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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถ
1.1 ความหมายของสมรรถนะความสามารถ
สมรรถนะความสามารถ (Competency) คือ ผลรวมของทักษะ ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ
ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจ ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม (Demonstrated Behavior)
ซึง่ มีความสาคัญและ ส่งผลต่อ ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่กาหนด
David C. McClellandอธิบายถึงการนาสมรรถนะความสามารถไปเปรี ยบเทียบกับ โมเดล
ภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg Model)โดยอธิบายว่า การเรี ยนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถไม่ได้ หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ เห็นเท่านัน้ แต่รวมถึงที่มาของพฤติกรรมนันด้
้ วยว่าเกิดจากองค์ประกอบในเรื่ องใด
จึงได้ นาองค์ประกอบของสมรรถนะมาจัดกลุม่ และแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็ น 2 ส่วนหลักเพื่อให้
ง่ายต่อการทาความเข้ าใจองค์ประกอบของสมรรถนะความสามารถ
องค์ ประกอบของสมรรถนะความสามารถ
ส่วนที่มองเห็น

1. ความรู้ความเข้าใจ
(Knowledge & Understanding)
2. ทักษะ (Skills)

ส่วนที่ซ่อนเร้น

1. แนวคิดของตน (Self-concept)
2. อุปนิสัย (Trait)
3. แรงจูงใจ (Motive)
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ส่วนแรก : ส่วนที่มองเห็นชัด เป็ น ส่วนที่มองเห็นชัดเป็ นส่วนที่อยูเ่ หนือน ้า ซึง่ สามารถแสดง
พฤติกรรม และสามารถพัฒนาได้ ง่าย ประกอบไปด้ วย
1. ความรู้ความเข้ าใจ (Knowledge and Understanding)
2. ทักษะในการทางาน (Skills)
ส่วนที่สอง: ส่วนที่ซอ่ นเร้ น เป็ นส่วนที่มองเห็นไม่ชดั อยูใ่ ต้ น ้า เรี ยกว่า คุณลักษณะ (Attributes) ซึง่
หมายถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ประกอบไปด้ วยแนวคิดของตน (Self-concept)อุปนิสยั (Trait) และแรงจูงใจ
(Motive) ซึง่ ส่ว นประกอบเหล่านี ้เป็ นส่วนที่จะต้ องใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาหรื อปรับปรุงมากกว่าส่วนที่เป็ น
ความรู้ความเข้ าใจและทักษะในการทางาน

1.2ประเภทของสมรรถนะความสามารถ
ประเภทสมรรถนะความสามารถของ กปภ.แบ่งเป็ น 4 ประเภทดังภาพแสดงต่อไปนี ้
Core Competency
คือ สมรรถนะความสามารถหลักที่พนักงาน
ทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้ องมีร่วมกัน
Managerial Competency
คือ สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร
ที่กาหนดขึ ้นสาหรับผู้บริหาร
Functional Competency
คือ สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน
แตกต่างกันตามขอบเขตของหน่วยงาน
Position Competency
คือ สมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงาน
แตกต่างกันตามบทบาทหลักที่ตาแหน่งงาน
นันรั
้ บผิดชอบอยู่

1. สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency:CC)หมายถึง สมรรถนะความสามารถที่
องค์กรคาดหวังว่าบุคลากรทุกคนทุกระดับ จาเป็ น ต้ องมี เพื่อ สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสยั ของคนในองค์กรโดยรวมพฤติกรรมเหล่านันจะมี
้ สว่ นที่จะช่วยสนับสนุนให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วิสยั ทัศน์หรื อนโยบายองค์กร(Corporate Policy)
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2. สมรรถนะความสามารถ เพื่อ การบริหาร (Managerial Competency:MC) หมายถึง
สมรรถนะความสามารถที่องค์กรคาดหวังกับผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างานขึ ้นไปจาเป็ นต้ องมี เพื่อให้ สามารถ
บริหารจัดการงาน เงิน คน ให้ ประสบคว ามสาเร็จตามเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดขึ ้นซึง่ กปภ . ได้ กาหนด
สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหารไว้ 5 สมรรถนะ
3. สมรรถนะความสามารถของหน่ วยงาน (Functional Competency:FC)หมายถึง สมรรถนะ
ความสามารถที่องค์กรคาดหวังกับบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน ตังแต่
้ ระดับฝ่ าย/สานัก /หรื อเที ยบเท่าจนถึง
ระดับปฏิบตั กิ าร จะต้ องมีเพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้ ซึง่ สมรรถนะ
ความสามารถนี ้กาหนดขึ ้นจากขอบเขตหน้ าที่งานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน (Function Description: FD)
ซึง่ กปภ . ได้ กาหนดสมรรถนะความสามารถของหน่วยงานไว้ ทัง้ หมด จานวน 14 สมรรถนะ และกาหนดให้
หน่วยงานระดับฝ่ าย/สานัก/หรื อเทียบเท่า มีสมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 สมรรถนะ
4. สมรรถนะความสามารถของตาแหน่ งงาน (Position Competency:PC) หมายถึง
สมรรถนะความสามารถที่ องค์กรคาดหวังกับบุคลากรตามตาแหน่งงาน ซึง่ วิเคราะห์สมรรถนะความสามารถ
ของตาแหน่งงาน จากบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ(Role Clarification: RC)ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ตาแหน่ง
งานนันแล้
้ วนามากาหนดเป็ นสมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงานนัน้ เพื่อให้ ผู้ที่ดารงตาแหน่งงานนัน้
สามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมาย ซึง่ กปภ. ได้ กาหนดจานว นสมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงาน ไว้
จานวน ทังหมด
้
125 สมรรถนะ

1.3การจัดแบ่ งระดับความชานาญและคานิยาม
สมรรถนะความสามารถแต่ละสมรร ถนะที่กาหนดขึ ้น กปภ . ได้ กาหนดระดับความชานาญหรื อ
ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Levels) ซึง่ ได้ กาหนดคานิยามหลักในแต่ละชันความ
้
ชานาญตามแนวคิด
ของ BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) ซึง่ BARS มีข้อดี คือ มีการกาหนดตัวอย่างพฤติกรรมที่
ชัดเจนในแต่ละระดับความชานาญทาให้ เกิดความชัดเจนในการประเมินมากขึ ้น ส่วนข้ อจากัดของวิธีการแบบ
BARS คือสร้ างยากต้ องใช้ เวลาในการกาหนดรายละเอียดพฤติกรรมในแต่ระดับความชานาญ
สมรรถนะความสามารถที่แบ่ งเป็ น 3 ระดับความชานาญ ประกอบด้ วย
สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency : CC)
การกาหนด สมรรถนะความสามารถหลัก
นาค่านิยม 11 ประการของกปภ. มาใช้ ในการกาหนดคา
นิยามและรายละเอียดของพฤติกรรม และพนักงานทุก
คนต้ องประเมิ นประกอบด้ วยชื่อสมรรถนะความสามารถ
หลัก จานวน 3 สมรรถนะระดับความชานาญ3 ระดับ
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ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ไม่แสดงพฤติกรรม = 0
แสดงพฤติกรรม = 1

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิก าร

แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังของระดับ
หัวหน้ า ขึน้ ไป
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สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน (Functional Competency : FC)
สมรรถนะความสามารถของหน่วยงานเป็ น
สมรรถนะความสามารถ สาหรับผู้บริหารและพนักงานใน
หน่วยงาน ตังแต่
้ ระดับฝ่ าย /สานัก /หรื อเทียบเท่า จนถึง
ระดับปฏิบตั กิ าร ซึง่ สมรรถนะความสามารถของ
หน่วยงานนี ้กาหนดตามลักษณะงานของหน่วยงาน
ประกอบด้ วยชื่อสมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน
ทังหมดจ
้
านวน 14สมรรถนะ และระดับความชานาญ 3
ระดับ โดยมีกรอบในการกาหนดรายละเอียดของ
พฤติกรรม (Behavior Indicators)

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

อธิบายและ
ตอบข้ อซ กั ถาม

สามารถสอนงาน
และเป็ นพี่เลี ้ยง

แก้ ไ ขและสนับสนุนการ
ทางานของทีม และเป็ น
ตัวแทนของทีม

สมรรถนะความสามารถที่แบ่ งเป็ น 5 ระดับความชานาญ ประกอบด้ วย
สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร (Managerial Competency : MC)
การกาหนดสมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร ได้ กาหนดรายละเอียดความคาดหวังของ
พฤติกรรมและคานิยามให้ เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนไป โดยนามาใช้ สาหรับ ประเมิ นในระดับ
ผู้บริหารตังแต่
้ หวั หน้ างานขึ ้นไป ประกอบด้ วยชื่อสมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหารจานวน5สมรรถนะ และ
ระดับความชานาญ5 ระดับ
สมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงาน (Position Competency : PC)
สมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงาน (Position Competency) ใช้ สาหรับประเมินผู้ บริหาร
และพนักงานตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการกอง ผู้จดั การประปาสาขา หรื อเทียบเท่าจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร ซึง่
กาหนดให้ แตกต่างกันตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Role Clarification: RC) ของตาแหน่งงาน ประกอบด้ วย
จานวนชื่อสมรรถนะความสามารถของตาแหน่งงานทังหมด
้
จานวน 125 สมรรถนะและระดับความชานาญ 5
ระดับโดยมีกรอบในการกาหนดรายละเอียดของพฤติกรรม (Behavior Indicators)

