ถ้ าใช้ KPI แล้ วจาเป็ นต้ องมีการประเมินผลงานปี ละสองครัง้ อีกหรือไม่ ?
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ทุกครัง้ ที่องค์กรอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าสูร่ ะบบใหม่ๆ มักจะเกิดความลังเลเพราะทิ ้งระบบเก่า
ไปทังหมดแล้
้
วไปใช้ ระบบใหม่เลยก็ยงั ไม่มนั่ ใจ พอจะคงระบบเก่ามากเกินไประบบใหม่ก็ไม่เกิด หรื อในบางครัง้ นาระบบ
ใหม่มาใช้ แล้ วอย่างเต็มรูปแบบ แต่ระบบต่อพ่วงกับระบบนันๆยั
้ งเหมือนเดิม
การนา KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ ในองค์กรในปั จจุบนั ก็เช่นเดียวกัน หลายองค์กรยังมีปัญหาที่
ยังตัดสินใจไม่ได้ อยู่หลายเรื่ อง แต่มีเรื่ องหนึ่งที่มกั จะเกิดขึ ้นเกือบทุกองค์กรก็คือ เมื่อมีการประเมินผลงานด้ วย KPI แล้ ว
จาเป็ นหรื อไม่ที่ต้องมีการประเมินผลสองครัง้ ต่อปี เหมือนเดิม แล้ วนาผลที่ได้ ทงสองครั
ั้
ง้ มาเฉลีย่ เพื่อเป็ นคะแนนประเมินผล
งานทังปี
้
ก่อนที่จะแนะนาแนวทางหรื อตอบคาถามนี ้ อยากจะตังค
้ าถามเพื่อให้ องค์กรที่ยงั คงประเมินผลงานสองครัง้ ต่อปี
ดังต่อไปนี ้
• การประเมินผลการดาเนินงานขององค์ กรจะประเมินปี ละสองครั ง้ หรื อประเมินผลตอนสิน้ ปี เพียงครัง้
เดี ย ว ? จุด เริ่ ม ต้ น ของการประเมิ น ผลงานประจาปี ข องพนักงานจ าเป็ น ต้ อ งอิ งอยู่กับ การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กร เพราะถ้ าองค์กรประเมินผลงานตอนสิ ้นปี เพียงครัง้ เดียว แต่การประเมินผลพนักงานปี ละ
สองครัง้ แล้ วจะเชื่อมัน่ ได้ อย่างไรว่าผลงานเฉลี่ยของพนักงานทัง้ องค์กรจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลงานของ
องค์กรยิ่งบางองค์กรมีการจ่ายโบนัสครึ่งปี ให้ กบั พนักงานด้ วย จึงจาเป็ นต้ องมีการประเมิน เกรดหรื อระดับผลงาน
( A-B-C-D-E) ออกมา ถ้ าถามว่าครึ่ งปี แรกผลงานของพนักงานทุกคนดีกว่าเป้าหมายหมด แสดงว่าพนักงานทุก
คนได้ ผลงานสูงกว่าที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่ แต่พอถึงสิ ้นปี ปรากฎว่าผลการดาเนินงานขององค์กรออกมาแย่กว่า
เป้าหมายที่กาหนด แล้ วจะเรี ยกโบนัสคืนได้ หรื อไม่ หรื อจะนาเอาโบนัสตอนสิ ้นปี มาหักกลบลบหนี ้ใช่ห รื อ ไม่
หรื อไม่วา่ ผลการดาเนินงานจะออกมาอย่างไร โบนัสก็จ่ายเหมือนเดิม
• ถ้ ากาหนดเป้ าหมายเพียงค่ าเดียวคือเป้ าหมายทัง้ ปี แล้ วจะประเมินผลงานครึ่ งปี เทียบกับอะไร ครึ่ งหนึง่
ของเป้าหมายทังปี
้ ใช่หรื อไม่ ? หรื อ ถ้ าผลงานครึ่งปี แรกดีมาก และครึ่งปี หลังแย่มาก สรุปผลงานประจาปี คืออะไร
? การกาหนดเป้าหมายในการทางานส่วนใหญ่จะกาหนดเป็ นเป้าหมายทังปี
้ บางองค์กรมีการแตกเป้ าหมาย
ออกเป็ นเป้าหมายรายเดือนหรื อรายไตรมาส แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าการประเมินผลงานเพื่อกาหนดเกรดของ

ผลงานจะต้ องมีการประเมินทุกเดือนหรื อทุกไตรมาส เพราะบางเดือนหรื อบางไตรมาสได้ ดีกว่าเป้า บางเดือนหรื อ
บางไตรมาสต่ากว่าเป้า แต่ถ้าสุดท้ ายสิ ้นปี ผลงานออกมาเป็ นเท่าไหร่ เ มื่อเทียบกับเป้าหมาย ผลงานก็ควรจะได้
ตามนัน้ การแตกเป้าหมายย่อยๆเป็ นรายเดือนหรื อรายไตรมาส น่าจะเป็ นเพียงการกาหนดเป้าเพื่อให้ ง่ายต่อการ
