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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับอ�ำนวยการ และ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยมีหน้าที่เป็นเสมือนโค้ชที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับทีมที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบสมรรถนะ
หลักผ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วม การติดตาม การอภิปรายประเด็น และสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ สกัดองค์ประกอบส�ำคัญ
ของสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างความเข้าใจแก่คณะท�ำงาน การเน้นย�้ำความเข้าใจใน
ประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลับด้าน รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารและ
ผูอ้ ำ� นวยการในการก�ำหนดทิศทางของการก�ำหนดตัวแบบสมรรถนะหลักส่งผลต่อการออกแบบโครงร่างสมรรถนะหลักทีม่ คี วาม
ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน นอกจากนี้ แนวทางการส่งเสริมการใช้ตวั แบบสมรรถนะเกิดจากการมีสว่ นร่วมของ
ระดับอ�ำนวยการทีส่ ะท้อนความคิดในการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการเสริมสร้างการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักผ่าน
การกระตุ้น การเสริมพลัง และการตั้งประเด็นค�ำถามจากผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถด�ำเนินกิจกรรม
จนน�ำไปสู่โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ทันที ทั้งนี้ บทบาทที่ส�ำคัญประการหนึ่งของผู้วิจัยใน
ขั้นตอนนี้ คือ การให้ค�ำแนะน�ำและเชื่อมโยงความคิดเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมตามตัวแบบสมรรถนะหลัก
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะ ตัวแบบสมรรถนะหลัก การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ถอดบทเรียน
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Lessons Learned for Action Learning Research :
A Case Study of Core Competency Model
Development in the Comptroller General's Department
Assistant Professor Sunisa Chorkaew (Ph.D.)
Faculty of Political Science, Thammasat University

Abstract
This paper aims to analyze the lessons learned from the action learning for developing the core competency
model of the Comptroller General's Department (CGD). The samples consist of the executives, the middlemanagement officials and all operational officials in CGD. The researcher acted as a coach who guided the
team responsible for the development of CDG’s core competency system by using a participation process,
follow-up, issue discussion, and workshop in order to extract the essence of competency that was most relevant
to the department. The results show that the understanding of the working group, the emphasis of key issues in
core competency development, the flipped learning between the researcher and the working group, the role
of the executive and the middle-management officials in determining the direction of the core competency
model influence the design of the core competency framework that is more appropriate with the context of the
department. Moreover, the model for promoting the use of competency models is based on participation of the
middle-management officials. Along the participatory process, the researcher set questions to encourage the
middle-management officials to think, reflect and design activities and projects to enhance core competency
development. In addition, after receiving the idea from the officials, the important roles of the researcher was
to provide additional guidance and connect the idea from the officials for behavioral enhancement based on
the CGD’s core competency.
Keywords : Competency, Core Competency Model, Action Learning, Lessons Learned

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 75

บทน�ำ
ภาครัฐในหลายประเทศได้ริเริ่มในการน�ำแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
(Osborne and Gaebler, 1992) และแนวคิดการบริการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Service) (Denhardt,R and Denhardt,
2002) มาปรับใช้ ส่งผลให้ภาครัฐในหลายประเทศมีการปฏิรปู
และปรับเปลีย่ นรูปแบบวิธกี ารท�ำงานให้สามารถด�ำเนินการได้
เฉกเช่นภาคเอกชน ทั้งนี้ หนึ่งในประเด็นที่ภาครัฐให้ความ
ส�ำคัญ คือ การตระหนักถึงสมรรถนะก�ำลังคนของรัฐ ซึ่งมี
ฐานคติมาจาก “ความส�ำเร็จขององค์การเกิดจากสมรรถนะ
ขององค์การและสมรรถนะขององค์การเกิดจากสมรรถนะ
ของคน” จากความส�ำคัญดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐไทย ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.)
น�ำเอาแนวคิดและตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model)
มาปรับใช้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ
บริษทั ทีป่ รึกษา Hay Group จัดท�ำสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงาน
(Functional/Job Competency) และสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ทีข่ า้ ราชการพลเรือนพึงมี (Office of the Civil
Service Commission, 2005) อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation) การบริการทีด่ ี (Service Mind)
การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม
(Integrity) และความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) ซึ่งส่วน
ราชการภาครัฐของไทยได้น�ำเอาระบบสมรรถนะดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กบั งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อกี ด้วย แต่
ยังคงมีอกี หลายส่วนราชการทีย่ งั คงอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง
และพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลัก
กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สงั กัดของ
กระทรวงการคลัง ซึง่ มีภารกิจเกีย่ วกับการควบคุมดูแลการใช้จา่ ย
เงินแผ่นดิน ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลัง
ภาครัฐ ตลอดจนให้คำ� ปรึกษา เสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
ภาครัฐ การตรวจสอบภายในแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ การปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
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(The Comptroller General's Department, 2016) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีความพยายามในการปรับปรุงและพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
ของตน ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น นโยบายจาก
ผู้บริหารระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ในความท้าทายต่อภารกิจส�ำคัญใน
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางได้เกิดประเด็นค�ำถามที่ว่า
“สมรรถนะหลักทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน ก.พ. มีความเหมาะสม
กับทิศทาง พันธกิจ และการด�ำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
หรือไม่” เนือ่ งจากมีประเด็นท้าทายทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ เกีย่ วกับ
การน�ำสมรรถนะหลักตัวแบบมาปรับใช้ภายใต้หลักการส�ำคัญ
นั่นคือ ประการแรก สมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางหรือ
หน่วยงานนั้นๆ จะต้องยากต่อการลอกเลียนแบบ ประการ
ทีส่ อง โดยแท้จริงแล้วนัน้ ในกระบวนการก�ำหนดสมรรถนะหลัก
จ�ำต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่
ขั้นตอนการก�ำหนดสมรรถนะหลักจนไปถึงการน�ำสมรรถนะ
หลักไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในหน่วยงาน
มี พั น ธะผู ก พั น (Commitment) ในการน� ำ เอาตั ว แบบ
สมรรถนะไปปรับใช้ และประการสุดท้าย ตั้งแต่มีการน�ำเอา
ตัวแบบสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนมาใช้ในกรม
บัญชีกลางก็ยังมิได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของ
กรมซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเมื่อ 15 ปีที่แล้ว
นับตั้งแต่มีการน�ำเอาสมรรถนะหลักมาใช้ในส่วนราชการ
หากพิ จ ารณาถึ ง หลั ก การในการส่ ง เสริ ม การมี
ส่ ว นร่ ว มที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การก� ำ หนดสมรรถนะหลั ก ของกรม
บัญชีกลางในข้างต้นนั้น การท�ำให้บุคลากรทั่วทั้งองค์การได้
รูจ้ กั เรียนรูก้ ระบวนการก�ำหนดสมรรถนะหลักด้วยการสะท้อน
ความคิดเห็นด้วยตนเองในฐานะ “ผู้ที่รู้ถึงแก่นแท้ของปัญหา
ดีที่สุด” วิธีการวิจัยตามแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันที่เรียกว่า
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning หรือที่เรียก
โดยย่อว่า AL) จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านการท�ำงาน

ร่วมกันภายในทีม โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั ได้มสี ว่ นร่วม
ในกระบวนการออกแบบตั ว แบบสมรรถนะและสามารถ
สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
พัฒนากรอบสมรรถนะอย่างใกล้ชิด ท�ำให้ได้มุมมองที่เป็น
ประโยชน์ต่อกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ
ในการน�ำเอาผลการถอดบทเรียนนี้ไปเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับ
การประยุกต์ใช้แก่องค์การของตนในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการในการน�ำเอาวิธีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
หลักของกรมบัญชีกลาง
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน�ำเอา
วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาตั ว แบบ
สมรรถนะหลัก
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดและ
ตัวแบบสมรรถนะทั้งในต่างประเทศและการน�ำเอาสมรรถนะ
มาใช้ในระบบราชการไทย โดยขอน�ำเสนอผลการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการก�ำหนดและพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะของบุคลากรและการก�ำหนดตัวแบบสมรรถนะของ
ข้าราชการไทย ดังนี้
1. แนวทางการก�ำหนดและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
ของบุคลากร
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทบทวนการก�ำหนดและพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะของบุคลากรโดยเน้นทีต่ วั แบบทีใ่ ช้ในระดับองค์การ
โดยเป็นผลงานของนักวิชาการฝั่งอเมริกันเนื่องจากมุมมอง
ของนักวิชาการกลุม่ นีค้ อ่ นข้างสอดคล้องกับกรณีศกึ ษาในงาน
วิจัยฉบับนี้ที่เน้นการศึกษาการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลัก
ขององค์การเป็นส�ำคัญ ดังนี้
(1) ตัวแบบสมรรถนะของจอห์น ฟรานากาน
(Flanagan, 1954) เป็นตัวแบบที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากการ

ศึกษาผลการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
(United States Air Force) ในช่วงปี ค.ศ. 1941-1946 โดยได้
มุง่ ประเด็นศึกษาไปยังผลการปฏิบตั งิ านทีล่ ม้ เหลวของนักบิน
ในเรือ่ ง “ความล้มเหลวในการเรียนรูว้ ธิ กี ารบิน” “เหตุผลของ
ความล้มเหลวในภารกิจทิ้งระเบิด” “ปัญหาด้านภาวะผู้น�ำใน
กองทัพอากาศ”“ภาวะสับสนขณะท�ำการบิน” เป็นต้น โดยจาก
ผลการศึกษาของฟรานากานได้นำ� ไปสูข่ อ้ สรุปทีอ่ ธิบายขัน้ ตอน
พื้นฐานในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะว่าควรเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์งานที่ควรจะต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัติส�ำคัญ
ขั้นพื้นฐาน (Critical Requirements) ส�ำหรับต�ำแหน่งงาน
วิกฤติหรือต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญ
(2) ตัวแบบสมรรถนะของเดวิด แมคคลีแลนด์
(McClelland, 1973) งานวิจัยของเดวิด แมคคลีแลนด์
(McClelland) ในบทความวิ จั ย เรื่ อ ง “Testing for
Competence Rather Than for Intelligence” ผลศึกษา
พบว่าการทดสอบความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป (Aptitude Tests)
แบบเดิมทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั ไม่สามารถคาดการณ์ผลการปฏิบตั งิ าน
ในอนาคตได้ เ สมอไป หากแต่ ส มรรถนะหรื อพฤติกรรม
พืน้ ฐานต่างหากทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นและส่งมอบการปฏิบตั งิ าน
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แมคคลีแลนด์ไม่ได้ปฏิเสธ
ว่าสติปญั ญาเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการปฏิบตั งิ าน หากแต่อธิบาย
เพิ่ ม เติ ม ว่ า สติ ป ั ญ ญามี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะสมรรถนะ
พื้นฐาน (Thresholds Competencies) ซึ่งไม่สามารถจ�ำแนก
ผลงานทีโ่ ดดเด่นกับผลงานในระดับทัว่ ไปได้ หากแต่สมรรถนะ
หรือพฤติกรรมที่แยกความแตกต่างได้ (Differentiating
Competencies) จะเป็นตัวช่วยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดผลงาน
โดดเด่นที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ
บริษัท McBer (โดยการก่อตั้งของแมคคลีแลนด์และ
คณะ) และสมาคมการจัดการของสหรัฐอเมริกา (American
Management Association หรือ AMA) ได้ใช้ตวั วัดสมรรถนะ
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส�ำเร็จ โดยใช้ระยะเวลาศึกษาวิจัยมากกว่า 5 ปี
จากการสัมภาษณ์และสังเกตกลุ่มพนักงานในระดับผู้จัดการ
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(Line Manager) จ�ำนวนกว่า 2,000 คน พบว่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความส�ำเร็จ จึงน�ำ
ไปสู่ข้อสรุปของสมาคมการจัดการของสหรัฐอเมริกา (AMA)
ซึ่งจ�ำแนกองค์ประกอบของสมรรถนะว่าประกอบด้วยความรู้
ทั่วไป (Generic Knowledge) แรงจูงใจ (Motive) ลักษณะ
นิสัย (Trait) ภาพลักษณ์ (Self - Image) บทบาททางสังคม
(Social Role) ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความส�ำเร็จ
(3) ตัวแบบของ แพทริเซีย แมคลาแกน (McLagan,
1980) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากงานของแมคคลีแลนด์ โดย
ความร่วมมือระหว่าง McBer - AMA โดยแมคลาแกนสนใจ
ศึกษาการน�ำเอาตัวแบบสมรรถนะมาใช้ในองค์การ โดยใน
ตัวแบบของแมคลาแกนอธิบายว่า การน�ำเอาสมรรถนะหลัก
มาใช้จะต้องพิจารณาตั้งแต่การวางแผน (Planning) การ
จัดการองค์การ (Organizing) การบูรณาการระบบการ
ท� ำ งาน (Integrating) และการปรั บ ปรุ ง การท� ำ งาน
(Improving) และสามารถน�ำไปใช้ได้ในทุกๆ กระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(4) ตัวแบบสมรรถนะของ ริชาร์ด โบยาทซิส
(Boyatzis, 1982) ในหนังสือเรื่อง Competent Manager:
A Model for Effective Performance ได้เชื่อมโยงตัวแบบ
สมรรถนะกับการฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะผ่านการ
สร้างวัฒนธรรมขององค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
จุดเด่นในตัวแบบของโบยาทซิส คือ การให้ความส�ำคัญกับ
หัวหน้างาน (Line Manager) และการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ าร ซึง่ จะท�ำให้การระบุสมรรถนะมีความชัดเจน
(5) ตัวแบบสมรรถนะของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์
(Spencer and Spencer, 1993) ซึ่งได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics)
โดยเน้นย�้ำว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะยังไม่ใช่สมรรถนะ
จนกว่าจะน�ำไปใช้ในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานทีเ่ กิดขึน้ จริงได้ ในโมเดลของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์
ให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การระบุ คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
(Underlying Characteristics) ของบุคคลในตัวแบบสมรรถนะ
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ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวอธิบายในหัวข้อก่อนหน้าว่าในโมเดล
ภูเขาน�ำ้ แข็ง (Iceberg Model) ของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์
ได้อธิบายองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคลว่าเปรียบเสมือน
ภูเขาน�้ำแข็งซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ง่ายต่อการพัฒนาคือ
องค์ประกอบที่อยู่บนภูเขาน�้ำแข็ง ได้แก่ ความรู้และทักษะ
และส่วนทีย่ ากต่อการพัฒนาคือส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง ได้แก่
บทบาททางสังคม อัตลักษณ์ส่วนบุคคล นิสัย และแรงขับ
(6) ตัวแบบสมรรถนะของ พราฮาลาดและฮาเมล
(Prahalad and Hamel, 1990) เน้นการพัฒนาที่อิงหลักการ
ในการสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ขององค์การท่ามกลาง
สภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา โดยสมรรถนะ
หลั ก นั้ น สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ของ
พนักงานภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการประสาน
ทักษะทางด้านการผลิตเข้ากับวิธีการท�ำงานและกระแสของ
เทคโนโลยี
(7) ตัวแบบสมรรถนะของ เดวิด อุลริช (Ulrich,
1997) นักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อธิบาย
ว่า องค์การมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความส�ำเร็จและการรับรู้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
ขีดความสามารถขององค์การ (Organizational Capability)
ในการอธิบายสิ่งที่องค์การสามารถจะท�ำได้ และวิธีการที่
องค์การต้องปฏิบัติ ขีดความสามารถนี้คือ ทักษะ (Skills)
ความสามารถ (Abilities) ความช�ำนาญ (Expertise) ที่มีใน
องค์การ ตัวแบบสมรรถนะจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้
พัฒนาองค์การให้มคี วามสามารถและเป็นผูไ้ ด้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยในทางปฏิบัติแล้วขีดความสามารถขององค์การ
ถือเป็นปัจจัยทีส่ ร้างความแข็งแกร่งและมีอทิ ธิพลต่อพนักงาน
ในการสร้างสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies)
ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้องค์การ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเชิงกลยุทธ์และกลุ่ม
ผู้รับบริการ (Customers) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

2. การก�ำหนดตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการไทย
ในการทบทวนการก� ำ หนดตั ว แบบสมรรถนะของ
ข้าราชการไทย พบว่า แนวคิดหลักที่ส�ำนักงานข้าราชการ
พลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) ใช้อา้ งอิงเพือ่ การก�ำหนดสมรรถนะ
คือ แนวคิดของเดวิด แมคคลีแลนด์ (McClelland) โดย
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ระบุและให้เหตุผลในการอ้างอิงว่า
“แม้ว่าแนวคิดเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามแนวคิดของนักคิด ที่ปรึกษา แต่ละท่าน หรือ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่
แนวคิดเรื่องการก�ำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งที่ส�ำนักงาน ก.พ. จะใช้
นัน้ จะอ้างอิงจากทฤษฎีของศาสตราจารย์ ดร.เดวิด แมคคลีแลนด์
(Dr.David C. McClelland) จากบทความ “Testing for
Competence rather than Intelligence” (American
Psychologist 28, 1-14) ซึ่งให้ค�ำจ�ำกัดความของสมรรถนะ
ว่าเป็นคุณลักษณะทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรบางกลุม่ /บางคนในองค์กร
ปฏิบตั งิ านได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอืน่ ๆ โดยบุคลากรเหล่านัน้
ได้แสดงคุณลักษณะดังกล่าวมากกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ใน
สถานการณ์หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผูอ้ นื่ (Office
of the Civil Service Commission, 2010: 1)”
ส่วนการก�ำหนดตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการ
พลเรือนว่าส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเฮย์กรุ๊ป
(Hay Group) ท�ำการศึกษาตัวแบบสมรรถนะและมีการ
ก�ำหนดสมรรถนะไว้ 2 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ สมรรถนะหลัก
(Core Competency) สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional
Competency) โดยในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะจะเริม่ ต้น
จากการหาผลงานและบุคคลทีเ่ ป็นต้นแบบผลงาน และด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการค้นหาพฤติกรรมที่ควรพัฒนาเป็น
สมรรถนะ หลังจากนั้นจึงด�ำเนินการพัฒนาตัวแบบด้วย
วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยส่วนแนวทางในการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะในส่วนราชการ สามารถด�ำเนินการได้ตามคู่มือ

