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SELF-MANAGEMENT

Competency : What is the best in you?
พลอยณิชชา จารุหิรญ
ั สกุล รองผู้อานวยการ สายงานกลยุทธ์และวิทยาการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

แนวคิดและต้นกำเนิดของ Competency เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยสงครำมโลกครั้งที่สอง จำกนั้นก็มีปรมำจำรย์หลำยท่ำน
ให้คำนิยำมที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมกรอบแนวคิดและวิธีดำเนินกำร โดยต้นแบบสมรรถนะที่เป็นที่ยอมรับและ
ได้ รั บ กำรกล่ ำ วอ้ ำ งอยู่ เ สมอก็ คื อ กรอบแนวคิ ด และวิ ธี ก ำรของ David Clarence McClelland นั ก จิ ต วิ ท ยำแห่ ง
มหำวิ ท ยำลั ย ฮำร์ ว ำร์ ด ซึ่ ง ได้ ก ล่ ำวถึ ง ควำมสั ม พั น ธ์ ระหว่ ำงคุ ณ ลั กษณะของผู้ ที่ มี ผลกำรปฏิ บัติง ำนดี (Excellent
performer) กับระดับทักษะ ควำมรู้ และคุณลักษณะ โดยกล่ำวว่ำ กำรวัด IQ และกำรทดสอบบุคลิกภำพ ยังไม่เพี ยง
พอที่จะนำมำเป็นเครื่องมือวัด ประเมินสมรรถนะหรือควำมสำมำรถของบุคคลได้ องค์กรควรคัดเลือกบุคลำกรจำก
สมรรถนะ (Competency) มำกกว่ำคัดเลือกจำกผลคะแนน IQ และกำรทดสอบบุคลิกภำพ
สำหรับท่ำนที่อยู่ในแวดวงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร หรือติดตำมเรื่องรำวเกี่ยวกับกลยุทธ์คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดีกับ
ค ำว่ ำ Competency ซี่ ง ผู้ เ ขี ย นเคยได้ ยิ น บำงท่ ำ นแปลค ำนี้ ว่ ำ สมรรถนะ บ้ ำ งก็ แ ปลว่ ำ ควำมสำมำรถ หรื อ ขี ด
ควำมสำมำรถ ก็เข้ำใจว่ำคำภำษำอัง กฤษเวลำที่แปลมำเป็นภำษำไทยแล้วมันดิ้น ได้ หรือแปลออกมำได้หลำกหลำย
ควำมหมำย อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนเกิดควำมต้องกำรที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจให้ถูกต้องตรงกันนั้นก็คือ ยังมี
หลำยคนใช้ ค ำภำษำอั ง กฤษสลั บ กั น ไปมำระหว่ ำ ง ability, capability, capacity และ competency หลำยคน
ยังคงมีควำมสับสนใช้กันไม่ถูก คิดว่ำเป็นคำที่ใช้แทนกันได้หรือมีควำมหมำยเดียวกัน
คำว่ำ Competency ใน Longdo Dictionary แปลว่ำ ควำมสำมำรถ ขีดควำมสำมำรถ สมรรถนะ แต่ถ้ำลองไปค้น
ควำมหมำยในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 กลับพบว่ำ สมรรถนะ แปลว่ำ ควำมสำมำรถ ซึ่งใช้กับ
เครื่องยนต์ เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมำะสำหรับเดินทำงไกล แต่ถ้ำพู ดถึงควำมสำมำรถของคนจะใช้
คำว่ำ สมรรถภำพ ส่วนสมรรถนะตำมคำจำกัดควำมของสำนักงำน ก.พ. นั้นจะหมำยถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลั กษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสร้ำงผลงำนที่โดดเด่นในองค์กร และ
หำกเรำไปค้ น ควำมหมำยในพจนำนุ ก รมภำษำอั งกฤษ (Dictionary.com) ก็ จ ะพบว่ ำ มี ค ำที่ มี ค วำมหมำยคล้ ำยกับ
Competency มี อ ยู่ ห ลำ ย ค ำ ได้ แ ก่ ability, capability, capacity, proficiency, expertise, skill, faculty,
ableness และ aptitude แค่หำควำมหมำยของคำๆ เดียว หลำยตำรำ หลำยสำนักก็สร้ำงควำมสับสนจนเอำไปใช้ไม่
ถูกกันเลยทีเดียว
เพื่ อ คลำยควำมสั บ สน เรำลองมำค้ น หำข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในค ำที่ อ งค์ ก รต่ ำ งๆ ใช้ กั น บ่ อ ยโดยเฉพำะด้ ำ นกำรบริ ห ำร
ซึ่งอย่ำงที่ได้กล่ำวไปแล้วคือมีอยู่ 4 คำ คือ Ability, Capability, Capacity และ Competency ผู้เขียนขออธิบำย
ควำมหมำยโดยแปลจำกพจนำนุกรมภำษำอังกฤษนะคะ เพรำะคำศัพ ท์บำงคำให้คำอธิบำยเป็นภำษำอังกฤษจะเข้ำใจ
ได้ง่ำยกว่ำใช้พจนำนุกรมภำษำไทยค่ะ โดยพจนำนุกรมภำษำอังกฤษทำงด้ำนธุรกิจและกำรบริหำรได้ให้ควำมหมำย
ของคำเหล่ำนี้ไว้ดังนี้
•

