมในการศึกษาวิจยั ทั้งในลักษณะโครงการวิจยั และการ
วิจยั เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตในระดับหนึ่ ง งานวิจยั
ในลัก ษณะนี้ ได้แ ก่ ก ารศึ ก ษาในเชิ งแนวทางกําหนดสมรรถนะและรายการของสมรรถนะเพื่ อ นํา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรหรื อเพื่อประโยชน์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ตัวอย่างเช่นงานของปริ ญช์ พิชญวิจิตร์ (2544) เรื่ อง การออกแบบรายการขีดความสามารถใน
งานของบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด มหาชน ซึ่งพบว่า รายการขีดสมรรถนะหรื อขีดความสามารถ
ที่ ไ ด้จ ากการทําวิ จ ัย ประกอบด้ว ย ความมุ่ ง มั่น ความสําเร็ จ (achievement orientation) การจัด การ
งาน (work management) ความสามัคคีและการทํางานเป็ นทีม (cohesiveness & team working) การคิด
วิเคราะห์ (analytical thinking) การสื่ อสาร (communication) ความสํานึกรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ
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(accountability & Creditability) และภาวะผู ้นํ า (leadership) โดยพบว่ า ขี ด ความสามารถหรื อ
สมรรถนะที่ เป็ นพื้ น ฐานร่ ว มกัน (core competency) ของบุ ค ลากรได้แ ก่ ความมุ่ ง มั่น ความสํ าเร็ จ
(achievement orientation) และการจัด การงาน (work management) ข้อ ที่ น่ า สนใจจากงานวิ จ ัย ของ
ปริ ญช์คือการชี้ ให้เห็ นว่า การสร้างรายการสมรรถนะหรื อขีดความสามารถสําหรับองค์การนั้น ควรที่
จะได้มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรทุกระดับว่า ไม่มีขีดความสามารถใดที่ใช้ได้กบั ทุก
องค์ก าร (no one-size-fit-all) ขี ดความสามารถเป็ นสิ่ งที่ จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัฒ นธรรม
องค์การ วิธีคิด โครงสร้างองค์การ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ภาพเชิ งระบบของธุ รกิจ มากกว่าที่จะ
พิจารณางานแต่ละงาน และหน่ วยงานหลักขององค์การ นอกจากนี้ จะต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสร้างผลสําเร็ จที่ตรงกับความต้องการขององค์การ โดยเน้นไปที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่ว่าจะ
เป็ นลูกค้า ประชาชนหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์การ นอกจากนี้ ควรมุ่ งกําหนดขีดความสามารถที่ เน้น
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง อ ง ค์ ก าร ซึ่ ง พิ จ าร ณ าใ น ด้ าน เป้ าห ม าย ข อ ง อ ง ค์ ก าร ก ล ยุ ท ธ์ ก าร
บริ หารงาน กระบวนการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่กาํ หนดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้ าหมายขององค์การ
การศึกษาในบริ บทของการพัฒนากรอบความสามารถหรื อสมรรถนะ (competency model)
ทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้แก่ งานวิจยั ของสวรรยา ธี ราวิทยางกูร (2546) เรื่ อง ความสามารถ
ทางการจัด การของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารธุ รกิ จ ค้าปลี ก การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
พิ จารณาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถหรื อสมรรถนะในการจัดการองค์การที่ เป็ นหน่ วยวิเคราะห์
ดัง กล่ าว และพัฒ นาแบบจํา ลองความสามารถด้านการจัด การของธุ ร กิ จ ค้าปลี ก สมัย ใหม่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ในด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างในเรื่ อง
ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หารที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความสามารถทางการจัดการด้านคุณลักษณะพิเศษ
ของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนตัวในด้านทักษะการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน
รวมทั้งปั จจัยด้านตัวกระตุน้ ในการทํางานซึ่ งได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี การจัดโครงสร้าง
องค์การ ผลตอบแทนและการฝึ กอบรมการพัฒนา มีผลต่อความสามารถในการจัดการของผูบ้ ริ หารที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกด้าน
ส่ วนการศึกษาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อีก
เรื่ องหนึ่งได้แก่งานของจันดี ขยับรุ่ งเรื อง งานวิจยั ดังกล่าว ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) เพื่อระบุกาํ หนดสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของนักบริ หารงานบุคคลของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ หารงานบุคคลขององค์การธุรกิจ 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภค กลุ่ม
ธุ รกิจโรงแรม และธุ รกิจโรงพยาบาล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวม 192 องค์การ ซึ่ งผล
การวิเคราะห์ องค์ประกอบสมรรถนะพบว่ามี องค์ประกอบที่ สําคัญ 4 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับ
ความสําคัญคือ (1) สมรรถนะด้านหน้าที่การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยพบว่า องค์การต้องการนัก
บริ หารทรั พยากรบุ คคลที่ มีความสามารถในการคัดเลือกบุคลากรมากที่ สุด (2) สมรรถนะด้านการ
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บริ หารวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง โดยที่พบว่า องค์การมีความต้องการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถในการออกแบบโครงสร้ างองค์การและกระบวนการปฏิบตั ิ งานเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์การมากที่ สุด (3) สมรรถนะด้านความน่ าเชื่ อถือส่ วนบุคคล โดยองค์การต้องการ
บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ตมากที่สุด และ (4) สมรรถนะด้านการส่ งมอบ
คุ ณ ค่ าในงานด้านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล ซึ่ งองค์ก ารต้องการบัก บริ ห ารที่ มีความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด
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2.3.2 การศึกษาและจัดกลุ่มสมรรถนะของผู้บริหาร
สถาบันการจัดการแห่ งประเทศนิ วซี แลนด์ (New Zealand Institute of Management, 2005) ได้
ทําการศึกษาและจัดกลุ่มสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร โดยทําการจัดกลุ่มตามภาระหน้าที่และตามคุณลักษณะ
เฉพาะของสมรรถนะ พร้อมกับตําแหน่ งทางการบริ หาร เป็ นกรอบในการพิจารณา โดยได้ขอ้ สรุ ปถึง
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารจําแนกได้เป็ น 3 ระดับคือ 1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (capable) ซึ่ งผูบ้ ริ หารที่มี
คุณลักษณะตามกรอบสมรรถนะระดับนี้ จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และทักษะที่สาํ คัญใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการ
จัด การทั่ ว ไป (broad management skill and knowledge) ซึ่ งประกอบด้ ว ย การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ การ
ตั ด สิ น ใจ อ ย่ า ง มี ก ร ะ บ ว น ก าร ก าร ว าง แ ผ น ก าร จั ด อ ง ค์ ก าร ก าร จั ด ก าร บุ ค ล าก ร
กระบวนการพัฒนา และการบริ หารโครงการ ด้านการจัดการบุคคล (personnel management skill) ที่
สําคัญได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร การสร้างความเชื่อมัน่ และการจัดการเวลา เป็ นต้น ด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เป็ นความรู ้ความสามารถในทักษะเฉพาะที่สามารถขยายคุณค่าของการจัดการองค์การได้ เช่น
การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น และด้านความรู ้ความสามารถในการจัดการธุรกิจทัว่ ไป (knowledge of
business disciplines) 2) สมรรถนะระดั บ เชี่ ย วชาญ (executive) โดยผู ้บ ริ หารจะต้ อ งเป็ นผู ้ที่ มี
คุณ ลักษณะและความรู ้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริ หารจัดการวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่ งสามารถสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั องค์การได้ ด้านการบริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลง
ขององค์ ก าร และด้ า นการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล และ 3) สมรรถนะระดั บ นโยบาย
(governance) เป็ นสมรรถนะที่ผบู ้ ริ หารจะต้องมีเพิ่มเติมมากกว่าสมรรถนะระดับและระดับที่สอง ซึ่งใน
ภาพรวมก็คือความสามารถในการมองภาพรวมขององค์ก าร และกํากับ ดู แ ลบนพื้ น ฐานที่ เกี่ ยวกับ
ภาระหน้าที่ ที่สําคัญ ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พัน ธกิ จขององค์การ การกําหนดรู ปแบบ
วัฒ นธรรมองค์ก ารและพฤติ กรรมที่ องค์การคาดหวัง ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่ มุ่ งเสริ ม สร้ างคุ ณ ค่ าทาง
จริ ย ธรรมตามจุ ด เน้ น หรื อ ความต้อ งการของสั งคม การกํากับ ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ แ ละทบทวนการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การ และการกํากับติดตามรวมทั้งการสอนงานให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา
2.3.3 การศึกษาสมรรถนะของส่ วนราชการไทย
แนวคิดเรื่ องสมรรถนะ (Competency) เป็ นเรื่ องที่กาํ ลังได้รับความสนใจจากคนหลายระดับใน
องค์การ เพราะเป็ นแนวคิดใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะเป็ นแนวคิด
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ทางจิตวิทยาที่เห็นว่า องค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้บุคคลประสบความสําเร็ จในการทํางานไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ระดับ สติ ปั ญ ญาของบุ ค คลเท่ านั้น แต่ จ ะเกี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะอื่ น ๆ ของบุ ค คล เช่ น แรงจู ง ใจ
อุปนิ สัย ทัศนคติ หรื อวุฒิภาวะทางอารมณ์ แนวคิดเรื่ องสมรรถนะจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในกิจกรรม
ของการบริ ห ารงานบุ ค คล นับ ตั้งแต่ ก ารคัด เลื อ กบุ คคลเข้าทํางาน (Recruitment) การฝึ กอบรมและ
พั ฒ นา (Training & Development) การโยกย้า ยตํา แหน่ งหน้ า ที่ (Rotation) การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal) และการบริ หารผลตอบแทน (Compensation) โดยสํานักงาน ก.พ.
ได้นําแนวคิ ดเรื่ องสมรรถนะเข้ามาใช้ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลในระบบจําแนกตําแหน่ งและ
ค่าตอบแทนใหม่ ซึ่งมีผลการศึกษาสนับสนุนว่า เมื่อนําโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มาใช้ใน
องค์การแล้วจะช่ วยให้การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สํานักงาน ก.พ. จึ งได้
ทําการศึ กษาเพื่ อนําแนวคิ ดสมรรถนะมาปรั บใช้กบั ราชการพลเรื อนในเรื่ องของ ระบบสรรหาและ
คัด เลื อก ระบบนัก บริ ห ารระดับ กลาง ระบบนัก บริ ห ารระดับ สู ง และระบบพนัก งานราชการ เป็ น
ต้น ตัวอย่างของงานที่ทาํ การศึกษาและจัดทําสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐไทยได้แก่ รัตนาภรณ์ ศรี
พยัคฆ์ (2548) และรัชนี วรรณ จงถนอม จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ซึ่ งได้กล่าวถึง
สมรรถนะต้น แบบ (competency model) ของระบบราชการไทย โดยสํ านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (สํานักงาน ก.พ.) ร่ วมกับบริ ษทั เฮย์ กรุ๊ ป จํากัด ซึ่ งได้จดั ทําต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) ของระบบราชการไทย จากข้ อ มู ล หลายแหล่ ง ประกอบด้ ว ย (1) การ
จัด ทํา Competency Expert Panel Workshops จํานวน 16 ครั้ ง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละกลุ่มงานได้
มาร่ วมประชุมและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะ ที่จาํ เป็ นในแต่ละกลุ่มงาน และการเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริ งในการทํางานของข้าราชการแต่ละรายที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนั้นด้วยการใช้เทคนิ ค
การวิเคราะห์ งานที่เรี ยกว่า Critical Incident (2) ข้อมูลจากแบบสํารวจลักษณะงานที่ส่งออกไปให้
ข้ า ราชการตอบ จํ า นวนกว่ า 60,000 ชุ ดทั่ ว ประเทศ และ (3) ข้ อ มู ล จาก Hay’s Worldwide
Competency Database ของบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นข้อมูลแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นสมรรถนะ (Competency
Best Practice) ขององค์การภาครัฐในต่างประเทศ ข้อมูลทั้งสามส่ วนนี้เป็ นที่มาของต้นแบบสมรรถนะ
สํ า หรั บ ระบบราชการไทย โดยวัต ถุ ป ระสงค์ข องการกํา หนดต้น แบบสมรรถนะ (Competency
Model) สําหรับระบบราชการพลเรื อนไทย เพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการพล
เรื อนโดยเฉพาะสําหรับใช้ในการบริ หารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่ ง
ในด้านแบบสมรรถนะประกอบไปด้วย สมรรถนะ 2 ส่ วน คือ (1) สมรรถนะหลักสําหรับตําแหน่ ง
ข้าราชการพลเรื อนทุกกลุ่มงาน และ (2) สมรรถนะประจํากลุ่มงานซึ่ งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน
ต้นแบบสมรรถของข้าราชการในระบบราชการไทยที่เป็ นผลลัพธ์จากการศึกษาข้างต้นซึ่ งประกอบด้วย
สมรรถนะ 2 ส่ วนดังกล่าวจําแนกได้เป็ น 1) สมรรถนะหลักสําหรับข้าราชการพลเรื อนทุกคน และ 2)
สมรรถนะประจํากลุ่ ม งานสําหรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม งาน ดังนี้ สมรรถนะหลัก (core competency) เป็ นคุ ณ
ลัก ษณะร่ ว มของข้าราชการพลเรื อ นทุ ก ตําแหน่ งทั้งระบบกําหนดขึ้ น เพื่ อ หล่ อ หลอมค่ านิ ย มและ
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พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ร่ ว มกัน ประกอบด้ว ยสมรรถนะ 5 สมรรถนะคื อ (1) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
(achievement motivation) (2) การบริ ก ารที่ ดี (service mind) (3) การสั่ งสมความเชี่ ย วชาญในงาน
อาชีพ (expertise) (4) จริ ยธรรม (integrity) และ (5) ความร่ วมแรงร่ วมใจ (teamwork) โดยสมรรถนะ
ประจํากลุ่มงาน เป็ นสมรรถนะที่กาํ หนดเฉพาะสําหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ขา้ ราชการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่ งเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นโดยโมเดล
สมรรถนะกําหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจํากลุ่มงาน 3 สมรรถนะ ยกเว้นกลุ่มงานนักบริ หาร
ระดับ สู งมี 5 สมรรถนะ ในระบบนี้ ได้มี การจัด ตําแหน่ งงานทุ ก ตําแหน่ งให้อยู่ในกลุ่ มงานต่ างๆ มี
ทั้งหมด 18 กลุ่มงาน การจัดกลุ่มงานเป็ นวิธีการจําแนกประเภทของงานจัดงานที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกันโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่ ม ลู ก ค้า/ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยของตําแหน่ งงานนั้น เป็ นใครเป็ นกลุ่ ม ลูก ค้าภายในหรื อ
ภายนอกภาคราชการ
2. ตําแหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐด้านใด ดังนั้นงานที่จดั อยู่
ในกลุ่มงานเดียวกันจึงควรมีวตั ถุประสงค์ของงานและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุน้ ี ผทู ้ ี่
ดํารงตําแหน่ งในกลุ่มงานเดี ยวกันไม่ ว่าจะเป็ นตําแหน่ งใดก็ควรจะมีสมรรถนะหรื อคุณ ลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมประจํางานเช่นเดียวกันเพื่อให้ได้ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกลุ่มงาน
ในระบบราชการพลเรื อนไทยมี 18 กลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มงานสนับสนุนทัว่ ไป(general support)
2) กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน (technical support)
3) กลุ่มงานให้คาํ ปรึ กษา (advisory)
4) กลุ่มงานบริ หาร (executive)
5) กลุ่มงานนโยบาย และวางแผน (policy and planning)
6) กลุ่มงานศึกษาวิจยั และพัฒนา (study and research)
7) กลุ่มงานข่าวกรองและสื บสวน (intelligence and investigation)
8) กลุ่มงานออกแบบเพื่อพัฒนา (development design)
9) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relation)
10) กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement)
11) กลุ่มงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (public communication and promotion)
12) กลุ่มงานส่ งเสริ มความรู ้ (public education and development)
13) กลุ่มงานบริ การประชาชนด้านสุ ขภาพและสวัสดิภาพ (caring services)
14) กลุ่มงานบริ การประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม
(culture and artistic vocational skill services)

