
  

สสมรรถนะในวันวาน มรรถนะในวันวาน   

วันนี้วันนี้  และและพรุงนี้พรุงนี ้
 

ดร. รัชนี  วนิชยถนอม* 
  

 บทความ “สมรรถนะ ในวันวาน  วันนี้  และพรุงนี้”  มี 

ความประสงคจะถายทอดความเปนมา และที่จะเปนไปของ

สมรรถนะที่ใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ   

สมรรถนะในวันวาน 

 ถึงวันนี้คําวา “สมรรถนะ” คงไมใชคําใหมอีกตอไปแลว  

แตถายอนไปเมื่อสักสองปที่ผานมา หลายๆ คนมีคําถามวา  

“สมรรถนะคืออะไร”  พอฟงแลวก็จะพยักหนาหงึกหงัก  แตพอ

ถามกลับไปวาสมรรถนะคืออะไร    ก็มักตอบไมไดวามันเปนอะไร  

แมจะเขาใจบางไมเขาใจบาง แตผูคนก็พูดถึงสมรรถนะกันบอยมาก

เรียกวาเปนคําฮิตติดปากทีเดียว มีโครงการที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ

                                                        
*  นักวิชาการสอบ  ศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ    

   พลเรือน (ก.พ.) 
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หลายโครงการในสํานักงาน ก.พ. แตละโครงการกําหนดความหมาย

ไวไมเหมือนกัน 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนง

แรกบรรจุ  ระดับ  3  ใหคําจํากัดความของสมรรถนะวาเปน ”สิ่งที่

สังเกตได  วัดได  ในรูปแบบของทักษะ  ความรู  ความเชี่ยวชาญ

พิเศษ  (Abilities)  พฤติกรรม  และคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคล

จําเปนตองมีเพื่อทํางานตามบทบาทหรือตําแหนงไดอยางเหมาะสม  

หรือประสบความสําเร็จ”  

 โครงการวิจัยความสามารถของขาราชการพลเรือนสามัญ  

(ระดับ 4 - 8) ใหคําจํากัดความสมรรถนะ (ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชคํา

วาความสามารถ)  วาเปน “คุณลักษณะใดๆ  ไมวาจะเปนทักษะ  

ความรู  ความสามารถ  ความถนัด  เชาวนปญญา  บุคลิกภาพ  

ความสนใจ  คานิยม  ที่เชื่อวาจะมีสวนสงเสริมการปฏิบัติงานให

ประสบความสําเร็จ” 

 โครงการความสามารถของผูบริหารระดับกลาง  ใหคํา

จํากัดความสมรรถนะ  (ซึ่งในที่นี้เรียกวาความสามารถ)  วาเปน  

”องคประกอบดานความรู  ความเขาใจ  วิธีคิด  ทักษะ  และ  
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คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในเชิงพฤติกรรมศาสตร  แรงจูงใจที่มี

อยูในตัวบุคคลที่สะทอนในรูปแบบพฤติกรรมการทํางานที่จะ

สงผลสําเร็จที่ดีเยี่ยมของผลงาน”   

 โครงการสมรรถนะผูบริหารระดับสูง  ใหคําจํากัดความ

สมรรถนะวาเปน  “กลุมของพฤติกรรมการบริหารที่กอใหเกิดผล

การปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกร”   

 โครงการการบริหารระบบพนักงานราชการไดใหคําจํากัด

ความสมรรถนะวาเปน “กลุมของพฤติกรรมการบริหารที่กอใหเกิด

ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายของหนวยงาน ประกอบดวย  

ความรู  ความสามารถ  หรือทักษะ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ซึ่ง

เปนองคประกอบหลักที่ใชในการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนง” 

 โครงการพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน   

ใหคําจํากัดความสมรรถนะวาเปน  “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเดนกวาบุคคลอื่นๆ  ในองคกร  

โดยบุคลากรเหลานี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาว

มากกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ  ในสถานการณที่หลากหลายกวา  

และไดผลงานดีกวาผู อื่น”  โดยเนนวาการศึกษาเปรียบเทียบ
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ระหวางพฤติกรรมของผูที่มีผลงานโดดเดนกับผูที่มีผลงานใน

