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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
การวิเคราะห์ ช่องว่ าง Competency (Gap Analysis)
ผลการจัดทา และวิเคราะห์ Competency Profile ของพนักงานฝ่ ายบุคคลท่านหนึง่ จากตอนที่แล้ ว ควรนามาสรุป
เป็ นแผนผัง ซึง่ ผู้เขียนแนะนาให้ ใช้ Radar Chart เพราะจะเห็นได้ ชดั เจนกว่า หรื อจะเป็ นแผนผังชนิดอื่นๆก็ได้ ครับ
ความคาดหวังขององค์กรอยูท่ ี่ระดับคะแนน 3 ของทุก Competency แต่สมมติ ว่าผลการประเมินของพนักงาน
ท่านนี ้ ได้ คะแนนดังนี ้
Competency

ระดับ

คาดหวัง

GAP

ทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2

3

-1

ทักษะการจัดทาและนาเสนอรายงาน

2

3

-1

ความรู้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

1

3

-2

ความรู้ในเรื่ องประกันสังคม

1

3

-2

ความรู้ในเรื่ องกองทุนเงินทดแทน

1

3

-2

มนุษยสัมพันธ์

3

3

0

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

2

3

-1

การสือ่ สาร

2

3

-1

ดังนัน้ จึงเห็นได้ ว่า พนักงานท่านนี ้มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีมาก ควรจะต้ องรักษาไว้ และชมเชย แต่ยงั ขาดความ
ความรู้ในเรื่ องกฎหมาย ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมากที่สดุ จึงจัดเป็ นกลุม่ แรกที่ควรเขารับการฝึ กอบรมโดยเร็ ว
ถัดมาจึงค่อยจัดการฝึ กอบรมในเรื่ องที่ยงั ค้ างอยู่ ปั ญหาถัดมา คือ จะจัดหลักสูตรอะไรให้ กบั พนักงานท่านนี ้ ให้ พิจารณา
รายละเอียดของนิย ามที่ประเมิน Competency ครับ

มาถึงบรรทัดนี ้ ผู้เขียนขอเดาใจท่านผู้อา่ นว่า ผู้อา่ นคิดว่าง่ายคงไม่ยากเท่าใด แต่ลองถามตนเองสักนิดครับว่า ถ้ า
องค์กรของท่านมีพนักงานประมาณ 50 คน คงพอประเมินกันได้ แต่ถ้าพนักงานสัก 300-500 คน จะประเมินกันได้ หรื อไม่
? คาตอบคือ “ ได้ ” ครับ แต่ควรจัดหลักสูตรเรื่ องการประเมิน Competency นี ้ให้ แก่พนักงานทุกท่าน แล้ วให้ หวั หน้ างาน
หรื อผู้จดั การของแต่ละแผนกแต่ละฝ่ ายรวบรวมข้ อมูลขึ ้นมา โดยมีฝ่ายบุคคลเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาช่วยเหลือ
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need)
โดยประสบการณ์ที่ผ้ เู ขียนตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ISO พบว่า เมื่อไปตรวจสอบฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรม
มักจะพบปั ญหาเรื่ องการจัดทา “ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ” ของพนักงานที่จดั ทาแผนการฝึ ก อบรมที่ไม่ได้ สะท้ อนถึง
ความสามารถในการทางานของพนักงานเป็ นหลัก แต่ทาขึ ้นเพื่อให้ ผ่านการรับรอง ISO ผู้เขียนจึงมักจะได้ คาตอบของกา
รหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมในลักษณะ








ส่งแบบสอบถามไปให้ หวั หน้ างานของแผนกต่างๆกรอกมา แล้ วจัดให้
ให้ หวั หน้ างานของแผนกต่างๆเสนอมาเอง แล้ วจัดให้
ให้ ผ้ จู ดั การของแผนกหรื อฝ่ ายเขียนมาให้ วา่ ต้ องการฝึ กอบรมเรื่ องอะไร แล้ วจัดให้
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลกาหนดให้ เอง
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล ร่วมกับผู้จดั การฝ่ ายต่างๆร่วมกันเขียนเสนอมา
ผู้จดั การโรงงานหรื อเอ็มดีสงั่ ให้ อบรมเรื่ องอะไรบ้ าง
ฯลฯ