15) กลุ่มงานบริ การประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน (technical services)
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16) กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน (registration and record)
17) กลุ่มงานปกครอง (public governance)
18) กลุ่มงานอนุรักษ์ (conservation)
ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะประจํากลุ่มงานละ 3 ด้าน เมื่อรวมกับสมรรถนะหลัก
แล้วข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะรวม 8 ด้านด้วยกัน สําหรับสมรรถนะประจํากลุ่ม
งานมีท้ งั หมด 20 ด้าน ประกอบด้วย
1) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
2) การมองภาพองค์รวม (conceptual thinking)
3) การพัฒนาศักยภาพคน (caring and developing others)
4) การสัง่ การตามอํานาจหน้าที่ (holding people accountable)
5) การสื บเสาะหาข้อมูล (information seeking)
6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity)
7) ความเข้าใจผูอ้ ื่น (interpersonal understanding)
8) ความเข้าใจองค์กร และระบบราชการ (organizational awareness)
9) การดําเนินการเชิงรุ ก (proactiveness)
10) ความถูกต้องของงาน (concern for order)
11) ความมัน่ ใจในตนเอง (self confidence)
12) ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (flexibility)
13) ศิลปะการสื่ อสารจูงใจ (communication and influencing)
14) สภาวะผูน้ าํ (leadership)
15) สุ นทรี ยภาพทางศิลปะ (aesthetic quality)
16) วิสยั ทัศน์ (visioning)
17) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (strategic orientation)
18) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (change leadership)
19) การควบคุมตนเอง (self control)
20) การให้อาํ นาจแก่ผอู ้ ื่น (empowering others)
รัตนาภรณ์ และรัชนี วรรณ นําเสนอไว้ดว้ ยว่า สมรรถนะทั้งหมดข้างต้นกําหนดระดับไว้ 5-6
ระดับการนําสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกระทําได้โดยกําหนดระดับของ
สมรรถนะประจําตําแหน่ งไว้ในระดับต่าง ๆ เช่น ข้าราชการระดับ 3 (ระบบจําแนกตําแหน่ งเดิม) หรื อ
ระดับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ (K1) ต้องมีระดับสมรรถนะทุกด้านที่ระดับ 1 ยกเว้นการให้บริ การที่
ดีซ่ ึงกําหนดไว้ในระดับ 2ผลที่เกิดขึ้นคือ ข้าราชการจะต้องพยายามปรับพฤติกรรมการทํางานให้เข้ากับ
ความหมายของสมรรถนะต่างๆในระดับที่กาํ หนด และจากข้อเสนอของการศึกษาในเบื้องต้นหากไม่
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สามารถทําได้อาจมี ผลทําให้สัด ส่ วนของค่าตอบแทนน้อยกว่าคนที่ มีระดับสมรรถนะตามระดับ ที่
กําหนดหรื อมากกว่าที่กาํ หนด นอกจากนี้ ระบบการเลื่อนระดับตําแหน่ งที่ออกแบบไว้จะระบุชดั เจนว่า
ข้าราชการที่ จะสามารถเลื่ อนระดับได้อย่างน้อยจะต้องมี ระดับสมรรถนะตามที่ กาํ หนดรวมถึ งการ
วางแผนพัฒนาข้าราชการก็ควรต้องให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ตอ้ งการด้วยหลักการของการนําเอา
ระบบสมรรถนะ (competency) มาผูกไว้กบั ค่าตอบแทนเพื่อเป็ นการปรับพฤติกรรมของคนในองค์กร
ให้มีพฤติ กรรมการทํางานในลักษณะที่ พึงประสงค์ ซึ่ งจะทําให้คนในองค์กรมี ผลงานที่ ดีข้ ึนเพราะ
สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่ทาํ ให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าคนอื่นๆ และส่ งผลให้องค์กร
โดยรวมมีผลงานที่ ดีตามไปด้วยสิ่ งที่ ขา้ ราชการทุกคนควรทําคือ หาความรู ้ว่าสมรรถนะทั้ง 8 ด้านที่
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งคืออะไรและต้องมีสมรรถนะในระดับใดแล้วพยายามทําให้
ตนเองมีพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะประเมินอย่างไรก็คาดว่าน่ าจะผ่านได้ดว้ ยดี
เช่น สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับที่หนึ่ งกําหนดว่าเป็ นการแสดงความมุ่งมัน่ และกระตือรื อร้นที่
จะปฏิบตั ิราชการให้ดี โดยมีพฤติกรรมตัวอย่าง เช่น พยายามปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง
มีความมานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบและสามารถ
ส่ งงานได้ตามกําหนดเวลาอย่างถูกต้อง ถ้าพฤติกรรมในการทํางานทําได้ตามนี้ ผลการประเมินก็จะได้
ระดับหนึ่ง
วสันต์ เตียวตระกูล (2546) ได้ทาํ การศึกษาเพื่อจัดทําสมรรถนะหลักของคณะทํางานสํานักงาน
ศาลปกครอง อันจะนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์และใช้สําหรับเสนอแนวความคิดเกี่ ยวกับ
สมรรถนะสําหรับพนักงานคดีปกครองที่จะสามารถทําหน้าที่วิเคราะห์คดีปกครองได้อย่างเหมาะสม
ชัด เจนและเพี ยงพอ วิ ธีก ารดําเนิ น การศึ ก ษาได้จากการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารสํานัก งานศาลปกครอง
เกี่ ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการสํานักงานศาลปกครองมาพิจารณาร่ วมกับความคิดเห็ น ของ
คณะทํางาน ผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลสมรรถนะหลักของข้าราชการสํานักงานศาลปกครองได้ 11
ประการ ดังนี้ คือ
1) มุ่งมัน่ ประสิ ทธิภาพ
2) การทํางานเป็ นทีม และการประสานงาน
3) ทักษะการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่
4) ความคิดเชิงระบบ
5) ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครอง
6) จิตสํานึกบริ การ
7) คุณธรรม จริ ยธรรม
8) การบริ หารความต้องการของผูร้ ับบริ การ
9) ความใฝ่ รู้หรื อพัฒนาตนเอง
10) การมีมนุษยสัมพันธ์
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11) ความรักในองค์กร
ส่ วนสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานมีดงั นี้
1. สมรรถนะร่ วม (common functional competency)
1) สามารถค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว

PU

D

2) สามารถแยกแยะสาระสําคัญและรายละเอียด ตลอดจนจับประเด็นสาระสําคัญได้
แม่นยํา ชัดเจน ครบถ้วน ในเวลาอันรวดเร็ ว
3) มีความสามารถในการใช้เหตุผล โดยเฉพาะการประมวล จัดระบบ และเชื่อมโยง
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเพื่อใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์หรื อสนับสนุนข้อเสนอของตนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4) มีทกั ษะในด้านการใช้ภาษาไทย ภาษากฎหมาย ตลอดจนทักษะในการเขียน
โดยเฉพาะการสรุ ปความได้เป็ นอย่างดี ความหมายถูกต้องตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการ
ในเวลาอันรวดเร็ ว
5) มีเทคนิคในการนําเสนอผลงานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย กระชับ ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน
2. สมรรถนะเฉพาะ (specific functional competency)
1) มีความรู ้ ความเข้าใจปรัชญากฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมายปกครอง
เป็ นอย่างดี
2) มีความรู ้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบบริ หารราชการแผ่นดินในระดับที่
สามารถเชื่อมโยงได้ เช่น ระบบการจัดองค์กรภาครัฐและระบบความคาบเกี่ยวสัมพันธ์ของอํานาจหน้าที่
เป็ นต้น
3) ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านคดีปกครอง
4) ประสบการณ์ในการใช้และการตีความกฎหมายหรื อการร่ างกฎหมายหรื อกฎต่างๆ

