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มิติท่ ี 3 - Performance Management System
ปั จจุบนั ระบบบริ หารประสิทธิภาพการดาเนินงาน หรื อ Performance Management System ได้ มีการกล่าวถึง
และนามาใช้ ปฏิบตั ิกนั มากขึ ้น และแน่นอนว่าระบบงานดังกล่าว Line Manager ควรจะมีบทบาทอย่างมากและมีบทบาท
โดยตรงในการบริ หารประสิทธิ การปฏิบตั ิงานของพนักงานภายในทีม …แต่ Line Manager เองอาจคิดในอีกมุมมองว่า
บทบาทที่สาคัญควรอยูท่ ี่ HR Dept. มากกว่า ไม่งนจะจ้
ั ้ าง HR Dept. มาทาไม???…เอาเป็ นว่า ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกัน
ว่าใครควรรับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารประสิทธิภาพการทางาน…เรามาตรวจสอบปั ญหาหรื อความรู้สกึ เหล่านี ้ก่อนจะ
ดีกว่า…ว่าคุณเองในฐานะ Line Manager คุณเคยเผชิญกับปั ญหาหรื อคาถามเหล่านี ้บ้ างหรื อไม่
ข้ อคาถาม

มี

ไม่ มี

1. ทาไมหนอ…ตัวเราเองจึงไม่เคยมีสว่ นร่วมในการกาหนดปั จจัยที่ใช้ วดั ผลการประเมินพนักงานเลย
2. ปั จจัยที่ใช้ วดั ผลการประเมิน ทาไม๊ ทาไม ไม่สอดคล้ องกับเนื ้องานที่ทาเลย..ประเมินยากจริง ๆ
3. แอบได้ ยินมาว่า…ลูกน้ องมาบ่นว่าตัวเราเอง (หัวหน้ างาน) ไม่มีความยุตธิ รรมในการประเมินผล
4. หนักใจจัง เมื่อต้ องตอบคาถามจากลูกน้ องถึงผลการประเมินที่ประเมินไปให้
5. ลูกน้ องมาบ่นว่า ตัวเราเอง (ผู้ประเมิน) ไม่สามารถยกตัวอย่างภาพหรือพฤติกรรมที่เห็นชัดได้
6. เหนื่อยใจจริง…เวลาที่จะต้ องแจ้ งผลการประเมินกับลูกน้ องเรา ไม่ร้ ูจะพูดยังไงให้ เค้ ายอมรับผลการประเมิน
7. หลังจากประเมินผลการทางานของพนักงานเสร็จ….เราควรจะวางแผนดาเนินการอย่างไรต่อไป

คุณรู้ ไหมว่าคาตอบของปั ญหาต่าง ๆ อยู่ที่การทางานระหว่าง Line Manager และ HR Dept. ในการวางระบบ
บริ หารประสิทธิภาพการดาเนินงานร่ วมกัน ซึ่งคงไม่ใช่หน้ าที่หรื อบทบาทของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง …และก่อนอื่นดิฉนั ขอชี ้แจง
ถึงความหมายของ Performance Management System ….มีความแตกต่างจาก Performance Appraisal หรื อไม่….
ขอให้ พิจารณาดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างสองระบบดังนี ้

จ ะ เห็ น ได้ ว่ า Performance Appraisal (PA) เป็ น Sub-Set ข อ ง Performance Management System
(PMS)…. ทังนี
้ ้ในมิติที่ 3 จึงจะมุง่ เน้ นไปที่บทบาทของ Line Manager ที่มีตอ่ ระบบ PMS มากกว่าที่จะกล่าวถึง PA เพียง
อย่างเดียว..โดยที่ขนตอนของ
ั้
PMS จะเกี่ยวเนื่องไปยังขันตอนหลั
้
ก ๆ 3 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
วงจรของระบบประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน (PMS)
ขัน้ ตอนที่ 1 : การกาหนดปั จจัยวัดผลการทางาน
ในการกาหนดปั จจัยวัดผลการทางาน ควรเป็ นการทางานร่ วมกันทังในส่
้ วนของ Line Manager พนักงานที่อยู่
ภายใต้ การสังกัด และ HR Dept. โดยควรจะเตรี ยมความพร้ อมไว้ ตงแต่
ั ้ ช่วงต้ นปี จะเห็นได้ ว่ามีหลายต่อหลายองค์กรที่
นิ ย มให้ พนัก งานร่ ว มก าหนดเป้ า หมายกับ Line Manager ซึ่ ง เราจะเรี ย กวิ ธี ก ารนี ว้ ่ า MBO หรื อ Management by
Objectives ดังต่อไปนี ้

กิจกรรมงาน

Line
Mgr.

พนักงาน

HR
Dept.

1. กำหนดมำตรฐำนและขั้นตอนกำรประเมินผลกำรทำงำน



2. ชี้แจงรู ปแบบ และขั้นตอนกำรประเมินผลกำรทำงำนให้กบั Line Manager



3. ทำควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ ำหมำยและกลยุทธ์ธุรกิจของบริ ษทั ฯ



4. อธิบำยแนวทำงและวิธีกำรกำหนดเป้ ำหมำยในกำรทำงำนให้กบั พนักงำน





5. ทบทวนควำมเข้ำใจในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย



6. กำหนดเป้ำหมำยของงำนที่รับผิดชอบ



7. ตรวจสอบเป้ำหมำยของงำนที่กำหนดขึ้น



8. อธิบำยและชี้ แจงถึงสิ่ งที่หวั หน้ำงำนคำดหวัง และเป้ำหมำยของงำนที่จะใช้ในกำร
วัดผลกำรทำงำน



แต่ก็ยงั มีอีกหลายองค์กรเริ่ มปรับเปลืย่ นจากการให้ พนักงานและหัวหน้ างานกาหนดเป้าหมายร่วมกันมาเป็ นการ
ใช้ ตวั วัดในลักษณะของ Mixed Model ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของตัวชี ้วัดผลการทางานหลัก หรื อ KPIs :
Key Performance Indicators และแนวคิดของความสามารถ หรื อ Competency มาใช้ วดั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มากยิ่งขึ ้น…..แล้ ว KPIs และ Competency คืออะไร …. Line Manager จะมาเกี่ยวข้ องอย่างไรในการกาหนด KPIs และ
Competency

คุณคิดว่า KPIs และ Competency เหมือนหรื อต่างกันอย่างไรบ้ าง…ขอให้ พิจารณาจากตารางเปรี ยบเทียบ
ลักษณะของ KPIs และ Competency ไว้ ดงั นี ้
KPIs : Key Performance Indicators

Competency

- เน้ นการ "บริหารงาน"

- เน้ นการ "บริหารคน"

- มุง่ วัดผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจาการทางาน หรือ วัด Output ของงาน เช่น
ขายสินค้ าได้ 200 รายการต่อเดือน / อัตรา ความพึงพอใจของลูกค้ า
เพิ่มขึ ้น 10 % เป็ นต้ น

- มุง่ วัดพฤติกรรมหรือความสามารถในการทางานของคน หรือ
วัด Input / Process เช่น ทักษะการขาย การวางแผนงาน การ
เจรจาต่อรอง เป็ นต้ น

- เน้ นวัดผลที่เกิดขึ ้นจริงในปั จจุบัน (Current)

- เน้ นวัดผลที่เกิดขึ ้นจริงในปั จจุบัน (Current) และการพัฒนา
ความสามารถในอนาคต (Future)

- ประเมินผลจากตัวเลขหรือข้ อมูลที่สามารถวัดผลได้้

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่บง่ บอกถึง 3 มุมมอง ได้ แก่ ความรู้
ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล

คุณคิดว่า Line Manager ควรมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกาหนด KPIs และ Competency อย่างไร…แน่นอนทังสอง
้
แนวคิดจะเป็ นปั จจัยที่ใช้ ประเมินผลการทางานของพนักงานภายในหน่วยงานตนเอง ดังนัน้ Line Manager ควรจะมี
บทบาทโดยตรงในการกาหนด KPIs และ Competency โดยเป็ นการทางานร่วมกับ HR Dept. ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมงาน

Line
Mgr.

HR
Dept.

