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Competency  กับการนํามาใชในกองทัพอากาศ 
 

มี ผูบั งคับบัญชาหลายทานถามผมเกี่ ยวกับแนวความคิดการบริหารกํา ลังพลของ
กองทัพอากาศวาควรจะมีแนวทางอะไรใหม ๆ บางหรือไม ในฐานะที่ผมทํางานเปนฝายอํานวยการดาน 
กําลังพล และทางราชการอุตสาหสงใหผมไดมีโอกาสไปศึกษาในระดับปริญญาโท ดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยและองคกร ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  ผมก็ไดเรียนทานเหลานั้นวา  ขณะนี้องคกร
หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนสวนใหญไดนําเอาระบบ Competency - Based Management (การบริหาร
ขีดความสามารถของคนเพื่อผลสําเร็จขององคการ) มาใชเปนหลักการบริหาร   หลายองคกรพยายามใช
ทรัพยากรที่มีการศึกษาและจัดทําดวยตนเองแบบ Do it  yourself  ในขณะเดียวกันกับที่บางหนวยงานใช
วิธีการวาจางที่ปรึกษามาจัดทําให เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานไดจริง  สําหรับกองทัพอากาศเองเรื่องนี้ถือวาเปนเรื่องใหม เราจึงควรมาศึกษากันวา Competency 
นั้นคืออะไร และมีประโยชนอยางไร จะสามารถนํามาปรับใชในกองทัพอากาศไดอยางไร 

 
ความหมาย 

จากความหมายของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน พอจะสรุปความหมายของ Competency 
ออกเปน 2 กลุมดังนี้ (ณรงควิทย แสนทอง, 2547)   

 กลุมท่ี  1  
 หมายถึง  บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) 
 กลุมท่ี  2 
 หมายถึง  กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะของบุคคล 

(Attributes) หรือเรียกกันวา KSAs ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกมาของแตละ
บุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได 

 
คําแปล 

 ช่ือเรียกของ Competency 
 -  ความสามารถ 
 -  ศักยภาพ 
 -  สมรรถนะ 
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จุดเริ่มตน 

 ชวงตนทศวรรษที่ 1970 ศาสตราจารย David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด ไดพัฒนาแบบทดสอบขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อใชวัดวาทัศนคติ และนิสัยอะไรบางที่ผูที่ประสบความสําเรจ็
มี และคนที่ไมประสบความสําเร็จไมมี (Competency Models, Anntoinette D. Lucia, 1999,  
หนา 15) 

 
ท่ีมาของ Competency 

 Competency ของคนเกิดไดจาก  3  ทางคอื 
 -  เปนพรสวรรคที่ติดตัวมาตั้งแตเกดิ 
 -  เกิดจากประสบการณการทํางาน 
 -  เกิดจากการศึกษาฝกอบรม 
 
ประเภทของ Competency 

 Competency แบงออกเปน  3  ประเภทคือ 
 1.  Core  Competency 
  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวม ที่จะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ได 

 2.  Job Competency 
  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะชวงสงเสริมใหคน ๆ นั้นสามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น ๆ ได
สูงกวามาตรฐาน 

 3.  Personal Competency 
  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ทําใหบุคคลคนนั้นมีความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโดดเดนกวาคนทั่วไป 
เชน พวกที่สามารถอาศัยอยูกับแมลงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียก Personal Competency วา 
“ความสามารถพิเศษสวนบุคคล”  
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ประโยชนของ Competency 

 Competency มีประโยชนดังนี้ 
 1.  ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคการ 
  Competency ที่เปนหลักหรือที่เรียกกันวา Core Competency นั้นจะชวยใน

การสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
วิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธขององคการ และ Core Competency เปรียบเสมือนตัวเรงปฏิกิริยาใหเปาหมาย
ตาง ๆ บรรลุเปาหมายไดดีและเร็วยิ่งขึ้น 

 2.  การสรางวฒันธรรมองคการ (Corporate Culture) 
  ถามีที่ดินวางเปลาอยูผืนหนึ่ง และเจาของที่ดินไมไดปลูกอะไรไว ไมนาน 

ที่ดินผืนนั้นก็จะเต็มไปดวยตนไมใบหญาที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยิ่งปลอยไวนานเทาไหร โอกาสที่จะ
ขุดถอนก็ยอมยากมากขึ้นเทานั้น โอกาสที่เราจะเขาไปปลูกตนไมพืชผักที่เปนประโยชนก็นอยลง เพราะตนไม
ที่ขึ้นอยูเดิมไดหยั่งรากลึกเกินไป 

  เชนเดียวกันกับองคการ ถาองคการใดไมไดออกแบบวัฒนธรรมโดยรวม
ขององคการไว อยูไปนาน ๆ พนักงานหรือบุคลากรจะสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ซ่ึง
วัฒนธรรมองคการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ อาจจะมีบางอยางสนับสนุนหรือเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของ
องคการ แตวัฒนธรรมบางอยางอาจจะเปนปญหาอุปสรรคตอการเติบโตขององคการ 

                  ดังนั้น Competency จึงมีประโยชนตอการกําหนดวัฒนธรรมองคการดังนี ้
- ชวยสรางกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองคการโดยรวมให

เปนไปในทิศทางเดียวกนั 
- ชวยสนับสนนุการดําเนนิงานขององคการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ชวยใหเห็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในภาพรวมขององคการไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 
- ชวยปองกนัไมใหเกิดวฒันธรรมองคการตามธรรมชาติที่ไมพึงประสงคได 

 