ระดับธรรมดา  หรือที่เรียกเปน  Differentiating  Competencies

 ความเขาใจที่ยังไมชัดเจนนํามาสูขอสงสัยหลายประการ

คือ  ประการแรก  ความหมายของสมรรถนะมีมากมายหลาย

อยาง  เราจะบูรณาการความหมายเหลานี้อยางไรใหเปนเรื่อง

เดียวกัน 

 ประการที่สอง  การอธิบายสมรรถนะในโมเดลภูเขาน้ําแข็ง

ที่อธิบายวา  คุณสมบัติของบุคคลแบงออกเปนสองสวนคือ สวน

ของความรูและทักษะ  ที่เหมือนกับภูเขาน้ําแข็งที่อยูเหนือน้ํา  ซึ่ง

เห็นไดงาย  สังเกตไดงาย  และสวนของแรงผลักดันเบื้องลึก  

ภาพลักษณภายใน  และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมซึ่งเปนสวนที่

เห็นไดยากวัดไดยาก  แตมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมในการ

ทํางานของบุคคล  และสวนนี้ เองเปนสวนที่ทําใหใครบางคน 

ทํางานไดผลงานที่โดดเดนกวาใครบางคน  คําถามที่เกิดขึ้น

ตามมาก็คือ  สวนความรูและทักษะ ที่อยูเหนือน้ํานั้น  ไมสําคัญ

ตอการทํางานหรืออยางไร   
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 ประการที่สาม  เราจะแยกสวนพฤติกรรมของบุคคล

ออกเปนสองสวนไดอยางไร  ในเมื่อพฤติกรรมเปนผลรวมของ

คุณลักษณะทุกอยางของบุคคลไมวาจะเปนสวนของความรู  

ทักษะ  และสวนของแรงผลักดันเบื้องลึก  ภาพลักษณภายใน  

และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม 

สมรรถนะในวันนี้ 

 ในวันนี้คณะทํางานโครงการศึกษารายละเอียดสมรรถนะ

มีคําตอบใหกับทุกคําถามที่เปนขอสงสัยแลว 

 ประการแรกในเรื่องความหมาย  แมวาที่ผานมาจะมีการ

กําหนดความหมายของสมรรถนะไวหลากหลายในแตละโครงการ  

โดยสรุปความหมายของสมรรถนะ ถาไมอธิบายความแตกตาง

ระหวางบุคคลในดานตางๆ  ก็อธิบายวาคือ “พฤติกรรมในการ

ทํางาน” 

 ความแตกตางระหวางบุคคลที่กลาวมาในโครงการตางๆ  

มีการใชคําที่หลากหลาย เชน  องคประกอบดานความรู  ความเขาใจ  

วิธีคิด  ทักษะ  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ความถนัด  เชาวน
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ปญญา  บุคลิกภาพ  ความสนใจ  คานิยม  เปนตน ซึ่งความแตกตาง

ระหวางบุคคลที่จิตวิทยาการคัดเลือกบุคลากรมักใชคํารวมๆ วา  

ความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และคุณลักษณะอื่นๆ  (KSAOS)  

โดยคําวาคุณลักษณะอื่นๆ  มีความหมายถึงลักษณะยอยๆ   

ทางจิตวิทยาทั้งหมด  ดังนั้น  ในการบูรณาการความหมาย

สมรรถนะ  คณะทํางานโครงการสมรรถนะจึงเลือกที่จะใช

คําอธิบายความแตกตางระหวางบุคคลตามแบบของจิตวิทยา  

การคัดเลือกบุคลากร  ซึ่งก็คือ  “ความรู  ทักษะ  ความสามารถ  

และคุณลักษณะอื่นๆ” 

 อีกกลุมหนึ่งของความหมายสมรรถนะในโครงการตางๆ  

ของสํานักงาน  ก.พ.  คอื  พฤติกรรมในการทํางาน  ไดแก  กลุม

ของพฤติกรรมการบริหาร  และคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม  แลว

สองกลุมนี้มีความสัมพันธกัน  ทําไมจึงมาอยูดวยกัน  คําตอบ

อาจอธิบายไดดวยโมเดลอยางงายของการคัดเลือกบุคลากร  ซึ่ง

อธิบายเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
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การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน   

และพฤติกรรม 
ในการทํางาน 

 
“เกณฑ” 

การวัดความรู  
ทักษะ  

ความสามารถ  
และคุณลักษณะ 

 
“ตัวทํานาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 โมเดลการคัดเลือกบุคลากรอยางงายอาจอธิบายไดดังนี้  

เราเชื่อวาความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่อง  ความรู  ทักษะ  

ความสามารถ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ทําใหคนบางคนทํางานได

ดีกวาคนบางคน  เมื่อวิเคราะหงานแลว  นักจิตวิทยาบุคลากรตั้ง

สมมุติฐานวา  ความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และคุณลักษณะ

