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สมรรถนะส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ตอนที ่3-3 (ต่อ) 
(Competency-Based Approach to Human Resource Development) 
ดร.ชัชรินทร์  ชวนวนั ข้าราชการบ านาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2562 

...................................................... 
 จากการตอนท่ี 3-2   เสนอแนวคิดและหลกัการก าหนดโมเดลความสามารถและองคป์ระกอบ
ความสามารถ  ตอนท่ี 3-3  เสนอแนวทางการเขียนขอ้ความความสามารถส่วนต่างๆ ของโมเดล 
 
ตอนที ่3-3 การเขียนข้อความความสามารถ  (Writing Competency Statement) 
  ความสามารถหน่ึง จะมีรูปแบบ (Format) ท่ีก าหนดข้ึน ไดแ้ก่  1-ช่ือความสามารถ (Competency 
name), 2-นิยาม/ความหมาย (Definition),  3-ระดบัและนิยามระดบัความสามารถ (Proficiency Level/ 
Definition) และ 4-ตวัช้ีวดัพฤติกรรมความสามารถ (Competency Behavioral Indicator) ซ่ึงมีแบบต่างกนั
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคก์ร แต่จะก าหนดแบบอยา่งไรก็ตามส่วนต่างๆจะตอ้งเขียนขอ้ความความสามารถ คือ 
วธีิการเขียนองคป์ระกอบในโมเดลความสามารถตามหลกัการเขียนความสามารถ (competency statement) 
ตวัอยา่ง   
 

ช่ือสมรรถนะ : ................ ภาษาไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………. 

นิยามสมรรถนะ (Definition)   ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ระดับสมรรถนะ 

Proficiency  Levels 
ตัวช้ีวดัพฤติกรรมสมรรถนะ  

Competency Behavioral  Indicators 

1...................... 
- แสดงออกถึงความส าเร็จ/ผลงาน ตามสมรรถนะ 
- แสดงออกถึงพฤติกรรมสมรรถนะท่ีดี 
- แสดงออกถึงความสามารถใชส้มรรถนะปฏิบติังาน 

2……………. 

- แสดงออกถึงความส าเร็จ/ผลงาน ตามสมรรถนะ 
- แสดงออกถึงพฤติกรรมสมรรถนะท่ีดี 
- แสดงออกถึงความสามารถใชส้มรรถนะปฏิบติังาน 

3……………. 

- แสดงออกถึงความส าเร็จ/ผลงาน ตามสมรรถนะ 
- แสดงออกถึงพฤติกรรมสมรรถนะท่ีดี 
- แสดงออกถึงความสามารถใชส้มรรถนะปฏิบติังาน 
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4……………. 
- แสดงออกถึงความส าเร็จ/ผลงาน ตามสมรรถนะ 
- แสดงออกถึงพฤติกรรมสมรรถนะท่ีดี 
- แสดงออกถึงความสามารถใชส้มรรถนะปฏิบติังาน 

5 ...................... 

- แสดงออกถึงความส าเร็จ/ผลงาน ตามสมรรถนะ 
- แสดงออกถึงพฤติกรรมสมรรถนะท่ีดี 
- แสดงออกถึงความสามารถใชส้มรรถนะปฏิบติังาน 