Ability คือ ควำมสำมำรถ ใช้เมื่อต้องกำรพู ดถึงทักษะ, ควำมเชี่ยวชำญ, พรสวรรค์ หรือควำมสำมำรถ
พิ เศษที่มีอยู่ในตัวเรำ เช่น เขำพิ มพ์ ดีดภำษำอังกฤษได้เร็ว
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•

•

Capability คือ ควำมสำมำรถที่มีอยู่ (ใช้ได้กับทั้งระดับฝ่ำย องค์กร คน ระบบ) เป็นควำมสำมำรถที่เป็น
จุดแข็งหรือจุดได้เปรียบ ต่ำงจำก ability คือระบุถึงจำนวน/ระดับควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญที่ทำได้
เช่น เขำพิ มพ์ ดีดภำษำอังกฤษได้ 75 คำต่อนำที
Capacity คือ ควำมสำมำรถในกำรผลิตหรือ กำลังผลิตของเครื่องจักร ปริมำณสูงสุดที่จะรับได้ หรือ
ควำมสำมำรถต่ำง ๆ ขององค์กรในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมสำมำรถที่จะรับงำน
ได้มำกน้อยเท่ำใด

•

Competency คือ กลุ่มของควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จำเป็นในกำรทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของกำรปฏิบัติงำน

เพื่ อให้เข้ำใจง่ำยและเห็นภำพชัดเจนยิ่งขึ้น ขออธิบำยควำมหมำยโดยใช้ภำพขวดไวน์ด้ำนขวำเปรียบเทียบกับคำทั้ง
4 คำ ดังนี้
•
•

Ability เปรียบเสมือนปริมำณน้ำไวน์ที่อยู่ในขวด แต่ไม่ระบุปริมำณที่ชัดเจน
Capability คือปริมำณน้ำไวน์ที่อยู่ในขวด มีปริมำณเท่ำกับ 750 ml.

•
•

Capacity คือขนำดของขวดไวน์ ควำมจุของขวดไวน์
Competency คือคุณภำพของไวน์ รสชำติ ควำมนุ่ม ควำมกลมกล่อมของไวน์

เห็นภำพกันอย่ำงนี้แล้ว ผู้เขียนหวังว่ำท่ำนผู้อ่ำนจะเข้ำใจและเอำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ไม่สับสนกันอีก

Capacity
ขนำดของขวดไวน์/ปริมำณสูงสุด
ที่บรรจุได้
Ability ปริมำณน้ำไวน์
Capability
ปริมำณนำ้ ไวน์ 750 ml.

Competency คือ Balance หรือตัวชี้วัดตัวหนึ่งของคุณภำพไวน์
หมำยถึงควำมสมดุลของทุกองค์ประกอบแห่งรส ทั้งแทนนิน
ควำมเปรี้ยว แอลกอฮอล์ ที่ทำให้ไวน์ดื่มได้นุ่มนวล กลมกล่อมดี)
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และจำกควำมหมำยข้ ำ งต้ น เรำจะเห็ น ได้ ว่ ำ สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ อ งค์ ก รต้ อ งกำรคื อ Competency ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ไ ม่ ว่ ำ จะ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ต่ำงก็มีกำรนำแนวคิด Competency มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรองค์กรมำกขึ้น
โดยได้มีกำรพั ฒนำระบบกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเหมำะสมกับองค์กร เพรำะเชื่อว่ำคนเก่ง
สำมำรถสร้ำงผลงำนที่ดี มีคุณภำพให้กับองค์กรได้ ยิ่งไปกว่ำนั้นสิ่งสำคัญที่องค์กรได้รับ คือ ควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เกิดจำกพนักงำนของตนเองที่ มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถในขณะที่องค์ ก รอื่ น
ไม่มี เห็นอย่ำงนี้แล้วเรำคงต้องพยำยำมพั ฒนำ Competency ของเรำอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งเพื่ อตัวเรำเองและเพื่ อ
องค์กรที่เรำรัก
สุดท้ำยอยำกจะขอฝำกแง่คิดสั้นๆ ให้กลับไปคิดว่ำ จริงๆ แล้วคนเรำทุกคนต่ำงมีควำมเก่ง มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำง
กันไป ไม่มีใครที่เก่งหรือเป็นทุกอย่ำงมำตั้งแต่เกิด และไม่มีใครที่ไม่พยำยำม ไม่ลงมือทำ แล้วจะประสบควำมสำเร็จ
แต่หลำยๆ ครั้งสิ่งที่ทำให้เรำพลำดได้มำกที่สุดคือ กำรที่เรำไม่รู้จักตัวเองดีพอ ไม่รู้ว่ำ competency ของตนเองคือ
อะไร ดังนั้น ขอให้ทุกท่ำนหำตนเองให้เจอ ยอมรับในสิ่ งที่ตัวเองเป็น และที่สำคัญคือ ขอให้มีควำมสุ ขในกำรมุ่งมั่น
ตั้งใจพั ฒนำ Competency ของตนเอง เพื่ อเป้ำหมำยแห่งควำมสำเร็จในชีวิตต่อไป

“Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true
master. For this reason mastery demands all of a person.”
Albert Einstein
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