ประเมินผลงานประจาปี อย่ างไรให้ ลูกน้ องยอมรั บ?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

ภาระหน้ าที่ที่นา่ หนักใจอย่างหนึ่งในแต่ละปี ของคนที่เป็ นหัวหน้ าคือการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของลูกน้ อ ง งานนี ม้ ัก จะสร้ างความหนัก ใจให้ กับ ผู้ป ระเมิ นมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่า นมา
ประเมินผลงานทีไรมีคนไม่สบายใจทุกที มีคนที่ไม่ยอมรับผลการประเมินอยู่เสมอ ทังๆที
้ ่หัวหน้ าบางคน
พยายามให้ เกิดความแตกต่างน้ อยที่สดุ แล้ วก็ตาม(เกรงใจลูกน้ อง)
การพูดคุยเพื่ อกาหนดระดับผลงานของลูกน้ องตอนสิ น้ ปี นัน้ ถื อว่าเครี ยดมากพออยู่แล้ ว แต่ที่
เครี ยดกว่านันคื
้ อเมื่อแจกซองปรับค่าจ้ างประจาปี ให้ กับลูกน้ อง หัวหน้ าบางคนถึงขันต้
้ องขอลาพักร้ อนไป
เป็ นสัปดาห์ หลังแจกซองปรับค่าจ้ าง เพราะไม่กล้ าที่จ ะเผชิญหน้ ากับลูกน้ อง ลูกน้ องบางคนเมื่อได้ รับ
จดหมายปรับค่าจ้ างแล้ วรู้สึกท้ อแท้ ไม่อยากทางานก็เลยลาพักร้ อนไปเหมือนกัน ทาไปทามาหลังจากแจก
ซองเงินเดือนแล้ วทังหั
้ วหน้ าและลูกน้ องหายหมดไม่มีใครมาทางาน
หลายองค์การพยายามแก้ ไขระบบประเมินผลมาโดยตลอดเช่นกัน แต่แก้ ยงั ไงปั ญหาดังกล่าวก็ยงั
ไม่หมดไปจากองค์การ เพราะส่วนมากแล้ วมักจะแก้ ปัญหาไม่ตรงจุด ปั ญหาของการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านจริงๆแล้ วมีหลายสาเหตุ เช่น


ไม่มีการกาหนดเป้าหมายการวัดผลงานที่ชดั เจนไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี ทาให้ ผ้ ปู ระเมิน
ต้ องใช้ ประสบการณ์และความรู้สกึ ของตัวเองเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน หัวหน้ าคน
ไหนมาทางานเช้ าก็มกั จะให้ คะแนนลูกน้ องที่มาทางานเช้ าเหมือนตัวเองสูงกว่า
คนที่มาทางานตามเวลาปกติ



ลูกน้ องไม่ทราบว่าสิ่งที่ตวั เองถูกประเมินผลนันมี
้ อะไรบ้ าง ระดับไหน ต้ องมานัง่
เดาใจเจ้ านายว่าทาอะไรจึงจะเข้ าตากรรมการ



ทุกตาแหน่งงานถูกวัดด้ วยหัวข้ อการประเมินที่เหมือนๆกันทังๆที
้ ่งานที่ทามีความ
แตกต่างกัน เช่น ไม่วา่ จะเป็ นคนขับรถ พนักงานบุคคล พนักงานบัญชี พนักงาน
ฝ่ ายผลิต ฯลฯ ก็มกั จะถูกวัดด้ วยหัวข้ อ "ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์" "มนุษยสัมพันธ์"
" ความละเอียด" ฯลฯ ซึง่ ไม่เหมาะสม



ขาดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะๆในระหว่างปี พอมารู้อีกทีก็สายไป
เสียแล้ ว แก้ ไขอะไรไม่ทนั แล้ ว



ส่วนมากมักจะวัดกันแต่พฤติกรรมไม่คอ่ ยได้ วดั ผลของงาน อาจจะมีกาหนดเพียง
ว่าปริมาณงาน คุณภาพงาน แต่ไม่ร้ ูวา่ อะไรบ้ าง คุณภาพหรื อที่ปริมาณงานที่
ต้ องการเป็ นเท่าไหร่ ระดับไหนจึงจะได้ เกรด A หรื อ B

เมื่อสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ งเป็ นอย่างนี ้ เราจะมาแก้ ที่ปลายเหตุคือพูดคุยกับลูกน้ องอย่างไรให้
ลูกน้ องยอมรับในผลงานนันคงจะเป็
้
นเรื่ องยากมาก
ดังนัน้ ถ้ าต้ องการให้ ลกู น้ องยอมรับผลการประเมิน ผู้ประเมินควรดาเนินการดังนี ้
1. วิธีการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในปี นี ้
สาหรับการประเมินผลสิ ้นปี นี ้คงจะกลับไปแก้ ไขอะไรไม่ทนั แล้ ว สิ่งที่จะทาได้ คือต้ องเตรี ยมตัวรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ ้นให้ พร้ อม ผู้ที่เป็ นหัวหน้ าจึงควรมีการเตรี ยมตัวดังนี ้