 
หลกัการ/แนวคิดการเขียนข้อความความสามารถ   (Writing Competency Statement Concept) 
   ก าหนดหลกัการ/แนวคิดการเขียนขอ้ความความสามารถ จากลกัษณะของความสามารถ ดงัน้ี 
 1.ความสามารถหน่ึง มีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมแสดงการกระท า ดงันั้น จึงตอ้งระบุการ
กระท า (Action) ท่ีชดัเจนดว้ยค ากริยาแสดงการกระท า (action verb) ท่ีตอ้งสังเกตได ้(observable) ตอ้งวดัได ้
(measurable) และใชค้  ากริยาแสดงการกระท าอยา่งเดียว (Single verb) 
 2.ความสามารถหน่ึง มีเป้าหมายของการกระท า  ดงันั้น จึงตอ้งระบุเป้าหมาย (Target/object) การ
กระท าท่ีชดัเจนวา่แสดงการกระท าอะไร,กบัใครซ่ึงอาจเป็นเน้ือหาสาระ(content)เน้ือหาวชิา(subject matter),
ประเภทการปฏิบติังาน (type of performance) หรืองาน  (specific task)  
    3.ความสามารถหน่ึง มีการแสดงออกในบริบทใดบริบทหน่ึงเท่านั้น ดงันั้น จึงตอ้งระบุบริบทท่ีจะ
ใหแ้สดงการกระท าและเกิดผลส าเร็จดว้ยไดแ้ก่ ขอ้จ ากดั (limitations) หรือ เง่ือนไขของงาน (conditions)  
     แนวคิดดงักล่าวจะน าไปสู่การเขียนขอ้ความความสามารถ 3 ส่วน คือ นิยามความสามารถและ
ค าอธิบายพฤติกรรมความสามารถ 

1.การเขียนขอ้ความสมรรถนะทัว่ไป (General competency statement)      
2.การเขียนขอ้ความนิยามสมรรถนะ (Definition statement)  
3.การเขียนขอ้ความตวัช้ีวดัพฤติกรรมสมรรถนะ (Competency behavior indicators statement) 

 
การเขียนข้อความความสามารถทัว่ไป 
 การเขียนช่ือความสามารถ (Competency name) ก าหนดช่ือความสามารถเป็นภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ (ถา้ช่ือสอดคลอ้งกนัใหใ้ชช่ื้อความสามารถท่ีมีอยูใ่นรายการ (list) หรือ (Library)ช่ือ
ความสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 การเขียนความสามารถทัว่ไป (General Competency) 
  การเขียนขอ้ความความสามารถโดยทัว่ไป จะเลือกใชค้  ากริยา (verb) ค าท่ีแสดงการกระท า โดย 
  1.เลือกใชค้  ากริยาตามระดบัการเรียนรู้และตดัสินใจวา่ความสามารถใดควรแสดงออกถึงความ 
ส าเร็จในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (cognitive) พฤติกรรม (affective) หรือ ทกัษะ (psychomotor)  ดา้นความรู้  
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จะเลือกใชค้  ากริยาท่ีสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจ เช่น อธิบาย (explain) ท านาย (predict) ปรับปรุง (revise) 
วเิคราะห์ (analyze) แปลความหมาย (interpret)  เป็นตน้  ดา้นพฤติกรรม (affective) จะเลือกใชค้  ากริยาท่ี
แสดงถึงค่านิยม ความรู้สึก หรือทศันคติ  เช่น ช่วยเหลือ (assist), ใหเ้หตุผล (justify),ยดึมัน่(adhere),ฟัง
(listen) ไต่ถาม(question),เปรียบเทียบ (compare) เป็นตน้  ดา้นทกัษะ(Psychomotor) จะเลือกใชค้  ากริยาท่ี
แสดงการประยกุตใ์ชท้กัษะนั้น  เช่น  ท าขนมปัง (bake), พนัแผล (bandage) สร้างตึก สะสม(build) ฝึกฝน
(drill), ท าใหร้้อน (heat), ยกัยา้ยถ่ายเท (Manipulate) เยบ็ (sew), ร่าง (sketch), ชัง่ตวง (weigh) เป็นตน้ 
            2.พิจารณาตามระดบัหรือต าแหน่งของความสามารถนั้น แลว้ก าหนดระดบัของค ากริยาท่ีตอ้งการ 
   ถา้ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า (lower levels) ค ากริยาอาจเป็นการบ่งบอกถึงการจดจ าได ้
(recognition) เช่น ก าหนด (identify), ฟัง(list), อธิบาย(describe),  หรือการตอบสนอง (response)  เช่น  ตอบ 
(answer) ,ท าตาม (conform) ,ติดตาม(follow)  
   ถา้ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง ค ากริยาจะเป็นการวเิคราะห์ จดัการ หรือ บางทีเป็นการตดัสินใจ
ในคุณค่า เช่น  แสดงใหเ้ห็นความแตกต่าง (differentiate), แกไ้ข (modify) ประเมิน(evaluate) เป็นตน้ 
ประเภทของค ากริยาทีใ่ช้ 