ทางด้า นการบริ ห ารการศึ ก ษาของไทย ปรากฏผลงานวิ จ ัย ที่ น่ า สนใจได้แ ก่ ง านวิ จ ัย ของ
สุ ขุมวิทย์ สายโสภณ (Sukhumvit Saisophon, 2007) ในงานวิจยั เรื่ อง “The Competency of Provincial
Integrated Administration Committee : A Comparative Study between Udonthani and Konkean
Province, Thailand” งานวิจยั นี้ เป็ นงานหนึ่ งที่ ให้ความสนใจศึกษาสมรรถนะของข้าราชการโดยใช้
กรณี ศึกษากับคณะกรรมการบริ หารงานแบบบูรณาในระดับจังหวัด ซึ่ งเป็ นกลไกในการบริ หารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลสมัยรัฐบาลพันตํารวจโททักษิ ณ ชิ น วัตร งานวิจยั มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับและองค์ประกอบของสมรรถนะจากข้าราชการกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่ม
ตัว อย่า งของการศึ ก ษา โดยทํา การประเมิ น สมรรถนะในเชิ ง การจัด การจากโมเดลหรื อ ตัว แบบ
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สมรรถนะ 10 ด้านของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และใช้
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยการใช้แบบสอบถามเชิงสํารวจ (survey questionnaire) ควบคู่กบั การ
วิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (key informants) จํานวน 15 ราย จาก
กระบวนการสัมมนากลุ่มย่อย (group discussion) ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริ หารงานแบบ
บูรณาการของจังหวัดทั้งสองจังหวัด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พบว่า มิติของสมรรถนะที่พึงได้รับการพิจารณาของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ทักษะในการวางแผน
เชิ งกลยุทธ์ ภาวะผูน้ ํา การพัฒ นาที มงาน การบริ ห ารแบบบู รณาการ การสื่ อสารเพื่ อการจูงใจ การ
จัดการความขัดแย้ง ทักษะในการบริ หารงานบุคลากรสัมพันธ์ จิ ตสํานึ กสาธารณะ การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริ หารและการประเมินผลโครงการ การพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และธรรมาภิ
บาล
การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วดั สมรรถนะของตําแหน่ งงานของบุคลากรภาครัฐได้แก่งานวิจยั ของ
เกษมศัก ดิ์ สิ งห์ เดช (2551) ซึ่ งได้ศึกษาเพื่อพัฒ นาตัวชี้ วดั ความสามารถเชิ งสมรรถนะของบุ คลากร
ระดับ 3-5 และ 6ว สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ และทําการตรวจสอบความเป็ นไปได้ของตัว
บ่งชี้ ที่พฒ
ั นาขึ้น โดยใช้วิธีการกําหนดรู ปแบบความสามารถเชิ งสมรรถนะ (competency model) จาก
การวิ เคราะห์ ปั จ จัย ด้านยุท ธศาสตร์ ข ององค์ก าร และปั จ จัย ด้านการวิ เคราะห์ ห น้าที่ งาน หรื อ การ
วิเคราะห์กระบวนการทํางาน โดยอาศัยความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาความสอดคล้องเชิงเนื้ อหา งาน
ของเกษมศัก ดิ์ สะท้อ นให้ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ เองได้ใ ห้ ค วามสําคัญ ต่ อ การนําแนวคิ ด เรื่ อ ง
สมรรถนะมาใช้ในองค์การด้วยเช่นกัน และขอบข่ายงานที่ได้รับความนิ ยมสนใจนํากรอบแนวคิดเรื่ อง
สมรรถนะมาประยุก ต์ใช้ก็ คื องานด้านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ในขณะที่ งานวิจ ัยเกี่ ยวกับ การ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ยังไม่ ได้มี ก ารศึ ก ษากว้างขวางมากนัก ทั้งในมิ ติ ค วามกว้าของเนื้ อ หาหรื อ ขอบเขตเชิ งเนื้ อ หา เช่ น
ประเภทของสมรรถนะ การสร้างตัวแบบ หรื อการประเมินสมรรถนะตามตัวแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความกว้างในเชิ งขอบข่ายประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา กับอีกแง่หนึ่ งคือมิติของความลึก
ในแง่การเจาะจงศึกษาประเภทของสมรรถนะที่สนใจทําการศึกษา โดยพบว่ามีไม่มากนักทั้งในงานวิจยั
ระดับ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ตัว อย่างได้แ ก่ งานของกนกพร สี ด อกไม้ เรื่ อ ง การประเมิ น
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี งานวิจยั ครั้งนี้ นอกจากมุ่งหมาย
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่เป็ นหน่ วยของการ
วิเคราะห์แล้ว ยังมุ่งทําการศึกษาปั ญหาอุปสรรคเกี่ ยวกับสมรรถนะของบุคลากรและแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผลจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรพบว่า ระดับ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านความร่ วม
แรงร่ วมใจ และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่สมรรถนะด้าน
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จริ ยธรรมของพนักงานอยูใ่ นระดับมาก ในแง่ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสมรรถนะคือพนักงานยังขาด
ความรู ้ ความชํานาญเกี่ยวกับการให้บริ การ ตัวอย่างงานของกนกพร สะท้อนให้เห็นในทางหนึ่ งว่าการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่เด่นชัดนักในภาพกว้างของ
การนําสมรรถนะมาใช้กบั การกําหนดคุณ สมบัติของแต่ละตําแหน่ งงาน รวมทั้งสมรรถนะหลักของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น แต่ละรู ปแบบ หรื อแม้แต่งานวิจยั ของกนกพร ยังไม่ ได้บ่งชัดว่ากรอบ
สมรรถนะที่กนกพรนํามาใช้กบั การวิจยั นั้น กําหนดขึ้นมาอย่างไร จากเกณฑ์และองค์ประกอบของ
สมรรถนะ
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2.3.4 การศึกษาสมรรถนะทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตัวอย่างของงานวิจยั เรื่ องหนึ่ งที่ทาํ การศึกษาสมรรถนะที่จาํ เป็ นต่อการทํางานในตําแหน่ ง
งานด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละทําการศึ ก ษาในบริ บ ทของการหาขี ด ความสามารถของ
นั ก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ยกตามตํา แหน่ ง และการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรด้า น
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นตัว และตัว แปรด้า นการจัด การคื อ งานของชาญพล นิ ล ประภาพร (2547) เรื่ อ ง
ความสามารถที่จาํ เป็ นต่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในภาคธุรกิจของไทย การศึกษาครั้งนี้ มุ่งพิจารณา
ความสามารถหรื อสมรรถนะที่จาํ เป็ นของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ในปั จจุบนั ที่ทาํ การศึกษาและ
อนาคต โดยแยกตามบทบาทหน้าที่งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ละด้าน โดยมีองค์กรธุรกิจชั้น
นํ า ของประเทศไทยที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยจํา นวน 86 บริ ษ ัท เป็ น
กรณี ศึกษา ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ความสามารถหรื อสมรรถนะด้านภาวะผูน้ าํ เป็ นด้านที่มีความจําเป็ น
ต่องานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตมากที่สุด หมวดความสามารถด้านการวิเคราะห์พบว่าเป็ น
ด้านที่ ใช้ยากที่ สุด ในขณะที่ดา้ นความสามารถในการจัดการตนเองมีการใช้มากที่สุด รวมทั้งหมวด
ความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล สําคัญ ต่องานธุ รกิ จมากที่ สุด และยังพบว่า ปั จจัยที่
เอื้ ออํานวยต่อการนําแนวคิดเรื่ องความสามารถมาใช้คือการตื่นตัวตามกระแสเรื่ ององค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ และพฤติ ก รรมของคนรุ่ น ใหม่ ในขณะที่ ปั จ จัย อัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การนํ า แนวคิ ด เรื่ อ ง
ความสามารถหรื อสมรรถนะไปใช้ในองค์การภาคธุ รกิ จที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างหรื อกรณี ศึกษาคือระบบ
อาวุโสและทัศนคติของบุคลากร
ชวนณรงค์ ชื่นจันทร์ (2546) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะใน
ด้านการศึ กษาของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุ ลจอมเกล้า การวิจยั มุ่งสังเคราะห์
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะ และตรวจสอบความตรงตามโรงสร้างของสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการศึ ก ษาของกลุ่ ม ตัว อย่าง การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้เทคนิ ค เดลฟายรวบรวมข้อ มู ล จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 26 รายประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนในสถาบันทหาร กระทรวงกลาโหม
และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่เชี่ ยวชาญและคลุกคลีกบั วิชาชีพทหาร และนักเรี ยนนายร้อยจํานวน 90
คน ให้ขอ้ มูลการประเมินสมรรถนะ ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะเฉพาะใน
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ด้านการศึกษาของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร รวมจํานวน 22 สมรรถนะ 81 ตัวบ่งชี้ โดยจําแนกได้เป็ นกลุ่ม
สมรรถนะหลัก จํานวน 6 สมรรถนะหลัก คื อ (1) สมรรถนะด้านวิ ช าการทหารที่ รับ ผิด ชอบสอน
อบรม (2) สมรรถนะด้านการสื่ อสารเพื่อการศึกษา (3) สมรรถนะด้านสติปัญญา (4) สมรรถนะด้านเจต
คติความมุ่งมัน่ ศรัทธาในวิชาชีพครู (5) สมรรถนะด้านพฤติกรรมความเป็ นครู และ (6) สมรรถนะด้าน
อื่ น ๆ ส่ วนการใช้เทคนิ ค เดลฟายในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย กระทําใน 3 รอบโดยรอบแรก ผูว้ ิจ ัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามทัศนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนําคําตอบ
มาจัดทําเป็ นหัวข้อย่อยและสร้างแบบสอบถามในการสอบถามรอบที่สอง เมื่อได้รับตอบแบบสอบถาม
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในรอบท่าองครบถ้วนแล้ว จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์
และนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ไปจัดทําแบบสอบถามรอบที่สาม เพื่อส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญยืนยันคําตอบ
จากที่ เคยได้ตอบว่าเห็ นด้วยจากคําตอบที่ ประมวลสรุ ปจากค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์หรื อไม่
พร้ อ มอธิ บ ายเหตุ ผ ลประกอบ จากตัว อย่างการศึ ก ษาของชวนณรงค์ดังกล่ าว เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับการวิจยั ครั้งนี้
กนกวรรณ ชู พิ ท ัก ษณาเวช (2546) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ งขี ด ความสามารถของนั ก พัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาบริ ษ ัท โทรคมนาคมในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาถึ ง ขี ด
ความสามารถหลัก และขี ด ความสามารถระดับ ตํา แหน่ ง ของนั ก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์โ ดยใช้
แบบสอบถามที่ประยุกต์จากกรอบการศึกษาของสมาคมฝึ กอบรมและพัฒนาของสหรัฐอเมริ กา (The
American Society for Training and Development-ASTD) ซึ่ งพ บว่ า ขี ด ความสามารถห ลั ก ของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะที่ดูแลในงานด้านการฝึ กอบรมได้แก่ ขีดความสามารถในด้าน
ทักษะทางวิ ช าชี พ ขี ด ความสามารถด้านการมุ่ งลู ก ค้า ขี ด ความสามารถด้านการทํางานเป็ นที ม ขี ด
ความสามารถด้านความรู ้ความเข้าใจในองค์การ และขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่ อสาร ส่ วนอีก
ผลงานที่มีบริ บทของการศึกษาใกล้เคียงกันคืองานของบุษยมาส มารยาตร์ (2541) ซึ่งทําการประเมินขีด
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ งานของนัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กรณี ศึ ก ษา การปิ โตรเลี ย มแห่ งประเทศ
ไทย งานวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นจากกรอบแนวคิดของสมิแลนสกี้ (Silanski, 1997) ซึ่ งเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการจัด เก็ บ และประเมิ น ขี ด ความสามารถในการปฏิ บ ัติ งานของนัก พัฒ นาทรั พ ยากร
มนุ ษย์ โดยมีการวัดจากการปฏิ บตั ิงานใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์และการบริ หาร
จัด การองค์ ก าร (strategy and organization) การพัฒ นาแผนการใช้ แ ละการจัด สรรทรั พ ยากรให้
เหมาะสม (resourcing) การพัฒ นาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรในองค์การ (development)
การจัดสรรค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน (reward management) และการจัดทําแผนพัฒนาการพนักงาน
และแรงงานสัมพันธ์ (relation with employee)
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2.3.5 การศึกษาสมรรถนะเพือ่ พัฒนาแบบประเมิน
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อนํามากําหนดสมรรถนะนั้น นับได้ว่าเป็ นเครื่ องมือในเชิง
สถิ ติ อ ย่างหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอย่างแพร่ ห ลายในการนํามาประยุก ต์ห รื อ เป็ นแนวทางหลัก ใน
การศึกษาสมรรถนะ ซึ่ งได้แก่งานของสุ ดา ทองทรัพย์ (2549) ได้ทาํ การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด กรณี ศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี การศึกษาดําเนิ นการ
ใน 2 ระยะ ระยะแรก คือ การสร้างแบบประเมินสมรรถนะ โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
รายการสม รรถน ะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ รู ป แบ บ ของการส น ท น ากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 9 คน จากนั้นจึงสร้างแบบประเมินสมรรถนะพร้อมกับกําหนดเกณฑ์
พฤติกรรมที่จาํ เป็ นในข้อรายการสมรรถนะ ซึ่ งเป็ นการสร้างเกณฑ์การประเมินระดับของสมรรถนะ
ด้วยเกณฑ์แบบรู บริ ค (Rubric) และทําการวิเคราะห์หาคุณภาพในเชิงเนื้ อหาของแบบประเมินด้วยการ
วิเคราะห์ ความเที่ ยงตรง และความน่ าเชื่ อถื อ (Inner-rate Reliability) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 17 คน
และตรวจสอบความสอดคล้องภายในประกอบ ตามหลักเกณฑ์การประเมิ น สมรรถนะของออร์ น
(Aorn, 2006) แกรนท์ และเดวิส (Grant & Davis, 1997 อ้างถึงในสุ ดา ทองทรัพย์, 2549) ส่ วนระยะที่
สอง เป็ นการสร้างเส้นฐานสมรรถนะโดยใช้ขอ้ มูลจากการตัดสิ นระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามเกณฑ์
สัมบูรณ์ ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า แบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 6
ด้านคือ ด้านการบริ การทางคลินิก ด้านการบริ หารจัดการและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ด้านภาวะ
ผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม ด้านการวิจยั และการถ่ายทอดความรู ้ทางการพยาบาล ด้านนวัตกรรมและ
การใช้ เ ท คโนโลยี และด้ า นสุ ดท้ า ยการสื่ อสาร อี ก งาน วิ จ ั ย ห นึ่ งได้ แ ก่ ศศิ ธ ร เตชะมวล
ไววิทย์ (2549) ซึ่ งทําการวิเคราะห์ตวั ประกอบสมรรถนะ โดยใช้กรณี ศึกษาพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด
ในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สมรรถนะ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตวั ประกอบ (factor analysis) สกัดตัวประกอบด้วยวิธี
ตัวประกอบหลัก และการหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอล ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ ซึ่ งพบว่า ตัว
ประกอบสมรรถนะของพยาบาลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ประกอบไปด้วย 10 ตัวประกอบ 63
ตัว แปร ได้แ ก่ ต ัว ประกอบด้ว ย (1) การจัด การทางการพยาบาล มี 20 ตัว แปร (2) การพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วย มี 8 ตัวแปร (3) การจัดการสิ่ งแวดล้อม มี 6 ตัวแปร (4) ความเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลผ่าตัด มี 4 ตัวแปร (5) การจัดการคุ ณภาพการพยาบาลผ่าตัด มี 6 ตัวแปร (6) การ
บริ หารงบประมาณ มี 5 ตัวแปร (7) การวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลผ่าตัด มี 3 ตัวแปร (8)
การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล มี 4 ตัวแปร (9) การบริ ห ารเครื่ องมื อและห้องผ่าตัด มี 3 ตัว
แปร และ (10) การบริ หารบุคลากร มี 4 ตัวแปร
อีกผลงานที่น่าสนใจคืองานของสุ ชีรา มะหิ เมือง และคณะ (2548) ซึ่ งทําการสํารวจ ค้นหาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารจัดการตามภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชน การศึกษาครั้งนี้ ดําเนิ นการวิจยั ใน 2 ขั้นตอนเริ่ มจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่ม
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ตัวอย่างจํานวน 3 ท่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา และการสํารวจความคิดเห็ นด้วยแบบประมาณค่า 4
ระดับกับกลุ่ มผูบ้ ริ ห ารระดับสู งอี ก 135 ท่ าน วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบที่ สกัด
องค์ประกอบแบบส่ วนประกอบมุขสําคัญ (Principle Component Analysis) และหมุ น แกนแบบแวริ
แมกซ์ (varimax) ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปจากผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะตามภาระหน้าที่
ทางการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารภาครัฐและเอกชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจําแนกออกได้ 6 ด้าน และแต่
ละด้านประกอบด้วยตัวแปรบ่งชี้ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะด้านและลักษณะหรื อองค์ประกอบของ
สมรรถนะในการบริ หารจัดการได้คือ (1) สมรรถนะด้านการจัดการบุคลากร (2) สมรรถนะด้านการ
บริ หารจัดการนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ (3) สมรรถนะด้านการจัดการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็ นสําคัญ (4)
สมรรถนะด้านการจัดการระบบงานหลักและระบบสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน (5) สมรรถนะด้านการ
บริ หารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ และ (6) สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผลการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถโดยรวมขององค์ประกอบทุกด้านที่สามารถอธิ บาย
ลักษณะของสมรรถนะการบริ หารจัดการได้ร้อยละ 56.48
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ในงานวิจยั ระดับมหาบัณฑิ ตยังมีความนิ ยม
ทําการศึกษาไม่มากนักในแง่ของการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินขีดความสามารถ
(competency assessment tool) เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในแวดวงการบริ หารงานภาครัฐและภาคเอกชน
ของไทย แต่ก็ปรากฏงานวิจยั ที่ น่าสนใจอยู่บา้ ง ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอนํามากล่าวถึงเฉพาะงานที่ ศึกษาโดยใช้
กรณี ศึก ษาหรื อ มี ห น่ วยการวิเคราะห์ เป็ นองค์ก ารภาครั ฐ ได้แ ก่ งานของนําดี แซ่ โต๊ะ (2549) เรื่ อ ง
การศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินขีดความสามารถในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อ กใช้เทคนิ ค convergent Interviewing เพื่ อ สร้ าง
เครื่ องมือวัดและประเมินขีดความสามารถ ด้วยการใช้วิธีสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพการพยาบาล
และด้านอื่ นที่ มีความรู ้และความสนใจในวิชาชี พการพยาบาลรวม 12 คน ประกอบการวิเคราะห์เชิ ง
เนื้ อหา (content analysis) ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า เครื่ องมือที่ได้รับความนิ ยมนํามาใช้วดั และประเมิน
สมรรถนะ (competency assessment tools) ที่ มี ก ารใช้ ง านในปั จจุ บ ั น สามารถจํา แนกได้ เป็ น 4
กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะที่ยึดคุณลักษณะของบุคคลเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น
วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่ วน (graphic rating scale) วิธีการตรวจสอบแบบถ่วงนํ้าหนัก (weighted
checklist) และวิธีการประเมินตามค่าคะแนน (point rating) เป็ นต้น กลุ่มที่สอง เป็ นเครื่ องมือประเมิน
สมรรถนะโดยยึดพฤติกรรมการปฏิ บตั ิ งานเป็ นหลัก ซึ่ งมี 8 เครื่ องมือ เช่ น วิธีการประเมินแบบเน้น
เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ (critical incident) วิ ธี ก ารประเมิ น ด้ ว ยตนเอง (self-assessment) วิ ธี ก ารประเมิ น
พฤติ ก รรมโดยอาศัย มาตราส่ ว น (behaviorally anchored rating scale-BARS) วิ ธี ก ารประเมิ น ตาม
พฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตโดยอาศัยมาตราส่ วน (behavioral observation scale-BOS) วิธีการประเมิน
โดยอาศั ย สถาน การณ์ จํ า ลอง ห รื อการทดสอบ การทํ า งาน (simulation test) การสั ม ภาษณ์
(interview) และการสังเกต (observation) กลุ่มที่ สาม เป็ นเครื่ องที่ใช้ในการประเมิ นสมรรถนะที่ยึด
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ความรู ้และทักษะของผูถ้ ูกประเมินเป็ นหลัก ซึ่ งจําแนกได้ 2 วิธี ได้แก่ การนําเสนอแบบปากเปล่า และ
กรทดสอบด้วยข้อเขียน และกลุ่ มที่ สี่ เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นสมรรถนะแบบผสมผสาน
จําแนกได้ 3 วิธี คือ การประเมินแบบ 360 องศา การประเมินแบบ in-basket การทดสอบความสามารถ
ในการฝึ กหัด และการใช้มาตรวัดขีดความสามารถของพยาบาล ซึ่ งแต่ละรู ปแบบของวิธีการประเมิน
ตามประเภทของเครื่ องมื อวัดหรื อประเมิ น สมรรถนะข้างต้น ได้ถูกนํามาใช้เพื่ปแอวัดและประเมิ น
สมรรถนะของพยาบาลในสังกัด โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ โดยเน้น ที่ 2 เรื่ องหลัก คื อ การจัด การการ
เปลี่ ยนแปลง (change management) และการแก้ไขปั ญหา (problem solving) ในงานวิชาชี พพยาบาล
ประมา ศาสตระรุ จิ (2550) ทําการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างเกณฑ์ส มรรถนะในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน และเพื่อ
สร้ างคู่มื อการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานโดยอิ งเกณฑ์สมรรถนะ ของผูบ้ ริ ห ารศูน ย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน ตลอดจนเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเกณฑ์
สมรรถนะและคู่ มื อ ไปใช้ในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของผูบ้ ริ ห ารศูน ย์ โดยผูว้ ิจ ัยใช้เกณฑ์
สมรรถนะตามต้นแบบสมรรถนะสําหรับข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างคู่มือ
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอันประกอบด้วย 8 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คือ 1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2) การบริ การที่ดี (Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ
ในงานอาชีพ (Expertise) 4) คุณธรรมและจริ ยธรรม (Integrity) 5) ความร่ วมแรงร่ วมใจ (Teamwork) 6)
ความเข้าใจองค์ก รและระบบราชการ (Organizational Awareness) 7) การบริ ห าร การเปลี่ ยนแปลง
(Change Management) และ8) มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ (Human Relations) การสร้ างเกณฑ์ พ ฤติ ก รรมบ่ ง ชี้
สําหรับประเมินสมรรถนะดังกล่าว ผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าความสอดคล้อง
(IOC) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับหัวหน้าส่ วน/ฝ่ าย (ข้าราชการ
ระดับ 7-8) ที่ มีบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาตามสายงาน และข้าราชการระดับ 8 ซึ่ งมีคุณ สมบัติ
พร้ อมที่ จะได้รับ การพิ จารณาเป็ นผูบ้ ริ ห าร จํานวน 30 คน ผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า ในด้านคู่มือการ
ประเมิ นบุ คคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเป็ นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า โครงสร้างคู่มือ มีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้
อยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนวัตถุประสงค์ เนื้ อหา การประเมินผล และประสิ ทธิ ผลการใช้คู่มือมีความ
เป็ นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก และจาก 8 สมรรถนะจากต้นแบบที่นาํ มาใช้เป็ นกรอบหลัก
ในการศึกษาวิจยั พบว่า สมรรถนะที่มีความสําคัญที่สุดในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงาน คือ จริ ยธรรม รองลงมาคือ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และลําดับที่สามคือ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความร่ วมแรงร่ วมใจ และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
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2.3.6 การศึกษาความสั มพันธ์ ของสมรรถนะกับตัวแปร
เมื่อได้ทาํ การวิเคราะห์แนวทางหรื อกรอบการศึกษาของงานวิจยั แล้วพบข้อที่น่าสังเกตประการ
หนึ่งคือ งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริ ญญามหาบัณฑิตและปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตจํานวนไม่นอ้ ย หรื อ
อาจกล่าวได้ว่าเป็ นส่ วนใหญ่ของคําถามและสมมติฐานที่เป็ นพื้นฐานของการวิจยั เน้นการศึกษาในมิติ
ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีสมรรถนะหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยพบว่า ตัวอย่างของตัว
แปรที่นาํ มาศึกษาได้แก่ ความพึงพอใจในงาน การให้การฝึ กอบรม ความผูกพันต่อองค์การ สุ ขภาพส่ วน
บุคคล และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่นตัวอย่างงานของสกล บุญสิ น (2550) เรื่ อง ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ส่ วนงานที่
มุ่งเน้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุ ณ ลักษณะส่ วนตัวและปั จจัยด้านการจัดการ กับ
สมรรถนะหรื อความสามารถ
การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับประสิ ทธิ ผลขององค์การ ได้มีงานวิจยั ของ สุ ร
วุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) โดยทําการศึกษาเรื่ องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การ
โดยเน้นการศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาของสุ รวุฒิ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ค้น หาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน วิ เคราะห์ ค วาม
แตกต่างของสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน ประสิ ทธิ ผลขององค์การ ผลการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับประสิ ทธิ ผลขององค์การ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (descriptive analysis) ผ่านข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จากการศึกษางานวิจยั และ
เอกสารตํารา บทความวิชาการและกึ่งวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กบั
การวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ก ารวิ เคราะห์ ส มมติ ฐ านจากค่ า ที (t-test) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์
(correlation coefficient) และการวิ เคราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ ขั้น ตอน (multiple regression) โดยมี
ผลการวิจยั พบว่า
1) ตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานหรื อสมรรถนะประจํากลุ่มงานจําแนกได้ 20
สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่ วมของทุกกลุ่มงาน 3 สมรรถนะ
2) ความแตกต่างของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็ นจริ ง
ก่ อ นการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาบุ ค ลากรมี ส มรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุ ก
สมรรถนะในกลุ่มงานส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยตามที่เป็ นจริ งตํ่ากว่าระดับที่คาดหวัง ส่ วนภายหลังการพัฒนา
สมรรถนะหลัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของทุกกลุ่ม
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรื อสู งกว่าระดับความคาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
3) ความแตกต่างระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามที่เป็ นจริ งภายหลัง
การพัฒนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนบั สําคัญ
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ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ประสิ ทธิ ผลขององค์การมี ค่าเฉลี่ ยรวมทุ กด้านและรายด้านแตกต่ างกันอย่างมี
นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และผลการปฏิ บ ัติ ง านมี ค่ าเฉลี่ ย รวมทุ ก ด้านและรายด้า นสู ง ขึ้ น
4) สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานภายหลังการ
พัฒนารวมทุกด้านและรายด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลขององค์การ และ
5) ไม่มีตวั พยากรณ์ ที่ดีพอที่สามารถนําไปสร้างสมการพยากรณ์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะในงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ คุณค่า (value)
ของข้อค้นพบจากงานวิจยั ในข้อนี้ บุคลากรที่เป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย
ที่สุดก็กลุ่มเป็ นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ครั้งนี้ มีสมรรถนะในระดับตํ่ากว่าที่คาดหวังตามกรอบตัวแบบ
สมรรถนะที่ กาํ หนดไว้จากงานวิจยั ซึ่ งชวนให้คน้ หาคําตอบต่อไปว่า ภาครัฐจะพัฒนาสมรรถนะที่
เพี ยงพอต่ อการสร้ างประสิ ท ธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เหล่ านั้น และคําถามเช่ น นี้ เอง นํามาสู่ ความสนใจของการวิจยั ครั้ งนี้ ว่า รายการสมรรถนะ รวมทั้ง
สมรรถนะในระดับใดที่จาํ เป็ นหรื อเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการส่ วนท้องถิ่นตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการพิสูจน์ว่าสมรรถนะที่กาํ หนดไว้
เช่นนั้น มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลขององค์การหรื อไม่
จากการนําเสนอผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทางด้านสมรรถนะ ที่เป็ นที่นิยมในแวดวงวิชาการและ
การบริ หารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศจากอดี ตจนถึงปั จจุบนั ใน
ขอบข่ายงานที่ เกี่ ยวกับการจัดการทรั พ ยากรบุ คคลหรื อการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ การศึ กษาวิจยั
เกี่ ยวกับสมรรถนะนับได้ว่ามีผลงานปรากฏเป็ นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดี ยว และการนําผลงานวิจยั มา
นําเสนอในครั้งนี้ เป็ นเพียงการเลือกเรื่ องที่น่าสนใจเพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
เท่านั้น

