แน่ ใจหรือว่ าท่ านกาลังประเมิน “ผลงาน” อยู่?
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ทาไมผมจึงถามเช่นนัน?
้
เพราะว่า “ผลงาน” (Performance) นันต้
้ องหมายถึง output ผลลัพธ์จากการทางาน ผลผลิต ยอดขาย ผลิตได้
ตามแผนผลิต การจัดส่งสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อ โครงการที่ทาสาเร็ จ จัดทางบกาไรขาดทุนงบดุลส่งตามเวลา การสรรหาและ
คัดเลือกจานวนและคุณภาพของพนักงานในองค์กรได้ ตามแผนกาลังคน
หากลองพิจารณาแบบฟอร์ มที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้ กนั อยูข่ ้ างล่างนี ้
ปั จจัยผลงาน
ปั จจัยทีใ่ ช้ ประเมิน

งานประจา

ปริ มาณงาน

2

คุณภาพงาน

3

ปั จจัย
งานพัฒนา

พฤติกรรม

ความรู้ในงาน

2

พัฒนาตนเอง/สามารถเรี ยนรู้

2

ไว้ วางใจได้ /รับผิดชอบ

3

ปฏิบตั ิตามระเบียบ

3

ริ เริ่ มสร้ างสรรค์

2

การใช้ ทรัพยากร

2

ร่วมมือ/มนุษย์สมั พันธ์

3

สือ่ ข้ อความ

2

ปฏิบตั ิตามคาสัง่

2

รวม 26 =100%

19.3

-

80.7

ท่านจะเห็นว่าปั จจัยที่เป็ นผลงานจริ งๆ นันมี
้ เพียง 2 ปั จจัย คือปริ มาณงานและคุณภาพงาน ซึง่ ปริ มาณงานถ่วง
น ้าหนัก 2 ส่วนจาก 26 ส่วน และคุณภาพงานถ่วงน ้าหนัก 3 ส่วนจาก 26 ส่วน คานวณออกมาเป็ นร้ อยละแล้ วเท่ากับ
องค์กรนี ้กาลังประเมิน “ผลงาน” เพียง 19.3% โดยประเมินปริ มาณงาน 7.7% และคุณภาพงาน 11.6% นอกนันไม่
้ ใช่
ปั จจัยผลงาน ซึง่ อาจจะเรี ยกว่าปัจจัยพฤติกรรมก็ได้ องค์กรนี ้กาลังประเมินส่วนทีเ่ ป็ นพฤติกรรมถึง 80.7%!
ตัวเลขข้ างบนบอกอะไร?
แบบฟอร์ มนี ้กาลังบอกพนักงานว่าขอให้ มีพฤติกรรมตามที่องค์กรต้ องการ ทาตัวดีๆ เข้ าไว้ ก็จะได้ คะแนนประเมิน
ถึง 80% แล้ ว พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คือถึงแม้ วา่ จะไม่มีผลงานเลย ก็สามารถสอบผ่านได้ ฉลุย!
แบบฟอร์ มแบบนี ้จึงพูดไม่ได้ วา่ กาลังประเมินผลงานอยู่
แบบฟอร์ มนี ้กาลังบอกพนักงานว่าปัจจัยผลงานสาคัญน้ อยเพียงใด
แบบฟอร์ มนี ้กาลังบอกพนักงานว่างานทีเ่ ป็ นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีทางาน ระบบงาน รวมทังการพั
้
ฒนาตนเอง ‟
ไม่ต้องทา
ปั จจัยพฤติกรรมที่ให้ น ้าหนักไว้ ถงึ 80% นัน้ เป็ นประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่

