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ก่อนที่เราจะออกแบบบ้ าน สิ่งแรกที่เราจะต้ องคานึงถึงคือแนวคิด(Concept) ของบ้ านหลังนันก่
้ อนว่าเป็ นแบบ
ไหน แบบไทยเดิม บ้ านทรงไทยยุคใหม่ บ้ านแบบจีน บ้ านแบบยุโรป บ้ านแบบตะวันออกกลาง ฯลฯ และเราต้ องศึกษาดูว่า
ความต้ องการของคนที่อยู่อาศัยนันเป็
้ นอย่างไร ต้ องการเครื่ องอานวยความสะดวกอะไรบ้ าง ถ้ าเราไม่ได้ ศึกษาสิ่งที่ได้
กล่าวมาแล้ วนี ้ ต่อให้ เราเป็ นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบ้ านระดับไหนก็ตาม คงไม่สามารถออกแบบให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้อยูอ่ าศัยได้
การทาการวิจยั ในเรื่ องใดๆก็ตามสิง่ สาคัญไม่ได้ อยูท่ ี่การเก็บรวบรวมข้ อมูล แต่หวั ใจของมันคือ การตังสมมติ
้
ฐาน
(Hypothesis) หรื อการตังโจทย์
้
ของการวิจัยนั่นเอง ถ้ าเราไม่มีสมมติฐานในการวิจัยเราคงไม่สามารถเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนัน้ สิง่ สาคัญของการวิจยั คือ เราต้ องกาหนดสิง่ ที่เราต้ องการขึ ้นมาก่อนว่าเราต้ องการพิสจู น์อะไร
เช่นเดียวกันการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ต้องกาหนดโจทย์ของเรื่ องนี ้ขึ ้นมาก่อน ถ้ าพิจารณา
ในแง่ของความต้ องการของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้ ว เราพอจะกาหนดโจทย์ความต้ องการของ
คนในแต่ละกลุม่ ได้ ดงั นี ้


ผู้บริหารระดับสูง
สิง่ ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงคาดหวังจากระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคือ ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความสาเร็ จของผลประกอบการได้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ งานในระดับ
ต่างๆต้ องมีความสัมพันธ์กนั ตังแต่
้ ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุด ระบบนี ้จะต้ องแสดงให้ เห็นได้ ชดั เจน
ว่าทุกคนต้ องมีสว่ นรับผิดชอบต่อกาไรขององค์กร (Profit Accountability) นอกจากนี ้ความคาดหวังอัน
สูงสุด ของผู้บ ริ หารระดับสูงคือ ทาอย่างไรที่ ระบบประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานนี จ้ ะช่วยพัฒ นาคนให้
สามารถเพิ่มผลงานให้ องค์กรได้ อย่างยัง่ ยืน



ผู้ประเมิน
สิ่ง ที่ ผ้ ูป ระเมิ น คาดหวัง จากระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานคื อ ประสิท ธิ ภ าพในการจัด การ
(Management Efficiency) เช่น ความสะดวกในการประเมิน ชัดเจนโปร่งใส ชี ้แจงได้ มีความเป็ นธรรม

การสะท้ อนให้ เห็นผลงานที่แท้ จริ ง ระบบประเมินที่ผ้ ปู ระเมินต้ องการคือ ระบบที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้
ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลที่อาจจะก่อให้ เกิดความไม่พงึ พอใจของผู้ถกู ประเมิน


ผู้ถกู ประเมิน
สิ่งที่ผ้ ถู ูกประเมินต้ องการจากระบบประเมินผลการปฏิบัติงานคือ ความเป็ นธรรม ผลงานที่ ออกมา
จะต้ องเป็ นผลงานที่แท้ จริ ง สามารถวัดผลได้ ชดั เจน ตัวเองมีสว่ นร่วมในการประเมิน ต้ องการทราบว่า
จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองอยูต่ รงไหน เพื่อจะได้ พฒ
ั นาความสามารถให้ มีความก้ าวหน้ าในอาชีพต่อไป
ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงสมมติฐานหรื อโจทย์สาหรับผู้ที่จะทาหน้ าที่ออกแบบระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานสมัยใหม่ในองค์กรเท่านัน้ เมื่อเราได้ เข้ าใจโจทย์แล้ ว ขันตอนมาคื
้
อการหาคาตอบให้ กบั โจทย์
สาหรับวิธีการง่ายๆในการวิเคราะห์ดวู า่ ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีเ่ รากาลังใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั สามารถตอบ

