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เมื่อองค์กรได้ นาเอาเครื่ องมือการบริ หารจัดการสมัยใหม่ๆหลายอย่างเข้ ามาใช้ ในองค์กร นอกจากได้ มาซึ่งความ
ทันสมัยแล้ ว อาจจะนามาซึ่งความยุ่งยากได้ เหมือนกัน เช่น หลายองค์กรได้ นาเอา Competency เข้ ามาใช้ ตอนแรกก็
ตังใจว่
้ าจะใช้ เพื่อการพัฒนาฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ไปๆมาๆก็เริ่ มเห็นว่า น่าจะเอาไปใช้ ในการเลื่อนตาแหน่ง น่าจะ
เอาไปใช้ ในการคัดเลือกคน น่าจะเอาไปใช้ ในการจ่ายผลตอบแทน และน่าจะเอาไปใช้ ในการประเมินผลงานประจาปี ด้วย
บางองค์ ก รได้ น าเอา BSC (Balanced Scorecard), KPI (Key Performance Indicator) เข้ ามาใช้ ใน การ
ประเมินผลงานแทนระบบการประเมินผลงานแบบเดิมไปแล้ ว พอจะเอา Competency ไปใช้ ในการประเมินผลงานอีก ก็
เลยเกิดความสับสนและเกิดคาถามขึ ้นมากมาย เช่น
-

ควรจะนาเอา Conmpetencyมาใช้ ในการประเมินผลงานประจาปี หรื อไม่?

-

ควรจะนาเอา Core competeny, Functional comptencyและ Job competency มาประเมินผลงานหรื อไม่?

-

ควรจะกาหนดสัดส่วนระหว่าง KPI กับ Competency อย่างไรจึงจะเหมาะสม?

-

Competency ที่จะใช้ ในการประเมินผลควรจะเหมือนกับ Competency เพื่อการพัฒนาฝึ กอบรมหรื อไม่?

-

ควรจะใช้ ระบบการประเมินแบบ 360 มาประเมิน Competency เพื่อการประเมินงานประจาปี ดีหรื อไม่?

-

เพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ แก้ ปัญหาได้ ตรงจุด จึงขอตอบคาถามเป็ นข้ อ ๆ ดังนี ้

ถำม : ควรจะนำเอำ Competency มำใช้ ในกำรประเมินผลงำนประจำปี หรือไม่ ?
ตอบ : องค์กรสามารถนา Competency ไปใช้ ในการประเมินผลงานประจาปี ได้ เพราะในบางตาแหน่งงานไม่สามารถ
ประเมินผลงานที่เป็ นชิ ้นเป็ นอันด้ วย KPI ที่สามารถวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้ งานบางงานวัดได้ แค่ระดับทีมงานไม่สามารถ
วัดได้ ลึกถึงระดับบุคคล และที่สาคัญคือถ้ าองค์กรใดประเมินผลงานประจาปี เฉพาะเรื่ อง KPI ก็เท่ากับว่าองค์กรนันให้
้
ความสาคัญ กับผลงานที่เรี ยกกว่า “หาเช้ ากิ นค่า” มากกว่าหาปี นีก้ ินปี ต่อๆไป เพียงแต่การประเมิน Competency ใน
ปั จจุบนั อาจจะยังมีข้อจากัดอยู่มากกว่า KPI จึงทาให้ บางองค์กรไม่ค่อยแน่ใจว่าเมื่อนา Competency แล้ วจะเกิดความ
โปร่งใสและเป็ นธรรมหรื อไม่เท่านัน้

ถำม : ควรจะนำเอำ Core competeny, Functional comptencyและ Job competency มำประเมินผลงำนประจำปี
หรือไม่ ?
ตอบ : ถ้ าตอบแบบไม่คิดอะไรมาก ก็น่าจะนามาประเมินได้ ทงหมดทั
ั้
ง้ Core, Functional และ Job competencies แต่ถ้า
จะเอา Core competency มาประเมินในการประเมินผลงานประจาปี ด้วย ก็ลองคิดในประเด็นดังต่อไปนี ้ดูก่อนนะครับ
-

