
เครื่องมือการบริหารผลงานและบริหารทีม
ของผู้จัดการ

- การบริหารประสิทธิภาพในการท างาน (Utilization)

- การรักษาพนักงาน (Retention)



Employee Life Cycle





ก ำหนดวิสัยทัศน ์และค่ำนิยมองคก์ร ตั้งเป้ำหมำยผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
และแสวงหำ โอกำสใหม่ๆ ที่สร้ำงประโยชน์ให้กับ
องคก์ร 

จัดเตรียมระบบงำน โครงสร้ำง วิ ธีกำรท ำงำน 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ควำมรู้ และทรัพยำกรอื่นๆ ให้
พร้อมใช้งำน และมีประสิทธิผล ตอบสนองต่อ
ทศิทำงขององคก์ร

พัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถที่เพิ่มขึน้ ส่งเสริม
ให้บุคลำกรมีควำมผูกพันกับองคก์ร ดูแล ห่วงใย และ
แนะน ำให้เกิดควำมสมดุล ทัง้ชวีติและกำรท ำงำน

ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีในกำรเป็นผู้น ำ ที่จะมี
จริยธรรม มุ่งเน้นควำมส ำเร็จ และสร้ำงคุณภำพ
ชวีติให้กับคนในองคก์ร รวมถงึควำมเชือ่ม่ันให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรา้งคน

สรา้งอนาคต สรา้งระบบ

สรา้งศรทัธา

4 หนา้ท่ีส าคญั

ของผ ูน้ าองคก์ร



balanced scorecard model

Company

BSC
(Business)

Financial

Customer

Internal Processes

Learning 

Department 
(หน่วยงานหลัก)

จัดหารายได้

เพ่ิมฐานลูกค้า / รักษาลูกค้าเก่า

ให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด

พัฒนาความรู้ / พัฒนาทักษะ

Department 
(หน่วยงานสนับสนุน)

-

ดูแลให้บริการลูกค้าภายนอก/ใน

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็ว

พัฒนาความรู้ / พัฒนาทักษะ

Company

Achieve





7

Utilization : Department

Planning Organizing Leading Controlling

Functions of Management

ก าหนดวัถตุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงาน, 
ตัดสินใจ วางแผน ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จที่ตั้งไว้

จ าแนกประเภทลักษณะงาน  บริหารอัตราก าลัง และ
ทรัพยากรอื่นๆ เช่นงบประมาณ / ค่าจ้าง / ต้นทุน

สร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานเพ่ือ
บรรลุตามเป้าหมาย

ติดตามผล /ประเมินผล



Controlling

KPI Competency

FC / MC

80%
20%



กระบวนการประเมินค่าของบุคคล

ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท้ังผลงาน  

และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อ

การปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้อย่างแน่นอน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
( Performance Appraisal )



วตัถุประสงค์การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการพจิารณา

ผลตอบแทน

เพือ่เป็นเคร ือ่งมอืในการพจิารณาเลือ่นต าแหน่ง 

โยกยา้ย

เพือ่การพฒันา

บุคลากร

เพือ่เสรมิสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพอนัดี

ระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน



วิธีผสมผสาน

ยึดคุณลักษณะ

บุคคล

ยึดพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน

ยึดผลส าเร็จของงาน 

หรือวัตถุประสงค์

ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ท าให้งานส าเร็จ
( ปริมาณ และคุณภาพ )

วิวฒันาการของการประเมินผลปฏิบติังาน



MBO, BALANCED SCORECARD

KEY PERFORMANCE INDICATOR

COMPETENCY

360 DEGREE FEEDBACK

PMS

VISION/MISSION/STRATEGY



ผู้ประเมนิ 
APPRAISER

ผู้ถูกประเมนิ
APPRAISEE

ผู้บริหาร      
MANAGEMENT

ประสิทธิภาพในการจัดการ ความเป็นธรรม

บุคคลที่เกีย่วข้องกบัการระบบประเมนิผลงาน

บรรลเุป้าหมายองค์กร



Business Performance Management

Linking Balanced Scorecard, KPIs and 
Competency for Business Success



แนวคิดของการบริหารผลงานสมยัใหม่

✓การใหร้างวลัและความกา้วหนา้ในอาชีพการงานแก่พนกังาน
✓การบรหิารพนกังานท่ีมีผลงานต ่ากวา่มาตรฐาน

✓เป็นกระบวนการส าคญัในการก าหนดเปา้หมายของงาน  
ประเมินพฒันาและเพ่ิมผลงานของพนกังานและขององคก์ร

✓เป็นการน าวิสยัทศัน ์ ภารกิจ  (พนัธกิจ) กลยทุธ และเปา้หมาย
ขององคก์ร มาสูก่ารปฏิบตัิ

✓ก าหนดภารกิจของแผนก และตวัชีว้ดัผลส าเรจ็
✓ก าหนดภารกิจของแตล่ะบคุคล และวดัผลส าเรจ็

✓การพฒันาบคุลากรในองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
✓การประเมินความสามารถ และศกัยภาพของบคุลากร



Total Performance Scorecard

Learning

LEARNING & 

KNOWLEDGE

CUSTOMERS

INTERNAL 

PROCESS

Personal Balanced 
Scorecard

Performance & 
Competency Management

Organizational 

Balanced 
Scorecard

Total Quality 
Management

FINANCIAL



TREND OF PERFORMANCE AND COMPENSATION SYSTEM

Corporate Strategy

Organizational

Vision

Objectives

Targets

Measures

HR Strategy

Individual

Vision

Objectives

Targets

Measures

Organization 

Development / 

Learning

Improving

Developing

Learning

Performance and

Competency

Management

Compensation 

Management

Performance Management

Competency Management

Pay for Performance/ 

Competency

Corporate Scorecard Individual Scorecard
Internal & 

External Equity

Trade Union

Legal/

Compliance

RESULTS 

Competitiveness, Competent Employees, High Quality Products & Services

ORGANIZATIONAL CULTURE



กำรปรับเปลี่ยนวธีิท ำงำน

• ท าขอบขา่ยงาน/กระบวนการท างานใหม่

• มุง่เนน้ความคิดสรา้งสรรดา้นคณุภาพ TQM, QA

• ท าระบบการบรหิารงานใหม่

• สรา้งวฒันธรรมการท างานท่ีใหค้วามส าคญัตอ่ประสทิธิภาพ

• พฒันาโครงการใหร้างวลัท่ีสอดคลอ้งกบัผลงาน

People - Work - Performance 



Performance as Holistic Process

Performance

Management

Involving

People

Valuing

People

Developing

People
Paying

People

Source: Armstrong (2000), Performance Management



BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard หมายถึง เคร่ืองมือการวดัผลการด าเนินงานของ
องค์กรท่ีมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง

ทุกด้าน (การเงิน ลกูค้า กระบวนการจัดการภายใน การเติบโตและการเรียนรู้)
เป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว
ตัวชีว้ัดด้านการเงินและท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
เป้าหมายและผลงานท่ีเกิดขึน้จริง
ระหว่างผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกกลุ่ม (Stakeholders)
ตัวชีว้ัดน า (Lead Indicators) และตัวชีว้ัดตาม (Lag Indicators)



ประโยชน์ของ BSC

1. ช่วยแปลงวิสยัทศัน(์นามธรรม) ไปสูก่ารปฏิบตัิ (รูปธรรม)

2. ช่วยเช่ือมโยงเปา้หมายทัง้ในแนวดิ่ง(ระดบัตา่งๆ) 
และแนวนอน (ระหวา่งหน่วยงาน)

3. ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงาน
4. ช่วยกระจายความรบัผิดชอบสูผู่ป้ฏิบตัิงานทกุคน

5. ช่วยสรา้งความสมดลุในการวดัผลงานในทกุๆดา้น



แนวคดิ BSC  ของ Kaplan และ Norton
BSC เป็นกลุม่(Set) ของการวดั  (Measure) ที่สะทอ้นภาพที่ส  าคญัในการด าเนินงานของธรุกิจใหก้บัผูบ้รหิาร

เพ่ือที่จะประเมินผลการท างาน และตดัสินใจด าเนินงาน บนพืน้ฐานของขอ้มลูที่เป็นประโยชน์แก่องคก์ร  โดยจะ
แสดงผลทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ที่สัมพันธ์กันโดยที่  BSC จะเป็นเกณฑ์ (Criteria) และดัชนี  
(Indicator) ในการวดัผลการด าเนินงานของธรุกิจในมมุมองตา่ง ๆ 4 ดา้นไดแ้ก่

การเงิน

ลกูคา้ กระบวนการ
ทางธุรกิจ

วิสยัทศัน์
และกลยทุธ์

นวตักรรมและการเรยีนรู ้



โครงสร้างของ Balanced Scorecard

Corporate

Results

฿
Fe

ed
ba

ck
 

• วสิัยทศัน์ (Vision)
• ภำรกิจ (Mission)
• กลยุทธ ์(Strategic themes)
• ด้ำนต่ำงๆ (Perspectives
• วตัถุประสงค ์(Objectives)
• กำรวดัผล (Measures)
• เป้ำหมำย (Targets)
• กำรสร้ำงสรรค ์(Initiatives)
• แผนกำรลงทนุ (Capital plan)
• งบประมำณ (Operating budget)
• โครงกำรพเิศษ (Special projects)
• กำรวเิครำะห ์(Analysis)



ความหมายของค าท่ีควรทราบ

Vision • ความทา้ทายหรือภาพของบทบาทและวตัถุประสงคข์ององคก์รใน
อนาคต ซ่ึงมีความเป็นไปไดจ้ากบนพื้นฐานของสภาพแวดลอ้มและ
การแข่งขนัในปัจจุบนั

Mission • ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งท า เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในอนาคตตามวสิยัทศัน์ 
และเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(Stakeholders)

Critical Success Factor 
(CSF) • ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวต่อการบรรลุ

วิสยัทศัน์ขององคก์ร

Strategy • ยทุธศาสตร์ท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย

Objective / Goal • เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะเจาะจง วดัชดัเจน  และระบุวา่ถา้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้ องคก์รจะไดรั้บอะไร เท่าไหร่



THE BALANCED SCORECARD

Finance Perspective

Objectives Measures Targets Initiatives

To success 

financially, 

how should we 

appear to our 

shareholders

Customer Perspective

Objectives Measures Targets Initiatives

To achieve 

our vision 

how should 

we appear to 

our 

customer

Internal Process  Perspective

Objectives Measures Targets Initiatives

To satisfy our 

shareholders 

and customers 

what business 

processes must 

we excel at

Learning & Growth Perspective

Objectives Measures Targets Initiatives

To achieve our 

vision how 

will we sustain 

our ability to 

change and 

improve

Tomorrow

Today

Yesterday

Vision & 

Strategy

Source : “Using the balanced scorecard as a Strategic Management System” by Robert S. Caplan and David P.Norton,1996



วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

การเรียนรูแ้ละการพัฒนา

เพือ่ความส าเร็จใน

วสิัยทัศน์ของเรา 
องคก์รและบคุลกร

จะตอ้งเรียนรูอ้ะไรบา้ง 
เราตอ้งก าหนดหนา้ที่

หน่วยงานของเราอย่างไร

การเงนิ

ลกูคา้

เพือ่ท าใหล้กูคา้พงึ

พอใจในสนิคา้/บรกิาร

เราตอ้งค านงึถงึอะไรบา้ง

เพือ่ประสบความส าเร็จ

ดา้นการเงนิ เราจะตอ้ง

ค านงึถงึอะไรบา้ง เราจะ

น าเสนอผูถ้ือหุน้ของเรา

อย่างไร

กระบวนการในการผลติ / ใหบ้รกิาร

เพือ่ใหล้กูคา้ของเราพงึ

พอใจกระบวนการใน

การผลติ/บรกิารอย่างที่

เราตอ้งท าใหน้ าหนา้

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

การเรียนรูแ้ละการพัฒนา

เพือ่ความส าเร็จใน

วสิัยทัศน์ของเรา 
องคก์รและบคุลกร

จะตอ้งเรียนรูอ้ะไรบา้ง 
เราตอ้งก าหนดหนา้ที่

หน่วยงานของเราอย่างไร

การเงนิ

ลกูคา้

เพือ่ท าใหล้กูคา้พงึ

พอใจในสนิคา้/บรกิาร

เราตอ้งค านงึถงึอะไรบา้ง

เพือ่ประสบความส าเร็จ

ดา้นการเงนิ เราจะตอ้ง

ค านงึถงึอะไรบา้ง เราจะ

น าเสนอผูถ้ือหุน้ของเรา

อย่างไร

กระบวนการในการผลติ / ใหบ้รกิาร

เพือ่ใหล้กูคา้ของเราพงึ

พอใจกระบวนการใน

การผลติ/บรกิารอย่างที่

เราตอ้งท าใหน้ าหนา้

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

การเรียนรูแ้ละการพัฒนา

เพือ่ความส าเร็จใน

วสิัยทัศน์ของเรา 
องคก์รและบคุลกร

จะตอ้งเรียนรู ้

อะไรบา้ง เราตอ้ง

ก าหนดหนา้ที่

หน่วยงานของเรา

อย่างไร

ลกูคา้

เพือ่ท าใหล้กูคา้พงึ

พอใจในสนิคา้/

บรกิาร

เราตอ้งค านงึถงึ

อะไรบา้ง

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย
แผนงาน

หรือโครงการ

การเรียนรูแ้ละการพัฒนา

เพือ่ความส าเร็จใน

วสิัยทัศน์ของเรา 
องคก์รและบคุลกร

จะตอ้งเรียนรู ้

อะไรบา้ง เราตอ้ง

ก าหนดหนา้ที่

หน่วยงานของเรา

อย่างไร

ลกูคา้

เพือ่ท าใหล้กูคา้พงึ

พอใจในสนิคา้/

บรกิาร

เราตอ้งค านงึถงึ

อะไรบา้ง

วิสยัทศันแ์ละ
กลยทุธ์

KPIs ก าหนดกรอบเพ่ือการปฏิบติัการ



มุมมองของ Balanced Scorecard

วสัิยทศัน์/ภารกจิ
/กลยุทธ์

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

ด้านลูกค้า
(Customer )

ด้านการเงนิ
(Finance )

ด้านการเรียนรู้และการเตบิโต
(Learning & Growth)

ส่วนที่แสดงให้เห็น
ว่าลูกค้าพึงพอใจ

กับ
องค์กรของเรา

ส่วนที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้ถือหุ้นพึง

พอใจ
กับองค์กรของ

เรา

ส่วนที่แสดงให้
เห็น

ว่าบุคลากรของ
เรามี ศักยภาพ

ส่วนท่ีแสดงให้เห็น
ถึง

ประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการ



Finance

Financial Growth

Profitability

Profit

ROCE

FIXED Cost

Customer

Delighted Customers

Price / Quality

Delivery

Differentiation

Delivery Time

Market Share

Internal 
Processes

Operation Efficiency

Product Quality

Productivity

M/C Efficiency

Unit Cost

People 
Development

Satisfied Employees

Competency & 

Motivation

% Skills Improvement

Productivity/staff

Revenue/staff

Action Plan

AREA OF FOCUS

STRATEGIC
GOALS

CRITICAL SUCCESS
FACTORS

STRATEGIC
MEASURES/KPIs

INITIATIV/
ACTION PLAN

Leading company…………..VISION



กระบวนการของ Balanced Scorecard

วเิคราะห์ SWOT

ก าหนดกลยุทธ์

จดัท าแผนทีก่ลยุทธ์

แปลงกลยุทธ์สู่ตวัช้ีวดัผลงาน

ท า BSC Profile

Goals!!!

1

2

3

4

5วสัิยทัศน์/ภารกจิ



SWOT Analysis

ปัจจยัภายใน (Internal Factors)

จุดแขง็ (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ปัจจยัภายนอก (External Factors)

โอกาส (Opportunities)

ปัญหาอุปสรรค (Threats)



- บุคลากรมีความสามารถสูง
- ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้
ตน้ทุนแข่งขนัได้

- การแข่งขนัสูง
- มีการกีดกนัทางการคา้
- รัฐบาลเคร่งครัดมากข้ึน

- รัฐบาลสนบัสนุนเงินกู้
- ตลาดต่างประเทศขยายตวั
- อตัราการวา่งงานสูง (ตน้ทุนต ่า)

- การจดัการภายในยงัไม่ดี
- ระบบการผลิตลา้สมยั
- ขาดแคลนเงินลงทุน

บริษัท / ฝ่าย



กระบวนการของ Balanced Scorecard

วเิคราะห์ SWOT

ก าหนดกลยุทธ์

Goals!!!

1

2

วสัิยทัศน์/ภารกจิ



บริษัท..../ฝ่าย ….

กลยุทธ์
ก าจัดจุดอ่อน กลยุทธ์บุกตลาด

กลยุทธ์
สร้างภูมิคุ้มกนั

กลยุทธ์เปลีย่นวกิฤต
ให้เป็นโอกาส

จุดอ่อน (Weaknesses)
การจัดการภายในยงัไม่ดี
ระบบการผลติล้าสมัย
ขาดแคลนเงินลงทุน

จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีความสามารถสูง
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
ต้นทุนแข่งขันได้

ปัญหาอุปสรรค (Threats)
การแข่งขันสูง
มีการกดีกนัทางการค้า
รัฐบาลเคร่งครัดมากขึน้

โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้
ตลาดต่างประเทศขยายตวั
อตัราการว่างงานสูง(ต้นทุนต า่)



จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้
ตลาดต่างประเทศขยายตวั
อตัราการว่างงานสูง(ต้นทุนต า่)

บริษัท..../ฝ่าย ….

•กู้เงินจาก SME
•ร่วมโครงการรัฐบาล

•เปิดสาขา ตปท.
• ร่วมทุน ตปท.

น าระบบการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้

พฒันาคุณภาพสินค้า
ให้ได้มาตรฐานสากล

ปัญหาอุปสรรค (Threats)

การจัดการภายในยงัไม่ดี
ระบบการผลติล้าสมัย
ขาดแคลนเงินลงทุน

บุคลากรมีความสามารถสูง
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
ต้นทุนแข่งขันได้

การแข่งขันสูง
มีการกดีกนัทางการค้า
รัฐบาลเคร่งครัดมากขึน้



กระบวนการของ Balanced Scorecard

วเิคราะห์ SWOT

ก าหนดกลยุทธ์

จดัท าแผนทีก่ลยุทธ์

Goals!!!

1

2

3

วสัิยทัศน์/ภารกจิ



แผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy Map)

ควำมหมำย

เป็นแผนท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิง Cause and Effect ระหวา่งกลยทุธใ์นแตล่ะ
ดา้นของ Balanced Scorecard

ช่วยใหอ้งคก์รเห็นความสมัพนัธ์
ของกลยทุธท่ี์ชดัเจนมากย่ิงขึน้ เป็นจดุเริม่ตน้ในการก าหนดตวัชีว้ดั

ผลงานและเปา้หมายของผลงาน

เป็นกรอบในการก าหนดกล
ยทุธย์่อยๆของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองคก์ร

ประโยชน์



เพิม่ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA)

