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ปั ญหาที่น่าหนักใจประการหนึ่งของคนที่เป็ นทัง้ หัวและหน้ า(หัวหน้ า) คงจะหนีไม่พ้นเรื่ องการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานลูกน้ อง โดยเฉพาะในช่วงสิ ้นปี หัวหน้ าต้ องทาหน้ าที่ไฟต์บงั คับที่จะต้ องสรุ ปว่าลูกน้ องแต่ละคนควรจะได้ รับ
ผลงานในระดับใด จริ ง ๆ แล้ วความหนักใจมันมีมาตังแต่
้ เริ่ มต้ นปี มาแล้ ว แต่ระดับความหนักใจนี ้จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ตาม
ระยะเวลาที่ผา่ นไปในแต่ละเดือน แล้ วมาขึ ้นสูงสุดก็เดือนสุดท้ ายที่จะต้ องประเมินผลนี่เอง
องค์การไหนที่มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และพนักงานยอมรับ ถือว่าโชคดีไป
ในขณะที่หลายองค์การยังต้ องเผชิญชะตากรรมอันนี ้อยู่ ผู้บริ หารหลาย ๆ คนมักจะถามหาระบบประเมินผลที่ดีทกุ ปี ในช่วง
ที่มีการประเมินผลงานประจาปี แต่จนแล้ วจนรอดถามทุกปี ก็ยงั เหมือนเดิมทุกปี เพราะไม่มีใครยอมเปลี่ยนแปลง หรื อ
เพราะผู้บริ หารเองก็อาจจะไม่ให้ ความสนใจที่จะเปลีย่ นแปลงอย่างจริ งจัง มีพดู ๆเฉพาะช่วงที่มีปัญหาขึ ้นมาเท่านัน้
ในเมื่อเราในฐานะหัวหน้ าไม่สามารถหลีกหนีบ่วงกรรมอันนี ้ได้ แล้ ว ก็ต้องตังหลั
้ กให้ ดี เพื่ อหาทางบริ หารจัดการ
ให้ เกิดปั ญหาน้ อยที่สดุ หรื อถ้ าเป็ นไปได้ ก็ต้องให้ ทกุ ฝ่ ายเกิดความพึงพอใจให้ มากที่สดุ ไม่วา่ จะเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานผู้
ถูกประเมิน รวมถึงพึงพอใจต่อการทาหน้ าที่ของตัวเราเองในฐานะผู้ประเมินด้ วย
เพื่อเป็ นแนวทางในการพูดคุยกับลูกน้ องในการสรุปผลงานประจาปี หัวหน้ าควรดาเนินการดังนี ้
1. วางแผนการพูดคุย
เป็ นการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อตรวจสอบดูว่าเป้าหมายงานของลูกน้ องแต่ละคนนันมี
้ อะไรบ้ าง ลูกน้ องเคยทราบมา
ก่อนหรื อไม่ว่าเขาจะต้ องถูกประเมินเรื่ องอะไร รวบรวมผลงานที่เกิดขึ ้นเปรี ยบกับเป้าหมาย รวมถึงการรวบรวมพฤติกรรม
เด่น ๆ ที่พอจะจาได้ วา่ แต่ละคนมีพฤติกรรมเด่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของงานอะไรบ้ าง
หัวหน้ าควรจัดเตรี ยมข้ อมูลทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเป้าหมายงาน ผลงานที่เกิดขึ ้นหรื อพฤติกรรมเด่น ๆ ทังทางด้
้
าน
บวกและลบแยกเป็ นรายบุคคล และจัดทาแนวทางการพูดคุย (Script) พร้ อมกันนี ้ควรจะเตรี ยมคาตอบสาหรับคาถามที่
ลูกน้ องอาจจะถาม เช่น ทาไมหัวหน้ าจึงคิดว่าผม (ดิฉัน) ยังวางแผนยังไม่ค่อยดี เราก็ต้องเตรี ยมยกตัวอย่างงานหรื อ
โครงการบางโครงการที่ลกู น้ องคนนันเคยท
้
