
    
 

 

ผลิตภาพในทีท่ างาน กุญแจไขความส าเร็จขององค์กร 
 

 
  ในโลกแห่งความไม่แน่นอนทุกวันน้ี ผลิตภาพกลายเป็นประเดน็ที่มีความส าคญัมากขึ้นต่อการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ทุกองค์กรต่างพยายามหาวิธีการเพิ่มผลิตภาพในการท างาน แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากมีปัจจัยจ านวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว ผลิตภาพในทีท่ างานประกอบด้วย 4 ปัจจัยพื้นฐานต่อไปน้ี  
  1. พนักงาน   
  การศึกษาของ Gallup เผยให้เห็นว่า ทุกวันน้ีองค์กรสามารถใช้พนักงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพียง 5% ของ
จ านวนพนักงานทั้งหมดเท่าน้ัน ท าให้องค์กรต่างๆ ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการหาแนวทางที่จะท าให้พนักงานท างานได้อย่าง
เต็มความสามารถ โดย Gallup สรุปว่า พนักงานที่จะท างานเต็มศักยภาพจะมีองค์ประกอบใน 3 ปัจจัย ได้แก่                   
1. อายุงานภายในองค์กรมากกว่า 10 ปี 2. มีความผูกพันในงานของตนเอง 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทีส่อดคล้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ  
  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท าให้พนักงานท างานอย่างเต็มศักยภาพ คือ ความผูกพันของพนักงาน หาก
องค์กรสามารถท าให้พนักงานมีความผูกพันมากขึ้นก็จะสามารถกระตุ้นให้พนักงานมุ่งม่ัน ทุ่มเท และใช้ประสบการณ์ที่
ตนเองมีอยู่เพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าจะเป็นพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปีก็ตาม  
    

2. การสื่อสาร 
  การส ารวจของ Atlassian พบว่า พนักงานท างานอย่างมีผลิตภาพเพียง 60% ของเวลางานทั้งหมดเท่าน้ัน โดย
เวลาที่หายไปอีก 40% ส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพใน 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่  

• อีเมล พนักงานส่วนใหญ่ได้รับอีเมล (รวมถึงช่องทางอ่ืน เช่น line) เฉลี่ย 304 ฉบับต่อสัปดาห์ ซ่ึงพนักงานจะ
เปิดอ่านเฉลี่ย 36 คร้ังต่อชั่วโมง และหลังจัดการข้อความที่ได้รับ จะใช้เวลาอีก 15 นาทีเพื่อท าให้กลับมามีสมาธิกับงาน  

• การประชุม พนักงานเสียเวลาไปกับการประชุมท่ีไม่มีผลิตภาพเฉลี่ยเดือนละ 31 ชั่วโมง โดยพนักงานส่วนใหญ่
รู้สึกเหน่ือยล้าจากการประชุมท่ีมีมากเกินไปและต้องการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าด้วยการท างานมากกว่า ซ่ึงการประชุมที่ไม่มี
ผลิตภาพและไร้ข้อสรุปเป็นหัวข้อที่ท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจและมองว่า เป็นเร่ืองที่ท าให้เสียเวลาในการท างาน
มากที่สุด  

• การถูกขัดจังหวะ ใน 1 วันพนักงานโดนขัดจังหวะเฉลี่ยถึง 56 คร้ัง โดย 80% มักเป็นหัวข้อที่ไม่ส าคัญ ซ่ึง 
พนักงานต้องใช้เวลาสร้างสมาธิในการท างานได้อีกคร้ัง รวมทั้งหมดราว 2 ชั่วโมงต่อวัน 
  

3. รูปแบบการท างาน   
กระบวนการท างานที่ไม่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือและไม่มีทางเป็นไปได้ ล้วนเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของ

ผลิตภาพในการท างาน ข้อมูลจากงานวิจัยของ Sloan ซ่ึงศึกษาองค์กรมากกว่า 10,000 แห่ง ชี้ตรงกันว่า องค์กรที่มีผลิต
ภาพ นวัตกรรม และความสามารถในการสร้างก าไรสูงน้ันจะมีการบริหารงานแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน ( Structured 
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Management) การท างานอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ เช่น กระบวนการสรรหา การ
ประเมินผลพนักงาน การจ่ายเงินจูงใจ สิ่งเหล่าน้ีมีความส าคัญต่อผลิตภาพขององค์กรเป็น 2 เท่าของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท างาน  

ส าหรับรูปแบบการท างานของพนักงาน งานวิจัยของ Harvard Business School ระบุว่า พนักงานที่ท างานจาก
ที่อ่ืน (Working from Anywhere) มีผลิตภาพในการท างานมากกว่าพนักงานที่ท างานที่ออฟฟิศ 4.4% สอดคล้องกับการ
ส ารวจของ Fundera ทีพ่บว่า พนักงาน 86% ท างานได้มีผลิตภาพมากที่สุดเม่ือท างานคนเดียวท่ีบ้าน  

ในขณะที่การท างานแบบ Multitasking หรือการท าหลายงานในเวลาเดียวกัน ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประหยัดเวลา แต่ผลการศึกษาของนักจิตวิทยาหลายคนระบุว่า สมองของมนุษย์ถูกพัฒนาให้ท างานทีละ
งาน แม้การที่พนักงานมี Multiple Skills เป็นเร่ืองที่ดี แต่การท างานแบบ Multitasking กลับท าให้ลดผลิตภาพในการ
ท างานลงถึง 40% และเพิ่มความเครียดแทน วิธีการท างานทีมี่ผลิตภาพมากที่สุด คือ การจัดล าดับงานและท าไปทีละขั้น 
หรือจัดตารางงานว่าแต่ละวันต้องท าอะไรบ้าง ซ่ึงเทคนิคที่นิยมใช้กันมากคือ Pomodoro Technique หรือการจัดเวลาใน
การท างาน โดยเร่ิมจากจัดตารางงานใน 1 วันแบ่งออกเป็นช่วง ช่วงละ 25 นาที และพักคร้ังละ 5-10 นาที ซ่ึงจะท าให้
สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. สภาพแวดล้อมในการท างาน  

  แม้ว่าออฟฟิศแบบเปิดโล่ง (Open Office Layouts) ที่ปราศจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวาง จะเป็นการจัดผังออฟฟิศ
ที่ได้รับความนิยมมากเน่ืองจากเชื่อว่าช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกันเป็นทีม แต่ งานวิจัยจาก 
Harvard Business School กลับพบว่า เม่ือจัดให้พนักงานน่ังใกล้ชิดกันมากขึ้นกลับสร้างความเครียดและท าให้การ
ปฏิสัมพันธ์แบบ face-to-face ลดลงถึง 70% เน่ืองจากพนักงานรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวลดลง และหันไปใช้การส่งอีเมล
และข้อความผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ซ่ึงมีผลการศึกษาที่ระบุด้วยว่า การจัดออฟฟิศแบบดังกล่าวท าให้ผลิตภาพ
ลดลงถึง 15% นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ แสง เสียง และบรรยากาศ ล้วน
ส่งผลต่อผลิตภาพในที่ท างานทั้งสิ้น  

  
  การเพิ่มผลิตภาพในที่ท างาน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า one-size-fits-all แต่ละองค์กรจ าเป็นที่จะต้องออกแบบและ
วางแผนปรับปรุงที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ด้วยการท าความเข้าใจภาพรวมขององค์กร เช่น กลยุทธ์ในปัจจุบันและ
อนาคต ขอบเขตงาน ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลาที่ใช้จริงในแต่ละกระบวนการท างาน เป็นต้น แล้วหาวิธีการในการลด
ความซ้ าซ้อน ไม่มีประสิทธิผลลง เพื่อท าให้การปรับปรุงผลิตภาพเกิดผลลัพธ์ในระดับองค์กร     
 การเทียบเคียง (Benchmarking) ก็เป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจตนเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงการ
เทียบเคียงกับองค์กรภายนอกในมิติต่างๆ เช่น ขนาดและโครงสร้างหน่วยงาน รูปแบบการท างาน รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
จะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายการปรับปรุงผลิตภาพที่ไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปส าหรับการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ส่วนการเทียบเคียงภายในองค์กรจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระดับผลิตภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ได้ทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 นอกจากน้ี พนักงานซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร องค์กรต้องหาวิธีการที่ช่วยให้
สามารถพนักงานจดจ่อกับการท างานมากขึ้น ซ่ึงสามารถสร้างได้โดยการจูงใจและสร้างความผูกพันกับพนักงาน ให้
พนักงานพร้อมที่จะส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้แก่องค์กร หน่ึงในวิธีการสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันที่นิยมในปัจจุบัน คือ 
การสร้าง Employee Experience โดยท าความเข้าใจว่าพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน องค์กรต้องรับฟังและสร้าง
ตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ ที่ส าคัญจะต้องเชื่อมโยงกับการเพิ่มผลิตภาพและสร้างให้เกิด Experience ที่ดี
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมีความมุ่งม่ันในการท างานทุกวัน  

ดังน้ัน การท าให้การเพิ่มผลิตภาพในทีท่ างานประสบความส าเร็จได้ สิ่งส าคัญคือ การไม่ใช้ความรู้สึก แต่ต้องใช้
ข้อมูลจริงในตัดสินใจ แล้วปรับปรุงให้ตรงจุดส าคัญ  
 เพราะผลิตภาพไม่ใช่การท าให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยภาระงานที่น้อยที่สุด  
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