อื่นๆ   ที่นาจะสัมพันธกับการทํางานที่ดี   จากนั้นใชการวัด

เหลานั้นในการคัดเลือกคนเขาทํางาน  และเมื่อเวลาผานไประยะ

หนึ่งจึงจะวัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งสวนหนึ่งคือการวัดพฤติกรรม

ในการทํางาน  ดังนั้นจะเห็นไดวาความหมายของสมรรถนะที่ผานมา  

ถาไมเนนความแตกตางระหวางบุคคลในแงความรู  ทักษะ  

ความสามารถ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ก็เนนที่พฤติกรรมในการ
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ทํางาน  โดยมีขอสังเกตวาโครงการที่เนนความแตกตางระหวาง

บุคคลมักเปนโครงการที่ใชสมรรถนะในการคัดเลือก  หรือการ

พัฒนา  ในขณะที่โครงการที่เนนพฤติกรรมมักจะเปนโครงการที่

เนนการบริหารผลงาน  ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ดังนั้นจึงไมแปลกอะไรที่ความหมายของสมรรถนะ  บางก็เนนที่

สวนของความแตกตางระหวางบุคคลที่ ใชทํานายผลการ

ปฏิบัติงาน  และเนนที่พฤติกรรมในการทํางานที่ถือวาเปนผลงาน 

 ดังนั้น  เมื่อจะบูรณาการความหมายของสมรรถนะ  

คณะทํางานฯมีความเห็นวาโครงการปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงและคาตอบแทนนาจะเปนโครงการที่สําคัญ  และมี

ผลกระทบตอขาราชการพลเรือนเปนอยางมากและโครงการที่เนน

การใชสมรรถนะในการบริหารผลงาน  แตเนื่องจากงานของ

สํานักงาน ก.พ.  มีงานสวนของการคัดเลือกและการพัฒนา  ที่จะ 

ตองดําเนินควบคูกับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 

ที่ปรับปรุงใหม  การกําหนดความหมายของสมรรถนะ  เพื่อใช

รวมกันของสํานักงาน ก.พ.  (คณะทํางานฯ รวมกับความเห็นของ

ฝายบริหารของสํานักงาน ก.พ.) จึงกําหนดวาเปน  “คุณลักษณะ
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เชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ  

และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานที่โดดเดน

ในองคกร” 

 ในคําจํากัดความใหมนี้ยังคงเนนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานที่โดดเดนไวแตตัดคําวา  “กวาเพื่อน

รวมงานอื่นๆ” ออกไป  เพื่อทําใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย

เรื่อง  “จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย”  อยางไรก็ดี  ยังคงเนนที่

บุคคลที่สรางผลงานที่โดดเดน  เพราะนี่คือความคาดหวังจาก

สังคมตอขาราชการพลเรือนในอนาคต  นอกจากนี้ยังมีสวนของ

ความแตกต า ง ร ะ ห ว า ง บุ ค คล ใน แ ง   คว าม รู   ทั กษ ะ  

ความสามารถ  และคุณลักษณะอื่นๆ  เพื่องานสรรหาและ

เลือกสรร  ตลอดจนงานพัฒนา  ยังคงใชคําจํากัดความของ

สมรรถนะรวมกันได 

 ตอขอสงสัยประการที่สองที่วา  ความรูและทักษะที่อยู

เหนือน้ํานั้นไมสําคัญตอการทํางานหรืออยางไรนั้น   ได รับ

คําอธิบายเพิ่มเติมจากบริษัทที่ปรึกษาวาความรูและทักษะนั้นมี

ความสําคัญตอการทํางานอยางมาก  เพราะเปนสวนที่ทําให
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บุคคลสามารถทํางานไดหรือไมได  เพราะถาบุคคลไมมีความรู  

และ/หรือทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน  ก็จะไมสามารถ

ทํางานนั้นๆ  ได  ดังนั้นความรูและทักษะจึงเปนสิ่งที่เปนพืน้ฐานที่

ใชในการทํางานที่ขาดเสียไมได  หรือที่เรามักเรียกสวนนี้วาเปน

องคประกอบ  can  do  เพราะถาไมมีก็  can  not  do  ในสวนนี้

อาจเรียกวาเปนสมรรถนะพื้นฐาน (Threshold  Competency)  

ซึ่งไมวาคนที่ทํางานโดดเดน  หรือคนที่ทํางานในระดับธรรมดา

ตองมีรวมกัน 

 สวนของแรงผลักดันเบื้องลึก  คุณลักษณะ  (บุคลิกภาพ)