ก�ำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส�ำหรับ
ต�ำแหน่ง โดยสามารถปรับค�ำนิยามและตัวชี้วัดพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับส่วนราชการได้ และสามารถเพิ่มเติมสมรรถนะ
หลักที่สอดคล้องได้ตามความเหมาะสม
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แบบสมรรถนะหลั ก ของ
นักวิชาการในต่างประเทศและการทบทวนการก�ำหนดตัวแบบ
สมรรถนะหลั ก ของข้ า ราชการไทยพบว่ า แต่ ล ะแนวคิดมี
จุดเน้นทีแ่ ตกต่างกันตัง้ แต่แนวคิดทีเ่ น้นย�ำ้ ถึงคุณลักษณะของ
สมรรถนะหลักทีค่ วรจะต้องเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์งานทีค่ วร
จะต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัตสิ ำ� คัญขัน้ พืน้ ฐาน (แนวคิดของ
จอห์น ฟรานากาน) ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ง่ายต่อการพัฒนา
คือองค์ประกอบทีอ่ ยูบ่ นภูเขาน�ำ้ แข็ง ได้แก่ ความรูแ้ ละทักษะ
และส่วนทีย่ ากต่อการพัฒนาคือส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง ได้แก่
บทบาททางสังคม อัตลักษณ์ส่วนบุคคล นิสัย และแรงขับ
(แนวคิดของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์) ทั้งยังต้องจ�ำแนก
พฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดผลงานโดดเด่นที่ยากต่อการลอกเลียน
แบบ (แนวคิดของแมคคลีแลนด์) ช่วยให้องค์การสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความต้องการเชิงกลยุทธ์และกลุม่ ผูร้ บั บริการทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง (แนวคิดของอุลริช) อีกทั้ง สมรรถนะหลักนั้น
ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกันของพนักงาน
ภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการประสานทักษะทาง
ด้านการผลิตเข้ากับวิธีการท�ำงานและกระแสของเทคโนโลยี
(แนวคิดของพราฮาลาดและฮาเมล)
นอกจากนี้ เมื่อการน�ำเอาสมรรถนะหลักมาใช้นั้น
ก็ควรน�ำไปใช้ได้ในทุกๆ กระบวนการในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (แนวคิดของแมคลาแกน) ควรเชื่อมโยงตัวแบบ
สมรรถนะกับการฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะผ่านการ
สร้างวัฒนธรรมขององค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
คือ การให้ความส�ำคัญกับหัวหน้างาน และการมีส่วนร่วม
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะท�ำให้การระบุสมรรถนะ
มีความชัดเจน (แนวคิดของโบยาทซิส) ซึ่งหากพิจารณา
เปรียบเทียบกับการน�ำเอาสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการ
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ของไทยจะพบว่า แนวคิดทีถ่ กู อ้างอิงเพือ่ การปรับใช้คอื แนวคิด
ของแมคคลีแลนด์ โดยวิธกี ารได้มาซึง่ สมรรถนะหลักนัน้ มาจาก
การถอดรหัสเชิงพฤติกรรมจากผู้ที่มีผลงานโดดเด่น รวมทั้ง
การอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ด้วย
วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับส่วนราชการ แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งด้ ว ยส่ ว นราชการมี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วามแตกต่ า ง
ทางบริ บ ทและพั น ธกิ จ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ค� ำ ถามต่ อ ตั ว แบบ
สมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบบสมรรถนะหลักซึ่งใช้กับ
ส่วนราชการระดับกรมว่าช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานทีโ่ ดดเด่น
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน สนับสนุนให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท
ของแต่ละหน่วยงานหรือไม่ หากพิจารณาจากผลการวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ จากผลการวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์
เวชยานนท์ (Wedchayanon, 2007) สะท้อนว่าตัวแบบ
สมรรถนะที่พัฒนามาในระบบราชการนี้ยังมีความสอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของบุคลากรในระดับปานกลางและ
ยังมีการระบุพฤติกรรมที่มีความทับซ้อนกันอยู่ โดยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จต่อการน�ำตัวแบบสมรรถนะมาใช้
คือ การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน และการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ข้อเสนอแนะ
ที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ การให้ส่วนราชการต้องเรียนรู้
ร่วมกันกับที่ปรึกษาที่จะมาช่วยพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ ดัง
ข้อความต่อไปนี้
“ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ได้จากการศึกษาเรื่องนี้คือ
สมรรถนะที่ระบบราชการท�ำนั้นส่วนใหญ่ใช้การจ้างบริษัท
ที่ปรึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ภาคเอกชนแต่เดิมเริ่มต้น
ก็ใช้แบบนี้ แต่พอน�ำเอาไปใช้ในองค์กร พบปัญหาว่าไม่เหมาะสม
กับองค์กร และไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ดังนั้น จึง
ควรทีจ่ ะผสมผสานกัน โดยฝ่ายบุคคลขององค์กรราชการต้อง
ไปเรียนรู้และประกบการท�ำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้วย
(Wedchayanon, 2007: 149)
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จากผลสะท้อนในข้างต้นเน้นย�้ำให้เห็นว่าการสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและที่ปรึกษาหรือผู้ชี้แนะ
แนวทางจากภายนอกนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ แม้ว่าที่ปรึกษาจะมี
องค์วามรู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
แต่ผทู้ เี่ ข้าใจบริบทของหน่วยงานและต้องขับเคลือ่ นการน�ำเอา
ตัวแบบสมรรถนะไปใช้ก็คือบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
ดังนัน้ การวิจยั การศึกษาพัฒนาตัวแบบสมรรถนะในรูปแบบ
ที่เคยท�ำมาอาจจะไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตัวแบบ
จึงต้องอาศัยวิธีการวิจัย วิธีการพัฒนาตัวแบบที่เน้นการ
มีสว่ นร่วมของบุคลากรภายในเป็นส�ำคัญด้วยวิธกี ารทีเ่ รียกว่า
วิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
วิธีด�ำเนินการศึกษา
ถอดบทเรียนการน�ำเอาวิธกี ารเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ไิ ป
ใช้เพื่อการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง
ด�ำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลัก จากนั้นจึงวางรูปแบบตาม
วิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning หรือ AL) ซึ่ง
เป็นแนวคิดและกระบวนการที่น�ำเสนอโดยนักวิชาการที่ชื่อ
Michael J. Marquardt (Marquardt, 1999) สาระส�ำคัญของ
แนวคิดนี้ เริ่มต้นจากทีมงานร่วมกันระบุสภาพปัญหา ด้วย
การพูดคุยเพื่อหาทางออกต่อปัญหาหรือพัฒนาระบบร่วมกัน
จากนั้นจะต้องร่วมกันหาแนวทางในการน�ำไปปฏิบัติร่วมกัน
และระหว่างที่น�ำแนวทางต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
จะต้องมีการรับฟังเสียงสะท้อนระหว่างทีมงาน จนกระทั่ง
มีการประเมินผลความส�ำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลา
ที่ก�ำหนดเอาไว้ ดังนั้น Marquardt จึงได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่าการน�ำ AL มาใช้ในองค์การจึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาระบบให้กับองค์การเท่านั้น หากแต่เป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในองค์การด้วย
ตามหลักการแล้ว ผูว้ จิ ยั ต้องท�ำหน้าทีเ่ สมือนหัวหน้าทีม
ในการกระตุน้ ให้ทมี งานได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการแก้ปญั หา

หรือพัฒนาระบบให้กบั องค์การ ผูว้ จิ ยั จะใช้กระบวนการค�ำถามและการสะท้อนกลับ การเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก (Facilitator)
ให้กบั ทีมงานด้วยการให้ขอ้ มูลตามแนวทางหรือหลักการทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มกี ารถกเถียงบนสภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้
ในองค์การ เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลัก การน�ำแนวทางและวิธีการต่างๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง
การติดตามผลและการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
ในระหว่างกระบวนการวิจัยตามแนวทาง AL เครื่องมือวิจัยที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชี
กลาง ประกอบด้วย วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสกัดพฤติกรรมส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน (Behavioral Event
Interview หรือเรียกโดยย่อว่า BEI วิธีการนี้เป็นวิธีการก�ำหนดสมรรถนะของ McClel and) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Observation) รวมทั้งการบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญในการประชุมกับทีมงานของกรมบัญชีกลาง (วิธีการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ AL) โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนในการวิจัยไว้ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง
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จากขั้นตอนในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขต
ในการด�ำเนินการไว้ดังนี้
ขอบเขตในด้านเนื้อหา การวิจัยครอบคลุมแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตั ว แบบสมรรถนะหลั ก ซึ่ ง ขอบเขต
ด้านเนื้อหาในงานวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการใน
การพัฒนาสมรรถนะหลัก และการถอดบทเรียนจากการ
น�ำเอาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (AL) มาใช้เป็นวิธีการในการ
ศึกษาและแก้ไขปัญหาในองค์การ
ขอบเขตในด้านกลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วยสองส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนแรก ทีมหลักหรือคณะท�ำงานที่ท�ำหน้าที่ในการ
พัฒนาตัวแบบสมรรถนะ ซึง่ ในทีน่ รี่ วมผูว้ จิ ยั ในฐานะส่วนหนึง่
ของทีมงานด้วย กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกนีจ้ ึงได้แก่คณะท�ำงาน
ซึง่ ประกอบด้วยบุคลากรในส่วนงานทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่วนงานพัฒนาระบบราชการ
รวมจ�ำนวน 23 คน ทั้งนี้ ตามวิธีการ AL ผู้วิจัยจะต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงานหลักที่ท�ำหน้าที่ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบการท�ำงานให้ดีขึ้น
ส่วนที่สอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการน�ำเอาสมรรถนะ
หลักมาใช้ โดยอ้างอิงจากระบบและคู่มือของส�ำนักงาน ก.พ.
ดังนัน้ เกณฑ์การเลือกผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะหลักเป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
ก.พ. (Office of the Civil Service Commission, 2010) ซึ่ง
ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ
บริบทของกรมบัญชีกลาง โดยอาศัยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในทุกระดับของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับนโยบายคือ
ระดับผูบ้ ริหารของกรมบัญชีกลาง โดยคณะท�ำงานได้ดำ� เนินการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในระดับอธิบดี รองอธิบดี และ
ทีป่ รึกษา รวมจ�ำนวน 7 คน กลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการ ข้าราชการระดับ
อ�ำนวยการและทีมงานจ�ำนวน 57 คน และการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทั่วทั้งกรมได้มีส่วนร่วมในการยืนยันร่างตัวแบบ
สมรรถนะหลัก โดยมีบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน
1,181 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 ของจ�ำนวนประชากร
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ขอบเขตในด้านเวลา เนือ่ งจากงานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นการ
วิ จั ย เพื่ อ มุ ่ ง ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาตั ว แบบสมรรถนะของ
กรมบัญชีกลางโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action
Learning) ดังนัน้ ช่วงเวลาในการด�ำเนินการเพือ่ การเก็บข้อมูล
จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ท�ำการก�ำหนดร่วมกับคณะท�ำงาน
ของกรมบัญชีกลาง โดยทางหน่วยงานได้จัดตั้ง “โครงการ
ก�ำหนดสมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies)”
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2559
ผลการวิจัยและการถอดบทเรียน
ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนการน�ำเอาวิธีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติไปใช้เพื่อการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรม
บัญชีกลาง จากปัจจัยแห่งความส�ำเร็จมาเชื่อมโยงเข้ากับ
กระบวนการในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ เพื่อให้เห็นภาพ
ถึงกระบวนการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักโดยภาพรวม
บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ การมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรต่างๆ ตลอดจนการสื่อสารของผู้วิจัย
ในฐานะที่ปรึกษาและโค้ช ซึ่งขอน�ำเสนอดังต่อไปนี้
1.1 ขัน้ เตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่คณะท�ำงาน
(1) การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการ 3 กลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสถาบันพัฒนาบุคลากร รวมถึงก�ำหนด
สัดส่วนของคณะท�ำงานจากทัง้ 3 กลุม่ งาน ทีต่ อ้ งเข้าร่วมการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักให้มาจาก
3 กลุม่ งาน จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 23 คน โดยผูท้ เี่ ป็นเจ้าภาพหลัก
ในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักคือ กลุม่ งาน ก.พ.ร. และ
กลุม่ งานสนับสนุนอีกสองกลุม่ คือ กลุม่ งานบริหารทรัพยากร
บุคคลและสถาบันพัฒนาบุคลากร จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบ
ของคณะท�ำงานดังกล่าวมีความครอบคลุมต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตงั้ แต่การบริหารจนไปถึงการพัฒนาบุคลากร

