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จากบทความในตอนที่ ผ่ า น ๆ มา ผู้ เขี ย นได้ ใช้ เวลาในการอธิ บ ายถึ ง การก าหนด Competency หรื อ
ความสามารถที่ จ ะน ามาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น หาข้ อที่ พ นัก งานต้ องพั ฒ นา ด้ วยการประเมิ น ช่ อ งว่ า ง
ความสามารถ ซึ่งบทความฉบับนี ้ผู้เขียนจะนาเสนอแนวทางการประเมิน Competency ของพนักงานเพื่อวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของพนักงาน เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถกาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาพนักงานตามจุดอ่อนที่ประเมินได้
จะเห็นได้ ว่าการประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงาน หรื อ Competency Gap Assessment เป็ นการ
วิเคราะห์วา่ พนักงานที่ผ้ บู งั คับบัญชาดูแลรับผิดชอบนันมี
้ พฤติกรรมการทางานเป็ นไปอย่างที่ต้องการหรื อไม่ พูดง่าย ๆ ก็
คือ ว่า เป็ นการน าเกณฑ์ ห รื อ ปั จ จัยที่ ค าดหวัง (Future-What should be) เปรี ย บเที ย บกับ พฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึน้ จริ งของ
พนักงาน (Present-What is) ดังภาพแสดงต่อไปนี ้
จากภาพแสดงพบว่าผลที่เกิดขึ ้นจากการประเมินช่องว่างความสามารถนันมี
้ 3 ลักษณะได้ แก่
1. ความสามารถในการท างานปั จจุบัน มากกว่าความสามารถที่ ค าดหวัง – ผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด ขึน้ เป็ นจุด แข็ ง
(Strength)
2. ความสามารถในการทางานปั จจุบนั ตรงตามความสามารถที่คาดหวัง – ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นเป็ นไปตามที่
ผู้บงั คับบัญชากาหนดขึ ้น (Meet Target)
3.

ความสามารถในการทางานปั จจุบันน้ อยกว่าความสามารถที่คาดหวัง – ผลลัพ ธ์ ที่เกิดขึน้ เป็ นจุดอ่อน
(Weakness)

จากผลการประเมิ น ช่ องว่างความสามารถทัง้ 3 ลัก ษณะที่ ได้ กล่าวถึ งไปแล้ วนัน้ ไม่ว่า จะเป็ นจุด แข็ ง ตาม
มาตรฐานที่คาดหวัง และจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน ซึง่ ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานนัน้ ผู้เขียนเสนอแนะ
ว่าผู้บังคับบัญ ชาควรคัดเลือกจุดอ่อนนามาพัฒ นาก่อน เนื่องจากตราบใดที่พ นักงานยังคงรับ ผิดชอบงานในปั จจุบัน
พนักงานควรได้ รับการพัฒนาความสามารถที่เป็ นจุดอ่อนก่อน เพราะความสามารถนันจะมี
้
ผลต่อเป้าหมายหรื อผลสาเร็ จ
ของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตามการพัฒนาจุดอ่อนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องกาหนดช่วงเวลาในการพัฒนา มิใช่ว่า
พัฒนาไปเรื่ อย ๆ โดยไม่มีที่สิ ้นสุด เช่น ไม่เกิน 1 ปี หรื อไม่เกิน 2 ปี เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กั บความจาเป็ นเร่ งด่วนของงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ และเมื่ อ ผู้บั ง คับ บัญ ชาพยายามหาเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาจุ ด อ่ อ นให้ กั บ พนัก งานแต่ ล ะคนแล้ ว แต่
ความสามารถนันกลั
้ บไม่ได้ รับการพัฒนาเพิ่มขึ ้น ผู้เขียนเสนอแนะว่าผู้บงั คับบัญชาควรจะนาจุดแข็งมาพิจารณา ด้ วยการ
วิเคราะห์วา่ พนักงานคนนันมี
้ จดุ แข็งอะไร และหางานที่เหมาะสมกับจุดแข็งที่พนักงานมี

