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ชื่อเรือ่ง ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคล และขอเสนอระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ชื่อผูวจิัย นายสุรพงษ  พจนายน 
ปท่ีทําวิจัย  พ.ศ.2547 

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา) มีลักษณะทาง
ภูมิรัฐศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเปนปจจัยที่ตองนาํมา
พิจารณาประกอบการกาํหนดยุทธศาสตรการบริหารจดัการ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน จึง
จําเปนตองมีการศึกษาสภาพปจจุบัน และประเด็นความทาทายของการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
เพ่ือพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคลของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตขึ้นเปนการเฉพาะใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความจาํเปนและ
ปญหาในพื้นที ่ 
 

ประเด็นความทาทายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
ในการศึกษาครั้งน้ีไดทาํการศึกษาขอมลูทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ พบวาขอมลู

ทั้งสองสวนมีความสอดคลองตรงกัน และขอมูลจากกลุมเปาหมาย ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ และขาราชการระดบัปฏิบัติการ มีประเด็นปญหาและขอเสนอแนะไปในทศิทาง
เดียวกัน ดังน้ี 
ความทาทายอันดับที ่1 
ดานสมรรถนะและความกาวหนาทางสายอาชีพ (Competency & Career Growth) 

ปญหาที่พบ 

1) การสรรหาบคุลากรไมทันตอความตองการ อัตรากําลังไมเต็มกรอบ 

2) การสรรหาบุคลากร คุณสมบัติและความรูความสามารถไมสอดคลองกับความ
ตองการ 

3) การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ไมเปนไปตามความสามารถและผลงานทีผ่านมา 

4) กระบวนการพัฒนาบุคลากรไมเปนระบบ การฝกอบรมไมทั่วถึงทุกระดับ และการ
พัฒนาไมสอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลการฝกอบรมแตในเชิงปริมาณ 

5) ขาดการจัดเตรียมความรู ความชํานาญของบุคลากรกอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที ่
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ความทาทายอันดับที ่2  
ดานกระบวนการบรหิารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) 

ปญหาที่พบ 

1) การพิจารณาความด ีความชอบ พิจารณาตามความพงึพอใจของผูบังคับบัญชา  
2) ผูวาราชการจงัหวัดไมมีอาํนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหัวหนาสวน

ราชการ 
3) ผูวาฯ ไมมีอํานาจขอเปลี่ยนคนหรือโยกยาย ระดับหัวหนาสวนราชการ ที่ผลการ

ปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน 
4) ไมเห็นดวยกบัการประเมิน โดยใชมาตรการ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคน

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เนืองจากขาดความชัดเจน 
ความทาทายอันดับที ่3 
ดานแรงจูงใจและความภาคภูมิใจ (Motivation & Pride) ปญหาที่พบ 

5) การสรางแรงจงูใจไมแตกตางและจงูใจพอกับการมาปฏบัิติหนาทีใ่นพืน้ที่เส่ียง  

6) แรงจงูใจควรจะมีความแตกตางกับพื้นที่อืน่และมีความหลากหลายกวานี้ 
ความทาทายอันดับที ่4 
ดานการสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน (Performance Supports) ปญหาที่พบ 

1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไมชัดเจน 
2) การถายทอดนโยบายและชองการสื่อสารระดับบริหารและระดับปฏบัิติการยังไมคอย

ทั่วถึง 
3) เครื่องมือ อุปกรณไมเพียงพอ  
4) ขาดเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มีระบบการจดัเก็บขอมูล แตยังใชไมไดทั่วถึง เน่ืองจาก

ระบบยังไม On Line ไมมีขอมูลบุคคลของจังหวัดที่ทันสมยัและรวดเร็ว เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
ความทาทายอันดับที ่5 
ดานภาวะผูนํา (Leadership) ปญหาที่พบ 