1. จัดฝึ กอบรมเพื่อทำควำมเข้ำใจแนวคิดของ KPIs และ Competency



2. จัดเตรี ยม Template หรื อแบบฟอร์มสำหรับกำรหำ KPIs และ Competency (ถ้ำเป็ นไป
ได้ให้ทำ KPIs/Competency Dictionary แยกตำมหน่วยงำน)



3. แจก Template ให้กบั Line Manager ในกำรหำ KPIs / Competency ไว้ล่วงหน้ำ



4. นัดประชุมกับ Line Manager เพื่อหำ KPIs/Competency (อำจนัดแยกตำมหน่วยงำน)



5. พิจำรณำหำ KPIs และ Competency ของแต่ละตำแหน่งงำน…ควรกำหนดให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงำนหรื อ Job Description ของตำแหน่งงำนที่ทำขึ้น



6 จัดทำสรุ ปและนำส่ ง KPIs/Competency ให้แต่ละหน่วยงำน



7. พิจำรณำและลงลำยมือชื่อรับทรำบ KPIs/Competency ของแต่ละตำแหน่งงำน



8. ประเมินผลงำนจำก KPIs/Competency ที่กำหนดขึ้น



ขัน้ ตอนที่ 2 : การประเมินผลการทางาน
การประเมินผลการทางานนันขึ
้ ้นอยู่กบั ว่าแต่ละองค์กรใช้ รูปแบบประเมินผลอย่างไร…ให้ หวั หน้ างาน หรื อ Line
Manager ประเมินเองหรื อไม่….หรื อเป็ นการประเมินร่วมระหว่างพนักงานกับหัวหน้ างาน (180-Degree Assessment) …
หรื อเป็ นการประเมินผลแบบรอบทิศทาง โดยมีทงั ้ หัวหน้ างาน พนั กงาน ลูกน้ อง เพื่อนร่ วมงาน ลูกค้ า (360 -Degree
Assessment)….ดังนันองค์
้ กรควรจะกาหนดรูปแบบการประเมินให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ถ้ าจะใช้ รูปแบบของการประเมินร่วม ขอให้
พิจ ารณาน า้ หนักที่ จะให้ สาหรับ ผู้ป ระเมิ น ไว้ ด้วย เช่น เอาผลการประเมิน จากหัวหน้ างานมาคิด 80 เปอร์ เซ็น ต์ แล ะ
พนักงานประเมินตนเองมาคิดประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้ น
แล้ วคุณคิดว่าคุณมีความยุติธรรมในระหว่างที่คณ
ุ กาลังประเมินผลอยู่หรื อไม่ ….ขอให้ คณ
ุ หลีกเลีย่ งลักษณะการ
ประเมินผลที่จะขอกล่าวถึงไว้ ดงั นี ้


ประเมิ น ในระดับ ปานกลาง (The Central Tendency) : ให้ ค ะแนน 3 หรื อ คะแนนที เป็ น
ค่าเฉลีย่ สาหรับทุกปั จจัยประเมินผล



เน้ นความพอใจของผู้ถกู ประเมิน (The Loose Rater) : รักใครก็ประเมินให้ ดีไปหมด



ประเมินโดยใช้ เหตุการณ์สด ๆ ร้ อน ๆ (The Recency Error) : เอาผลงานที่ดี หรื อ ไม่ดีในช่วง
เพิ่งจะเกิดขึ ้นมาตัดสิน



ใช้ ความประทับในบางเรื่ องเป็ นเกณฑ์ (Halo Effect) : เอาผลดีแค่เรื่ องหรื อสองเรื่ อง มาใช้
เป็ นตัวตัดสินว่าคนนันดี
้ ไปทุกด้ าน



ใช้ ความรู้สกึ ไม่ชอบในบางสิง่ บางอย่างเป็ นตัวกาหนด (Pitchfork Effect) : เอาผลเสียแค่เรื่ อง
หรื อสองเรื่ องมาใช้ เป็ นตัวตัดสินว่าคนนันไม่
้ ดีไปทุกด้ าน



ประเมินโดยเอาตนเองไปแข่งขันด้ วย (Competitive Rater) : เอาตัวเองเป็ นมาตรฐานในการ
เปรี ยบเทียบผลการทางาน



ให้ ความสาคัญ ของอายุงานเป็ น หลัก (Length of Service Bias) : คนที่อ ายุงานมากควร
ทางานดีกว่าคนที่มีอายุงานน้ อย



ใช้ จิตสานึกจากความเชื่อที่ผิด ๆ ที่ฝังลึกในจิตใจ (Stereotype) : เอาเรื่ องเพศ เชื ้อชาติ สีผิว
บุคลิกลักษณะบางอย่างมาตัดสิน เช่น เชื่อว่าคนผิวดาทางานไม่ดี เชื่อว่าคนอ้ วนทางานช้ า
กว่าคนผอม