ถ้ าผลการประเมิน Core competency พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน มีพนักงานเพียง 10% ที่ยงั ไม่
ผ่านการประเมิน คุณคิดว่าองค์กรของคุณประสบความสาเร็ จในการนา Core competency ไปใช้ แล้ วหรื อยัง ถ้ า
แปลง Core competency ไปสู่วัฒ นธรรมองค์ ก รเรื่ อ งการให้ บ ริ ก าร ถ้ า ทุก คน ผ่า นการประเมิ น เรื่ อ งนี ห้ มด
ยกเว้ นพนักงานรักษาความปลอดภัย หรื อพนักงานต้ อนรับ เพียงตาแหน่งเดียวที่ยงั ไม่ผ่าน คุณคิดว่าองค์กรของ
คุณประสบความสาเร็ จในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรหรื อไม่

-

มีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งถ้ าประเมิน Competency รายบุคคลแล้ วปรากฏว่ามีนกั ฟุตบอลสองคนที่ไม่ผ่าน แต่พอลง
ไปเล่นจริ งแล้ วปรากฏว่าภาพรวมของการเล่นเล่นได้ เป็ นทีม ดีมาก ในขณะที่มี ทีมฟุตบอลอีกทีมหนึ่งตอนที่
ประเมิน Competency เรื่ องการทางานเป็ นทีมทุกคนผ่านหมด แต่พอลงไปเล่นจริ งกลับเล่นขาดๆเกินๆ ทาให้
ภาพรวมของการเล่นยังไม่คอ่ ยเป็ นทีมมากนัก คาถามก็คือสิง่ ที่องค์กรต้ องการจาก Core competency คืออะไร
ผลของการประเมินรายบุคคลหรื อภาพรวมของทุกคนรวมกัน

จากข้ อคิดดังกล่าวนี ้ ทาให้ องค์กรบางองค์กรเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะนาเอา Core competency มาประเมินผล
งานประจาปี ดีหรื อไม่ หรื อนาไปใช้ ในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมเพียงอย่างเดียว
ถำม : ควรจะกำหนดสัดส่ วนระหว่ ำง KPI กับ Competency อย่ ำงไรจึงจะเหมำะสม?
ตอบ : ถ้ าว่ า กั น ตามทฤษฎี แ ล้ ว สิ่ ง ที่ เราคาดหวัง จากผู้ บริ ห ารระดั บ สูง จริ ง ๆคื อ Competency เพื่ อ ถ้ าผู้ บริ ห ารมี
ความสามารถจริ งคงจะนาพาองค์กรเติบโตก้ าวหน้ าได้ ส่วนผลงานที่เป็ น KPI นันเป็
้ นเพียงหลักฐานที่จะบอกว่าผู้บริ หาร
เก่งจริ งหรื อไม่เท่านัน้ ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการสิ่งที่องค์ กรต้ องการจริ งๆคือผลงาน(KPI)ว่าเขาทางานได้ ต่ากว่า
เท่ากับ หรื อสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ ส่วน Competency นันองค์
้ กรไม่ได้ คาดหวังอะไรมาก เพราะ Competency ที่
สาคัญสาหรับงานในตาแหน่งนัน้ ๆ มักจะอยู่ใน Job specification เกือบทังหมดแล้
้
ว และอีกอย่างหนึ่งพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการไม่มีโอกาสใช้ Competency อะไรได้ มากเพราะอยู่ในระดับที่ต้ องทางานตามสัง่ มากกว่าคิดเอง วางแผนเอง
เหมือนระดับหัวหน้ าหรื อผู้บริ หาร
แต่ในทางปฏิบตั ิปัจจุบนั องค์กรต่างๆมักจะกาหนดสัดส่วนการประเมินผลงานระดับบริ หารโดยให้ น ้าหนักกับ KPI
มากกว่า Competency และระดับปฏิบตั ิการให้ น ้าหนัก KPI เท่ากับหรื อน้ อยกว่า Competency ที่เป็ นเช่นนี ้ก็น่าจะเกิด
จากข้ อจากัด ในหลายด้ าน เช่น ระดับบริ ห ารวัด KPI ได้ ชัดเจนกว่า Competency ระดับ ปฏิ บัติ การวัด KPI ยาก และ
พฤติกรรมบางอย่างของพนักงานมีผลต่อ KPI ของหัวหน้ า สาหรับสัดส่วนระหว่าง KPI กับ Competency ยังไม่มีสูตร
ตายตัวที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกองค์กร ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ในแต่ละช่วงเวลา

