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การวัดผลการทางานของทีมจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธรุ กิจขององค์กร และความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นหลัก ทังนี
้ ้การวัดผลงานของทีมจะต้ องมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
อยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ สมาชิกในทีมต้ องมีการจัดระบบการจัดเก็บข้ อมูล การประชุมปรึกษาหารื อเพื่อร่ วมกันแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น (Team Meeting) รวมทังการจั
้
ดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ร่ วมกัน และการนาแผนงานไป
ปฏิบตั ิ
จากบทความที่แล้ วเราได้ พดู คุยกันถึงการเชื่อมโยงประสิทธิภาพการดาเนินงานของทีมกับกลยุทธ์ธุรกิจของ
องค์กรและความต้ องการของลูกค้ า สาหรับบทความนี ้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการกาหนดมิติและตัวชี ้วัดผลการ
ทางานของทีมที่เหมาะสม รวมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้นในช่วงของการพัฒนาตัวชี ้วัดผลงานของทีม
การกาหนดมิตแิ ละตัวชีว้ ัดผลการทางานของทีม
ในแต่ละทีมควรกาหนดมิติการวัดผลงานหรื อเป้าหมายการทางานว่าจะวัดในเรื่ องหรื อประเด็นอะไร หรื อที่
เรี ยกว่า KRA : Key Results Area ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่สาคัญและจะต้ องทาเพื่อสร้ างทีมงานให้ เป็ นทีมที่มีผลการ
ทางานเป็ นเลิศ (High - Performing Team) ทังนี
้ ้กระบวนการในการพัฒนาและกาหนดมิติและตัวชี ้วัดผลงานของ
ทีมงานจะมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้

ขัน้ ตอน

กิจกรรม

1

ระดับจัดการ : กาหนดก่อนว่าอะไรคือกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และกลยุทธ์ที่กาหนดนันสมาชิ
้
กในทีมมี
ความเข้ าใจตรงกันอย่างชัดเจนหรื อไม่

2

ระดับลูกค้ า : กาหนดให้ ได้ วา่ อะไรคือสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการทังในระยะสั
้
น้ (1 ปี ) และระยะยาว (มากกว่า
1 ปี ) …
ลูกค้ ามุง่ เน้ นสินค้ า หรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ปริ มาณ ราคา/ค่าใช้ จ่าย หรื อเวลาการนาส่งและการ
ให้ บริ การอย่างไรบ้ าง

3

ระดับทีมงาน : กาหนดให้ ได้ วา่ อะไรคือกลยุทธ์การทางานของทีม

4

ระดับทีมงาน หรื อ คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Steering Committee) : ร่ วมกันกาหนดมิติหรื อเป้าหมาย
ที่สาคัญในการวัดผลของทีมงานให้ ได้ ประมาณ 3- 7 ด้ าน โดยอาจใช้ วิธีการระดมสมอง หรื อการทบทวน
ตัววัดในปั จจุบนั ที่มีการเก็บข้ อมูลไว้ แล้ ว หรื อการกาหนดตัวชี ้วัดผลการทางานขึ ้นมาใหม่

5

ระดับทีมงาน : กาหนดและคัดเลือกตัวชี ้วัดประมาณ 5 - 10 ตัวชี ้วัด เพื่อทดสอบว่าตัวชี ้วัดดังกล่าวเป็ น
ตัวชี ้วัดที่ดีซงึ่ สามารถนามาวัดผลการทางานของทีมงานได้

6

ระดับจัดการ : ตัวชี ้วัดที่กาหนดขึ ้นมาจะต้ องได้ รับการยอมรับและอนุมตั ิจากผู้บริ หารก่อนนามาใช้
วัดผลการทางาน

7

ระดับทีมงาน : นาตัวชี ้วัดที่กาหนดขึ ้นไปใช้ วดั ผลงานของทีม ซึง่ จะต้ องมีการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ หรื อ
Feedback แก่สมาชิกในทีม และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง

ตัวอย่ างมิต/ิ เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดผลงานในแต่ ละมิต/ิ เป้าหมาย
มิต/ิ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดผลงาน

1. ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่เพิ่มขึ ้น 1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน
2. ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้ า

3. ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายลดลง

3. เปอร์ เซ็นต์งบประมาณที่ใช้ จริ งเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับ

4. คุณภาพที่ดีของสินค้ า

4. เปอร์ เซ็นต์ของสินค้ าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

5. ความปลอดภัยในการทางานเพิ่มขึ ้น

5. จานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยที่จดั ขึ ้นในแต่ละปี
เช่น
กิจกรรม 5 ส , กิจกรรมซ้ อมหนีไฟ เป็ นต้ น