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (Structural Equation Modeling: SEM)

เป้ าหมายของการวิจ ัยทางพฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ โดยทั่วไป คื อ การบรรยาย
(Description) การอธิ บ าย (explanation) การพ ยากรณ์ (prediction) และการควบ คุ ม (control)
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เพื่อให้ได้เกิ ดผลการวิจยั ที่จะนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อไป ยุทธวิธีสําคัญ
สําหรับการวิจยั เพื่อตอบปั ญหาวิจยั ตามเป้ าหมายข้างต้นคือ การสร้างโมเดลการวิจยั (research model)
โดยอาศัยทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ นพื้นฐาน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 1)
โมเดลการวิจยั คือแบบจําลองที่นักวิจยั สร้างขึ้นตามทฤษฎีแทนปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ งใน
ธรรมชาติ เพื่ อความเหมาะสมในการศึ ก ษาวิจยั การที่ ต อ้ งสร้ างโมเดลการวิจยั เพราะการศึ ก ษาจาก
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติไม่อาจทําได้โดยสะดวก เนื่ องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งตามธรรมชาติน้ นั
มีลกั ษณะซับซ้อน และมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หลากหลาย แต่ในการ
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วิจยั นักวิจยั มีขีดความสามารถจํากัด ไม่สามารถศึกษาได้ครบทุกองค์ประกอบ วิธีการสร้างโมเดลการ
วิจยั เป็ นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับสภาพปรากฏการณ์ที่เป็ นจริ ง ในธรรมชาติตามวิธีนิรนัย (Inductive)
ให้ได้เป็ นโมเดลที่เป็ นสมมติฐานวิจยั จากนั้นนักวิจยั จึงนําโมเดลการวิจยั ไปตรวจสอบโดยใช้วิธีอุปนัย
(deductive) ว่าโมเดลการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุ งพัฒนาโมเดลอย่างไรให้โมเดลสอดคล้องกับสภาพปรากฏการณ์จริ ง อันจะนําไปสู่ การพัฒนา
ทฤษฎีและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไป (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 2)
โมเดลการวิ จ ัย ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งมี เพี ย งสมการเดี ย ว เนื่ อ งจากตามสภาพความเป็ นจริ ง ไม่ มี
ปรากฏการณ์ ใดที่ เป็ นอิ สระจากปรากฏการณ์ อื่น ๆ ตัวแปรต้น X หรื อตัวแปรตาม Y ต่างก็ได้รับ
อิทธิ พลจากตัวแปร อื่น ๆ และมีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น ๆ อีกด้วย โมเดลการวิจยั จึงควรมีตวั แปรหลาย
ตัว อาจเป็ นโมเดลการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear regression model) นอกจากนี้ ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรยังอาจเป็ นแบบอื่นที่มิใช่แบบเส้นตรง และอาจเป็ นความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (causal relationship) ที่เป็ นความสัมพันธ์ทางเดียวหรื อสองทางได้ดว้ ย โมเดลการวิจยั อาจเป็ น
โมเดลเชิ งสาเหตุแบบทางเดี ยวหรื อแบบย้อนกลับ (recursive or no recursive causal models) ก็ได้ ใน
กรณี ที่มีตวั แปรจํานวนมากและมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซับซ้อน โมเดลการวิจยั ควรจะมีลกั ษณะ
เป็ นชุ ดของสมการที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่ ตรงตามสภาพความเป็ นจริ ง (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 4)

