การประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
โดย พฤทธิพร นครชัย, CFA
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ทาให้ภาครัฐกาหนดให้องค์กรมีคาสั่งให้พนักงานปฏิบตั ิงาน
จากที่บา้ น และเนื่องจากเป็ นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ทาให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ
หรือ รัฐ วิ สาหกิ จ มี ทั้ง ในรู ป แบบของการประเมิ น Input คื อ การแสดงตนผ่านช่อ งทางอิ เล็กทรอนิก ส์อย่างเป็ น เวลา เช่น
ทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือผ่าน e-meeting platform ต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google meet หรือ VDO
Conference หรือ ประเมิ น Output คื อ ผลของชิ น
้ งานที่สาเร็จในระยะเวลาที่กาหนด อย่างไรก็ ตาม หลักปฏิบัติของการ
ประเมินผลในช่วงของการปฏิบตั ิงานจากที่บา้ นยังสามารถใช้พืน้ ฐานของระบบการบริหารผลงานแบบดัง้ เดิมได้ นอกเสียจาก
งานที่ปฏิบตั ิไม่สามารถสาเร็จลุลว่ งได้จากที่บา้ น พนักงานจึงจาเป็ นที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิงานในสถานที่ทางานปกติ เช่น งานใน
ส่วนของการผลิต หรือการตรวจสอบคุณภาพ ที่ยงั ต้องดาเนินต่อไปในโรงงาน ซึ่งก็จะไม่มีประเด็นปั ญหาด้านการประเมินผล
งานของการปฏิบตั ิงานที่บา้ น
อันที่จริงแล้ว ระบบการบริหารผลงานที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมินพฤติกรรม หรือ
สมรรถนะ (Competencies) นัน้ สามารถนาวิธีการแบบดัง้ เดิมมาใช้ได้ เช่น ในส่วนมาตรวัดความสาเร็จของผลการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งอาจเป็ นมาตรวัดความสาเร็จหลัก (Key Performance Indicator – KPI) ตามแนวทางของบัตรคะแนนสมดุล หรือตาม
แนวทางของการสร้า งผลลัพ ธ์ ต ามจุ ด มุ่ ง หมาย (Objective Key Result – OKR) จะยัง คงเหมื อ นเดิ ม ได้ ตราบเท่ า ที่
จุดมุ่งหมายหรือกลยุทธ์องค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่ในส่วนของด้านสมรรถนะ ซึ่งตราบเท่าที่มีการปฏิสมั พันธ์กนั
แม้โดยทางออนไลน์ ทัง้ ในรูปแบบส่วนตัว หรือผ่านการประชุม ก็ยงั สามารถสังเกตพฤติกรรมได้เช่นกัน ทัง้ ในส่วนของสมรรถนะ
หลัก อาทิ การทางานเป็ นทีม หรือความทุ่มเท ส่วนของสมรรถนะประจากลุ่มงาน เช่น การคิดวิเคราะห์ หรือความละเอียด
รอบคอบ หรือแม้แต่สมรรถนะผูน้ า เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น โดยสามารถใช้หลักการและกระบวนการเดิม
โดยการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูถ้ กู ประเมิน ในตอนต้น การเลือกค่าเป้าหมายร่วมกัน การเลือกมาตรวัดที่
สาคัญเพียงไม่กี่ตวั และการใช้แบบฟอร์มการประเมินที่เคยมี
ในขณะที่ขนั้ ตอน วิธีการ และมาตรวัดความสาเร็จในผลงานอาจยังคงเดิมได้ สิง่ ที่ตอ้ งคานึงและอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้อย่าง
มี นัย ส าคัญ คื อ เป้ า หมายของมาตรวัด ที่ ค วรต้อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น ภายใต้ส ถานการณ์ที่ ไ ม่ เ อื อ้ อ านวยให้เ กิ ด ผลส าเร็จ
เช่ น ความสามารถในการปิ ด การขายอาจมีก ารปรับ ลดลง (แต่ม าตรวัด ยัง เป็ น การปิ ดการขายเช่ น เดิ ม) หรือ เป้า หมาย
ความสาเร็จของระยะเวลาการก่อสร้างอาจมีการปรับให้ยาวขึน้ เนื่องจากมีเหตุให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างจากภาครัฐ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ การปรับค่าเป้าหมายเป็ นเรื่องที่สามารถทาได้ และสมควรทา ในกรณีที่สถานการณ์ของการประกอบการเกิดการหักเห
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอาจเกิ ดจากภายใน เช่นกลยุทธ์เปลี่ยนไป หรือเกิ ดจาก
ภายนอก เช่น สภาพตลาดและการแข่งขันเปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ การเกิดภัยพิบตั ิ หรือโรคระบาดขัน้ รุนแรง เป็ นต้น

อย่างไรก็ตาม การจะปฏิบตั ิงานจากที่บา้ นจะนามาใช้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรควรต้องมีการคานึงถึงมาตรการรองรับในด้าน
ต่าง ๆ ที่ชดั เจน ทัง้ ทางด้านการกาหนดระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิขององค์กร เช่นการนัดหมายประชุม เพื่อไม่ให้มีการซา้ ซ้อน
ในการนัดหมายประชุมข้ามหน่วยงาน การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) วิธีการลา และการจ่ายค่าล่วงเวลา
ด้า นเครื่องมือ และอุป กรณ์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์เน็ต เพื่ อ ให้พ นักงานมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในเบือ้ งต้น
ด้านการพัฒนาบุคลกรโดยการอบรมออนไลน์ ช่องทางการติดต่อ และรับส่งเอกสาร ด้านการปฏิสมั พันธ์ เช่นการประชุมกลุม่
ผ่าน e-meeting platform หรือแม้แต่ทางด้านการสร้างสมวัฒนธรรม อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่นในรู ปแบบ Gamification ที่
ในปั จจุบนั ได้มีการนามาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม รวมไปถึงการเฉลิมฉลองวันสาคัญขององค์กรผ่าน VDO
Conference โดยส่งอาหารที่ พนักงานเลือกไปยังที่บา้ นได้ เป็ นต้น และเนื่องจากการปฏิบต
ั ิงานจากที่บา้ นทาให้ไม่สามารถ
มีปฏิสมั พันธ์กนั ตามปกติได้ จึงควรมีการกาหนดช่วงเวลาที่จะสื่อสารกันถึงความคืบหน้า ซึ่งอาจเป็ นรายวัน หรือห่างกว่านัน้
แล้วแต่กรณี
ท้ายที่สดุ นี ้ ผูป้ ระเมินควรมีวิธีการคิดเป็ นผูส้ นับสนุน แทนแนวทางการจับผิด โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ หรือทางออกในกรณี ที่เกิดความติดขัด เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทัง้ การวางแผนงานล่วงหน้าว่าในแต่ละวัน หรือช่วงเวลาใด ต้องการผลลัพธ์อะไร เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายของ
การดาเนินงานที่ตอ้ งการ

