การประเมินหาช่ องว่ างของผลการปฏิบัตงิ าน ( Performance Gap)

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

แน่นอนว่าองค์การทุกแห่งย่อมต้ องการและสนับสนุนให้ ทกุ หน่วยงานทางานอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผล และสิ่งนี ้เองจึงเป็ นคาถามที่เกิดขึ ้นในแต่ละองค์การว่า “ จะรู้ ได้ อย่างไรว่าผลงานที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นไปตาม
มาตรฐานที่ต้องการแล้ วหรื อยัง”
จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารในทุกหน่วยงานที่จะต้ องประเมิน วิเคราะห์หาช่องว่างของผลงานที่เกิดขึ ้น
( Performance Gap) เป็ นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั ( Present Result) กับ
ผลงานที่หน่วยงานต้ องการและคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ ้น ( Expected Result) โดยจะแบ่งช่องว่างของผลงานที่เกิดขึ ้นนี ้
เป็ น 3 มิติ ได้ แก่
ผลงานปั จจุบนั ดีกว่ าความคาดหวังที่ตงั ้ ไว้ ( Positive Performance Gap)
เกิดขึ ้นจากการทางานที่ดีมีประสิทธิภาพเกินกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ของพนักงานในปั จจุบนั ซึง่ ผลงานของพนักงานที่
เกิดขึ ้นนันจะส่
้ งผลต่อไปยังผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ของหน่วยงานและองค์การ
ผลงานปั จจุบนั ต่ากว่ าความคาดหวังที่ตงั ้ ไว้ ( Negative Performance Gap)
เป็ นผลงานที่พนักงานทาได้ ในปัจจุบนั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดขึ ้น โดยผลงานดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ผลงานในระดับหน่วยงานและระดับองค์การในที่สดุ
ผลงานปั จจุบนั ได้ ตามความคาดหวังที่ตงั ้ ไว้ ( Neutral Performance Gap)
เป็ นผลงานที่พนักงานทาได้ ในปัจจุบนั เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดขึ ้น ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าเฉลีย่ ของผลงานของพนักงานที่
ไม่ได้ โดดเด่นหรื อแย่มาก อันนาไปสูผ่ ลงานของหน่วยงานและองค์การที่ได้ เพียงแค่ตามมาตรฐานเท่านัน้
จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หาร และหัวหน้ างานทังหลายที
้
่จะทาหน้ าที่ประเมินหาช่องว่างของผลงานของพนักงาน
โดยผลงานที่จะต้ องถูกกาหนดขึน้ และถื อว่าเป็ นมาตรฐานในการประเมินนันขอให้
้
มองไปที่ผลงานที่ เป็ น input และ
process ของพนักงาน นัน่ ก็คือ ตัววัดที่เป็ นความสามารถ ( Competency) และผลงานที่เป็ น output/outcome ที่สามารถ

จับต้ องและวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้ ที่เรี ยกว่าตัวชี ้วัดผลงานหลัก ( Key Performance Indicators : KPIs) โดยหัวหน้ างาน
จะต้ องกาหนดออกมาเป็ นปั จจัยประเมินของแต่ละบุคคล เพื่อหาช่องว่างของผลงานของพนักงานแต่ละคนเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานที่กาหนดขึ ้น
ดังนันบุ
้ คคลที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการจัดทาตารางประเมินช่องว่างของผลงานของพนักงานนัน้ ได้ แก่ Line
Manager หรื อหัวหน้ างานในแต่ละกลุม่ ควรกาหนดขึ ้นเป็ นแผนประจาปี ( Master Plan) ว่าหัวหน้ างานต้ องการวัดหรื อ
ประเมินผลงานในปั จจัยด้ าน Competency และ KPIs อะไรบ้ าง และเมื่อกาหนดเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว หัวหน้ างานควรทา
หน้ า ที่ สื่อ สารและชี แ้ จงถึ ง ผลงานที่ คาดหวัง แก่ ลูก น้ อ งในที ม ทุกคน เป็ น การสื่อ สารแบบสองทาง หรื อ Two Way
Communication เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ลกู น้ องสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเมื่อหัวหน้ างานและ
ลูก น้ อ งตกลงและยอมรั บร่ ว มกันในปั จ จัย วัด ผลงานที่ กาหนดขึน้ นี ้ ขัน้ ตอนถัด ไปนั่นก็ คือ การท างานให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ถกู กาหนดขึ ้น ซึง่ ดิฉนั มีข้อเสนอแนะในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
ทาแผนติดตามผลงานของลูกน้ อง
หัวหน้ างานควรติดตามผลการปฏิบตั ิงานของลูกน้ องแต่ละคนจากปั จจัยวัดผลงานที่กาหนดขึ ้น เพื่อหาช่องว่าง
ของผลงานของพนักงานโดยกาหนดช่วงเวลาประเมินผลงานของลูกน้ องเป็ นประจาเดือน ไตรมาส หรื อครึ่งปี แต่เพื่อให้ การ
ติดตามผลงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ดิฉนั เสนอให้ ควรติดตามการทางานของลูกน้ องเป็ นประจาทุกเดือน ซึ่งกาหนดขึ ้นเป็ น
แผนปฏิบตั ิการ ( Action Plan) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