คานึงถึงผลลัพธ์ ที่จะติดตามมา : เลื่อนตาแหน่ง ปรับเงินเดือน ให้ โบนัส …. เช่น มัวแต่คิดว่า
ถ้ าประเมินผลแล้ ว คนที่ถกู ประเมินจะได้ ปรับเงินเดือนมากหรื อน้ อยอย่างไร

ดังนันในช่
้ วงของการประเมินผลพนักงานนันขอให้
้
คุณเตรี ยมความพร้ อมในทุกด้ าน….ควรทาความเข้ าใจใน
ปั จจัยที่ใช้ ประเมินผล การทบทวนหน้ าที่งานและสิ่งที่คาดหวังของผู้ถกู ประเมิน …ใช้ เวลาในการพิจารณาและประเมินผล

งานเค้ าว่าทางานดีหรื อไม่ดีอย่างไรในแต่ละปั จจัยประเมิน โดยควรมีเหตุผลอธิบายไว้ ทุกปั จจัยที่คณ
ุ ประเมิน..และควร
หลีกเลีย่ งพฤติกรรมหรื ออคติที่ไม่ดีซงึ่ ได้ กล่าวถึงไว้ แล้ วข้ างต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3 : การให้ ข้อมูลป้ อนกลับแก่ พนักงาน
ลักษณะการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานนัน้ มี 2 รูปแบบ ได้ แก่
1. การให้ ข้อมูลป้ อนกลับแบบไม่ เป็ นทางการ…จะเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา อาจจะเป็ นเรื่ องของการขอคาปรึ กษา
ในปั ญ หาที่เกิดขึ ้น การให้ ข้อเสนอแนะ การรายงานผลการทางานที่เกิ ดขึน้ ให้ กับหัวหน้ างานรับทราบ …ทัง้ นี ้
อาจจะใช้ เวลาไม่ยาวนัก รูปแบบอาจไม่เป็ นทางการ (Informal) โดยไม่จาเป็ นต้ องนัง่ ในห้ องประชุมแบบสองต่อ
สอง
2. การให้ ข้อมูลป้ อนกลับแบบเป็ นทางการ…จะเกิดขึ ้นหลังจากการประเมินผลการทางานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาประเมินผลของแต่ละองค์กร โดยอาจแบ่งเป็ น 2ครัง้ ต่อปี หรื อ 1 ครัง้ ต่อปี …รูปแบบนี ้จะ
เน้ นการพูดคุยถึงผลการทางานและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่คุณต้ องการให้ ปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็ นการหาข้ อสรุ ปและ
พันธะผูกพันร่ วมกันทังสองฝ่
้
าย โดยมีลกั ษณะที่เป็ นทางการ (Formal) แบบนัง่ ประชุมสองต่อสอง…ควรมีการ
สอนหรื อชี ้แนะว่าอะไรคือจุดแข็ง และอะไรคือจุดบกพร่ องที่จาเป็ นต้ องพัฒนาปรับปรุง ….หลังจากนันขอให้
้
คณ
ุ
วางแผนการเสริ มและพัฒนาจุดแข็งและจุดบกพร่องร่วมกันกับผู้ถกู ประเมินต่อไป
ดังนันหากคุ
้
ณประเมินผลการทางานลูกน้ องคุณเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว …คุณอย่าลืมที่จะต้ องชีแ้ จงและรับฟั งข้ อ
สงสัยจากลูกน้ องคุณด้ วย…ไม่ควรมัดมือชก โดยให้ เค้ าลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินจากคุณ โดยที่คณ
ุ ไม่เคยให้
โอกาสลูกน้ องคุณได้ ซกั ถามข้ อสงสัยใด ๆ เลย ….ขอให้ เค้ าพูดต่อหน้ าคุณ ดีกว่าจะเอาไปพูดลับหลังนะคะ
สรุ ป ว่า ขัน้ ตอนการบริ ห ารประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน หรื อ Performance Management System : PMS
นัน้ …Line Manager ควรจะเข้ ามาเกี่ ยวข้ องทัง้ ระบบ ซึ่งเริ่ มจากการกาหนดตัววัดผลการทางาน การประเมินผลการ
ทางาน รวมไปถึงการให้ ข้อมูลป้อนกลับ และการชี ้แนะและฝึ กสอนลูกทีมของคุณต่อไป

