Performance Diagnosis: แนวทางการวิเคราะห์ ผลงานเพือ่ การพัฒนา

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
ทึป่ รึกษา นักเขียนและวิทยากรอิสระ
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com,
narongwit@peoplevalue.co.th
วันที่โพสต์บทความ : 21 พ.ค. 2547

ปั ญหาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานหลายเรื่ องขององค์กรในบ้ านเราที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต เช่น การ
ประเมินที่ไม่ชดั เจน ไม่สมั พันธ์กบั ลักษณะงานที่ทา วัดไม่ได้ ใช้ ความรู้ สกึ มากเกินไป วัดแต่พฤติกรรม มีการ
กาหนดโควต้ าของผลงาน ปรับเงินเดือนไม่สมั พันธ์กบั ผลงาน ฯลฯ กาลังได้ รับการเยียวยา ไม่วา่ จะเป็ นยาขนานที่
เรี ยกว่า Balanced Scorecard หรื อ KPI (Key Performance Indicator) หรื อแม้ กระทัง่ Competency ดูที่ท่าว่า
น่าจะทาให้ ระบบการประเมินผลงานในบ้ านเราดูดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นแล้ ว จึงทาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องน่าจะ
หมดห่วงกับเรื่ องการประเมินผลงานได้ แล้ ว หลายองค์กรเริ่ มประชาสัมพันธ์ให้ สงั คมภายในและภายนอกรับทราบ
ว่าองค์กรของเขามีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ วัดได้ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
แต่...โดยส่วนตัวผมคิดว่าปั ญหาที่น่าเป็ นห่วงอีกอย่างหนึง่ และน่าจะสาคัญไม่แพ้ กบั ประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลงานนัน่ ก็คือ ระบบการนาผลการประเมินไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผมไม่ได้ หมายถึง การนาผลงาน
ไปใช้ ในการปรับค่าจ้ างหรื อจ่ายโบนัส แต่ผมกาลังจะหมายถึง การนาผลงานไปใช้ ในการพัฒนาปรับปรุ งงานและ
การนาไปใช้ ในการพัฒนาบุคลากร
ทาไมจึงคิดว่าประเด็นการนาผลการประเมินไปใช้ งานจึงสาคัญ ก็เพราะว่าถึงแม้ ว่าเราจะมีระบบ
ประเมินผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดการนาเอาผลที่ได้ ไปใช้ ในการปิ ดรู รั่ว เสริ มความ
แข็งให้ กบั องค์กร ระบบการทางานและบุคลากรแล้ ว ระบบการประเมินผลงานนันก็
้ คงจะไม่มีความหมายใน
สายตาของนักบริ หารมืออาชีพเท่าไหร่ นกั เพราะการประเมินผลงานบอกเพียงว่าเราทาได้ ดีกว่า เท่ากับ หรื อน้ อย
กว่าเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ แต่อาจจะไม่บอกเราว่าทาไมเราจึงได้ ผลงานเช่นนัน้ ปั จจัยที่ทาให้ เราประสบ
ความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวคืออะไร แล้ วมีอะไรจะการันตีให้ เราได้ วา่ ปี หน้ าหรื อปี ต่อๆไปผลงานที่เคยภูมิใจยังจะคง
อยู่กบั เราตลอดไปหรื อความล้ มเหลวในปี ที่ผ่านมาจะได้ รับการแก้ ไขปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ ดีขึ ้น

อยากจะให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรต่างๆที่กาลังวุน่ วายอยู่กบั การพัฒนาระบบประเมินผลงานบนพื ้นฐานของ
ตัวชี ้วัดต่างๆ ช่วยคิดและวางแผนข้ ามช๊ อตไปอีกหนึง่ ขันนะครั
้
บ โดยการให้ นโยบายหรื อแนวทางแก่ผ้ ทู ี่รับผิดชอบ
ในการพัฒนา ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานใหม่นี ้ไปอีกหนึง่ เรื่ องคือ แนวทางการนาผลการประเมินไป
ใช้ ในการพัฒนาปรับปรุ งงาน และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
เพื่อช่วยให้ ท่านผู้บริ หารในองค์กรต่างๆได้ มีแนวทางในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางการนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา
คนและปรับปรุ งงานดังนี ้
1. กาหนดให้ ทกุ หน่วยงานและตาแหน่งงานมีการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnosis)ผลการประเมินในรอบปี
ที่ผ่านมาว่าเป็ นอย่างไร โดยให้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลักดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ ทรั พยากร (Input)
ผลงานทุกข้ อหรื อทุกตัวชี ้วัดฯ จะต้ องวิเคราะห์วา่ ทาไมผลงานจึงต่ากว่า เท่ากับหรื อดีกว่าเป้าหมาย
โดยให้ วิเคราะห์วา่ ปั ญหาหรื อสิ่งสนับสนุนนันเกิ
้ ดจากทรัพยากรอะไรบ้ าง เช่น
บุคลากร ให้ วิเคราะห์วา่ ผลงานที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ผลมาจากความสามารถของบุคลากร จานวน ต้ นทุน
ของบุคลากรที่ใช้ ในการทางานหรื อไม่ อย่างไร
- เครื่ องมืออุปกรณ์ ให้ วิเคราะห์วา่ ผลงานที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ผลมาจากความพร้ อม ประสิทธิภาพ
ของเครื่ องไม้ เครื่ องมือในการทางานหรื อไม่ อย่างไร
- วัตถุดบิ ถ้ าเป็ นเรื่ องของกระบวนการผลิตสินค้ าอาจจะต้ องดูวา่ ผลงานที่เกิดขึ ้นนันได้
้ รับผลมา
จากคุณภาพ ปริ มาณ ต้ นทุน ความต่อเนื่องของวัตถุดิบหรื อไม่ อย่างไร
- งบประมาณ ให้ วิเคราะห์ดวู า่ ที่ผลงานดีหรื อแย่นนเกิ
ั ้ ดจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรื อมี
งบประมาณสนับสนุนดีหรื อไม่ อย่างไร
นอกจากนี ้อาจจะพิจารณาปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งนาเข้ าในกระบวนการทางาน(Input) เช่น
ปั จจัยภายนอก หน่วยงานภายในองค์กร
1.2 วิเคราะห์ กระบวนการ (Process)
ปั จจัยหนึง่ ที่ควรจะนามาวิเคราะห์หลังจากผลงานเกิดขึ ้นแล้ วคือ กระบวนการในการบริ หารระบบ
ผลงาน ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ (Strategy) กระบวนการ (Procedure) วิธีปฏิบตั ิงาน (Work
Instruction) หรื อแม้ กระทัง่ รู ปแบบการบริ หารจัดการต่างๆที่นามาใช้ ในระหว่างปี เพื่อวิเคราะห์ดวู า่
ผลงานที่ดีหรื อไม่ดีนนมี
ั ้ ความสัมพันธ์หรื อเกิดมาจากกระบวนการทางานหรื อไม่ อย่างไร

