
การแลกเปลีย่นเรียนรู้การน าระบบสมรรถนะไปใช้เพ่ือ
พฒันาก าลงัคนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

วันศุกร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2554
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ เข้าร่วมโครงการ

• กลุม่อตุสาหกรรมประมง 

๑. บริษัทสยามโภชนากร จ ากดั  

๒. บริษทัพรีเซิร์ฟ ฟู้ดส์ สเปเชียลต้ี จ ำกดั
๓. บริษัทสรุพลฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

๔. บริษัทชยัจินดา ซีฟูด้ส์ จ ากดั

๕. บริษัทสยามโนซยุ จ ากดั

๖. บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเช่ียนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนน่ิง จ ากดั



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ เข้าร่วมโครงการ

• กลุม่อตุสาหกรรมปศสุตัว์ 

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ จ ากดั

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย จ ากดั



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ เข้าร่วมโครงการ

• กลุม่อตุสาหกรรมผกั ผลไม้ 

๑. บริษัทไพร์ม โพรดกัส์อินดสตรีส์ จ ากดั

๒. บริษัทเพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จ ากดั 

๓. บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จ ากดั

๔. บริษัทก าแพงแสน คอมเมอร์เชียล จ ากดั

๕. บริษัทเถ้าแก่น้อยฟูด้ส์แอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ เข้าร่วมโครงการ

• กลุม่อตุสาหกรรมธญัพืชและแปง้

๑. บริษัทคาลบี ้ธนาวธัน์ จ ากดั

๒. บริษัทอตุสาหกรรมแปง้ไทย จ ากดั

๓. บริษัทกรีนสปอต จ ากดั

๔. บริษัทวินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั

๕. บริษัทอินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟดู จ ากดั 



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

สรุปการด าเนินงาน

ขัน้ท่ี๑. การเตรียมการขบัเคลื่อน  (ตัง้กรรมการ  ขอบเขต  แผนงาน) 

ขัน้ท่ี๒. การสร้างระบบสมรรถนะ (ก าหนดสมรรถนะ  ระดบัคาดหวงั
เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ)

ขัน้ท่ี๓. การสื่อสารระบบสมรรถนะ

ขัน้ท่ี๔. การประเมินสมรรถนะบคุลากร (ประเมิน   หาช่องวา่ง)

ขัน้ท่ี๕. การน าผลการประเมินไปใช้ (แผนพฒันารายบคุคล

แผนพฒันาบคุลากรของแผนก/ โรงงาน)



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

การด าเนินงานขัน้ตอ่ไป
ขัน้ท่ี๖. การประเมินผลการน าระบบสมรรถนะไปใช้  

( กระบวนการ   ผลลพัธ์  ปัญหา อปุสรรค)  
Focus Group / ประเมินความพงึพอใจ

ขัน้ท่ี๗. การสร้างเครือขา่ยระบบสมรรถนะ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน ๒๑ โรงงาน

ขัน้ท่ี๘. การเผยแพร่ผลการขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสูอ่ตุสาหกรรม
อาหาร
การน าเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๑ โรง



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

Focus Group 

จุดมุ่งหมาย

๑. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขบัเคลื่อนระบบ
สมรรถนะของแตล่ะโรงงาน

๒. เพื่อสรุปรูปแบบการขบัเคลื่อนระบบสมรรถนะของแตล่ะกลุม่
อตุสาหกรรมอาหาร

๓. เพื่อคดัเลือกสมรรถนะท่ีจะจดัโครงการพฒันาร่วมกนั



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

Focus Group 

วิธีการ
๑. แบง่กลุม่การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น ๔ กลุม่อตุสาหกรรม
๒. นกัวิจยัเป็นผู้น าในการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเดน็ 

กระบวนการขับเคล่ือนระบบสมรรถนะ    (๑๒๐ นาท)ี
๓. น าเสนอผลการสนทนาแลกเปลี่ยน ของแตล่ะกลุม่ ในห้องประชมุรวม
๔. พจิารณาคัดเลือกหวัข้อสมรรถนะที่จะจัดโครงการพัฒนา

ร่วมกัน



โครงการ การขบัเคล่ือนระบบสมรรถนะสู่อุตสาหกรรมอาหาร

Focus Group 

ประเดน็สนทนา  แตล่ะโรงงานด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปนีอ้ยา่งไร
๑. การแตง่ตัง้กรรมการ  การก าหนดขอบเขต  การจดัท าแผนด าเนินงาน
๒. การก าหนดสมรรถนะหลกั  สมรรถนะตามหน้าท่ี และค าอธิบาย