   ใชค้  ากริยาท่ีแสดงถึงการกระท าเพื่อบ่งบอกวา่ไดมี้การกระท าตามเป้าหมายความสามารถนั้น 
   1.ค ากริยาท่ีใชแ้สดงถึงความหมายวา่ การรู้จกั จ  าได ้เช่น 
 อธิบาย (describe)  ติดป้าย(label)             การถ่ายขอ้ความ(paraphrase) 
 ระบุ (enumerate)  ฟัง (list)                          ช้ีไปยงั (point to) 
 ยกตวัอยา่ง (give example)  คน้หา (locate)            ท านาย (predict) 
 ก าหนด (identify)  ร่าง(outline)             แถลง(state) 
 2.ค ากริยาท่ีใชแ้สดงถึงความหมายวา่ การใชป้ระโยชน์ของแนวคิดต่างๆ เช่น 
 ปรับตวั(adapt)   เกิดผล(effect)  ปฏิบติั(perform) 
 ยดึมัน่(adhere)   จา้ง(employ)  ปฏิบติั(practice) 
 ประยกุต(์apply)   ติดตาม(follow)  เตรียม(prepare) 
 ท าใหส้ าเร็จ(carry out)  ให(้give)  การปฏิบติั(process) 
 ยนิยอม(comply)   ด าเนินการ(implement) บรรยาย(relate) 
 ค านวณ,นบั(compute)  แปลความ(interpret) คดัเลือก(select) 

 ท าตาม(conform)   แจก,จ่าย(issue)  อาสา,ยอมรับ(undertake) 

 แสดง,สาธิต(demonstrate)  แกไ้ข(modify)  ใช ้(use) 

                ส่ง (dispatch)   เอา,บรรลุ(obtain)  ใชป้ระโยชน์(utilize) 
3.ค ากริยาตามหลกัของ Bloom’s Taxonomy ก าหนดใหใ้ชค้  ากริยา (Action Verbs)  ทั้ง  3  Domain   
     2.1 การใช ้Action Verbs ส่วน Cognitive Domain 
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Knowledge count, define, describe, draw, find, identify, label, list, match, name, quote, recall, 
recite, sequence, tell, write 

Comprehension conclude, demonstrate, discuss, explain, generalize, identify, illustrate, interpret, 
paraphrase, predict, report, restate, review, summarize, tell 

Application apply, change, choose, compute, dramatize, interview, prepare, produce, role-play, 
select, show, transfer, use 

Analysis  analyze, characterize, classify, compare, contrast, debate, deduce, diagram, 
differentiate, discriminate, distinguish, examine, outline, relate, research, separate, 

Synthesis compose, construct, create, design, develop, integrate, invent, make, organize, 
perform, plan, produce, propose, rewrite 

Evaluation appraise, argue, assess, choose, conclude, critic, decide, evaluate, judge, justify, 
predict, prioritize, prove, rank, rate, select, 

                
    2.2 การใช ้Action Verbs ส่วน Affective Domain 

Receiving asks, chooses, describes, follows, gives, holds, identifies, locates, names, points to, 
selects, sits, erects, replies, uses. 

Responding answers, assists, aids, complies, conforms, discusses, greets, helps, labels, 
performs, practices, presents, reads, recites, reports, selects, tells, writes. 

Valuing completes, demonstrates, differentiates, explains, follows, forms, initiates, invites, 
joins, justifies, proposes, reads, reports, selects, shares, studies, works. 