2. กาหนดผู้ประเมินทุกคนร่ วมกับผู้ถกู ประเมินวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยผลงานร่ วมกันและมีการพูดคุยกันใน
ระหว่างการประเมินผลงานประจาปี เนื่องจากการพูดคุยเพื่อสรุ ปผลงานประจาปี ส่วนใหญ่มกั จะพูดกัน
เพียงว่าผลงานในปี ที่ผ่านมาของแต่ละคนเป็ นอย่างไร ต่อไปนี ้จะต้ องมีการพูดคุยกันลึกซึ ้งกว่านี ้ว่าทาไม
ผลงานถึงต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมายหรื อดีกว่าเป้าหมาย
3. กาหนดให้ ทกุ หน่วยงานนาเสนอสรุ ปผลการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยต่อที่ประชุมผู้บริ หาร
การกาหนดแบบนี ้จะช่วยให้ หวั หน้ าหน่วยงานทุกหน่วยงานทาการบ้ านเกี่ยวกับการประเมินผลที่รอบคอบ
มากยิ่งขึ ้น รวมถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ อีกทางหนึง่
ด้ วย
4. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุ งงานในปี ต่อไป หลังจากการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ผลงานเชิงวินิจฉัยแล้ ว ควรจะมอบหมายให้ แต่ละหน่วยงานกลับไปจัดทาแผนเพื่อดาเนินการแก้ ไข
ปรับปรุ ง รักษา หรื อพัฒนาทังระบบการท
้
างานและการพัฒนาบุคลากรต่อไป
5. ควรมีการกาหนดตัวชี ้วัดผลงานเกี่ยวกับการนาผลงานปี ที่ผ่านมามาดาเนินการแก้ ไขปรับปรุ งหรื อพัฒนา
ถ้ าองค์กรต้ องการให้ เกิดความมัน่ ใจว่าสิ่งที่ได้ วิเคราะห์กนั หรื อมอบหมายให้ ไปจัดทาแผนดังกล่าวจะเป็ น
จริ งหรื อไม่ ก็อาจจะกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก(KPI) ของปี ต่อไปเพิ่มอีกสักหนึง่ ตัวคือ เปอร์ เซ็นต์
ความสาเร็ จในการแก้ ไขปรับปรุ ง รักษาหรื อพัฒนาบุคลากรตามที่ได้ กาหนดไว้
ทังหมดนี
้
้ก็น่าจะพอเป็ นแนวทางให้ กบั ผู้บริ หารในองค์กรต่างๆได้ นาไปบรรจุไว้ เป็ นวาระสาคัญอย่างหนึง่ ของ
ระบบการบริ หารผลงาน (Performance Management System) ได้ เพราะการไปมุง่ เน้ นวัดผลงานที่ปลายทาง
เพียงอย่างเดียว (Ended Results) โดยไม่เหลียวหลังกลับมามองอดีตนันอาจจะท
้
าเกิดปั ญหาในเชิงการบริ หาร
จัดการผลงานในระยะยาวได้ ถ้ าองค์กรต้ องการให้ มนั่ ใจว่าผลงานดีที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นของจริ งไม่ใช่โชคช่วย ก็ควรจะ
นาเอาระบบการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยมาใช้ ในการวิเคราะห์ทบทวน ความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน (Performance)
กับสิ่งนาเข้ า (Input) และกระบวนการ (Process) ในทุก ๆ ปี ครับ