(2) การระบุสภาพปัญหา ก่อนเริ่มต้นการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะในขั้นนี้ถือเป็นบทบาทที่ส�ำคัญของผู้วิจัย
ที่จะกระตุ้นให้คณะท�ำงานได้ร่วมสะท้อนประเด็นปัญหา
ถึงที่มา สาเหตุ และความส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะ รวมถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
จากการพัฒนาตัวแบบ ซึ่งคณะท�ำงานได้สะท้อนประเด็น
ปัญหาว่า คณะท�ำงานยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลัก จึงต้องการทีจ่ ะเติมเต็มช่องว่างทางความเข้าใจเกีย่ วกับ
สมรรถนะหลักให้คณะท�ำงานก่อนการเก็บข้อมูล รวมทั้ง
ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักไปพร้อมกับการพัฒนาตัวแบบ
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกระบวนการการสร้างความเข้าใจแก่คณะ
ท�ำงานในช่วงแรก ผู้วิจัยได้เน้นย�้ำและเปิดโอกาสให้คณะ
ท�ำงานได้มสี ว่ นร่วมในการสะท้อนความคิด รวมถึงการกระตุน้
ให้คณะท�ำงานได้รับรู้ถึง “ความเป็นเจ้าของเรื่อง” ร่วมกัน
กับผูว้ จิ ยั แต่ผทู้ ลี่ งมือปฏิบตั ใิ นทุกกระบวนการของการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะนั้น คือ คณะท�ำงาน
(3) การสร้างความเข้าใจแก่คณะท�ำงาน ใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะมีบทบาทหลักที่ส�ำคัญในการสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงหลักการส�ำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและ
เหตุผลส�ำคัญที่ส่วนราชการจะต้องน�ำเอาสมรรถนะหลักมา
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนแนวทางในพัฒนาสมรรถนะหลักทีค่ ณะ
ท�ำงานสามารถน�ำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากบทบาทใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจให้แก่
คณะท�ำงานแล้วนั้น ผู้วิจัยท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำตอบจาก
ประเด็ นค� ำ ถามที่คณะท�ำงานมีข้อ ค�ำถามต่อ การพั ฒ นา
ตัวแบบสมรรถนะ ซึง่ การตัง้ โจทย์และประเด็นส�ำคัญจากคณะ
ท�ำงานนั้นถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
ในฐานะที่ปรึกษาหรือโค้ชกับคณะท�ำงานให้สามารถเติมเต็ม
และต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
(4) การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลัก ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งเน้นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบกลับด้าน (Flipped Learning) ซึง่ ลักษณะ

การเรียนรู้เน้นให้คณะท�ำงานได้สะท้อนความคิดความเข้าใจ
และสะท้อนความสามารถในการออกแบบเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ด้วยการจัดกลุม่ สะท้อนความคิดผ่าน
การท�ำประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในรายประเด็น ใน
ขณะที่บทบาทของผู้วิจัยจะท�ำหน้าที่ในการอธิบายและทวน
กระบวนการในการจัดท�ำตัวแบบสมรรถนะหลัก รวมถึงเน้น
การสื่อสารเพื่อตอกย�้ำให้คณะท�ำงานเข้าใจถึงความส�ำคัญ
และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้วยการใช้
ค�ำถามซ�้ำ ดังตัวอย่าง
การสือ่ สารเพือ่ การอธิบายและทวนกระบวนการในการ
จัดท�ำตัวแบบสมรรถนะหลัก ดังเช่น
“ในวันนี้จะให้คณะท�ำงานได้ออกแบบสัมภาษณ์ที่จะ
ไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร จะใช้ค�ำถามอย่างไรในการถอดรหัส
องค์การของตัวเอง เป็นรูปแบบใด จุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไร
มีอะไรบ้าง ซึง่ Core Competence ขององค์การ ต้องยากต่อ
การลอกเลียนแบบ น�ำไปต่อยอดได้หลากหลายอย่าง สุดท้าย
แล้วผูร้ บั บริการต้องได้รบั ผลประโยชน์ ส�ำหรับกรมบัญชีกลาง
คือประชาชนได้ประโยชน์ตามเป้าหมายของเรา การสัมภาษณ์
อาจสัมภาษณ์ทงั้ ผูบ้ ริหาร ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จัด Focus
Group กับพนักงานเพื่อสกัดหัวข้อ Core Competency
หลังจากนั้นจึงจัด Focus Group อีกรอบเพื่อท�ำ Proficiency
Level และตัวชี้วัดพฤติกรรม เมื่อได้โมเดลคร่าวๆ ก็จัดท�ำ
เพือ่ การ Confirm อีกครัง้ โดยอาจเป็นการประชุมหรือสัมมนา
หาจุดบกพร่องที่ต้องการปรับ”
การสื่อสารเพื่อตอกย�้ำให้คณะท�ำงานเข้าใจถึงความ
ส�ำคัญและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้วยการ
ใช้ค�ำถามซ�้ำ ดังเช่น
1) สมรรถนะหลักขององค์การคืออะไร มีความส�ำคัญ
อย่างไร
2) สมรรถนะหลักของบุคลากรคืออะไร มีความส�ำคัญ
อย่างไร
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3) ท�ำไมกรมบัญชีกลางต้องท�ำ Core Competency
จะช่วยให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางดีขึ้นจริงหรือเป็นภาระ
4) เมื่อได้ Core Competency แล้ว ท่านคิดว่า
จะเอาไปใช้งานได้อย่างไร
ทั้งนี้ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะท�ำงานและผู้วิจัย
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ สังเกตทีว่ า่ คณะท�ำงานมีมมุ มองในเชิงบวก
ต่อการน�ำเอาตัวแบบสมรรถนะมาใช้ในกรมบัญชีกลาง แม้วา่
ในรายละเอียดของมุมมองที่สะท้อนออกมานั้นจะแตกต่าง
กัน ข้อดีของการทวนและอธิบายกระบวนการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะทีเ่ น้นย�ำ้ ให้แก่คณะท�ำงานจะท�ำให้คณะท�ำงานและ
ผู้วิจัยได้มีเป้าหมายในการด�ำเนินการร่วมกันอย่างชัดเจน
หลั ง จากทบทวนความเข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผู้วิจัยด�ำเนิน
กระบวนการด้วยการตั้งค�ำถามแก่คณะท�ำงาน เพื่อให้คณะ
ท� ำ งานได้ ร ่ ว มระดมความคิ ด เห็ น และสะท้ อ นความคิ ด
น�ำไปสู่การออกแบบเครื่องมือการวิจัยเพื่อการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะหลัก ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การตั้งค�ำถามให้คณะท�ำงาน
ได้ชวนคิด ดังนี้
(1) จะถามค�ำถามอะไรเพื่อได้ค�ำตอบเกี่ยวกับทิศทาง
Core Competency ของกรมบัญชีกลาง
(2) จะถามค�ำถามอะไรเพือ่ ให้เราสามารถเปรียบเทียบ
ทิศทางของ Core Competency ของกรมบัญชีกลางกับ
ตัวแบบ Core Competency ของส�ำนักงาน ก.พ. (แม้ว่า
จะปรับเปลี่ยนค�ำถาม นิยาม และตัวชี้วัดพฤติกรรมของ
สมรรถนะได้ แต่ส่วนราชการยังคงต้องใช้ชื่อและระดับของ
ตัวแบบสมรรถนะหลักตามที่ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนด)
อาจกล่าวได้วา่ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของขัน้ เตรียมการ
และสร้างความเข้าใจแก่คณะท�ำงาน คือ (1) องค์ประกอบ
ของคณะท�ำงานและบทบาทของคณะท�ำงานที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจทัง้ ในด้านองค์ความรู้ แนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สมรรถนะหลัก รวมไปถึงความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลัก สิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักคือองค์ประกอบของ
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คณะท�ำงานก็มคี วามส�ำคัญทีค่ วรจะต้องเกิดจากความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน (2) บทบาทของผู้วิจัยในฐานะ
ทีป่ รึกษาและโค้ช จะต้องท�ำหน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาแก่คณะ
ท�ำงานได้ตงั้ แต่เริม่ ต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนของการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องใช้วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดในลักษณะการ
กระตุน้ ให้คณะท�ำงานได้เกิดการสะท้อนคิดและเรียนรูร้ ว่ มกัน
กับผู้วิจัยได้อย่างเต็มที่
1.2 ขั้นการก�ำหนดทิศทางของกรมบัญชีกลาง
(1) การก�ำหนดทิศทางกรมบัญชีกลางโดยผูบ้ ริหาร
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีค่ ณะท�ำงานโดยผูอ้ ำ� นวยการ
และบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ได้
ท�ำหน้าที่หลักในการด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเป็นราย
บุคคล เพื่อสรุปประเด็นที่เป็นทิศทางในการก�ำหนดตัวแบบ
สมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง ในขั้นตอนนี้ถือมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ผู้บริหารได้เข้าใจในเบื้องต้นว่า
สิ่งที่ทางคณะท�ำงานก�ำลังด�ำเนินการอยู่นั้นคืออะไร ซึ่งข้อ
พึงระวังคือ ในการสัมภาษณ์นนั้ คณะท�ำงานจะต้องใช้ลกั ษณะ
ข้อค�ำถามทีเ่ ปิดกว้างทางความคิด ไม่ใช้คำ� พูดชีน้ ำ� ในระหว่าง
การสัมภาษณ์ และใช้ระยะเวลาให้ผู้บริหารได้ทวนข้อค�ำถาม
การทวนซ�ำ้ หรือเน้นย�ำ้ ระหว่างการสัมภาษณ์ถอื เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า ทิศทางของกรม
บัญชีกลาง คือ การมีหลักการและความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจน
มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์และการปรับตัวสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสภาพปัจจุบันและแนวทางในการ
ปิดช่องว่างสมรรถนะหลักของบุคลากร ให้ความเห็นว่า จุดแข็ง
ของบุคลากรคือการมีความรับผิดชอบ ยึดมั่นจรรยาบรรณ
และมีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาและการ
ปิดช่องว่าง การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะ
ของตัวแบบของบุคลากรที่ต้องการคือผู้ที่มีภาวะผู้น�ำและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในขัน้ ตอนนี้
บทบาทของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุด เพราะในการ

เผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก วิสัยทัศน์ของตัวผู้น�ำ (Vision of Leader) ในที่นี้
คือ อธิบดีและรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง จะต้องตระหนักและ
เข้าใจการเปลีย่ นแปลงบริบทแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ ก ร โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นา
สมรรถนะหลักที่ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนดไว้ให้ส่วนราชการใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันทัง้ หมด ให้เกิด
ความเหมาะสมกับกรมบัญชีกลาง การก�ำหนดสมรรถนะต้อง
สอดคล้องกับทิศทางการท�ำงานของกรมบัญชีกลาง โดยอาศัย
ปัจจัยทีเ่ ป็นทุนเดิมและเป็นทุนใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือ
เอื้อต่อการท�ำงานของบุคลากร
(2) การก� ำ หนดทิ ศ ทางกรมบั ญ ชี ก ลางโดย
ผู้อ�ำนวยการ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
แก่ผู้อ�ำนวยการ เพื่อพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรม
บัญชีกลาง โดยองค์ประกอบของตัวแบบ ประกอบด้วย การ
ก�ำหนดชือ่ สมรรถนะหลัก การให้คำ� นิยามของสมรรถนะหลัก
แต่ละตัว แต่ประเด็นส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดำ� เนินกระบวนการก่อน
เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนา (ร่าง) ตัวแบบสมรรถนะ คือ
ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค�ำถามชี้ชวนให้ผู้อ�ำนวยการได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของกรมบัญชีกลางและ
คุณลักษณะของบุคลากรทีต่ อ้ งการ ซึง่ ผลการระดมความคิดเห็น
พบว่า ข้อค้นพบที่ได้เกี่ยวกับทิศทางของกรมบัญชีกลาง
มีความสอดคล้องกับผู้บริหาร กล่าวคือ กรมบัญชีกลางที่
ท�ำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรต้องคิดเชื่อมโยงเป็น
ระบบได้ อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของขั้นการ
ก�ำหนดทิศทางของกรมบัญชีกลาง คือ ผู้บริหารในฐานะที่
เป็นผู้ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์การให้องค์การ
สามารถขับเคลือ่ นได้ทา่ มกลางสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง
ได้ แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของบุคลากรในกรม
บัญชีกลาง ซึ่งในที่นี้ คือ “การมีหลักการและความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์และ
การปรับตัวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์”

1.3 ขั้นการพัฒนา (ร่าง) ตัวแบบสมรรถนะหลัก
หลังจากผู้บริหารก�ำหนดทิศทางของกรมบัญชีกลาง
ท�ำให้คณะท�ำงานได้รับทราบถึงคุณลักษณะของบุคลากร
ที่ต้องการ น�ำไปสู่แนวทางในการก�ำหนดสมรรถนะหลัก
บุคลากรที่สอดคล้องต่อสมรรถนะหลักขององค์การ ใน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการพัฒนา (ร่าง) ตัวแบบสมรรถนะ
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลัก
การประเมินสมรรถนะหลักของตนเอง (Self-Perceived
Competencies) การจัดท�ำร่างตัวแบบสมรรถนะหลัก การ
ยื น ยั น ร่ า งตั ว แบบสมรรถนะและการจั ด ท� ำ แนวทางการ
ส่งเสริมการใช้ตัวแบบสมรรถนะ ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
ขั้นตอนบุคลากรในทุกระดับต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลักร่วมกัน ในขณะที่บทบาทของผู้วิจัย
จะท�ำหน้าที่เป็นโค้ชที่คอยกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายสอดแทรกไปในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(1) การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลัก
ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการร่วมกับคณะท�ำงาน
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารกับผูเ้ ชีย่ วชาญ 4 คน ผูอ้ ำ� นวยการ
และเทียบเท่า จ�ำนวน 32 คน คณะท�ำงานและทีมงานที่มา
พร้อมกับผู้อ�ำนวยการ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 57 คน เพื่อพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง ซึ่งบทบาทของ
ผู้อ�ำนวยการมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการรับแนวนโยบาย
จากระดับผู้บริหารที่ต้องการเห็นกรมบัญชีกลางเป็นกรม
ที่ มี “หลั ก การและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตลอดจนมุ ่ ง สู ่
การปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์และการปรับตัวสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์” ผนวกกับทิศทางของกรมบัญชีกลางตาม
ความเห็นของผู้อ�ำนวยการที่ทิศทางและบุคลากรภายในกรม
จ�ำต้อง “ท�ำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรต้องคิด
เชื่อมโยงเป็นระบบได้” ท�ำให้ในขั้นตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางและการก�ำหนด
ตัวชี้วัดพฤติกรรม ประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะหลักเดิม
ที่มีการพัฒนาปรับปรุงค�ำนิยามและตัวชี้วัดพฤติกรรม ได้แก่
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การบริการ
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ที่ดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) จริยธรรม (Integrity) และความร่วมแรงร่วมใจ
(Teamwork) และเพิ่มเติมสมรรถนะหลักอีก 1 ด้าน ได้แก่
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic Thinking) ซึ่งเป็น
สมรรถนะหลักที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของกรมบัญชีกลาง
ได้ การรับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร จึงเป็น
บทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญของผู้อ�ำนวยการในฐานะเป็นผู้แปลง
นโยบายลงสูก่ ารปฏิบตั ิ ตลอดจนผูอ้ ำ� นวยการมีความใกล้ชดิ
กับระดับปฏิบัติการเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
ได้อย่างตรงประเด็นมาก เฉกเช่นเดียวกับการด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้ที่จ�ำต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการใน
การก�ำหนดสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางให้สอดคล้อง
ต่อทิศทางขององค์การ รวมถึงสอดคล้องต่ออัตลักษณ์และ
การปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริงให้มผี ลอย่างเป็นรูปธรรมมากทีส่ ดุ
ทั้งนี้ ข้อพึงสังเกตเพิ่มเติมของผู้วิจัยได้เรียนรู้จาก
กระบวนการในขั้นตอนนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ระดับอ�ำนวยการอยู่ในระดับสูง มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ต่อกัน รวมถึงสะท้อนมุมมองพฤติกรรมทีเ่ ป็นจริงต่อบุคลากร
ภายในของกรมบัญชีกลาง ท�ำให้สามารถสกัดพฤติกรรมของ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางและได้ร่างตัวแบบสมรรถนะ
6 หลัก ได้แก่ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) (2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) (3) การบริการที่ดี (Service Mind) (4) การ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
(5) การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) และ (6) การคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ (Systematic Thinking) ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
(2) การประเมินสมรรถนะหลักของตนเอง (SelfPerceived Competencies)
หลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับบุคลากร
ที่เป็นผู้อ�ำนวยการแล้ว คณะท�ำงานได้น�ำเอาข้อมูลที่ได้
ไปพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเป็นเสียง
สะท้อนกลับในความสอดคล้องของสมรรถนะหลักที่ได้มีการ
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ปรับปรุงและพัฒนาขึน้ มาใหม่ พร้อมกับการน�ำเอาข้อมูลเหล่านี้
มาเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของ
กรมบัญชีกลางต่อไป บทบาทที่ส�ำคัญของขั้นตอนนี้ ได้แก่
บทบาทของคณะท�ำงานด้วยการออกแบบสอบถามโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ร่ ว มกั น พั ฒ นาแบบสอบถามขึ้ น ระหว่ า ง
คณะท�ำงานและผูว้ จิ ยั โดยผูว้ จิ ยั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามให้มคี วามสมบูรณ์แบบ
มากที่สุด หลังจากพัฒนาแบบสอบถามจนสมบูรณ์ ส่วน
บทบาทของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์การ คือ การประเมินสมรรถนะ
หลักของตนเอง (Self-Perceived Competencies) เพื่อ
ประเมินว่าตนเองมีสมรรถนะหลักตามตัวชี้วัดพฤติกรรม
ที่ได้พัฒนาขึ้นตามกระบวนการก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใด
ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ
ข้าราชการทั่วทั้งหน่วยงาน พบว่า การประเมินสมรรถนะ
(Self-Perceived Competencies) ทั้ง 6 สมรรถนะ กลุ่ม
สมรรถนะทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด 3 ล�ำดับแรก เป็นกลุม่ สมรรถนะที่
พัฒนาจากคุณลักษณะใต้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง (กลุม่ Soft Skills) ได้แก่
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท�ำงาน
เป็นทีม และการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ขณะที่กลุ่มสมรรถนะ
ที่ได้คะแนนน้อยเป็น 3 ล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทั้ง 3 สมรรถนะดังกล่าวต้องอาศัย
องค์ประกอบส่วนบนภูเขาน�้ำแข็ง (Hard Skills) ค่อนข้างมาก
และเมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของตัวชีว้ ดั พฤติกรรมทีท่ ำ� ให้
ค่าคะแนนน้อยจะพบว่าเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ค�ำถามและการคิดที่ซับซ้อน เมื่อคณะท�ำงานได้เห็นข้อมูล
ดังกล่าวจึงน�ำไปสู่การออกแบบร่างตัวแบบสมรรถนะหลัก
ในล�ำดับถัดไป
(3) การจัดท�ำร่างตัวแบบสมรรถนะหลัก
คณะท�ำงานและผูว้ จิ ยั ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
ข้อมูลที่ได้จากชุดข้อมูลจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1) ชุดข้อมูล
จากผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ประเด็นค�ำถามเพื่อ