1) ผูนําขาดความยุติธรรม โปรงใส เห็นแกประโยชนสวนตน ยังมีระบบเสนสาย และ
อุปถัมภ  

2) ไมเปนแบบอยางที่ด ีใชอํานาจ ไมถูกตอง สงผลตอระบบการบรรจ ุแตงตั้ง การเลื่อน
ขั้น เลื่อนตําแหนง โยกยาย ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีท่ําใหขาราชการรูสึกขาดขวัญกําลังใจ 

3) ขาดความพรอม การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นโยบายไมชดัเจน ผูวาไมไดอํานาจทีแ่ทจริง และยังขาดความพรอม เน่ืองจากไมมีความรูและ
ความถนัดในการบรหิารจดัการทรัพยากรบุคคล  ตองการพี่เลี้ยง 
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ความทาทายอันดับที่ 6 
ดานกระบวนงานและความรวมไมรวมมือ (Work Process & Collaboration) 
ปญหาที่พบ 

1) การประสานงานระหวางหนวยงานหรือสวนกลาง ยังขาดการใหความรวมมือที่ด ี
2) ระดับหัวหนาสวนราชการ ไมคอยใหความรวมมือ เม่ือผูวาฯตองการใหชวยเหลือ 

เน่ืองจากการที่ผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรวมประเมิน
หรือขอโยกยายระดับหัวหนาสวนราชการ และขาราชการระดับ 8 ขึ้นไป ทั้งที่เห็นผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

โดยภาพรวมสาเหตหุลักของกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลเนื่องจาก 
1) ขาดการสรางสมรรถนะ (Competency) ทําใหการเลื่อนขัน้ เลื่อน

ตําแหนง ไมไดยึดหลักของผลการปฏบัิติงาน (Performance) และระดับของสมรรถนะ 
(Competency) อันเปนเหตุ (Cause) ของผลการปฏิบัติงาน 

2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management Process) การตั้งเปาหมายในการประเมินไมสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร ((Scorecard)   

3) กระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากรไมไดเชื่อมโยงเขากับกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการประเมินสมรรถนะ 
จึงขาดระบบการพัฒนาบุคลากร (Training & Development) 

ความเหมาะสมของกรอบแนวคดิกระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard)  5 
มิติ ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ. 

การนํากรอบแนวคิดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
5 มิติ ปจจุบันที่กําหนดขึน้โดยสํานักงาน ก.พ. มาเปนแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลของ 
3 จังหวดัชายแดนภาคใตในสภาพปจจบัุน ทีมที่ปรกึษามคีวามเห็นวายังไมเหมาะสม จากการ
เปรียบเทียบ 5 มิติ HR Scorecard กับส่ิงที่พบจากการศึกษาดานการบรหิารทรัพยากร
บุคคล พบวา กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลในมิตติางๆ สวนหน่ึงยงัไมมี
แผนงาน หรือโครงการ หรืออยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผน หรือผลการดําเนนิการดาน HR 
ยังไมเปนไปตาม 5 การบรหิารทรัพยากรบุคคล Scorecard มีสาเหตุเน่ืองจาก 

1) ผูวา CEO ยังขาดความพรอม เน่ืองจากขาดประสบการณและความถนดัใน
การบรหิารจดัการทรัพยากรบุคคล  ตองการพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาทีใ่หคาํแนะนําในการวางระบบการ
บริหารพัฒนาบุคคล 
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2) ขาดเครื่องมือคือ Competency based ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการ
ออกแบบ และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ที่จะสามารถจดัการการพัฒนาบคุลากรแบบบูรณา
การ ตลอดจนสามารถบูรณาการกจิกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคลเกือบทั้งหมดเขาดวยกัน  

3) การเชื่อมโยงของแตละมิต ิ (HR Strategic Alignment) กรอบ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ แบบปจจบัุน การเรียงลําดับ
ความเชื่อมโยงของแตละมิติเห็นภาพไมชัดเจน อาจจะยังไมเหมาะกับผูวา CEO และทีม 
CHRO สวนมาก ซึ่งเปนผูบริหารทรพัยากรบคุคลมือใหม  

กรอบแนวคดิการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard Perspective) ที่นําเสนอ
สําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มุงประเด็นหลัก 5 ประเด็น 

1) มีความยืดหยุนตอบริบท มีการปรับเปลี่ยนเปาหมายและตัวชี้วัดตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดลอม 

2) ความเชื่อมโยงของแตละมมุมอง ไปในทิศทางเดียวกนั (HR Strategic 
Alignment) : มีการเรียงลําดับมุมมองแตละดานตามความสัมพันธ และแสดงใหเห็น
ความเชื่อมโยงของมุมมองแตละดานไปในทิศทางเดยีวกัน เพ่ือใหสอดคลองกบัยุทธศาสตร 
และบรรลุเปาหมายวิสัยทศันของจังหวดัและระบบราชการ ดังน้ี 

 มุมมองที ่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากร (Resources) ดานกําลังคน 
เครื่องมือ อุปกรณ งบประมาณ ขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบคุคล และเครือ่งมือดานความรู 
(Knowledge Tools)เพ่ือชวยสนับสนุนผลการปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพและคุมคากับ
งบประมาณทีร่ัฐบาลใหมา 

 มุมมองที ่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและแรงจูงใจ (Competency & 
Motivation Scheme) เพ่ือใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน ที่มีผลสัมฤทธ์ิสอดคลองกับ
เปาหมายและยุทธศาสตรระบบราชการและจังหวัด 

 มุมมองที่ 3 กระบวนการทรัพยากรบุคคล (HR Process) การดําเนิน
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามโครงสราง แผนงาน โครงการ 

 มุมมองที ่ 4 ขาราชการ (Civil Officer) การติดตามประเมิน
สมรรถนะผลการดาํเนินงาน ของกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของขาราชการตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล 

 มุมมองที ่ 5 การจดัการและการสนับสนุนจากสวนกลางและรัฐบาล 
(Organization & External Support) เพ่ือใหผลลัพธที่เกิดตามแนวทางสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรระบบราชการ มีการติดตามผลโดยยึด
หลักการ ลดขั้นตอนการทํางาน มีความยืดหยุน การบรหิารการเปลี่ยนแปลง และมีการนํา
เทคโนโลย ี มาชวยใหสามารถบริการประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน  
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 มุมมอง HR Scorecard ที่นําเสนอนี้ จะชวยใหผูวา CEO และทีม 
CHRO มีความเขาใจในกิจกรรมและกระบวนการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลไดงายขึ้น 
สามารถเห็นความเชื่อมโยงอยางเปนลาํดับไปในทศิทางเดียวกัน และสอดคลองกับยทุธศาสตรของ
ระบบราชการและจังหวัด 

3) การสรางสมรรถนะ (Competency-based)  การสรางและใช
สมรรถนะตนแบบเปนเครือ่งมือที่สําคัญในการออกแบบ และประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร ทาํให
สามารถจดัการการพัฒนาบคุลากรแบบบูรณาการ ระหวาง การฝกอบรม (Training) การ
พัฒนาอาชีพ (Career Development) และการเลื่อนตําแหนง (Promotion) 
ตลอดจนสามารถบูรณาการกิจกรรมการบริหารคนเกอืบทั้งหมดเขาดวยกัน บนพื้นฐานเดียวกัน 
เชน การคดัสรร (Recruitment and Selection) การวางแผนกําลงัคน 
(Manpower Planning)การพฒันาคน (Training and Development) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การวางแผนสืบทอดตําแหนง 
(Succession Planning) และการบริหารบคุลากรสมรรถนะสูง (Talent 
Management)  

4) ผลการปฏิบัตงิาน (Performance-based) การมีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Process) ที่มีความสอดคลองกับ 
Scorecard ของจังหวัดและหนวยงานราชการ โดยมีการกาํหนดเปาหมายงานและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน รายการสมรรถนะและตัวชีว้ัดเชิงพฤติกรรมที่ไดมาจากผลการปฏิบัติงาน จะเปน
ฐานขอมูลที่นําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training & development) เพ่ือ
พัฒนาบคุลกรใหมีพฤติกรรมการทาํงานทีอ่งคกรคาดหวงั (Expected Work Behaviors) 
อันนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Performance) และสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย
และสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวดัและระบบราชการ 

