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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้ขอ้ มูลทางด้านความสาคัญ ความเป็ นมา ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและประโยชน์
ของสมรรถนะ โดยสรุปสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุ ษ ย์มอื อาชีพ มีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ (1) ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ
หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้ขอ้ มูลที่จะนาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรและการวิเคราะห์ความต้ องการและนาเสนอ
ทางแก้ไขปั ญหา (2) เข้าใจโลกาภิวตั น์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและให้คุณค่าโดยการพิจารณาจากหลายมุมมองและจากภูม ิ
หลังของบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน (3) ความเชีย่ วชาญด้านทรัพยากรบุคคล หมายถึง มีความรูเ้ กีย่ วกับหลักการปฏิบตั แิ ละส่วนงานต่างๆ ของ
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ (4) การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ หมายถึง การจัดการวัฒนธรรม การจัดการการ
เปลีย่ นแปลง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการมุง่ เน้นลูกค้าและการสร้างเครือข่าย (5) ความน่าเชือ่ ถือส่วนบุคคล หมายถึง การสร้างและ
ส่งมอบความเป็ นมืออาชีพ ตลอดจนความเชีย่ วชาญด้านธุรกิจและงานทรัพยากรมนุษย์ทจ่ี ะสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
และเพื่อนร่วมงาน (6) การติดต่อสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (7)
การใช้เทคโนโลยีในทางธุรกิจ หมายถึง รับรูถ้ งึ การใช้เทคโนโลยีและมุง่ เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการกาหนดกล
ยุท ธ์ร วมถึงการเชื่อมโยงกับแผน การวิเคราะห์ข ้อ มูลที่มปี ระสิทธิภ าพและมีทกั ษะในการดาเนิน โครงการต่ างๆ (8) การมีจริย ธรรม
หมายถึง ความสามารถในการนาเอาค่านิยมหลัก ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในองค์กรและการดาเนิน
ธุรกิจ
คาสาคัญ: บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ

Abstract
The objective of this article is to give information about the importance, history, meanings, components, types, and
benefits of HR professional competencies. These competencies can be analyzed in terms of eight aspects, including (1)
Business Acumen, meaning the ability to select and apply information in a way that contributes to the organization's strategic
planning, that helps to analyze the organization’s needs, and that proposes solutions to problems; (2) Global Mindset, which
refers to the ability to understand, value, and consider a diversity of perspectives and cultural backgrounds; (3) HR Expertise,
referring to the knowledge of principles, practices, and functions of effective human resource management; (4) Strategic
Contributions, a term which refers to such key elements as culture management, change management, strategic decisionmaking, customer focus, and the development of market networks; (5) Personal credibility, which refers to the building and
delivering of professionalism by drawing on the organization’s commercial and HR expertise in ways that bring value to the
organization, its stakeholders, and its peers; (6) Communications, which refers to the ability to effectively exchange information
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with stakeholders; (7) Business technology, which refers to being aware of technologies, with an emphasis on their application
as a key tool for implementing strategies, for providing linkage to planning, for effective data analysis, and for assistance in
carrying out various projects; and (8) Ethical Practice, which refers to the ability to integrate core values, integrity, and
accountability throughout all organizational and business practices.
Keywords: HR Roles, HR Competencies, HR Professiona
Paper Type: Academic

1. บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มคี วามสลับซับซ้อน
และเชื่ อ มโยงกัน มากขึ้น ท าให้ ยุ ค ปั จจุ บ ัน สิ่ ง ต่ า งๆ มีก าร
เปลี่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพ ลจากสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สภาพแวดล้อม และสภาวการณ์แข่งขันทีร่ วดเร็ว
ส่งผลให้องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนต้อ งมีการปรับเปลี่ย น
เพื่อ ให้พ ร้อ มเผชิญ กับ ปั ญ หาและการแข่งขัน ที่รุน แรง เพื่อ ให้
สามารถด าเนิ น งานบรรลุ เป้ า หมายและด ารงอยู่อ ย่ า งเข้ม แข็ง
องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การปรับปรุงสิง่ ต่าง
ๆ เหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะทาให้องค์กรอยู่ในสถานะของความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับ องค์กรอื่น ๆ ได้ เนื่องจากองค์กร
คู่แข่งสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ง่าย แต่สงิ่ ที่องค์กรคู่แข่งไม่
สามารถทีจ่ ะลอกเลียนแบบได้ คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ เนื่องด้วยนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์จะมีสมรรถนะที่เป็ นความรูค้ วามสามารถเฉพาะ
ตน ที่จะสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรและนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้
ทัง้ นี้คณะวิจยั ได้ยนื ยันว่าร้อยละ 20 ของความสาเร็จทางธุรกิจเกิด
จากผลงานของนั ก ทรัพ ยากรมนุ ษย์ ม ื อ อาชี พ (Ulrich, D.,
Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K. and Younger, J.,
2008)
เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ เป็ นทรัพ ยากรที่ม ีคุ ณ ค่ า ที่สุ ด เป็ น
เหมือนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Intellectual asset) ที่องค์กรจะต้อง
เน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ให้
มากขึ้น องค์ก รไม่ว่าจะเป็ น องค์ก รขนาดเล็ก หรือ ใหญ่ องค์ก ร
ภาครัฐ หรือ เอกชนจะประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ข้นึ อยู่ก ับ การ
บริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ร เนื่ อ งด้ ว ยการที่อ งค์ ก รมี
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี ม ี ค วามรู้ ค วามสามารถ สู ง จะน าไป สู่
ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม คุ ณ ภาพผลผลิต บริก ารและ
ต อ บ ส น อ งค ว าม ต้ อ งก าร อั น ห ล าก ห ล าย ข อ งลู ก ค้ า ได้
(McConachie & Hart, 2007)
ดังนัน้ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ถือ ได้ว่าเป็ น ต้น กาเนิดที่สร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร สัง คม ตลอดจนประเทศชาติ การพัฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จึงมีค วามส าคัญ เป็ นอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะการ
บริหารงานในองค์กรนัน้ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ถูกมองว่า
เป็ นปั จจัยพื้นฐานของการบริหาร และเป็ นเครื่องมือการบริหารที่
สาคัญสาหรับเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง และ
สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า อย่ างต่อ เนื่อ ง

สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแข่งขันได้ในสังคมยุค
ใหม่อย่างยังยื
่ น
องค์กรจะต้องเห็น ความสาคัญและความจาเป็ น ที่ต้อ ง
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ี ค วามรู้ ทั ก ษ ะ
ความสามารถและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพือ่ ก่อให้เกิดความสาเร็จในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผ ล จะเห็น ได้ว่า องค์กรที่ประสบความสาเร็จได้นัน้
เป็ น องค์กรที่ให้ค วามสาคัญ กับเรื่อ งการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์
(Sattabut, 2012) และอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์กรขึ้น อยู่กบั ผลการปฏิบตั ิงานของนักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ง
ต้อ งมีทกั ษะและความสามารถในการบริห ารหรือ มีห น้ าที่ในการ
ตั ด สิ น ความส าเร็ จ หรือ ความล้ ม เหลวขององค์ ก ร (Gilley &
Eggland,1989) เป็ นผลทาให้องค์กรหลายแห่งต้องมีการทบทวน
วิเคราะห์บทบาทและขีดความสามารถของนักทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
ถือว่าเป็ นบุคลากรทีม่ คี วามสาคัญในองค์กร เนื่องจากเป็ นตาแหน่ ง
หน้ าที่จ ะที่ต้อ งรับ ผิด ชอบในการบริห ารจัด การพนั กงานทัว่ ทัง้
องค์กร โดยเริม่ จากการวางนโยบาย กาหนดแผนอัตรากาลัง การ
สรรหาคัดเลือกคนที่มคี วามสามารถเข้ามาทางานในองค์กร การ
วางโครงสร้างและกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรม
และพัฒ นาให้ พ นั ก งานท างานได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนตาแหน่ ง โยกย้าย พนักงาน
สัมพันธ์โดยการสร้างขวัญกาลังใจและมีพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับ
วัฒนธรรมในองค์กร จนกระทังพ้
่ น สภาพการเป็ น พนักงานของ
องค์กร
การพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ นั ้น
นับเป็ นเรื่อ งที่ส าคัญในปั จจุบนั และเป็ นเรื่องที่ควรเร่งพัฒนาเป็ น
อัน ดับ แรกๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาองค์ ก รด้ า นอื่ น ๆ ต่ อ ไป
(Punnitamai, 2010) สมรรถนะถือได้ว่าเป็ นเครือ่ งมือในการทางาน
ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ อ งค์กร โดยเน้ นไปที่
การเพิ่ ม ขีด ความสามารถของมนุ ษ ย์ สมรรถนะช่ ว ยพัฒ นา
ศัก ยภาพของบุ ค ลากรและเป็ นตั ว ผลัก ดัน ให้ เ กิด นวัต กรรม
(Innovation) ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแข่ ง ขั น ขององค์ ก รในอนาคต
(Srisermpohk, 2004) สมรรถนะที่อ ยู่ในตัว บุ ค ลากรขององค์ก ร
นัน้ เองที่จะเป็ นสิ่งที่ทาให้องค์กรเกิดความสาเร็จ (Wedchayanon,
2006) ดังนัน้ สมรรถนะจึงถือได้ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญอย่างมาก
ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ทต่ี ้องการพัฒนาตนเองให้มคี วามเป็ นมือ
อาชีพ
ถ้าหากนักทรัพยากรมนุ ษย์มสี มรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ านทีต่ นเองรับผิดชอบอยู่ โอกาสในการบริหารงานหรือ
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การกระทากิจกรรมต่างๆ ก็จะประสบผลสาเร็จ แต่การทีจ่ ะเป็ นนัก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีส มบู ร ณ์ แ บบจนสามารถผลัก ดัน ให้ อ งค์ ก ร
ประสบความสาเร็จได้นนั ้ จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการ
พั ฒ น าต น เอ งใน ก ารป ฏิ บ ั ติ ง าน จน เป็ น มื อ อ าชี พ ต่ อ ไป
(Maharatsagun, 2007) ดังนัน้ นักทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั ต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร
โดยใช้สมรรถนะทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุ ษย์ จะช่วยให้
ทราบว่านักทรัพยากรมนุษย์ควรมีสมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่อการทางาน
อย่างไร จึงจะเป็ นนักทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี วามเป็ นมืออาชีพมาก
ยิ่ง ขึ้น องค์ ก รต้ อ งการนั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีม ีค วามรู้ ทัก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะในการทางานอย่างไร จึงจะสามารถ
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรงตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริงต่อไป