กาหนดสิ่งที่จะวัดผลงานของลูกน้ องขึ ้นมาคร่าวๆว่าจะประเมินอะไรบ้ าง อาจจะ
ใช้ ตามหัวข้ อใบประเมินของฝ่ ายบุคคลก็ได้ หรื อเราอาจจะกาหนดเป้าหมายของ
งานในหน่วยงานของเราก็ได้



หาข้ อมูลที่จะมาพูดคุยกับลูกน้ องในแต่ละหัวข้ อเพื่อสนับสนุนว่าทาไมในเรื่ อง
นันๆเขาจึ
้
งได้ ผลงานในระดับ A, B, C หรื อ D ถ้ าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขได้ ยิ่งดีจะ
ทาให้ เห็นได้ ชดั เจนขึ ้น



ทดลองตังค
้ าถามแทนลูกน้ องแต่ละคนว่าถ้ าเราประเมินเขาแบบนี ้แล้ ว ลูกน้ อง
น่าจะมีคาถามอะไรกลับมาหาเราบ้ าง เราจะได้ มีเวลาไปหาข้ อมูลมาเตรี ยมไว้
ล่วงหน้ า



ซักซ้ อมการพูดคุย อาจจะพูดให้ คนอื่นฟั งหรื อพูดคนเดียวก็ได้ ถ้ ามีใครยอมมานัง่
ฟั งให้ เราพูดคุยก็จะเป็ นการดี เพราะคนที่มานัง่ ฟั งเราเขาไม่ร้ ูอะไรเลย ดังนัน้ เขา
จะมีคาถามมากมายเกิดขึ ้น เช่น ที่คณ
ุ บอกว่าลูกน้ องคนนี ้มนุษยสัมพันธ์ไม่คอ่ ยดี
นัน้ เขาไม่ดีอย่างไร หรื อที่คณ
ุ บอกว่าลูกน้ องคนนันท
้ างานไม่ได้ ตามเป้าหมายนัน้
ลูกน้ องเขารู้ มาก่อนหรื อไม่เปล่าว่าเป้าหมายงานของเขาคืออะไร ฯลฯ คาถาม
จากคนวงนอกในลัก ษณะนี ้ เป็ นค าถามที่ ช่ว ยเปิ ดประเด็น ให้ เ รามองเห็ น ได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เพราะถ้ าเราคิดอยู่คนเดียวเราอาจจะมองเพียงมุมใดมุม
หนึง่ เท่านัน้

2. เทคนิคการจัดทาตัวชีว้ ัดผลงานในปี ต่ อไป
ในปี ต่อไปเราจะต้ องจัดทาใบประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ ชดั เจน ซึง่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่ดี
ควรจะมีลกั ษณะดังนี ้


มี การก าหนดเป้าหมายของหน่ว ยงานให้ ชัดเจน แล้ ว เชื่ อมโยงเป้ าหมายของ
หน่วยงานไปสูเ่ ป้าหมายของแต่ละคน เพราะถ้ าผลงานของคนในหน่วยงานไม่ดีก็
จะส่งผลกระทบต่อผลงานของหน่วยงานด้ วย



ผลงานของแต่ล ะคนจะมาจากผลของงานซึ่ง จะวัด โดยใช้ ตัวชี ว้ ัดผลงานหลัก
(Key Performance Indicators) และผลของความสามารถ ซึ่งวัดได้ จากตัวชี ้วัด
ความสามารถหลัก (Key Competencies) และตัวชี ้วัดทังสองตั
้
วนี ้จะแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะการทางานของแต่ละตาแหน่ง



มีการกาหนดให้ ชดั เจนว่าตัวชี ้วัดแต่ละตัวนัน้ ระดับของผลงานที่จะได้ เกรด A-BC-D-E นันอยู
้ ใ่ นระดับใด เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ รับทราบล่วงหน้ า



ควรจัดทาระบบในการติดตามผลงานเป็ นระยะๆในระหว่างปี เช่น ทุกเดือน ทุก
ไตรมาส เพื่อให้ ผ้ ถู กู ประเมินได้ รับทราบสถานะของระดับผลงานเป็ นช่วงๆ ไม่ต้อง
ตกใจเมื่อผลงานสิ ้นปี ออกมา

สรุ ป การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เป็ นเรื่ องที่ทุกองค์การต้ องเจอและต้ องเจอตลอดไป
และในอนาคตระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะต้ องมีความชัดเจน โปร่งใสและเป็ นธรรมมากขึ ้น จะ
เห็นว่าหลายๆองค์การได้ นาเอาระบบ Balanced Scorecard ตัวชี ้วัดที่เรี ยกว่า KPIs, Competencies และ

การประเมินแบบ 360 องศามาใช้ กนั มากยิ่งขึ ้น เพราะเครื่ องมือเหล่านี ้สามารถแก้ ปัญหาคาใจดังที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ นได้ เป็ นอย่างดี การที่จะทาให้ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและเป็ นที่
ยอมรับของคนในองค์การนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ไม่ใช่แค่การแก้ ไข
หรื อปรับปรุง

