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มีหลายคนมักตังค
้ าถามว่าใครควรจะเป็ นผู้ประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap
Assessment) ใช่หน่วยงานบุคคล (HR Department) หรื อไม่ ถ้ าไม่ใช่แล้ วใครควรจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของพนักงาน หรื อจะเป็ นตัวพนักงานเอง
พบว่าการประเมินความสามารถของพนักงาน ผู้บริ หารสามารถเลือกใช้ รูปแบบใดก็ได้ แต่คงไม่ใช่หน่วยงาน
บุคคลเป็ นผู้ประเมินพฤติกรรมของพนักงานอย่างแน่นอน ผู้เขียนขอนาเสนอรู ปบแบบการประเมินที่ผ้ บู ริ หารสามารถ
เลือกใช้ ได้ แบ่งเป็ น 4 รูปแบบหลัก ได้ แก่
1. Supervisor Evaluation
การประเมินพฤติกรรมของพนักงานโดยผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้ประเมิน เป็ นได้ ทงั ้ ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาเหนือชันขึ
้ ้นไป องค์การบางแห่งกาหนดให้ ผ้ บู ริ หาร 2 ระดับในการประเมินความสามารถของพนักงาน ได้ แก่
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง 1 คน และผู้บงั คับบัญชาเหนือชัน้ ขึ ้นไปอีก 1 คนเป็ นผู้ประเมิน เช่น การประเมินพนักงานขาย
กาหนดให้ หวั หน้ างานขายและผู้จดั การขายเป็ นผู้ประเมินพฤติกรรมการทางานของพนักงานขาย
ข้ อ ดี – การประเมิ น ด้ ว ยรู ป แบบนี ม้ ี ข้ อ ดี ก็ คื อ ผู้บ ริ ห ารจะเป็ นผู้ร้ ู ดี ที่ สุด ถึ ง พฤติ ก รรมการท างานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เนื่องจากเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับพนักงานโดยตรง รูปแบบการประเมินแบบนี ้จะทาให้ เกิดความเชื่อถือของข้ อมูล
มากกว่าการประเมินโดยให้ ฝ่ายบุคคลเป็ นผู้ประเมิน
ข้ อจากัด – ผู้บริ หารจะต้ องประเมินโดยอาศัยความเที่ยงตรง ไม่ควรมีอ คติเกิดขึ ้นในช่วงการประเมิน ดังนัน้
ฝ่ ายบุคคลควรจัดฝึ กอบรมเพื่อชี ้แจงวิธีการประเมินให้ กับผู้บริ หารว่าในระหว่างการประเมินควรหลีกเลี่ยงอคติที่เกิดขึ ้น
เช่น ประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นของพนักงานเร็ ว ๆ นี ้ หรื อประเมินจากความชอบ ความพอใจส่วนตัว หรื อประเมินโดย
ให้ คา่ คะแนนในระดับปานกลาง เป็ นต้ น

2. Self Evaluation
การประเมินพฤติกรรมโดยพนักงานเป็ นผู้รับผิดชอบในการประเมินเอง พนักงานจะต้ องพิจารณาจากเหตุการณ์
ทัง้ หมดและให้ ค่า คะแนนว่า ตนเองมี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ ใดบ้ า ง การประเมิ น แบบนี อ้ าจจะไม่เ หมาะกับ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เนื่องจากจะต้ องนาผลประเมินไปใช้ ในการเชื่อมโยงกับการปรับเงิ นเดือนขึน้
ประจาปี และการจ่ายโบนัสให้ กบั พนักงาน รวมถึงการเลื่อนระดับตาแหน่งงาน อย่างไรก็ตามการประเมินแบบนี ้อาจจะ
เหมาะกับการหาช่องว่างความสามารถของพนักงานเพื่อหาเครื่ องมือในการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล เนื่องจาก
บางครัง้ หัวหน้ างานไม่สะดวก ไม่วา่ งที่จะประเมินพฤติกรรมของพนักงาน
ข้ อดี – พนักงานมีสว่ นร่ วมในการประเมินตนเอง เปิ ดโอกาสให้ พนักงานวิเคราะห์ตนเองว่ามีจุดเด่น และข้ อที่
ต้ องพัฒนาอะไรบ้ าง อย่างน้ อยๆ พนักงานจะได้ รับรู้ สถานะของพฤติกรรมของตนว่าเป็ นไปตามที่ผ้ บู ั งคับบัญชาคาดหวัง
หรื อไม่
ข้ อจากัด – การประเมินแบบนี ้อาจได้ ผลประเมินที่ไม่ถูกต้ อง เนื่องจากพนักงานจะประเมินแบบเข้ าข้ าง
ตนเองโดยการให้ คะแนนในระดับที่สูงไว้ ก่อน เพราะเกรงว่าผลประเมินจะนาไปใช้ เพื่อการพิจารณาให้ คุณให้ โทษกับ
พนักงาน
3. 180 Degree Evaluation
เป็ นรูปแบบการประเมินโดยสองช่องทาง ได้ แก่ การประเมินโดยผู้บงั คับบัญชาและโดยพนักงาน เป็ นรูปแบบการ
ประเมินที่แก้ ไขข้ อผิดพลาดจากการประเมินโดยพนักงานเป็ นผู้ประเมินฝ่ ายเดียวเท่านัน้ อย่างไรก็ตามการประเมินด้ วย
รู ปแบบนี ้จะต้ องมีการกาหนดค่าน ้าหนัก (Weight) ในการประเมินว่าจะ ผู้บงั คับบัญชาประเมินจะเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ และ
พนักงานควรเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ พบว่าโดยส่วนใหญ่จะให้ คา่ น ้าหนักของผู้บงั คับบัญชาสูงกว่าพนักงาน เช่น หัวหน้ าประเมิน
ให้ 80% พนักงานประเมินตนเองให้ 20% หรื อองค์การบางแห่งให้ คา่ น ้าหนักของหัวหน้ าประเมิน 100% พนักงานประเมิน
ตนเองให้ 0% การให้ คา่ น ้าหนักเช่นนี ้องค์การมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการประเมิน แต่การคิด
ค่าคะแนนเพื่อหาช่องว่างความสามารถของพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินของผู้บงั คับบัญชาเป็ นหลัก
ข้ อดี – เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการประเมินแบบสองทางที่เน้ นให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในประเมิน นอกเหนือจาก
ผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้ประเมินแต่ฝ่ายเดียว ซึง่ การประเมินโดยรูปแบบ 180 องศา จะช่วยทาให้ ผ้ บู ริ หารรู้ ว่าพนักงานมอง
ตนเองอย่างไร หัวหน้ างานจะได้ วางแผนว่าจะพูดคุยกับพนักงานอย่างไรให้ พนักงานรู้ ว่าที่จริ งแล้ วพฤติกรรมของพนักงาน
เป็ นอย่างไรในมุมมองของหัวหน้ างาน โดยเฉพาะกรณีที่มีผลต่างของการประเมินอย่างมาก อย่างน้ อย ๆ หัวหน้ างานจะได้
หาข้ อมูลให้ พร้ อมก่อนในห้ วข้ อที่หวั หน้ าและพนักงานมีความเห็นไม่ตรงกัน
ข้ อจากัด – จริ งอยู่ที่ว่าการประเมินแบบนี ้จะทาให้ หวั หน้ างานมีข้อมูลในการพูดคุยกับพนักงาน แต่ปัญหาที่
อาจจะตามมาก็คือ หัวหน้ างานขาดเทคนิคหรื อจิตวิทยาในการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน โดยเฉพาะปั จจัยที่มองต่าง

มุมกัน ดังนันหน่
้ วยงานบุคคลจะต้ องให้ ความรู้และทาความเข้ าใจถึงแนวคิด รู ปแบบ และเทคนิคในการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
แก่พนักงาน เพื่อช่วยให้ หวั หน้ างานเกิดความมัน่ ใจในการพูดคุยกับพนักงาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็ นข้ อที่ต้องปรับปรุ ง
ของพนักงานแต่ละคน
4. 360 Degree Evaluation
เป็ นการประเมินโดยผู้ประเมินหลากหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้ างาน ตัวพนักงานเอง หรื อการประเมินโดย
ลูกค้ า ลูกน้ อง เพื่อนร่ วมงาน หรื อคู่ค้า แบบรอบทิศทาง กลุม่ ผู้ประเมินที่เลือกขึ ้นมานันควรเกี
้
่ยวข้ องกับการทางานของ
พนักงานคนนัน้ ๆ และควรมีการให้ น ้าหนักของกลุม่ ผู้ประเมินแต่ละกลุม่ ที่ไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่กลุม่ ผู้ประเมินที่เป็ น
ผู้บงั คับบัญชาจะให้ น ้าหนักสูงกว่าผู้ประเมินคนอื่น เนื่องจากผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับพนักงาน และเป็ นผู้รับรู้
พนักงานได้ ดีที่สดุ
ข้ อดี – ผู้บริ หารมีข้อมูลประกอบการพิจารณามากขึ ้น อย่างน้ อย ๆ มีการยืนยันถึงผลการประเมินที่เกิดขึ ้นจากผู้
ประเมินหลายกลุม่ นอกเหนือจากนี ้พนักงานจะได้ รับรู้วา่ แต่ละกลุม่ คนมองพฤติกรรมการทางานของตนอย่างไร ซึ่งจะทา
ให้ พนักงานมีข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของตนเองให้ ดีขึ ้น
ข้ อจากัด – การคัดเลือกผู้ประเมินว่าควรจะเป็ นใครในการประเมินความสามารถของพนักงาน เนื่องจาก
พนักงานอาจจะคุยนอกรอบกับผู้ประเมินคนอื่นๆ เพื่อให้ ผลการประเมินของตนเองอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้น มีผลทาให้ ค่าการ
ประเมินความสามารถที่ได้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง และเพื่อป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นนันหน่
้ วยงานบุคคลจะต้ องชี ้แจงว่า
รู ปแบบการประเมินแบบ 360 องศาเน้ นการพัฒนาความสามารถของพนักงานมากกว่าการนาผลมาใช้ ในการให้ คณ
ุ ให้
โทษกับพนักงาน ทังนี
้ ้การสือ่ สารที่ไม่ชดั เจนอาจจะทาให้ พนักงานเข้ าใจผิด และความเข้ าใจที่ ผิด ๆ จะทาให้ พนักงานไม่ให้
ความร่วมมือในการประเมินด้ วยความเป็ นจริ ง เกิดการแลกเปลีย่ นกับกลุม่ ผู้ประเมินกันเอง เช่น คุณสุดหล่อประเมินให้ คณ
ุ
สุดสวยสูง ซึง่ คุณสุดสวยก็ต้องประเมินความสามารถของคุณสุดหล่อสูงตามไปด้ วยเช่นกัน เป็ นต้ น

