บทความการบริหารงานบุคคล : การประเมินผล 360 องศาดีอย่ างไร ?
• บทความโดย : สิทธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา
• อีเมล : sithisaks@gmail.com

“ถ้ าให้ ลูกน้ องประเมินผลงานผมด้ วย ก็เละตุ้มเป๊ะ นะสิครับ..”
นี่คือ ความหวัน่ ใจของผู้จดั การ หรื อ หัวหน้ างาน เมื่อผู้บริ หารจะให้ ลกู น้ องประเมินผลงานของ ตนเองด้ วย..และก็
ออกอาการต่อต้ านนิด ๆ ในแนวคิดดังกล่าว
แต่ ในความเป็ นจริง ก็มีการประเมินผลแบบ 360 องศากันอยู่แล้ ว เช่ น..
• ถึงฤดูกาลประเมินผลงานประจาปี ผู้บริ หารก็มกี ารกระซิบถามเพื่อนร่วมงานของเรา ลูกน้ องของเรา เพื่อหาข้ อมูล
ประเมินผลงานของเราอยูแ่ ล้ ว
• หรื อ ในระหว่างการทดลองงาน ผู้บริ หารก็ให้ คนอื่นที่ร่วมทางานกับพนักงานใหม่ แอบร่วมประเมินผล พนักงาน
ใหม่ด้วยอยูแ่ ล้ ว
• หรื อ พนักงานบางคนที่มปี ั ญหา ผู้บริ หารก็อาจจะขอให้ พนักงานคนอื่นร่วมประเมินพฤติกรรม เพื่อนามาเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงในการพัฒนา หรื อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการเลิกจ้ างด้ วย...ก็มี
ซึง่ วิธีการต่าง ๆ ที่ทากันข้ างต้ นนี ้ คือ “ ส่ วนหนึ่ง ” ของการประเมินผลแบบ 360 องศาที่วา่ นี่เอง
คาถามว่ า การประเมินผลแบบ 360 องศา จริง ๆ แล้ วเป็ นอย่ างไร ?
คาตอบ ก็คือ การให้ คนหลายคนที่เราทางานด้ วย ทัง้ “ ข้ างบน - ข้ างล่ าง - ข้ างซ้ าย - ข้ างขวา - ข้ างหน้ า - ข้ าง
หลัง ” เป็ นคน...
• บอกความดีของเรา ที่เรามีต่อเขา
• บอกข้ อควรพัฒนาของเรา ที่ควรพัฒนาให้ ดีขนึ ้
อย่างรอบด้ าน หรื อ ที่เรี ยกว่า 360 องศานัน่ เอง
เหตุผลที่ให้ คนอื่นร่วมประเมินก็คือ ในการทางานประจาวันของเรานัน้ ผู้บงั คับบัญชาของเราไม่ได้ ติดตาม ดูพฤติกรรม
ของเราตลอดเวลา มีเรื่ องมากมายที่เราทาดีกบั คนอื่น เช่น
 เราทางานให้ กบ
ั “ ผู้บริหารสูงสุด ” โดยตรง ได้ ผลงานดี..ก็มี
 เราช่วยงาน “ ผู้จัดการ หัวหน้ างานคนอื่น ” ได้ ผลงานดี..ก็มี
 เราช่วยงาน “เพื่อนร่ วมงานแผนกอื่น ” ได้ ผลดี..ก็มี
 เราช่วยเหลือ “ ลูกน้ อง ” ให้ ทางานได้ ผลงานที่ดี...ก็มี
 เราช่วยเหลือ แก้ ปัญหาให้ “ ลูกค้ า ” ได้ ผลดี..ก็มี
ซึ่งงานที่เราทาข้ างต้ น ผู้บังคับบัญชาของเราอาจจะไม่ ร้ ู..ไม่ เห็น..ไม่ ทราบ.. แต่ เมื่อถึงเวลา ให้ คะแนน ให้
ความดีความชอบกลับให้ ผ้ บู ังคับบัญชาประเมินผลเราคนเดียวจึงไม่ ยุติธรรม กับเราเท่ าไหร่ นัก !!
ขนาดนักมวยชกกันบนเวที เห็นกันจะจะแค่ 20 นาที ยังมีกรรมการให้ คะแนนตัง้ 3 คน นี่เราทางานมาตัง้ 365 วัน แต่
มีกรรมการให้ คะแนนคนเดียว มันจะยุติธรรมหรื อ ?