จะเห็นได้ วา่ ขันตอนของการพั
้
ฒนามิติ/เป้าหมาย และตัวชี ้วัดผลการทางานของทีมนันจะประสบความส
้
าเร็ จ
ได้ สิ่งที่สาคัญก็คือการที่ผ้ บู ริ หารมีสว่ นร่ วมในการกาหนด และทบทวนตัวชี ้วัดว่ามีความถูกต้ องเหมาะสม และ
สามารถตอบโจทย์ของกลยุทธ์ธุรกิจที่องค์กรต้ องการได้ หรื อไม่ รวมทังอนุ
้ มตั ิตดั สินใจในการนาตัวชี ้วัดที่กาหนดมา
ใช้ วดั ผลการทางานของทีม
แน่นอนว่าขันตอนการพั
้
ฒนาและกาหนดมิติ/เป้าหมาย และตัวชี ้วัดผลการทางานของทีมนันอาจไม่
้
ได้ ร าบรื่ น
เสมอไป ทีมงานอาจจะเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ ดังต่อไปนี ้
1. การระบุเป้าหมายและตัวชี ้วัดที่ง่าย โดยไม่สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรและทีมงานได้ เช่น
องค์กรมีความจาเป็ นที่จะต้ องลดต้ นทุนการทางาน แต่ตวั ชี ้วัดผลงานของทีมจะเป็ นเรื่ องของความถูกต้ อง
ในการจัดทารายงาน และการฝึ กอบรมพนักงาน ซึง่ ตัวชี ้วัดทัง้ 2 ไม่ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการลดต้ นทุนการ
ทางานขององค์กรเลย
การแก้ ปัญหา : ควรเปรี ยบเทียบตัวชี ้วัดกับองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะการทางานเหมือนกัน
(Benchmarking) เพื่อหาตัวชี ้วัดที่เหมาะสมและท้ าทาย
2. ทีมงานพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกาหนดตัวชี ้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างชัดเจน เช่น ตัวชี ้วัดเรื่ อง
ระยะเวลาการนาส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า (Delivery Time to Customer) ซึง่ ทีมงานคงไม่สามารถขับรถ
ขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ โดยตรง
การแก้ ปัญหา : ควรสื่อสารให้ ทีมงานเข้ าใจว่าตัวชี ้วัดบางตัวเราไม่สามารถควบคุมได้ โดยตรง แต่เรา
สามารถชักนาและจูงใจให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดาเนินการได้ (Influencing) เช่น ถึงแม้ วา่
ทีมงานไม่สามารถนาสินค้ าส่งให้ กบั ลูกค้ าได้ โดยตรง แต่ทีมงานสามารถควบคุมให้ บริ ษัทขนส่งนาสินค้ า
ส่งให้ กบั ลูกค้ าตามเวลาที่กาหนดได้
3. ทีมงานหลีกเลี่ยงการกาหนดตัวชี ้วัดที่จะต้ องไปติดต่อประสานงาน หรื อขอข้ อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
ตัวชี ้วัดความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นตัววัดที่จะต้ องประสานงานและร่ วมมือกับฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด
และลูกค้ าภายนอก ดังนันฝ่
้ ายผลิตที่มงุ่ เน้ นการทางานภายในเป็ นหลักจึงไม่มีการกาหนดระดับความพึง
พอใจของลูกค้ าซึง่ อาจจะเป็ นตัวชี ้วัดหนึง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงผลการทางานของฝ่ ายผลิต
การแก้ ปัญหา : ควรสื่อสารให้ ทีมงานเข้ าใจว่าตัวชี ้วัดที่ดีอาจจะต้ องทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น หรื อขอ
ข้ อมูลจากหน่วยงานอื่น
ดังนันการก
้
าหนดและพัฒนามิติ/เป้าหมาย และตัวชี ้วัดผลการทางานที่เหมาะสมของทีมงานนัน้ ควรจะ
เริ่ มต้ นจากการยอมรับและการตระหนักถึงความสาคัญของการนามาใช้ จากของผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทังการสื
้
่อสารและทาความเข้ าใจในวิธีการกาหนดและการพัฒนาตัวชีวดั ผลการทางานให้ กบั สมาชิกใน
ทีมเพื่อสร้ างความเข้ าใจตรงกันและสามารถกาหนดมิติ/เป้าหมาย และตัวชี ้วัดผลงานให้ เหมาะสมและสะท้ อนถึง
หน้ าที่งานของทีมงานได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน

