ปฏิบัตติ นอย่ างไร….ให้ เป็ นพนักงานดาวเด่ น (Talented People) ตอน แนวคิดการ
ประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงาน (2)

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

บทความฉบับ ที่แ ล้ วได้ กล่าวถึงการประเมิน ผลงานของพนักงานไปแล้ ว สาหรั บ บทความนีจ้ ะกล่าวถึงการ
ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อแยกแยะพนักงานที่เป็ นพนักงานดาวเด่นและพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานดาวเด่นของ
องค์กรว่า ทังนี
้ ้คาว่า ศักยภาพ (Potential) จะหมายถึง พลังงานภายในที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ยังไม่ได้ ถกู นามาใช้ หรื อพัฒนา
อย่างเต็มที่ ดังนันการพั
้
ฒนาเพียงแค่ความสามารถในปั จจุบนั ของพนักงานจึงไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ องค์กรสามารถ
สร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับตลาดภายนอกได้
และด้ วยเหตุนี ้เองจึงทาให้ องค์กรต่างพยายามจะค้ นหาและดึงศักยภาพที่มีอยูข่ องพนักงาน โดยการออกแบบเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์ และระบุถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพราะศักยภาพเป็ นสิ่งที่บ่งบอกได้ ถึงมูลค่าหรื อคุณค่าในตัว
พนักงานที่จะส่งผลต่อความสาเร็ จในอนาคต (Future Value) พบว่าเครื่ องมือที่จะนามาใช้ ในการประเมินหาศักยภาพของ
พนักงานนัน้ ได้ แก่
การใช้ แบบประเมินศักยภาพ – วิธีการนีจ้ ะนา Competency ที่กาหนดขึ ้นแล้ วมาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินหา
ศักยภาพของพนักงานแต่ละคน ด้ วยการประเมินพฤติกรรมในปั จจุบนั ของพนักงานเทียบกับพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ พบว่า
“ศักยภาพ” จึงเป็ นความสามารถหรื อเป็ นพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมากกว่าหรื อเกินกว่าพฤติกรรมที่หวั หน้ างาน
คาดหวังไว้
ข้ อดี : ได้ ข้อมูลที่ตรงความจริง ถูกต้ อง และละเอียดครบถ้ วน
ข้ อจากัด : ใช้ เวลาในการวิเคราะห์หา Competency และพฤติกรรมที่คาดหวังของตาแหน่งงาน และการประเมิน
ศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
การใช้ แบบทดสอบความสามารถ – โดยการจ้ างผู้เชี่ ยวชาญมาช่วยในการออกแบบทดสอบเพื่ อหาศักยภาพของ
พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะเน้ นการทาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณลักษณะภายในส่วนบุคคล เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง
การมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน เป็ นต้ น
ข้ อดี : ได้ ข้อมูลที่ตรงความจริง ถูกต้ อง และละเอียดครบถ้ วน

ข้ อจากัด : 1. จัดตังงบประมาณเพื
้
่อจ้ างผู้เชี่ยวชาญ
ใช้ เวลาในการออกแบบทดสอบทีเ่ หมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กร
การสัมภาษณ์ – เป็ นการพูดคุยกับพนักงาน เพื่อค้ นหาศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในของพนักงาน ซึ่งยังไม่ได้ นาออกมาใช้
อย่างเต็มที่ ดังนันผู
้ ้ ที่มีหน้ าที่ในการสัมภาษณ์ควรได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาถึงเทคนิคและวิธีการในการสัมภาษณ์เพื่อ
วิเคราะห์หาศักยภาพที่โดดเด่นของพนักงาน
ข้ อดี : ได้ ข้อมูลที่ตรงความจริ ง ถูกต้ อง และละเอียดครบถ้ วน
ข้ อจากัด : 1. ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์นาน หากผู้สมั ภาษณ์ไม่สามารถสรุปการสัมภาษณ์ได้
2. ผู้สมั ภาษณ์จะต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์หาศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวพนักงานได้
การทดสอบความรู้ เชิงวิชาการ – เป็ นการให้ พนักงานตอบคาถามในเชิงวิชาการ โดยข้ อคาถามที่ถามนันจะอ้
้ างอิงถึง
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกั บการทางาน ด้ วยการตังข้
้ อคาถามอาจจะเป็ นคาถามปลายเปิ ด หรื อคาถาม
ปลายปิ ด เพื่อเป็ นการทดสอบความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเอง
ข้ อดี : ได้ ข้อมูลที่ตรงกับสายงานเฉพาะของพนักงาน โดยเน้ นไปที่ความรู้ความเข้ าใจในแนวคิดและหลักการเชิงทฤษฎี
ข้ อจากัด : ใช้ เวลานานในการออกแบบทดสอบความรู้เชิงวิชาการ
การทดลองปฏิบัติ – เป็ นการให้ พนักงานได้ มีโอกาสทดลองปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ จริ ง ๆ ซึ่งอาจจะใช้ การจาลองสถานการณ์
(Simulation Techniques) หรื อ การมอบหมายงานเป็ น โครงการ (Project) ทัง้ นี ก้ ารทดลองปฏิ บัติจะท าให้ ผ้ ูประเมิ น
วิเคราะห์ถึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวของพนักงานได้ อย่างเที่ยงตรงและถูกต้ อง
ข้ อดี : พนักงานเกิดทักษะและความชานาญในงาน กิจกรรม หรื อโครงการที่มอบหมายให้ ปฏิบตั ิ
ข้ อจากัด : 1. ความรู้และความเข้ าใจของวิทยากรผู้สอนที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะสอน
2. การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อการทดลองปฏิบตั ิจริ ง
การสั ง เกตพฤติ ก รรม – การประเมิ น ศัก ยภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารสังเกตพฤติ ก รรมของพนัก งานนัน้ อาจจะใช้ ร ะยะเวลา
พอสมควร ซึ่งผู้สงั เกตควรมีเวลามากพอที่จะประเมินศักยภาพของพนักงานคน ๆ นัน้ ทังนี
้ ้ผู้สงั เกตที่จะทาหน้ าที่ในการ
ประเมินศักยภาพของพนักงานควรมีความรู้ความเข้ าใจในขอบเขตงานของพนักงานคน ๆ นันเป็
้ นอย่างดี
ข้ อดี : ได้ ข้อมูลที่ตรงความจริ ง ถูกต้ อง และละเอียดครบถ้ วน
ข้ อจากัด : 1. ใช้ เวลาในการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน

2. ผู้สงั เกตจะต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์หาศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวพนักงานได้
พบว่าการประเมิ น หาศักยภาพของพนักงานนัน้ ไม่จ าเป็ น จะต้ องใช้ วิธีก ารใดวิธีก ารหนึ่งเท่านัน้ ผู้ ประเมิ น
สามารถเลือกใช้ วิธีการต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ นักวิชาการจะเรี ยกวิธีการตรวจสอบข้ อมูล
(Double - Checking) จากวิธีการประเมินมากกว่าหนึง่ วิธีการนี ้ว่า “Triangulation”
ดังนัน้ ไม่ ว่า จะเป็ น การประเมิ น ผลงาน (Performance Appraisal) และการประเมิ น ศัก ยภาพของพนัก งาน
(Potential Assessment) จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย หากเป็ นเพียงแค่ประเมินไปเพื่อให้ ร้ ูวา่ พนักงานคนใดมีผลงานหรื อ
ศักยภาพมากหรื อน้ อยกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ ภายหลังจากการประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงานเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หัวหน้ างานควรจะหาวิธีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักก็
เพื่อ ดึงความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่นของพนักงานมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
ความสามารถที่เป็ นจุดอ่อนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
สรุ ปว่า การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงานจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ถูกนามาใช้ เพื่อการ
บริ หารและพัฒนาพนักงานแต่ละคน โดยสามารถนามาใช้ เพื่อแยกแยะว่าบุคลากรในองค์กรใครบ้ างที่เป็ นพนักงานดาว
เด่ น และใครบ้ า งที่ ไม่ ใช่ พ นัก งานดาวเด่ น ในแง่มุม ของการประเมิ น นัน้ เป็ น เรื่ อ งที่ หัว หน้ า งานควรเอาใจใส่แ ละให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะพนักงานดาวเด่น หรื อ Talented People ถือได้ ว่าเป็ นทรัพยากรหลักอันนาไปสู่การ
บริ หารและพัฒนางานตามที่ได้ รับมอบหมาย และหากปราศจากเครื่ องมือที่ถกู นามาใช้ ในการประเมินหาความสามารถ
และศักยภาพของพนักงานแล้ ว หัวหน้ างานย่อมไม่มีโอกาสรับรู้ เลยว่าลูกน้ องแต่ละคนควรจะพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพในด้ านใดบ้ าง