2. ความเป็ นมา
จุดกาเนิดของสมรรถนะคือตัง้ แต่ปี ค.ศ.1960 เป็ นต้น
มา ได้มกี ระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
การปรับเปลี่ยนวิธกี ารบริห ารคน ความ สัมพัน ธ์ระหว่างคนกับ
อ งค์ ก รค่ อ ย ๆ เป ลี่ ย น แป ล งไป โด ย ใน ช่ ว งปี ก่ อ น ห น้ านี้
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็ นสภาพที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
มากนั ก พ นั ก งานถู ก มองว่ า เป็ นทรัพ ยากรทางเศรษ ฐกิ จ
(economic resource) ซึ่งให้ค วาม ส าคัญ กับ ความแตกต่ างของ
บุคคลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ องค์กรใช้วธิ กี ารควบคุมพนักงานอย่าง
เข้ม งวด มีก ารกล่ าวถึงทฤษฎีค วามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ อย่ า ง
กว้างๆ ซึง่ สมรรถนะนัน้ ถูกมองอยู่ในกรอบของทักษะความชานาญ
เฉ พ าะ อ ย่ างที่ พ นั ก งาน ใช้ ใ น ก ารป ฏิ บ ั ติ ง าน ป ระจ าวั น
(Wedchayanon, 2006)
ใน ค.ศ.1960 David C. McClelland นักจิต วิท ยาแห่ ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้นาเสนอบทความทางวิชาการซึ่งกล่าวถึง
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะที่ ดี ข องบุ ค คล (Excellent
Performer) ในองค์กร กับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดย
กล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมใน
การทานายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้
สะท้อนความสามารถทีแ่ ท้จริงออกมาได้ ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีน่ กั จิตวิทยา
องค์ ก รได้ศ ึก ษากัน มาเป็ น เวลานานแล้ว ผู้ท่ีร ิเริ่ม การใช้ค าว่ า
Competency คือ David McClelland ซึ่งเป็ น ผู้ก่อ ตัง้ บริษัท Hay
McBer
ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ตดิ ต่อบริษัท
McBer ซึ่ ง David C. McClelland เป็ นผู้ บ ริห ารอยู่ เพื่ อ ให้ ห า
เครื่อ งมือ ชนิ ด ใหม่ ท่ี ส ามารถท านายผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
เจ้าหน้าทีไ่ ด้อย่างแม่นยา แทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สมั พันธ์กบั
ผลการปฏิบตั งิ าน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบตั งิ านไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จึงต้อ งเปลี่ย นแปลงวิธีการใหม่ David C. McClelland
ได้ เ ขี ย นบทความ “Testing for Competence Rather Than for
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Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เพื่ อ เผยแพร่
แนวคิด และสร้า งแบบประเมิน แบบใหม่ ท่ีเรีย กว่ า Behavioral
Event Interview (BEI) เป็ นเครื่องมือประเมินที่คน้ หาผู้ทม่ี ผี ลการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน ดี ซึ่ ง David C. McClelland เรี ย กว่ า ส มรรถ น ะ
(Competency)
David C. McClelland ได้ แ สดงแนวคิด ของเขาเรื่อ ง
Competency ไว้ในบทความชื่อ Testing for Competence Rather
than Intelligent ว่ า IQ ประกอบด้ ว ยความถนั ด หรื อ ความ
เชีย่ วชาญทางวิชาการความรูแ้ ละความมุ่งมันสู
่ ่ความสาเร็จ ไม่ใช่
ตัวชี้วดั ที่ดขี องผลงานและความสาเร็จโดยรวม แต่ Competency
กลับ เป็ นสิ่งที่ส ามารถท านายความส าเร็จ ในงานได้ดีก ว่ า ” ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผูท้ ท่ี างานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้
ที่เรีย นเก่ ง ” แต่ ผู้ท่ีป ระสบผลส าเร็จในการท างานต้อ งเป็ น ผู้ท่ีม ี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรูท้ ่มี อี ยู่ใน
ตัว เองเพื่อ ก่อ ให้เกิดประโยชน์ ในงานที่ต นทาซึ่งบุค คลดังกล่ าว
เรีย กว่ า เป็ นผู้ท่ีม ี Competency ซึ่ง จากจุ ด ก าเนิ ด Competency
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้การศึกษาและนักวิชาการหลายสานัก ได้นา
วิธีก ารของ McClelland มาเป็ นแนวทางในการศึก ษาเรื่อ งของ
Competency ในเวลาต่อมา
ในปี ค.ศ.1982 Richard Boyatzis ได้เขียนหนังสือชื่อ
The Competent Manager : A Model of Effective
Performance แ ล ะ ไ ด้ นิ ย า ม ค า ว่ า competencies เป็ น
ความสามารถในงานหรือ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่อ ยู่ภ ายในบุ ค คลที่
นาไปสู่การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพ และต่อ มาในปี ค.ศ.
1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad ได้ เ ขี ย น ห นั ง สื อ ชื่ อ
Competing for The Future ซึ่ ง ได้ น าเสนอแนวคิด ที่ส าคั ญ คือ
Core Competencies เป็ น ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยการ
ปฏิ ว ัติ เ ครื่อ งมื อ ใหม่ ท่ี ท้ า ทายแนวคิ ด เดิ ม เพื่ อ การพั ฒ นา
ฐาน ความรู้ ทั ก ษ ะและความสามารถใน การท างาน ได้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์กร ในปั จจุบนั
องค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนชัน้ นาได้นาแนวคิดสมรรถนะไป
ใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารงานมากขึน้ ซึ่งสมรรถนะมีบทบาท
สาคัญที่จะเข้าไปช่วยให้การปฏิบตั ิงานประสบความสาเร็จ จึงมี
ผู้ ส น ใจศึ ก ษ าน าเรื่ อ งส ม ร รถ น ะม าป รั บ ใช้ เ พิ่ ม ม าก ขึ้ น
(Rassametummachot, 2005)

