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กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม

การเตรียมการ
การวางแผน 

การปฏิบัติงาน
การลงมือ
ปฏิบัติงาน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน

การปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน
และการเริ่มใหม่ 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

1. การเตรียมการ 

สมาชิกทีมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจขององค์การ และเป้าหมายของทีม 
ท าให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย

ควรระบุข้อก าหนดหรือเกณฑ์ความส าเร็จไว้ในเอกสารบรรยายลกัษณะงาน      
(job description) ของสมาชิกทมีแต่ละบุคคล ท าให้สมาชิกทีมปฏิบัติงานสอดคลอ้ง  

กับผลงานของทีม 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

ข้อก าหนดที่ส าคัญ เช่น

การสื่อสาร หมายถึง การให้และการรับข้อมูลป้อนกลับ การรับฟังและการแบ่งปันความคิด

และข้อมูล          

การตัดสินใจ หมายถึง การช่วยทีมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ

การให้ความร่วมมือ หมายถึง การจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล ยึดมั่นในทีม

เข้าใจและยอมรับในความหลากหลาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกัน 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

2. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

พิจารณาผลลัพธ์และพฤติกรรมที่คาดหวังของทีม รวมทั้งการสร้างแผนพัฒนาเพื่อให้ทีม

และสมาชิกทีมแต่ละบุคคลท างานได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากทีม ประกอบด้วย 
• วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี  
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น ระดับผลงานที่ยอมรับได้และระดับผลงานที่ยอมรับไม่ได้ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่คาดหวังของทีมเป็นพฤติกรรมที่จ าเป็นในการท างานเป็นทีม 

เช่น การประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

แผนพัฒนาแสดงรายละเอียดสิ่งที่ทีมต้องปรับปรุงพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา      
ทั้งในระดับทีมและสมาชิกทีมแต่ละบุคคล เช่น

เป้าหมายการพัฒนาของทีม คือ การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจภายในทีม 

แต่เป้าหมายของสมาชิกทีมบางคน คือ การปรับปรุงทักษะการฟัง ซึ่งเป้าหมายของสมาชิกทีม

ยังมีผลช่วยให้บรรลุเป้าหมายทีมในภาพรวมด้วย



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)
3. การลงมือปฏิบัติงาน 

สมาชิกทีม

มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของทีม

สื่อสารอย่างเปิดเผย
และสม่ าเสมอ

รวบรวมผลงานของทีม        
และเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าทีม

รวบรวมผลงานของทีม
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ชี้แจงเป้าหมายองค์การ 

จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น

การให้สิ่งเสริมแรง



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สมาชิกทีมแต่ละบุคคลต้องประเมินผลงานของเพื่อนสมาชกิ และประเมินผลงานในภาพรวม
ของทีม

รูปแบบการประเมินผลงานที่จ าเป็น ได้แก่ การประเมินผลงานรายบุคคล 

และการประเมินผลงานของทีม 

ผลงานของทีมในภาพรวมประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้และการเติบโต และความพึงพอใจของสมาชิกทีม 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)
5. การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

แบบที่ 1 หัวหน้าทีมพบกับสมาชิกทุกคนในทีมพร้อมกัน มุ่งทบทวนผลงานของทีม

ในภาพรวมว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนได้มาจากสมาชิกทุกคน

ประเมินผลงานและหัวหน้าทีมประเมิน 

แบบที่ 2 หัวหน้าทีมพบสมาชิกทีมรายบุคคล มุ่งเน้นการประเมินพฤติกรรมรายบุคคล

ที่ช่วยสร้างผลงานของทีม ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนได้มาจากสมาชิกทีมประเมินตนเอง 

เพื่อนร่วมทีม และหัวหน้าทีมประเมิน 



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

รูปแบบการทบทวน ได้แก่ มุ่งเน้นการทบทวนผลงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
• ผลงานในอดีตเกี่ยวข้องกับผลงานในรอบการประเมินที่ผ่านมา 
• ผลงานในปัจจุบันใช้พิจารณาการปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลงานที่ท าได้ 
• ผลงานในอนาคตน ามาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาและก าหนดเป้าหมายของทีม 

รวมทั้งเป้าหมายของสมาชิกทีมที่คาดหวังเพื่อใช้ในรอบการประเมินถัดไป



กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

6. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการเริ่มใหม่ 

รวบรวมข้อมลจากการทบทวนผลงานน ามาใช้ปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น เช่น 

ปรับเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้องค์การควรท าให้การประเมินผลงานของทีม

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลงานขององค์การ



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม

เพื่อน
ร่วมงาน 

ลูกค้า ตนเอง
หัวหน้า

ทีม
ผู้บริหาร



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

1. การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 

สมาชิกทีมประเมินผลงานของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน เป็นการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากมีผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการรับรู้  มีการสื่อสารแบบเปิด  มีแรงจูงใจในการท างาน 