าและทาไม่ได้ ตามแผนมาอธิบายให้ ฟังหรื อเอาหลักฐานมาให้ ดู
ขันตอนการวางแผนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมากเพราะถ้ าเราวางแผนไม่ดี ข้ อมูลไม่ครบ เราอาจจะตอบคาถาม
ลูกน้ องไม่ได้ ทาให้ ลกู น้ องเกิดความไม่ชดั เจนและไม่ยอมรับผลการปฏิบตั ิงานที่ได้ ถ้ าเป็ นไปได้ คนที่เป็ นหัวหน้ าควรมีการ
วางแผนพูดคุยกับลูกน้ องตังแต่
้ เนิ่น ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน

2. ซักซ้ อมการพูดคุย
เมื่อเตรี ยมข้ อมูลต่าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว ควรจะมีการซักซ้ อมหรื อฝึ กพูดก่อน อาจจะพูดให้ คนอื่นฟั งหรื อพูดคนเดียว
ก็ได้ ถ้ ามีใครยอมมานั่งฟั งให้ เราพูดคุยก็จะเป็ นการดี เพราะคนที่มานั่งฟั งเราเขาไม่ร้ ู อะไรเลย ดังนัน้ เขาจะมีคาถาม
มากมายเกิดขึ ้น เช่น ที่คณ
ุ บอกว่าลูกน้ องคนนี ้มนุษยสัมพันธ์ ไม่ค่อยดีนนั ้ เขาไม่ดีอย่างไร หรื อที่คณ
ุ บอกว่าลูกน้ องคนนัน้
ทางานไม่ได้ ตามเป้าหมายนัน้ ลูกน้ องเขารู้ มาก่อนหรื อไม่เปล่าว่าเป้าหมายงานของเขาคืออะไร ฯลฯ คาถามจากคน
วงนอกในลักษณะนี ้ เป็ นคาถามที่ ช่วยเปิ ดประเด็นให้ เรามองเห็นได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เพราะถ้ าเราคิดอยู่คนเดียวเรา
อาจจะมองเพียงมุมใดมุมหนึง่ เท่านัน้
นอกจากนี ้การฝึ กซ้ อมพูดคุยกับลูกน้ องนี ้จะช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ประเมินได้ เป็ นอย่างดี เพราะคาพูดทุก
คาพูดได้ ผา่ นการฝึ กฝนมาแล้ ว เราสามารถฝึ กอารมณ์ให้ เข้ ากับเหตุการณ์ที่จะพูดคุยได้ ก่อน ซึง่ จะไม่ทาให้ ลกู น้ องรู้สกึ ว่า
เราเสแสร้ ง พูดง่าย ๆ ว่าเราเปรี ยบเสมือนดารานักแสดงคนหนึ่งที่ต้องสวมบทบาทของหัวหน้ าในการประเมินผลงาน
ส่วนตัวเราจะเป็ นอย่างไรนันเป็
้ นคนละเรื่ องกัน แต่ต้องจาไว้ ว่าบทบาทและหน้ าที่ของเราคือ การเป็ นหัวหน้ าที่จะต้ องทา
หน้ าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของลูกน้ อง ถึงเราจะชอบหรื อไม่ชอบบทนี ้ก็ตามแต่ก็ต้องแสดงให้ สมจริ ง
3. การพูดคุยกับลูกน้ อง
ถ้ าเรามีการวางแผนและเตรี ยมตัวมาดีเท่ากับว่ามีชยั ไปแล้ วกว่าครึ่ง โอกาสจะตกม้ าตายหรื อตายน ้าตื ้นคงจะไม่
มี แต่โอกาสที่ลกู น้ องจะไม่ยอมรับในผลงานที่เราให้ ก็อาจจะยังมีอยู่บ้าง การพูดคุยกับลูกน้ องในการสรุ ปผลงานประจาปี
ควรจะดาเนินการดังนี ้
1. แจ้ งให้ ลกู น้ องทราบล่วงหน้ าว่าจะพูดคุยเรื่ องผลงานกับคนไหนวันเวลาใด ที่ไหน และให้ เตรี ยมข้ อมูลอะไร
มาบ้ าง
2. เมื่อลูกน้ องเข้ ามาแล้ วให้ สอบถามสารทุกข์สกุ ดิบก่อน เพื่อให้ ลดความตื่นเต้ น เป็ นการสร้ างความคุ้นเคยกัน
ก่อนก่อนที่จะเริ่ มนาเข้ าสูเ่ รื่ องประเมินผล