Organization   adheres, alters, arranges, combines, compares, completes, defends, explains, 
formulates, generalizes, identifies, integrates, modifies, orders, 
organizes, prepares, relates, synthesizes. 

Internalizing Values acts, discriminates, displays, influences, listens, modifies, performs, practices, 
proposes, qualifies, questions, revises, serves, solves, verifies. 

                 2.3 การใช ้ Action Verbs  ส่วน Psychomotor Domain 
Perception choose, describe, detect, differentiate, distinguish, identify, isolate, relate, select. 

Set display, explain, move, proceed, react, show, state, volunteer. 
Guided Response copy, trace, follow, react, reproduce, respond, replicate, repeat 

Mechanism assembles, calibrates, constructs, dismantles, displays, fastens, fixes, grinds, heats, 
manipulates, measures, mends, mixes, organizes, sketches. 

Complex Overt 
Response 

assembles (faster and without error); builds, calibrates (to more precise accuracy), 
constructs, dismantles (and re-assembles), displays, fastens, 
fixes, grinds, heats, manipulates, measures, mends, mixes, organizes 

Adaptation adapts, alters, changes, rearranges, reorganizes, revises, varies. 

Origination combines, composes, constructs, creates, designs, initiate, creates, originates. 
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ส่วนท่ี  1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 

3.ค ากริยาแสดงการกระท า (Action Verbs list) ตามประเภทความสามารถ เช่น 
      3.1 ค  ากริยาแสดงการกระท า ส าหรับความสามารถการบริหารงานบุคคล 

              
      3.2 ค ากริยาแสดงการกระท า ส าหรับความสามารถการวจิยัและวเิคราะห์ 

 
 

แบบประโยคข้อความความสามารถทัว่ไป (สูตร A+O+C) 

 
                              
 
         พฤติกรรมการกระท า           +      วตัถุประสงค ์                    +     สถานการณ์/ เง่ือนไข 
          Behavior + object           Objective                             Condition/Context 
   (action verbs from Bloom’s) 
      ค  ากริยาแสดงการกระท า         +    วตัถุประสงค/์ขอบเขตท่ี         +    ในสถานการณ์หรือเง่ือนไข    
                                                     ตอ้งการใหเ้กิดกระท าภายใต ้          อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
                                                     ความสามารถนั้น      
       ตัวอย่าง    วางแผน                      -คดัเลือก                                         -ในงานพฒันาบุคลากร 
                                                             -ฝึกอบรม                                 -ท่ีบรรลุเป้าหมายกลยทุธ์ 
                                                      -ติดตามประเมินผล                    -ของหน่วยงาน 
                                                              ฯลฯ 
 

1.ค  ากริยาท่ีแสดงการ
กระท า (Action verb) 

A 

2.สาระหรือเป้าหมาย 
(Object)  

O  

+ + 
3.บริบท/เง่ือนไข 

(Context/Condition) 
C 
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การเขียนนิยามความสามารถ (Writing Competency Definition)  มี 2 แบบ  ไดแ้ก่ 
 1.การเขียนนิยามความสามารถแบบโดยตรง (Direct  Statement  definitions)  ประกอบดว้ย  
ประโยคเด่ียว (A single sentence) ซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายของความสามารถนั้น ตวัอยา่งเช่น ความสามารถช่ือ    
                การท างานทีด่ีกบัคนอืน่ (Working well with others)  

                  นิยาม :  การส่งเสริมการปฏิบติังานของตนเองและบุคคลอ่ืนใหดี้ข้ึน/ดว้ยการสร้าง (building)/  การ
ใช ้(using) และ/การผดุงรักษา (maintaining)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล /ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 2.การเขียนนิยามความสามารถแบบองค์ประกอบส าคัญ (Key Element definitions)  ประกอบดว้ย 
การเขียนนิยามแบบโดยตรงตามดว้ย ค าอธิบายเสริม (additional description)  หรือ องคป์ระกอบส าคญั (Key 
element)  หรือเป้าหมายความส าเร็จส าคญั ตวัอยา่งความสามารถ ช่ือ    