กำรสร้ำง
จติส ำนึก

กำรจงูใจ กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือ

ทกัษะ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้

ฐำนข้อมูล/
ควำมรู้

HRIS ซอฟทแ์วรเ์พือ่
กำรเรียนรู้

บุคลำกรทีม่ีควำมสำมำรถและมีแรงจูงใจ

ควำมสำมำรถวฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลยี

Learning & Growth

เป็นสนิคา้
One To One

คณุภาพการ
บรกิาร

ประสทิธิภาพของ
เครือ่งจกัร

ระบบเครอืขา่ย
คอมพิวเตอร์

ความสดของ
สนิคา้

ประสทิธิภาพของ
เครือ่งจกัร

เพ่ิมผลผลติ/
สนิคา้ใหม่

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทีด่ี ต้นทนุทีแ่ข่งขันได้ระบบกำรตอบสนองลูกคำ้
Internal

ความจงรักภกัดีต่อ
สินคา้เวลาในการส่งมอบคุณภาพได้

มาตรฐานสากลราคาท่ีแข่งขนัได้อรรถประโยชน์
ของสินคา้

ควำมพงึพอใจของลูกค้ำCustomer

ก าไรเพ่ิมขึน้

รายไดจ้ากสินคา้เดิม รายไดจ้ากสินคา้ใหม่ ตน้ทุนต ่าFinancial



ระบบฐานข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ต่อเน่ืองการสร้างนวตกรรม

ระบบมาตรฐานสากล ปรับปรุงคุณภาพช้ินส่วนอะไหล่ การบริหารต้นทุนพฒันาระบบการให้บริการ

การสร้างมูลค่าเพิม่ให้ธุรกจิ
วศิวกรรมและบริการ

การวดัทักษะฝีมือ การพฒันาแบบทวภิาคี

เทคโนโลยี

ด้านการเงิน

ด้านลูกค้า

ด้านการจัดการภายใน

ด้านการเรียนรู้และเตบิโต

?



Sourcing and Distribution Theme Measurement Target Initiative

•Operating income

Customer

Internal

Learning

Profitability

Revenue Growth

Financial

Product Quality Shopping 
Experience

“A” Class 
Factories

Line Plan 
Management

Factory 
Relationship Skills

Merchandise 
Buying/Planning 

System

•20% Increase

•Same store growth •12% Increase •Likes Program

•Return Rate
- Quality
- Other
- Ever active
- # units

•Customer loyalty

•Reduce by 50% 
each year

•60%
•2.4 Units

•Quality Management

•Customer loyalty

•Merchandise 
from “A” factories

•Items in stock

•70% by year 3

•85%

•Corporate Factory
Development 
Program

•% of strategic 
skills available
•Strategic system 
vs. plan

•Year 1 (50%) 
•Year 3 (75%)
•Year 5 (90%)

•Strategic Skills Plan

•Merchandise’
Desktop

Case Sample : Strategy Map (The Strategy Focused Organization : Robert S.Kaplan and David P.Norton,2001)



ตัวอย่างกลยุทธ์ (STRATEGIES)

- สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ให้กับธุรกิจ

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

- การส่งมอบท่ีมีประสิทธิภาพ

- การผลิตและการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีต่อเน่ืองและหลากหลาย



บริษทัชั้นน าฯดา้น.............ในเอเชีย

สร้างมูลค่าเพิม่ใหธุ้รกิจ

สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้โดยเนน้ลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง

การบริหารส่งมอบท่ีทนัสมยั

ระบบการผลิตท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐานสากล

การบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

การพฒันาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง

ดา้
นก

าร
เติบ

โต
แล

ะ
กา
รเรี

ยน
รู้

ดา้
นก

าร
จดั

กา
รภ

าย
ใน

ดา้
นล

ูกค
า้

ดา้
นก

าร
เงิน

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง



เป็นบริษทัชั้นน าฯในเอเซียฯ

ดา้นการเงิน

ดา้นลูกคา้

ดา้นกระบวนการภายใน

การพฒันาบุคลากร

สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้โดยเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง

บริการลูกคา้เชิงรุก ความหลากหลาย

ศูนยก์ระจายสินคา้

ราคาท่ีแข่งขนัได้การส่งมอบตรงเวลา

การบริหารตน้ทุนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

การพฒันาความสามารถและคุณภาพชีวติฯ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง

การพฒันาทกัษะ การใชร้ะบบ Empowerment
การส่งเสริมการวจิยัในสถาบนัการศึกษา การจดัตั้ง New Idea Center

บริการ Out-Source

สร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจ

สร้างรายไดจ้ากสินคา้เดิม สร้างรายไดจ้ากสินคา้ใหม่ การบริหารตน้ทุนแบบ ABC

การส่งมอบท่ีมีประสิทธิภาพ

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพฯ

การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั จดัตั้งหน่วยงานบริหารคุณภาพฯ

บริการผลิตโดยใช้Out-Source การบริหารผูข้ายแบบหุน้ส่วนธุรกิจ

การน าระบบ JIT เขา้มาใช้

การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยตวัเอง



Mobil Balanced Scorecard
Perspective Strategies Strategic Objectives Strategic Measures/KPIs
Finance Financial Growth F1  Return On Capital Employed

F2  Existing Asset Utilization
F3  Profitability
F4  Industry Cost Leader

• ROCE
• Cash Flow
• Net Margin
• Full Cost per Gallon Delivered
• Volume Growth Rate
• Non-gasoline Revenue and margin

Customer Delight Customer

Win –Win Dealer Relations

C1  Continually Delight the Target Consumer

C2  Build Win-Win Relationship with Dealer

• Share Segment in Selected Key Markets
• Mystery Shopper Rating
• Dealer Gross Profit Growth
• Dealer Survey

Internal Build the Franchise I1   Innovative Product and Service

I2   Best In-Class Franchise Team

• New Product ROI
• New Product Acceptance Rate
• Dealer Quality Score

Safe and Reliable I3   Refinery Performance • Yield Gap
• Unplanned Downtime

Competitive Suppliers I4   Inventory Management • Inventory Level
• Run-out Rate

Learning & 
Growth

Motivated and Prepared 
Workforce

L1   Climate for action • Employee Survey
• % Personal Balanced ScorecardL2   Core Competencies and Skills
• Strategic Competencies Availability
• Strategic Information Availability

L3   Access to strategic information

Quality I5   On spec. On time • Perfect Orders

Good Neighbor I6   Improve EHS • Number of Environmental Incidents



ก าไร

ยอดขาย % ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

อตัราความพึงพอใจของลูกค้า

จ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

การควบคุมกระบวนการท างาน 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง% ผลส าเร็จของโครงการเทยีบแผน% คะแนนตรวจประเมิน ระยะเวลาด าเนินการถูกต้อง/ครบถ้วน

% ESI Survey

การบริหาร Project

Finance

Customer

Internal

Learning 
and 
Growth

- ลูกคา้ภายใน
- ลูกคา้ภายนอก

ระยะเวลาด าเนินการ

% การพฒันาตนเองตามแผน IDP 
หรือ ชม.การพฒันาตนเอง 

(การอบรม / ชม.การสอนผูอ่ื้น)

% ความส าเร็จของโครงการ 
TRG Work Improvement



What is KPI ?