ถำม : Competency ที่จะใช้ ในกำรประเมินผลควรจะเหมือนกับ Competency เพื่อกำรพัฒนำฝึ กอบรมหรือไม่ ?
ตอบ : ถ้ าจะนาผลการประเมิน Competency gap มาใช้ ในการประเมินผลงานประจาปี โดยตรง เกรงว่าจะเกิดปั ญหา
ตามมาหลายอย่าง และบางอย่างต้ องใช้ เวลาพัฒ นาเกินกว่าเวลา 12 เดือนที่จะนามาพิจารณาผลงานประจาปี และ
Competency บางข้ อต้ องรอให้ อีกข้ อหนึง่ พัฒนาก่อนจึงจะพัฒนาได้ ซงึ่ อาจจะกินเวลามากกว่าหนึง่ ปี เช่นกัน
ดังนัน้ เพื่อให้ การประเมิน Competency ที่นามาใช้ ในการประเมิน ผลงานประจาปี สอดคล้ อง และเป็ น เรื่ อ ง
เดี ย วกัน กับ Competency เพื่ อ การพัฒ นาและฝึ ก อบรม จึ ง ขอแนะน าให้ ประเมิ น จากผล การพัฒ นาตนเอง ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล หรื อที่เรี ยกกันว่า “IDP (Individual Development Plan)” เพราะสามารถวัดผลได้ ชดั เจนกว่าและ
เป็ นที่ยอมรับของผู้ถกู ประเมินเนื่องจากก่อนที่จะออกมาเป็ น IDP ต้ องผ่านการยอมรับของทังหั
้ วหน้ าและลูกน้ องร่ วมกัน
แล้ ว
ถำม : ควรจะใช้ ระบบกำรประเมินแบบ 360 มำประเมิน Competency เพื่อกำรประเมินงำนประจำปี ดีหรือไม่ ?
ตอบ : การประเมิน 360 องศาเกิดจากการที่เราไม่มนั่ ใจว่าถ้ าให้ หวั หน้ าประเมินคนเดียวจะแม่นยาหรื อไม่ อาจจะทาให้
เกิดความเบี่ยงเบนในการประเมินได้ เพราะอาจจะมีอคติได้ จึงต้ องการให้ คนรอบข้ างสะท้ อนภาพในเรื่ องเดียวกันออกมา
และหาว่าอะไรคือจุดร่วมที่ทกุ คนมองเห็นตรงกับว่าคนๆนันมี
้ Competency เรื่ องนันเป็
้ นอย่างไร
ถ้ าองค์กรประเมิน Competency ด้ วยระบบ 360 องศาเสร็ จแล้ ว และนาเอาผลการประเมินมาจัดทาเป็ น IDP
เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้ องนาเอาระบบการประเมินแบบ 360 องศามาอยู่ในระบบการประเมินผลงาน
ประจาปี อีก
สรุป ทังหมดนี
้
้คงเป็ นเพียงแค่ข้อคิดสะกิดใจให้ องค์กรต่างๆที่ยงั สงสัยเกี่ยวกับการนาเอา Competency ไปใช้ ใน
การประเมินผลงานประจาปี ได้ นาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าปี ต่อๆไปเราควรจะกาหนดรู ปแบบ วิธีการ และ
หลักเกณฑ์ การประเมินผลงานประจาปี อย่างไรให้ ดีกว่าปี ที่ผ่านๆมา และถ้ าองค์ กรเรายังไม่พร้ อมที่ปรับเปลี่ยน อย่าง
น้ อยๆก็คงพอมองเห็นว่าทิศทางการพัฒนาระบบการประเมินผลงานประจาปี ของเราจะเดินไปทางไหนต่อไป