  การท างานทีด่ีกบัคนอืน่ (Working well with others)  

                     นิยาม :  การส่งเสริมการปฏิบติังานของตนเองและบุคคลอ่ืนใหดี้ข้ึน เพื่อเสริมแรงและสร้างแรง
บนัดาลใจปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  องคป์ระกอบส าคญั (Key Element)  คือ 

1. การสร้าง (building) ความสัมพนัธ์ในการท างานกบัคนอ่ืน 

2. การใช ้(using) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลสร้างแรงบนัดาลใจท างาน 

3. การผดุงรักษา (maintaining)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์และเกิด
ประสิทธิภาพการท างานอยา่งแทจ้ริง 

การก าหนดระดับความสามารถ (Defined Levels of  Competencies) 
  การก าหนดระดบัในโมเดลความสามารถ มีหลายลกัษณะ เป็นการก าหนดเพื่อจ าแนกระดบั 

พฤติกรรมความสามารถออกเป็นระดบั ตามประเภทของโมเดลความสามารถท่ีสร้างข้ึน ในภาพรวมการ
จ าแนกระดบัและก าหนดรายการพฤติกรรมความสามารถ  ส่วนใหญ่ก าหนดระดบัเพื่อน าไปสู่การประเมิน
ความสามารถเพื่อน าผลไปใชใ้นการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ 
 องคก์รท่ีมุ่งการพฒันาบุคคล (Competency Development) จะจดัท าโมเดลความสามารถ จ าแนก
ระดบั และก าหนดพฤติกรรม โดยใชท้กัษะเป็นส่ิงก าหนดระดบัความสามารถ  เช่น  ก าหนดเป็น  3 ระดบั    
 ระดบัท่ี 1 ความตระหนกั (aware)  หมายถึง มีความรู้ ความสามารถนั้นในระดบัขั้นพื้นฐาน  โดย
แสดงพฤติกรรม เช่น สามารถระบุแนวความคิดความสามารถ, มีทกัษะในความสามารถแต่ยงัมีขอ้จ ากดัท่ีจะ
ปฏิบติัตามไดดี้ 
 ระดบัท่ี 2 มีความรู้ (knowledgeable) หมายถึง เขา้ใจความหมายและการปฏิบติัตามความสามารถ
นั้นในระดบัขั้นปานกลาง โดยแสดงพฤติกรรม เช่น  สามารถอธิบายทกัษะไดช้ดัเจน, สามารถประยกุตใ์ช้
ทกัษะในการปฏิบติังานของตนเองได ้  
               ระดบัท่ี 3 กา้วหนา้ (advanced) หมายถึง สามารถประยกุตใ์ชค้วามสามารถในการปฏิบติังานใน
ระดบัขั้นกา้วหนา้โดยแสดงพฤติกรรม เช่น สอนทกัษะนั้นแก่ผูอ่ื้น,สังเคราะห์เป็นแนวปฏิบติัใหม่ๆ 
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  องคก์รท่ีมุ่งการประเมินขีดความสามารถ (Proficiency Level) จะก าหนดระดบัและพฤติกรรม
ความสามารถตามระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความช านาญแต่ละระดบั เช่น  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตาม
ระดบัความช านาญ (Expertise) ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 ขั้นพื้นฐาน (Novice) หมายถึง ระดบัทกัษะพื้นฐานท่ีพนกังานทุกคนควรมี 
ระดบัท่ี 2 ขั้นปฏิบติังาน (Adequate) หมายถึง ระดบัความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังาน 
ระดบัท่ี 3 ขั้นประยกุต ์(Develop) หมายถึง ระดบัความสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะในการปฏิบติังาน 

