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ปั ญหาที่เราจะพบกันทัว่ ไปในหลายองค์การที่นาสมรรถนะมาใช้ งานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ แก่
1. การกาหนดสมรรถนะ หรื อการขับเคลื่อนสมรรถนะไปสูก่ ารปฎิบตั ิต้องอาศัยความร่ วมมือ จากผู้จดั การและ
หัวหน้ างานในสายงานจะต้ องมีสว่ นร่วม การทาให้ เขาเข้ าใจและยอมรับเป็ นสิง่ ที่สาคัญ ปั ญหาที่พบกันทัว่ ไป
คือบางครัง้ เป็ นเพียงความพยายามของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลฝ่ ายเดียว ที่ต้องการให้ องค์กรของตนมีทิศทางใน
การพัฒนาคนในองค์การมีความรู้ความสามรถสูงขึ ้น แต่ผ้ จู ดั การหรื อหัวหน้ างานในสายงานก็ไม่ตระหนักหรื อ
เห็นความสาคัญว่า การกาหนดสมรรถนะเป็ นการสนับสนุนในการเพิ่มผลงานให้ เขาอย่างไร
2. การจัดโครงการฝึ กอบรมตามสมรรถนะ ยังมีปัญหาในเรื่ องการจัดฝึ กอบรมให้ ได้ ตามแผนงาน หรื อการจัดทา
เส้ นทางการฝึ กอบรม (Training Road Map) จะมีกาหนดเวลาดาเนินการอย่างไร เพราะสมรรถนะมีหลาย
คุณ ลักษณะ การจัด ฝึ ก อบรมระยะยาว ต้ องใช้ เวลา และที่ สาคัญ คื อก่ อนที่ จะจัด ฝึ กอบรมจะต้ องมี การ
ประเมินหาช่องว่างของแต่ละบุคคลในแต่ละคุณลักษณะของสมรรถนะก่อน บางองค์การก็ไม่ได้ มีการประเมิน
ระดับสมรรถนะของแต่ละตาแหน่ง เพราะเมื่อกาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ของตาแหน่ง (Job Competency) แล้ วก็นามาใช้ งานโดยบอกว่า แต่ละตาแหน่งต้ องมีสมรรถนะ และนามา
จัดฝึ กอบรมรวมกัน โดยไมได้ กลับไปศึกษาว่าแต่ละคนมีความสามารถในสมรรถนะแต่ละด้ านเพียงไร หรื อ
เคยได้ รับการฝึ กอบรมมาก่อนหรื อไม่ทงในระยะเวลาที
ั้
่ทางานในองค์การปั จจุบนั หรื อก่อนที่จะเข้ ามาทางาน
3. หลักสูตรที่จดั ฝึ กอบรมสอดคล้ องกับนามาปฎิบตั ิหรื อไม่บางองค์การ ใช้ วิธีการกาหนดสมรรถนะขึ ้นมาก่อน
จานวนหลายสมรรถนะ และให้ บคุ ลากรแต่ละบุคคลเป็ นผู้เลือกเองว่าตาแหน่งของตน ต้ องมีสมรรถนะอะไร ก็
พบว่าในทางปฎิบตั ิ บุคลากรจะเลือกประเด็นคุณลักษณะสมรรถนะที่ง่ายๆ วัดผลได้ ง่าย และเห็นว่า มีความ
จาเป็ น แต่บางคุณลักษณะสมรรถนะไม่กล้ าเลือก เลยเกิดปั ญหา ว่า สมรถนะที่แท้ จริ งที่ต้องใช้ ในตาแหน่ง
ของตนนันคื
้ ออะไร เช่นองค์การหนึง่ มีการกาหนดคุณลักษณะสมรรถนะ จานวน 10 ประเด็น ได้ แก่ การคิดมุ่ง
ภายหน้ า ความคิดเชิงวิเคราะห์การเป็ นผู้นา จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การมุ่งเน้ นผลลัพท์ นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรับฟั ง การพัฒนาให้ เป็ นดาวเด่น การทางานเป็ นทีม โดยบริ ษัทเป็ นฝ่ าย
