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หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานสําหรับผูบริหารระดับกลาง”
ระหวางวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส กรุงเทพมหานคร
*********************
หัวขอการอบรม
1) แนวทางการปรับปรุงการบริหารอยางครบวงจร (Balanced Scorecard) KPIs (ดัชนีตัวชีว้ ัดผลการ
ปฏิบัติงาน
2) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
3) การบริหารพนักงานผูมีศักยภาพ (การบริหารคนเกงเพื่อการพัฒนาไปสูการเปนหัวหนางาน (Talent
Management)
สรุปผลการอบรม

หัวขอที่ 1 “แนวทางการปรับปรุงการบริหารอยางครบวงจร (Balance Scorecard)”
1) ทราบแหลงที่มาที่ไปและความจําเปนของการนํา Balance Scorecard มาใชในการบริหารงาน เนือ่ งจาก
มีก ารดําเนิ นงาน มีผลการดํ าเนิ น งานและ มีก ระบวนการดํ าเนิ น งานที่ไ มสมดุล กัน ทั้ ง 4 ดาน จึงจํ าเปน ต องมีก าร
วิเคราะหและมองทั้ง 4 ดานประกอบกัน จึงจะสงผลใหองคกรทราบผลและสามารถปรับแกใหสมดุลกันได นอกจากนี้
มุมมองทั้ง 4 ดานยังเชื่อมโยงกับกลยุทธและวิสัยทัศนขององคกรอีกดวย
2) ทราบความสําคัญของ Balance Scorecard ที่นํามาใชในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธของ
องคกร และการดําเนินการอยางเหมาะสม สอดคลอง นําไปสูการความสําเร็จของการบริหารงานองคกร
3) ฝก หัด การคิดวิ เคราะห BSC. ทั้ง 4 มุมมอง เพื่อสรางวิ สัย ทัศน และกลยุ ทธในการบริ หารงานให
บรรลุผลสําเร็จ โดยยึดหลักการมองแบบองครวม มองแบบเปนระบบ มองแบบสมดุล มองในเชิงเหตุและผล และ
การมองแบบขามขั้นใหสามารถจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy Map) ได ซึ่งตอเนื่องมาจากการกําหนดวัตถุประสงค การ
กําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
4) มุมมองใน Balance Scorecard ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรู และการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูวิสัย ทัศนที่องคการตองการจะบรรลุ
เปาหมาย
5) ใน 4 มุมมองนี้ มีปจจัยที่สําคัญอีก 1 ปจจัย คือ HR. เนื่องจาก HR. เปนผูกําหนดวิสัย ทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission) กลยุทธ (Strategy ) และทําหนาที่เปนตัวเชื่อมโยงกันระหวาง Scorecard อื่น ๆ เขาดวยกันเพื่อให
สมดุลซึ่งกันและกัน นําไปสูการปฏิบัติไดจริง
6) ดังนั้น การบริหารอยางครบวงจร (Balance Scorecard) ที่สมบูรณที่สุดตองมี 4 มุมมองกับ 1 ทิศทาง คือ
“กลยุทธ” นั่นเอง จึงจะทําให Scorecard ตาง ๆ สมดุลกัน และเรียกสิ่งเหลานี้วา Extra Balance Scorecard
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7) การทําแผนกลยุทธที่ดตี องเขียนแผนที่สามารถนําไปสูปฏิบัติไดจริง ตองสอดคลองและตรงตาม
เปาหมาย(ของเรา) และจะตองสอดคลองตรงตามความตองการ (ของลูกคา) ดวย
8) ทั้ง 4 มุมมองมีความสําคัญเทาเทียมกันอยางมีนัยสําคัญ แตสิ่งที่สําคัญที่ตองการใหหนวยงานหรือองคกร
ใหความสําคัญ Customer เปนอันดับแรก เนื่องจาก Customer เปนจุดเริ่มตนของความสมดุลและความ
อยูรอดขององคกร โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกคา (องคกรจะไดรับความจงรักภักดีจากลูกคาที่มีตอ
สินคาและแบรนด)
9) ปรามิดการบริหารงานอยางครบวงจร (Balance Scorecard)

Vision
Mission

Objective

Strategy

Action Plan

10) ทราบกระบวนการทํ างานของ BSC. เริ่มตนจากบนสูลาง หากทําการตรวจเช็คผลการดําเนิน งานจะ
ดําเนินการจากลางสูบน

หัวขอที่ 2 “ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)”
1) แนวคิด ใหมข องการนํ า “ระบบบริ หารผลการปฏิบัติ งานโดยใชขีด ความสามารถ” มาแทน “การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” ที่เนนการประเมินโดยการใชดุลยพินิจของผูประเมินเปนหลัก อีกทั้งยังเปนการสื่อสารทางเดียว ซึ่งไมได
ชวยใหเกิดการบรรลุผล และวัตถุประสงคของการบริหารพนักงาน ที่มุงเนน”ผลงานจากผูปฏิบัติงาน หรือพนักงาน”
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2) ปญหาของ”ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน” มีดังนี้
2.1)การขาดความสัมพันธที่ชัดเจนกับเปาหมาย และกลยุทธขององคกร
2.2)การขาดความยืดหยุน
2.3)การกําหนดหัวขอการประเมินสวนใหญมุงไปทางดานพฤติกรรม เชน ความซื่อสัตย ความสุจริต
การตรงตอเวลา ฯลฯ มากกวาผลงาน
2.4)ระดับมาตรฐานของผูประเมินแตละคน ในแตละหัวขออาจไมเทากัน
2.5)ทําใหเกิดความรูสึกไมเปนธรรมไดงาย
3) ลักษณะ ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใชขีดความสามารถ” เปนการมุงหวังใหประสบ
ความสําเร็จรวมกันทั้งองคการ รวมถึงมุงใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค มีการประเมินอยางอยูตลอดเวลาตลอดป (ไม
ทําการประเมินเปนฤดู เชน 6 เดือน หรือ 12 เดือน) เนนการสื่อสาร 2 ทาง และมุงเนนการประเมินผลงานจริง ๆ
มากกวาประเมินจากพฤติกรรม
4) สิ่งสําคัญสําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ คือ ผูบริหารตองมีการเปลี่ยนกรอบแนวคิดและบทบาท
ในการประเมินผลฯ ควรมีการคิดวางระบบอยางมีเหตุมีผล มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน
5) กลไกสําคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ จะตองกําหนดเปาหมาย ถายทอดทุกระดับ และ
ประเมินผลเชื่อมโยงกับการใหคาตอบแทน เครื่องมือที่ใช คือ Balance Scorecard ประกอบดวย
5.1) การกําหนดเปาหมายขององคการโดยผานกระบวนการทํา SWOT สูการกําหนดกลยุทธในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
5.2) หลักการทํา C – PMS (Competency Preformance Management System) คือการกําหนด KPI.
(ไมใชกําหนด PI.)
- PI. คือ การกําหนดจากงานประจําตามปกติ
- KPI. คือ การกําหนดจากแผน / กลยุทธ ดังนั้น การตั้ง KPI. ควรคํานึงถึงความเปนไปไดอยาง
สมเหตุสมผล (สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ไดในระยะเวลาไมไกลมากนัก ไมเกิน 3 ป )
5.3) การกําหนดเปาหมาย และ KPI ที่ดีควรอยูในความสามารถหรือศักยภาพที่หนวยงานจะสามารถไปถึง
โดยมากจะกําหนดจากงานพัฒนาหรืองานทาทายมากกวางานประจําหรืองานรูทีน หรือหากเปนงานประจําจะตอง
เปนงานประจําไมประสบผลสําเร็จ (มีนัยสําคัญ ) เพื่อนํากลับมากําหนดเปน KPI. ใหม
5.4) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําโดยการเปรียบเทียบระหวางเปาหมาย และผลงานจริง โดยดู
วา KPI. ใดสําเร็จ และกาวหนาเพียงใด
5.5) ตัวอยางการประเมินไดแก
-ทดสอบขอเขียน / ทักษะ (เปนการสมมุติจากการสังเกตการณ)
-การมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (เปนวิธีการที่ดีที่สุด ) เนื่องจากเชื่อมโยงกับ KPI. สามารถ
พิจารณาความสอดคลองไดอยางเปนที่ประจักษ
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- การเฝาสังเกต (โดยใชแบบประเมิน) ยกตัวอยางของบริษัทปูนซิเมนตไทยที่ตองทําบันทึกความดี 1
เรื่อง/ สัปดาห เพื่อเผยแพร ประกอบกับบริษัทปูนซิเมนตไทยมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีสืบทอดกันกันมาจนถึงปจจุบัน
5.6) หน ว ยงานอย าเร งรี บนํ าเอา Competency ของแต ละบุ ค คลมาโยงกับคาตอบแทนจนเกิน ไปนั ก
เนื่องจากจะทําใหผลการประเมินเบี่ยงเบนได
57) การบริหารงาน ผลการปฏิบัติงาน โดยใชขีดความสามารถของทุกคน หมายถึงการมีสวนรวมของ
บุคลากรที่มีเปาหมาย (Goals) เดียวกัน เปนการชี้ใหเห็นวาคุณเปนคนสําคัญ องคกรอยูไมได ถาขาดคุณ

