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ฤดูกาลประเมินผลงานก็ใกล้ จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้ วครับท่าน!!
คุณ ๆ ผู้อา่ นเคยคิดอย่างจริ งจังไหมว่า องค์กรได้ อะไรจากมหกรรมการประเมินผลงานในแต่ละปี ? หรื อพูดอีกอย่างก็คือ
ท่านตอบคาถาม “ประเมินผลอย่างไรให้ ได้ งาน” ได้ อย่างคล่องแคล่วหรื อไม่?
“งาน” ในที่นี ้ ผมหมายถึง “ผลงาน” (Performance) และ “ผลงาน” ย่อมต้ องหมายถึง ผลจาการปฏิบัติงาน ไม่ใช่วิธี
ทางานหรื อพฤติกรรมการทางาน ดังนัน้ ตัวอย่างของผลงานก็คือยอดขายยอดการปล่อยสินเชื่อ ยอดผลิตจานวนสินค้ าที่จดั ส่ง
ยอดเก็บเงิน ยอดการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจานวนโครงการฝึ กอบรม และความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นต้ น ส่วนตัวอย่างของ
พฤติกรรมการทางานก็คือการมาทางาน ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน เป็ นต้ น
จะ “ประเมินผลให้ ได้ งาน” ย่อมต้ องหมายถึงการประเมินที่ผลงานแท้ ๆ มากกว่าพฤติกรรม การทางานข่าวร้ ายก็คือมี
องค์กรไม่ถึง 5% ที่กาหนดให้ มีการประเมิน “ผลงาน” มากกว่า “พฤติกรรม” ดังนันประเมิ
้
นอย่างไร ๆ ก็ไม่ได้ งาน!!!ถึงตอนนี ้
ลองมาตรวจสอบระบบหรื อแบบฟอร์ มประเมินผลงานที่ทา่ นใช้ อยูก่ นั เถอะ...
1. พนักงานของท่านมุ่งปฏิบตั ิงานให้ เกิด “ผลงาน” มากกว่าแสดงพฤติกรรมการทางานให้ ดูหรื อไม่ หากตอบว่า “ใช่”
แสดงว่าปั จจัยที่เป็ น “ผลงาน” ต้ องมีมากกว่าปั จจัย “พฤติกรรม”แต่ถ้าแบบฟอร์ มประเมินผลงานของท่านมีเพียง
ปั จจัย “ปริ มาณงาน” และ “คุณภาพงาน” อย่างละข้ อจากทังหมด
้
15 ข้ อ ก็แสดงว่าท่านประเมิน “ผลงาน” จริ ง ๆ
เพียง 13.33% เท่านัน้
2. ระบบประเมินผลงานของท่านทาให้ พนักงานของท่านทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้นไหม หากตอบว่ามีมากขึ ้นแสดง
ว่าองค์กรของท่านต้ องมีการประเมินปั จจัย “ประสิทธิภาพ” ซึ่งหมายถึงการกาหนดให้ ใช้ เวลาน้ อยลง ใช้ คนน้ อยลง
ลดต้ นทุนได้ รวมอยูใ่ นแบบประเมินด้ วย
3. ในแบบประเมินของท่านมีปัจจัย “ความพึงพอใจของลูกค้ า” อยู่หรื อไม่ ยุคนี ้หากไม่สนใจความพึงพอใจของลูกค้ า
แล้ วไม่วา่ จะธุรกิจเอกชนหรื อรัฐกิจงานราชการก็ตามย่อมอยูร่ อดเติบโตยาก ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้ าจะทาให้
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องค์กรแน่ใจว่าสรรพกาลัง ความมุง่ มัน่ เป้าหมายของธุรกิจมุง่ สูค่ วามพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่งจะทาให้ องค์กรแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน
“ความพึงพอใจของลูกค้ าภายใน” ท่านนามาเป็ นปั จจัยใช้ ประเมินผลงานด้ วยหรื อไม่ความพึงพอใจของลูกค้ าภาย
นอกนัน้ เห็นได้ ชัดว่าทาให้ ธุรกิจได้ รับการต้ อนรับจากลูกค้ า แต่ความพึงพอใจของลูกค้ าภายในนัน้ ทาให้ เกิดการ
ทางานเป็ นทีม ส่งเสริ ม การประสานงานระหว่าง back office กับ front office ฝ่ ายขายกับฝ่ ายสนับสนุน ฝ่ ายผลิต
กับคิวซี การประสานพลัง (synergy)จะเกิดขึ ้น 1 + 1 จะเท่ากับ 11 ได้
องค์กรของท่านกาหนดให้ มีปัจจัย “ผลงานพัฒนา” หรื อไม่ หากไม่มี ก็แสดงว่าเราต้ องการให้ พนักงานทางานประจา
เท่านันก็
้ พอแล้ ว ไม่ต้องคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ปรับเปลีย่ นวิธีทางาน ปรับปรุ งการให้ บริ การ หรื อนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้
6.แบบฟอร์ มการประเมินผลงานของท่านมีการถ่วงน ้าหนักเพื่อแสดงความสาคัญของแต่ละปั จจัยที่ไม่เท่ากันหรื อไม่
(เพื่อว่าหากมีเวลาจากัดหรื ออยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องเลื อกระหว่า คุณภาพ งานกับความรวดเร็ ว สิ่งไหนสาคัญกว่า
ต้ องทาให้ ได้ ก่อน) หากไม่มีก็แสดงว่าทุกปั จจัยเท่ากัน สิ่งนี ้อาจทาให้ องค์กรได้ ผลงานที่มีความสาคัญเร่ งด่วนน้ อย
มากกว่าผลงานที่รอไม่ได้
“ประเมินผลงานอย่างไรให้ ได้ งาน” นอกจากการกาหนด “ผลงาน” ทางตรงแล้ ว ยังมีปัจจัยที่เป็ น “เหตุ” ให้ เกิดผลงาน
ด้ วย สิ่งนันคื
้ อพฤติกรรมที่ทานายผลงานได้ ซึ่งก็คือ สมรรถนะ(Competency) ระบบประเมินผลงานที่ท่านใช้ อยู่ยงั
ใช้ พฤติกรรมทั่ว ๆ ไป ที่แล้ วแต่ผ้ ูออกแบบจะนึกออกหรื อมีความพึงพอใจกับพฤติกรรมนันเป็
้ นพิเศษจึงเลือกมา
ประเมินหรื อไม่? หากมีการกาหนด ปั จจัยพฤติกรรม ท่านแน่ใจได้ อย่างไรว่าพฤติกรรมนันเป็
้ นพฤติกรรมที่ทานาย
ผลงานได้
7 ข้ อข้ างต้ นหากท่านตอบว่า “ใช่” ทังหมด
้
ก็แสดงว่าท่านกาลัง “ประเมินผลที่ได้ งาน” อยู่แล้ ว ขอแสดงความยินดี

ด้ วยครับ