กาหนดคุณลักษณะสมรรถนะเหล่านี ้ให้ เอง โดยไม่มีการกาหนดสมรรถนะตาแหน่ง (Job competency) ที่
กาหนดมาจากการศึกษาจากเอกสารคาบรรยายลักษณะงานซึ่งจะท าให้ ได้ ละเอียดที่ชัดเจนขึน้ เป็ นการ
เฉพาะ แต่เป็ นการที่บริ ษัทกาหนดสมรรถนะที่ควรจะเป็ นขึน้ มาเป็ นกลุ่มคุณ ลั กษณะจานวนหนึ่ง และให้

พนักงานเลือกขึ ้นเป็ นคุณลักษณะของตาแหน่งตนเองประมาณ 5 คุณลักษณะ ปรากฎว่าพนักงานนิยมเลือก
ในประเด็นสมรรถนะที่อิงกับเนือ้ งานของตนเอง โดยเลือกสมรรถนะที่ คิดว่าง่าย เช่น สมรรถนะเรื่ องการ
สื่อสาร การรับฟั ง แต่สมรรถนะที่จะเป็ นในการทางาน เช่น การมุ่งเน้ นผลลัพท์ พนักงานคิดว่าเป็ นเรื่ องยาก
จึงเลือกน้ อย ทังๆที
้ ่ทกุ ๆตาแหน่งงานต้ องใช้ สมรรถนะคุณลักษณะเช่นนี ้ และองค์การก็ไม่ได้ กาหนดให้ เป็ น
สมรรถนะหลัก ที่ควรเป็ นคุณลักษณะของพนักงานทุกคน และจะต้ องมีการฝึ กอบรมพนักงานทุกคนให้ เกิด
ความเข้ าใจ มีทกั ษะการคิดและการปฎิบตั ิที่มงุ่ เน้ นผลลัพท์
ดังนัน้ เราจะเห็นปรากฏการณ์ผดิ ฝาผิดตัวเกิดขึ ้น องค์การควรกาหนดสมรรถนะเรื่ องนี ้เป็ น สมรรถนะหลัก (Core
competency) คือสมรรถนะขององค์การที่พนักงานทุกคนจะต้ องมีเหมือนกันทุกคน ดังนัน้ ปรากฏว่าเมื่อมีการเปิ ดให้ เลือก
เอง และเมื่อจะฝึ กอบรมหรื อสอนงานตามคุณลักษณะ สมรรถนะที่สาคัญกลับถูกละเลยพนักงานจึงไม่ได้ รับการฝึ กอบรม
4. การกาหนด Competency ขององค์การ จะต้ องพิจารณาจากองค์ประกอบที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจ แต่
บางองค์การกลับไม่พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว องค์การแห่งหนึง่ เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่าย
สินค้ า ควรจะมีการกาหนดสมรรถนะเกี่ยวกับการให้ บริ การลูกค้ า (Service minds) ซึ่งควรเป็ นสมรรถนะ
หลักขององค์การ แต่ไม่มีการกาหนดสมรรถนะดังกล่าวที่ควรจัดเป็ นสมรรถนะหลักขององค์การและเป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจ หากมีการฝึ กอบรมก็จะต้ องมุ่งเน้ นในเรื่ องดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
และองค์ การสามารถกาหนดได้ ว่าลูกค้ ามีสองกลุ่มคือลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอกซึ่งพนักงานทุกคน
จะต้ องมีพันธะผูกพัน (commitment) ที่จะต้ องพัฒ นาการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าของตนเองให้ เกิ ดความพึง
พอใจ
5. การกาหนดสมรรถนะ บางหัวข้ อไม่เข้ าใจว่ารายละเอียดเป็ นอย่างไร เช่น ในบริ ษัทหนึง่ กาหนดว่า สมรรถนะ
ตาแหน่งของพนักงานทุกคนในระดับปฎิบตั ิการ ไม่วา่ ตาแหน่งใดพนักงานจะต้ องมีสมรรถนะในด้ านความรู้
