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จากบทความที่แล้ วได้ กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาและกาหนดมิติและตัวชี ้วัดผลการทางานของทีมโดยการ
เชื่อมโยงจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ รวมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้น ในบทนี ้เราจะมาพูดคุย
กันถึงรู ปแบบการวัดผลงานเป็ นทีม รวมทังวิ
้ ธีการและขันตอนการวั
้
ดผลงานของทีมในรายละเอียด ดังนี ้

รู ปแบบการวัดผลงานเป็ นทีม
การวัดผลงานขององค์ การ (Organization Results Measures) : เป็ นลักษณะของการวัดผลทีมงานหลาย ๆ
ทีมในองค์การ หรื อที่เรี ยกว่า Cross - Functional ที่เป็ นการรวมผลงานของทีมงานทังหมดในหน่
้
วยงานที่มี
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปการวัดผลงานของทีมในภาพรวมขององค์การนันจะแบ่
้
งกลุม่ หรื อหมวดหมู่
หลัก ๆ ได้ แก่ ผลด้ านการเงิน (เช่น รายได้ ยอดขาย ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่าย) ผลความพึงพอใจของลูก ค้ า (เช่น
เปอร์ เซ็นต์ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า จานวนข้ อร้ องเรี ยน) ผลจากการดาเนินงาน (เช่น เปอร์ เซ็นต์การส่งมอบ
งานที่ตรงเวลา ผลผลิตที่ได้ ) และผลจากการเรี ยนรู้ และพัฒนาคน (เช่น จานวนชัว่ โมงในการฝึ กอบรม เปอร์ เซ็นต์
การลาออกของพนักงาน)
การวัดผลลัพธ์ ของกระบวนการ (Process Output Measures) : เป็ นการวัดผลลัพธ์หรื อผลผลิตขันสุ
้ ดท้ าย
(End Product) ที่เกิดขึ ้นจากการทางานของทีมงานหลาย ๆ ทีมในหน่วยงานที่แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้รูปแบบการ
วัดผลงานในลักษณะนี ้จะกาหนดตัววัดผลงานที่บ่งบอกถึงกระบวนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั และเป็ นตัวชี ้วัดผลงานร่ วมกัน เช่น ยอดขาย สามารถเป็ นตัววัดผลงานร่ วมกันของฝ่ ายขายที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อการขาย ฝ่ ายการตลาดที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดโครงการส่งเสริ มการขาย การลดแลกแจกแถม
และฝ่ ายบริ การลูกค้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ บริ การหลังการขายเพื่อให้ ลกู ค้ าพึงใจและเกิดความ จงรักภักดี
(Royalty) ต่อสินค้ าหรื อบริ การ

การวัดผลงานของทีมงาน (Team Results Measures) : รู ปแบบการวัดผลในลักษณะนี ้โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
การวัดผลจากการดาเนินงานของทีมงาน หรื อผลงานของแต่ละบุคคลที่อยู่ในทีมซึง่ ผลงานของบุคคลจะสะท้ อน
ผลงานในภาพรวมของทีม เป็ นการวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงาน เช่น เปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดหรื อความ
คลาดเคลื่อนในการจัดทารายการจ่ายเงินเดือนให้ กบั พนักงาน ทังนี
้ ้ทีมงานหนึง่ จะมีตวั วัดผลงานที่เฉพาะเจาะจง
และแตกต่างจากอีกทีมงานหนึง่
การวัดผลลัพธ์ จากการทางานของบุคคล (Individual Job Outcome Measures) : เน้ นการวัดผลงานของ
บุคคลที่เป็ นส่วนหนึง่ ของทีมงาน ทังนี
้ ้ผลงานของบุคคลย่อมจะแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการวัดผลงาน
จากหน้ าที่และความรับผิดชอบส่วนบุคคล เช่น หน้ าที่-รับและตอบคาถามต่าง ๆ ให้ กบั ลูกค้ าทางโทรศัพท์ ตัวชี ้วัด
ผลงาน - จานวนครัง้ ของเสียงโทรศัพท์ที่ดงั ขึ ้น หรื อเวลาที่ใช้ ในการตอบคาถามต่าง ๆ ให้ กบั ลูกค้ าทางโทรศัพท์
ของพนักงานแต่ละคน ทังนี
้ ้ผลงานของแต่ละบุคคลย่อมจะส่งผลต่อผลการทางานของทีมงานด้ วย

