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แนวคิดและต้นก ำเนิดของ Competency เริ่มข้ึนตั้งแต่สมัยสงครำมโลกครั้งท่ีสอง จำกนั้นก็มีปรมำจำรย์หลำยท่ำน
ให้ค ำนิยำมที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมกรอบแนวคิดและวิธีด ำเนินกำร โดยต้นแบบสมรรถนะที่เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับกำรกล่ำวอ้ำงอยู่เสมอก็คือกรอบแนวคิดและวิธีกำรของ David Clarence McClelland นักจิตวิทยำแห่ง
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดซ่ึงได้กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี (Excellent 

performer) กับระดับทกัษะ ควำมรู้ และคุณลักษณะ โดยกล่ำวว่ำ กำรวัด IQ และกำรทดสอบบุคลิกภำพ ยังไม่เพียง
พอที่จะน ำมำเป็นเครื่องมือวัด ประเมินสมรรถนะหรือควำมสำมำรถของบุคคลได้ องค์กรควรคัดเลือกบุคลำกรจำก
สมรรถนะ (Competency) มำกกว่ำคัดเลือกจำกผลคะแนน IQ และกำรทดสอบบุคลิกภำพ 

ส ำหรับท่ำนท่ีอยู่ในแวดวงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร หรือติดตำมเรื่องรำวเกี่ยวกับกลยุทธ์คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดีกับ
ค ำว่ำ Competency ซ่ีงผู้เขียนเคยได้ยินบำงท่ำนแปลค ำนี้ ว่ำ สมรรถนะ บ้ำงก็แปลว่ำควำมสำมำรถ หรือขีด
ควำมสำมำรถ ก็เข้ำใจว่ำค ำภำษำอังกฤษเวลำท่ีแปลมำเป็นภำษำไทยแล้วมันด้ินได้ หรือแปลออกมำได้หลำกหลำย
ควำมหมำย อย่ำงไรก็ตำม ส่ิงท่ีท ำให้ผู้เขียนเกิดควำมต้องกำรท่ีจะสร้ำงควำมเข้ำใจให้ถูกต้องตรงกันน้ันก็คือ ยังมี
หลำยคนใช้ค ำภำษำอังกฤษสลับกันไปมำระหว่ำง ability, capability, capacity และ competency หลำยคน
ยังคงมีควำมสับสนใช้กันไม่ถูก คิดว่ำเป็นค ำที่ใช้แทนกันได้หรือมีควำมหมำยเดียวกัน 

ค ำว่ำ Competency ใน Longdo Dictionary แปลว่ำ ควำมสำมำรถ ขีดควำมสำมำรถ สมรรถนะ แต่ถ้ำลองไปค้น
ควำมหมำยในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 กลับพบว่ำ สมรรถนะ แปลว่ำ ควำมสำมำรถ ซ่ึงใช้กับ
เครื่องยนต์ เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมำะส ำหรับเดินทำงไกล แต่ถ้ำพูดถึงควำมสำมำรถของคนจะใช้ 

ค ำว่ำ สมรรถภำพ ส่วนสมรรถนะตำมค ำจ ำกัดควำมของส ำนักงำน ก.พ. นั้นจะหมำยถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท ำให้บุคคลสร้ำงผลงำนที่โดดเด่นในองค์กร และ
หำกเรำไปค้นควำมหมำยในพจนำนุกรมภำษำอังกฤษ (Dictionary.com) ก็จะพบว่ำมีค ำที่มีควำมหมำยคล้ำยกับ 
Competency มีอยู่หลำยค ำ ได้แก่  ability, capability, capacity, proficiency, expertise, skill, faculty, 

ableness และ aptitude แค่หำควำมหมำยของค ำๆ เดียว หลำยต ำรำ หลำยส ำนักก็สร้ำงควำมสับสนจนเอำไปใช้ไม่
ถูกกันเลยทีเดียว 

เพ่ือคลำยควำมสับสน เรำลองมำค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมในค ำท่ีองค์กรต่ำงๆ ใช้กันบ่อยโดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำร  
ซ่ึงอย่ำงที่ได้กล่ำวไปแล้วคือมีอยู่ 4 ค ำ คือ Ability, Capability, Capacity และ Competency ผู้เขียนขออธิบำย
ควำมหมำยโดยแปลจำกพจนำนุกรมภำษำอังกฤษนะคะ เพรำะค ำศัพท์บำงค ำให้ค ำอธิบำยเป็นภำษำอังกฤษจะเข้ำใจ 

ได้ง่ำยกว่ำใช้พจนำนุกรมภำษำไทยค่ะ โดยพจนำนุกรมภำษำอังกฤษทำงด้ำนธุรกิจและกำรบริหำรได้ให้ควำมหมำย
ของค ำเหล่ำนี้ไว้ดังนี้ 