ท่ีตนเองรับผิดชอบไดดี้ 
ระดบัท่ี 4 ขั้นกา้วหนา้ (Advance) หมายถึง ระดบัความสามารถท่ีพนกังานสามารถใชท้กัษะดว้ย  

ความช านาญในงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
ระดบัท่ี 5 ขั้นเช่ียวชาญ (Expert) หมายถึง ระดบัความสามารถท่ีพนกังานมีความเช่ียวชาญในการใช ้ 

ทกัษะนั้นๆกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน 
 การก าหนดระดบัเพื่อการพฒันาความสามารถของ Benner  แบ่งออกเป็น 5  ระดบั  (5  level 
proficiency rating scale) มีค  าอธิบาย  ดงัน้ี 

   1. แบ่งระดบัความสามารถของความสามารถทั้งหมด  เป็น 5 ระดบั  ตั้งแต่ระดบั 1 ถึง 5   
   2. แต่ละระดบัความสามารถ (proficiency level) ก าหนดความหมายของรายการพฤติกรรม

ความสามารถเป็น  5 ระดบัตามความช านาญท่ีควรแสดงออก จากนอ้ยไปถึงมาก 
   3. ก าหนดช่ือและความหมายของแต่ละระดบัความสามารถ  ไดแ้ก่   

ระดบั 1=Awareness-Novice           หมายถึง มีความสามารถขั้นเร่ิมตน้-ตระหนกั-ไม่มี   
ระดบั 2=Basic-Learning                 หมายถึง มีความสามารถขั้นพื้นฐาน-เรียนรู้  
ระดบั 3= Intermediate-Competent  หมายถึง มีความสามารถขั้นปานกลาง,สามารถปฏิบติัได ้
ระดบั 4=Advanced-Proficiency      หมายถึง มีความสามารถขั้นกา้วหนา้-ช านาญ 

       ระดบั 5=Expert                               หมายถึง มีความสามารถขั้นเช่ียวชาญ 
 

 การเขียนค าอธิบายพฤติกรรมความสามารถ (Writing  competency behavioral description) 

 คุณค่าส่วนใหญ่ของโมเดลความสามารถจะอยูท่ี่ค  าอธิบายพฤติกรรมวา่จะมีลกัษณะอยา่งใด ซ่ึงมี
แนวทางในการเขียนค าอธิบายพฤติกรรมความสามารถ 3  แนวทาง  คือ   
 1.การเขียนค าอธิบายตวัช้ีวดัพฤติกรรมความสามารถ  (Competency behavioral indicators)  แบบ
ประโยค 3 ส่วน (A+O+C)  โมเดลความสามารถส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเขียนค าอธิบายแบบน้ีซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
ง่ายท่ีสุด การเขียนนิยามเป็นตวัแทนความสามารถหรือคุณลกัษณะพื้นฐานของความสามารถนั้น  ส่วนการ
เขียนตัวช้ีวดัพฤติกรรมจะเป็นค าอธิบายถึงความ สามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะด้านท่ีความสามารถ
แสดงออก   
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 2.การเขียนค าอธิบายแบบการประเมินระดบัความสามารถ  (evaluative competency levels)   
แนวทางน้ีความส าคญัอยูท่ี่เป็นการก าหนดพฤติกรรมความสามารถเพื่อใชส้ าหรับการวดัประสิทธิผลแต่ละ
ระดบัความสามารถ  โดยท่ีระดบัความสามารถสูงสุดจะอธิบายถึงลกัษณะการปฏิบติังานท่ีดีหรือชั้นยอด 
ส่วนระดบัความสามารถต ่าสุดจะอธิบายลกัษณะการปฏิบติังานท่ีไม่ดีหรือไม่มีความสมบูรณ์  