3. ให้ ลกู น้ องเล่าผลการปฏิบตั ิงานในปี นี ้ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้ าง แล้ วให้ เขาลองประเมิน
ตัวเองดูว่าเขาคิดว่าผลงานของเขาเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อจับประเด็นให้ ได้ ว่าทาไมเขาจึงคิดเช่นนัน้
เราจะได้ ห าคาตอบมาอธิ บายให้ ตรงประเด็นที่ลูกน้ องอ้ างมาได้ ถูกต้ อง เช่น ลูกน้ องบอกว่าเขาน่าจะได้
ผลงานระดับดีมาก เพราะเขาทุ่มเทกับงานในปี นี ้มากกว่าปี ก่อน เราจะได้ ชีแ้ จงเรื่ องวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลงานว่าเป็ นผลของการเปรี ยบเทียบเป้าหมายกับผลของงานที่ได้ จริ ง สาหรับการทุม่ เทนันเป็
้ นสิง่ ที่
เรายอมรับและรู้สกึ ชื่นชม ซึง่ จะนามาพิจารณาด้ วยเหมือนกัน แต่จะเป็ นหัวข้ อรองจากผลของงาน
4. การพูดคุยจะต้ องสรุ ปผลงานให้ ลกู น้ องรับทราบอย่างชัดเจนว่าผลงานที่เขาได้ รั บนันคื
้ อผลงานในระดับใด
และความหมายของระดับผลงานนัน้ ๆ คืออะไร เพราะบางคนพอรู้ ว่าได้ เกรด B รู้ สกึ ว่าตัวเองได้ ผลงานแย่
ทัง้ ๆ ที่ความหมายของคาว่า B นันหมายถึ
้
งผลงานโดยรวมเขาสามารถทางานได้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ไม่ใช่ ท างานได้ ต่ ากว่าเป้ าหมาย ส่วนระดับ ผลงาน A นัน้ หมายถึ งผลงานโดยรวมสามารถท าได้ ดี ก ว่า
เป้าหมายมาก
5. สุดท้ ายก่อนจะจบการพูดคุย คนที่เป็ นหัวหน้ าควรจะมีการแสดงความขอบคุณในการทุ่มเททางานในปี ที่
ผ่านมาและสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู น้ องรู้สกึ มีกาลังใจและพร้ อมที่จะทางานในปี ต่อ ๆ ไปด้ วย

สรุ ป การพูดคุยเพื่อสรุ ปผลการปฏิบัติงานของลูกน้ องเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ สาหรับผู้ที่เป็ นหัวหน้ าทุกคน
เพราะจุดนี ้ถือเป็ นการทดสอบครัง้ สุดท้ ายในรอบปี ว่าเราสามารถบริ หารงานและบริ หารคนได้ ดีหรื อไม่ เพราะการพูดคุยกับ
ลูกน้ องในเรื่ องผลงานนี ้ ต้ องอาศัยฝี มือล้ วน ๆ ไม่มีโชคช่วย ถือเป็ นความสามารถเฉพาะตัวใครเลียนแบบได้ ยาก เพราะ
ต้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ ผมอยากให้ คนที่เป็ นหัวหน้ าคิดอยู่เสมอว่าถ้ าเราบริ หารงานได้ แต่คนไม่ยอมรับการประเมิน
ผลงาน หรื อคนยอมรับผลการประเมินแต่ผลงานโดยรวมของหน่วยงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เป็ นสัญญานเตือนอย่าง
หนึง่ ที่จะบอกเราว่าเรายังตัองปรับปรุงบทบาทการแสดงในตาแหน่ง "หัวหน้ า" ให้ ดีขึ ้นกว่านี ้อีก มิฉะนันแล้
้ วหนทางไปสูก่ าร
เป็ นพระเอกหรื อนางเอก (ผู้บริ หารระดับสูง) ในโลกของการทางานนันจะไม่
้
สดใสเหมือนที่เราวาดฝั นเอาไว้ นะครับ