ตัวแปรที่ใช้ในโมเดลการวิจยั แบ่งเป็ นสองประเภท คือ ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)
และ ตัวแปรภายใน (endogenous variables) ตัวแปรภายนอก หมายถึงตัวแปรที่นกั วิจยั ไม่สนใจศึกษา
สาเหตุของตัวแปรเหล่านี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไม่ปรากฏในโมเดลส่ วนตัวแปรภายใน
หมายถึง ตัวแปรที่นกั วิจยั สนใจศึกษาว่าได้รับอิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดง
ไว้ในโมเดลอย่างชัดเจน เมื่อแบ่งประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ตามลักษณะการวัดตัวแปร จะ
แบ่ ง ได้เป็ นสองประเภทคื อ ตัว แปรแฝง (latent or unobserved variables) และ ตัว แปรสั ง เกตได้
(observed or manifest variables) ตัวแปรแฝงเป็ นตัวแปรเชิงสมมติฐาน (hypothetical variables) ที่ไม่
สามารถวัด ได้โดยตรงแต่ มีโครงสร้ างตามทฤษฎี ที่แสดงผลออกมาในรู ป ของพฤติ กรรมที่ สามารถ
สังเกตได้ ตัวแปรแฝงเป็ นตัวแปรที่ปลอดจากความคลาดเคลื่อนในการวัด นักวิจยั ศึกษาตัวแปรแฝงโดย
การวัดตัวแปรพฤติกรรมที่สังเกตได้แทน และประมาณค่าตัวแปรแฝงได้จากการนํากลุ่มตัวแปรสังเกต
ได้ที่เป็ นตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝงตัวนั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 4)
ในการเขียนภาพโมเดลการวิจยั นักวิจยั ใช้สัญลักษณ์รูปวงกลมหรื อวงรี แทนตัวแปรแฝงและ
ใช้รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแทนตัวแปรสังเกตได้ สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
นั้นนักวิจยั ใช้สัญลักษณ์ รูปลูกศร แทนความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม หัว
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ลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิ พล และใช้รูปลูกศรสองหัวเส้นโค้งแทนความสัมพันธ์ หรื อสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวิจยั เรี ยกว่า โมเดลสมการโครงสร้าง
เชิ งเส้น (linear structural equation model) โมเดลการถดถอยเชิ งเส้นแบบง่ายที่มีเพียงสองตัวแปรเป็ น
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นแบบหนึ่ง ชื่อที่เรี ยกว่า เชิงเส้น (linear) ได้มาจากลักษณะของสมการซึ่ง
ทั้งตัวแปร และพารามิเตอร์ ต่างก็ยกกําลังหนึ่ง ชื่อที่เรี ยกว่าโครงสร้าง (structural) ได้มาจากลักษณะของ
โมเดลซึ่ งเป็ นสมการแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหว่างตัวแปร และเนื่ องจาก
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นแสดงโครงสร้างในรู ปความสัมพันธ์เชิงเส้นดังกล่าวแล้ว โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นจึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรื อโมเดลลิสเรล
(LInear Structure RELationship model or LISREL model) ชื่ อลิ ส เรลได้ม าจากอัก ษรภาษาอังกฤษ
ตัว พิ ม พ์ใหญ่ นั่น เอง เนื่ อ งจากความสั ม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นฟั งก์ชั่น ของความแปรปรวนร่ ว ม
ระหว่างตัวแปร และหัวใจสําคัญ ของการวิเคราะห์ โมเดลลิ ส เรลคื อการเปรี ยบเที ยบเมทริ ก ซ์ ค วาม
แปรปรวนร่ ว มระหว่ างตัว แปรโมเดลลิ ส เรลจึ งมี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่างหนึ่ งว่า โมเดลโครงสร้ างความ
แปรปรวนร่ วม (covariance structural model)
โมเดลการวิจยั โดยทัว่ ไปประกอบด้วยตัวแปรภายนอก (exogenous variables) ตัวแปรคัน่ กลาง
หรื อ ตัว แปรแทรกซ้ อ น (intervening variables) และตัว แปรภายใน (endogenous variables) แต่ ใ น
โมเดลลิสเรลกําหนดว่าตัวแปรคัน่ กลางและตัวแปรภายในทั้งหมดรวมเรี ยกว่าตัวแปรภายใน ดังนั้น
โมเดลลิสเรล จึงประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในเท่านั้น ในโมเดลลิสเรลโมเดล
ใหญ่ประกอบด้วย โมเดลที่สําคัญสองโมเดล ได้แก่ โมเดลการวัด (measurement model) และโมเดล
สมการโครงสร้าง (structural equation model) โมเดลการวัดมีสองโมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัว
แปรภายนอกและโมเดลการวัดสําหรั บตัวแปรภายใน โมเดลการวัดทั้งสองโมเดลเป็ นโมเดลแสดง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ ส่ วนโมเดลสมการโครงสร้าง
เป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ ส่ วนโมเดล
สมการโครงสร้างเป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลการ
วิจยั ลักษณะของโมเดลพร้อมด้วยสัญลักษณ์ตามแบบของ Joreskog และ Sorbom (1989) แสดงไว้ใน
ภาพที่ 2.4.1-2.4.2 ดังนี้
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ภาพที่ 2.2 โมเดลลิสเรลสั ญลักษณ์ ภาษากรีก

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Barbara M. Byrne, 1998: 4
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Endogenous (dependent) variables

ภาพที่ 2.3 โมเดลลิสเรลสั ญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Barbara M. Byrne, 1998: 4

ข้อตกลงเบื้ องต้น (Assumptions) สําหรั บโมเดลลิ สเรลสรุ ป ได้ 4 ข้อ แยกตามลักษณะของ
ข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 25)
1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์เชิ งเส้น (Linear)
แบบบวก (additive) และเป็ นความสัมพัน ธ์เชิ งสาเหตุ (causal relationships) ในกรณี ที่นักวิจยั พบว่า
ตามสภาพปรากฏการณ์ที่เป็ นจริ ง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นความสัมพันธ์แบบเส้นโค้ง นักวิจยั
ต้องเปลี่ยนรู ปตัวแปร เช่ น การหาค่าลอการิ ทึมของตัวแปร หรื อการใช้ส่วนกลับของตัวแปรเพื่อให้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นแบบเชิงเส้น
2. ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และความคลาด
เคลื่ อ นต้อ งเป็ นการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่ อ น e, d, z, ต้องมี ค่าเฉลี่ ยเป็ นศูน ย์ ข้อ ตกลง
เบื้ องต้น ข้อนี้ มิ ได้ห มายความว่าตัวแปรทวิภาค (dichotomous variables) หรื อตัวแปรดัมมี่ (dummy
variables) จะใช้ไม่ได้ กรณี ตวั แปรทวิวิภาคที่มีค่าเฉลี่ยได้ 0.5 ให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่มีความแกร่ ง
(robust) และสามารถนํามาวิเคราะห์โมเดลลิสเรลได้
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3. ลัก ษณะความเป็ นอิ ส ระต่ อ กัน (Independence) ระหว่างตัว แปรกับ ความคลาดเคลื่ อนมี
ข้อตกลงเบื้องต้นแยกได้เป็ น 4 ข้อ ดังนี้
3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เป็ นอิสระต่อกัน
3.2 ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เป็ นอิสระต่อกัน
3.3 ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เป็ นอิสระต่อกัน
3.4 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็ นอิสระต่อกัน
ข้อตกลงเบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ความเป็ นอิ สระต่ อกัน นี้ นับ ว่าเป็ นข้อตกลงเบื้ องต้น จํานวนน้อย
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการวิเคราะห์ ทางสถิ ติทวั่ ๆ ไป เช่ น เมื่อเที ยบกับการวิเคราะห์ การถดถอยแบบ
ดั้งเดิ มมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวเป็ นอิสระต่อกัน ซึ่ งในการวิเคราะห์โมเดลลิ
สเรล ไม่จาํ เป็ นต้องมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นเช่นนี้ความคลาดเคลื่อน e1, e2… อาจไม่เป็ นอิสระต่อกันก็ได้
หรื ออาจกําหนดให้เป็ นอิสระต่อกันตามแบบของการวิเคราะห์การถดถอยแบบดั้งเดิมก็ได้ วิธีการผ่อน
คลายข้อตกลงเบื้องต้นนี้จะทําได้โดยการกําหนดข้อมูลจําเพาะ (specification) ของเมทริ กซ์พารามิเตอร์
4. สําหรับกรณี การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุ กรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดข้อมูลมากกว่า 2
ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (time lag) ระหว่างการวัด
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
ในการวิเคราะห์ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นหรื อโมเดลลิสเรล (Linear structural
relation or linear structural equation model) นอกจากจะใช้วิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ ในสมการ
โครงสร้างของโมเดลการวิจยั ได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังสามารถตรวจสอบความตรง (validity) และความ
พอเหมาะ (adequacy) ของโมเดลการวิจยั รวมทั้งปรับโมเดลการวิจยั ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งได้
ด้วย เมื่อนักวิจยั มีโมเดลลิสเรลเป็ นสมมติฐานวิจยั แล้ว การดําเนิ นงานเพื่อวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบ่งได้
เป็ น 6 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล (Model specification)
2. การระบุความเป็ นได้ค่าเดียวของโมเดล (Model identification)
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation)
4. การประเมินความกลมกลืนหรื อความสอดคล้อง (Assessment model fit or goodness of fit
test) ระหว่ า งข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ กับ โมเดลลิ ส เรล ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบความตรงของโมเดล
(model validation) โดยใช้ก ารเปรี ยบเที ยบเมทริ ก ซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม ที่ ได้จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์
5. การปรับโมเดล (Model modification)
6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Interpretation)
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามสมการโครงสร้างเชิงเส้น
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั

D

การศึกษาวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทย เป็ นการวิ จยั เชิ งสํารวจ โดยมี ก ลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษา 2 กลุ่ ม ด้วยกัน คื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยผูว้ ิจยั จะทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบ
สํารวจความคิ ด เห็ น แล้ว นําข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ังสองกลุ่ ม มาวิเคราะห์ ห าข้อ สรุ ป โดยมี ก ารดําเนิ น การ 5
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
3. 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การประมวลค่ าทางสถิติ
3.5 การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
โดยมีสาระสําคัญตามลําดับดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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ประชากรที่เป็ นกลุ่มธนาคารเป้ าหมาย 5 แห่งได้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคาร
พาณิ ชย์ และผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 5 แห่งรวม 60 ราย ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 57 รายคิดเป็ นร้อยละ 95

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล

เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จะใช้แบบสอบถามสํารวจ
ความคิดเห็นเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยทั้ง 5 แห่ ง ซึ่ งได้พิจารณาแล้วว่าเครื่ องมือนี้จะเป็ น
เครื่ องมือที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายมาก ทําให้การเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาไม่มาก
นัก ซึ่งมีข้นั ตอนในการกําหนดเครื่ องมือดังนี้
1. นําแนวคิดเกี่ยวสมรรถนะมาออกแบบสํารวจความคิดเห็น
2. นําแบบสํารวจความคิ ด เห็ น ที่ ได้จ ากขั้น ตอนที่ 1. ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์พิจารณา
และทําการปรับปรุ งแบบสํารวจ
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3. ได้แบบสํารวจผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของ
ธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นแบบสอบถามที่ มี ลกั ษณะแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท(Rensis Likert)

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

D

เมื่ อได้ก าํ หนดเครื่ องมื อ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็จ ะทําการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล โดยมี ข้ นั ตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจากคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เพื่อขอความร่ วมมือ
จากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 5 แห่ งแห่ งละ 1 คนรวม 5 คน และขออนุ ญาตแจกแบบสํารวจให้แก่ผจู ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 แห่งแห่งละ 11 คน รวม 60 คน
2. ติดตามเพื่อเก็บรวบรวมแบบสํารวจโดยการใช้โทรศัพท์ และนัดวันเพื่อไปรับแบบสํารวจ
ด้วยตนเอง หรื อถ้าทางธนาคารไม่สะดวกก็สามารถส่ งข้อมูลกลับมาทางไปรษณี ย ์
3. ผูว้ ิจยั จะได้ขอ้ มูลสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์
จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลรวม 57 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95
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3.4 การประมวลค่ าทางสถิติ

เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูลจากแบบ
สํารวจ ตรวจสอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของแบบสํารวจ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้ อยละ
คํานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสํารวจในแต่ละด้าน
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลค่าทางสถิติของแต่ละแหล่งข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลการให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสูงใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุคคล จากผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยคํานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.5 การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น

เมื่ อทําการประมวลค่าทางสถิ ติเรี ยบร้อยแล้ว ขั้น ตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นโดยดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล (Model specification)
2. การระบุความเป็ นได้ค่าเดียวของโมเดล (Model identification)

75

3. การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation)
4. การประเมินความกลมกลืนหรื อความสอดคล้อง (Assessment model fit or goodness of fit
test) ระหว่ า งข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ กั บ โมเดลลิ ส เรล ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบความตรงของโมเดล
(model validation) โดยใช้ก ารเปรี ยบเที ยบเมทริ ก ซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม ที่ ได้จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์
5. การปรับโมเดล (Model modification)
6. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Interpretation)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

PU

D

จากการส่ งแบบสอบถามให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศ 5 แห่ งได้ผลตอบกลับมาจํานวน 57 ราย ผูว้ ิจยั จะขอนําเสนอผลการประมวลค่าทาง
สถิติและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
4.1 การประมวลค่ าทางสถิติของข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับ
สมรรถนะของผู้ จั ด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ อายุ แ ละสมรรถนะในด้ า น Focus on
Customer, Communication, Teamwork, Leadership, Technical Skill, Flexibility, Innovation,
Talent Management, Learning and Development, Motivation, Performance Managementแ ล ะ
Building Relationship
4.2 การวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของแต่
ละธนาคาร
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดที่เป็ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถนะของ
ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ ละด้ าน
4.4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องของตัวบ่ งชี้สมรรถนะของผู้จัดการฝ่ าย
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยจะนําเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้

4.1 การประมวลค่ าทางสถิติข องข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลและข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
เกีย่ วกับสมรรถนะของผู้จดั การฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

จะเป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลและวิเคราะห์ ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
สมรรถนะของผูจ้ ัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ แ ละสมรรถนะในด้าน Focus on
Customer, Communication, Teamwork, Leadership, Technical Skill, Flexibility, Innovation, Talent
Management, Learning and Development, Motivation, Performance Managementแ ล ะ Building
Relationship
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อายุงาน ของผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอายุของผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
เฉลี่ย
19.31

อายุงาน

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
10.28

จากตารางที่ 4.1 แสดงอายุงานของผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล พบว่า มีอายุงาน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 19.31 ปี และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.28
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Focus on Customer ดังตารางที่ 4.2

D

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็น
Focus on Customer

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลําดับที่

PU

มีความสามารถในการเรี ยนรู้ส่วนอื่นๆ เข้ามาปรับใช้กบั งาน
เช่น การตลาด บัญชี หรื อเชื่อมโยงงาน HR เข้ากับเรื่ องกําไร
ขาดทุน หรื อ อื่นๆ
เปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ ต้องเป็ นมุมมองจากเราเป็ นฝ่ าย
Support ธุรกิจไปเป็ น Business Partnership
มีความสามารถในการร่ วมกิจกรรมสังคม เช่น สมาคม ชมรม
เป็ นอย่างดี

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

รวม

3.95

0.67

มาก

3

4.54

0.60

มากที่สุด

1

4.04

0.71

มาก

2

4.18

0.66

มาก

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Focus on Customerอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
4.18 โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ การเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ ต้องเป็ นมุมมองจากเราเป็ นฝ่ ายSupport ธุรกิจไป
เป็ น Business Partnership
ลําดับที่ 2 คือ การมีความสามารถในการร่ วมกิจกรรมสังคม เช่น สมาคม ชมรม เป็ นอย่างดี
ลําดับที่ 3 คือ การมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ส่วนอื่นๆ เข้ามาปรับใช้กบั งาน เช่น การตลาด
บัญชี หรื อเชื่อมโยงงาน HR เข้ากับเรื่ องกําไร ขาดทุน หรื อ อื่นๆ
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รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Communication ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Communication
Communication