หัวขอที่ 3 “ การบริหารพนักงานผูมีประสิทธิภาพ (บริหารคนเกงในการพัฒนาไปสูการเปนหัวหนา
งาน : Talent Management)
ที่มาของแนวคิด Talent Management
- การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหลายๆ ดานที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองพัฒนาคน ผูที่ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวทันจะทําใหอยูอยางลําบาก
- การแขงขันทั้งในระดับภายในประเทศ และตางประเทศ ไมเวนแมแตหนวยงานภาครัฐ เชนการ แยงคน
เหตุการณสมองไหล
- กระแสเหตุการณ 911 ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล/ผูบริหารระดับสูง อยางฉับพลัน โดยไมไดมี
การเตรียมแผนการทดแทนตําแหนงผูบริหารมากอน (Succession Planning) หลายหนวยงาน / องคกร ตองการบุคคล
ที่มีความรูความความสามารถอยางเรงดวน เพื่อฟนฟูองคกร หรือบริหารองคกรใหอยูรอดตอไป
1)
การบริหารพนักงานผูมีศักยภาพ เปนการรักษาระดับความสามารถที่เปนเลิศและยั่งยืนขององคการ
โดยมีสิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก คือ “การกําหนดแนวทางเชิงรุก เพื่อบริหารคนดี คนเกง “
2)
ประเภทบุคลากรในองคกร สามารถจําแนกได 4 ประเภท ไดแก Stars Cow Problem Child และ
Deadwood เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารศักยภาพบุคลากรใหเหมาะสม และเกิดประโยชนกับองคกรมาก
ที่สุด
3)
รูปแบบการประเมินบุคคล
- Stars คือบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีผลตอองคกรสูง มีจํานวนถึง 3-5%
- Cow คือบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีผลตอองคกรต่ํา มีจํานวนถึง 70% (ตองหาสาเหตุ)
- Problem Child คือบุคคลที่มีศักยภาพต่ํา มีผลตอองคกรสูง มีจํานวนถึง 10-15%
- Deadwood คือบุคคลที่มีศักยภาพต่ํา มีผลตอองคกรต่ํ า มีจํานวนถึง 2-3% (มีจํ านวนมากใน
หนวยงานของรัฐ)
4) การจัดทํา Talent Pool (จัดกลุมบุคลากรระดับตาง ๆ เพื่อเตรียมสูการพัฒนาศักยภาพในแตละชวงเวลา )
5) คานิยมที่เหมาะสม ถูกตอง จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่นําสูผลงานที่ตองการ คนเกงที่มีขีดความ
สามารถสูง แตไรคานิยมเปนบรรทัดฐาน เปนอันตราย กับหนวยงาน
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6) ลักษณะองคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง Talent Management
7.1) ผูบริหารระดับสูง “เห็นดวย” “รวมดวย” “ปฏิบัติดวย”
7.2) ใช Competency Models ทั้งตัวแบบปจจุบัน และอนาคต
7.3) ชํานาญในการประเมินรายบุคคล เพื่อกําหนดชองวางที่ตองพัฒนา
7.4) มีแผนการพัฒนา เพื่อเติมเต็มชองวางอยางเปนระบบ
7.5) มีวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน
7.6) การกระจายความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ทั้งในระดับพนักงาน และระดับจัดการ
7) เปาหมายและแนวทางของ Talent Management และ Talent Development
7.1)ปรับแผนการรักษาพนักงานทั่วไป และสรางแนวทางพัฒนาพนักงานอยางมีระบบ
