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การวดัผลการท างานของทีมจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ธรุกิจขององค์กร และความต้องการ
ของลกูค้าเป็นหลกั ทัง้นีก้ารวดัผลงานของทีมจะต้องมีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง (Continuous Improvement) 
อยู่ตลอดเวลา จงึท าให้สมาชิกในทีมต้องมีการจดัระบบการจดัเก็บข้อมลู การประชมุปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกนัแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ (Team Meeting) รวมทัง้การจดัท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ร่วมกนั และการน าแผนงานไป
ปฏิบตัิ 

จากบทความท่ีแล้วเราได้พดูคยุกนัถงึการเช่ือมโยงประสิทธิภาพการด าเนินงานของทีมกบักลยทุธ์ธุรกิจของ
องค์กรและความต้องการของลกูค้า ส าหรับบทความนีเ้ราจะมาพดูคยุกนัถงึวิธีการก าหนดมิติและตวัชีว้ดัผลการ
ท างานของทีมท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ในช่วงของการพฒันาตวัชีว้ดัผลงานของทีม 

การก าหนดมิตแิละตัวชีวั้ดผลการท างานของทมี 

ในแตล่ะทีมควรก าหนดมิติการวดัผลงานหรือเป้าหมายการท างานวา่จะวดัในเร่ืองหรือประเดน็อะไร หรือท่ี
เรียกวา่ KRA : Key Results Area ซึง่เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัและจะต้องท าเพ่ือสร้างทีมงานให้เป็นทีมท่ีมีผลการ
ท างานเป็นเลิศ (High - Performing Team) ทัง้นีก้ระบวนการในการพฒันาและก าหนดมิติและตวัชีว้ดัผลงานของ
ทีมงานจะมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  

mailto:p_arporn11@yahoo.com
mailto:p_arporn11@hotmail.com


ขัน้ตอน กจิกรรม 

1 ระดับจัดการ : ก าหนดก่อนวา่อะไรคือกลยทุธ์ธุรกิจขององค์กร และกลยทุธ์ท่ีก าหนดนัน้สมาชิกในทีมมี
ความเข้าใจตรงกนัอย่างชดัเจนหรือไม ่

2 ระดับลูกค้า : ก าหนดให้ได้วา่อะไรคือสิ่งท่ีลกูค้าต้องการทัง้ในระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยาว (มากกวา่ 
1 ปี) … 
ลกูค้ามุง่เน้นสินค้า หรือบริการท่ีมีคณุภาพ ปริมาณ ราคา/คา่ใช้จ่าย หรือเวลาการน าสง่และการ
ให้บริการอย่างไรบ้าง 

3 ระดับทมีงาน : ก าหนดให้ได้วา่อะไรคือกลยทุธ์การท างานของทีม 

4 ระดับทมีงาน หรือ คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Steering Committee) : ร่วมกนัก าหนดมิติหรือเป้าหมาย
ท่ีส าคญัในการวดัผลของทีมงานให้ได้ประมาณ 3- 7 ด้าน โดยอาจใช้วิธีการระดมสมอง หรือการทบทวน
ตวัวดัในปัจจบุนัท่ีมีการเก็บข้อมลูไว้แล้ว หรือการก าหนดตวัชีว้ดัผลการท างานขึน้มาใหม่ 

5 ระดับทมีงาน : ก าหนดและคดัเลือกตวัชีว้ดัประมาณ 5 - 10 ตวัชีว้ดั เพ่ือทดสอบวา่ตวัชีว้ดัดงักลา่วเป็น
ตวัชีว้ดัท่ีดีซึง่สามารถน ามาวดัผลการท างานของทีมงานได้ 

6 ระดับจัดการ : ตวัชีว้ดัท่ีก าหนดขึน้มาจะต้องได้รับการยอมรับและอนมุตัิจากผู้บริหารก่อนน ามาใช้
วดัผลการท างาน 

7 ระดับทมีงาน : น าตวัชีว้ดัท่ีก าหนดขึน้ไปใช้วดัผลงานของทีม ซึง่จะต้องมีการให้ข้อมลูย้อนกลบั หรือ 
Feedback  แก่สมาชิกในทีม และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวอย่างมิต/ิเป้าหมาย และตัวชีวั้ดผลงานในแต่ละมิต/ิเป้าหมาย 

มิต/ิเป้าหมาย ตัวชีวั้ดผลงาน 

1. ระดบัความพงึพอใจของพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ 1. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของพนกังาน 

2. ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ 2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของลกูค้า 

3. ต้นทนุ/คา่ใช้จ่ายลดลง 3. เปอร์เซน็ต์งบประมาณท่ีใช้จริงเทียบกบังบประมาณท่ีได้รับ 