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

มีความรู้ความสามารถในการสื่ อสารและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

4.14

0.72

มาก

2

กล้าแสดงออกและนําเสนอได้ดี

4.44

0.63

มาก

1

รวม

4.04

0.67

มาก

D

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Communication อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.04
โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ กล้าแสดงออกและนําเสนอได้ดี
ลําดับที่ 2 คือ มีความรู ้ความสามารถในการสื่ อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่

PU

รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Teamwork ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Teamwork
Teamwork

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

สามารถทํางานเป็ นทีม จัดการตนเองได้ดี

4.35

0.69

มาก

4

ต้องรู้จกั เตรี ยมอย่างมีเหตุผล ไม่ยดึ ติดความคิดเก่าๆ

4.37

0.75

มาก

2

มีความเข้าใจในการทํางานกับกลุ่มบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม
เชื่อมัน่ ในคุณค่า "ทรัพยากรบุคคล"มีแนวคิดสมัยใหม่ใน
การพัฒนา และการฝึ กอบรมพนักงาน

4.37

0.77

มาก

2

4.58

0.63

4.42

0.71

รวม

มากที่สุด

1

มาก

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Teamwork อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.42โดย
สามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
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ลําดับที่ 1 คือ เชื่อมัน่ ในคุณค่า "ทรัพยากรบุคคล"มีแนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนา และการ
ฝึ กอบรมพนักงาน
ลําดับที่ 2 คือ ต้องรู ้จกั เตรี ยมอย่างมีเหตุผล ไม่ยดึ ติดความคิดเก่าๆ และมีความเข้าใจในการ
ทํางานกับกลุ่มบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม
ลําดับที่ 4 คือ สามารถทํางานเป็ นทีม จัดการตนเองได้ดี
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Leadership ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Leadership

D

Leadership

มีบุคลิกภาพที่มีความเป็ นผูใ้ หญ่สูง ทนต่อความกดดันและ
เก็บความลับได้ดี

ให้ความสําคัญในเรื่ อง VISION/MISSION
มีวสิ ัยทัศน์ดา้ นต่างๆ เช่น มีวสิ ัยทัศน์ดา้ นการแข่งขันมุ่งมัน่
เพื่อไปสู่ความสําเร็ จ มีวสิ ัยทัศน์ดา้ น Career Development

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.51

0.63

4.44

0.57

4.40

0.70

มากที่สุด

2

มาก

3

มาก

4

PU

เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์
ต้องมีลกั ษณะเด่นของผูน้ าํ แบบต่างๆผสมผสานกันและรู้จกั
เลือกผูน้ าํ คุณลักษณะเด่นๆมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
มีคุณธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทุ่มเทใน
การทํางานมากขึ้น

4.18

0.73

4.32

0.74

4.60

0.56

รวม

4.41

0.66

มาก
มาก

มากที่สุด

6
5

1

มาก

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Leadership อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.41โดย
สามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุ จริ ตและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทุ่มเทในการทํางานมากขึ้น
ลําดับที่ 2 คือ มีบุคลิกภาพที่มีความเป็ นผูใ้ หญ่สูง ทนต่อความกดดันและเก็บความลับได้ดี
ลําดับที่ 3 คือ สามารถทํางานเป็ นทีม จัดการตนเองได้ดี
ลําดับที่ 4 คือ มีวิสยั ทัศน์ดา้ นต่างๆ เช่น มีวิสยั ทัศน์ดา้ นการแข่งขันมุ่งมัน่ เพื่อไปสู่ความสําเร็ จ
มีวิสยั ทัศน์ดา้ น Career Development
ลําดับที่ 5 คือ ต้องมีลกั ษณะเด่นของผูน้ าํ แบบต่างๆ ผสมผสานกันและรู ้จกั เลือกผูน้ าํ
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คุณลักษณะเด่นๆ มาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
ลําดับที่ 6 คือ เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Technical Skill ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Technical Skill
Technical Skill

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

4.19

0.72

มาก

5

กําหนดนโยบาย เป้ าหมายของงาน HR ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กร และวัดผลสําเร็ จได้อย่างชัดเจน

4.49

0.66

มาก

1

มีความรู้ในเรื่ องกฎหมาย ระบบไตรภาคีและระบบทวิภาคี

3.82

0.73

มาก

7

มีความเข้าใจและความสามารถในการประสานประโยชน์
ของนายจ้างและลูกจ้าง

4.19

0.69

มาก

5

เป็ นนักเจรจาต่อรอง

4.23

0.63

มาก

4

เป็ นที่ปรึ กษาภายในองค์กร

4.35

0.58

มาก

2

บริ หารทรัพยากรบุคคลโดยระบบการมีส่วนร่ วม

4.30

0.65

มาก

3

4.23

0.67

มาก

PU

D

มีความรู้ลึก รู้จริ งในเรื่ อง HRM

รวม

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Technical Skill อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.23
โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ กําหนดนโยบาย เป้ าหมายของงาน HR ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และ
วัดผลสําเร็ จได้อย่างชัดเจน
ลําดับที่ 2 คือ เป็ นที่ปรึ กษาภายในองค์กร
ลําดับที่ 3 คือ บริ หารทรัพยากรบุคคลโดยระบบการมีส่วนร่ วม
ลําดับที่ 4 คือ เป็ นนักเจรจาต่อรอง
ลําดับที่ 5 คือ มีความรู ้ลึก รู ้จริ งในเรื่ อง HRM และมีความเข้าใจและความสามารถในการ
ประสานประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง
ลําดับที่ 7 คือ มีความรู ้ในเรื่ องกฎหมาย ระบบไตรภาคีและระบบทวิภาคี
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รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Flexibility ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Flexibility
Flexibility

D

ต้องสามารถปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุน่ สูง
ต้องเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี ต้องเปิ ดใจกว้าง รับฟังความเห็นของ
ผูอ้ ื่น
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และ
วัฒนธรรมต่างประเทศ
สามารถเรี ยนรู้ถึงกฎระเบียบของสังคมโลก และมี
International Exposure หรื อ Network
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น

ลําดับที่

4.44

0.54

มาก

2

4.49

0.60

มาก

1

4.04

0.65

มาก

3

3.86

0.69

มาก

4

4.21

0.62

มาก

PU

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Flexibility อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.21โดย
สามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี ต้องเปิ ดใจกว้าง รับฟังความเห็นของผูอ้ ื่น
ลําดับที่ 2 คือ ต้องสามารถปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุน่ สูง
ลําดับที่ 3 คือ ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมต่างประเทศ
ลําดับที่ 4 คือ สามารถเรี ยนรู ้ถึงกฎระเบียบของสังคมโลก และมี International Exposure หรื อ
Network

82

รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Innovation ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Innovation
ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์

4.21

0.65

มาก

4

กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
มี Analytical Thinking ที่ดีสามารถวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
มีความพร้อมในการเรี ยนรู้ สร้างความรู้สึกตื่นตัวที่จะ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ

4.39

0.62

มาก

1

4.14

0.69

มาก

5

4.32

0.57

มาก

3

มีความคิดที่เป็ นแง่บวกเพื่อค้นหาแง่ลบ

4.35

0.72

มาก

2

4.28

0.65

Innovation

D
รวม

PU

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Innovation อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.28โดย
สามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
ลําดับที่ 2 คือ มีความคิดที่เป็ นแง่บวกเพื่อค้นหาแง่ลบ
ลําดับที่ 3 คือ มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้สึกตื่นตัวที่จะเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
ลําดับที่ 4 คือ มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
ลําดับที่ 5 คือ มี Analytical Thinking ที่ดีสามารถวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
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รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Talent Management ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Talent Management
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
Talent Management
ค่ าเฉลีย่
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น
ต้องสามารถกําหนดนโยบายในการคัดสรรบุคคลที่เป็ น
คนเก่ง คนดีขององค์กรได้
ต้องสามารถให้ผบู้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็น
ความสําคัญของ TM
ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ.

D
รวม

4.28

0.70

มาก

1

4.18

0.76

มาก

2

4.00

0.68

มาก

3

4.15

0.71

มาก

PU

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Talent Management อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ
4.15โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องสามารถกําหนดนโยบายในการคัดสรรบุคคลที่เป็ นคนเก่ง คนดีขององค์กร
ได้
ลําดับที่ 2 คือ ต้องสามารถให้ผบู ้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็นความสําคัญของ TM
ลําดับที่ 3 คือ ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ.

รายการสมรรถนะของผู้ จัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลด้ าน Learning and Development ดัง
ตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Learning and Development
Learning and Development

ต้องสามารถกําหนดนโยบายการเรี ยนรู้และการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ต้องสามารถให้ผบู้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็น
ความสําคัญของ LD
ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.23

0.81

มาก

1

4.18

0.79

มาก

2

3.96

0.79

มาก

3

4.13

0.79

มาก
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จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Learning and Development อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ง
เท่ากับ 4.13โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องสามารถกําหนดนโยบายการเรี ยนรู ้และการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร
ลําดับที่ 2 คือ ต้องสามารถให้ผูบ้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็ นความสําคัญของ LD
ลําดับที่ 3 คือ ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Motivation ดังตารางที่ 4.11

D

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Motivation
Motivation

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.34

0.69

มาก

1

4.23

0.71

มาก

2

4.05

0.64

มาก

3

4.21

0.68

มาก

PU

ต้องสามารถกําหนดนโยบายการจูงใจพนักงานให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร
ต้องสามารถให้ผบู้ ริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วม ในการ
กําหนดและแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการจูงใจพนักงาน

ค่ าเฉลีย่

ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ
รวม

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Motivation อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4.21โดย
สามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องสามารถกําหนดนโยบายการจูงใจพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร
ลําดับที่ 2 คือ ต้องสามารถให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วม ในการกําหนดและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่ องการจูงใจพนักงาน
ลําดับที่ 3 คือ ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ
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รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน Performance Management ดังตาราง
ที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Performance Management
Performance Management
ต้องสามารถกําหนดนโยบายการจัดการผลการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ต้องสามารถให้ผบู้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็น
ความสําคัญของ PM

D

ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ PM
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.43

0.60

มาก

1

4.34

0.67

มาก

2

4.07

0.66

มาก

3

4.28

0.64

มาก

PU

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Performance Management อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ง
เท่ากับ 4.28 โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องสามารถกําหนดนโยบายการจัดการผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ลําดับที่ 2 คือ ต้องสามารถให้ผบู ้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม และเห็นความสําคัญของ PM
ลําดับที่ 3 คือ ต้องสามารถกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิ PM

รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลด้ าน Building Relationship ดังตารางที่
4.13

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Building Relationship
Building Relationship

ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ภายใน เช่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนลักษณะส่ วนตัวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานได้
ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ภายนอก เช่น การให้
ความสําคัญกับผลกระทบที่มาจากภายนอก การสามารถระบุ
และรักษาผูท้ ี่จะมาสนับสนุนและมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจ

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.36

0.59

มาก

1

4.21

0.53

มาก

2
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
Building Relationship

ค่ าเฉลีย่

ต้องสามารถสร้างเครื อข่ายภายนอก เช่น การให้ความสําคัญ
กับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และค่านิยมที่แตกต่าง ใน
การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก และ ตอบสนองในรู ปของ
เครื อข่ายอย่างรวดเร็ ว
รวม

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ลําดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น

4.21

0.56

มาก

4.26

0.56

มาก

2

PU

D

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลด้าน Building Relationship อยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ
4.26 โดยสามารถเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ภายใน เช่น สามารถ ปรับเปลี่ยนลักษณะส่ วนตัว
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานได้
ลํา ดับ ที่ 2 คื อ ต้อ งสามารถสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กับ ภายนอก เช่ น การให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ผลกระทบที่มาจากภายนอก การสามารถระบุและรักษาผูท้ ี่จะมาสนับสนุ นและมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจ
และต้องสามารถสร้างเครื อข่ายภายนอก เช่น การให้ความสําคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่แตกต่าง ในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก และ ตอบสนองในรู ปของเครื อข่ายอย่างรวดเร็ ว
สรุ ปความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ ละด้ าน ดังตารางที่
4.14

ตารางที่ 4.14 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคลด้ าน

Focus on Customer
Communication
Teamwork
Leadership

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

4.18
4.20
4.42
4.41

0.66
0.67
0.71
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

10
9
1
2
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคลด้ าน

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

Technical Skill

4.23

0.67

มาก

6

Flexibility

4.21

0.62

มาก

7

Innovation

4.28

0.65

มาก

3

Talent Management

4.15

0.71

มาก

11

Learning and Development

4.13

0.79

มาก

12

Motivation

4.21

0.68

มาก

7

Performance Management

4.28

0.64

มาก

3

Building Relationship

4.26

0.56

มาก

5

4.25

0.67

มาก

D

ค่ าเฉลีย่

รวม

PU

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล อยู่ในระดับ มาก โดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยซึ่ งเท่ ากับ 4.25โดยสามารถเรี ยง
ตามลําดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ Teamwork
ลําดับที่ 2 คือ Leadership
ลําดับที่ 3 คือ Innovation และ Performance Management
ลําดับที่ 5 คือ Building Relationship
ลําดับที่ 6 คือ Technical Skill
ลําดับที่ 7 คือ Flexibility และ Motivation
ลําดับที่ 9 คือ Communication
ลําดับที่ 10 คือ Focus on Customer
ลําดับที่ 11 คือ Talent Management
ลําดับที่ 12 คือ Learning and Development
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สรุ ปความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคลในแต่ ละด้ านจําแนก
ตามธนาคาร ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับความ
คิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านจําแนกตามธนาคาร
รายการสมรรถนะ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารไทยพานิชย์
ค่ าเฉลีย่ ลําดับที่ ค่ าเฉลีย่ ลําดับที่ ค่ าเฉลีย่ ลําดับที่ ค่ าเฉลีย่ ลําดับที่ ค่ าเฉลีย่ ลําดับที่
บุคคลด้ าน
4.30