ยิ่งถ้ าหัวหน้ างาน เป็ นคนมองโลกในแง่ ร้าย จาได้ แต่ ข้อผิด ก็จะตัดคะแนนลงไปเรื่อย ๆ จนไม่ เหลือชิน้ ดี..
ยิ่งจะไม่ ยุติธรรมหนักเข้ าไปอีก
ซึง่ ถ้ าจะให้ ยตุ ิธรรมกับเรา หรื อกับทุก ๆ คน จึงควรให้ คนอื่น ๆ ที่เราทางานด้ วย มีสว่ นให้ คะแนนเราด้ วย จึงจะ
ยุติธรรม…หรื ออย่างน้ อยตัวเราทีเ่ ป็ นคนทาเอง ก็นา่ จะมีสว่ นให้ คะแนนตัวเองบ้ าง จึงจะยุติธรรมจริ งหรื อไม่ ?
ถ้ าเห็นด้ วย นี่คือ เหตุและผลของการให้ คนอื่น ๆ ร่ วมประเมินผลงานของเราด้ วยแบบ 360 องศาตาม
เจตนารมณ์ ท่ แี ท้ จริง
คาถามว่ า ระบบการประเมินผลที่ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาประเมินคนเดียวที่ทากันอยู่ทุกวันนีก้ ็ ไม่ ยุติธรรมนะสิ ?
คาตอบ ถ้ าผู้บังคับบัญชา มีข้อมูลชัดเจนทุกมุมมอง ก็ยงั ถือว่ าใช้ ได้ อยู่ แต่ จะสู้แบบให้ หลายคน ช่ วย
ประเมินแบบ 360 ไม่ ได้
คาถาม ใครบ้ างที่จะมีส่วนร่ วมประเมินผล 360 องศา
คาตอบ ถ้ าจะให้ ดี ให้ ครบทุกมุมมอง ก็ต้องมี
1. ตัวเราที่เป็ นคนทาเอง
2. ผู้บังคับบัญชาของเรา ที่ส่ งั งาน จ่ ายงานให้ เราทา
3. ลูกน้ อง ของเรา ที่เราสั่งงาน สอนงานให้ เขาทางาน
4. เพื่อนร่ วมงานต่ างแผนก ที่เราทางานด้ วย
5. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่ น บางตาแหน่ งอาจจะต้ องให้ ลูกค้ าประเมินด้ วย
คาถาม ผู้บังคับบัญชานัน้ มีประสบการณ์ ประเมินคิดว่ าน่ าจะประเมินได้ แต่ คนอื่นไม่ เคยประเมิน จะ
ประเมินถูกหรือ ?
คาตอบ ก่อนการประเมินเราก็ต้องฝึ กอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจ หลักการและเหตุผล / วิธีการประเมิน / แบบฟอร์ ม
ประเมินให้ ทกุ คนเข้ าใจก่อน มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งด้ วย ก็นา่ จะประเมินถูกต้ อง