นาย ก ตาแหน่ งพนักงาน Call Center
เป้ าหมาย ระดับ แผนงาน / เป้ าหมายของ ระดับ
แผนงาน / ข้ อเสนอแนะ
ของ ผลงาน ข้ อเสนอแนะ พฤติกรรม ผลงาน
ตัวชีว้ ัด
ตาม
ผลงาน
ความสามารถ
หลัก
( Competency
( KPIs )
)
20 ครัง้ ที่ ต่ากว่า ปั จจุบนั ทาได้ การสื่อสารด้ วย สูงกว่า
ควรรักษาระดับการ สื่อสารกับลูกค้ าใน ลักษณะนี ้ต่อไป
ไม่ มาตรฐาน 30 ครัง้ ต่อ วาจา : ใช้ คาพูด มาตรฐาน
สามารถ
เดือน ดังนัน้ ที่สภุ าพ มีการ
รับสาย
ควรพยายาม กล่าวถึงชื่อนาม
โทรศัพท์ที่
หาวิธีการตอบ สกุลของตนเอง
ดังขึ ้นต่อ
คาถามจาก ก่อนเสมอ และ
เดือน
ลูกค้ าให้ เร็ว ใช้ น ้าเสียงที่
ที่สดุ
ไพเราะ สุภาพ
อ่อนโน้ มกับ
ลูกค้ าทุกกลุม่
2 ข้ อ
ตาม ปั จจุบนั ทาได้ การติดตามงาน ต่ากว่า ทุกครัง้ ที่ได้ รับเรื่อง ร้ องเรียนจากลูกค้ า ต้ องรีบแจ้ งหน่วยงาน ที่
ร้ องเรียน มาตรฐาน 2 ข้ อร้ อง : แจ้ งประเด็น มาตรฐาน
เกี่ยวข้ องทันทีทกุ สิ ้นวัน
จากลูกค้ า
เรียนต่อเดือน ปั ญหาแก่
ที่ยงั ไม่ได้
ถ้ าเป็ นไป ได้ ผู้เกี่ยวข้ อง โดย
รับการ
ไม่ควรมีข้อ บอก ถึงชื่อ
แก้ ไขต่อ
ร้ องเรียน ที่ ลูกค้ า ความ
เดือน
ไม่ได้ แก้ ไข เป็ นมาของ
ปั ญหา และ
ติดตามการ
แก้ ไข ปั ญหานัน้
ๆ จากผู้ที่
เกี่ยวข้ อง

ให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) แก่ ลูกน้ อง
ลูกน้ องควรรั บรู้ ในผลงานที่ถูกประเมินขึน้ หัวหน้ างานควรกาหนดเป็ นแผนการท างานที่ มีความสาคัญเฉก
เช่นเดียวกับการบริ หารงานประจาวันของตน เพราะช่องทางหรื อโอกาสในการพูดคุยกับลูกน้ องถึงผลงานที่พวกเขาทาได้
ในแต่ละเดือน ย่อมจะทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันถึงความคาดหวังและความต้ องการของหัวหน้ า หัวหน้ างานจะต้ อง
แจ้ งให้ ลกู น้ องทราบเสมอว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ลกู น้ องนัน้ ก็ เพราะมีความหวังดี ต้ องการให้ ลกู น้ องพัฒนาและ
ปรับปรุ งผลงานของตนให้ ดียิ่งขึ ้น เพราะความสามารถที่ได้ รับการพัฒนาปรั บปรุ งนันย่
้ อมนาไปสู่มูลค่างาน หรื อ Job
Value ที่เกิดขึ ้นของลูกน้ องแต่ละคน

พัฒนาและฝึ กอบรมลูกน้ อง
หัวหน้ างานไม่ควรปล่อยให้ เป็ นภาระหน้ าที่ของลูกน้ องในการพัฒนาและปรับปรุ งผลงานของตนเองเท่านัน้ คุณ
อย่าลืมว่า บทบาทหน้ าที่อนั สาคัญยิ่งของผู้เป็ นหัวหน้ างานนัน่ ก็คือ การบริ หารลูกน้ องให้ สามารถทางานให้ แก่คณ
ุ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนันหั
้ วหน้ างานทุกคนจึงควรมีหน้ าที่ในการพัฒนาและฝึ กอบรมความรู้และความสามารถ
ของลูกน้ อง ควรเอาใจใส่และให้ ใจที่จะพัฒนาลูกน้ องให้ มีผลงานที่ดี จงอย่าเพียงบังคับหรื อสัง่ งานลูกน้ องของตนเท่านัน้
เป็ นพอ หัวหน้ างานควรมีสว่ นรับผิดชอบในการฝึ กฝนให้ ลกู น้ องเป็ นคนเก่งในงานที่ต้องรับผิดชอบด้ วย … หัวหน้ างานที่ได้
ชื่อว่าเป็ นคนเก่ง ควรฝึ กฝนให้ ลกู น้ องเป็ นคนเก่งตามไปด้ วย
สรุ ปว่าการวิเคราะห์หาช่องว่างของผลงานของลูกน้ องนันเป็
้ นความรับผิดชอบที่หวั หน้ างานควรตระหนัก จง
อย่ารอให้ ถึงช่วงเวลาประเมินผลงานประจาปี เท่านัน้ การประเมินช่องว่างของผลงานของลูกน้ องสามารถทาได้ ตลอด
ระยะเวลาทังปี
้ เพียงแต่คณ
ุ เองใส่ใจและปรารถนาที่ จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการทางานของลูกน้ องมาก
น้ อยแค่ไหน