5

4.27

11

4.39

4

4.09

12

3.79

10

2. Communication

4.23

11

4.36

9

4.46

3

4.32

7

4.05

1

3. Teamwork

4.41

2

4.55

2

4.62

2

4.68

1

3.80

9

4. Leadership

4.52

1

4.58

1

4.64

1

4.42

2

3.83

8

5. Technical Skill

4.30

5

4.40

8

4.16

11

4.32

7

3.95

5

6. Flexibility

4.07

12

4.45

5

4.19

10

4.30

9

4.02

3

7. Innovation
8. Talent
Management
9. Learning and
Development

4.27

7

4.55

2

4.34

5

4.35

6

3.89

6

4.27

7

4.42

7

4.21

8

4.24

11

3.61

11

4.39

3

4.52

4

4.14

12

4.27

10

3.30

12

10. Motivation
11. Performance
Management
12. Building
Relationship

4.27

7

4.36

9

4.20

9

4.36

5

3.85

7

4.27

7

4.45

5

4.28

6

4.39

4

4.00

4

4.36

4

4.27

11

4.22

7

4.42

2

4.03

2

PU

D

1. Focus on
Customer

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็ น ถึ ง ระดับความคิดเห็ นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละธนาคาร โดยเรี ยงตามลําดับความคิดเห็นของแต่ละธนาคาร ดังต่อไปนี้
ความคิ ด เห็ น ใน รายการสมรรถน ะของผู ้ จ ั ด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของ
ธนาคารกรุ ง ไทย ลํา ดับ ที่ 1 คื อ Leadership ลํา ดับ ที่ 2 คื อ Teamwork ลํา ดับ ที่ 3 คื อ Learning and
Development ลําดับ ที่ 4 คื อ Building Relationship ลําดับ ที่ 5 คื อ Focus on Customer และ Technical
Skill ลํ า ดั บ ที่ 7 คื อ Innovation, Talent Management, Motivation และ Performance Management
ลําดับที่ 11 คือ Communication ลําดับที่ 12 คือ Flexibility ธนาคารกรุ งเทพ ลําดับที่ 1 คือ Leadership
ลําดับ ที่ 2 คื อ Teamwork และ Innovation ลําดับ ที่ 4 คื อ Learning and Development ลําดับ ที่ 5 คื อ
Flexibility และ Performance Management ลําดับที่ 7 คือ Talent Management ลําดับที่ 8 คือ Technical
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Skill ลําดับที่ 9 คือ Communication และ Motivation ลําดับที่ 11 คือ Focus on Customer และ Building
Relationship ธนาคารทหารไทย ลําดับ ที่ 1 คื อ Leadership ลําดับ ที่ 2 คื อ Teamwork ลําดับ ที่ 3 คื อ
Communication ลําดับที่ 4 คือ Focus on Customer ลําดับที่ 5 คือ Innovation ลําดับที่ 6 คือ Performance
Management ลําดับ ที่ 7 คื อ Building Relationship ลําดับ ที่ 8 คื อ Talent Management ลําดับ ที่ 9 คื อ
Motivation ลําดับ ที่ 10 คื อ Flexibility ลําดับ ที่ 11 คื อ Technical Skill ลําดับ ที่ 12 คื อ Learning and
Development ธนาคารกสิ ก รไทย ลําดับ ที่ 1 คื อ Teamwork ลําดับ ที่ 2 คื อ Leadership และ Building
Relationship ลํ า ดั บ ที่ 4 คื อ Performance Management ลํ า ดั บ ที่ 5 คื อ Motivation ลํ า ดั บ ที่ 6 คื อ
Innovation ลําดับที่ 7 คือ Communication และ Technical Skill ลําดับที่ 9 คือ Flexibility ลําดับที่ 10 คือ
Learning and Development ลําดับที่ 11 คือ Talent Management ลําดับที่ 12 คือ Focus on Customer
ธนาคารไทยพานิชย์ ลําดับที่ 1 คือ Communication ลําดับที่ 2 คือ Building Relationship ลําดับที่ 3 คือ
Flexibility ลํา ดั บ ที่ 4 คื อ Performance Management ลํา ดั บ ที่ 5 คื อ Technical Skill ลํา ดั บ ที่ 6 คื อ
Innovation ลําดับที่ 7 คือ Motivation ลําดับที่ 8 คือ Leadership ลําดับที่ 9 คือ Teamwork ลําดับที่ 10 คือ
Focus on Customer ลําดับที่ 11 คือ Talent Management ลําดับที่ 12 คือ Learning and Development

PU

4.2 การวิเคราะห์ เพือ่ เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่
ละธนาคาร

สมมติฐานที่ 1 รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ ละด้ านมีความแตกต่ าง
กันในแต่ ละธนาคาร
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละด้านจําแนกตามธนาคาร
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ าย
บริหารทรัพยากรบุคคลด้ าน

กรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กสิ กรไทย ไทยพาณิชย์
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเฉลีย่

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเฉลีย่

F

Sig.

4.30

4.27

4.39

4.09

3.79

3.82

0.01**

2. Communication (CO)

4.23

4.36

4.46

4.32

4.05

0.84

0.51

3. Teamwork (T)

4.41

4.55

4.62

4.68

3.80

4.55

0.00**

4. Leadership ( L)

4.52

4.58

4.64

4.42

3.83

5.09

0.00**

5. Technical Skill (TS)

4.30

4.40

4.16

4.32

3.95

1.34

0.27

6. Flexibility (F)

4.07

4.45

4.19

4.30

4.02

1.57

0.20

7. Innovation (I)

4.27

4.55

4.34

4.35

3.89

2.60

0.05*

8. Talent Management (TM)

4.27

4.42

4.21

4.24

3.61

2.90

0.03*

9. Learning and Development (LD)

4.39

4.52

4.14

4.27

3.30

6.48

0.00**

10. Motivation (M)

4.27

4.36

4.20

4.36

3.85

1.45

0.23

11. Performance Management (PM)

4.27

4.45

4.28

4.39

4.00

1.20

0.32

12. Building Relationship (BR)

4.36

4.27

4.22

4.42

4.03

1.03

0.40

PU

D

1. Focus on Customer (F)

* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01

ผลการเปรี ยบเทียบดังตารางที่ 4.16 พบว่า มีความแตกต่างของรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลในด้าน Focus on Customer (F), Teamwork (T), Leadership ( L), Learning and
Development (LD) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และด้าน Innovation (I)และTalent Management
(TM) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

พิจารณาความแตกต่างของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุ คคล โดยทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไว้ในตารางที่ 4.17 ดังนี้
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ น
รายคู่โดยวิธี LSD
Sig.
รายการสมรรถนะของ
กลุ่ม กลุ่มที่ กลุ่มที่ กลุ่มที่ กลุ่มที่ กลุ่มที่
ธนาคาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร

ที่
5
1
2
3
4
ทรัพยากรบุคคลด้าน

Focus on Customer (F)

4.27

1
2

4.39

3

4.09

4

3.79

5

4.41
4.55

1
2

4.62

3

4.68

4

3.80

5

4.52
4.58

1
2

4.64

3

4.42

4

3.83

5

4.27
4.55

1
2

4.34

3

4.35

4

3.89

5

4.27
4.42

1
2

4.21

3

4.24

4

3.61

5

4.39
4.52

1
2

4.14

3

4.27

4

3.30

5

4.30

D

กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ทหารไทย
กสิ กรไทย
ไทยพานิชย์

Teamwork (T)

.853

.629

.232

.005**

-

.499

.311

.008**

-

.087

.001**

-

.089
-

-

.571

.373

259

.013*

-

.762

.571

.003**

-

.773

.001**

-

.001**
-

-

.769

.531

.659

.002**

-

.747

.463

.001**

-

.279

.000**

-

.006**

PU

Leadership ( L)

-

Innovation (I)

Talent Management (TM)

Learning and Development
(LD)

-

-

.201

.746

.731

075

-

.311

.346

.003**

-

.973

.031*

-

.035*
-

-

.567

.787

.904

.014*

-

.388

.489

.003**

-

.885

.021*

-

.019*
-

-

.652

.333

.650

.000**

-

.156

.367

.000**

-

.611

.002**

-

.001**
-
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จากตารางที่ 4.17 พิ จารณาความแตกต่ างของความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ รายการสมรรถนะของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Focus on Customer พบว่า
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพและ
ธนาคารทหารไทยมีความแตกต่างกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Teamwork พบว่า รายการ
สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารทหารไทยและธนาคาร
กสิ ก รไทยมี ค วามแตกต่ า งกับ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ ร ะดับ นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 และ
ธนาคารกรุ งไทยกับธนาคารไทยพาณิ ชย์มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Leadership พบว่า รายการ
สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารทหาร
ไทย และธนาคารกสิ กรไทยมีความแตกต่างกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Innovation พบว่า รายการ
สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุ งเทพมีความแตกต่างกับธนาคารไทย
พาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิ กรไทยมีความ
แตกต่างกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Talent Management พบว่า
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรัพ ยากรบุคคลของธนาคารกรุ งเทพมี ความแตกต่างกับ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และธนาคารกรุ งไทย ธนาคารทหารไทย
และธนาคารกสิ กรไทยมีความแตกต่างกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลด้าน Learning and Development
พบว่า รายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารทหารไทย และธนาคารกสิ กรไทยมีความแตกต่างกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
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รายการสมรรถนะด้ าน Focus on Customer
- ควรจะมีความรอบรู ้ในเรื่ องแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานเป็ นอย่างดี
รายการสมรรถนะด้ าน Communication
- ควรจะมีทกั ษะการพูดในเชิง Positive ผ่อนหนักเป็ นเบา กระชับรวบรัดตรงประเด็น
- มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองและการสื่ อความต่อ
- ควรมีทกั ษะในการเจรจาโน้มน้าว มีความสามารถในการนําเสนอต่อสาธารณะ
รายการสมรรถนะด้ าน Teamwork
- สร้างสภาวะสมดุลในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อทีมให้สมดุล
รายการสมรรถนะด้ าน Leadership
- ต้องสามารถสร้าง Leadership ที่เป็ นต้นแบบให้องค์กรได้
รายการสมรรถนะด้ าน Technical Skill
- นําสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารงาน ประยุกต์งานทรัพยากรบุคคลกับสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์
รายการสมรรถนะด้ าน Flexibility
- มีความสัมพันธภาพที่ดีกบั พนักงานทุกๆ ระดับโดยเฉพาะสหภาพแรงงาน
รายการสมรรถนะด้ าน Innovation
- ส่ งเสริ มกิจกรรม KM ให้เป็ นวัฒนธรรมในองค์กร
รายการสมรรถนะด้ าน Talent Management
รายการสมรรถนะด้ าน Learning and Development
รายการสมรรถนะด้ าน Motivation
- พนักงานในฝ่ ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็ นตัวอย่างในการทําตามนโยบายขององค์กร
รายการสมรรถนะด้ าน Performance Management
- สามารถกําหนดรู ปแบบหรื อกระบวนการในการนํา PM Score ไปใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม
รายการสมรรถนะด้ าน Building Relationship
- ควรมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าขององค์กร เพื่อให้ทราบความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งเป็ นข้อมูลในการสรรหา
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4.4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องของตัวบ่ งชี้สมรรถนะของผู้จดั การ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 4.18 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ แบบเพียร์ สันของตัวบ่ งชี้
สมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
FOCUS

TECH

COMU

TEAM

LEADER

FOCUS
TECH
COMU
TEAM
LEADER
FLEXI
INNOVA
MOTIVA
BUILD
Mean
S.D.

1.000
0.599**
0.631**
0.626**
0.634**
0.504**
0.577**
0.516**
0.497**
4.1756
0.45036

1.000
0.692**
0.615**
0.748**
0.725**
0.800**
0.783**
0.606**
4.2256
0.51878

1.000
0.648**
0.652**
0.688**
0.658**
0.534**
0.486**
4.2895
0.58208

1.000
0.739**
0.608**
0.641**
0.587**
0.428**
4.4167
0.62738

1.000
0.681**
0.838**
0.724**
0.532**
4.4065
0.55068

D

ตัวบ่ งชี้

FLEXI

INNOVA

MOTIVA

BUILD

1.000
0.802**
0.533**
0.533**
4.2061
0.47275

1.000
0.700**
0.538**
4.2807
0.52080

1.000
0.685**
4.2087
0.59862

1.000
4.2614
0.49530

PU

Bartlett’s Test of Sphericity = 395.233 P = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.892
หมายเหตุ ** P < 0.01
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องของตัวบ่ งชี้สมรรถนะของผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นํา้ หนักองค์ ประกอบ
b(SE)

t

R2

0.87 (0.14)
0.70

6.19
-

0.76
0.49

0.84
0.78 (0.12)

6.51

0.70
0.60

3.1 Innovation
3.2 Leader ship

0.92 (0.08)
0.91

11.05
-

0.85
0.82

3.3 Flexibility

0.86 (0.11)

8.05

0.75

3.4 Motivation

0.77 (0.10)

7.73

0.61

3.5 Building Relationship

0.61 (0.12)

5.31

0.38

1. ความรู้(Knowledge)

1.02 (0.17)

5.94

0.99

2. ทักษะ(Skill)

0.95 (0.14)

7.02

0.91

ตัวบ่ งชี้

D

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
1. ความรู้ (Knowledge)
1.1 Technical Skill
1.2 Focus on Customer
2. ทักษะ(Skill)
2.1 Communication
2.2 Teamwork
3. คุณลักษณะ(Attributes)

PU

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

3. คุณลักษณะ(Attributes)
0.94 (0.12)
7.84
0.88
Chi-square = 19.80, df = 19,P = 0.41,GFI = 0.93,AGFI = 0.97,RMR = 0.035,RMSEA = 0.039
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องของโมเดลตัวบ่ งชี้สมรรถนะของผู้จัดการฝ่ าย
บริหารทรัพยากรบุคคล
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Chi-square = 9.84, df = 6,P = 0.13,GFI = 0.99,AGFI = 0.97,RMR = 0.035,RMSEA = 0.039

ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องของโมเดลตัวบ่ งชี้สมรรถนะของ
ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