ภาพลักษณภายใน  และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม  ถาจะ

เรียกใหงายผูเขียนมักใชคําวา “นิสัยใจคอ”  นั้นเปนสิ่งที่อธิบาย

วาเมื่อบุคคลมีองคประกอบ can  do  คือ  ความรูและทักษะแลว  

สวนของนิสัยใจคอเปนสวนที่ทําใหบุคคล  (ที่มีความรูและทักษะ 

ที่จําเปนในการทํางาน)  ทํางานไดโดดเดนกวาคนอื่นๆ  ในองคกร  

สวนนี้เปนสวนที่เรียกวาเปนองคประกอบ  will  do  หรือในภาษา

สมรรถนะ  จะเรียกวาเปน  Differentiating Competency  หรือ

สมรรถนะคนที่ทํางานไดโดดเดนมี  แตคนที่ทํางานไดในระดับ
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ปกติไมมี  ยกตัวอยางสมรรถนะของการบริการที่ดีซึ่งโดยทั่วไป

แลวบุคคลมักมีความรู  ความสามารถที่จะใหบริการไดอยูแลว  

แตวาบางคนอาจจะอารมณไมดีจึงไมใหบริการที่ดี  หรือไมเห็นวา

มีความสําคัญอยางไรที่จะตองใหบริการที่ดี  จึงไมยอมใหบริการ

หรือใหบริการที่ไมดีนัก  หรือโดยธรรมชาติของบุคคลนั้น  อาจเปน

คนไมคอยสนใจความรูสึกผูอื่น  ก็เลยไมเห็นความสําคัญที่จะ

ใหบริการที่ดี  แตหากเปนงานในตําแหนงที่จําเปนตองใหบริการ 

ที่ดี  การเลือกคนมาลงตําแหนงเพียงความรูและทักษะในการ

ทํางานเพียงสองอยาง  อาจจะไดบุคคลซึ่งทํางานใหบริการไมดีได 

 ขอสงสัยประการที่สาม  เราจะแยกสวนของบุคคลเปน

สองสวน  เปนสวนเหนือน้ํา  และสวนใตน้ําไดอยางไร  ในเมื่อ

พฤติกรรมการทํางานเปนผลรวมของคุณลักษณะของบุคคลทั้งหมด  

เปนความจริงที่วาพฤติกรรมเปนผลรวมของบุคคลทั้งหมด  แตใน

เชิงการวัดนั้นแบงไดเปนสวนๆ  ไดแก  การวัดสวนของความรู

ความสามารถ   หรือเรียกวา  Cognitive  การวัดสวนของ

อารมณและจิตใจ  ที่เรียกวา  Affective  อยางไรก็ดีทั้งสองสวนนี้
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แมวาจะพิจารณาแยกจากกันได  แตการแสดงออกแสดงโดยรวม

ในผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

โมเดลสมรรถนะ  เชื่อไดหรือเปลา 

 ในวันนี้  สํานักงาน ก.พ.  มีโมเดลสมรรถนะสําหรับ

ขาราชการพลเรือนไทย  ที่ประกอบดวยสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจํ ากลุ มงาน   สมรรถนะหลัก  หมายถึ ง  

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวม

ของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ  เพื่อเปนการหลอหลอม

คานิยม  และพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน  สวนสมรรถนะ

ประจํากลุมงาน   หมายถึงสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับ

กลุมงานเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการผู ดํารง

ตําแหนงปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น 

 คณะทํางานโครงการสมรรถนะ  ไดดําเนินการทดสอบ

โมเดลสมรรถนะกับสวนราชการบางแหงดวยการเก็บขอมูล

สมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ อันไดแก   การมุงผลสัมฤทธิ์   

บริการที่ดี    การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ   จริยธรรม   และ 
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การทํางานแบบรวมแรงรวมใจ  พบวาในสมรรถนะหลักทั้ง 5 

สมรรถนะนี้  การมุงผลสัมฤทธิ์และบริการที่ดีจะมีความชัดเจน

มากที่สุด  อยางไรก็ดีในสมรรถนะประจํากลุมงานพบวาอาจจะมี

ปญหากับบางสายงานที่ชื่อสายงานเดียวกัน  แตการทํางาน

แตกตางกัน  ซึ่งทําใหคาดวาถานําสมรรถนะประจํากลุมงานไปใช

ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจะกอใหเกิดปญหา  ดังนั้นในระยะ

เริ่มตนจึงนาจะชะลอการใชสมรรถนะออกไปกอน 

สมรรถนะในวันพรุงนี้ 

 ในอนาคตอันใกลเมื่อนําการปรับระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทนเขาสูระบบใหมแลว  สมรรถนะนาจะมีบทบาท

ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐมากขึ้น  ทั้งในกระบวน 

การสรรหาและเลือกสรรกระบวนการพัฒนา  และกระบวนการ

บริหารผลงาน  ซึ่งสํานัก - กอง - ศูนย  และสถาบันตางๆ  ภายใน

สํานักงาน  ก.พ.  จําเปนตองเขามามีบทบาทและรวมกันทํางาน

ใหประสานสอดคลองกันเพื่อขับเคลื่อนใหระบบตางๆ  ในการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางจริงจัง 
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สมรรถนะในขบวนการสรรหาและเลือกสรร 

 การสรรหาและเลือกสรรของภาครัฐมักเนนที่ระดับแรก

บรรจุ  ซึ่งสวนใหญเปนการสรรหาภายนอกภาครัฐ  โดยหลักการแลว  

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรเริ่มตนดวยขอมูลเกี่ยวกับงาน  

ไมวาเปนการวิเคราะหงาน  หรืออาจใชขอมูลการวิเคราะหงาน 

ที่มีอยู  แลวทบทวนปรับปรุง  จากนั้นจึงวิเคราะหขอกําหนด

เกี่ยวกับงาน  เพื่อนําไปออกแบบวิธีการสรรหาและเลือกสรรที่

เหมาะสม 

 ถาใชโมเดลภูเขาน้ําแข็งในการเปรียบเทียบ  พบวา

นอกเหนือจากความรูและทักษะ (ไดแก  คอมพิวเตอร  ภาษา 

อังกฤษ  คํานวณ  และการจัดการขอมูล)  ที่จําเปนในการทํางาน

แลว  กระบวนการเลือกสรรควรตองใหความสําคัญสวนที่อยูใตน้ํา

ที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมใหมากขึ้น  เทคนิคที่ใชในการ

คัดเลือกสวนนี้มักเนนที่การสัมภาษณแบบที่เนนพฤติกรรม  หรือ

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรม

ของผูสมัครที่สอดคลองกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว

สําหรับตําแหนงนั้นๆ  ระบบการสัมภาษณควรตองทําแบบมี
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หลักฐานตรวจสอบได  คือมีการบันทึกคําถาม – คําตอบที่ได  และ

คะแนนที่ใหในการสัมภาษณ  เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได

ในกรณีที่มีการรองเรียนเกิดขึ้น 

สมรรถนะในการพัฒนา 

 กระบวนการพัฒนาที่ใชสมรรถนะนั้น  เนนขอมูลเกี่ยวกับ

งานที่ไดจากการวิเคราะหงานเชนกัน  เพื่อกําหนดความรู  ทักษะ  

ความสามารถ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่จําเปนตอการทํางานให

ประสบความสําเร็จจากนั้นนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหหาความ

จําเปนในการพัฒนาสําหรับขาราชการรายบุคคลตอไป 

        ดังที่กลาวมาแลววาสมรรถนะเนน  “คุณลักษณะเชิง

พฤติกรรม... ”  ดังนั้นรูปแบบการฝกอบรมจึงอาจใชสถานการณ

จําลองหรือการเลนบทบาทสมมุติ  ซึ่งเปนรูปแบบการฝกที่เนน

พฤติกรรม  โดยขอมูลที่นํามาใชเปนกิจกรรมในการฝกอบรม  

เปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเหตุการณสําคัญ  ในงานที่ได

จากขาราชการที่ปฏิบัติงานที่ดี 
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สมรรถนะที่ใชในการบริหารผลงาน   

 หลักของการบริหารผลงานคือ  การใชผลงานที่ดี  เพื่อ 

จูงใจใหเกิดผลงานที่ดีตอไป  ดังที่กลาวมาแลววา  ผลการ

ปฏิบัติงานแบงออกเปน  2  สวนคือ  ผลงานหรืองานที่มอบหมาย  

และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทํางาน  ดังนั้นระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพถูกนํามาใชเพื่อหาผูที่

มีผลงานดี  และระบบคาตอบแทนจะกําหนดใหสอดคลองกับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุป 

 สมรรถนะสําหรับสํานักงาน ก.พ.  ในวันวานอาจไมชัดเจนนัก    

แตจากการศึกษา  การเก็บขอมูลทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น  ในวันนี้

สํานักงาน ก.พ. มีความเขาใจสมรรถนะ  และมีทิศทางของการนําไปใช  

และอยูในระหวางการเผยแพร  ทําความเขาใจใหกับสวนราชการ  และ

ขาราชการ  ในอนาคตอันใกลการดําเนินการระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทนที่ปรับปรุงใหม  สํานักงาน ก.พ.  จึงคาดหวังวาสวนราชการจะ

ไดมีเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 


