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มีคาถามจากองค์ การต่างๆ ว่าจะสามารถแยกแยะได้ อย่างไรว่าพนักงานที่มีอยู่ใครเป็ นบุคลากรที่มี ผลงานดีและมี
ศักยภาพสูงบ้ าง จะเห็นได้ วา่ การรับรู้ถึงความสามารถและศักยภาพของพนักงานว่าในด้ านใดคือจุดแข็ง (Strength) และใน
ด้ านใดคือจุดอ่อน (Weakness) ที่พนักงานควรปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์การแต่ละแห่งจะต้ องค้ นหา
เครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงาน พบว่าเครื่ องมือที่จะถูกนามาใช้ ในการวิเคราะห์และระบุ
ถึงความสามารถที่เป็ นจุดแข็ง และจุดอ่อนของพนักงาน นัน่ ก็คือ การประเมิน หรื อ Assessment ทังนี
้ ้คาว่า Assessment
ต่างจากคาว่า Evaluation , Appraisal และ Measurement ซึง่ ทัง้ 4 คานี ้จะมีความหมายแตกต่างกันไปในแง่มมุ ดังต่อไปนี ้
Assessment
เป็ นการรวบรวมและบูรณาการข้ อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้ อดี และคุณค่าที่มีอยู่ในตัว
พนักงาน ซึ่งจะใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การใช้ กรณีศึกษา (Case
Study) การสังเกตพฤติกรรม การสรุปผลจากเอกสารการบันทึกและรายงานของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้เกี่ยวข้ อง การทดสอบ
วัด ความสามารถ หรื อ การจัด สนทนากลุ่ม เป็ น ต้ น โดยส่ว นใหญ่ มัก จะใช้ ค าว่า Assessment กับ การประเมิ น
ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ที่เรี ยกว่า Competency / Potential Assessment
Evaluation
เป็ นการนาเอามูลค่าหรื อ Value ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ออกมา โดยเทียบกับเกณฑ์ ที่กาหนดขึ ้น เป็ นการ
ประเมินผลลัพธ์ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) หรื อเชิงพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ ด้านปริ มาณ(Quantitative)
หรื อในเชิงตัวเลข พบว่าการประเมินในรู ปแบบนี ้จะขึ ้นอยู่กบั มุมมองของผู้ประเมินแต่ละคนเพื่อตีมูลค่าของสิ่งที่กาลัง
ประเมินออกมาให้ เห็นชัดเป็ นรูปธรรม ซึง่ ในแง่มมุ ของงานทรัพยากรมนุษย์ เรามักจะใช้ คาว่า Evaluation กับการประเมิน
ค่างาน หรื อที่เรี ยกกันว่า Job Evaluation
Appraisal
เป็ นการประเมินและการตีราคา เป็ นกระบวนการในการกาหนดมูลค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีการจัดทาเป็ นเอกสารหรื อ
รายงานสรุปผลลัพธ์ที่ได้ จากการประเมิน โดยส่วนใหญ่มกั จะใช้ คาว่า Appraisal กับ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หรื อที่มกั จะเรี ยกกันว่า Performance Appraisal
Measurement
เป็ นการกาหนดถึงมิติ คุณภาพ ความสามรถ และดีกรี ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะถูกสื่อสารออกมาเป็ นสัญลักษณ์ หรื อตัวเลข
โดยจะกาหนดออกมาเป็ นมาตรวัดในแบบต่าง ๆ มีการตังเกณฑ์
้
และนาสิ่งที่เราต้ องการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ ้น
เช่น การวัดทองคาจะเทียบกับกิโลกรัม หรื อวัดขนาดของเอวจะเทียบกับนิ ้ว เป็ นต้ น พบว่าในปั จจุบนั มักจะพูดถึงตัววัดที่เป็ น
รูปธรรม วัดได้ เป็ นตัวเลข นัน่ ก็คือการกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก หรื อ Key Performance Indicators : KPIs โดยส่วนใหญ่
มักจะใช้ คาว่า Measurement กับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในเชิงของผลลัพธ์ ที่วดั ได้ เป็ นตัวเลข หรื อที่
มักจะเรี ยกกันว่า Performance Measurement
ในบทความนี ้จึงขอเน้ นไปที่การประเมินผลลัพธ์ ของการทางานปั จจุบนั (Present Work) ซึ่งจะเรี ยกผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจาก
การทางานในปั จจุบนั ว่า Job Performance เป็ นการประเมินหรื อการตีค่าของผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากตัวเลข เพื่อพิจารณาว่า
คน ๆ นันมี
้ มลู ค่างานเป็ นอย่างไร โดยการพิจารณาผลสรุปของการประเมินที่ได้ จากแบบฟอร์ มการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พบว่ามีหลากหลายวิธีการที่ถกู นามาใช้ ในการประเมินผลการดาเนินงานของพนักงานในปั จจุบนั (Performance Appraisal)