ถอดรหัสสมรรถนะหลักขององค์การ (Core Competence)
ประเด็นค�ำถามเพื่อถอดรหัสสมรรถนะหลักของบุคลากร
(Core Competencies) และประเด็นค�ำถามเพื่อปรับปรุง
ตั ว แบบสมรรถนะหลั ก ของส� ำ นั ก งาน ก.พ. ให้ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง (2) ชุ ด ข้ อ มู ล
จากระดับอ�ำนวยการที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) กับบุคลากรในต�ำแหน่งระดับอ�ำนวยการและ/
หรือระดับหัวหน้างาน เพื่อการร่างข้อค�ำถามส�ำหรับการแจก
แบบสอบถามแก่บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด (3) ชุดข้อมูล
จากบุคลากรระดับปฏิบัติงาน จากการส่งแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรมกูเกิล (Google Docs)
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีบทบาทในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ผลของข้อมูล และสรุปประเด็นให้แก่คณะท�ำงานได้สร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ซึง่ การสือ่ สารส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ดำ� เนินการ
ในขั้นตอนนี้ คือ การกระตุ้นและการเสริมพลังให้แก่คณะ
ท�ำงานในการน�ำตัวแบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึง
การเน้นย�้ำในประเด็นสมรรถนะหลักที่มีความส�ำคัญ ดัง
ต่อไปนี้
การสื่อสารเพื่อการกระตุ้นและการเสริมพลังให้แก่
คณะท�ำงานในการน�ำตัวแบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ได้จริง
“ในส่วนหัวข้อของการก�ำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและ
เป็นไปได้ยากเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ใน
บรรดาข้อค�ำถามทุกข้อ ข้อนี้เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยสุด และ
ข้อถัดไปคือพัฒนาระบบขัน้ ตอนวิธกี ารท�ำงานให้โดดเด่นเป็น
ผลงานใหม่เป็นนวัตกรรม อันนี้ถือเป็นการสะท้อนว่าเป็น
จุดอ่อนของเรา ซึง่ เป็นส่วนทีเ่ ราควรจะต้องด�ำเนินการพัฒนา
เราจะเห็นเลยว่าทิศทางของกระทรวงต้องการจะท�ำเรื่อง
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม แต่ในขณะ
เดียวกันเรามีคะแนนตรงนี้น้อยที่สุด นั่นหมายความว่าถ้า
เราอยู่เฉพาะในกลุ่มเรา เราไม่มีปัญหา แต่เมื่อใดก็ตามที่เรา
เดินออกนอกกรม เราแค่ไปอยู่ในกระทรวงการคลังและเกิดมี
การ Rank คะแนนและเราต้องไปแข่งขันกันจริงๆ เราอาจจะ
อยู่ในคะแนนรั้งท้าย”

การสื่อสารเพื่อเน้นย�้ำและชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic
Thinking)
“ในเรื่องของการท�ำ Competency ที่เราท�ำกันตอนนี้
ก็เป็นงานทีม่ ผี ลกระทบในระดับกรมเช่นกัน ซึง่ มันคือประเภท
งานที่มีความซับซ้อนเริ่มคิดและเริ่มเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งกรม
การวางแผนทีซ่ บั ซ้อนมีผเู้ กีย่ วข้องหลายฝ่ายและต้องสามารถ
ชี้แจงให้เห็นถึงความส�ำคัญเชื่อมโยงของแผนงานหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน”
ในขัน้ ตอนนีน้ อกจากบทบาทของผูว้ จิ ยั จะท�ำหน้าทีใ่ น
การด�ำเนินการสรุปผลและเชื่อมโยงประเด็นให้เห็นภาพรวม
ของการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะจากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 แหล่ง
แล้วนั้น ผู้วิจัยยังเน้นตั้งค�ำถามเพื่อให้คณะท�ำงานได้ตอบ
ค�ำถามส�ำคัญ อาทิ ท่านมีมมุ มองต่อตัวแบบของร่างสมรรถนะ
หลักอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบบที่ได้คะแนน 3 อันดับ
สุดท้ายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง และขอให้ท่านตั้งชื่อ
สมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางทั้ง 6 สมรรถนะให้มีชื่อ
ที่จดจ�ำได้โดยง่าย เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คณะท�ำงานได้มี
ส่วนร่วมในการคิดสะท้อนกลับมากขึ้น
จากผลที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสามระดับมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง
กัน ส่วนที่เป็นความเหมือน คือ การมองเห็นทิศทางของ
หน่วยงานในทิศทางเดียวกัน เช่น การท�ำงานของกรม
บัญชีกลางภายใต้ระบบงานแบบใหม่ในยุคดิจติ อล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มได้เน้นเรื่องทิศทางดังกล่าว
และเน้นย�้ำว่าบุคลากรของกรมบัญชีกลางทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตจะต้องมีสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางดังกล่าว
ซึ่งมีนัยว่าจะต้องเพิ่มสมรรถนะในส่วนที่เป็น Hard Skill ซึ่ง
ท�ำให้มกี ารเพิม่ เติมสมรรถนะหลักตัวใหม่ของกรมบัญชีกลาง
นั่นคือ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic Thinking)
ขณะที่ผลจากการเก็บข้อมูลกับบุคลากรระดับอ�ำนวยการ
พบว่า สมรรถนะที่บุคลากรระดับนี้ต้องการให้มีการพัฒนา
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และส่งต่อไปยังบุคลากรรุ่นใหม่มากที่สุดกลับเป็นส่วนที่เป็น
Soft Skill นั่นคือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม (Integrity) เพราะมองว่าสมรรถนะข้อนี้คือจุดเด่น
ของบุคลากรในกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ตาม เมือ่ คณะท�ำงาน
ได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งหน่วยงานก็ได้
ค�ำตอบว่า สมรรถนะที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และส่วนทีไ่ ด้
คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic
Thinking) ซึ่งตั้งข้อสังเกตได้ว่าสมรรถนะที่เน้น Soft Skill ถือ
เป็นจุดแข็งที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ขณะที่สมรรถนะที่เน้น Hard
Skill โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบซึง่
เป็นสมรรถนะหลักตัวใหม่ของกรมบัญชีกลางเป็นสมรรถนะที่
มีช่องว่าง (Competency Gap) มากที่สุด จากข้อสังเกตนี้
จะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่น�ำไปสู่แนวทางการส่งเสริมการใช้
ตัวแบบสมรรถนะในกรมบัญชีกลางในล�ำดับต่อไป
(4) การยืนยันร่างตัวแบบสมรรถนะและการจัดท�ำ
แนวทางการส่งเสริมการใช้ตัวแบบสมรรถนะ
หลั ง จากได้ สั ม มนาคณะท� ำ งานเพื่ อ จั ด ท� ำ ร่ า ง
ตัวแบบสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะท�ำงานและผู้วิจัย
ในฐานะโค้ชผู้ร่วมพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักให้กับกรม
บัญชีกลาง ได้น�ำเอาข้อมูลที่ได้จากทุกกระบวนการในการ
พัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักมาท�ำการสรุปประเด็น เพื่อให้
ระดับอ�ำนวยการร่วมยืนยันการน�ำตัวแบบสมรรถนะดังกล่าว
ไปใช้
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้น
และเชิญชวนให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้สะท้อนความคิด ด้วยการ
ตั้งประเด็นค�ำถาม ได้แก่ ท่านมีมุมมองต่อพฤติกรรมตัวชี้วัด
ของสมรรถนะหลักอย่างไร ซึ่งจากค�ำตอบที่ได้จากผู้เข้าร่วม
สัมมนามีมุมมองต่อพฤติกรรมตัวชี้วัดในเชิงบวก แต่ให้
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ต่ อ การ
เสริมสร้างในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ บรรยากาศและ
บุคลิกของผู้น�ำมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ โดยเฉพาะเรื่อง
ของการแสดงความคิดเห็น และการคิดเชิงระบบต้องอาศัย
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การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่าย
หลังจากที่ผู้วิจัยให้ระดับอ�ำนวยการได้ร่วมกันแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มุ ม มองต่ อ พฤติ ก รรมตั ว ชี้ วั ด ของ
สมรรถนะหลักแล้ว ผู้วิจัยจึงให้ระดับอ�ำนวยการได้ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นด้วยการออกแบบโครงการหรือกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถสร้างพฤติกรรมให้เป็นไปตาม
สมรรถนะหลักได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการแบ่งกลุ่มระดับ
อ�ำนวยการออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้เกิดการคิดรอบด้านและ
เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง โดยผลสะท้อนจากการ
ระดมความคิดเห็น พบว่า การออกแบบระบบ โครงการ/
กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การออกแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง

หลังจากการน�ำเสนอผลการระดมความเห็นจากระดับอ�ำนวยการ ผู้วิจัยได้ให้ผลสะท้อนกลับถึงการออกแบบ/โครงการ
กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ ประการแรก การปรับนิยามของการ
ขึ้นสู่ต�ำแหน่ง (OD) การจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path) รวมไปถึงการท�ำแผนพัฒนาตนเอง (Career
Self Development) ประการที่สอง การท�ำ Career Profile ของกรมบัญชีกลางด้วยระบบ HRIS ประการที่สาม การบูรณาการ
องค์ความรูแ้ ละการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประการทีส่ ี่ การสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Branding) ผ่านการพัฒนาคน เพือ่ ให้ระดับ
อ�ำนวยการสามารถน�ำโครงการ/กิจกรรมที่ออกแบบนั้นไปปฏิบัติได้ทันที
ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค�ำถามเพิ่มเติมถึงบทบาทของบุคลากรระดับอ�ำนวยการจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพฤติกรรม
ตามสมรรถนะหลักอย่างไร ซึ่งผลการน�ำเสนอความเห็นสะท้อนได้ว่า บทบาทของบุคลากรระดับอ�ำนวยการในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก ประเด็นหลักที่ส�ำคัญ คือ ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร เปิดกว้างรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย สามารถให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับงานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้การสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการยืนยันร่างตัวแบบสมรรถนะและการจัดท�ำแนวทางการส่งเสริมการใช้ตัวแบบสมรรถนะ
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของระดับอ�ำนวยการทีส่ ะท้อนความคิดในการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการเสริมสร้างการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะ โดยผ่านการกระตุ้น การเสริมพลัง และการตั้งประเด็นค�ำถามจากผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สามารถด�ำเนินกิจกรรมจนน�ำไปสูก่ จิ กรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ทัง้ นี้ บทบาททีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของ
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ผูว้ จิ ยั ในขัน้ ตอนนี้ คือ การให้คำ� แนะน�ำและสรุปความเชือ่ มโยง
เพิ่มเติ มเกี่ ยวกั บการออกแบบกิจ กรรม/โครงการของทั้ ง
2 กลุ่ม ท�ำให้กิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรม
ตามสมรรถนะหลักมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ทีพ่ บข้อจ�ำกัดในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของส่วนราชการ
ที่ขาดความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะหลักกับทิศทาง
ของหน่วยงาน และยังมีการระบุพฤติกรรมที่มีความทับซ้อน
กันอยู่ โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จต่อการน�ำ
ตัวแบบสมรรถนะมาใช้ คือ การสนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูง
การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้วิธีการวิจัยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อปิดช่องว่างในการพัฒนา
และการน�ำเอาตัวแบบสมรรถนะมาใช้ในภาครัฐของไทย โดย
รูปแบบของการวิจัยเน้นการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับคณะท�ำงาน เน้นการสร้างการเรียนรู้จาก
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มโดยเฉพาะคณะท�ำงาน
กระบวนการในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของ
กรมบัญชีกลางเป็นไปตามแนวทางของ Michael Marquardt
ตั้งแต่การพูดคุยถึงปัญหาหรือความท้าทายในการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลัก การก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกในกลุม่ โดย
มาจากส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การ การวางกระบวนการ
ท�ำงานจะเน้นการถามค�ำถาม (Question) และให้ผลการ
สะท้อนกลับ (Reflection) โดยกลุม่ ต้องมีอำ� นาจในการด�ำเนินการ
กลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ การพัฒนา ซึง่ ในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของกรมบัญชีกลางในครั้งนี้ได้คณะท�ำงานที่มีหน้าที่หลักใน
การรับผิดชอบในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ (ทีมจาก
ส่วนงานพัฒนาระบบราชการ) ผู้ที่จะน�ำเอาสมรรถนะไปใช้
(ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ร่วม
ท�ำงานภายใต้คณะท�ำงานเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ความเห็นเพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล
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ระดับทีม จนไปถึงในระดับองค์การ ด้วยการสร้างการมีส่วน
ร่วมทัว่ ทัง้ กรม ทัง้ นี้ ในกระบวนการการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
ผู้วิจัยท�ำหน้าที่เสมือนโค้ชที่สร้างความมั่นใจให้แก่ทีมใน
ช่วงเวลานั้น เป็นผู้จับประเด็นการเรียนรู้ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงระดับความสามารถของคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะหลัก
ในการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ยังได้อ้างอิงคู่มือการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะตามหลักการ
ของส�ำนักงาน ก.พ. โดยเริม่ ตัง้ แต่การทีผ่ วู้ จิ ยั ร่วมวางแผนงาน
กับคณะท�ำงานของกรมบัญชีกลาง ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล สังเคราะห์ขอ้ มูล จนได้ตวั แบบสมรรถนะหลัก
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและความสามารถหลั ก ของกรม
บัญชีกลาง โดยการอาศัยวิธกี ารเก็บข้อมูลจากบนลงล่าง (Top
- Down Approaches) เช่น การเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร และ
วิธกี ารแบบด้านล่างสูด่ า้ นบน (Bottom - Up Approach) ด้วย
การแจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรทั่วทั้งกรม ซึ่งส่งผลให้
ตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางมีทงั้ ความเหมือนและ
ความแตกต่างจากสมรรถนะหลักทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน ก.พ.
กล่าวคือ ส่วนที่เหมือนกับตัวแบบสมรรถนะหลักที่ก�ำหนด
โดยส�ำนักงาน ก.พ. คือ ชือ่ ของตัวแบบสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
ซึ่งใช้มาแต่ดั้งเดิม รวมทั้งค�ำนิยามและวิธีคิดเกี่ยวกับระดับ
ความแตกต่างของพฤติกรรมในแต่ละระดับ หากแต่ตัวแบบ
สมรรถนะหลักตัวใหม่นนั้ มีการปรับเปลีย่ นค�ำทีใ่ ช้ในค�ำนิยาม
เพื่อให้สะท้อนพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถให้กับ
กรมบัญชีกลางตามบริบทของกรม รวมทัง้ การปรับปรุงตัวชีว้ ดั
พฤติกรรมที่สะท้อนและสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรของกรม ทั้งนี้ ส่วนที่แตกต่าง
จากเดิ ม อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด คื อ การก� ำ หนดสมรรถนะหลั ก
ตัวใหม่ขนึ้ มา นัน่ คือ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
(Systematic Thinking) ที่เป็นสมรรถนะที่จะช่วยขับเคลื่อน
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินพันธกิจทีเ่ น้นอิเล็กทรอนิกส์และการ
ท�ำงานแบบบูรณาการ

หลั ง จากการก� ำ หนดกระบวนการในการพั ฒ นา
ตัวแบบสมรรถนะร่วมกัน ผู้วิจัยเริ่มต้นกระบวนการด้วยการ
ท�ำความเข้าใจสมรรถนะหลัก ผู้วิจัยได้อาศัยการอ้างอิงจาก
แนวคิด Gary Hamel และ C.K. Pahalad เป็นทั้งหลักการ
ในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะและเป็นค�ำอธิบายส�ำคัญใน
การสร้างความเข้าใจกับคณะท�ำงาน ทั้งนี้ ในการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น คณะท�ำงานและผู้วิจัยได้ร่วมกัน
แลกเปลีย่ นอธิบายถึงความส�ำคัญของการน�ำเอาสมรรถนะมา
ใช้ในหน่วยงาน โดยเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แล้วก็มีการย้อนกลับไปพิจารณาค�ำอธิบายเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งอธิบายตามแนวคิดของ Gary Hamel และ C.K.
Pahalad ว่าความส�ำเร็จขององค์การเกิดจากสมรรถนะของ
องค์การ (Core Competence) ซึ่งมีรากฐานมาจากการ
เรียนรูข้ องผูค้ นในองค์การทีเ่ กิดจากการสอดประสานทางด้าน
ทักษะ กระบวนการท�ำงาน และความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อจาก
รุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้องค์การมีความช�ำนาญในการส่งมอบสินค้า
หรือบริการที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ
นอกจากประเด็นส�ำคัญดังข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังอาศัย
ประเด็นหลักที่ Gary Hamel และ C.K. Pahalad ให้ความส�ำคัญ
มาเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเพื่อการตั้งค�ำถามส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง โดยประเด็นเหล่านี้
ได้แก่ ค�ำถามที่เกี่ยวกับการทบทวนองค์การ (Rethinking
the Corporation) ปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน
(The Roots of Competitive Advantage) ประเด็นการ
ส่งต่อสมรรถนะหลักจากรุน่ สูร่ นุ่ (ถามเกีย่ วกับคนต้นแบบและ
กระบวนการท�ำงาน รวมทั้งพฤติกรรมตัวอย่าง)
ในด้านกระบวนการในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
ตามแนวคิดทีไ่ ด้ทบทวนไว้ในตอนต้น อาทิ ตัวแบบสมรรถนะ
John Flanagan ที่เน้นการก�ำหนดทิศทางของหน่วยงานและ
การเก็บข้อมูลที่สะท้อนการด�ำเนินการตามทิศทางที่ก�ำหนด
รวมทั้งการตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของสมรรถนะตามแนวคิด
ของ McClel and ในฐานะตัวขับเคลือ่ นและส่งมอบการปฏิบตั งิ าน
ให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้อาศัยค�ำถามตาม

ตัวแบบของ McLagan ที่เน้นว่าก่อนที่จะด�ำเนินการพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะ คณะท�ำงานควรจะต้องตอบค�ำถามว่าการ
น�ำตัวแบบสมรรถนะมาใช้จะให้ประโยชน์อะไร ข้อมูลใดบ้าง
มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการน�ำมาใช้พฒั นาตัวแบบนี้ จะก�ำหนด
สมรรถนะที่จ�ำเป็นได้อย่างไร และใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเหล่านี้
นอกจากตัวแบบดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ในการวิจยั ครัง้ นี้
ยังมองการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของ Richard Boyatzis ที่
เน้นการให้ความส�ำคัญกับหัวหน้างาน (Line Manager) ซึ่ง
ในทีน่ หี้ มายถึงบุคลากรระดับอ�ำนวยการ และเน้นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนา
สมรรถนะตามตัวแบบของ Spencer and Signe Spencer
โดยในโมเดลเน้นว่าการพัฒนาสมรรถนะจะใช้การฝึกอบรม
เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอต่อการขับเคลือ่ นผลการปฏิบตั งิ าน
ให้ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนการใช้แนวทางตามตัวแบบ
สมรรถนะของ Prahalad and Gary Hamel และ Ulrich ที่
เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม ทัง้ หลากหลายระดับ
เพื่อสร้างสมรรถนะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการของกรม
บัญชีกลาง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อกรมบัญชีกลาง
(1) กรมบั ญ ชี ก ลางควรน� ำ สมรรถนะหลั ก ทั้ ง
6 สมรรถนะ ที่ได้รับการพัฒนาจากผลการศึกษานี้ มาใช้ใน
การก�ำหนดการพิจารณาตั้งแต่การวางแผน (Planning) การ
จัดการองค์การ (Organizing) การบูรณาการระบบการท�ำงาน
(Integrating) และการปรับปรุงการท�ำงาน (Improving) และ
สามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessment) แผนการ
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Planning)
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Curriculum
Design) การสอนงาน การเป็นที่ปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยง การ
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ให้ความสนับสนุน (Coaching, Counseling, Mentoring,
Sponsoring) การวางแผนการสืบทอดต�ำ แหน่งและการ
คัดเลือกพนักงานดาวเด่น (Succession Planning and High
Potential Identification) และเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path)
(2) ในการน�ำสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ ที่ได้
รับการพัฒนา ทางกรมบัญชีกลางควรมีติดตามประเมินผล
จากการน�ำสมรรถนะหลักไปปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถแบ่งระยะเวลา
ในการติดตามออกเป็น 2 ระยะใน 1 ปีงบประมาณ ได้แก่
ระยะที่ 1 ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลจากการน� ำ
สมรรถนะหลักไปใช้ภายในระยะเวลา 1-6 เดือน ระยะที่ 2
ทบทวนสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาว่ามีความสอดคล้อง
กับทิศทางขององค์การ แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติ สภาพแวดล้อมทั้งบริบทภายในประเทศ
และบริบทภายนอกประเทศในขณะนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ หาก
การน�ำสมรรถนะหลักดังกล่าวมาใช้ พบว่า ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จหรือได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรค้นหาปัจจัย
และวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การในปีถัดไป ในกรณีที่การน�ำ
สมรรถนะหลักดังกล่าวมาใช้แล้วประสบความส�ำเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะท�ำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควรน�ำวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะครั้งนี้มาใช้ในการก�ำหนดสมรรถนะหลักที่มีความ
โดดเด่น ยากต่อการเลียนแบบ และมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนราชการอื่นๆ
(1) คณะท�ำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ควรน�ำวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ในการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักไปปรับใช้ในการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะประเภทอื่นๆ เช่น ประจ�ำกลุ่มงานส�ำหรับ
แต่ละกลุ่มงาน (Functional Competency) และส�ำหรับผู้ที่
สนใจหรือส่วนราชการที่ต้องการพัฒนาระบบในการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจพิจารณาน�ำแนวทาง
92 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบ เครื่องมือ ตัวแบบ หรือโครงการต่างๆ
อาทิ การพัฒนาระบบการบริหารผลงาน การพัฒนาระบบ
การพัฒนาบุคลากรตามตัวแบบสมรรถนะหลัก เป็นต้น
การพัฒนาเครื่องมือที่ได้จากการวิจัยด้วยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์ความรู้
ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั จิ ริงซึง่ เป็นการเรียนรูท้ ไี่ ด้ทงั้ สองฝัง่ ทัง้ ทาง
ผู้วิจัยและทีมงาน ที่เน้นการสื่อสารและความร่วมมือใน
หลากหลายระดับเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและ
ทิศทางของหน่วยงาน
(2) การมุ ่ ง สู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและ
กระบวนการภายในของส่วนราชการอื่นๆ ควรน�ำแนวคิด
เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง (Structure) ของ
องค์กรให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
มากกว่าการมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการท�ำงานตามความ
เชี่ยวชาญแบบเดิม โดยก�ำหนดโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น
สูง (Flexibility) มีการน�ำนวัตกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน เพื่อ
ให้การสือ่ สารภายใน การถ่ายทอดนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ และให้ผู้บริหารแต่ละระดับ
สามารถติดตามผลการด�ำเนินงานได้แบบ Real-time ทั้งนี้
การพัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process) โดยการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นฐาน จ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้
สอดรับ โดยเฉพาะการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท้ังในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนโยบายหลักอย่างส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) รวมทัง้
พัฒนาการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานทุกคน “ต้องใช้เป็น เรียนรู้ต่อเนื่อง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ เ หมาะสม” แนวโน้ ม การพั ฒ นา Core
Competency ของภาครัฐจะมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น

(3) การทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบภายในและ
ให้บริการแก่ภาคส่วนภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชน จะต้องมีการปรับปรุงและทบทวนกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคหรือไม่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดย
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์บริบทแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การท�ำงานกระชับ รัดกุม และ
ประหยัดระยะเวลามากยิ่งขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ควรมีการ
สื่อสารให้แก่บุคลากรภายในรับรู้รับทราบ และเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปในทิศทางเดีย วกัน ด้า นปฏิสัม พั นธ์ กับ
ภาคส่วนภายนอกนัน้ กรมบัญชีกลางอยูใ่ นฐานะผูอ้ อกกฎเกณฑ์
และก�ำกับดูแลหน่วยงานอืน่ ๆ ส่งผลให้สมรรถนะหลัก (Core
Competency) มีความสอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลและก�ำหนดมาตรฐาน
ต่างๆ จึงควรระบุสมรรถนะหลัก (Core Competency) ใน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต การคิดเชิงเหตุผลและเป็นระบบ
กล้าตัดสินใจ โดยหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรภายใน
ต้องเน้นย�้ำ มีกระบวนการสร้างความตระหนัก และก�ำหนด
มาตรการที่ส่งเสริมการสร้างและเพิ่มสมรรถนะหลัก (Core
Competency) แก่บุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่
(4) การปรับ เปลี่ย นทบทวนตัวชี้วัดสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับบริบทสิ่งแวดล้อมและพลวัตทางเศรษฐกิจ
โลกาภิวตั น์ และการพัฒนาความก้าวหน้าด้านสารสนเทศ ซึง่
ข้อเสนอแนะจากสมรรถนะทัง้ 6 สมรรถนะ มีดงั นี้ 1) สมรรถนะ
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) มุ่งเน้น
สู่การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ท้าทายและยกระดับ
มาตรฐานสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยอิงกับทิศทางและยุทธศาสตร์
ขององค์กรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ภายในหน่วยงาน โดยระบุให้เป็นส่วนหนึง่ ของผลการปฏิบตั งิ าน
เพิม่ เติม ทัง้ นี้ ส่วนราชการควรมีการทบทวนนิยามและตัวชีว้ ดั
พฤติกรรมให้ท้าทายยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 2) สมรรถนะด้านการ
สัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise) นอกเหนือจาก

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ควรระบุให้บุคลากร
สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
และองค์กร ภายใต้ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
หลากหลาย (Multi Skills) พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและ
ความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 3) สมรรถนะด้านการ
บริการทีด่ ี (Service Mind) ต้องเพิม่ การส่งเสริมและบูรณาการ
การให้บริการระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้รับบริการ 4) สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
พฤติกรรมของสมรรถนะในฐานะผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของส่วนราชการ
และประเทศชาติ โดยเฉพาะผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี
(Role Model) ให้กับผู้อื่นได้ 5) สมรรถนะด้านการท�ำงาน
เป็นทีม (Teamwork) ต้องมุ่งเน้นบูรณาการการท�ำงานของ
หน่วยงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้น
การมองแบบองค์รวมในการบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน และสร้างขวัญก�ำลังใจให้เกิดขึน้ กับบุคลากร
ทุกระดับของหน่วยงาน 6) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ (Systematic Thinking) บทเรียนที่ได้จากกรมบัญชี
กลางแสดงให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาความคิดเชิงระบบนั้น
สอดคล้องกับด้านความเชีย่ วชาญและการมีทกั ษะหลากหลาย
(Multi Skills) โดยมาตรฐานสูงสุดส�ำหรับตัวชี้วัดด้านดังกล่าว
คือ วิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน
และปัจจัยในด้านต่างๆ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของกรมได้อย่างรอบด้าน
(5) ภาวะผู้น�ำ (Leadership) บทเรียนที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้น�ำ (Vision
of Leader) ในที่นี้คือ อธิบดีและรองอธิบดี ตระหนักและ
เข้าใจการเปลีย่ นแปลงบริบทแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์และพัฒนาสมรรถนะ
หลักทีส่ ำ� นักงาน ก.พ. ก�ำหนดสอดคล้องกับทิศทางการท�ำงาน
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ขององค์กร โดยอาศัยปัจจัยทีเ่ ป็นทุนเดิมและเป็นทุนใหม่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์หรือเอื้อต่อการท�ำงานของบุคลากร โดยการ
ยึดมัน่ และได้รบั ความไว้วางใจจากสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งการ
ยึดมัน่ ในคุณธรรม กฎหมาย ความซือ่ สัตย์ และความถูกต้อง
แม่นย�ำ มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นสมรรถนะหลักหรือใช้
เป็นจุดแข็งในการท�ำงานได้ ผู้น�ำต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิตอล ในการสื่อสารองค์กร การบริหารงาน การสร้าง
ความเข้าใจเป้าหมายองค์กร การสั่งการ การรับฟังปัญหา
และความต้องการ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้น�ำให้ความส�ำคัญกับ
การปรับเปลี่ยนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ เน้นที่การลดขั้นตอนที่ซ�้ำซ้อนและไม่จำ� เป็น สุดท้าย
ผู้น�ำต้องสามารถน�ำขีดความสามารถและคุณลักษณะของ
บุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท�ำงานและขับเคลื่อน
ตามสมรรถนะเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก
ที่สุด ส�ำหรับภาวะผู้น�ำของบุคลากรระดับอ�ำนวยการ (Line
Manager) ต้องเพิ่มสมรรถนะด้านการสื่อสาร ผสานและ
เชือ่ มโยงบุคลากรทัง้ องค์กร รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
อย่างแท้จริงและสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่าง
ตรงประเด็น
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