ตัวอย่างเช่น พนักงานบัญชี ชื่อคุณสุดสวย รับผิดชอบจัดทาการเปิ ดและปิ ดบัญชี รวมถึงจัดทารายงานบัญชี
ทังนี
้ ้ตาแหน่งงานพนักงานบัญชีนนจ
ั ้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ ความสามารถในเรื่ องความละเอียดรอบคอบ แต่เมื่ อประเมิน
ช่องว่างความสามารถแล้ ว กลับพบว่าความสามารถเรื่ องความละเอียดรอบคอบกลับเป็ นจุดอ่อนของคุณสุดสวย ซึ่ง
ผู้เขียนเสนอแนะว่าหัวหน้ าคุณสุดสวยจะต้ องคิดหาวิธีการพัฒนาความละเอียดรอบคอบของคุณสุดสวยก่อน โดยการ
กาหนดช่วงเวลาในการพัฒนาคุณสุดสวยในความสามารถข้ อนี ้ อาจจะช่วงเวลา 2 ปี ในการพัฒนาคุณสุดสวย แต่เมื่อครบ
กาหนด 2 ปี แล้ ว คุณสุดสวยยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถข้ อนี ้ได้ แล้ ว หัวหน้ างานควรจะนาผลการประเมินช่องว่าง
ความสามารถจากการพิ จารณาจุด แข็งของคุณ สุดสวย นั่น ก็ คื อ คุณ สุดสวยมีทักษะในการพูดโน้ มน้ าวใจผู้อื่น ชอบ
แสดงออก ดังนันหั
้ วหน้ างานควรจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมกับความสามารถที่เป็ นจุดแข็งของคุณสุดสวย เช่น ให้
คุณสุดสวยโอนย้ ายงานไปทางานขาย งานการตลาด งานฝึ กอบรม งานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ ในการประเมินช่องว่างความสามารถที่นอกเหนือจากการปรับปรุ งงานที่รั บผิดชอบอยู่ใน
ปั จจุบันให้ ดีขึ ้นแล้ ว หัวหน้ างานยังสามารถจัดคนให้ เหมาะสมกับงาน (Fit the right man to the right job at the right
competency) ผลของการจัดคนให้ เหมาะสมกับงานนันย่
้ อมทาให้ องค์การสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลให้ ออก
นามาใช้ ประโยชน์ให้ มากขึ ้น ซึ่ งผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนมีศกั ยภาพในตัวเอง ประเด็นสาหรับขององค์ การแต่ละแห่งที่ต้อง
ตระหนักไว้ เสมอก็คือ จะทาอย่างไรให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับรู้ศกั ภาพหรื อจุดแข็งของพนักงาน ทังนี
้ ้การนา Competency มาใช้
ในการประเมินช่องว่างที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนนัน้ ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ บู ริ หารรู้จกั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนเอง
มากขึ ้น
มีคาถามต่อไปว่า หากองค์การไม่มี Competency องค์การสามารถจัดทา Competency Gap Assessment ได้
หรื อไม่ ผู้เขียนต้ องขอเน้ นย ้าเสมอว่า Competency ไม่ใช่เรื่ องใหม่ Competency ถือว่าเป็ นเหล้ าเก่าในขวดใหม่ ที่มีการ
นามาจัดทาเป็ นระบบให้ ง่ายขึ ้น มีการจัดระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level: PL) ซึ่งในแต่ละ PL จะมีการกาหนด
ดัชนีบ่งชีพ้ ฤติกรรม (Behavior Indicators: BI) ดังนัน้ องค์ การจึงไม่ควรยึดติดกับการมี Competency หรื อไม่มีแค่นนั ้
เพราะที่จริ งแล้ วองค์การแต่ละแห่งมีการกาหนด Competency แล้ ว เพียงแต่ว่าบางองค์การอาจจะยังไม่มีระบบที่ชดั เจน
ขาดการจัดทา PL และ BI ของแต่ละ PL
ดังนันการประเมิ
้
นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน นอกเหนือจากการนา Competency มาใช้ ประเมินแล้ ว
ผู้ประเมินสามารถนา Competency หรื อที่องค์การบางแห่งเรี ยนว่า คุณลักษณะของตาแหน่งงาน (Characteristics) ที่
กาหนดขึ ้นใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description: JD) หรื อปั จจัยที่กาหนดขึ ้นในแบบฟอร์ มประเมินผลงานมาใช้ เป็ น
เกณฑ์ ห รื อกรอบในการพิ จารณาหาจุด แข็งและจุด อ่อ นของพนักงาน เพี ย งแต่ว่าเกณฑ์ ที่ ได้ จาก JD หรื อแบบฟอร์ ม
ประเมินผลงานนันยั
้ งขาดเรื่ องของดัชนีบง่ ชี ้พฤติกรรม (Behavior Indicators) ที่เฉพาะเจาะจงเท่านัน้
ในบทความฉบับหน้ าผู้เขียนจะนาเสนอรู ปแบบการประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงานว่ามีรูปแบบ
ใดบ้ าง ใครควรจะเป็ นผู้ที่ทาหน้ าที่ในการประเมินความสามารถของพนักงาน... แล้ วพบกันฉบับหน้ าค่ะ

