Competency คืออะไรกันแน
โดย ผศ. ดร. จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยามนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ที่มา : http://www.dms.moph.go.th/competency/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
ในประเทศไทยมีการกลาวถึงคําวา Competency กันมากในชวง 5 – 6 ปมานี้ซึ่ง
จริง ๆ แลวเรื่องนี้มีการศึกษามากวา 50 ปในสหรัฐอเมริกา ดูจากหนังสือที่เขียนโดย Orin
B. Graff & Calvin M. Street 2 อาจารยจาก Tennessee เมื่อป ค.ศ. 1956 ทานใชคําวา
Competency Pattern มากําหนดคุณสมบัติของคนเปนผูบริหารการศึกษา ที่ผานมา
Competency มีคําแปลภาษาไทยที่แตกตางกันตั้งแตแปลวา ความสามารถ, ขีดความสามารถ,
สมรรถนะ, สมรรถภาพ, และคุณลักษณะที่พึงประสงค แตความหมายของคําคํานี้ คืออะไร
กันแน
Competency คืออะไร ?
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู (Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ใหประสบความสําเร็จและมีความโดดเดนกวาคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม เชน มากกวาเพื่อนรวม
งาน ในสถานการณที่หลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาคนอื่น เปนตน
Competency ตางจาก Competence หรือไม ?
เปดหาคําวา Competency ใน Dictionary หลาย ๆ เลมจะพบแตคําวา Competence มากกวา
คําวา Competence จากพจนานุกรมภาษาไทยจะพบวาคํา ๆ นี้เปนคําคุณศัพท หมายถึง มีความสามารถ ซึ่งสะทอนความ
ชํานาญ ประสบการณ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ เพียงพอในการทํางาน Longman Dictionary และ Oxford Dictionary ให
ความหมาย Competence เปนทั้งคําคุณศัพท และคํานาม หมายถึง การมีความสามารถ หรือความรูเพียงพอที่จะทํางานไดตาม มาตร
ฐาน (Satisfaction standard) แตอาจไมทําใหถึงกับดีกวามาตรฐาน (Not especially good, not excellent)
การนิยาม Competency เชนนี้มองวาตรงกับแนวทาง Competency ในประเทศอังกฤษมากกวาสหรัฐอเมริกา เพราะทาง
อังกฤษ รวมถึงประเทศในยุโรปใช Competency เพื่อกําหนดมาตรฐานชาติดานความสามารถในการทํางานของคนที่ทํางานดาน อา
ชีวศึกษา (NVQ : National Vocational Qualification) สวนนิยาม Competency ในสหรัฐอเมริกาที่ David McClelland ใหไวในป
1973 นั้นมาจากการศึกษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ (Superior Employees) ซึ่ง Competency ประกอบดวยความรู,
ทักษะ, อุปนิสัย (Trait), บทบาททางสังคม (Social role), การรับรูตนเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive)
ดังนั้นคงตอบไดวา Competency และ Competence มีความหมายเชนเดียวกันไดตามแนวทางการศึกษาของอังกฤษและ
ประเทศในกลุมยุโรป แตแตกตางกันในนิยามของสหรัฐอเมริกาที่กําหนดวา Competency หมายถึง คุณลักษณะที่เปนเลิศ ไมใชแค
คุณลักษณะมาตรฐานธรรมดา
Competency คือ Ability หรือ Capability กันแน
Ability และ Capability มีความหมายแตกตางกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําวา Ability แปลเปนไทยวา ความสา
มาถ ซึ่งมีความหมายกวางมาก สวน Capability แปลวา ประสิทธิภาพ, สมมรรถภาพ, สมรรถนะ, และปริมาณบรรจุ ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษแปลคํา 2 คํานี้ยิ่งแตกตางกันอยางชัดเจน คําทั้งคูเปนคํานาม Ability หมายถึง ความสามารถทางรางกาย จิตใจ (Mental
skill or physical power) ที่ทําใหทํางานบางอยางได สวน Capability เปนความสามารถที่มาจากธรรมชาติ (Natural ability) หรือ
เปนความสามารถที่ติดมากับสิ่ง ๆ นั้นที่ทําใหคน ๆ นั้น หรือสิ่ง ๆ นั้นสามารถทํางานได เชน พนักงานคนนี้มีความสามารถทางดาน
ภาษาดี ซึ่งไมใชทุกคนจะมีความสามารถดานนี้ แตละคนอาจมีความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิดแตกตางกัน และมีขอจํากัดในแต
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ละเรื่องที่แตกตางกันดวย จะ ฝกฝนอบรมเทาไรความสามารถในความหมายของ Capability ก็จะไมเปลี่ยนไปมาก เปนขอจํากัดของ
คน ๆ นั้น ที่เราชอบพูดกันวามี Cap ในการพัฒนา
จากความหมายดังกลาวขางตนคงยอมรับไดวา Competency หากนิยามตาม David McCleland แลวมีบางสวนที่อาศัยความ
สามารถของคนที่ติดตัวคน ๆ นั้นมา เชน อุปนิสัย และแรงจูงใจ แตการกําหนด Competency โดยทั่วไปเราสามารถใชในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อมองนิยาม Competency โดย Scott Parry (1998) พบวา Competency จะตองสามารถทําการฝกอบรมและพัฒนา
ได ซึ่งนิยามนี้ไกลเคียงกับคําวา ทักษะ หรือ Skill มากที่สุด ดังนั้น Competency ตางจาก Capability อยางแนนอน แตการมี
Competency นั้นแนนอนทําใหเกิด Ability หรือความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Competency เหมือนกันหรือตางจาก Characteristic ?