ใครเห็นข้ อดี...ข้ อควรพัฒนาอะไรก็บอกมา..ถ้ ามีหลักฐาน What / When / Where / Why / Who / How ที่
ชัดเจนด้ วยก็ย่ งิ ดี จะได้ นามาเป็ นข้ อมูลบอกกันให้ ครบทุกด้ านซะพร้ อมกัน
คาถาม การให้ ตนเอง ประเมินผลตนเองก็ให้ คะแนนเต็มหมดนะสิ แล้ วจะยุติธรรมตรงไหน ?
คาตอบ ต้ องเข้ าใจว่าการให้ คะแนนนัน้ ใครให้ เท่าใดก็ต้องมีหลักฐาน มีเหตุผลประกอบที่ชดั เจน… ถ้ าตัวเองให้
คะแนนตนเองเต็ม ยิ่งต้ องแสดงหลักฐาน เหตุผลที่ชดั เจนมาก ๆ จึงจะเป็ นที่ยอมรับของคนอื่น
หรื อ กรณีที่เขาให้ คะแนนตัวเองเต็ม แต่ก็เป็ นเพียง 1 ใน 5 ของผู้ประเมินเท่านัน้ โอกาสที่คะแนนเฉลีย่ คะแนนรวมจะ
เข้ าข้ างตนเองจึงมีน้อย คะแนนเฉลีย่ ของคน 5 คนน่าจะเชื่อถือได้ มากกว่า
คาถาม อะไรบ้ างที่ควรจะนามาประเมินผลแบบ 360 องศา ?
คาตอบ ก็คือ การประเมินผลงานสมัยใหม่ จะแบ่งข้ อมูลที่นามาประเมินผลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ส่ วนที่เป็ นผลงาน ( Performance ) มีเป้าหมาย มีผลออกมาเป็ นตัวเลขชัดเจนอยูแ่ ล้ ว ให้ คนทางานกับหัวหน้ า
งาน 2 คนประเมินร่วมกันก็พอ
2. ส่ วนที่เป็ นพฤติกรรม ( Competency ) คือ ส่วนที่เป็ น “ ความคิด - คาพูด - การกระทาของเรา ” ที่เป็ น
นามธรรม ไม่เป็ นตัวเลข จึงต้ องให้ คนหลายคนช่วยกันดู ช่วยกันให้ ความเห็น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ ว นามาหา
ค่าเฉลีย่ ก็พอจะบอกได้ วา่ พฤติกรรมนันได้
้ คะแนนเท่าใด
คาถาม หัวข้ อที่จะให้ แต่ ละคนร่ วมประเมินนัน้ จะเหมือนกันทุกคน หรือ แตกกันอย่ างกันอย่ างไร ?
คาตอบ จะต้ องแยกให้ แตกต่ างกันตามตาแหน่ งงาน เพราะว่ าแต่ ละตาแหน่ งทางานกับคน ไม่ เหมือนกัน