• Ability คือ ควำมสำมำรถ ใช้เมื่อต้องกำรพูดถึงทักษะ, ควำมเช่ียวชำญ, พรสวรรค์ หรือควำมสำมำรถ
พิเศษที่มีอยู่ในตัวเรำ เช่น เขำพิมพ์ดีดภำษำอังกฤษได้เร็ว  
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• Capability คือ ควำมสำมำรถที่มีอยู่ (ใช้ได้กับทั้งระดับฝ่ำย องค์กร คน ระบบ) เป็นควำมสำมำรถที่เป็น 

จุดแข็งหรือจุดได้เปรียบ ต่ำงจำก ability คือระบุถึงจ ำนวน/ระดับควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญที่ท ำได้ 
เช่น เขำพิมพ์ดีดภำษำอังกฤษได้ 75 ค ำต่อนำที  

• Capacity คือ ควำมสำมำรถในกำรผลิตหรือ ก ำลังผลิตของเครื่องจักร ปริมำณสูงสุดที่จะรับได้ หรือ
ควำมสำมำรถต่ำง ๆ ขององค์กรในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมสำมำรถที่จะรับงำน
ได้มำกน้อยเท่ำใด  

• Competency คือ กลุ่มของควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของกำรปฏิบัติงำน 

 

เพ่ือให้เข้ำใจง่ำยและเห็นภำพชัดเจนยิ่งข้ึน ขออธิบำยควำมหมำยโดยใช้ภำพขวดไวน์ด้ำนขวำเปรียบเทียบกับค ำทั้ง  
4 ค ำ ดังนี้ 

• Ability เปรียบเสมือนปริมำณน ้ำไวน์ท่ีอยู่ในขวด แต่ไม่ระบุปริมำณที่ชัดเจน 

• Capability คือปริมำณน ้ำไวน์ท่ีอยู่ในขวด มีปริมำณเท่ำกับ 750 ml. 

• Capacity คือขนำดของขวดไวน์ ควำมจุของขวดไวน์ 
• Competency คือคุณภำพของไวน์ รสชำติ ควำมนุ่ม ควำมกลมกล่อมของไวน์ 

เห็นภำพกันอย่ำงนี้แล้ว ผู้เขียนหวังว่ำท่ำนผู้อ่ำนจะเข้ำใจและเอำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ไม่สับสนกันอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity  

ขนำดของขวดไวน์/ปริมำณสูงสุด
ที่บรรจุได้ 

Ability ปริมำณน ้ำไวน์ 

Capability  

ปริมำณน ้ำไวน์ 750 ml. 

Competency คือ Balance หรือตัวช้ีวัดตัวหนึ่งของคุณภำพไวน์ 
หมำยถึงควำมสมดุลของทุกองค์ประกอบแห่งรส ทั้งแทนนิน  
ควำมเปรี้ยว แอลกอฮอล์ ที่ท ำให้ไวน์ด่ืมได้นุ่มนวล กลมกล่อมดี) 
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และจำกควำมหมำยข้ำงต้น เรำจะเห็นได้ว่ำส่ิงส ำคัญท่ีองค์กรต้องกำรคือ Competency ซ่ึงปัจจุบันนี้ไม่ว่ำจะ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ต่ำงก็มีกำรน ำแนวคิด Competency มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรองค์กรมำกขึ้น 
โดยได้มีกำรพัฒนำระบบกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเหมำะสมกับองค์กร เพรำะเช่ือว่ำคนเก่ง
สำมำรถสร้ำงผลงำนที่ดี มีคุณภำพให้กับองค์กรได้ ยิ่งไปกว่ำน้ันส่ิงส ำคัญท่ีองค์กรได้รับ คือ ควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เกิดจำกพนักงำนของตนเองที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในขณะที่องค์กรอื่น 

ไม่มี เห็นอย่ำงนี้แล้วเรำคงต้องพยำยำมพัฒนำ Competency ของเรำอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งเพ่ือตัวเรำเองและเพ่ือ
องค์กรที่เรำรัก 

สุดท้ำยอยำกจะขอฝำกแง่คิดส้ันๆ ให้กลับไปคิดว่ำ จริงๆ แล้วคนเรำทุกคนต่ำงมีควำมเก่ง มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำง
กันไป ไม่มีใครที่เก่งหรือเป็นทุกอย่ำงมำตั้งแต่เกิด และไม่มีใครที่ไม่พยำยำม ไม่ลงมือท ำ แล้วจะประสบควำมส ำเร็จ 
แต่หลำยๆ ครั้งส่ิงท่ีท ำให้เรำพลำดได้มำกท่ีสุดคือ กำรที่เรำไม่รู้จักตัวเองดีพอ ไม่รู้ว่ำ competency ของตนเองคือ
อะไร ดังนั้น ขอให้ทุกท่ำนหำตนเองให้เจอ ยอมรับในส่ิงท่ีตัวเองเป็น และที่ส ำคัญคือ ขอให้มีควำมสุขในกำรมุ่งมั่น
ตั้งใจพัฒนำ Competency ของตนเอง เพ่ือเป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จในชีวิตต่อไป 

 

“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 

 

 