 3.การก าหนดระดบัความสามารถท่ีอธิบายขอ้ก าหนดของงาน (competency levels describing job 
requirement) เป็นการเขียนค าอธิบายระดบัท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับความสามารถท่ีก าหนดในงานเฉพาะดา้น  
แนวทางน้ีจะเป็นประโยชน์เม่ือใชส้ร้างโมเดลความสามารถส าหรับงานท่ีหลากหลายในองคก์าร หรือเป็น
ความตอ้งการท่ีจะจ าแนกลกัษณะงานท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น เพื่อช่วยใหบุ้คคลภายในหน่วยงานมี
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

 1.การพิจารณาลงความเห็นเก่ียวกบัความสามารถทั้งดา้นเทคนิคและไม่ใช่ดา้นเทคนิคเพื่ออธิบาย
ทกัษะงาน โดยการทบทวนปรับปรุงและเพิ่มรายการไวใ้นพจนานุกรมความสามารถ 
 2.จดัท าพจนานุกรมความสามารถและโครงการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัการก าหนดระดบั และ
จดัท าร่างระดบัความสามารถ ซ่ึงประกอบดว้ย ก าหนดมิติส าคญัแต่ละความสามารถ เขียนค าอธิบาย
พฤติกรรมความสามารถแต่และระดบั ซ่ึงอาจก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหมี้ทั้งระดบัพื้นฐาน  ระดบั
ปานกลาง และระดบักา้วหนา้   
 

การเขียนข้อความสามารถที่ดี 
ความสามารถส่วนใหญ่จะไดม้าจากการวเิคราะห์การไดม้าผา่นประสบการณ์ต่างๆ เช่น (การท างาน

,การศึกษา, การแสวงหาความรู้ และ ฯลฯ ) ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้,การระบุช่องวา่งในการพฒันาขีด
ความสามารถและการวางแผนในขั้นตอนต่อไป ความสามารถท่ีมีวธีิการไดม้าอยา่งชดัเจนจะช่วยใหส้ามารถ
แสดงออกถึงความสามารถของตนเองกบัคนอ่ืน ๆ  ซ่ึงมกัจะก าหนดแบบการวเิคราะห์ 5  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.ระบุประสบการณ์ของงาน,หนา้ท่ี,การศึกษาของบุคคลท่ีปฏิบติังานอยู ่โดยเลือกประสบการณ์การ
ท างาน ณ เวลาหน่ึง (โดยทัว่ไปมกัจะเป็นต าแหน่ง/บทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยู)่  

2. ระบุความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ท าการวเิคราะห์วา่ อะไรคือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากแหล่งขอ้มูลส่วน
ต่างๆ เช่น  ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ก าหนดความสามารถจากบทบาทหนา้ท่ีปัจจุบนั  แลว้ท าการประเมินเพื่อระบุ
ถึงความสามารถท่ีควรจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งมากท่ีสุด หรือท่ีจะตอ้งแสดงออกใหเ้ห็นในประสบการณ์
การท างานน้ี ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์ความสามารถท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีจ านวน 3 รายการหรือมากกว่า จาก
ความสามารถหลกั 10 รายการ หรืออาจเลือกจากแฟ้มสมรรถนะ (Competency Library) และส่วนท่ี 3 จาก
แหล่งอ่ืนๆ  แลว้พิจารณารวมความสามารถจากส่วนต่างๆ ก าหนดเป็นกรอบความสามารถ(Competency 
framework) ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีหรือต าแหน่งระดบัมืออาชีพ  