ในงานเทคนิ ค ซึ่งไม่ สามารถจ าแนกได้ อ ย่า งชัด เจนว่าความรู้ ในงานเทคนิ ค ของตนเองนัน้ มี ขอบข่า ย
ครอบคลุมเรื่ องใด ดังนันวิ
้ ธีการเทียบเคียงก็คือการกลับไปพิจารณาจาก เอกสารคาบรรยายลักษณะงานว่า
กาหนดอย่างไร เมื่อศึกษาการเขียนเอกสารคาบรรยายลักษณะงานก็ไม่ชดั เจนว่าจะต้ องรู้อะไร เพราะบ่งบอก
เพียงหน้ าที่ที่ต้องปฎิบัติ จึงต้ องโยงไปศึกษาจากหน้ าที่ลาดับขัน้ ตอนการทางาน (work process) ซึ่งบาง
ตาแหน่งก็ไม่มี เลยไม่อาจจะกาหนดได้ วา่ ความรู้ในงานเทคนิคของตนเองนันควรจะมี
้
อย่างไร
6. บางองค์ กรกาหนดว่า พนักงานจะต้ องมี สมรรถนะในงานที่ป ฎิบัติ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เข้ าใจได้ ง่าย แต่การเขีย น
คุณลักษณะสมรรถนะขึ ้นมาก็ไม่ได้ ทาให้ พนักงานมีความรู้อะไรใหม่ขึ ้นมาเลย เช่น ในองค์การแห่งหนึง่ มีการ
กาหนดเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่รับผิดชอบงานด้ าน HRM จะต้ องมีสมรรถนะทางด้ าน การ
วางแผนกาลังคน การสรรหาว่าจ้ าง การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการแรงงานสัมพันธ์ การ
กาหนดสมรรถนะโดยข้ อความเช่นนี ้ จะเห็นได้ ว่าไม่ได้ บ่งชี ้ในสิ่งที่เป็ นทักษะหรื อพฤติกรรมที่ต้องใช้ ในการ
ปฎิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าวเลย สิง่ ที่กาหนดคือเรื่ องของความรู้ ซึง่ ถูกวิจารณ์วา่ เป็ นเรื่ องที่ร้ ูกนั อยูแ่ ล้ ว แม้

จะไม่กาหนดขึ ้นมาก็เป็ นที่ร้ ู กันอยู่โดยทัว่ ไป และจะวัดในเชิงพฤติกรรมหรื อระดับความสามารถได้ อย่างไร
ผู้เขียนเห็นว่าหากกาหนดสมรรถนะดังกล่าว ก็ จะวัดได้ เพี ยงความรู้ (knowledge) อย่างเดียวหรื อไม่ แต่
ทักษะอย่างอื่นที่จาเป็ นในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่ควรกาหนดให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่
จาเป็ นต้ องใช้ มาก เช่น จิตสานึกการให้ บริ การ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความรู้ ใน
กฎหมายแรงงาน ซึ่งน่าจะเป็ นคุณลักษณะสมรรถนะที่สาคัญของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลับไม่
กาหนดสมรรถนะดังกล่าวไว้ ดังนัน้ ทิศทางการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจึงเกิดปั ญหาว่าจะทาให้ ขาดทักษะที่จาเป็ นต้ องใช้ ในงาน
7. ปั ญหาการกาหนดสมรรถนะที่ตา่ งกันของแต่ละองค์การ จากแนวทางการกาหนดสมรรถนะที่แต่ละองค์การ
กาหนดต่างกัน ทังสมรรถนะหลั
้
กและสมรรถนะของตาแหน่ง ดังนันทิ
้ ศทางการพัฒนาฝึ กอบรมตามสมรรถนะ
ของแต่ละองค์การจะมีความแตกต่างกัน ระดับความเชี่ยวชาญหรื อทักษะที่ต้องใช้ ก็ตา่ งกัน ก็จะต้ องกัน ลอง
