คุณรูจัก

“Competency” (สมรรถนะ) ดีแคไหน

แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งอธิบายวา ความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบได
กับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงาย และพัฒนาไดงาย คือสวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา คือ องคความรู และทักษะตาง ๆ ที่บุคคลมีอยู และ
สวนใหญที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม สวนที่อยูใตน้ํานี้มีผล
ตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปนสวนที่พัฒนาไดยาก

ที่มาของ Competency
ขอมูลความรูที่บุคคลมีในสาขา
ตาง ๆ

ความเชี่ยวชาญชํานาญพิเศษ
ในดานตาง ๆ

บทบาทที่บุคคลแสดงออกตอ
ผูอื่น

ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ
และคุณคาของคน

ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ํา ๆ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตนอันเปนไปโดยธรรมชาติของบุคคล

จินตนาการ แนวโนมวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

ภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึง่ อธิบายในตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง
คือ ทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และคุณลักษณะอื่น ๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้น ๆ

David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัย Harvard ไดเขียน
บทความซึ่งไดกลาวถึงความสัมพันธ ระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคลากร
ในองคกร (Excellent Performer) กับระดับทักษะ (Skill) ความรู
(Knowledge)
และคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก

(Attributes/Behavior)
David C. McClelland ไดแสดงแนวคิดของเขาในเรื่องนี้ วา
IQ (ประกอบดวยความถนัดหรือ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู
และความมุ ง มั่ น สู ค วามสํ า เร็ จ ) ไม ใ ช ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี ข องผลงานและ
ความสําเร็จโดยรวม แต Competency กลับเปนสิ่งที่สามารถคาดหมาย
ความสําเร็จในงานไดดีกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา “ผูที่
ทํางานเกง” มิไดหมายถึง “ผูที่เรียนเกง” แตผูที่ประสบผลสําเร็จ ในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการหรือ
วิชาการที่มีอยูในตัวเอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทํา จึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้นมี Competency

ความหมายของสมรรถนะ
“Competency” มีคําแปลที่เปนภาษาไทยคอนขางหลากหลายและแตกตางกันซึ่งขึน้ อยูกับวานักวิชาการที่ศึกษาจะแปล
หรือใหคําจํากัดความไวตามความเขาใจ และความเชื่อของแตละบุคคลหรือแตละสถาบัน ซึ่งบางทานอาจแปลวา “ศักยภาพ” หรือ
“ความสามารถ” หรือ “ขีดความสามารถ” หรือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” หรือ“สมรรถนะ”
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานได
โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอืน่ ๆ ในองคกร กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมี
องคประกอบของทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ

-2-

องคประกอบของสมรรถนะ
ทักษะ (Skill)
ทักษะ

ความรู (Knowledge)
คุณลักษณะ(Attributes)

ความรู
สมรรถนะ

คุณลักษณะพืน้ ฐาน (Underlying Characteristic or Attribute)
เปนสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
กระทําพฤติกรรม หรือ การคิด โดยคุณลักษณะอยางสั้น ๆ ก็คือ “บุคคลตอง
มีคุณลักษณะอยางไรบาง” คุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

คุณลักษณะ

1. แรงจูงใจ (Motive) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน
2. อุปนิสัย (Trait)บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น
3. บทบาททางสังคม (Social Role) ทัศนคติ คานิยม ความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคล
เชื่อวาตนเองเปน
4. ความรู (Knowledge) ความรูเฉพาะดานของบุคคล
5. ทักษะ (Skill) สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความชํานาญ

Competency แตก
แตกตตางจากทักษะ ความรู ทัศนคติ และแรงจูงใจ อยางไร
เนื่องจาก สมรรถนะ (Competency) เปนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะ (Attributes) จึงสงผลใหคนทั่วไปสับสนวา สมรรถนะ (Competency) แตกตางจากความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ/แรงจูงใจ (Attitude/Motive) อยางไร หรือความรูหรือทักษะที่บุคคลมีอยูนั่นถือเปน Competency หรือไม
เพื่อ ไมใหเกิดความสับสน สถาบัน Schoonover Associates ไดมีการศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไวดังนี้
สมรรถนะ VS ความรู
ความรู อยางเดียวไมถือเปน สมรรถนะ เวนแตความรูในเรื่องนั้นจะนํามาประยุกตใชกับงานใหประสบผลสําเร็จ
จึงถือเปนสวนหนึ่งของ สมรรถนะ
ตัวอยาง ความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ “ราคา” ในตลาด ถือเปนความรู แตความสามารถในการนํา
ความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ”ราคา” ในตลาดมาพัฒนารูปแบบการกําหนด “ราคา” ไดนั้น จึงจะถือเปน “สมรรถนะ”
สมรรถนะ VS ทักษะ
ทักษะ (Skill) อยางเดียวไมถือเปน สมรรถนะ แตทักษะที่กอใหเกิดผลสําเร็จอยางชัดเจนถือเปน สมรรถนะ
ตัวอยาง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม เปนทักษะ แตความสามารถในการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหม
(Positioning) ในตลาดใหแตกตางจากคูแขง ถือเปน “สมรรถนะ”
สมรรถนะ VS แรงจูงใจ/คุณลักษณะ
สมรรถนะ ไมใชแรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive/Attitude) แตเปนแรงขับภายใน ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่
ตนมุงหวังไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของเขา
ตัวอยาง การตองการความสําเร็จ เปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่ตองการ
สรางผลงานที่ดี แตความสามารถในการทํางานใหสําเร็จไดตรงตามเวลาที่กําหนด ถือเปน “สมรรถนะ”
☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ที่มา : สํานักงาน ก.พ.

โปรดติดตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงานในคราวหนา

