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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION) 

การวิเคราะห์ช่องว่าง Competency (Gap Analysis) 

             ผลการจดัท า และวเิคราะห์ Competency Profile ของพนกังานฝ่ายบคุคลทา่นหนึง่จากตอนท่ีแล้ว ควรน ามาสรุป
เป็นแผนผงั ซึง่ผู้ เขยีนแนะน าให้ใช้ Radar Chart เพราะจะเห็นได้ชดัเจนกวา่ หรือจะเป็นแผนผงัชนดิอื่นๆก็ได้ครับ 

             ความคาดหวงัขององค์กรอยูท่ี่ระดบัคะแนน 3 ของทกุ Competency แตส่มมติ วา่ผลการประเมินของพนกังาน
ทา่นนี ้ได้คะแนนดงันี ้

Competency ระดับ คาดหวัง GAP 

ทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 -1 

ทกัษะการจดัท าและน าเสนอรายงาน 2 3 -1 

ความรู้ในกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 1 3 -2 

ความรู้ในเร่ืองประกนัสงัคม 1 3 -2 

ความรู้ในเร่ืองกองทนุเงินทดแทน 1 3 -2 

มนษุยสมัพนัธ์ 3 3 0 

การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู 2 3 -1 

การสือ่สาร 2 3 -1 

 ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่า พนกังานท่านนีม้ีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีมาก ควรจะต้องรักษาไว้และชมเชย แต่ยงัขาดความ
ความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ประกนัสงัคมและกองทนุเงินทดแทนมากที่สดุ จึงจดัเป็นกลุม่แรกที่ควรเขารับการฝึกอบรมโดยเร็ว 
ถดัมาจึงคอ่ยจดัการฝึกอบรมในเร่ืองที่ยงัค้างอยู่ ปัญหาถดัมา คือ จะจดัหลกัสตูรอะไรให้กบัพนกังานท่านนี ้ให้พิจารณา
รายละเอียดของนิย ามที่ประเมิน Competency ครับ 



             มาถึงบรรทดันี ้ผู้ เขียนขอเดาใจทา่นผู้อา่นวา่ ผู้อา่นคิดวา่ง่ายคงไมย่ากเทา่ใด แตล่องถามตนเองสกันิดครับวา่ ถ้า
องค์กรของทา่นมีพนกังานประมาณ 50 คน คงพอประเมินกนัได้ แต่ถ้าพนกังานสกั 300-500 คน จะประเมินกนัได้หรือไม ่
? ค าตอบคือ “ ได้ ” ครับ แตค่วรจดัหลกัสตูรเร่ืองการประเมิน Competency นีใ้ห้ แก่พนกังานทกุท่าน แล้วให้หวัหน้างาน
หรือผู้จดัการของแตล่ะแผนกแตล่ะฝ่ายรวบรวมข้อมลูขึน้มา โดยมีฝ่ายบคุคลเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลอื 

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) 

             โดยประสบการณ์ที่ผู้ เขียนตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ISO พบว่า เมื่อไปตรวจสอบฝ่ายบคุคลและฝึกอบรม 
มกัจะพบปัญหาเร่ืองการจดัท า “ ความจ าเป็นในการฝึกอบรม ” ของพนกังานที่จดัท าแผนการฝึกอบรมที่ไม่ได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการท างานของพนกังานเป็นหลกั แต่ท าขึน้เพื่อให้ผ่านการรับรอง ISO ผู้ เขียนจึงมกัจะได้ค าตอบของกา 
รหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมในลกัษณะ 

 สง่แบบสอบถามไปให้หวัหน้างานของแผนกตา่งๆกรอกมา แล้วจดัให้ 
 ให้หวัหน้างานของแผนกตา่งๆเสนอมาเอง แล้วจดัให้ 
 ให้ผู้จดัการของแผนกหรือฝ่ายเขียนมาให้วา่ต้องการฝึกอบรมเร่ืองอะไร แล้วจดัให้ 
 ผู้จดัการฝ่ายบคุคลก าหนดให้เอง 
 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล ร่วมกบัผู้จดัการฝ่ายตา่งๆร่วมกนัเขียนเสนอมา 
 ผู้จดัการโรงงานหรือเอ็มดีสัง่ให้อบรมเร่ืองอะไรบ้าง 
 ฯลฯ 

             ต้องย้อนกลบัไ ปดูวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม ตามข้อก าหนดที่ 6.2.2 (a) ISO 9001:2000 “ ก าหนด
ความสามารถที่พึงมีของผู้ปฎิบตัิงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภณัฑ์ ” ISO 14001:2004 ข้อก าหนดที่ 4.4.2 “ 
องค์กรต้องชีบ้ง่ความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมและระบบการบริหารงานสิง่แวดล้อม 
” ISO บอกเป็นนยัว่าการฝึกอบรมใดๆต้องค านึงถึงผลกระทบของคุณภาพ หรือ สิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิด
ความสามารถและจิตส านกึ 