KPI = Key Performance Indicator

ตัวชี้วัดผลงานหลักที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของ

ภาระกิจนั้นๆประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว



ประโยชน์ของตัวช้ีวัดผลงาน

เปรียบเทียบผลที่ได้
กับเป้าหมายได้ง่าย

เป็นรูปธรรมจับต้องได้

ท าให้ทราบว่าตัวชี้วัดไหนเป็น
ตัวชี้วัดผลงานหลัก

วัดผลงานได้อย่างชัดเจน

ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน

ท าให้เกิดการยอมรับ
จากผู้ถูกประเมิน



กลยุทธ์หลกั/ย่อย
(Strategies)

วตัถุประสงค์
(Objectives)

ตวัช้ีวดัผลงาน
(KPI = Key Performance Indicators)

ตวัช้ีวดัผลงานหลกั
(KPIs)

การสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
ธุรกจิ

•เพ่ือเพิม่ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
•เพ่ือให้ธุรกจิเตบิโตก้าวหน้า

•ก าไร
•% การเตบิโตของก าไร
•มูลค่าหุ้น

• ก าไร

รายได้จากสินค้าเดมิ •เพ่ือรักษาและเพิม่รายได้จากการขาย
สินค้าเดมิที่มอียู่ให้มากขึน้

•รายได้จากการขาย
•% รายได้ที่เพิม่ขึน้เทียบกบัปีที่แล้ว
•% รายได้สินค้าเดมิเทียบกบัรายได้ทั้งหมด

•รายได้จากการขาย
สินค้าเดมิ

รายได้จากสินค้าใหม่ •เพ่ือหารายได้เพิม่จากการขายสินค้าใหม่
ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดมิและลูกค้ารายใหม่

•รายได้จากการขาย
•% รายได้สินค้าเดมิเทียบกบัรายได้ทั้งหมด
•สัดส่วนของรายได้ระหว่างกลุ่มลูกค้าเก่าและ
ลูกค้าใหม่

•รายได้จากการขาย
สินค้าใหม่

การบริหารต้นทุนโดยใ ช้ 
ระบบ ABC

•เพ่ือกระจายต้นทุนให้ถูกต้องกับต้นทุนที่
แท้จริงของสินค้าแต่ละประเภท
•เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทุน

•% ต้นทุนสินค้าที่ลดลงเทียบกบัปีที่แล้ว
•% ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าเทียบกบัราคาขาย
•% ความถูกต้องในการกระจายต้นทุน

•% ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย
เทียบกบัราคาขาย

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห ์KPIs ของกลยุทธ์STRATEGY MAP

กลยุทธ์ด้านการเงิน



คัดเลือกตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPI) ของต าแหน่งงาน ประมาณ 3-7 ตัว โดย

พิจารณาจาก..

 ความส าคัญต่อผลท่ีคาดหวังของกลุ่มงาน

 ตัวท่ีครอบคลุมตัวช้ีวัดผลงานตัวอ่ืนๆ

 หน่วยงานน้ันๆสามารถควบคุมผลได้มากท่ีสุด

การเลือกตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPI)



งานหลกั/หนา้ท่ีหลกั ผลท่ีคาดหวงั ตวัชีว้ดัผลงาน KPI

กำรหำลูกค้ำใหม่
•วางแผนการหาลกูคา้ใหม่
•สง่จดหมายแนะน า
•ไปรว่มงานแสดงนิทรรศการ
•ติดตอ่กบัลกูคา้
•ประสานงานกบัฝ่ายผลิต
•ควบคมุการจดัสง่ตวัอย่าง ใบเสนอราคา
•จดัท าทะเบียนลกูคา้ใหม่

•มีลกูคา้ใหมเ่พ่ิมขึน้
•ยอดขาย
•ก าไร
•ความพงึพอใจของลกูคา้

• จ ำนวนลูกค้ำใหม่
•% ยอดขำยของลูกค้ำใหม่เทยีบกับยอดขำยทัง้หมด
•% ก ำไรต่อยอดขำย
•% ลกูคา้ใหมต่อ่ลกูคา้ทัง้หมด
•ยอดขายเฉลี่ยตอ่ลกูคา้ใหม/่ราย
•คะแนนเฉลี่ยของ Customer Survey
•จ านวนขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ใหม่
•จ านวนลกูคา้ใหมท่ี่ซือ้ซ  า้

/
/

กำรขำยสินค้ำ
•จดัท าใบเสนอราคา
•เจรจาตอ่รองเง่ือนไขการขาย
•ประสานกบัฝ่ายผลิต
•ตดัสินใจรบัออรเ์ดอร์

•ยอดขาย
•ก าไร
•ความพงึพอใจของลกูคา้
•คณุภาพ

•มูลค่ำยอดขำย
•% ก ำไรต่อยอดขำย
•จ ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
•% ยอดขายเทียบกบัปีท่ีผ่านมา
•มลูคา่ก าไร
•คะแนนเฉลี่ยของ Customer Survey

/
/
/

กำรส่งมอบ
•วางแผนการสง่มอบ
•ประสานกบัฝ่ายผลิต จดัสง่ ธุรการ ฝ่ายบญัชี
และการเงิน
•แจง้ความคืบหนา้ใหก้บัลกูคา้
•สง่เอกสารใหล้กูคา้
•ตอบขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้

•สง่มอบทนัตามก าหนดเวลา
•สง่สินคา้ไดถ้กูตอ้ง
•ตอบขอ้รอ้งเรียนไดท้นัเวลา
•ความพงึพอใจของลกูคา้

•% กำรส่งมอบทนัเวลำ
•คะแนนเฉลี่ยของ Customer Survey
•จ ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
•จ านวนครัง้ท่ีสง่ลา่ชา้
•จ านวนครัง้ท่ีมีการเลื่อนสง่
•จ านวนครัง้ท่ีลกูคา้คืนสินคา้
•ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอ้รอ้งเรียนใหล้กูคา้

/
/

ตัวอย่างการวเิคราะห์ KPI ตามลกัษณะงาน



กระบวนการของ Balanced Scorecard

วเิคราะห์ SWOT

ก าหนดกลยุทธ์

จดัท าแผนทีก่ลยุทธ์

แปลงกลยุทธ์สู่ตวัช้ีวดัผลงาน

Goals!!!