วิธีการและขั้นตอนการวัดผลงานของทีม
1. กาหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริ หารทีมงาน เพื่อให้ การบริ หารทีมงานประสบ
ผลสาเร็ จ แน่นอนว่าต้ องมีการกาหนดผู้บริ หารหรื อผู้นาทีมที่จะสามารถควบคุมการทางานของสมาชิกใน
ทีม รวมทังควบคุ
้
ม ตรวจสอบ ทบทวนเป้าหมายและผลงานของทีมงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้
2. กาหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกทีมงาน สมาชิกในทีมมีบทบาทสาคัญอย่างมาก
ในการช่วยทาให้ การทางานของทีมประสบผลสาเร็ จ สมาชิกแต่ละคนจะมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
แตกต่างกันไปตามหน้ าที่งานที่หวั หน้ าหรื อผู้นาทีมกาหนดขึ ้น
3. การให้ ข้อมูล ความรู้ และเสริ มสร้ างทักษะที่จาเป็ นสาหรับการทางานเป็ นทีมให้ มีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งเป็ นเรื่ องหลัก ๆ ได้ แก่
o ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม : รู ปแบบของทีมงาน ประโยชน์ของการทางานเป็ นทีม
กระบวนการทางานเป็ นทีม
o ทักษะที่จะเป็ นในการทางานเป็ นทีม : ทักษะการรับฟั ง ทักษะการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ
ทักษะการติดต่อสื่อสารและการโน้ มน้ าวชักจูง รวมทังการมี
้
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
o กระบวนการวัดผลการทางาน : ความหมายและความสาคัญของตัววัดผลงานของทีม รู ปแบบ
ของตัวชี ้วัดผลงาน วิธีการกาหนดตัวชี ้วัดผลงาน และบทบาทหน้ าที่ของทีมงานต่อตัวชี ้วัดที่
กาหนดขึ ้น
4. กาหนดผลที่คาดหวังหลักของทีมงาน (Team s Key Results ) และจากที่ได้ กล่าวถึงไปแล้ วในตอนที่ 1
และ 2 พบว่าการกาหนดเป้าหมายหรื อผลลัพธ์หลักที่ต้องการนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเชื่อมโยงกับ
ภาพนโยบายขององค์การ ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจหรื อพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ

5.

6.

7.

8.

กลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ (Business Strategy) ทังนี
้ ้ควรมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ในการทางานของทีมให้ สอดคล้ องกับนโยบายหรื อภาพรวมขององค์การด้ วย
กาหนดกลุม่ ลูกค้ าหลักของทีมงาน โดยการสารวจว่ากลุม่ ลูกค้ าหลักของทีมงานทังภายในและ/หรื
้
อ
ภายนอกคือกลุม่ ไหน และกระบวนการหรื อขันตอนใดที
้
่ลกู ค้ าต้ องการให้ ทีมงานพัฒนาและปรับปรุ งให้ ดี
ขึ ้น รวมทังการหาความต้
้
องการหรื อความคาดหวังของลูกค้ าที่มีสินค้ าและการให้ บริ การไม่วา่ จะเป็ นใน
ด้ านปริ มาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ต้ นทุน (Cost) และเวลา (Timeliness) ของสินค้ าและบริ การ
ที่มี
กาหนดมิติและตัวชี ้วัดผลงาน ในแต่ละทีมงานจะมีมิติหรื อการวัดผลงานหรื อเป้าหมายการทางาน "KRA :
Key Results Area" ที่แตกต่างกันตามหน้ าที่งาน ทังนี
้ ้การการกาหนดมิติและตัวชี ้วัดที่กาหนดขึ ้นในแต่ละ
มิตินนควรก
ั้
าหนดให้ สอดคล้ องและสนับสนุนนโยบายและวิสยั ทัศน์ขององค์การ รวมทังความคาดหวั
้
งหรื อ
ความต้ องการจากลูกค้ า
กาหนดระบบการจัดเก็บข้ อมูล แน่นอนว่าตัวชี ้วัดผลงานแต่ละตัวจะต้ องมีการเก็บข้ อมูลการวัดในช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่จดั เก็บนันจะเป็
้
นข้ อมูลที่สาคัญต่อการกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัด
แต่ละตัว พบว่าในบางองค์การจะมีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้ อมูล เนื่องจาก
มีจานวนของหน่วยงานหรื อทีมงานค่อนข้ างมาก ซึง่ จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ระบบไอทีเข้ ามาช่วยในการเก็บ
ข้ อมูล
ทบทวนตัวชี ้วัดและเป้าหมายของทีมงาน เพื่อให้ ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ผู้นาทีม
ต้ องมีการติดตามผลการทางานของทีมจากข้ อมูลที่รวบรวมได้ ในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาว่าผลงาน
ของทีมมีความก้ าวหน้ ามากน้ อยในระดับไหน รวมทังให้
้ สมาชิกในทีมระดมสมองร่ วมกันในรู ปแบบของ
การประชุมกลุม่ ร่ วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ตลอดจนการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่สมาชิก
ทีมงานทุกคนเกี่ยวกับผลการทางาน และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุ งเพื่อทาให้ ผลงานของบุคคลและทีมงาน
ดีขึ ้น

สรุ ป : รู ปแบบการวัดผลงานของทีมจะเกิดขึ ้นจากระดับบุคคลก่อน และต่อเนื่องไปยังระดับทีมงาน/
หน่วยงาน ระดับข้ ามหน่วยงาน (Cross Function) ที่ใช้ ตวั วัดร่ วมกัน และระดับองค์การ ทังนี
้ ้การวัดผลงานของทีม
จะสาเร็ จได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ว่าผู้บริ หารและสมาชิกในทีมมีสว่ นร่ วมและเอาจริ งเอาจังมากน้ อยแค่