มีการพัฒนาในทีม มีความพึงพอใจและสร้างความสามัคคี



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

2. การประเมินโดยลูกค้า 

ลูกค้าหมายรวมถึงลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก การให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

ประเมินผลงานของทีม จะส่งผลดีต่อการปรับปรุงผลงานของทีมให้ดีขึ้น 

เนื่องจากลูกค้าสามารถสะท้อนถึงผลการท างานของสมาชิกทีมแต่ละบุคคลได้ดี 

เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและรู้ถึงการท างานของทีมโดยตรง



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

3. การประเมินตนเอง 

ท าให้ผู้ประเมินได้อธิบายถึงผลงานที่ตนเองได้ปฏิบัติในรอบที่ผ่านมา

และช่วยให้เกิดการทบทวนผลงาน รวมทั้งน าไปสู่การยอมรับและการปรับปรุงผลงานในรอบถัดไป



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

4. การประเมินโดยหัวหน้าทีม 

เป็นการประเมินที่เหมาะสม เนื่องจากหัวหน้าทีมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ 

ติดตามควบคุมการด าเนินงานภายในทีม รวมทั้งสังเกตและประเมินผลงานของสมาชิกทีม 
นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อผลงานของสมาขิกทีม



ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (ต่อ)

5. การประเมินโดยผู้บริหาร 

ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผลงานของทีม เช่น 

หัวหน้าฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าทีมสรรหาและคัดเลือกท าหน้าที่

ประเมินสมาชิกแต่ละบุคคลที่อยู่ทีมสรรหาและคัดเลือก 

(ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2553, หน้า 273-281; สกล บุญสิน,  2560, หน้า 216)



แนวทางเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของทีม

1. การระบุ
เป้าหมาย
พฤติกรรม 

2. การวัดพฤติกรรม
ปัจจุบัน 

3. การวิเคราะห์
ช่องว่าง 

4. การปิดช่องว่าง 

5. การตรวจสอบ
และติดตามผล 

ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน

และตัวชี้วัดทีจ่ะน าไปสู่ความส าเร็จของทีม

ประเมินระดับพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจริง

เปรียบเทียบพฤติกรรมจริง     
กับมาตรฐานว่าเป็นอย่างไร     
เช่น ต่ ากว่า หรือสูงกว่า

ค้นหาวิธีการพัฒนาพฤติกรรม
ของทีม เช่น จัดฝึกอบรม

ตรวจสอบว่าวิธีการพัฒนานั้น
ได้ผลอย่างไร และติดตามผล 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม



วิธีการสร้างความภูมิใจให้ทีม

1. การมอบอ านาจในการตัดสินใจ

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

3. การได้รับความส าเร็จตามเป้าหมาย
และความคาดหวัง 

4. ความรู้สึกได้รับการยอมรับ
และเห็นคุณคา่ 

5. การมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน 

6. การมีอิทธิพลทางความคิด
และปฏิบัติในทีมงาน 



วิธีการสร้างความภูมิใจให้ทีม (ต่อ)

การมอบอ านาจในการตัดสินใจ หัวหน้าทีมต้องรู้วิธีการน าศกัยภาพของสมาชิกทมี
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจ
ท าให้สมาชิกรู้สึกภูมิใจทีมงาน มีความจงรักภักดีต่อองค์การและทีมงาน

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สมาชิกทีมร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์
ของงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์การ ช่วยเสริมสร้าง
ให้สมาชิกทีมมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งให้การท างานของทีม
ประสบความส าเร็จ



วิธีการสร้างความภูมิใจให้ทีม (ต่อ)

การได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายและความคาดหวัง หัวหน้าทีม
ต้องก าหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
รวมทั้งต้องสื่อสารอย่างชัดเจน ท าให้สมาชิกทีมมีความเข้าใจตรงกัน
และสามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้

ความรู้สึกได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า การทุ่มเทแรงกายและการปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมงาน ท าให้สมาชิกทีมมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนมีคุณค่า

ต่อทีมและองค์การ รู้สึกได้รับการยอมรับ



วิธีการสร้างความภูมิใจให้ทีม (ต่อ)

การมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน สมาชิกทีมได้แสดงความคิดเห็น 

หรือร่วมท างาน จะท าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งและทุ่มเทท างาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม

การมีอิทธิพลทางความคิดและปฏิบัติในทีมงาน เมื่อบุคคลมีโอกาส
ที่จะแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเองและประสบความส าเร็จ 
ท าให้มีอิทธิพลทางความคิดและการปฏิบัติที่เหนือบุคคลอื่นในทีม
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7-2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม

จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนอธิบายรายละเอียด
1. จงอธิบายกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม
2. จงอธิบายข้อเสนอแนะในการวางแผนประเมินผลงานเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้

และพัฒนาทีม
3. จงอธิบายใครควรท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม
4. จงอธิบายแนวทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม
5. จงอธิบายวิธีการสร้างความภูมิใจให้ทีม



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