3. เขียนขอ้ความสมรรถนะ (Write competency statements) โดยน ากรอบความสามารถท่ีก าหนด
ข้ึนมาก าหนดองค์ประกอบ  (Competency component)  หมายถึง  กลุ่มสมรรถนะ,ช่ือ,นิยาม,ระดบัและ
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พฤติกรรมบ่งช้ี และเขียนชุดค าอธิบายความสามารถท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาและแสดงให้เห็นตามบทบาท 
โดยใชห้ลกัการท่ีวา่ ความสามารถ คือ ความสามารถของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความรู้ (knowledge) ทกัษะ 
(Skills) และคุณลกัษณะ(Attribute)  การเขียนขอ้ความความสามารถท่ีดีท่ีสุด จึงควรอยูใ่นแง่ของ พฤติกรรม
ท่ีมองเห็นได ้(Visible Behavioral หรือ Observable) และสังเกตได ้(Observable) ขอ้ความสามารถตอ้งไม่ใช่
ขอ้ความท่ีคลุมเครือแต่น ามาใชไ้ดก้บัทุกคน,ให้ตวัอยา่งท่ีเฉพาะเจาะจง คุณลกัษณะส าคญัทั้ง 3 ประการ ท่ี
เป็นคุณลักษณะเบ้ืองต้นของความสามารถ นั่นคือ เร่ิมด้วยค ากริยาแสดงการกระท า (Action Verb) , 
เป้าหมายของการกระท า  (Object)   และบริบทท่ีความสามารถท างาน (Context/Condition) 

4. สะทอ้นการเรียนรู้ (Reflect on your learning) โดยทบทวน/ตรวจสอบการเขียนขอ้ความ
ความสามารถทั้งหมด   และคิดเสมอว่าความสามารถท่ีก าหนดมาแลว้และตอ้งการการพฒันาต่อไปนั้น ท า
ใหเ้รารู้สึกมัน่ใจมากท่ีสุดและมีแรงจูงใจท่ีจะน าไปใชง้านหรือไม่    

5. การส่ือสารความสามารถกบัคนอ่ืนๆ (Communicate your competencies to others ) โดยใช้
ขอ้ความความสามารถ (Competency Statement) เป็นเน้ือหาส าหรับการส่ือสารเพื่อการพฒันาตนเอง เช่น 
การเขียนประวติัและจดหมายงาน การใชค้วามสามารถส าหรับบนัทึกการบรรยายสรุป  เป็นตน้  
      สรุป  การก าหนดองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัความสามารถนั้น เป็นส่วนท่ีด าเนินการต่อเน่ืองจาก
การก าหนดกรอบความสามารถเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีเพื่อให้มีรายละเอียดท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีจะน าไปสู่
การจดัท าโมเดลสมรรถนะต่อไป ส่วนส าคญัไดแ้ก่การก าหนดโครงสร้างโมเดลความสามารถและแต่ละ
องค์ประกอบจะตอ้งใช้วิธีการและแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลักการความสามารถท่ีวางไวเ้ท่านั้น ไม่อาจ
หลีกเล่ียงไดแ้ละยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์จะน าความสามารถนั้นไปใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอีกดว้ย การก าหนดโมเดลความสามารถมีหลายวิธีและมีเทคนิคหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) การวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ี (Functional Analysis) เทคนิค DACUM เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) ฯลฯ เป็นตน้  ส าหรับวิธีก าหนดองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัความสามารถมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี 
แต่วิธีการท่ีนิยมใช้กนัมากคือ น าโมเดลความสามารถมาก าหนดองค์ประกอบและตวัช้ีวดัความสามารถท่ี
เป็นภาพรวมก่อน เม่ือองคก์รตอ้งการใชโ้มเดลความสามารถส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใด ก็จะ
น าโมเดลความสามารถมาทบทวน และพิจารณาปรับปรุงรายการพฤติกรรมสมรรถนะให้สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใช้โมเดลความสามารถท่ีน าไปสู่การประเมินจะมีวิธีการก าหนด
หรือเขียนตวัช้ีวดัพฤติกรรมเพื่อการประเมินตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไปตามประเภทของงานท่ี
ตอ้งการ  เช่น การน าโมเดลความสามารถไปใช้เพื่อประเมินความตอ้งการส าหรับการฝึกอบรมและพฒันา 
(Training Needs Assessment) การน าโมเดลความสามารถไปใช้เพื่อประเมินผลงาน (Performance 
Assessment) ส าหรับระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและอ่ืนๆในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยทุธ์ขององคก์าร.  

………………………………….. 