Characteristic หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะพิเศษ ในนิยาม Competency ของ David
McClelland (1973) และ David D. Dubois & William J Rothwell (2004) ใชคํา ๆ นี้อธิบายความหมาย
ของ Competency วาเปนลักษณะเฉพาะที่ทําใหคน ๆ นั้นประสบความสําเร็จในการทํางาน
William J Rothwell ซึ่งมาบรรยายเรื่อง Competency ในเมืองไทยชวง 2 ปที่ผานมาทานก็ได
กลาววา Competency มี 2 สํานักคิด สํานักคิดแรกมองวา Competency หมายถึงความรู ทักษะ เทานั้น
สวนอีกสํานักคิดหนึ่ง Competency หมายถึงคุณลักษณะที่สนับสนุนการทํางานซึ่งสํานักคิดนี้รวมความ
ของสํานักแรกบวกกับระดับแรงจูงใจ และบุคลิกลักษณะของคนดวย ซึ่ง Rothwell มักจะย้ําอยูเสมอวา
การกําหนด Competency ตองดูที่คนทํางานไมใชงานที่คน ๆ นั้นทํา
ดังนั้นกอนที่องคการใดก็ตามตองการใช Competency เพื่อการบริหารงานบุคคลของตนนั้น ควรมั่นใจวาคนในองคการ
เขาใจคํา ๆ นี้ตรงกันกอน เพราะนั้นจะนํามาซึ่งการคนหาและการบริหารจัดการที่แตกตางกัน เชน หากทานยึดแนวทางตามสํานัก
คิดที่สองทานจะไมนําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มากําหนด Competency ของพนักงานในบริษัท แตจะตองคนหา
พนักงานที่ทํางานเปนเลิศในงานนั้นมาเปนตนแบบของ Competency
ความแตกตางระหวาง JD, JS และ Competency
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description หรือ JD) คือ เอกสารแสดงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตงานของตําแหนงงาน
คุณลักษณะที่ตองการ (Job Specification หรือ JS) คือ คุณสมบัติที่จําเปน
สําหรับผูดํารงตําแหนงงานนั้น เชน วุฒิการศึกษา ประสบการณ การฝกอบรม
สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู (Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณ
ลักษณะ (Attributes) ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ใหประสบความ
สําเร็จ
จากคํานิยามขางตน จะเห็นไดวา สมรรถนะ (Competency) จะเปนสวนเสริมใหตําแหนงงานหนึ่งที่ถูกกําหนดดวย JD
และ JS สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทําไมเราตองทํา Competency
ในโลกของการแขงขันทางธุรกิจ (สุทัศน นําพูลสุขสันต 2546 : 2) มีการวิจัยพบวา การพัฒนาคน คูแขงจะสามารถตามทัน
ตองใชเวลา 7 ป ในขณะที่เทคโนโลยีใชเวลาเพียง 1 ป ก็ตามทัน เพราะซื้อหาได ดังนั้น สมรรถนะของ Competency จึงมีความ
สําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงานและองคกร
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จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาองคกรตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยภายในองคกรมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนจุด
แข็งในการแขงขัน และชวยใหองคกรอยูรอดและเจริญกาวหนา องคกรแตละแหงจึงตองแสวงหาวิธีบริหารทรัพยากรมนุษยในรูป
แบบตาง ๆ มาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
Competency ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ วิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคกร มาสูการปฏิบัติของ
บุคลากรในองคกร และนําเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
ที่มาของ Competency
David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัย Harvard ไดเขียนบทความซึ่งไดกลาวถึงความ
สัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในองคกร (Excellent Performer) กับระดับทักษะ
(Skill) ความรู (Knowledge) และคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/Behavior)
David C. McClelland ไดแสดงแนวคิดของเขาในเรื่องนี้ วา “IQ (ประกอบดวยความ
ถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู และความมั่งมั่นสูความสําเร็จ) ไมใชตัวชี้วัดที่ดี
ของผลงานและความสําเร็จโดยรวม แต Competency กลับเปนสิ่งที่สามารถคาดหมายความ
สําเร็จในงานไดดีกวา” ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา “ผูที่ทํางานเกง” มิไดหมายถึง “ผูที่
เรียนเกง” แตผูที่ประสบผลสําเร็จในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการหรือวิชาการที่มีอยูในตัวเอง
เพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทํา จึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้นมี Competency
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