1

2

3

4

5

ท า BSC Profile

วสัิยทัศน์/ภารกจิ



Sourcing and Distribution Theme Measurement Target Initiative

•Operating income

Customer

Internal

Learning

Profitability

Revenue Growth

Financial

Product Quality Shopping 
Experience

“A” Class 
Factories

Line Plan 
Management

Factory 
Relationship Skills

Merchandise 
Buying/Planning 

System

•20% Increase

•Same store growth •12% Increase •Likes Program

•Return Rate
- Quality
- Other

- Ever active
- # units

•Customer loyalty

•Reduce by 50% 
each year

•60%
•2.4 Units

•Quality Management

•Customer loyalty

•Merchandise 
from “A” factories

•Items in stock

•70% by year 3

•85%

•Corporate Factory
Development Program

•% of strategic skills 
available

•Strategic system vs. 
plan

•Year 1 (50%) 

•Year 3 (75%)
•Year 5 (90%)

•Strategic Skills Plan

•Merchandise’ Desktop

Case Sample : Strategy Map (The Strategy Focused Organization : Robert S.Kaplan and David P.Norton,2001)



ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ในแต่ละมุมมอง

วตัถุประสงค์
(Objective)

ตัวชีวั้ด
Measures or KPI

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline

Date)

เป้ำหมำย
(Target)

แผนงำนโครงกำรกจิกรรม
(Initiative)

มุมมองด้ำนกำรเงนิ
- รายไดท่ี้เพิ่มขึน้ 
(Revenue Increase)

รายไดท่ี้เพิ่มขึน้เทียบกบั
ปีท่ีผ่านมา 5% 10% ขยายตวัเขา้สู่ตลาด

ต่างประเทศ

มุมมองด้ำนลูกค้ำ
- การรกัษาลกูคา้เก่า
(Customer Increase)

จ านวนลกูคา้ท่ีหายไป 
(Defect Rate) 7% 5% จดัท าระบบสมาชิกลกูคา้

มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน
- การผลิตท่ีมีคณุภาพ
(Quality Production Process)

อตัราของเสียจากการ
ผลิต (Waste Rate) 10% 7% จดัท าระบบ TQM ภายใน

โรงงาน

มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ
- การพฒันาทกัษะของพนกังาน 
(Increase Employee Skill)

จ านวนวนัในการอบรม
ต่อคน ต่อปี 7 วัน 10 วัน จดัท าแผนอบรมพนกังานอย่าง

ต่อเน่ือง



Balanced Scorecard Profile

1. Financial  : มมุมองดา้นการเงนิ

2. Customer : มมุมองดา้นลกูคา้

3. Internal Process : มมุมองดา้นกระบวนการภายใน

4. Learning & Development : มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา

กลยทุธ์
431 11 12

เดอืนทีเ่ก็บขอ้มูล

8 9 102

Target

(เป้าหมาย)

KPIs

(ตวัชีว้ดั)

objective

วตัถปุระสงค์

Formula

(สตูรทีใ่ชค้ านวน/วธิ ี

คดิ)

Unit

(หนว่ยวดั)

ความถีใ่น

การเก็บขอ้มลู

เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กรณีขอตรวจสอบ

รายละเอยีด 765



SAMPLE OF THE DEPARTMENT SCORECARD

Perspective Company Scorecard Department KPIs

Financial

Customer

Internal 

Process

Learning & 

Growth

F1 - Profit F1 – Unit Cost

F2 – Management Expenses

C1 – Sales Volume

C2 – Customer Satisfaction

C1 – Number of Customer Complaint

C2 – Customer Satisfaction Index

I1 – On time delivery

I2 – Quality

I1 – % Production delay

I2 – % Reject

I3 - % Rework/Reprocess

L1 – Employee Development

L2 - Safety

L1 – % Skills Improvement

L2 – Number of major accident rate



ขั้นตอนการน าระบบการ
บริหารผลงานสมยัใหม่ไป

ใช้ในองค์กร

คดัเลือกตวัช้ีวดัผลงานและเป้าหมายของหน่วยงาน

การให้ค าปรึกษา
แนะน า

วางแผน

สรุปผล ติดตามผล

ตวัช้ีวดัผลงานและความสามารถของต าแหน่งงาน

ตวัช้ีวดัผลงานของหน่วยงาน

2

วสัิยทัศน์และภารกจิขององค์กร

ก าหนดกลยุทธ์และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน

ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน/โครงการ

1

3 ปรับตวัช้ีวดัฯและเป้าหมาย

file:///F:/Lecturer/งานฝึกอบรม/งานที่ปรึกษา/Customer/Customers/Master/BSC/ProjectPresentation.xls
file:///F:/Lecturer/งานฝึกอบรม/งานที่ปรึกษา/Customer/Customers/Master/BSC/JOBKPI.doc


กระบวนการในการประเมนิผลงาน

การวางแผน
(Planning)

การประเมนิผล
(Reviewing)

การตดิตามผล 
(Tracking)

การให้ค าแนะน า
(Coaching)



หลกัเกณฑ์การเลือกตัวช้ีวดัผลงานหลกัประจ าปี

1. ตัวชี้วัดผลงานที่เป็นตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดผลงานหลักขององค์กร

2. ตัวชี้วัดผลงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร

3. ตัวชี้วัดผลงานที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น

4. ตัวชี้วัดผลงานที่มีสามารถเก็บข้อมูลได้

5. ตัวชี้วัดผลงานที่มีความน่าเชื่อถือ/ตรวจสอบได้



การก าหนดเป้าหมายของตัวช้ีวดัผลงานหลกัประจ าปี

เป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่?

ความน่าเชื่อถือของเป้าหมาย (ที่มาของเป้าหมาย ข้อมูลเก่า)

ไม่ง่ายจนเกินไปหรือไม่ยากจนไม่สามารถท าได้

ปรับแต่งเป้าหมายระหว่างทั้งในแนวตั้งและแนวนอนก่อนน าไปใช้จริง

ควรก าหนดเป้าหมายของระดับผลงานต่างๆให้ชัดเจน

1

2

3

4

5



แนวทางการปรับตัวช้ีวดัผลงานหลกัและเป้าหมาย

ตรวจสอบว่ำตัวชีวั้ดผลงำน
และเป้ำหมำยสอดคล้องกับ

เป้ำหมำยขององคก์ร
หรือไม่?

ให้ทุกหน่วยงำนยอมรับ
ตัวชีวั้ดผลงำนหลักและ

เป้ำหมำยของหน่วยงำนอืน่?