บริ หารงานเท่านัน้ มิใช่เพื่อการประเมินผลงาน ลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้ ามีการประเมินผลงานกันเป็ นรายไตรมาส
สมมติว่าไตรมาสแรกผลงานต่า กว่าเป้าหมายมากได้ ผลงานระดับ E ไตรมาสที่สองผลงานเท่ากับเป้าพอดีได้
เกรด C ไตรมาสที่สามผลงานดีกว่าเป้าหมายมาก ได้ เกรด A และไตรมาสสุดท้ ายผลงานดีกว่าเป้านิดหน่อย ได้
เกรด B แล้ วอย่างนี ้ พอถึงสิ ้นปี ผลงานประจาปี ของคนๆนี ้คือเกรดอะไร (ถ้ าผลงานทังปี
้ เทียบกับเป้าหมายดีกว่า
เป้าหมาย)
เพื่อให้ องค์กรต่างๆที่กาลังหาทางออกสาหรับปั ญหานี ้ จึงขอแนะนาแนวทางในการ ประเมินผลงานประจาปี ด้วย
KPI ดังต่อไปนี ้
• การประเมินผลงานด้ วย KPI ควรจะประเมินเพื่อสรุปเกรดของผลงานตามรอบปี การประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กร การประเมินผลงานประจาปี ของพนักงานควรจะสรุ ปผลงานตอนสิ ้นปี เพียงครัง้ เดียวเหมือนกับการ
สรุปผลการดาเนินงานขององค์กร เนื่องจากผลงานในบางสายงานหรื อบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดเป้าหมาย
แยกเป็ นรายเดือนหรื อรายไตรมาสได้ เพราะครึ่งปี แรกอาจจะอยูร่ ะหว่างดาเนินการ แต่ผลอาจจะออกมาในครึ่งปี
หลัง
• การประเมินผลงานครึ่ งปี ไม่ควรมีการสรุ ปเกรดของผลงานในระหว่างปี แต่ควรเน้ นการประเมินพฤติกรรมเพื่อ
การให้ คาแนะนามากกว่า เนื่องจากระบบการประเมินผลงานด้ วย KPI จะมีผลงานที่มีการรายงานกันทุกเดือนอยู่
แล้ ว ดังนัน้ จึงไม่ควรมีการประเมินเพื่อสรุปผลงานครึ่งปี แต่ถ้าต้ องการจะให้ มีการพูดคุยเรื่ องผลงานกันตอนครึ่ง
ปี ก็น่าจะพูดคุยกันเรื่ องพฤติกรรมในการทางานของผู้ถกู ประเมินมากกว่า และไม่จาเป็ นต้ องมีการสรุ ปออกมา
เป็ นเกรด แต่ประเมินเพื่อพูดคุยกับผู้ถกู ประเมินว่าเขาควรจะปรับปรุ งหรื อคงพฤติกรรมในการทางานอะไรบ้ าง
สาหรับการทางานในครึ่งปี หลัง
• ถ้ าต้ องการจะจ่ายโบนัสกลางปี ควรจะจ่ายเป็ นสวัสดิการมากกว่าเป็ นเงินจูงใจตามผลงานองค์กรใดมีการจ่าย
โบนัสกลางปี ต้ องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์หลักคืออะไร ถ้ าต้ องการจ่ายเพื่อตอบแทนพนักงานที่ช่วยกันทางาน
มาแล้ วครึ่ งปี ควรจะจ่ายให้ กบั ทุกคนเท่าๆกันในฐานะที่เป็ นพนักงานขององค์กร ดังนัน้ โบนัสครึ่ งปี จึงน่าจะเป็ น
สวัสดิการมากกว่าที่จะจ่ายตามผลงานของแต่ละคน เพราะผลงานครึ่งปี วดั ยากและไม่ได้ การันตีวา่ ครึ่งปี หลังทุก
คนยังคงทางานดีและองค์กรจะได้ ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ สาหรับโบนัสที่ต้อ งการจ่ายตามผลงาน
ควรจะกาหนดจ่ายตอนสิ ้นปี นา่ จะดีกว่า เพราะเห็นผลงานที่ชดั เจนกว่า
สรุ ป การนาระบบ KPI มาใช้ ในองค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทบทวนระบบต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดูว่าระบบที่
เกี่ยวข้ องมีความเหมาะสมกับระบบการประเมินผลงานแบบใหม่อยูห่ รื อไม่ ถ้ ายังไม่เหมาะสมจะได้ มีเวลาหาทางป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหากันต่อไป และหวังว่าปั ญหาการประเมินผลงานด้ วย KPI จะมีลทู่ างที่สดใสมากยิ่งขึ ้นนะครับ