4. คณุภาพท่ีดีของสินค้า 4. เปอร์เซน็ต์ของสินค้าท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพ 

5. ความปลอดภยัในการท างานเพ่ิมขึน้ 5. จ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเหต ุ
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภยัท่ีจดัขึน้ในแตล่ะปี 
เช่น  
กิจกรรม 5 ส , กิจกรรมซ้อมหนีไฟ เป็นต้น 



จะเห็นได้วา่ขัน้ตอนของการพฒันามิติ/เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการท างานของทีมนัน้จะประสบความส าเร็จ
ได้ สิ่งท่ีส าคญัก็คือการท่ีผู้บริหารมีสว่นร่วมในการก าหนด และทบทวนตวัชีว้ดัวา่มีความถกูต้องเหมาะสม และ
สามารถตอบโจทย์ของกลยทุธ์ธุรกิจที่องค์กรต้องการได้หรือไม ่รวมทัง้อนมุตัิตดัสินใจในการน าตวัชีว้ดัท่ีก าหนดมา
ใช้วดัผลการท างานของทีม 

แน่นอนวา่ขัน้ตอนการพฒันาและก าหนดมิติ/เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการท างานของทีมนัน้อาจไมไ่ด้ราบร่ืน
เสมอไป ทีมงานอาจจะเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การระบเุป้าหมายและตวัชีว้ดัท่ีง่าย โดยไมส่ามารถตอบโจทย์กลยทุธ์ธุรกิจขององค์กรและทีมงานได้ เช่น 
องค์กรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องลดต้นทนุการท างาน แตต่วัชีว้ดัผลงานของทีมจะเป็นเร่ืองของความถกูต้อง
ในการจดัท ารายงาน และการฝึกอบรมพนกังาน ซึง่ตวัชีว้ดัทัง้ 2 ไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นถงึการลดต้นทนุการ
ท างานขององค์กรเลย  
การแก้ปัญหา : ควรเปรียบเทียบตวัชีว้ดักบัองค์กรอื่นท่ีมีลกัษณะการท างานเหมือนกนั 
(Benchmarking) เพ่ือหาตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมและท้าทาย 

2. ทีมงานพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะก าหนดตวัชีว้ดัท่ีไมส่ามารถควบคมุได้อย่างชดัเจน เช่น ตวัชีว้ดัเร่ือง
ระยะเวลาการน าสง่สินค้าให้กบัลกูค้า (Delivery Time to Customer) ซึง่ทีมงานคงไมส่ามารถขบัรถ
ขนสง่สินค้าให้กบัลกูค้าได้โดยตรง  
การแก้ปัญหา : ควรสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจวา่ตวัชีว้ดับางตวัเราไมส่ามารถควบคมุได้โดยตรง แตเ่รา
สามารถชกัน าและจงูใจให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงด าเนินการได้ (Influencing) เช่น ถงึแม้วา่
ทีมงานไมส่ามารถน าสินค้าสง่ให้กบัลกูค้าได้โดยตรง แตที่มงานสามารถควบคมุให้บริษัทขนสง่น าสินค้า
สง่ให้กบัลกูค้าตามเวลาท่ีก าหนดได้ 

3. ทีมงานหลีกเลี่ยงการก าหนดตวัชีว้ดัท่ีจะต้องไปติดตอ่ประสานงาน หรือขอข้อมลูจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 
ตวัชีว้ดัความพงึพอใจของลกูค้า เป็นตวัวดัท่ีจะต้องประสานงานและร่วมมือกบัฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 
และลกูค้าภายนอก ดงันัน้ฝ่ายผลิตท่ีมุง่เน้นการท างานภายในเป็นหลกัจงึไมม่ีการก าหนดระดบัความพงึ
พอใจของลกูค้าซึง่อาจจะเป็นตวัชีว้ดัหนึง่ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึผลการท างานของฝ่ายผลิต 
การแก้ปัญหา : ควรสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจวา่ตวัชีว้ดัท่ีดีอาจจะต้องท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น หรือขอ
ข้อมลูจากหน่วยงานอื่น 

ดงันัน้การก าหนดและพฒันามิติ/เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการท างานท่ีเหมาะสมของทีมงานนัน้ ควรจะ

เร่ิมต้นจากการยอมรับและการตระหนกัถงึความส าคญัของการน ามาใช้จากของผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงาน

ตา่ง ๆ รวมทัง้การสื่อสารและท าความเข้าใจในวิธีการก าหนดและการพฒันาตวัชีวดัผลการท างานให้กบัสมาชิกใน

ทีมเพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกนัและสามารถก าหนดมิติ/เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลงานให้เหมาะสมและสะท้อนถงึ

หน้าท่ีงานของทีมงานได้อย่างถกูต้องชดัเจน 