คิดดูว่าหากเรารับบุคลากรใหม่เข้ ามาทางานในตาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประสบการณ์ มาพอสมควร
หากถามว่า หากคุณทางานในหน่วยงานของเราคุณจะต้ องใช้ สมรรถนะอะไรบ้ าง หรื อคุณเคยอบรมหลักสูตร
อะไรมาบ้ าง บุคลากรอาจจะบอกได้ แต่การทางานในองค์การแห่งใหม่ กาหนดสมรรถนะที่อาจจะต่างกัน
ออกไปบ้ าง ดังนัน้ สมรรถนะที่มีในการทางานก็จะต่างกันบ้ าง ต้ องมากาหนดสมรรถนะใหม่และฝึ กอบรม
เพิ่ ม เติม ดังนัน้ การทางานสถานที่กัน แต่ต าแหน่งเดีย วกัน ก็ อาจจะก าหนดไม่เหมื อนกัน บุคลากรคน
เดียวกันจึงอาจจะสับสนได้ ว่า สมรรถนะของตาแหน่งตนเองควรจะเป็ นอย่างไร คาตอบคือเพราะเป้าหมาย
หรื อนโยบายขององค์การที่ตา่ งกัน
8. ประเด็นที่สาคัญประการหนึง่ ในการนาสมรรถนะ มาใช้ เราต้ องยอมรับกันว่าในวงการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บ้ านเรา มีหนังสือเกี่ยวกับสมรรถนะที่เรี ยบเรี ยงโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยูป่ ระมาณ 3-4 ท่าน ได้ เขียนตาราที่
เป็ นภาษาไทย หากเอ่ยชื่อท่านคงจะรู้ จกั ต้ องขอบคุณที่แต่ละท่าน พยายามจะอธิบาย บางท่านก็เขียนเป็ น
Competency Dictionary เปรี ย บเสมื อ นสิ่ ง ของส าเร็ จ รู ป ที่ จ ะน าไปใช้ ได้ ทั น ที แต่ พ บว่ า การน าเสนอ
คุณลักษณะของสมรรถนะส่วนใหญ่เป็ นทักษะทางด้ านการบริ หารจัดการ และความเป็ นผู้นา มีการลอกไปใช้
เพื่ อ ก าหนดสมรรถนะในองค์ ก ารของตนเอง อย่างไรก็ ดี ดังนัน้ ในบางกรณี บ างองค์ ก าร ก็ ใช้ สมรรถนะ
เกี่ยวกับความรู้ในงาน ปั ญหาคือความรู้ในงานมีขอบข่ายเพียงไร มีขอบข่ายเพียงใด มีเพียงความรู้ หรื อ skill
ด้ วย ประการอย่างนี ้ ตาราเอกสารไม่อาจจะตอบปั ญหาได้ แต่ละหน่วยงานจึงต้ องไปกาหนดเอง ดังนัน้
สมรรถนะที่บางองค์ การใช้ อยู่ จึงได้ มาจากตาราที่ท่านอาจารย์3 -4 ท่านดังกล่าวเขียนไว้ ข้ อดีคือช่วยย่น
ระยะเวลาในการคิ ด การประยุกต์ ใช้ และมี กรอบทิศ ทางที่ ง่ายขึน้ ในการอ้ างอิ ง แต่จะน าไปใช้ ได้ กับ ทุก
องค์การทุกตาแหน่งหรื อไม่นนคื
ั ้ อประเด็นปั ญหา
9. ประเด็นที่สาคัญประการหนึ่งคือในแต่ละตาแหน่งจะมีปัญหาเช่นกันเกี่ยวกับชื่อของตาแหน่ง หากไม่นาเรื่ อง
คาบรรยายลักษณะงานมาร่ วมพิ จารณาด้ วยก็ จะมีปั ญ หา เพราะในองค์ การหนึ่ง ชื่ อตาแหน่งที่เรี ยกกัน

อาจจะไม่เหมือนกับอีกองค์การหนึ่ง จึงทาให้ การกาหนดคุณลักษณะสมรรถนะต่างกัน ปั ญหาคือการจัด
ฝึ กอบรมก็จะไม่สอดคลองกัน
10. ปั ญหาที่เกิดจากผู้บริ หารองค์การ ไม่สนในเรื่ องสมรรถนะ หรื อสนใจแต่หากจะให้ มีการฝึ กอบรมและต้ องมี