(อ้ างจากหนังสือ Effective Succession Planning โดย William J. Rothwell, หน้ า196-199) ได้ แก่ Global Rating เน้ นการ
ประเมินผลงานของพนักงานโดยภาพรวมจากการ ใช้ มาตรวัดเพียงค่าเดียว (Single Scale) หรื อสรุ ปเป็ นประโยคสัน้ ๆ เช่น
พนักงานคนนันท
้ างานดีมาก มีผลงานเกินกว่าที่คาดหวังของหัวหน้ างานเป็ นอย่างมาก เป็ นการชี ้ให้ เห็นภาพรวมของผลการ
ทางานของพนักงานคน ๆ นัน้ พบว่า วิธีการนี ้จะได้ ผลการประเมินที่รวดเร็ ว แต่ผลที่ได้ นนจะไม่
ั้
สามารถระบุถึงผลงานที่
แท้ จริ งของพนักงานคน ๆ นันได้
้
Trait Rating เป็ นการประเมินคุณ ลักษณะภายในส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ การเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นต้ น โดยการตังเกณฑ์
้
ในการประเมินจากคุณลักษณะภายในจากดีมาก (Excellent) ไปจนกระทัง่ ถึง
คุณลักษณะนิสยั ที่ไม่สามารถยอมรับได้ (Unacceptable) พบว่าการประเมินด้ วย วิธีการนี ้จะได้ ผลลัพธ์ ที่รวดเร็ วเช่นกัน แต่
ก็ไม่สามารถอ้ างอิงได้ ถึงลักษณะหรื อขอบเขตงานที่รับผิดชอบได้
Dimensions/Activity Rating เน้ นการประเมินผลงานบนพื ้นฐานของลักษณะงาน ความรั บผิดชอบของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย (Job Description : JD) ซึง่ ผู้ประเมินจะประเมินผลงานจากความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่
งานที่มอบหมายให้ ปฏิบตั ิ พบว่าการประเมินด้ วยวิธีการนี ้ ผู้ประเมินและผู้ถกู ประเมินควรจะพูดคุยตกลงกันล่วงหน้ าก่อนถึง
หน้ าที่งานที่จะต้ องปฏิบตั ิ รวมถึงควรจะมีการปรับปรุงใบกาหนดหน้ าที่งาน หรื อ JD ให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) เป็ นการประเมินผลงานจากพฤติกรรมในการทางานที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ เพื่อแยกแยะคนที่มีผลงานดีออกจากคนที่มีผลการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีระดับการประเมินตังแต่
้ 5
ระดับ ไปจนกระทัง่ 10 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะระบุถึงพฤติกรรมเริ่ มตังแต่
้ พฤติกรรมที่ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน ไปจนกระทัง่ ถึง

พฤติกรรมที่ย่งุ ยากซับซ้ อนระบบการประเมินแบบนี ้ จะอยู่บนพื ้นฐานของความสามารถในงาน หรื อ Competency-Based
Approach และเพื่อให้ วิธีการนีเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและได้ ผลลัพธ์ ดีเท่าที่ควร การประเมินด้ ว ยวิธีการจึงจาเป็ น
จะต้ องใช้ เวลาในการกาหนดหาพฤติกรรมของปั จจัยความสามารถแต่ละตัวที่ถกู กาหนดขึ ้นมา
Management by Objectives (MBO) การประเมินแบบ MBO จะเน้ นไปที่การประเมินผลลัพธ์ ของงาน(Results of Job
Performance) ที่เป็ นรูปธรรมมากกว่าการประเมินกระบวนการที่จะส่งผลต่อความสาเร็ จของผลลัพธ์ของงาน (Processes to
achieve results) การประเมินแบบ MBO ควรจะมีการตกลงพูดคุยกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรื อผลสาเร็ จของงาน
ระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ องตังแต่
้ ต้นปี โดยการกาหนดเป้าหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรร่ วมกัน และในช่วงปลายปี ซึ่งเป็ นช่ วง
ของการประเมินผลงาน หัวหน้ างานควรประเมินผลงานของพนักงานโดยเปรี ยบเทียบผลงานของพนักงานในปั จจุบนั กับ
เป้าหมายที่ กาหนด ขึ ้นตังแต่
้ ช่วงต้ นปี
ในแง่มมุ ของการประเมินนัน้ การพิจารณาเพียงแค่ผลงานในปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้น ย่อมไม่สามารถบ่งบอกได้ วา่ พนักงานคน ๆ
คนนัน้ รวมถึงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและองค์กรนัน้ จะสามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน หากพนักงานเหล่านัน้
ละเลยที่ จะพัฒนาความสามารถของตนเองที่มี อ ยู่ใ ห้ ดึง ออกมาใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ สูงสุด หรื อที่ เ รี ย กกัน ว่า ศักยภาพ
(Potential) ซึง่ เป็ นพลังงานภายในที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ยังไม่ได้ ถูกนามาใช้ หรื อพัฒนาอย่างเต็มที่