  3.  เปนเครื่องมือในการบริหารดานทรัพยากรมนุษย 
 3.1 การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) 
  Competency มีประโยชนในการคัดเลือกบุคลากรดังนี ้
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- ชวยใหการคัดเลือกคนเขาทํางานถูกตองมากขึ้น เพราะคนบางคนเกง มี
ความรูความสามารถสูง ประสบการณดี แตอาจจะไมเหมาะสมกับลักษณะการทํางานในตําแหนงนั้น ๆ 
หรือไมเหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการก็ได 

- นําไปใชในการออกแบบคําถามหรือแบบทดสอบ 
- ลดการสูญเสียเวลาและคาใชจายในการทดลองงาน 
- ชวยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาฝกอบรมพนักงานใหม

ที่มีความสามารรถไมสอดคลองกับความตองการของตําแหนงงาน 
- ปองกันความผิดพลาดในการคัดเลือก เพราะหลายครั้งที่ผูทําหนาที่คัดเลือก

มีประสบการณนอย ตามผูสมัครไมทัน พูดงาย ๆ ก็คือโดนผูสมัครหลอกนั่นเอง 
 3.2  การพัฒนาและฝกอบรม (Training & Development) 
  Competency มีประโยชนในการพัฒนาและฝกอบรมดังนี้ 

- นํามาใชในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและฝกอบรม 
(Training Road Map) 

- ชวยใหทราบวาผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ จะตองมีความสามารถเรื่องอะไรบาง
และชองวาง (Training Gap) ระหวางความสามารถที่ตําแหนงตองการกับ ความสามารถที่เขามีจริงหางกันมาก
นอยเพียงใด เพื่อนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถสวนบุคคล (Individual Development Plan) 
ตอไป 

- ชวยในการวางแผนการพัฒนาผูดํารงตําแหนงใหสอดคลองกับเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ ดวยการนําเอา Competency ของตําแหนงงานที่สูงขึ้นไปมาพัฒนาบุคลากรในขณะที่
เขายังดํารงตําแหนงงานที่ต่ํากวา 
 3.3  การเลื่อนระดับปรับตาํแหนง (Promotion) 
  Competency มีประโยชนในการเลื่อนระดับและปรับตาํแหนงดังนี ้

- ใชในการพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงหรือระดับที่สูงขึ้น
ไป โดยพิจารณาทั้งในเรื่องของความสามารถในงาน (Technical Competencies) และความสามารถทั่วไป 
(General Competencies) เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานระบบการคิด 

- ชวยปองกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับปรับตําแหนงเหมือนอดีตที่
ผานมาดังคํากลาวที่วา “ไดหัวหนาแย ๆ มาหนึ่งคน และสูญเสียผูปฏิบัติงานเกง ๆ ไปอีกหนึ่งคน” ซ่ึงหมายถึง 
การที่องคการพิจารณาเลื่อนตําแหนงคน จากคุณสมบัติที่วาคน ๆ นั้นทํางานเกงในตําแหนงเดิมอยูมานาน 
ผลงานดีตลอด ซ่ือสัตยสุจริต แลวตอบแทนเขาโดยการเลื่อนตําแหนงงานใหสูงขึ้น ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงผู
ที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงนั้น เขาไมมีความสามารถในการปกครองคนเลย 
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 3.4 การโยกยายตําแหนงหนาท่ี (Rotation) 
  Competency มีประโยชนในการโยกยายตําแหนงหนาที่ดังนี ้

– ชวยใหทราบวาตํ าแหนงที่ จะย ายไปนั้น  จํา เปนตองมี  Competency 
อะไรบาง แลวผูที่ยายไปมีหรือไมมี Competency อะไรบาง 

– ชวยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพราะถายายคนที่มี Competency ไม
เหมาะสมไป อาจจะทําใหเสียทั้งงานและกําลังใจของผูปฏิบตัิงาน 
 3.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน (Performance Appraisal) 
  Competency มีประโยชนในการประเมนิผลการปฏิบัติงานดังนี ้

- ชวยใหทราบวา Competency เร่ืองใดที่จะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดสูงกวาผลงานมาตรฐานทั่วไป 

- ชวยในการกําหนดแผนพัฒนาความสามารถสวนบุคคล 
 3.6 การบริหารผลตอบแทน (Compensation) 

Competency มีประโยชนในการบริหารผลตอบแทนดังนี้ 
– ชวยในการกําหนดอัตราวาจางพนักงานใหมวาควรจะไดรับตอบแทนที่

เหมาะสมกับระดับความสามารถ ไมใชกําหนดอัตราจางเริ่มตนดวยคุณวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตที่ผานมา 
– ชวยในการจายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้น ไมใชจาย

ผลตอบแทนตามอายุงานหรือจํานวนปที่ทํางานเพิ่มขึ้นเหมือนสมัยกอน 
 

สรุป   
แมวา Competency จะเปนศัพทใหมสําหรับหลายคน แตในความเปนจริงแลวสวนประกอบ

ของ Competency ก็คือส่ิงที่เราไดยินไดเห็นและคุนเคยกันอยูแลว ไมวาจะเปนเรื่องของความรู พฤติกรรม 
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย เพียงแตคําวา Competency จะชวยจัดระบบของสิ่งตาง ๆ ดังกลาวใหเห็น
ภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเทานั้น  แต... ส่ิงสําคัญที่โดดเดนขึ้นมาหลังจากมีคําวา Competency คือการนําเอา 
Competency ไปใชประโยชนในการบริหารบุคลากรขององคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลให
องคการสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน (Vision)  ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ (Strategy) ที่กําหนดไวไดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนกัน จึงเปนขอพิจารณาวาถึงเวลาหรือยังที่กองทัพอากาศจะไดนําเอา Competency 
มาใชในการบริหารกําลังพลของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ยังมปีจจัยสําคัญอกีหลายประเดน็ที่จะตองนํามาพิจารณา 
ประกอบดวย ซ่ึงผมจะไดพดูถึงในโอกาสตอไป 
 

__________________________ 
 