ระดั
ระดับบที1่ 1
สามารถอธิ
าย...
สามารถอธิบบาย
...

ระดั
ระดับบที2่ 2
สามารถช่
ยเหลื
สามารถช่วว
ยเหลื
ออ
...
...

ระดั
บบที่33
ระดั
สามารถแก้
หา...
สามารถ แก้ ปป
ั ญัญหา
...
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ระดั
ระดับ
บที4่ 4
สามารถสอน
สามารถ สอน ......

ระดั
ระดับบที5่ 5
สามารถเป็
น ...
สามารถ
เป็ นตวั แทน
ตัวแทน ...
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แนวทางการประเมินสมรรถนะความสามารถ
การประเมินสมรรถนะความสามารถ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ที่ ชว่ ยให้ องค์กรทราบว่าจะ พัฒนา
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและช่วยให้ องค์กรบรรลุพนั ธกิจและเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างไร
กปภ. ได้ กาหนดรูปแบบการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงาน โดยให้ มีการประเมิน
ร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ าย ทังพนั
้ กงานและผู้บงั คับบัญชา การประเมินในลักษณะนี ้ เป็ นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง
และการประเมินในรู ปแบบคณะกรรมกา รเพื่อ ประกอบ การแต่งตังเลื
้ ่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่งและการเปลี่ยน
ตาแหน่ง ปรับคุณวุฒิ
การที่ กปภ . กาหนด รูปแบบการประเมินสองทาง นันก็
้ เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ มีการให้ และรับข้ อมูล
ป้อนกลับ ซึง่ เป็ นการสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถและพัฒนาตนเองต่อไปได้ แก่
1. พนักงาน
เป็ นผู้ประเมินสมรรถนะความสามารถตาแหน่งงานของตนเอง
2. ผู้บงั คับบัญชา เป็ นผู้ประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัด
โดยกาหนดรูปแบบการประเมินเป็ น 2 รูปแบบดังภาพ

รูปแบบการประเมิน
แบบสองทาง

รูปแบบการประเมินโดย
คณะกรรมการ

• เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(ประเมินเฉพาะ CC และประเมินทุกปี )
• เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาบุคลากร
(ประเมินสมรรถนะทัง้ 4 ประเภท ประเมิน 2 ปี /ครัง้ )
• ประกอบการพัฒนาบุคลากร (เฉพาะพนักงานพ้ นทดลองงาน)

• เพื่อประกอบการแต่งตังเลื
้ อ่ นชัน้ เลือ่ นตาแหน่งและการเปลีย่ นตาแหน่ง
และปรับคุณวุฒิ

กองประเมินผลบุคคล ฝ่ ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
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1.ขัน้ ตอนก่ อนการประเมินสมรรถนะความสามารถ
1.1 ผู้บงั คับบัญชา ต้ อง ชี ้แจงรายละเอียดของสมรรถนะความสามารถที่กปภ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชารับรู้ ประกอบด้ วย

1. ชื่อสมรรถนะความสามารถที่คาดหวัง

. คาดหวังให้

2. ระดับความชานาญ

สิง่ ที่ผ้ บู งั คับบัญชาควรชี ้แจงก่อน
การประเมินสมรรถนะความสามารถ
3. รายละเอียดพฤติกรรมที่คาดหวัง

4. วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1.2 ผู้บงั คับบัญชาควรบันทึกสมรรถนะความสามารถที่พนักงานทาได้ จริง ลงใน เครื่ องมือบันทึก
ข้ อมูลพฤติกรรมของพนักงาน (O-P-D-I-T) เพื่อให้ การประเมินมี ความชัดเจนและตรงกับค วามเป็ นจริงที่
เกิดขึ ้นมากที่สดุ

2.ขัน้ ตอนระหว่ างการประเมินสมรรถนะความสามารถ
2.1 วิธีการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ
การประเมินผลสมรรถนะความสามารถของ กปภ. เป็ นวิธีการประเมินสองทาง ยกเว้ นการประเมินผล
สมรรถนะความสามารถเพื่อการแต่งตังเลื
้ ่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่งและการเปลี่ยนตาแหน่ง ปรับคุณวุฒิ (ประเมิน
ในรูปแบบคณะกรรมการ) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.)พนักงานประเมินตนเองแล้ วเสร็จ และนาเสนอผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป 1 ระดับ โดยประเมินให้
ครบทุกสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้
1.1) อ่านคา นิยามสมรรถนะความสามารถที่ต้องการประเมินในพจนานุกรม (ดาวโหลดได้ ที่
http://hrped.pwa.co.th/prnews/new-competency-dic)
1.2) พิจารณาพฤติกรรมในแต่ละระดับความชานาญโดยพิจารณาแต่ละข้ อย่อย (ระดับละ 4 ข้ อ
ย่อย)
1.3) ข้ อย่อยทุกข้ อ มีคะแนน 0.25 คะแนน
(ยกเว้ น CC ระดับความชานาญที่ 1 :ไม่แสดงพฤติกรรม = 0 คะแนน , แสดงพฤติกรรม = 1
คะแนน)
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1.4) สามารถประเมินข้ ามข้ อย่อยในระดับเดียวกันได้ แต่ต้องประเมินครบทุกข้ อย่อยในแต่ละ
ระดับ จึงจะสามารถพิจารณาประเมินพฤติกรรมในระดับถัดขึ ้นไปได้
2.)ผู้ประเมินลงนามในแบบประเมินสมรรถ นะ และแจ้ งผลการประเมิน ผู้ได้ รับการประเมินลงนาม
เพื่อรับทราบผลการประเมิน
ในกรณีท่ ผี ้ ูรับการประเมิน ไม่ เห็นด้ วย กับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ ให้
ผู้บังคับบัญชา /ผู้ประเมิน รายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปหนึ่งระดับ เพื่อร่ วมกันพิจารณา
ประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงาน/ผู้รับการประเมินอีกครั ง้ และให้ ถือว่ าเป็ นอันสิน้ สุด
การประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงานรายนัน้

3.ขัน้ ตอนหลังการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ข้ อพึงปฏิบตั สิ าหรับผู้ประเมิน
ขันตอนหลั
้
งจากการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานแล้ วเสร็จผู้บงั คับบัญชาในฐานะผู้
ประเมินจะต้ องทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน (Feedback) ซึง่ เป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง
ประโยชน์ของการให้ ข้อมูลป้อนกลับคือ เพื่อ ให้ เกิด ความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้ถู ก
ประเมิน ในส่วนของการให้ คะแนนประเมินสมรรถนะควา มสามารถ และพูดคุยถึงสมรรถนะความสามารถที่
เป็ นจุดเด่น จุดที่ ต้ องปรับปรุง แก้ ไขของผู้ถกู ประเมิน และแนวทางการพัฒนารายบุคคลเพื่อ ให้ มีสมรรถนะ
ความสามารถที่สงู ขึ ้น
ข้ อพึงปฏิบตั สิ าหรับผู้ถกู ประเมิน
เพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับภายหลังจากการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนั กงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ถกู ประเมินหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะต้ องเรี ยนรู้ขนตอนและเทคนิ
ั้
คการรับฟั งข้ อมูลป้อนกลับ
โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
ไม่ใช้ อารมณ์ในขณะรับฟั งข้ อมูลป้อนกลับ ต้ องรับฟั งข้ อมูลจากผู้บงั คับบัญชาโดยปราศจาก
อคติโดยเฉพาะการพูดเพื่อเข้ าข้ างตนเอง
สอบถามในข้ อที่สงสัย ไม่ควรเก็บไว้ และนามาพูดลับหลัง
แสดงความคิดเห็นของตนเองเมื่อมีการสอบถามจากผู้บงั คับบัญชาในฐานะผู้ประเมิน โดย
แสดงความคิดเห็นที่เน้ นข้ อเท็จจริงมากกว่าการใช้ ความรู้สกึ
- ไม่กล่าวโทษผู้อื่นหรื อกล่าวถึงบุคคลที่สาม เพื่อโยนความผิดที่เกิดขึ ้นให้ กบั ผู้อื่น
- แสดงสีหน้ าที่สดชื่น แจ่มใส และสายตาที่แสดงออกว่าตนเองมีความยินดีและพร้ อมที่จะรับฟั ง
ข้ อมูลป้อนกลับจากผู้บงั คับบัญชา
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