4.4.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่ งชี้สมรรถนะของผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล สมรรถนะของผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล พบว่าทุ กตัวบ่งชี้ มีความสัมพัน ธ์กัน อย่างมี นัยสําคัญ (P<0.01) โดยมี ค่า
สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.428 ถึง 0.838 และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก คู่ของตัวบ่งชี้ ที่มีความสัมพันธ์กนั
มากที่ สุ ด คื อ (Innovation) และ (Leader ship) ส่ ว นคู่ ต ัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
( Teamwork) และ ( Building Relationship) ค่ า สถิ ติ Bartlett’s Test of Sphericity มี ค่ า เท่ ากั บ 395.233
(P<0.000) แสดงว่าค่ าเมทริ ก ซ์ ส หสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัว บ่ งชี้ แตกต่ างจากเมทริ ก ซ์ เอกลัก ษณ์ อ ย่างมี
นัยสําคัญ และค่ าดัชนี ไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มี ค่า
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เท่ ากับ 0.892 ซึ่ งมี ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวบ่ งชี้ มีความสัมพัน ธ์กนั สู งเหมาะสมที่ จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะของสมรรถนะ พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 19.80 ซึ่ง
มีค่าความน่ าจะเป็ นเข้าใกล้ 1 (P = 0.41) ที่องศาอิสระเท่ากับ 19 นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่ายอมรับโมเดลของการวิจยั สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์และดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) มี ค่าเท่ ากับ 0.93 ดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นที่ ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.97 รวมทั้งดัชนี รากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.035 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์โมเดลที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุคคลกับตัวแปรสังเกตได้ซ่ ึ งเป็ นตัวแปรบ่งชี้คุณลักษณะสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุ ค คล พบว่ามี ค่ านํ้าหนัก องค์ป ระกอบทั้ง 9 ตัว มี ค่ าเป็ นบวก มี ข นาดตั้งแต่ 0.61 ถึ ง 0.92 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ Innovation รองลงมาคือ Leader ship และTechnical Skill ส่ วนตัวบ่งชี้ที่มีน้ าํ หนักความสําคัญ
น้อยที่สุด ได้แก่ Building Relationship
เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ สมรรถนะของผู้ จั ด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
โดยองค์ประกอบด้านความรู ้ (Knowledge) พบว่าตัวบ่งชี้ ที่มีน้ าํ หนักสําคัญมากที่สุด ได้แก่ Technical
Skill ซึ่ งมี ค่ านํ้าหนัก องค์ป ระกอบเท่ ากับ 0.87 รองลงมาคื อ Focus on Customer ซึ่ งมี ค่ านํ้าหนัก
องค์ป ระกอบ 0.70 โดยสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนตัว องค์ป ระกอบของความรู ้ (Knowledge)
ได้ร้อยละ 76 และ 49 ตามลําดับ องค์ประกอบด้านทักษะ (Skill) พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีน้ าํ หนักสําคัญมาก
ที่สุด ได้แก่ Communication ซึ่ งมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 รองลงมาคือ Teamwork ซึ่ งมี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.78 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวองค์ประกอบของทักษะ (Skill) ได้
ร้อยละ 70 และ 60 ตามลําดับ และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ (Attribute) พบว่าตัวบ่งชี้ ที่มีน้ าํ หนัก
สําคัญมากที่สุด ได้แก่ Innovation ซึ่ งมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ Leader ship
Flexibility Motivation Building Relationship ตามลําดับ ซึ่ งมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91
0.86 0.77 และ 0.61 ตามลําดับ โดยสามารถอธิ บายความแปรปรวนตัวองค์ประกอบของคุณลักษณะ
(Attribute) ได้ร้อยละ 82 75 61 และ 38 ตามลําดับ
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ สอง ซึ่ งเป็ นผลการ
วิเคราะห์ โมเดล สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล (Competency for HR Manager)
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอัน ดับที่ สองกับองค์ประกอบในแต่ละด้านสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอันดับที่ หนึ่ งพบว่า องค์ประกอบ สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
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บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ง 3 ด้านได้แ ก่ ด้านความรู ้ (Knowledge) ด้านทัก ษะ (skill) และ คุ ณ ลัก ษะ
(Attribute) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน แสดงว่าองค์ประกอบ
สมรรถนะ ทั้ง 3 ด้าน เป็ นตัวบ่งชี้ถึงสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยองค์ประกอบที่มีน้ าํ หนักความสําคัญมากที่สุดของสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู ้ (Knowledge) รองลงมาคือ องค์ประกอบด้าน
ทักษะ (skill) และ องค์ประกอบด้านคุ ณ ลักษณะ (Attribute) ซึ่ งมี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.02
,0.95 และ 0.94 ตามลําดับ โดยองค์ประกอบแต่ละด้านสามารถอธิบายความแปรปรวนในโมเดลตัวบ่งชี้
สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 99 ,91 และ 88 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

D

ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั จะกล่าวโดยสรุ ปถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาํ เนิ นการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป และ
ข้อเสนอแนะสําหรับผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ 2 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทย
เครื่ องมือที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งมีข้ นั ตอนในการกําหนดเครื่ องมือ 3 ขั้นตอน

ดังนี้

PU

ขั้นตอนที่ 1 นําแนวคิดเกี่ยวสมรรถนะมาออกแบบสํารวจความคิดเห็น
ขั้น ตอนที่ 2 นําแบบสํารวจความคิ ด เห็ น ที่ ได้จากขั้น ตอนที่ 1 ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์พิจารณา และปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 3 ได้แบบสํารวจผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของ
ธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Rensis Likert)
ประชากรที่เป็ นกลุ่มธนาคารเป้ าหมาย 5 แห่ งได้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 กลุ่ ม คื อ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 5 แห่ ง พบว่าผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 60 ราย สามารถเก็บข้อมูล และนํามาใช้ในการวิจยั
ได้ 57 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
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5.1 สรุ ปผลการวิจยั
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การสรุ ปผลการวิจยั ได้แยกออกเป็ น 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามและสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล มีอายุงานเฉลี่ยอยูท่ ี่ 19-31 ปี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ความคิดเห็ นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมาก
โดยสามารถเรี ยงตามลํา ดับ ความคิ ด เห็ น ได้ดัง ต่ อ ไปนี้ ลํา ดับ ที่ 1 คื อ Teamwork ลํา ดับ ที่ 2 คื อ
Leadership ลํ า ดั บ ที่ 3 คื อ Innovation แ ล ะ Performance Management ลํ า ดั บ ที่ 5 คื อ Building
Relationship ลํา ดับ ที่ 6 คื อ Technical Skill ลํา ดับ ที่ 7 คื อ Flexibility และ Motivation ลํา ดับ ที่ 9 คื อ
Communication ลําดับ ที่ 10 คื อ Focus on Customer ลําดับ ที่ 11 คื อ Talent Management และลําดับ ที่
12 คือ Learning and Development
ระดับความคิดเห็ นในรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
ธนาคาร ได้แ ก่ ธนาคารกรุ ง ไทย ลําดับ ที่ 1 คื อ Leadership ลําดับ ที่ 2 คื อ Teamwork ลําดับ ที่ 3 คื อ
Learning and Development ลําดับ ที่ 4 คื อ Building Relationship ลําดับ ที่ 5 คื อ Focus on Customer
และ Technical Skill ลํา ดั บ ที่ 7 คื อ Innovation, Talent Management, Motivation และ Performance
Management ลําดับที่ 11 คือ Communication ลําดับที่ 12 คือ Flexibility ธนาคารกรุ งเทพ ลําดับที่ 1 คือ
Leadership ลําดับที่ 2 คือ Teamwork และ Innovation ลําดับที่ 4 คือ Learning and Development ลําดับ
ที่ 5 คือ Flexibility และ Performance Management ลําดับ ที่ 7 คือ Talent Management ลําดับที่ 8 คื อ
Technical Skill ลําดับที่ 9 คือ Communication และ Motivation ลําดับที่ 11 คือ Focus on Customer และ
Building Relationship ธนาคารทหารไทย ลําดับที่ 1 คือ Leadership ลําดับที่ 2 คือ Teamwork ลําดับที่
3 คื อ Communication ลํา ดั บ ที่ 4 คื อ Focus on Customer ลํา ดั บ ที่ 5 คื อ Innovation ลํา ดั บ ที่ 6 คื อ
Performance Management ลําดับ ที่ 7 คื อ Building Relationship ลําดับ ที่ 8 คื อ Talent Management
ลําดับ ที่ 9 คื อ Motivation ลําดับ ที่ 10 คื อ Flexibility ลําดับ ที่ 11 คื อ Technical Skill ลําดับ ที่ 12 คื อ
Learning and Development ธนาคารกสิ ก รไทย ลําดับ ที่ 1 คื อ Teamwork ลําดับ ที่ 2 คื อ Leadership
และ Building Relationship ลําดับที่ 4 คือ Performance Management ลําดับที่ 5 คือ Motivation ลําดับ
ที่ 6 คือ Innovation ลําดับที่ 7 คือ Communication และ Technical Skill ลําดับที่ 9 คือ Flexibility ลําดับ
ที่ 10 คื อ Learning and Development ลําดับ ที่ 11 คื อ Talent Management ลําดับ ที่ 12 คื อ Focus on
Customer ธนาคารไทยพานิ ช ย์ ลําดับ ที่ 1 คื อ Communication ลําดับ ที่ 2 คื อ Building Relationship
ลําดับที่ 3 คือ Flexibility ลําดับที่ 4 คือ Performance Management ลําดับที่ 5 คือ Technical Skill ลําดับ
ที่ 6 คือ Innovation ลําดับที่ 7 คือ Motivation ลําดับที่ 8 คือ Leadership ลําดับที่ 9 คือ Teamwork ลําดับ
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ที่ 10 คื อ Focus on Customer ลํา ดั บ ที่ 11 คื อ Talent Management ลํา ดั บ ที่ 12 คื อ Learning and
Development
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์
รายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ ละด้ านมีความแตกต่ างกันใน
แต่ ละธนาคาร
ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.14 พบว่า มีความแตกต่างของรายการสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลในด้าน Focus on Customer (F), Teamwork (T), Leadership ( L), Learning and
Development (LD) และด้าน Innovation (I)และTalent Management (TM)

D

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดั บ ที่ ส องของตั วบ่ ง ชี้ ส มรรถนะของ
ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

PU

องค์ประกอบ สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล โดยองค์ประกอบด้าน
ความรู ้ (Knowledge) พบว่ าตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี น้ ําหนัก สํ าคัญ มากที่ สุ ด ได้แ ก่ Technical Skill รองลงมาคื อ
Focus on Customer องค์ประกอบด้านทักษะ (Skill) พบว่า ตัวบ่งชี้ ที่มีน้ ําหนักสําคัญมากที่ สุด ได้แก่
Communication รองลงมาคือ Teamwork และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ (Attribute) พบว่าตัวบ่งชี้ที่
มีน้ าํ หนักสําคัญมากที่สุด ได้แก่ Innovation รองลงมาคือ Leader ship Flexibility Motivation Building
Relationship ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ซึ่ งเป็ นผล
การวิ เคราะห์ โ มเดล สมรรถนะของผู ้จ ัด การฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล (Competency for HR
Manager) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอันดับที่สองกับองค์ประกอบในแต่ละด้านสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ งพบว่า องค์ประกอบ สมรรถนะของผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู ้ (Knowledge) ด้านทักษะ (skill) และ คุณลักษะ
(Attribute) โดยองค์ประกอบที่ มีน้ าํ หนักความสําคัญ มากที่ สุดของสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพ ยากรบุ คคล ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู ้ (Knowledge) รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านทักษะ
(skill) และ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ (Attribute)

5.2 อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ องสมรรถนะในปั จจุบนั ของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทย สามารถนําผลการวิจยั มาอภิปรายภาพรวมตามระดับความคิดเห็ นในรายการ
สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ มาเรี ยงตามลําดับความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อยดังนี้
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ลําดับที่ 1 คือ Teamwork
ลําดับที่ 2 คือ Leadership
ลําดับที่ 3 คือ Innovation และ Performance Management
ลําดับที่ 5 คือ Building Relationship
ลําดับที่ 6 คือ Technical Skill
ลําดับที่ 7 คือ Flexibility และ Motivation
ลําดับที่ 9 คือ Communication
ลําดับที่ 10 คือ Focus on Customer
ลําดับที่ 11 คือ Talent Management
ลําดับที่ 12 คือ Learning and Development
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่สองของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ ได้ว่าสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 ด้านดังนี้
ด้ านที่ 1 ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้ องมีความรู้ (Knowledge)
โดยจะต้องมี ความสามารถ 2 ด้านได้แก่ 1. ความสามารถทางด้าน Technical Skill และ 2.
ความสามารถทางด้าน Focus on Customer
ด้ านที่ 2 ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้ องมีทกั ษะ(Skill)
โดยจะต้องมี ความสามารถ 2 ด้านได้แก่ 1. ความสามารถทางด้าน Communication และ 2.
ความสามารถทางด้าน Teamwork
ด้ านที่ 3 ผู้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้ องมีคุณลักษณะ(Attributes)
โดยจะต้ อ งมี ค วามสามารถ 5 ด้ า นได้ แ ก่ 1.ความสามารถทางด้ า น Innovation 2.
ความสามารถทางด้าน Leader ship 3.ความสามารถทางด้าน Flexibility 4.ความสามารถทางด้าน
Motivation 5.ความสามารถทางด้าน Building Relationship
ส่ วนลํา ดั บ ที่ 11 คื อ Talent Management และลํา ดั บ ที่ 12 คื อ Learning and Development
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่ให้ความสําคัญของ 2 ข้อนี้ เนื่ องจากไม่ใช่ความสามารถ
ของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงถูกตัดออก

5.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์

1. สมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรัพ ยากรบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ กล่าวคือผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พยากรบุคคลของ
ธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศไทยจะต้อ งมี ความรู ้ (Knowledge) ทั ก ษะ(Skill) และคุ ณ ลัก ษณะ
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(Attributes) ที่ เหมาะสมจึ ง จะบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของธนาคารพาณิ ช ย์ใ นประเทศไทยให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
2. ผู ้จ ัด การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศไทยจะต้อ งมี
ความสามารถ 9 ด้ า นได้ แ ก่ Technical Skill Focus on Customer Communication Teamwork
Innovation Leader ship Flexibility Motivation Building Relationship จึ งจะบริ หารทรัพยากรบุ คคล
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยได้บรรลุผลสําเร็ จได้

5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
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1. ควรมีการวิจยั เรื่ องเดียวกัน แต่เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารคนละฝ่ าย
กัน เช่ น การศึ กษาเปรี ยบเที ยบสมรรถนะของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล กับผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาดในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งว่าสามารถใช้สมรรถนะเดียวกันได้หรื อไม่
2. น่ าจะมีการวิจยั เรื่ องนี้ อีก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในธุ รกิจอื่น ๆ ที่มีอยูม่ ากมายหลายแห่ งใน
ประเทศไทย เพื่อเปรี ยบเที ยบผลที่ ได้กบั การวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งถ้าผลใกล้เคียง จะได้เป็ นหลักเกณฑ์หรื อ
มาตรฐานในการอ้างไปถึงประชากรทั้งหมดได้
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