3. ความหมาย
Competency ในความหมายตามพจนานุกรมในหลายๆ เล่มจะพบ
ค าว่า competence มากกว่า ซึ่งมีค วามหมายตามพจนานุ ก รม
แปลว่า ความสามารถ ซึง่ สะท้อนถึงความชานาญ ประสบการณ์
และคุณสมบัติทเ่ี หมาะสมอื่นๆ เพียงพอในการทางาน การนิยาม
competency ในอังกฤษและยุโรปใช้เพือ่ กาหนดมาตรฐานชาติดา้ น
ความสามารถในการท างานของคนที่ท างานด้ า นอาชีว ศึก ษา
(NVQ: National Vocational Qualificationส่วนนิยามCompetency
ในสหรัฐอเมริกา ที่ David McClelland ได้กาหนดไว้ในปี 1973
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มาจากการศึก ษาบุ ค ลากรที่ม ีผ ลการปฏิบ ัติง านที่เป็ นเลิศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ อุปนิสยั บทบาททางสังคม การรับรู้
ตนเอง และแรงจูงใจ (Akaraborworn, 2006)
Office of the Civil Service Commission (2005) ได้ใช้
คาว่า “สมรรถนะ” ซึง่ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นผล
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ทีท่ าให้
บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพือ่ นร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร
นอกจากนี้ Saentong (2003) ได้ให้ ค วามหมายของ
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และ
แรงจูงใจที่มคี วามสัมพัน ธ์แ ละส่ งผลกระทบต่ อ ความส าเร็จของ
เป้ าหมายของงานในตาแหน่ งนัน้ ๆ ซึง่ ขีดความสามารถแต่ละตัวจะ
มีความสาคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป และ Puvitayaphan
(2004) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะของ
พฤติก รรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อ นให้เห็น ความรู้ ทัก ษะ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ทางด้านนักวิชาการในต่างประเทศ ได้ให้ความหมาย
ข อ งส มรรถ น ะไว้ โดย เริ่ ม จาก Boyatzis (1982) กล่ าวว่ า
สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความสามารถ ทีม่ อี ยู่ในตัวบุคคลซึ่ง
กาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถงึ ความต้องการของงาน
ภายใต้ปัจจัย สภาพแวดล้อมขององค์กร และทาให้บุค คลมุ่งมัน่
ไปสู่ ผ ลลัพ ธ์ ท่ี ต้ อ งการ ต่ อ ด้ ว ย Boam and Sparrow (1992)
กล่าวว่าสมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของคุณ ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
บุคคลจาเป็ นต้องมีในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งหนึ่งๆ เพื่อให้การ
ปฏิบ ัติงานในหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบประสบความส าเร็จ ส่ ว น
Spencer and Spencer (1993) ได้ให้ค วามหมายว่ า สมรรถนะ
หมายถึง ขีดความสามารถเป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล ในการ
ปฏิบตั งิ านให้ได้ผลสูงสุด โดยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนัน้
Parry (1998) ยังระบุ ว่ า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทัก ษะ
ทัศ นคติ ของบุ ค คลที่ม ีอิท ธิพ ลอย่ างมากต่ อ ผลสัม ฤทธิใ์ นการ
ท างานของบุ ค คลนั น้ ๆ เป็ นบทบาทหรือ ความรับ ผิด ชอบ ซึ่ ง
สัม พัน ธ์ ก ับ ผลงานและสามารถวัด ค่ า เปรีย บเที ย บกับ เกณฑ์
มาตรฐานและสามารถพัฒ นาได้โดยการฝึ กอบรม และทางด้าน
Mcshane and Glinow (2000) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง
ความสามารถที่มอี ยู่ในตัวของบุคคล ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การเรียนรู้ รวมถึงค่านิยม บุคลิกภาพและคุณลักษณะอื่นๆ ทีท่ าให้
บุคคลแต่ละคนมีผลการปฏิบตั งิ านสูงกว่าคนอื่นๆ ซึง่ จะเห็นได้จาก
พฤติกรรมทีแ่ ต่ละบุคคลแสดงออก
นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว สมรรถนะยังสามารถ
แยกเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญ 2 ประการได้แก่ (1) ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ซึ่งสามารถสังเกตได้ หรือสามารถวัดได้ และ (2)
ความรู้ ทัก ษะ ความสามารถเหล่ านี้ จะต้อ งแยกความแตกต่ าง
ระหว่างผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านได้สูงกว่าและผูป้ ฏิบตั งิ านคนอื่นๆ ออกจาก
กั น ได้ (Clark and Rebecca, 2002) แล ะพ บ ว่ า Shermon
(2004) ก็ ไ ด้ แ บ่ งความห มายข องส มรรถ น ะออ กได้ เ ป็ น 2
ความหมายเช่นกัน คือ (1) ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ ะทา
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ให้ส ามารถปฏิบ ัติง านที่เกี่ย วข้ อ งได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ (2)
คุณสมบัตทิ ่จี าเป็ นต้องมี เพื่อให้ผลการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
ทาให้บุคคลแสดงออกมาในรูปของการกระทา ความคิด ความรูส้ กึ
ซึง่ นาไปสู่ผลิตผลงานและนาไปสู่ผลลัพธ์ทอ่ี งค์กรต้องการ
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่าสมรรถนะ หมายถึง สิง่ ทีจ่ าเป็ น
ในการปฏิบ ัติงานของบุ ค คล ซึ่ง ได้แ ก่ ความรู้ ทัก ษะ ความ
สามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งสามารถวัดได้และจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและวัฒนธรรม
ขององค์กร จึงจะทาให้การปฏิบตั งิ านของบุคคลนัน้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4. องค์ประกอบของสมรรถนะ
McCelland (197 3) ไ ด้ อ ธิ บ า ย ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ค น ว่ า
เปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง กล่าวคือสิง่ ทีอ่ ยู่เบื้องหลังและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคคลแต่ละคน เปรียบได้กบั ภูเขา
น้าแข็ง ซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนทีล่ อยอยู่เหนือน้าและส่วน
ที่อ ยู่ ใต้ ผ ิ ว น้ า ส่ ว นที่ล อยอยู่ เหนื อ น้ า เป็ นส่ ว นที่ม องเห็ น และ
สามารถพัฒ นาได้ ง่า ยได้ แ ก่ ความรู้ (knowledge) และทัก ษะ
(skills) ที่แต่ ล ะบุ ค คลมี โดยความรู้เป็ น กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อเท็จจริง หลักการ และแนวคิด
เฉพาะด้าน เพื่อนาไปสู่ฐานความรูท้ บ่ี ุ คคลมีในสาขาต่างๆ ส่วน
ทักษะเป็ นความเชี่ยวชาญ ชานาญพิเศษในด้านต่างๆ ที่บุคคลรู้
และสามารถทาได้เป็ นอย่างดี

รูปที่ 1 แบบจาลองภูเขาน้าแข็งตามแนวคิดของ
McCelland (1973)
ส่วนทีอ่ ยู่ใต้ผวิ น้า เป็ นส่วนใหญ่กว่าและมองเห็นได้ยาก
ซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคคลแต่ละคนเป็ นอย่าง
มาก อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนทีพ่ ฒ
ั นาได้ยาก ได้แก่ แรงจูงใจ (Motives)
อุ ป นิ ส ัย (Traits) ภาพลัก ษณ์ ของตนเอง (Self image) และ
บทบาททางสังคม (Social role) โดยแรงจูงใจ (motives) หมายถึง
แรงขับเคลื่อนทีเ่ กิดจากภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการกระทาของบุคคลนัน้ อุปนิสยั (Traits) หมายถึง ลักษณะ
นิสยั ใจคอของบุคคลทีเ่ ป็ นพฤติกรรมถาวร เป็ นความเคยชิน หรือ
พฤติกรรมช้าๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กาหนดวิธกี ารปฏิบตั ิ
หรือการตอบสนองอย่างเต็มที่ ส่วนการรับรูต้ นเอง (Self image)
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หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ คุณค่าที่ทาให้ค ิด
และสนใจในสิง่ ที่ทาอยู่ ซึ่งเป็ นภาพลักษณ์ ท่บี ุคคลมองตนเองว่า
เป็ นอย่างไรและบทบาททางสังคม (Social role) หมายถึง บทบาท
ทีแ่ ต่ละบุคคลแสดงออกต่อบุคคลอืน่ และต้องการสือ่ ให้บุคคลอื่นใน
สังคมเห็นว่าตนเองเป็ นอย่างไร
Spencer and Spencer (1993) ได้กล่ าวว่า สมรรถนะ
เป็ นคุณลักษณะ ของบุคคลทีอ่ ยู่ในเบื้องลึกและฝั งแน่ น เป็ นแนว
พฤติกรรม แนวความคิดที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์ ต่ างๆ โดย
สามารถ แบ่ งได้เป็ น 5 ลักษณะ ได้แก่ (1) แรงจูงใจ (Motive)
หมายถึง แรงขับภายในซึ่งทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปสู่ส ิ่งที่
มุ่งหวัง (2) อุ ปนิสยั (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจาตัว
ของบุ ค คล (3) อัต มโนทัศ น์ (Self concept) หมายถึง ทัศ นคติ
ค่ านิ ย ม และความคิด เห็น เกี่ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ข องตนเอง (4)
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่ง ที่ต นเองได้ศ ึก ษาเรีย นรู้ม า
เฉพาะด้านของแต่ ล ะคน และ (5) ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่
บุคคลได้ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นประจาจนเกิดความชานาญ
Parry (1997) ได้ จ ัด องค์ ป ระกอบของสมรรถนะออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill)
และ (3) คุ ณ ลัก ษณะ (Attributes) โดยได้ร วมอุ ป นิ ส ัย (Traits)
แรงจูงใจ (Motive) และอัตมโนทัศน์(Self concept) ไว้ดว้ ยกัน
โดยสรุปองค์ประกอบของสมรรถนะที่กล่ าวมาทัง้ หมด เรามักจะ
เกตเห็นได้เพียงสองส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้ าเท่านัน้ อีกสีส่ ่วนที่อยู่ใต้น้ า
นั น้ ค่ อ นข้า งจะเป็ นเรื่อ งยุ่ ง ยากที่จ ะรับ รู้ เพราะอาจจะต้ อ งใช้
เวลานาน และแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