ตรวจสอบว่ำตัวชีวั้ดผลงำน
และเป้ำหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนสอดคล้องกัน

หรือไม่?



แนวทางการน าผลงานไปใช้ในการบริหารผลตอบแทน

ควรจ่ำยโบนัสโดย
พจิำรณำจำกผลงำน
ของบริษัท หน่วยงำน
และส่วนบุคคล

ควรเน้นกำรน ำผลงำนไป
จ่ำยโบนัสมำกกว่ำกำร
ปรับค่ำจ้ำง

ควรปรับค่ำจ้ำงโดยใช้
ฐำนเดยีวกันของคนใน
กลุ่มเดยีวกัน

ควรมรีะบบกำรจำ่ย
ผลตอบแทนตำมควำมสำมำรถ 

(Competency Based Pay)

ไม่ควรใช้ระบบโควต้ำ
ในกำรประเมนิผล
งำนและปรับค่ำจ้ำง

ควรใหห้น่วยงำน
กลำงเป็นผู้ปรับ
ค่ำจ้ำงตำมผลงำน
ไม่ใช่ต้นสังกัด



4.เลือกตัวชีว้ดั
ผลงำนหลักของ

ต ำแหน่ง

2.เลือกตัวชีว้ดัผลงำน
หลักของหน่วยงำน

3.ปรับแต่ง
ตัวชีว้ดัและ

เป้ำหมำยหลัก

5.จัดท ำใบ
ประเมินผลงำน
รำยบุคคล

1.ก ำหนดเป้ำ
ระดับองคก์ร

ก่อนเร่ิมปีงบประมาณ

สรุปขั้นตอนระบบการประเมนิผลงานประจ าปี

- ประชมุติดตามผลงานทกุเดือน
* ระหวา่งหนว่ยงาน
* ภายในหนว่ยงาน

- พดูคยุกบัผูป้ระเมิน
* รายบคุคลปีละ 2 ครัง้

ระหว่าง
ปี

- ประเมินผลงานของ
หนว่ยงาน
- ประเมินผลงานรายบคุคล
- ปรบัคา่จา้งประจ าปี
- จ่ายโบนสั

ส้ินปี



การประเมินผล

พนักงาน ผู้จัดการ

KPI 80 80

Functional Competency
(สอบ ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี)

20 -

Managerial Competency
(ประเมิน 2 รอบต่อปี)

- 20

รวมคะแนนประเมินผล 100 100



ชือ่-นามสกุล :

ต าแหน่งงาน :

วนัเริม่งาน : 21/03/2557 การประเมนิ -- คร ัง้ที ่1--

โปรดเลอืกค าตอบจากรายการ Drop-down 

ทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะขอ้
คร ัง้ที ่1

MC 01 ภาวะผูน้ า  

1. แสดงความคดิเห็น และด าเนนิการไดด้ว้ยตนเองในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงาน โดยไม่ตอ้งรอการชีแ้นะจากผูบ้งัคับบญัชา------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. แสดงความรับผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการตัดสนิใจของตนเองทัง้ทางบวกและลบ---------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. รับฟังและเปิดโอกาสใหส้มาชกิในทมีและ/หรือนอกทมีไดแ้สดงออกในความสามารถของตน ---------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. มวีธิกีารในการจงูใจใหส้มาชกิในทมีปฏบิตังิานไดต้รงตามเป้าหมายของงานทีก่ าหนดขึน้----------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. มภีาวะผูน้ า สง่ผลใหไ้ดผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ สงูกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

6. สามารถเป็นแบบอย่าง การมภีาวะผูน้ าแก่เพือ่นพนักงาน ในระดับเดยีวกัน หรือผูใ้ตบ้งัคับบญัชาไดอ้ย่างชดัเจน------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

0%

MC 02 การมอีทิธพิลในการโนม้นา้ว 

1. เลอืกใชค้ าพดู และกรยิาทา่ทางทีเ่หมาะสมน าเสนอและโนม้นา้วผูอ้ ืน่  เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีเ่ป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงาน-----------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. สามารถจงูใจพนักงานในหน่วยงาน  นอกหน่วยงาน หรือเพือ่นร่วมงาน ใหเ้ห็นดว้ยกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการ------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. การครอบง าความคดิ หรือการบงัคับใหเ้ชือ่ หรือท าอย่างไม่มเีหตผุล-------------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. ผลของการมอีทิธพิลโนม้นา้วมสีว่นชว่ยการท างานภายในหน่วยงาน และระหวา่งหน่วยงานมคีวามราบรืน่เสมอ--------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. แสดงความคดิเห็นของตนเอง (จดุยืน) อย่างมเีหตผุลและอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิเพือ่สรา้งการยอมรับจากผูอ้ ืน่อยู่เสมอ-------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

6. อธบิายและจงูใจเพือ่เปลีย่นแปลงทัศนคตแิละความเชือ่ของผูอ้ ืน่ซ ึง่ไม่เห็นดว้ย  ใหเ้กดิความร่วมมอืไดอ้ย่างเหมาะสม----------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

0%

MC 03 การวางแผนงาน 

1. มกีารจัดท าแผนปฎบิตั ิ(Action Plan) รองรับตัวชีว้ดัผลงานและเป้าหมายของหน่วยงาน--------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. มกีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจกระทบกับแผนปฎบิตั ิ(Action Plan) และก าหนดแนวทางป้องกันไวเ้สมอ------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. สามารถปรับเปลีย่นแผนการปฎบิตังิานในกรณีเร่งดว่น/ฉุกเฉนิได ้โดยไม่กระทบตอ่เป้าหมายของงาน--------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. มรีะบบการตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนอย่างชดัเจน--------------------------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. มกีารประสานแผนงานกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่เกดิการกระทบกระท่ังซึง่กันและกัน ----------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

6. ผลของการวางแผนทีด่ ี มสีว่นชว่ยใหไ้ดผ้ลงานสงูกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด -------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

0%

MC 04 การแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ  

1. ชีแ้จงสาเหตหุรือระบทุีม่าของปัญหา และผลกระทบของปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการท างานของสมาชกิในทมีได-้----------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. ตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมทันเวลา  ตามอ านาจหนา้ที ่แนวทางหรือวธิกีารทีบ่รษัิทก าหนดเสมอ --------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. ปรกึษาผูอ้ ืน่ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีน่อกเหนืออ านาจของตนเสมอ--------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. ผลของการแกไ้ขปัญหาและตัดสนิใจ  มสีว่นชว่ยใหไ้ดผ้ลงานสงูกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด-------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. สามารถแกไ้ขปัญหาหรือตัดสนิใจในสถานการทีย่าก  ๆเชน่ มคีวามเสีย่งสงู มเีวลาจ ากัด ไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นผลใหบ้รษัิทฯ  .