ปั ญหาข้ อแรกเลยคือ ปัจจัยพฤติกรรมประเมินเพื่ออะไร? หากเป็ นพฤติกรรมที่นาไปสูผ่ ลงานที่เรี ยกว่าสมรรถนะ
หรื อ competency ก็อาจจะพอกล้ อมแกล้ มไปได้ เพราะถึงแม้ วา่ จะไม่ได้ ประเมินผลงานโดยตรง แต่ประเมินปั จจัยที่
นาไปสูผ่ ลงานก็ยงั โอเค ถ้ าหากว่าปั จจัยนันน
้ าไปสูผ่ ลงานจริง การระบุปัจจัยสมรรถนะนันตรงประเด็
้
น สอดคล้ องกับ
สมรรถนะองค์กรช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ จริ ง
อย่างไรก็ตามองค์กรทีใ่ ช้ แนวคิดสมรรถนะประเมินผลงาน ก็ยงั คงให้ น ้าหนักส่วนนี ้ไม่เกิน 50%
แล้ วหากปั จจัยสมรรถนะที่ระบุออกมาไม่ถกู ต้ องตามหลักวิชาล่ะ?
ก็ไปกันใหญ่นะ่ สิครับท่าน!
ยกตัวอย่าง เช่น เป็ นปัจจัยที่ผ้ อู อกแบบเผอิญนึกออกตอนนัน้ หรื อไม่ก็ไปเปิ ดตาราใกล้ มือแล้ วเห็นเขาประเมินกัน
แบบนัน้ หรื อว่าไปหยิบยืมของบริษัทอื่นๆ มาดูเป็ นตัวอย่าง แล้ วก็ลอกตามเขาไป วิธีการเหล่านี ้เป็ นที่มาของปั จจัยการ
ประเมินผลงานที่ไม่ตรงประเด็น ไม่นาไปสูผ่ ลงาน ไม่เสริ มกลยุทธ์องค์กร
ปั ญหาข้ อสองของปั จจัยพฤติกรรมทีต่ ้ องทบทวนกันใหม่คือการถ่วงน ้าหนัก
ท่านคงจะพอนึกภาพออกแล้ วว่า การให้ น ้าหนักถึง 80% มีปัญหาอะไร
ถ้ างันเราควรถ่
้
วงน ้าหนักเท่าไหร่ดี
คาตอบคือ..ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์การประเมินผลงานขององค์การนัน้
หากต้ องการบอกพนักงานว่า “ผลงาน” คือเหตุผลสาคัญที่องค์กรจ้ างเขามาทางาน น ้าหนักของผลงานก็ต้อง
สูงขึ ้น ไม่ใช่เพียง 20% องค์กรจานวนมากกาหนดปั จจัยผลงานถึง 70%, 50% และลดหลัน่ กันลงไปตามเหตุปัจจัยของแต่
ละองค์กร หากต้ องการใช้ ให้ คณ
ุ ให้ โทษขึ ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส ก็ต้องให้ น ้าหนักที่ปัจจัยผลงานมากเป็ นพิเศษ แต่หากเป็ น
การประเมินในช่วงการทดลองงานหรื อเลือ่ นตาแหน่ง น ้าหนักที่สาคัญมากขึ ้นกลับเป็ นปั จจัยสมรรถนะ
นอกจากนี ้แบบฟอร์ มส่วนใหญ่ทใี่ ช้ กนั อยู่ ก็มกั จะไม่มคี านิยามและมาตรฐานในการวัด เช่น ปั จจัยความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์นนคื
ั ้ ออะไรแน่ ทาอย่างไรจึงจะได้ คะแนนเต็ม 5 ภาระนี ้เป็ นของผู้ประเมิน/หัวหน้ างานแต่ละคนที่จะใช้ ความรู้สกึ

ตีความและกาหนดมาตรฐานในการวัดกันไปเอง ตามแต่ภมู ิหลังของแต่ละคน รวมทังความรั
้
กใคร่ชอบพอ หรื อเพราะ
หมัน่ ไส้ เกลียดขี ้หน้ า...
ถึงตอนนี ้ ท่านผู้อา่ นคงต้ องกลับไปดูแบบฟอร์ มขององค์กรตนเองว่ากาลังประเมินอะไรกันอยู่? บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อไม่?