7.2)สรางภาพลักษณในองคกร เพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพใหมารวมงาน
7.3)กําหนดแผนการพัฒนาอยางเปนระบบ สําหรับ Talent
8) กระบวนการ Talent Management ประกอบดวยขั้น ตอน 7 ขั้นตอน คือ
8.1)สรางพันธะสัญญากับผูบริหารระดับสูง
8.2)วิเคราะหภารกิจ และผูดํารงตําแหนงปจจุบัน
8.3)พิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานอดีต – ปจจุบัน
8.4)วิเคราะหภารกิจ และสมรรถนะ (Compentency) ที่ตองการในอนาคต
8.5)ประเมินศักยภาพ หรือ สมรรถนะ (Compentency) ของอนาคต
8.6)วางแผนพัฒนาผูมีศักยภาพ
8.7)ติดตามและประเมินผลโครงการ
9) แผนพัฒนาผูนํา การพัฒนาอยางมีวัตถุประสงค สามารถดําเนินการดวยวิธีตอไปนี้
9.1 ระบบพี่เลี้ยง อยางเปนทางการ และไมเปนทางการ
9.2 การโยกยาย – หมุนเวียนขามหนวยงาน ขามสายงาน วิชาชีพ
9.3 โครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน
9.4 การมอบหมายงานโครงการพิเศษ ระยะสั้น และติดตามประเมินผลเปนระยะๆ
9.5 การศึกษาดูงานอยางจริงจัง
9.6 การเขารวมสัมมนาในกลุมวิชาชีพ - เปนการสรางเครือขายและทราบความเคลื่อนไหวของผูอื่น
9.7 การรวมปฏิบัติงานกับตนแบบที่ดี
9.8 เขารวมการระดมความคิดของหนวยงาน
10) หากหนวยงานมีผูที่มีศักยภาพ แตปดกั้นโอกาสหรือไมไดรับเลือก (Candidate Successor) จะปรากฏการณ
10.1 ผิดหวัง
10.2 เลิกทุมเท
10.3 ลาออก (หากเปนหนวยงานเอกชน) หรือ
10.4 สรางปญหา (หากเปนหนวยงานรัฐ)
จะทําใหองคกรเสียเวลา เสียคาใชจายและเสียโอกาส
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10) ผูนํายุคใหม คือ ผูนําที่สนใจเรื่องละเอียดออน เชน เรื่องคน คานิยม คุณลักษณะ พันธสัญญา ซึ่ง
ลวนเปนเรื่องตองทุมเท ใชเวลามาก แตเปนเรื่องที่ผูนําตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกและตลอดไป
11) แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) คือ
- การผสมผสานกันระหวางขอตกลงการเรียนรู (Learning Contract)ขอตกลงการทํางาน (Performance
contract) และแผนอาชีพ (Career planning form)
- การตอยอดการประเมิน ผลการทํางานของบุคคลในตําแหนงปจจุบัน และการประเมินศักยภาพของ
บุคคลเพื่อกาวสูตําแหนงหลักในองคกรตอไป
12) การบริหารจัดการพนักงานผูมีศักยภาพที่ดี ตองคํานึงถึง Demand และ Supply โดย
- Demand คือจํานวน Talent ที่เราตองการ โดยอาจเปนคนหรือกลุมก็ได (จากการคัดกรอง) แยกตามพันธกิจ
เชน ถาตองการ Key 80 คน Talent Pool ตองมากกวา 80 คน จากนั้นใหพิจารณาวาองคกรสามารถตอบสนองได
จํานวนเทาใด โดยจัดเรียงกอนหลังของคะแนน (กรณีที่องคกรไมสามารถคัดเลือกได อาจพิจารณาจากบุคคลภายนอก)
- Supply คือขั้นตอนการเตรียมและจัดหาผูที่มี Skill มากกวาผูที่มีความรูสูง เพื่อองคกรจะไดทําการพัฒนา
ประเมินและ เลือกตอไป

ลงชื่อ..............................................................ผูรายงาน
(นางจินดา
ชัยปน)
ตําแหนง..... ผูปฏิบัติงานบริหาร 5......