5. ประเภทของสมรรถนะ
การกาหนดประเภทของสมรรถนะนัน้ ได้มกี ารกาหนด
ไว้ ห ลากหลายด้ ว ยกัน ซึ่ ง ได้ แ ก่ (1) สมรรถนะหลัก (Core
Competency) คือ สมรรถนะที่บุ ค ลากรในองค์ ก รจ าเป็ นต้ อ งมี
เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดหรือระดับใดก็ตาม (2)
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะ
ทีเ่ ป็ นความรู้ ความสามารถ ทักษะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านตาม
สายงานหนึ่ ง ๆ (3) สมรรถนะเชิ ง การจัด การ(Management
Competency) คือ สมรรถนะทีบ่ ุคลากรในระดับบริหารจาเป็ นต้อง
มี เพื่อ ให้ส ามารถปฏิบตั ิห น้ าที่และบทบาทการเป็ น ผู้บริห ารได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บางองค์กรอาจจะเรียก สมรรถนะ
ตามบทบาท (role competency) (Samithikrai, 2009)
ส่ ว น Saentong (2003) ได้ แ บ่ ง ประเภทของสมรรถนะ ตาม
แ ห ล่ ง ที่ ม า อ อ ก เป็ น 3 ป ร ะ เภ ท ไ ด้ แ ก่ (1 ) Personal
Competencies เป็ นความสามารถทีม่ เี ฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเท่านัน้ ถือเป็ นความสามารถเฉพาะตัวที่ยากต่อการเรียนรู้
หรือลอกเลียนแบบได้ (2) Job Competencies เป็ นความสามารถ
เฉพาะบุคคลที่ตาแหน่ งหรือบทบาทนัน้ ๆต้อ งการเพื่อ ทาให้งาน
บรรลุ ผ ลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ (3) Organization Competencie
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เป็ นความสามารถที่เป็ น ลักษณะเฉพาะขององค์กรที่มสี ่วนทาให้
องค์กรนัน้ ไปสู่ความสาเร็จและเป็ นผูน้ าในด้านนัน้ ๆได้
ทางด้าน Khongkhasawat (2005) ได้แยกประเภทของสมรรถนะ
ไว้ ดั ง นี้ (1 ) ส ม ร ร ถ น ะ ต าม ค ว าม ส าม า ร ถ ห ลั ก ( Core
Competency) หมายถึง คุ ณสมบัติ (หรือ คุณ ลักษณะ) พื้น ฐานที่
เป็ น หลักที่ทุกต าแหน่ งในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น ฝ่ ายหรือ แผนกใด
จะต้องมี ถือเป็ น คุณสมบัตริ ่วมของทุกคนในองค์กร (2) สมรรถนะ
ของการทางานร่วมกัน (Social Competency) หมายถึง คุณสมบัติ
(หรือคุณลักษณะ) ที่เน้ นในเรื่องของการทางานร่วมกัน เพื่อ การ
ประสานงานกันด้วยดี มุง่ ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้ทางาน
ด้ ว ยกั น อย่ า งราบรื่ น (3) สมรรถ นะส่ ว น บุ ค คล (Personal
Competency) หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) เฉพาะของ
แต่ ล ะบุ ค คลที่ ม ีค วามสามารถพิ เศษที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็จได้ดเี ป็ นพิเศษ (4) สมรรถนะของความ
เป็ น ผู้น า (Leadership Competency) หมายถึง คุ ณ สมบัติ (หรือ
คุณลักษณะ) ทีห่ มายถึงการเป็ นผูน้ าโดยทัวไป
่ สมรรถนะทีก่ าหนด
สาหรับคนทีจ่ ะไปรับตาแหน่งผูบ้ ริหาร หรือหัวหน้างาน ว่าจะต้องมี
คุ ณ สมบัติงานอย่ างไรบ้างในต าแหน่ งนัน้ ๆ (5) สมรรถนะตาม
ต าแหน่ งงาน (Functional Competency) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ
(หรือคุณลักษณะ) ของผูด้ ารงตาแหน่งทีค่ วรจะมีในตาแหน่งนัน้ ๆ
เมือ่ พิจารณาการแบ่งประเภทของสมรรถนะในส่วนของ
องค์ก ร จะมีแตกต่ า งกัน ออกไป โดยขึ้น อยู่ก ับ ลักษณะงานของ
องค์กร เช่น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้แบ่งเป็ น 4
ป ร ะ เภ ท ไ ด้ แ ก่ Core Competency, Product Competency,
Regulation Competency แ ล ะ Technical Competency ส่ ว น
บริษั ท ทรู คอร์ ป อเรชัน่ ได้ แ บ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ Core
Competency, Role–Specific Competency แ ล ะ Functional
Competency ดังนัน้ การกาหนดประเภทของสมรรถนะนัน้ ไม่ได้ม ี
รูป แบบที่แ น่ น อนตายตัว การก าหนดขึ้น อยู่ ก ับ องค์ ป ระกอบ
ลักษณะงานขององค์กร และความต้องการน าสมรรถนะไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ใด (Akaraborworn, 2006)

6. ประโยชน์ของสมรรถนะ
1. ช่วยให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าสู่องค์กร
มีคุ ณ ลัก ษณะดี ท ัง้ ทางด้ า นความรู้ ท ัก ษะและความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับงานเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ งาน
ได้สาเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
2. ช่ ว ยให้ผู้ป ฏิบ ัติงานทราบถึงระดับ สมรรถนะของ
ตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและต้องพัฒนาในเรื่องใด เพื่อช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และการนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
ฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร ถ้าหากมีพนักงานคนใดที่พบว่ายังมี
ช่องว่างในเรื่อ งสมรรถนะ ก็สามารถที่จะเลือกวิธกี ารพัฒนาและ
ฝึ กอบรมได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองสิง่ ที่พ นักงานต้องการ
อย่างแท้จริง
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3. ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ต ัว ชี้ว ัด หลัก ของผลงาน (KPIs)
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็ นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการ
ให้บรรลุเป้ าหมายตาม KPIsแล้ว จะต้องใช้สมรรถนะด้านใด และ
ยังเป็ น การป้ องกัน ไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคช่วยหรือความโชคดี
โดยบัง เอิ ญ เพี ย งอย่ า งเดีย ว แต่ เกิด จากการใช้ ส รรถนะของ
พนักงานในการทางานอย่างแท้จริง
4. ช่ ว ยให้เกิด การพัฒ นาสายอาชีพ เนื่ อ งจากระบบ
สมรรถนะทาให้สามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานที่ม ี
อยู่และทราบถึงทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่จาเป็ นสา
หรับตาแหน่งเป้ าหมายในอนาคตของพนักงานแต่ละคน
5. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่
ดีขน้ึ
สมรรถนะของนัก ทรัพยากรมนุ ษย์ในมุมมองของ
นักวิ ชาการ
นักวิชาการทีไ่ ด้นามาเสนอในบทความนี้ เป็ นบุคคลทีม่ ี
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลที่เกีย่ วข้องกับ
สมรรถนะโดยตรง
Pinto & Walker (1978) ได้ก ล่ า วว่ า สมรรถนะที่นั ก ทรัพ ยากร
มนุ ษย์จาเป็ นต้องมี ได้แก่ การพัฒนากลุ่มและทีมงาน การพัฒนา
ความก้า วหน้ าในอาชีพ การให้ค าแนะน าปรึก ษา การบริห าร
ทรัพยากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร จัดการความสัมพันธ์ใน
งาน การพัฒนาทรัพยากรในองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการ
การพัฒนาความเชีย่ วชาญของตนเอง การบริหารสานักงาน การ
ออกแบบโครงการ นักวิจยั การวิเคราะห์งาน
Lippitt and Nadler (1979) ก ล่ าว ว่ า นั ก ท รั พ ย าก ร
มนุษย์ ต้องมีสมรรถนะ 3 อย่างดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรีย นรู้ ซึ่งประกอบด้ว ย
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจใน
กระบวนการเรีย นรู้แบบผู้ใหญ่ การน าเสนอข้อ มูล ต่ างๆการใช้
เทคนิคในการสอน และการประเมินผล เป็ นผู้ออกแบบโปรแกรม
ในการเรียนรูแ้ ละเป็ นผูพ้ ฒ
ั นากลยุทธ์การสอน
(2) เป็ น ผู้จดั การด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยเป็ นผู้กากับดูแลโปรแกรมการพัฒนา เป็ นผู้พ ฒ
ั นา
บุคลากรด้านพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ เป็ นผู้จดั เตรียมสิง่ อานวย
ความสะดวกและด้านการเงินและเป็ นผูร้ กั ษาความสัมพันธ์
(3) เป็ น ผู้ ใ ห้ ค าป รึ ก ษ า ซึ่ งป ระก อ บ ด้ ว ย เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ เป็ นผู้ให้การสนับสนุ น เป็ น ผู้กระตุ้นการเรียนรู้ และ
เป็ นผูก้ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
Dave Ulrich และคณะได้จดั ทารายงานผลการส ารวจ
เกี่ย วกับสมรรถนะของนักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ขึ้น ในปี ค.ศ. 1987
โดยสรุป สามารถแบ่งสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์เป็ น 3 ข้อ
ได้แก่ (1) ความรอบรูใ้ นธุรกิจ (2) การปฏิบตั ิงานด้านทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Ulrich. D, Younger. J,
Brockbank. W. & Ulrich, M. , 2011)

รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
McLagan (1989) ได้กล่าวว่า สมรรถนะทีน่ ักทรัพยากร
มนุ ษ ย์ จ าเป็ นต้ อ งมี ได้แ ก่ การบริห ารจัด การ การบริห ารผล
ประเมิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรต่างๆ
ในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การให้คาแนะน า
ปรึก ษา นั ก การตลาดภายในองค์ ก ร การวิเคราะห์ ง าน การ
บริห ารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบโครงการ นักวิจยั Pace
(1991) กล่าวไว้ว่านัก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มบี ทบาทดังต่ อ ไปนี้ (1)
บทบาทด้านการวิเคราะห์ (analytical role) โดยต้อ งวิเคราะห์ส ิ่ง
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ คนในองค์ ก ร (2) บทบาทด้ า นการพั ฒ นา
(developer role) เป็ น รากฐาน ที่ ส าคั ญ ใน การวางแผ น และ
สร้า งสรรค์ (3) บทบาทด้า นการเปลี่ย นแปลงหรือ การพัฒ นา
(instrumental role) เป็ น บทบาทที่ก่ อ ให้เกิดการเปลี่ย นแปลงใน
องค์กร (4) บทบาทด้านการประสานความต้อ งการ (mediation
role) บทบาทนี้ต้องเกีย่ วข้องกับผูอ้ ่นื ในองค์กร ต้องประสานความ
ต้องการด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การวางแผนกาลังคน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 Dave
Ulrich และคณะได้วเิ คราะห์ความเป็ น มืออาชีพ ในงานทรัพ ยากร
มนุษย์ โดยยึดตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน พบว่า สมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ประกอบด้วย 4 ข้อได้แก่ (1) ความรอบรู้
ในธุรกิจ (2) การปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (3) การบริหาร
การเปลี่ย นแปลง (4) ความน่ า เชื่อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล (Ulrich. D,
Younger. J, Brockbank. W. & Ulrich, M. , 2011)
ในปี ค.ศ. 1996 Dave Ulrich ได้อ อกหนังสือ ที่ไ ด้ร ับ
ก า ร ย อ ม รั บ ชื่ อ Human Resource Champions : the Next
Agenda for Adding Value and Delivering Results เข าก็ ได้ มี
การกล่าวถึงบทบาททีพ่ งึ ประสงค์ 4 ประการเพือ่ นาไปสมรรถนะที่
นักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ต้องมี ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริห ารจัดการ (2) ผู้ให้การสนับสนุ น พนักงาน (3) หุ้น ส่ว น
ทางกลยุทธ์ (4) ผูแ้ ทนการเปลีย่ นแปลง
ในปี ค.ศ. 1997 Dave Ulrich และคณะวิจยั ได้ทาการ
สารวจและเพิม่ เติมสมรรถนะของนักทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ น 5 ข้อ
ซึง่ ได้แก่ (1) ความรอบรูใ้ นธุรกิจ (2) การปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
มนุ ษย์ (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (4) ความน่ าเชื่อถือส่วน
บุ ค คล (5) การบริ ห ารวั ฒ น ธรรม (Ulrich. D, Younger. J,
Brockbank. W. & Ulrich, M., 2011)
Piskurich & Sanders (1998) ได้พบว่า สมรรถนะทีน่ ัก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จ าเป็ นต้ อ งมี ได้ แ ก่ การคิด วิเคราะห์ การ
ออกแบบงาน การเป็ น นักพัฒ นา การบริห ารผลประเมิน การ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล การเป็ น พี่เลี้ย ง การให้ค าปรึก ษา การ
บริหารการเปลีย่ นแปลง
ส่วน Rothwell, Sanders & Soper (1999) ได้กล่าวว่า
สมรรถนะที่ นั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จ าเป็ นต้ อ งมี ได้ แ ก่ การคิด
วิเคราะห์ การบริห ารการเปลี่ย นแปลง การบริห ารผลประเมิน
ผูด้ าเนินการแทรกแซงเพือ่ การพัฒนา
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ในปี ค.ศ. 2002 Dave Ulrich และคณะผู้ว ิจยั ได้มกี าร
เปลี่ยนแปลงรายการสมรรถนะโดยตัดสมรรถนะด้านการบริห าร
วัฒ นธรรมและการบริห ารการเปลี่ย นแปลงออก และได้กาหนด
รายการสมรรถนะของนักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เป็ น 5 ข้อ ใหม่ ได้แก่
(1) ความรอบรูใ้ นธุรกิจ (2) การปฏิบตั ิงานด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
(3) ความน่ าเชื่อถือส่วนบุคคล (4) การส่งเสริมกลยุทธ์ (5) การใช้
เทคโนโลยี ใ นงานทรัพ ยากรมนุ ษย์ (Ulrich. D, Younger. J,
Brockbank. W. & Ulrich, M., 2011)
หลังจากนัน้ ในปี ค.ศ. 2005 Ulrich & Brockbank ได้
ออกห นั ง สื อ ชื่ อ The HR value proposition โดยกล่ า วว่ า นั ก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มอื อาชีพ ควรใส่ ใจสิ่งที่ส ร้างคุ ณ ค่ า และสิ่งที่ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรต้องการ ส่งมอบผลงานตามที่ลูกค้า
ต้อ งการ ปฏิบตั ิงานโดยใช้กลยุ ทธ์เชิงรุกมากขึ้น เพื่อสร้างความ
ได้เปรีย บทางการแข่งขัน โดยได้กาหนดสมรรถนะที่เหมาะสม
ส าหรับ นัก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ม ือ อาชีพ ได้แก่ (1) มีค วามรู้ด้าน
ธุรกิจภายนอก (เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ประชากร โลกาภิวตั น์) (2)
ส่งมอบผลงานตามความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า
นัก ลงทุ น ผู้จดั การและพนั ก งาน) (3) ปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ (ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ )ี (4) สร้างความเป็ นมืออาชีพ
(บทบาทและสมรรถนะทีเ่ หมาะสม และมีการพัฒนาตนเอง ) (5)
สร้างทรัพยากรบุคคล (กลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์และกล
ยุทธ์องค์กร)
ใน ค.ศ. 2007 Dave Ulrich และคณะผู้วจิ ยั ได้กาหนด
รายการสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์เพิม่ เป็ น 6 ข้อ ได้แก่ (1)
นัก กิจกรรมที่น่ าเชื่อ ถือ (2) นัก บริห ารด้า นวัฒ นธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง (3) นักบริห ารคนเก่ง/นักออกแบบองค์กร (4) นัก
สร้างกลยุ ท ธ์อ งค์ก ร (5) นัก บริห ารการปฏิบตั ิการ (6) การเป็ น
พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ (Ulrich. D, Younger. J, Brockbank. W. &
Ulrich, M. , 2011)
ต่อ มาในปี ค.ศ. 2009 Dave Ulrich และคณะได้อ อก
หนั ง สื อ ชื่ อ HR Transformation : Building Human Resources
From the Outside In เพื่อ เป็ นเครื่อ งย้ า เตื อ นให้ นั ก ทรัพ ยากร
มนุ ษย์มองเห็นสมรรถนะทีจ่ ะต้องพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้อย่างชัดเจน
มากขึน้ โดยนาสมรรถนะทัง้ 6 ข้อที่ได้ทาการวิจยั ใน ค.ศ. 2007
มาอธิบายให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ซึ่งประกอบด้ วย (1) นัก
กิจกรรมที่น่าเชื่อ ถือ (Credible Activist) หมายถึง นักทรัพ ยากร
มนุ ษย์จะต้องเป็ นคนทีเ่ ชื่อถือได้ (2) นักบริหารด้านวัฒนธรรมและ
การเปลี่ย นแปลง (Culture and Change Steward)หมายถึง นั ก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จะต้อ งมีกรอบแนวคิดทางธุรกิจและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ก่อให้เกิดผลที่ดกี ว่าคู่แข่ง (3) นักบริหารคนเก่ง/นัก
ออกแบบองค์ ก ร (Talent Manager/ Organizational Designer)
หมายถึง นักทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องพยายามนาเครื่องมือในด้าน
การสรรหาและคัด เลือ ก การเลื่อ นต าแหน่ ง การโยกย้าย การ
บริห ารผลการปฏิบตั ิงาน ระบบการให้รางวัล การฝึ กอบรมและ
พัฒนาเพือ่ สร้างบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง (4) นักสร้าง กล
ยุทธ์อ งค์กร (Strategy Architect) หมายถึง นักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
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จะต้อ งช่ว ยในการกาหนดกลยุ ท ธ์ร ะยะยาวและแปรผลมาสู่การ
ปฏิบตั ใิ นระยะสัน้ รวมทัง้ เผยแพร่ไปทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อให้เกิดการ
ร่ว มแรงร่ว มใจและประสานความร่ว มมือ ภายในองค์ก ร (5) นัก
บริห ารการปฏิ บ ั ติ ก าร (Operational Executor) หมายถึ ง นั ก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จะต้อ งออกแบบระบบข่าวสารข้อมูล ตลอดจน
หลักสูตรการฝึ กอบรมที่มปี ระสิทธิภ าพและการบริหารที่ยดื หยุ่ น
(6) การเป็ นพัน ธมิต รทางธุ ร กิจ (Business Ally) หมายถึง นั ก
ทรัพยากรมนุษย์ควรเข้าใจบริบทของธุรกิจและเข้าใจว่าทาอย่างไร
จึงจะสามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็จหรือก่อให้เกิดกาไร
เพิม่ ขึน้
Wright, Stewart, & Moore (2012) ได้ระบุสมรรถนะ 8
ข้อ ส าหรับ การเป็ นผู้บ ริห ารทางด้านทรัพ ยากรบุ ค คล ได้แก่ ที่
ปรึกษาเชิงกลยุ ทธ์ ผู้ ให้คาปรึก ษา ผู้สอนแนะ ผู้ประสานงาน
ให้ ก ับ คณะกรรมการบริษั ท นั ก สร้า งคนเก่ ง ในองค์ ก ร ผู้ น า
ทางด้านงานทรัพยากรบุคคล การดูแลตรวจตราพนักงาน และ
ตัวแทนองค์กร
ในปี ค.ศ. 2012 Dave Ulrich และคณะได้ออกหนังสือ
ชื่อ HR from the Outside In: Six Competencies for the Future
of Human Resources ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ส มรรถนะของนั ก ทรัพ ยากร
มนุ ษย์ไว้ 6 ข้อ ได้แก่ (1) ผูจ้ ดั วางตาแหน่ ง กลยุทธ์ (Strategic
Positioner) (2) นักกิจกรรมทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ (Credible Activist)
(3 ) ผู้ ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ (Capability Builder) (4 ) ผู้ น า ก า ร
เปลี่ย นแปลง(Change Champion) (5) นัก สร้างนวัต กรรมและ
บู ร ณ า ก า ร ด้ า น บุ ค ค ล ( Human Resource Innovator and
Integrator) และ(6) ผู้ให้การสนับ สนุ น เทคโนโลยี (Technology
Proponent)
สมรรถนะของนัก ทรัพยากรมนุ ษย์ในมุมมองของ
องค์กร
องค์ ก รที่ไ ด้ น ามาเสนอในบทความนี้ เป็ นองค์ ก รที่
เกี่ย วข้อ งกับ การเป็ นที่ป รึก ษาทางด้า นการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ ในประดับประเทศและในระดับโลก
World Federation of People Management
Associations (WFPMA) เป็ น องค์กรเครือ ข่ายในการบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอื อาชีพ ได้ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1976 เพื่อช่วย
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ท วั ่ ทุ กมุม โลก มีส มาคมทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่เี ป็ น
สมาชิก มากกว่ า 90 สมาคมทัว่ โลก และมีผู้เชี่ย วชาญทางด้าน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มากกว่า 600,000 คน WFPMA ได้ศ ึกษาวิจยั
ความสามารถที่มอี ยู่ข องนักทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ทวโลกและก
ั่
าหนด
ความสามารถของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาต่อไป เพือ่ ให้บรรลุและรักษามาตรฐานของการเป็ นนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์มอื อาชีพ สรุปได้ดงั นี้ (1) มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่
สามารถ ท างาน ร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น ได้ (Community with sense of
identity) (2) มี จ ริ ย ธรรมใน การปฏิ บ ั ติ ง าน (Ethical code of
conduct) (3) มีม าตรฐานและมีป ระสิท ธิภ าพ ในการปฏิบ ัติงาน
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สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ
(common standards of entry and performance) ( 4 ) มี อ ง ค์
ความรู้ท่ี ห ลากหลาย (distinct body of knowledge) (5) มีก าร
พั ฒ น าต น เอ งแล ะได้ ร ั บ ก ารรั บ รอ งที่ เ ห็ น เป็ น ห ลั ก ฐาน
(requirement for training/certification) (Chris Brewster, Elaine
Farndale & Jos van Ommeren, 2000)
Deloitte เป็ นบริ ษั ท ชั น้ น าทางด้ า นให้ ค าปรึ ก ษ า
ทางด้านธุรกิจ ส านักงานใหญ่ ต งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
สาขามากกว่ า 140 ประเทศทัว่ โลก ได้ร ะบุ ว่ ากลยุ ท ธ์ท างด้า น
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีส าคัญ เริ่ม จากการพัฒ นาสมรรถนะของนั ก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Heldeborn, 2009) ซึ่งได้แก่ (1) การเป็ น คู่ค ิด
ทางกลยุทธ์ (Business partners) (2) มีค วามเชี่ย วชาญในงานที่
หลายหลาย (Centers of expertise) (3) มีก ารให้บ ริก ารอย่ า ง
ทัวถึ
่ ง (Shared services) (4) มีความสามารถในการบริหารงาน
ภายในองค์กรโดยใช้วธิ กี ารจ้างงานจากภายนอกเพือ่ การลดต้นทุน
(Outsourcer) (5) เป็ น ผู้จดั หาทรัพ ยากรที่ข าดแคลนในองค์ก ร
หรือ เป็ น ผู้ให้บ ริก ารแก่ บุ ค คลอื่น ในองค์ก ร ในกรณี ท่ีบุ ค คลอื่น
ต้องการความช่วยเหลือ (Vendor manager)
Boston Consulting Group (BCG) เป็ น บ ริ ษั ท ใ ห้
คาปรึกษาทางด้านกลยุ ทธ์ทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ส านั ก งานทัง้ สิ้น 87 สาขา ตัง้ อยู่ ใ น 45 ประเทศทัว่ โลก และ
European Association for Personal Management (EAPM)
เป็ น สมาคมที่ให้คาปรึกษาทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในยุโรป ได้
ร่วมกันทาการสารวจผูบ้ ริหารจานวน 1,355 คน จาก 27 ประเทศ
ในยุโรป และได้กาหนดทางเลือ กสมรรถนะทางด้านทรัพ ยากร
มนุ ษย์ จานวน 17 หัวข้อ ทีจ่ ะต้องสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
งานทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั และอนาคต ผลปรากฏ
ออกมาว่าสมรรถนะทีม่ คี วามสาคัญมากทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์
5 ประการ ได้แก่ (1) การบริห ารคนเก่ ง (Managing talent) (2)
การบริห ารประชากรในองค์ ก ร (Managing demographics) (3)
ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ (Becoming learning
organization) (4) การบริหารความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวและ
ชีว ิต การท างาน (Managing work-life balance) (5) การบริห าร
การเปลีย่ นแปลงและปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร (Managing change
and cultural transformation) องค์กรจะต้องเผชิญกับสิง่ ที่ท้าทาย
เหล่านี้ เพือ่ จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและรักษาความ
ยังยื
่ น (Boston Consulting Group & European Association for
Personal Management, 2010)
Association for Talent Development ( ATD) เ ป็ น
สมาคมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของโลก ตั ง้ อยู่ ท่ี ป ระเทศสหรัฐ อเมริก า
ดาเนิ น การในเรื่อ งการพัฒ นาความสามารถของคนในองค์กร มี
สมาชิกมากกว่า 120 ประเทศทัง้ ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ใ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น อุ ต ส า ห ก ร ร ม Association for Talent
Development (2014) ได้ระบุสมรรถนะของนัก ทรัพยากรมนุ ษย์
มืออาชีพที่มคี วามจาเป็ นต่อการประสบความสาเร็จทัง้ ในปั จจุบนั
และอนาคต ดังต่ อ ไปนี้ (1) ทัก ษะทางธุ ร กิจ (Business Skills)

รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
ประกอบด้วย ความสามารถวิเคราะห์ค วามต้องการและนาเสนอ
ทางแก้ ไ ขปั ญ หา ประยุ ก ต์ ใช้ท ัก ษะทางธุ ร กิจ ท าให้ ข บั เคลื่อ น
ผลลัพ ธ์ท่ีต้ อ งการได้ มีก ารวางแผนและน าไปใช้ไ ด้อ ย่ า งเกิด
ประโยชน์ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีนวัตกรรม(2) เข้าใจโลกา
ภิวตั น์ (Global Mindset) ประกอบด้วย การบริหารจัดการความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมได้ แสดงความเคารพในความคิดเห็นและ
มุมมองที่แตกต่ างกัน การรับรู้และตระหนักในตัวเอง การปรับ
พฤติกรรมเพื่อรองรับสิง่ ใหม่ๆ มีความเข้าใจในความหลากหลาย
การใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมที่มคี วามหลากหลายได้ (3) มี
ความรู้ท างอุ ต สาหกรรม (Industry knowledge) ประกอบด้ ว ย
รัก ษาความเป็ นมือ อาชีพ ของตัว เองทัน การเปลี่ย นแปลงของ
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม สร้างความรู้ในภาคอุตสาหกรรม (4)
ทั ก ษ ะค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล (Interpersonal Skills)
ประกอบด้ ว ย สร้า งความไว้ ว างใจ ติ ด ต่ อ สื่อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ มีอิทธิพ ลต่ อผู้มสี ่ วนได้เสีย สร้างเครือ ข่ายและ
พันธมิตร แสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์ (5) ทักษะส่วน
บุคคล (Personal Skills)ประกอบด้วย การปรับตัว และมีรูปแบบ
การพัฒ นาส่ ว นบุ ค คล (6) มีค วามรู้เบื้ อ งต้ น ทางเทคโนโลยี
(Technology Literacy) ประกอบด้วยการรับรูท้ างเทคโนโลยี และ
การใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Roffey Park เป็ นองค์กรพัฒนาความเป็ นผูน้ าทีม่ ชี ่อื เสียง ตัง้ อยู่ใน
ประเทศอังกฤษและมี Roffey Park Asia Pacific ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศ
สิงคโปร์ มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาภาวะผูน้ า การพัฒนา
องค์ก รและการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ได้กล่ าวว่าสมรรถนะที่
จาเป็ นมากที่สุดสาหรับนักทรัพยากรมนุ ษย์ 4 อันดับแรก (Lucy,
Poorkavoos & Wellbelove, 2014) ได้แก่ (1) ความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่อ งธุรกิจ (Understanding the business) (2) ความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ (Ability to influence decision-makers) (3) การ
บริห ารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม องค์ก ร (Changing culture)
(4) ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก ารพั ฒ น าอ งค์ ก ร (Development of
organizational capabilities)
Human Resources Institute of New Zealand
(HRINZ) และ Australian Human Resources Institute (AHRI)
ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย ร่ ว มกัน และได้ร ะบุ ส มรรถนะส าหรับ นั ก
ท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย์ ดั ง นี้ (1) ค ว าม รู้ ท างธุ ร กิ จ (Business
knowledge) มุ่งเน้ น ไปที่ค วามเข้าใจห่ ว งโซ่ อุ ป ทานขององค์ก ร
วิธกี ารทีเ่ พิม่ คุณค่าให้แก่องค์กรและบุคลากร (2) การส่งมอบงาน
ทางด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (HR delivery) มุ่ ง เน้ น ไปที่ก ารรวม
กิจกรรมในแต่ละส่วนงานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็ นการวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การฝึ กอบรมและการพัฒนา
การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและการจัดการการเปลี่ยนแปลง (3)
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล (Personal credibility)มุ่ ง เน้ น ไปที่
ความสัมพัน ธ์ท่มี ปี ระสิทธิภ าพและบรรลุผ ล รวมถึงการสื่อ สาร
ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ย (4) การมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด กลยุ ท ธ์
(Strategic contribution) รวมถึงการจัดการวัฒนธรรม การจัดการ
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การเปลี่ยนแปลง การตัดสิน ใจเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้ น ลูกค้า
และการสร้างเครือ ข่าย (5) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางธุรกิจ
(Business technology) มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้เทคโนโลยีเ ป็ น
เครือ่ งมือสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์รวมถึงการเชื่อมโยงกับแผน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Cooper, 2014)
Hong Kong Institute of Human Resource
Management (HKIHRM) เป็ นสถาบันทรัพยากรมนุษย์ในฮ่องกงที่
มีสมาชิกมากกว่า 5,300 คน มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิช าชีพ
และก าหนดมาตรฐานส าหรับ การประเมิ น ผลและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hong Kong Institute
of Human Resource Management, 2014) ได้กาหนดสมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
(1) มีความรูแ้ บบมืออาชีพ (Professional Knowledge)
หมายถึง การมีความรูท้ างด้านทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ หลักการ
และข้ อ ก าหนดส าหรับ นโยบายในการรับ พนั ก งาน ระบบ
ค่ า ตอบแทน พนั ก งานสั ม พั น ธ์ ระบบการจัด การผลการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน การพั ฒ นาคนและกรอบของกฎหมายในการ
ปฏิบตั งิ านทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กบั ธุรกิจ
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพและแก้ ไ ขปั ญหาการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยการประยุกต์ใช้ความรูท้ างทรัพยากรบุคคล
(2 ) หุ้ น ส่ ว น ท า ง ธุ ร กิ จ (Business Partnership)
หมายถึง มีค วามสามารถระบุ ผ ลกระทบของความส าเร็จ และ
เป้ าหมายทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
สามารถดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ระบบและกระบวนการที่ จ ะสนั บ สนุ นความส าเร็ จ ของ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตระหนักถึงอิทธิพลทีส่ าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในทุกหน่ วยงานในองค์กรและมี
การตอบสนองอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องของการ
จัดการความเสี่ย ง การกากับ ดูแลกิจการที่ดี การพัฒ นาอย่ าง
ยังยื
่ นและการดาเนินธุรกิจขององค์กร
(3) ความสามารถในการสื่ อ สาร Communication/
Influence)หมายถึ ง ความสามารถในการตัด สิน ใจและการใช้
วิธีก ารต่ างๆของการสื่อ สารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ที่จ ะน าเสนอ
ความคิด และการแก้ปั ญ หาแก่ เพื่อ นร่ ว มงานและหัว หน้ า งาน
สามารถโน้ ม น้ าวและชัก ชวนให้บุ ค คลอื่น เห็น ด้ว ยในข้อ ตกลง
ส าหรับ การด าเนิ น งานสร้า งและรัก ษากลไกการสื่ อ สารที่ ม ี
ประสิท ธิภ าพและให้ ค าปรึก ษากับ ผู้ อ่ื น ในหน่ ว ยงานรวมทัง้
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(4) มีจริยธรรม (Ethics) หมายถึง แสดงความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมใน
องค์กร
( 5 ) มุ่ ง เ น้ น ลู ก ค้ า /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น อ ง ค์ ก ร
(Customer/User Focus) หมายถึ ง สามารถคาดการณ์ และ
วิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้บริการในงานทรัพยากรมนุษย์และ
ให้บริการได้ส อดคล้อ งกับความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ แก้ไ ข
ปั ญหาทรัพยากรบุคคลร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ หาทาง