5) เนนการวางกระบวนการและบทบาทหนาที ่ การออกแบบกระบวนการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล จะชวยใหมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของผูทีเ่กี่ยวของ และแนวทางการ
ปฏิบัติสอดคลองกับเปาหมาย ใหไดมาซึ่งผลลัพธที่คาดหวัง เน่ืองจาก  

   กระบวนการคือ การกระทํา หรืองานยอยๆ ของคนในองคกรมารวมกันโดย
จัดเรียงเปนระบบ ลําดับกอนหลัง แลวทําใหเกดิผลการปฏิบัติงานในที่สุด 
 

ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการนาํกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard   
Perspectives) 5 มิต ิที่เสนอแนะสําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มาประยุกตใช 

1. จะชวยใหผูวา CEO และ ทีม CHRO มีความเขาใจกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลไดงายขึ้นและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสทิธิภาพ 

2. มีสมรรถนะตนแบบ (Competency Model) เปนเครื่องมือทีจ่ะชวยให
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ เปนรูปธรรมและมีความชดัเจนขึ้น 
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3. สามารถจดัทาํแผนงาน โครงการกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
และมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน  เชน การคดัสรร (Recruitment and Selection) 
การวางแผนกาํลังคน (Manpower Planning) การพัฒนาคน (Training and 
Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
การวางแผนสบืทอดตาํแหนง (Succession Planning) และการบริหารบุคลากร
สมรรถนะสูง (Talent Management) บนฐานขอมูลดานสมรรถนะ (Competency-
based) 

4. HR Scorecard ที่นําเสนอ สําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนประเด็น
หลัก เรื่องสมรรถนะ (Competency-based) และผลการปฏิบัติงาน (Performance-
based) ดงักลาวขางตน จะสามารถชวยแกประเดน็ความทาทายที ่ 1 ดานสมรรถนะและ
ความกาวหนาทางสายอาชพี (Competency & Career Growth) และประเด็นความ
ทาทายที ่ 2 ดานกระบวนการบรหิารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
Process) ซึ่งกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปจจุบันไมมีการ
สรางสมรรถนะเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

ขอเสนอแนะสิ่งที่ตองดาํเนินการกอนในระยะแรกของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
1. ออกแบบ และฝงกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของคน หมายถึงกําหนดรายการ

สมรรถนะสําหรับขาราชการ 3 จังหวดัภาคใต และออกแบบและติดตั้งกระบวนการใชรายการ
สมรรถนะเฉพาะนี้ ในกิจกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรรหา 

2. ออกแบบ และฝงกระบวนการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน ที่เชือ่มโยงกับการจาย
คาตอบแทนตามผลงาน โดยใช Performance Incentives/Bonus เพ่ิมเติมจากการจาย
คาตอบแทนความเสี่ยง กําหนดบทบาทหนาทีท่ี่ชดัเจนระหวางจังหวัดและกรม ในกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

3. ออกแบบ และดําเนินการหลักสูตรปฐมนเิทศกอนบรรจุเขาพื้นที ่ รวมทั้งดาํเนินการ
ใหมีการเขาหลักสูตรเพื่อรือ้ฟน (Refresh) โดยใชแผนที่เดินทางของการฝกอบรม 
(Training Roadmap) เปนเครื่องมือนํา 

4. จัดตั้งทีม CHRO Staff มีบทบาทหนาที่เปนที่ปรึกษา วางกระบวนการหลัก 
(Key Processes) และติดตามประเมินผลกระบวนการหลกั 
 
 
 
ท่ีมา : กพ., สํานักงาน. ผลการประเมินสมรรถนะการบรหิารทรัพยากรบุคคล และ

ขอเสนอระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, 
2547.(เอกสารอัดสําเนา) 
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