             แตข้่อเท็จจริงจากการตรวจประเมิน ISO มกัจะพบว่า บางเร่ืองที่ฝึกอบรมมาจาก “Nice to Know” ของพนกังาน 
คือ พนกังานอยากรู้ ถึงแม้วา่จะไมเ่ก่ียวข้องกบังานท่ีท าก็ตาม แตบ่างเร่ืองที่เป็น “Need to Know” ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กบังานโดยตรงกลบัไม่ได้รับการฝึกอบรม ยกตวัอย่าง เช่น Supervisor ของไลน์ประกอบงาน ขอให้จดัหลกัสตูรการใช้
ภาษาอังกฤษ ทัง้ๆที่ลกัษณะงานหรือเอกสารไม่เก่ียวข้องกับภาษาต่างประเทศเลย และค าร้องขอนีผู้้ จัดการฝ่ายผลิต
รับรองด้วยว่าเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมของฝ่ายอีกด้วย ถามว่า ถ้าหากท่านอยู่ฝ่ายบคุคลและฝึกอบรม ท่านจะ
บรรจุหลกัสตูรนีเ้ป็น Training need หรือไม่ ? เพราะอะไร? แต่ค าตอบของกรณีดงักล่าว ปรากฏว่า ฝ่ายบุคคลและ
ฝึกอบรมจดัเป็น Training need ให้ครับ เพราะอะไรหรือครับ? เพราะวา่ 

1. ฝ่ายบคุคลและฝึกอบรมไมไ่ด้กลัน่กรองความจ าเป็นในการฝึกอบรมเร่ืองนัน้ๆก่อน 
2. ฝ่ายบคุคลและฝึกอบรมกลัน่กรองแล้ว แตเ่กรงใจฝ่ายผลติ 
3. ฝ่ายบคุคลและฝึกอบรมกลัน่กรองแล้วเห็นวา่ไมจ่ าเป็น แตจ่ดัให้เพราะท าเผ่ือไว้ก่อน 



             ผู้อ่านคิดว่า ค าตอบใดคือค าตอบที่สมเหตุสมผลส าหรับ Training need ในกรณีดงักล่าว ค าตอบของเร่ืองนี ้
ผู้ เขียนไมข่อเฉลย แตเ่ร่ืองนีเ้ป็นข้อเท็จจริงที่พบในองค์กรหลายแหง่ บางทีบริษัทของผู้อ่านก็เป็นแบบนีก็้ได้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ เขียนก าลงัชีใ้ห้เห็นว่า สาเหตมุาจากองค์กรนัน้ไม่ได้วิเคราะห์การหา Training need โดยค านึงถึง Competency เป็น
หลกั 

             ดงันัน้ ผลจากการจดัท า Competency Gap Analysis (CGA) แล้วให้จดัท า Training need ตามตารางข้างลา่งนี ้

Competency ระดับ คาดหวัง GAP หลักสูตร เวลา เกณฑ์ประเมิน 

ทกัษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2 3 -1 
Introduction to MS 

Office 
Q2/48 

สอบผา่นหลกัสตูรและ
พิมพ์งานเสร็จทนัตามที่

ก าหนด 

ทกัษะการจดัท าและ
น าเสนอรายงาน 

2 3 -1 
น าเสนอรายงาน
อยา่งไรให้ถกูใจ

หวัหน้า 
Q2/48 

รายงานท่ีไมต้่องแก้ไข
ตอ่เดือน 

ความรู้ในกฎหมายแรงงาน
สมัพนัธ์ 

1 3 -2 
กฎหมายแรงงาน
สมัพนัธ์เบือ้งต้น 

Q1/48 
สอบผา่นหลกัสตูรและ
ข้อซกัถามของพนกังาน

ได้ตรงประเด็น 

ความรู้ในเร่ืองประกนัสงัคม 1 3 -2 
ความรู้ประกนัสงัคม

เบือ้งต้น 
Q1/48 

สอบผา่นหลกัสตูรและ
ข้อซกัถามของพนกังาน

ได้ตรงประเด็น 

ความรู้ในเร่ืองกองทนุเงิน
ทดแทน 

1 3 -2 
กองทนุเงินทดแทนกบั

พนกังาน 
Q1/48 

สอบผา่นหลกัสตูรและ
ข้อซกัถามของพนกังาน

ได้ตรงประเด็น 

มนษุยสมัพนัธ์ 3 3 0 - - - 

การรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมลู 

2 3 -1 
การวเิคราะห์ข้อมลู
ด้วยหลกัสถิต ิ

Q3/48 
ความแมน่ย าเทีย่งตรง

ของข้อมลู 

การสือ่สาร 2 3 -1 
การสือ่สารอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

Q3/48 ประเมิน 360 องศา 

              

ส าหรับกา รจดัท า Training need บนพืน้ฐานของ Competency คงไมย่ากเกินไป ผู้ เขียนขอตัง้ค าถามให้ผู้อ่าน

ลองตอบเลน่ๆดวู่า “ สมมติว่าผู้อ่านเป็นผู้จดัการฝ่ายบคุคลและฝึกอบรม มีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้เสนอให้จดัการฝึกอบรม



เร่ือง “ หลกัสตูรการขายอยา่งไรให้ได้เงิน ” เป็น Training need ส าหรับพนกังานจดัซือ้ทกุคน ท่านคิดว่า ท าไมฝ่ายจดัซือ้

จึงขอให้มีการฝึกอบรมเร่ืองดงักลา่ว และทา่นเห็นสมควรจดัให้ หรือไม ่เหตผุลคืออะไร? ผู้อ่านท่านใดอย ากทราบค าตอบ

ลองเมล์ไปท่ีผู้ เขียนเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัได้ครับ 