Rachadatip Uppathampracha
ออกในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการทรัพ ยากรบุค คลและการประเมิน การดาเนิน งานของ
การแก้ปัญหาเพือ่ ให้แน่ใจว่าเกิดผลสัมฤทธิ ์
Personnel Management Association of Thailand
(PMAT) หรือสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้ม ี
การจัดทามาตรฐานความสามารถทางวิชาชีพ (HR Competency)
ขึน้ โดยคณะกรรมการและผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกระดับให้การบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มคี วามเป็ น มือ อาชีพ เพิ่ม ขึ้น และผู้ปฏิบตั ิงาน
ทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์จะได้ทราบถึงการพัฒนาตนเอง ให้เกิด
การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยได้แบ่งสมรรถนะของนัก
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ อ อกเป็ น 3 ระดับ (Personnel Management
Association of Thailand, 2014) ไ ด้ แ ก่ ( 1 ) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
(Practitioner) ประกอบด้วย รูข้ นั ้ ตอนเข้าใจหลักการ ดาเนินการ
ตามกระบวนการ สื่อ สารให้เกิดความเข้าใจ เรีย นรู้และพัฒ นา
ตนเอง (2) ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Professional) ประกอบด้วย ประยุกต์ใช้
หลัก วิธีก าร พั ฒ นาระบบงาน ปรึก ษาให้ ค าแนะน า บริห าร
กระบวนการอย่ า งอิ ส ระ (3) ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ระดั บ สู ง (Senior
Professional) ประกอบด้ว ย ก าหนดกลยุ ท ธ์บ ริห ารทรัพ ยากร
บุคคล บริหารกลยุทธ์บริหารทรัพ ยากรบุคคลให้บรรลุเป้ าหมาย
บูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างภาพลักษณ์และการ
ยอมรับในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต่อสังคม
Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD) เป็ น องค์ก รมือ อาชีพ ทางด้านทรัพ ยากรบุ ค คลและการ
พัฒนาคน ตัง้ อยู่ในประเทศอังกฤษ มีสมาชิกมากกว่า 135,000
คนทัวโลก
่
องค์กรมีความมุ่งมันที
่ ่จะสนับสนุ นชีวติ การทางานที่ดี
ขึน้ มีความเป็ นเลิศในการพัฒนาคนในองค์กรต่างๆ มานานกว่า
100 ปี มีความเชีย่ วชาญในด้านการวิจยั ทางด้านทรัพยากรบุคคล
การเรีย นรู้แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ สู่ ค วามเป็ นมือ อาชีพ ได้ ร ะบุ
สมรรถนะที่ จ าเป็ นส าหรับ นั ก ทรัพ ยากรมนุ ษย์ (Chartered
Institute of Personnel and Development, 2015) ดังนี้ (1) เป็ น
แบบอย่ างที่ดี (Role model) หมายถึง การท าหน้ าที่ด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรมและมีความเป็ นอิสระ สร้างสมดุลระหว่าง
บุ ค คล องค์ ก รและกฎหมาย (2) มีค วามอยากรู้อ ยากเห็ น
(Curious) หมายถึง มีความอยากรูอ้ ยากเห็นในเรือ่ งอนาคต เปิ ด
ใจกว้าง พยายามหาวิธกี ารพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ มูลค่า
ให้ ก ั บ อ งค์ ก ร (3) ความ คิ ด ที่ แ น่ ว แน่ (Decisive thinker)
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถใช้ขอ้ มูลเชิงลึกและมีความรูใ้ นการตัดสินใจเลือก
ทางเลือ กได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ (4) ทัก ษะการโน้ ม น้ า วใจ
(Skilled influencer) หมายถึง ความสามารถในการโน้มน้าวใจใน
ข้อตกลงทีม่ คี วามสาคัญและได้รบั สนับสนุนจากผูม้ สี ่วนได้เสียทีใ่ น
การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร (5) ความน่ า เชื่อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล
(Personally credible) หมายถึง การสร้างและส่งมอบความเป็ น
มืออาชีพ ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและงานทรัพยากร
มนุ ษย์ทจ่ี ะสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและเพื่อน
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สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ
ร่ว มงาน (6) ให้ค วามร่ว มมือ (Collaborative) หมายถึง การ
ท างานอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและสามารถท างานร่ ว มกับ คนทัง้
ภายในและภายนอกองค์ ก ร (7) ขับ เคลื่อ นการส่ ง มอบงาน
(Driven to deliver) หมายถึง ความมุ่งมันที
่ ่จะจัดสรรทรัพยากร
และส่งมอบงานตามวัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดสาหรับ
องค์ ก ร (8) มี ค วามกล้ า หาญ ในสิ่ ง ที่ ท้ า ทาย (Courage to
challenge) หมายถึ ง ความกล้ า หาญและความเชื่ อ มัน่ ที่ จ ะ
นาเสนอความคิดเห็นของตนเอง แม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้าน
หรือสถานการณ์ทไ่ี ม่คนุ้ เคย
The Society for Human Resource Management
(SHRM) เดิ ม ชื่ อ ว่ า the American Society for Personnel
Administration (ASPA) เป็ นองค์กรที่มภี ารกิจและเป้ าหมายเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุ ษย์และสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือและความเป็ นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ ได้
ระบุสมรรถนะดังนี้ (1) มีภาวะผูน้ าและชีแ้ นะแนวทาง (Leadership
& Navigation) หมายถึง ความสามารถในการบริห ารและชี้แ นะ
เพื่อ น าไปสู่ค วามคิด ริเริ่ม และกระบวนการภายในองค์ ก ร (2)
จริยธรรม (Ethical Practice) หมายถึง ความสามารถในการนาเอา
ค่านิยมหลัก ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรและการดาเนิน ธุรกิจ (3) ความเฉีย บแหลม
ทางธุร กิจ (Business Acumen) หมายถึง ความสามารถในการ
เลือ กใช้ข ้อมูล ที่จะน าไปสู่การจัดทาแผนกลยุ ท ธ์ข ององค์กร (4)
การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) หมายถึง
ความสามารถในการบริหารในเรื่องการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ในเรือ่ งการให้บริการและการสนับสนุนงานขององค์กร (5) การเป็ น
ที่ ป รึก ษา (Consultation) หมายถึ ง ความสามารถในการให้
คาแนะนาแก่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (6) การประเมินงานที่
สาคัญ (Critical Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการแปล
ความหมายของข้อมูลและการให้ขอ้ เสนอแนะที่จะนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (7) เข้าใจโลกาภิวตั น์ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน (Global & Cultural Effectiveness) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจ และให้คุ ณค่าโดยการพิจารณาจากหลายมุมมองและ
จากภู ม ิห ลัง ของบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน (8) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
(Communication) หมายถึ ง ความ สามารถในการแลกเปลี่ย น
ข้อ มู ล อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพกับ ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย (9) ความ
เชี่ย วชาญด้า นทรัพ ยากรบุ ค คล (HR Expertise) หมายถึง มี
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการปฏิบตั แิ ละส่วนงานต่างๆ ของการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ ท่ี ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพ (The Society for Human
Resource Management, 2015)

7. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการรวบรวบสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุ ษย์มอื
อาชีพทัง้ ในงานวิจยั ส่วนบุคคลของนักวิชาการทีม่ ชี ่อื เสียงทางด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจากองค์กรชัน้ นาระดับ
โลกที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งในเรื่อ งดัง กล่ าว น ามารวบรวบและหา

รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
ค่าความถี่ท่มี ากทีส่ ุดของสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนัก ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ม ือ อาชีพ แล้ว น ามาวิเคราะห์ เพิ่ม เติม สามารถสรุ ป ได้
ทัง้ หมด 7 ประการ ได้แก่
1. การมีความรู้ มีทกั ษะ มีเชาว์ปัญญาทางด้านธุรกิจ มี
ความเข้าใจทางด้านธุรกิจในด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของงาน
ด้านต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการตัดสินใจธุรกิจ หรือการเป็ นคู่คดิ
ทางด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรทีต่ นเองทางาน
อยู่ นัก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ งพัฒ นาสมรรถนะในด้านนี้ ด้ว ย
วิธกี ารเพิม่ พูนความรูท้ างธุรกิจ ติดตามการเคลือ่ นไหวข่าวสารทัง้
ภายในและภายนอกองค์ ก รที่เกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ วิเคราะห์ ผ ล
ประกอบการ ปั จจัยที่ส่ งผลกระทบต่ อองค์กร รับฟั งการบรรยาย
ทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อ ง อาจมีการกาหนดให้เรื่องความรอบรู้
ทางธุ ร กิจ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตัว ชี้ว ัด ผลการปฏิบ ัติง านของฝ่ าย
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จัดให้มกี ารทดสอบเพื่อ การให้รางวัลหรือการ
เลือ่ นตาแหน่ง
2. การมี ค วามเข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงของโลก
สามารถบริหารการเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรด้วย นักทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
พัฒนาในเรื่องการเป็ น ผู้นาที่มคี วามกระตือรือร้น ต้องมีการวาง
แผนการบริห ารการเปลี่ย นแปลงที่ ดี ระบุ ถึ ง เป้ าหมายและ
ประโยชน์ทพ่ี นักงานจะได้รบั อย่างชัดเจน สื่อสารถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อสนับสนุ นสภาพแวดล้อมใหม่
ขององค์กร จัดการด้านระบบของการตอบแทนหรือการให้รางวัล
เพือ่ จูงใจให้พนักงานเห็นด้วยกับการเปลีย่ นแปลง
3. การมี ค วามรู้แ ละความเชี่ ย วชาญทางด้ า นการ
บริหารงานทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงความสามารถในการส่งมอบ
งานอย่ างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ อาจทาได้
โดยการฝึ กอบรมจากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์
หรือ จากองค์ ก รวิช าชีพ ทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือ ใช้ก าร
ฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน การสอนงาน การเป็ น พี่เลี้ย ง มีการ
หมุนเวียนงาน การเพิม่ ขยายงานหรือการเพิม่ คุณค่างาน มีการให้
รางวัลในการทางาน การประกวดผลงานทางด้านนวัต กรรมการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การรับฟั งความคิดเห็นของผู้ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับงานของตน การปรับปรุงระบบและผลงานอย่างต่อเนื่อง การ
จัด การความรู้ในองค์ก ร การมีค วามรู้ค วามสามารถด้า นการ
กาหนดกลยุ ทธ์ทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่สี อดคล้อ งกับตรงกับ
ความต้องการขององค์กร โดยเริม่ ต้นด้วยการเพิม่ บทบาทของการ
เป็ นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ให้แก่ผู้บริหาร
เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึ้น หลังจากนัน้ ให้เพิ่มบทบาทของ
การเป็ นคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร แผนกลยุทธ์ธุรกิจ
และการพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
การติดตามตรวจสอบประเมิน ผล การกาหนดวัต ถุ ประสงค์แ ละ
เป้ าหมายการทางาน การพัฒ นาตัว ชี้ว ดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก
การจัดทาข้อตกลงในการปฏิบตั ิงาน มีการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
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4.การมีความน่ าเชื่อถือ มีความน่ าไว้วางใจ โดยวัดจาก
บุคลิกภาพส่วนตัวของนักทรัพยากรมนุษย์และจากความสามารถที่
ทาได้ตามที่ได้สญ
ั ญาไว้ การพัฒนาเริม่ จากการที่นักทรัพยากร
มนุ ษ ย์จะต้ อ งศึก ษาตัว อย่ างการปฏิบ ัติงานที่ดีจ ากการบริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ต้นแบบ โดยเลือกองค์กรที่ได้รบั รางวัลด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ยอดเยีย่ มเพื่อศึกษาระบบงาน สร้างจิต
วิญ ญาณในการปฏิบ ัติงานโดยยึด อุ ด มการณ์ ค่ านิ ย มหลักของ
องค์กร รวมทัง้ วางระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
ในฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณ ะที่ เ หมาะสมกับ ต าแหน่ งนั ก
ทรัพยากรมนุษย์
5. ทักษะในการติดต่ อสื่อ สาร การโน้ มน้าวใจและการ
ชักชวน เพื่อ ให้การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ขององค์กร ทาให้
การดาเนินการในเรื่องต่างๆ ประสบความสาเร็จได้โดยง่าย แนว
ทางการพัฒนาคือส่งเสริมให้มกี ารใช้วธิ กี ารสือ่ สารและช่องทางการ
สือ่ สารหลายวิธที าให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องยิง่ ขึน้ เช่น มี
การสังการด้
่
ว ยเอกสารเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรแล้ว และยังมีก าร
ประชุ ม และสัง่ การด้ว ยวาจาและใช้โ อกาสพู ด คุ ย อย่ า งไม่ เป็ น
ทางการด้วย ก็จะทาให้การสื่อสารถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ควรติดตาม
ผลและข้อ มูล ย้อ นกลับ โดยพิจารณาจากการโต้ ต อบและการ
แสดงออกของผู้ร ับ สาร การเลือ กใช้ศ ัพ ท์ ระดับ ของค า และ
ความหมายของคา เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญทีจ่ ะลดความผิดพลาดใน
การสื่อสารได้ ควรเลือกใช้คาและระดับของภาษาให้เหมาะสมกับ
บุคคลที่ต้องการสื่อสารด้วย ปรับปรุงบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ ใน
การโน้มน้าวหรือชักจูงให้บุคคลอื่นเห็นด้วยในสิง่ ทีน่ าเสนอ จะต้อง
แสดงเหตุผลอย่างหนักแน่ น แสดงให้เห็นว่ามีความรูจ้ ริงในเรื่องที่
สื่อ สาร มีอ ัธ ยาศัย ที่ดี มีค วามปรารถนาดีต่ อ ผู้อ่ืน เน้ น ย้ าถึง
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
6. สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุ กต์ใช้ในการ
ปฏิ บ ัติ ง านทางด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ความรวดเร็ว และ
คล่องตัวสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสียของเทคโนโลยีท่ีจะ
น ามาใช้ ใ นองค์ ก ร และท าการคัด สรรเฉพาะเทคโนโลยี ท่ี ม ี
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบตั ิงานเพื่อเกิดประสิทธิภ าพในการทางาน
มากยิง่ ขึน้ โดยนักทรัพยากรมนุ ษย์นนั ้ จะต้องเรียนรูใ้ นเรื่องความ
ฉลาดใช้เทคโนโลยี เช่น การวางระบบ การคัดเลือก การฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงานเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการใช้
ประโยชน์ สู ง สุ ด หรือ วัด ความส าเร็จ ที่ ไ ด้ ร ับ หลัง จากการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เช่น ความประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ความพึ ง พอใจ สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ พ นั ก งานเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
เทคโนโลยีว่ าเป็ น ส่ ว นที่ช่ว ยสนับ สนุ น งานทางด้านการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนัน้ ควรมีการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้า
ร่ว มประชุม สัมมนา เพื่อ รับรู้ทศั นะของนัก วิช าการ/ผู้เชี่ย วชาญ
หรือเข้าชมนิทรรศการทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
งานทรัพยากรมนุ ษย์ นอกจากนี้สงิ่ ที่สาคัญคือผูบ้ ริหารจะต้องให้
การสนั บ สนุ นในการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นก ารบริห ารงาน
ทรัพยากรมนุษย์
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7. การมีจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านทางด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ รวมทัง้ จรรยาบรรณในการประกอบวิช าชีพ ทรัพ ยากร
มนุ ษย์ สิง่ ที่ต้องนักทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องพัฒนาคือ การศึกษา
หลักจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร นามากาหนดเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรอย่างชัด เจน และปลูกฝั งให้เป็ นค่านิยมที่จะต้องยึด
มันและปฏิ
่
บ ัติต าม การเพิ่มความชัด เจน ความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมรับการตรวจสอบ และสร้างความเป็ นธรรมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาสมรรถนะของนั ก
ทรัพยากรมนุษย์
ความเป็ นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์จะเกิดขึน้ ได้
หากนั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ส ามารถพัฒ นาบทบาทหน้ า ที่ แ ละ
สมรรถ น ะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น รวมถึ ง ความสามารถ ใน การ
เปลี่ย นแปลงและพัฒ นาตนเอง สัง่ สมความเชี่ย วชาญในหน้ าที่
อย่ า งจริง จัง ต่ อ เนื่ อ ง มีป ระสบการณ์ ท่ี ห ลากหลายจากการ
ฝึกอบรมเรียนรู้ และการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ นอกจากนัน้
จะต้อ งมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิห น้ าที่ด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
โดยอยู่บนพื้นฐานของความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง สิง่ เหล่านี้ถอื ได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาความ
เป็ นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์
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samai mai phākpatibat [Modern human resources

Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). The HR value
proposition. United States of America : Harvard
Business School Press.
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

135
สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ

รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา

Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K. and
Younger, J. (2008). HR Competencies:
Mastery at the Intersection of People and Business.
United States of America: The Society for Human
Resource Management.
Ulrich, D.,Younger, J., Brockbank, W. & Ulrich, M. (2011).
The New HR Competencies: Business Partnering
from the Outside-In. The RBL Group. Retrieved
from http://rbl-net.s3. amazonaws.com/hrcs/2012/
Ulrich, D.,Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2012).
HR from the Outside In: Six Competencies for the
Future of Human Resources. United States of
America : McGraw-Hill.
Wedchayanon, N. (2006). Competency-Based Approach.
Bangkok : The Graphico systems.
Wright, P. M., Moore, O.and Stewart, M. (2012). HR in the
C-Suite : CAHRS 2012 Chief Human Resource
Officer. School of Industrial and Labor Relations Cornell University. Retrieved from
http://www.shrm.org/ about/foundation/ products/
Documents/HR...

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