ต้ องย้ อนกลับไ ปดูวตั ถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ตามข้ อกาหนดที่ 6.2.2 (a) ISO 9001:2000 “ กาหนด
ความสามารถที่พึงมีของผู้ปฎิบตั ิงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ” ISO 14001:2004 ข้ อกาหนดที่ 4.4.2 “
องค์กรต้ องชี ้บ่งความจาเป็ นในการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและระบบการบริ หารงานสิง่ แวดล้ อม
” ISO บอกเป็ นนัยว่าการฝึ กอบรมใดๆต้ องคานึงถึงผลกระทบของคุณภาพ หรื อ สิ่งแวดล้ อมแล้ วแต่กรณี เพื่อให้ เกิด
ความสามารถและจิตสานึก
แต่ข้อเท็จจริ งจากการตรวจประเมิน ISO มักจะพบว่า บางเรื่ องที่ฝึกอบรมมาจาก “Nice to Know” ของพนักงาน
คือ พนักงานอยากรู้ ถึงแม้ วา่ จะไม่เกี่ยวข้ องกับงานที่ทาก็ตาม แต่บางเรื่ องที่เป็ น “Need to Know” ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับงานโดยตรงกลับไม่ได้ รับการฝึ กอบรม ยกตัวอย่าง เช่น Supervisor ของไลน์ประกอบงาน ขอให้ จดั หลักสูตรการใช้
ภาษาอังกฤษ ทังๆที
้ ่ลกั ษณะงานหรื อเอกสารไม่เกี่ยวข้ องกับภาษาต่างประเทศเลย และคาร้ องขอนี ้ผู้จัดการฝ่ ายผลิต
รับรองด้ วยว่าเป็ นความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของฝ่ ายอีกด้ วย ถามว่า ถ้ าหากท่านอยู่ฝ่ายบุคคลและฝึ กอบรม ท่านจะ
บรรจุหลักสูตรนี ้เป็ น Training need หรื อไม่ ? เพราะอะไร? แต่คาตอบของกรณีดงั กล่าว ปรากฏว่า ฝ่ ายบุคคลและ
ฝึ กอบรมจัดเป็ น Training need ให้ ครับ เพราะอะไรหรื อครับ? เพราะว่า
1. ฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรมไม่ได้ กลัน่ กรองความจาเป็ นในการฝึ กอบรมเรื่ องนันๆก่
้ อน
2. ฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรมกลัน่ กรองแล้ ว แต่เกรงใจฝ่ ายผลิต
3. ฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรมกลัน่ กรองแล้ วเห็นว่าไม่จาเป็ น แต่จดั ให้ เพราะทาเผื่อไว้ ก่อน

ผู้อ่านคิดว่า คาตอบใดคือคาตอบที่สมเหตุสมผลสาหรับ Training need ในกรณีดงั กล่าว คาตอบของเรื่ องนี ้
ผู้เขียนไม่ขอเฉลย แต่เรื่ องนี ้เป็ นข้ อเท็จจริ งที่พบในองค์กรหลายแห่ง บางทีบริ ษัทของผู้อ่านก็เป็ นแบบนี ้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนกาลังชี ้ให้ เห็นว่า สาเหตุมาจากองค์กรนันไม่
้ ได้ วิเคราะห์การหา Training need โดยคานึงถึง Competency เป็ น
หลัก
ดังนัน้ ผลจากการจัดทา Competency Gap Analysis (CGA) แล้ วให้ จดั ทา Training need ตามตารางข้ างล่างนี ้
Competency
ทักษะการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ทักษะการจัดทาและ
นาเสนอรายงาน
ความรู้ในกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์

ความรู้ในเรื่ องประกันสังคม

ระดับ
2

2

1

1

คาดหวัง GAP
3

3

3

3

หลักสูตร

เวลา

เกณฑ์ ประเมิน

สอบผ่านหลักสูตรและ
Q2/48 พิมพ์งานเสร็ จทันตามที่
กาหนด

-1

Introduction to MS
Office

-1

นาเสนอรายงาน
อย่างไรให้ ถกู ใจ
หัวหน้ า

Q2/48

-2

กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์เบื ้องต้ น

สอบผ่านหลักสูตรและ
Q1/48 ข้ อซักถามของพนักงาน
ได้ ตรงประเด็น

-2

ความรู้ประกันสังคม
เบื ้องต้ น

สอบผ่านหลักสูตรและ
Q1/48 ข้ อซักถามของพนักงาน
ได้ ตรงประเด็น

สอบผ่านหลักสูตรและ
กองทุนเงินทดแทนกับ
Q1/48 ข้ อซักถามของพนักงาน
พนักงาน
ได้ ตรงประเด็น

รายงานที่ไม่ต้องแก้ ไข
ต่อเดือน

ความรู้ในเรื่ องกองทุนเงิน
ทดแทน

1

3

-2

มนุษยสัมพันธ์

3

3

0

-

-

-

การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูล

2

3

-1

การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยหลักสถิติ

Q3/48

ความแม่นยาเทีย่ งตรง
ของข้ อมูล

การสือ่ สาร

2

3

-1

การสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Q3/48

ประเมิน 360 องศา

สาหรับกา รจัดทา Training need บนพื ้นฐานของ Competency คงไม่ยากเกินไป ผู้เขียนขอตังค
้ าถามให้ ผ้ อู ่าน
ลองตอบเล่นๆดูว่า “ สมมติว่าผู้อ่านเป็ นผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรม มีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อเสนอให้ จดั การฝึ กอบรม

เรื่ อง “ หลักสูตรการขายอย่างไรให้ ได้ เงิน ” เป็ น Training need สาหรับพนักงานจัดซื ้อทุกคน ท่านคิดว่า ทาไมฝ่ ายจัดซื ้อ
จึงขอให้ มีการฝึ กอบรมเรื่ องดังกล่าว และท่านเห็นสมควรจัดให้ หรื อไม่ เหตุผลคืออะไร? ผู้อ่านท่านใดอย ากทราบคาตอบ
ลองเมล์ไปที่ผ้ เู ขียนเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ ครับ