      ไดรั้บประโยชน์มากขึน้ หรือบรษัิทไม่ไดรั้บความเสยีหายจากการแกไ้ขปัญหา การตัดสนิใจ---------------------------------------------------------------.

0%

MC 05 การสอนและพฒันาผูอ้ ืน่  

1. ระบจุดุเดน่และจดุดอ้ยของพนักงาน และจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบคุคลได ้---------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. เป็นผูส้อน ผูใ้หค้ าแนะน า หรือสนับสนุนสง่เสรมิใหพ้นักงานในสังกัดไดรั้บการพัฒนาความรู ้ความสามารถอยู่เสมอ ---------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. มกีารตดิตามผลการพัฒนาบคุคลากรในหน่วยงานอย่างสม า่เสมอ ---------------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. มกีารประเมนิผลการพัฒนาความสามารถ Feedback ใหก้ับพนักงานไดท้ราบผลการพัฒนาเสมอ--------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. ผลจากการสอนและพัฒนา ท าใหห้น่วยงานมมีอืรองในต าแหน่งงานส าคัญ -----------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

0%

MC 06 การตรวจสอบความถกูตอ้งของงาน 

1. มกีารก าหนดแนวทางการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยของงาน --------------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

2. มกีารตรวจสอบงานก่อนสง่หรือน าเสนอทกุครัง้---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

3. ไม่เคยเกดิความเสยีหายของงานอันเนือ่งมาจาก ความผดิพลาดในการตรวจสอบ ก่อนการน าสง่หรือการน าเสนอ------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

4. สามารถหาแนวทางในการแกไ้ข และป้องกันความผดิพลาดจากการตรวจสอบไดอ้ย่างถาวร -------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

5. มกีารตรวจสอบงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกัน และชว่ยป้องกันความเสยีหายได ้--------------------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ

6. ผลของการตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทีด่ ี มสีว่นชว่ยใหไ้ดผ้ลงานสงูกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด--------------------------------------------------------.  -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้-- รอประเมนิ
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ประเมนิ Managerial Competency ประจ าปี 2560

0%นายณฐัเกษม  เหลอืงอรา่ม

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารขาย

ผลการประเมนิ

รอประเมนิ -- Click : เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชี ้--

สรุปผลการ
ประเมนิทุกหมวด



ใส่ต าแหน่งงานให้ตรงตัวชี้วัด(KPI)



ขั้นตอนบันทึกตัวช้ีวดัผลงาน (KPI) ในระบบ myachieved 

1.ระบุตัวชี้วัด

2.ก าหนดเป้าหมาย

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ความถีใ่นการเก็บข้อมูล

3.บันทึกผลการประเมิน
ประจ าเดือน

4. เขียนสรุปผลงาน(ภาพรวม)

และยืนยันการประเมิน

5. หัวหน้างาน
ตรวจสอบผลลัพธ์/

แก้ไข/ยืนยัน

6.ตัดเกรด
ประเมินผลงาน

7. Feedback 
ผลการประเมิน







1.ระบุตัวชี้วัด





2.ก าหนดเป้าหมาย

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ความถีใ่นการเก็บข้อมูล





3.บันทึกผลการประเมิน
ประจ าเดือน



4. เขียนสรุปผลงาน(ภาพรวม)

และยืนยันการประเมิน



5. หัวหน้างาน
ตรวจสอบผลลัพธ์/

แก้ไข/ยืนยัน



5. หัวหน้างาน
ตรวจสอบผลลัพธ์/

แก้ไข/ยืนยัน





6.ตัดเกรด
ประเมินผลงาน





7. Feedback ผลการประเมิน



ขั้นตอนบันทึกตัวช้ีวดัผลงาน (KPI) ในระบบ myachieved 

1.ระบุตัวชี้วัด

2.ก าหนดเป้าหมาย

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ความถีใ่นการเก็บข้อมูล

3.บันทึกผลการประเมิน
ประจ าเดือน

4. เขียนสรุปผลงาน(ภาพรวม)

และยืนยันการประเมิน

5. หัวหน้างาน
ตรวจสอบผลลัพธ์/

แก้ไข/ยืนยัน

6.ตัดเกรด
ประเมินผลงาน

7. Feedback 
ผลการประเมิน



1. ก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ของต าแหน่งงานที่ก าหนดให้
2. สร้าง KPI ในระบบ myachieved
3. แบ่งสมาชิกในกลุ่มเป็น ผู้จัดการ / พนักงาน
4. พนักงานกรอกผลลัพธ์ KPI (สมมุติ) ลงในระบบ
6. ผู้จัดการประเมินผล สรุปเกรดการประเมิน
7. Feedback ผลการประเมินให้พนักงานแต่ละประเภท (สรุปกลุ่มละ 5 นาที)



สรุปการประเมินผลการปฎิบัติงาน

การเตรียมข้อมูลกอ่นการแจ้งผล

ติดตามผลหลังการ Feedback

ด าเนินการแจ้งผล

- รวบรวมเหตุการณ์ที่ชัดเจนเป็นความจริง (ห้ามใช้ความรู้สึก คาดเดา)

- เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการ Feedback 

- หาสถานที่ๆ เหมาะสม 

- สร้างบรรยากาศในการพูดคุย (การทักทาย, เกริ่นน าเรื่องทั่วไป)

- พูดเปิดโอกาสให้ลูกน้องพูดสรุปผลงานของตนเองที่ผ่านมา (ต้องตั้งใจฟัง)

- เข้าประเด็นเป้าหมายที่จะสรุปผลงาน

- สรุปผลการประเมิน / เกรดการประเมิน / แจ้งเกณฑ์ในการประเมินให้ทราบ

- ติดตามผล พฤติกรรม / ผลลัพธ์ จากข้อเสนอแนะที่พูดคุยกัน

- ถ้าพนักงานท าได้ตามเป้าหมาย ควรหาโอกาสในการชื่นชม ให้รางวัล

- กรณีต่อต้าน ต้องหามาตรการแก้ไข เช่น พูดคุยซ ้า หรือเข้มงวดมากขึ้น



จะท าอย่างไรกับคนที่
เหล่านี้ ??

- ผลงานดี, คนเก่ง
- ผลงานธรรมดา
- ผลงานต า่กว่าเป้าหมาย



KPI น าไปใช้ท าอะไร

- Reward ระยะส้ัน (ปรับเงินเดือน / โบนัส)

• Talent & Successor 

• ปรับต าแหน่ง



Employee Life Cycle