ทางานกับใคร หัวข้ อใดก็ให้ คนนัน้ ประเมิน เช่ น
ตัวอย่ าง - ผู้ท่ คี วรประเมินผลตาแหน่ ง ผู้จัดการฝ่ ายผลิต
1. ตนเอง กับ ผ็บงั คับบัญชา นัน้ ต้ องร่วมกันประเมินทุกหัวข้ อ เป็ นหลัก
2. บางหัวข้ อก็ให้ เฉพาะคนทีเ่ กี่ยวข้ องเท่านัน้ เช่น หัวข้ อการวางแผน ก็ให้ แผนกวางแผนแผนกเดียว
3. หัวข้ อการแก้ ปัญหา / การคิดสร้ างสรรค์ / การตัดสินใจ / การทางานเป็ นทีม ก็ให้ แผนกทีเ่ ราเข้ าไป เกี่ย วข้ องเป็ นผู้
ร่วมประเมิน
4. การให้ ลูกน้ องประเมิน ก็เกือบจะทุกหัวข้ อ เช่น เรื่ อง
- การวางแผน จะได้ ร้ ูวา่ เราวางแผนงานในแผนกดีหรื อไม่ดี ?
- การแก้ ปัญหา จะได้ ร้ ูวา่ เราแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นในแผนกได้ ดหี รื อไม่ ?
- การสื่อสาร จะได้ ร้ ูวา่ เราสือ่ สารกับลูกน้ องชัดเจนหรื อไม่ ?
- การสั่งงาน จะได้ ร้ ูวา่ เราสัง่ งานลูกน้ องชัดเจนหรื อไม่ ?
- การทางานเป็ นทีม จะได้ ร้ ูวา่ เราทางานเป็ นทีมกับลูกน้ องดีหรื อไม่ ?...เป็ นต้ น
5. การให้ ลูกค้ าหรือบุคคลภายนอกร่ วมประเมิน ก็ต้องเป็ นตาแหน่งทีเ่ กี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอกด้ วย เช่น
ผู้จดั การฝ่ ายผลิตท่านนี ้ต้ องติดต่อกับลูกค้ า ( ผู้รับสินค้ า / ผู้ขายวัตถุดิบ / ผู้ขนส่ง / ผู้รับเหมา ) ก็ต้องให้ บคุ คล เหล่านี ้
ร่วมประเมินด้ วย ว่าวางแผนงานดีหรื อไม่ ? / สือ่ สารดีหรื อไม่ ? / สัง่ งาน สัง่ ซื ้อชัดเจนหรื อไม่ ? / ร่วม แก้ ปัญหาดีหรื อไม่
?...เป็ นต้ น
คาถามว่ า จะรู้ได้ อย่ างไรว่ าแต่ ละคนประเมินถูกวิธี ที่ยอมรับได้ ?
คาตอบ ก่ อนถึงฤดูกาลประเมินผล ผู้บริหารจะต้ องกาหนดหัวข้ อการประเมินผลก่ อนว่ า แต่ ละตาแหน่ งจะ
ประเมินเรื่องอะไรบ้ าง จากนัน้ ก็นาระดับของพฤติกรรม ( Competency ) ของแต่ ละหัวข้ อมาเป็ นเกณฑ์ ให้
คะแนน หรื อ ถ้ าจะให้ เข้ าใจง่าย ๆ ก็ลองกาหนดระดับของพฤติกรรมแบบ
ง่าย ๆ ดังต่อไปนี ้ เช่น
• ระดับ 5 ดีมาก หรือ สูงกว่ ามาตรฐานมาก
• ระดับ 4 ดี หรือ สูงกว่ ามาตรฐาน
• ระดับ 3 ใช้ ได้ หรือ ได้ มาตรฐาน
• ระดับ 2 พอใช้ หรือ ต่ากว่ ามาตรฐาน
• ระดับ 1 ต้ องปรับปรุ ง หรือ ตากว่ ามาตรฐานมาก
ในการประเมินก็นาตัวเลขแต่ละระดับข้ างต้ น มาใส่คะแนนประเมินผล พร้ อมกับบอกเหตุการณ์ที่พบ หรื อ เหตุผล
สนับสนุนลงในแบบประเมินผล
เมื่อแต่ละคน ให้ คะแนนแล้ ว ก็นามารวมกัน หาค่าเฉลีย่ ออกมา เหมือนกรรมการมวย 3 คน นาคะแนน มารวมกัน
ก่อนตัดสินแพ้ - ชนะ ก็จะได้ คะแนนประเมินผลด้ านพฤติกรรมแบบ 360 องศา ที่ชดั เจน ยุติธรรมและเป็ นธรรมกว่าระบบ
ประเมินคนเดียว
คาถามว่ า จานวนคนที่จะประเมิน ถ้ ามีเป็ น 100 คนจะทาอย่ างไร ?
คาตอบ จานวนคนที่จะให้ ประเมินนัน้ ถ้ าเป็ นองค์กรขนาดใหญ่มีลกู น้ องเป็ น 100 คน เพื่อนร่วมงาน 30 คน มีลกู ค้ า
20 คน ถ้ าจะให้ ทกุ คนประเมินก็จะยุง่ ยากไม่ใช่น้อย จึงแนะนาให้ เลือกเอาแต่พอสมควร เช่น
• ผู้บงั คับบัญชา 1 คน
• ตัวเราเอง 1 คน