การลงทุนค่าใช้ จ่ายของการฝึ กอบรม ก็จะลังเลเพราะคิดว่ าเป็ นการใช้ จ่ายที่สงู มาก และยังไม่พร้ อมที่จะ
ลงทุน หรื อคิดว่าหากลงทุนไปก็ไม่ค้ มุ เพราะพนักงานอาจจะออกจากงานไปทางานที่อื่น
11. มีองค์การอีกจานวนไม่น้อย ไม่สนใจเรื่ องสมรรถนะ จะด้ วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผู้เขียนมีโอกาสพบปะพุดคุยกับ
นักบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมในบางองค์การพบว่าหลักสูตรฝึ กอบรมส่วนใหญ่จะเน้ น ไป
ในเรื่ องงานเทคนิค และบางองค์การ ก็ไม่มีการฝึ กอบรมมากนัก หากจะฝึ กอบรมก็จะมีเพียงหัวข้ อที่กฎหมาย
กาหนดไว้ เช่น ความปลอดภัยในการทางาน
และบางองค์การก็จดั โครงการฝึ กอบรมเพราะเห็นว่าพนักงานมีความเครี ยดหรื ออาจจะดูวา่ ไม่มีความสุขนักก็จดั
ให้ มีการฝึ กบรมเรื่ อง “เทคนิคการทางานอย่างมีความสุข ” สักครัง้ หนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสอดคล้ องกับสมรรถนะด้ านใด
เพราะชื่อหัวข้ อการฝึ กอบรมมีความกว้ างมาก ไม่เจาะจง และบางองค์การพบว่าเชิญนักพูดที่ให้ ได้ เพียงความสนุกสนาน
หรื อประเภท “เอาความมันในอารมณ์เข้ าว่า” แต่ไม่คอ่ ยได้ สาระอะไร ความรู้หรื อทักษะไม่ได้ เพิ่มพูนขึ ้นมาหรื อวัดไม่ได้ ที่
ได้ แน่นอนก็คือความสุขเกิดขึ ้นชัว่ ขณะคือ อารมณ์ขนั แบบจี ้เส้ นผู้ฟัง เท่านัน้ ดังนัน้ ความสุขที่เกิดขึ ้นก็ถือว่าสอดคล้ องกับ
ชื่อของหัวข้ อการฝึ กอบรม แต่พิสจู น์ไม่ได้ วา่ สอดคล้ องกับสมรรถนะใด
ดังนัน้ การฝึ กอบรมของแต่ละองค์การ จึงมีระดับที่ไม่เสมอภาคกัน ให้ ความสาคัญต่างกัน มีผลต่อศักยภาพ
ทัศนคติและความรู้สกึ ของพนักงาน
12. ปั ญหาการจัดทา Training Road Map ควรจะอิงสมรรถนะ การจัดฝึ กอบรมจะต้ องบ่ง บอกได้ ว่า หลักสูตร
ฝึ กอบรมที่จัดให้ กับบุคลากรนัน้ อยู่ในกลุม่ สมรรถนะใด ปั ญหาคือไม่มีเวลาที่จะศึกษาวิเคราะห์ เขียนและ
ปฎิบตั ิ
13. สมรรถนะจะเพิ่มพูนขึ ้นได้ คงไม่ใช่เพียงหลักสูตรฝึ กอบรมที่หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้นาเสนอและ
ดาเนินการฝึ กอบรมเท่านัน้ บทบาทที่สาคัญคือบทบาทของหัวหน้ างานในการให้ คาปรึ กษาแนะนา การสอน
งาน ซึ่งในที่สดุ แล้ ว หัวหน้ างานก็ต้องมีการฝึ กอบรมในหัวข้ อเหล่านี ้ก่อน รวมทังมี
้ ทกั ษะประสบการณ์ มาก
พอที่จะทาหน้ าที่อย่างนันได้
้ ดี
14. ปั ญ หาการโอนย้ ายพนักงานไปสู่ต าแหน่งอื่น ก็ เป็ น ประเด็น ปั ญ หา ที่อ าจจะต้ องมีก ารฝึ กอบรมเพิ่ ม พูน
สมรรถนะเพิ่มเติม แต่จะมีการทาได้ อย่างต่อเนื่องหรื อไม่ เนื่องจากการโอนย้ ายเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล
15. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามตัวชี ้วัดสมรรถนะได้ นนั ้ จะต้ องใช้ ทังรู้ ปแบบการฝึ กอบรมที่
หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้จัดให้ การพัฒนาทักษะความคิดและการปฎิบตั ิของหัวหน้ างาน โดย
การสอนงาน การให้ คาปรึกษาแนะนา และที่สาคัญคือต้ องให้ พนักงานเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยหัวหน้ างานเป็ น
ผู้มอบหมายและให้ คาปรึ กษาแนะนา และทังนี
้ ้องค์การจะต้ องมีแนวคิดการพัฒนาให้ เป็ นองค์การแห่งการ

เรี ยนรู้ (Learning Organization) ด้ วย แต่พบว่าในข้ อเท็จจริ ง มักจะไม่ค่อยได้ ทากันในที่สุดก็ เหลือเพียง
แนวทางเดียวคือ การฝึ กอบรมที่จดั โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ซึง่ มีความล่าช้ า และมีคา่ ใช้ จ่ายสูงที่สดุ
แนวทางการแก้ ไข
เนื่องจากไม่มมี าตรฐานหนึง่ เดียวกัน และไม่มีองค์การแห่งใดทีจ่ ะมากาหนดมาตรฐานกลางได้ ดังนันจะต้
้ อง
ดาเนินการโดย
1. ผู้ปฎิบตั ิงานด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคลจะต้ องมีความรู้อย่างท่องแท้ ในเรื่ องการนา
competency มาใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ที่นาไปใช้ ต้องยึดถือแนวทาง ที่เป็ นมาตฐานที่ใกล้ เคียง ในการกาหนดคุณลักษณะของ Competency โดย
ต้ องมีการกาหนด Core competency ขึ ้นมาก่อนแล้ วจึงจะมากาหนดเป็ น Job competency ด้ วยวิธีการที่มี
การศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดในนโยบายหรื อกลยุทธ์ของธุรกิจและคุณลักษณะที่ต้องใช้ ในการปฎิบตั ิของ
แต่ละตาแหน่งหน้ าที่
3. องค์การจะต้ องให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณ ในการจัดทาคุณลักษณะของ สมรรถนะ (Competency)
และการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะ
4. จะต้ องให้ ความสาคัญ กับการวางแผนพัฒนาฝึ กอบรมบุคลากรในระยะยาว โดยมีการจั ดทาเส้ นทางการ
ฝึ กอบรม (Training Road Map)
5. จะต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาของหัวหน้ างานให้ มีความรู้ ทกั ษะในการสอนงานให้ คาปรึ กษาแนะนา
และพัฒนาพนักงานด้ วยตนเองได้ ด้วย
ผู้เขียน จึงสรุ ปว่า การนาสมรรถนะมาใช้ ในการพัฒนาบุคลากร โดยไม่เข้ าใจในขันตอนการก
้
าหนดสมรรถนะ
หรื อกาหนดคุณลักษณะของสมรรถนะที่ไม่สอดคล้ องกับพฤติกรรมที่มงุ่ สูค่ วามสาเร็ จของแต่ละหน้ าที่งานและไม่ได้ กาหนด
ทิศทางที่ชดั เจนจะควบคุมได้ เรื่ องสมรรถนะก็จะกลายเป็ นเรื่ องที่ไม่จริ งจัง และเป็ นแฟชัน่ นิยมเท่านัน้ ไม่มีผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร.

