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360-Degree Feedback – การให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็ นรู ปแบบการประเมินที่แตกต่างจากการ
ประเมินแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Feedback) ที่เน้ นการประเมินทางเดียว (Single-source) โดยผู้บงั คับบัญชาเป็ นหลัก
พบว่าการประเมินแบบ 360 องศาเป็ นการประเมินโดยผู้ประเมินที่หลากหลาย (Multisource) ที่ต้องอาศัยผู้ประเมิน
มากกว่า 1 กลุ่มขึ ้นไป ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง ผู้บงั คับบัญชาเหนือถัดขึ ้นไป เพื่อนร่ วมงานภายในหน่วยงาน เพื่อน
ร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ลูกค้ าภายใน ลูกค้ าภายนอก ตนเอง คูค่ ้ า
วัตถุประสงค์ของการนาแนวคิด 360 องศามาใช้ ก็คือ การพัฒนาผลการดาเนินงาน เพื่อ ให้ พนักงานมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ เน้ นการปรับปรุ งและพัฒนาพฤติกรรมหรื อความสามารถของพนักงาน ดังนันกระบวนการให้
้
ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศาจึงเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดการรับรู้ ข้อมูลที่มากขึ ้น เป็ นข้ อมูลที่มากพอที่จะทาให้ พนักงาน
รับรู้ ว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็ นจุดแข็งและพฤติกรรมเรื่ องใดที่เป็ นจุดอ่อนที่ต้องการการปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดีขึ ้น พบว่า
ข้ อมูลที่มาจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายจะทาให้ ผ้ รู ับข้ อมูลป้อนกลับเกิดความเชื่อถือและยอมรับผลการประเมิน และ
ข้ อมูลเหล่านันจะน
้ าไปสูก่ ารออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคลต่อไป
การนาแนวคิดการให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศามาใช้ นนั ้ ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้ องคานึงถึงปั จจัยหรื อ
เกณฑ์ตามแนวคิดของ SU-C-C-E-S-S MODEL ดังต่อไปนี ้
Simple Understandable

ง่ายต่อการนาไปใช้ และทาความเข้ าใจ ต้ องสามารถบอกได้ วา่ โปรแกรมนี ้คืออะไร
ทาไมถึงต้ องใช้ โปรแกรมนี ้ และโปรแกรมนี ้มีขนตอนอย่
ั้
างไร

Competency driven

มุง่ เน้ นการพัฒนาความสามารถหรื อพฤติกรรมที่จาเป็ น เป็ นข้ อหลักที่สาคัญของ
ตาแหน่งงาน

Communicates clearly

ต้ องมีการสื่อสารให้ พนักงานรับรู้ ถึงความสาคัญและความจาเป็ นของโปรแกรม
โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาเป็ นหลักมากกว่าการประเมิน ผลเพื่อให้ คุณ ให้ โทษกับ
พนักงาน

Equitable

ต้ องสามารถนามาใช้ ได้ กบั พนักงานทุกคน ทุกระดับตาแหน่งงาน

Shares the vision

พฤติกรรมที่ต้องการให้ พนักงานพัฒนานันจะต้
้
องสามารถตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์
และเป้าหมายที่องค์การกาหนดขึ ้น

Sustains enthusiasm

ต้ องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ พนักงานเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมของตนเองได้
จากข้ อมูลป้อนกลับที่ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย

การวัดความสาเร็ จของการให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศานันสามารถวั
้
ดได้ จากผลงานที่หลายองค์การได้
กาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator: KPIs) ที่เป็ นการวัดผลลัพธ์ เชิงรู ปธรรมเป็ นตัวเลข จับต้ องได้
รวมถึงการวัดพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงไปของพนักงาน ดังนันผู
้ ้ บริ หารที่ทาหน้ าที่ชี ้แจงผลจากการประเมินด้ วยวิธีการแบบ
360 องศานัน้ จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมทัก ษะการพูด คุย กับ พนัก งานถึ ง ผลการประเมิ น ที่ ม าจาก
หลากหลายทาง รวมถึงการอบรมถึงวิธีการชี ้แจงเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ซึง่ องค์การควรจัดเตรี ยม
คูม่ ือการพัฒนาตามพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป และจัดหาและจัดเตรี ยมสื่อที่ใช้ ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ให้ พร้ อมในองค์การ เพื่อให้ พนักงานสามารถค้ นหาเครื่ องมือการพัฒนานันได้
้ ง่ายขึ ้น
สรุปว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับจึงเน้ นไปที่การพัฒนาและปรับปรุ งความสามารถของพนักงานเพื่อให้ ผลงานดีขึ ้น
โดยการประเมินจากหลายช่องทางเพื่อทาให้ พนักงานมีข้อมูลที่มากพอและน่าเชื่อถือได้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อ
ความสามารถของตนเองให้ ดีขึ ้น