• เพื่อนร่วมงานต่างแผนกทีเ่ ราทางานด้ วย 3 - 5 คน
• ลูกน้ องก็เลือกมาสัก 5 - 10 คน
• ลูกค้ า ( ถ้ าเกี่ยวข้ อง ) ก็อาจจะบริษัทละ 1 คน
รวมกันก็ประมาณ 10 - 15 คน ก็พอจะบอกได้ ว่าพฤติกรรมของคน ๆ นัน้ เป็ นอย่ างไร
คาถามว่ า แล้ วจะนาคะแนนที่ได้ ไปทาอะไรต่ อ ?
คาตอบ อย่ างที่บอกไว้ ว่า การประเมินผลแบบ 360 องศานี ้ เป็ นคะแนนในส่ วนพฤติกรรม ก็นาคะแนนที่ได้ ไป
คูณกับน ้าหนักทีแ่ บ่งไว้ ระหว่างผลงาน กับ พฤติกรรมว่าสัดส่วนเป็ นอย่างไร เช่น

ตาแหน่ง

น ้าหนัก %

รวม

ผลงาน

พฤติกรรม

1. ผู้จดั การ

80

20

100

2. หัวหน้ างาน

70

30

100

3. เจ้ าหน้ าที่

60

40

100

4. พนักงาน

50

50

100

จากตารางข้ างต้ นก็นาคะแนนประเมินผล 360 องศามาคูณเข้ ากับน ้าหนักด้ านพฤติกรรม เมื่อ รวมเข้ ากับคะแนน
ผลงาน ก็จะได้ คะแนนจริ ง ของแต่ละคน
คาถามต่ อว่ า ผลการประเมิน จะเอาไปทาประโยชน์ อะไรต่ อได้ ?
คาตอบ เป็ นคาถามทีด่ ีมาก...องค์กรจานวนมากเมื่อได้ ผลการประเมินทังส่
้ วนทีเ่ ป็ นผลงาน และ ส่วนที่เป็ นพฤติกรรม
แล้ ว ก็นาไปเป็ นฐานปรับค่าจ้ างประจาปี หรื อ จ่ายโบนัสแล้ วก็จบกัน แต่จดุ อ่อน หรื อข้ อแนะนาทีค่ วรปรับปรุงของแต่ละ
คนก็ถกู เก็บไว้ ในแฟ้ ม ทาเป็ นลืมกันไป น่าเสียดาย !!!
องค์ กรที่ทนั สมัย เอาจริง เอาจังกับการพัฒนาผลงาน พัฒนาคนนัน้ เขาจะรีบนาผล การประเมินมาดูว่าว่ า
แต่ ละคนข้ อดีอะไรบ้ าง...มีข้อควรพัฒนาเรื่องอะไรบ้ าง จากนัน้ ก็นา มาวางแผนฝึ กอบรม พัฒนารายบุ คคล
ต่ อไป ( Individual Development Plan = IDP ) เพื่อให้ ได้ ผลงานที่ดี..พฤติกรรมที่ดีในปี หน้ า หรือ ระหว่ างปี ที่
ทางานร่ วมกัน
ส่วนฝ่ ายบุคคล ที่เถียงกันว่าจะหา Training Needs ได้ จากที่ไหนนัน้ ก็ไม่ต้องไปหาที่อื่น ให้ นาผล
ประเมินของแต่ละคนนี่แหละไปวิเคราะห์แล้ วกาหนดแนวทางพัฒนาคนให้ ตรงกับความต้ องการขององค์กร
ต่อไป
คาถาม การประเมินผลแบบ 360 องศานี ้ ฟั งดูกน็ ่ าจะดีกว่ าแบบประเมินคนเดียว แต่ ทาไมไม่ นิยมใช้ กนั ?
คาตอบ การประเมินแบบนี ้ มีขนั ้ ตอนเพิ่มจากเดิม คือ
• ต้ องกาหนดว่าตาแหน่งใดจะต้ องประเมิน 360 องศา
• ต้ องกาหนดว่าใครจะเป็ นคนประเมิน
• ต้ องประเมินกี่คน

• ต้ องจัดทาแบบฟอร์ มประเมิน
• ต้ องฝึ กอบรมคนประเมินให้ เข้ าใจก่อนประเมิน
เป็ นต้ น...คนที่ชอบง่าย ๆ จึงไม่อยากเพิ่มงาน แต่ถ้าตังใจจะใช้
้
ให้ เห็นผลดีจริ ง ๆ ก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ และขอ
รับรองงว่าได้ ผลดีกว่าเดิมแน่นอน
ลองปรับใช้ ดคู รับ...อะไรใหม่ ๆ ก็ยากนิดหน่ อยอย่ างนีแ้ หละครับ พอคุ้นเคยแล้ วจะง่ ายไปเอง..555
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