คาถามให้ กบั โจทย์หรื อสมมติฐานดังกล่าวได้ ดีเพียงใด โดยการใช้ คาถามดังต่อไปนี ้


ถ้ าทุกคนในองค์กรได้ ผลงานดี แสดงว่าผลประกอบการขององค์กรดีด้วยใช่หรื อไม่



ผลงานของหัวหน้ าสัมพันธ์กบั ผลงานเฉลีย่ ของลูกน้ องทุกคนในหน่วยงานใช่หรื อไม่



ผู้ประเมินสามารถชี ้แจงเหตุผลของระดับผลงานให้ ผ้ ถู กู ประเมินยอมรับได้ ใช่หรื อไม่



ผู้ถกู ประเมินมีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานใช่หรื อไม่



คนที่ได้ ผลงานไม่ดี จะต้ องมีแผนพัฒนาความสามารถในปี ตอ่ ไปใช่หรื อไม่



เงินเดือนที่ได้ รับการปรับประจาปี มีความสัมพันธ์กบั ระดับผลหรื องานใช่หรื อไม่



หัวข้ อการประเมินผลสามารถวัดเป็ นตัวเลขได้ ใช่หรื อไม่



ผู้ถกู ประเมินรับทราบล่วงหน้ าว่าระดับใดคือผลงานดีหรื อไม่ดีใช่หรื อไม่



หัวข้ อการประเมินมีทงหั
ั ้ วข้ อที่วดั ผลของงานและความสามารถของคนใช่หรื อไม่



หัวข้ อการประเมินของแต่ละตาแหน่งไม่เหมือนกันใช่หรื อไม่



หัวข้ อการประเมินพฤติกรรม(ความสามารถ) แตกต่างกันไปตามลักษณะงานใช่หรื อไม่



เมื่อมีการกาหนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั ผลงานแล้ ว มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) เพื่อรองรับ
เป้าหมายแต่ละตัวไว้ ลว่ งหน้ าตังแต่
้ ต้นปี ใช่หรื อไม่



มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั ผู้ประเมินทุกครัง้ ที่เข้ ามาทางานใหม่และทุกครัง้ ก่อนมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานใช่หรื อไม่



หัวหน้ าจะต้ องรับทราบผลการประเมินของตัวเองก่อนแล้ วจึงไปทาการประเมินผลงานของลูกน้ องใช่
หรื อไม่



มี ก ารน าระบบการสอนแนะ (Coaching System) เข้ า มาใช้ ในการก าหนดเป้ า หมาย การติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าของผลงานและการสรุ ปผลงานประจาปี ใช่หรื อไม่



ไม่มีการกาหนดโควต้ าของระดับผลงานแบบระฆังควา่ (Bell Curve) โดยการปล่อยให้ ผลงานเป็ นไป
ตามความเป็ นจริ งใช่หรื อไม่



การปรับค่าจ้ างประจาปี พิจารณาแยกตามระดับพนักงาน ไม่ใช่แยกงบประมาณตามหน่วยงานใช่
หรื อไม่

คาถามทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงตัวอย่างการตรวจสอบประสิทธิ ภาพของระบบประเมินผลที่เราใช้ อยู่ในปั จจุบันว่า
สามารถตอบคาตอบ(โจทย์)ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับระบบนี ้ได้ มากน้ อยเพียงใด ถ้ าคาตอบส่วนมากยังตอบว่า "ไม่ใช่" น่าจะ
เป็ นสัญญาณบอกให้ เราทราบว่าระบบที่เราใช้ อยู่นนั ้ ยังไม่เข้ าตากรรมการทังสามฝ่
้
าย นะครับ คงต้ อ งมีการพิจารณา
ทบทวนระบบกันใหม่ในหัวข้ อที่ตอบว่า "ไม่ใช่" ส่วนหัวข้ อที่ตอบว่า "ใช่" นัน้ ให้ ลองพิจารณาอีกครัง้ เช่นกันว่าเป็ นจริ งมาก
น้ อยเพียงใด และต้ องมองไกลไปถึงในอนาคตว่าสิ่งที่ตอบว่าใช่ในปั จจุบันนัน้ มีโอกาสที่จะตอบว่าไม่ใช่ได้ หรื อไม่ใน
อนาคต
สาหรับในวันศุกร์ หน้ าผมจะพูดถึงขันตอนการปรั
้
บเปลี่ยนระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบเก่าที่เรี ยกกันว่า
"Performance Evaluation" หรื อ "Performance Appraisal" ไปสูร่ ะบบการบริ หารผลงาน (Performance Management
System) โดยจะแนะนาว่าเราควรจะเริ่ มเปลีย่ นอะไรบ้ าง ควรทาอะไรก่อนหลัง และแต่ละขันตอนนั
้
นควรจะท
้
าอย่างไร