รายละเอียดระดบัสมรรถนะ    การก าหนดระดบัท่ีคาดหวงั   แบบประเมิน
สมรรถนะ
๓. การสื่อสารระบบสมรรถนะ 
๔. การประเมินสมรรถนะ     การหาคา่ช่องวา่งระดบัสมรรถนะ
๕. การจดัท าแผนพฒันารายบคุคลและการตดิตามผล   โครงการพฒันา

สมรรถนะบคุลากร
๖. ผลของการด าเนินงานขับเคล่ือนระบบสมรรถนะ  

ผลดี       ปัญหา อุปสรรค     ข้อเสนอแนะ 



กรรมกำร
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน เป็นประธาน

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ผู้จดัการฝ่ายบคุคล เป็นประธาน

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั ผู้จดัการฝ่ายบคุคล เป็นประธาน

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ จ ากดั ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายผลิต เป็นประธาน

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย จ ากดั ผู้จดัการฝ่ายบคุคล เป็นประธาน



ขอบเขต
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ฝ่ายบคุคลและธุรการ  แผนกคลงัสนิค้า

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ฝ่ายผลติ    ฝ่ายคลงัสนิค้า
ฝ่ายวิจยัและพฒันา
ฝ่ายควบคบุคณุภาพและประกนัคณุภาพ

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั โรงงานเทพารักษ์ ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายประกนัคณุภาพ

โรงงานกบนิทร์บรีุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายประกนัคณุภาพ
ฝ่ายวิศวกรรม

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ จ ากดั แผนกสไลซ์

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย จ ากดั ฝ่ายบคุคล
ฝ่ายจดัสนิค้า
แผนกภาษี
แผนกบญัชี



แผนด ำเนินงำน
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ยงัไมม่ีการจดัท าแผนฯ

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั มีการจดัท าแผนฯ

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั มีการจดัท าแผนฯ

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ จ ากดั ยงัไมม่ีการจดัท าแผนฯ

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย จ ากดั ยงัไมม่ีการจดัท าแผนฯ



ก ำหนดสมรรถนะหลกั
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั กรรมการฯ ก าหนด เสนอผู้บริหารระดบัสงู 
มี ๕ สมรรถนะ  แบง่ระดบัเป็นพฤติกรรม ๕ ข้อ

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั กรรมการฯ และบคุลากรก าหนด เสนอผู้บริหารระดบัสงู 
มี ๕ สมรรถนะ  แบง่ระดบัเป็นพฤติกรรม ๕ ข้อ

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั ทกุภาคสว่นตัง้แตผู่้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป ก าหนด เสนอ
ผู้บริหารระดบัสงู (กรรมการผู้จดัการ)
มี ๕ สมรรถนะ  แบง่ระดบัเป็นพฤติกรรม ๕ ข้อ

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

กรรมการฯ ก าหนด เสนอผู้บริหารระดบัสงู 
มี ๔ สมรรถนะ  แบง่ระดบัเป็นพฤติกรรม ๕ ข้อ

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย 
จ ากดั

กรรมการฯ หวัหน้าแผนกขึน้ไปร่วมก าหนด เสนอผู้บริหาร
ระดบัสงู 
มี ๓ สมรรถนะ  แบง่ระดบัเป็นพฤติกรรม ๕ ข้อ



ก ำหนดสมรรถนะตำมหนำ้ท่ี
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั กรรมการฯก าหนดสมรรถนะตามหน้าท่ี 
ผู้จดัการและผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายพิจารณา  
แบง่ระดบัตามคู่มือโครงการ

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั กรรมการ ซุปเปอร์ ขึน้ไปรวมกนั

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั กรรมการ ซุปเปอร์ ขึน้ไปรวมกนั

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

กรรมการ ซุปเปอร์ ขึน้ไปรวมกนั

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย 
จ ากดั

กรรมการ บคุคล หวัหน้าฝ่ายร่วมกนัก าหนด



ก ำหนดระดบัสมรรถนะท่ีคำดหวงัของบุคลำกร
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั กรรมการ ก าหนด
สมรรถนะหลกัเท่ากนัในทกุต าแหน่ง
สมรรถนะตามหน้าท่ีไมเ่ท่ากนัในทกุต าแหน่ง

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั หน่วยงานตัง้แต่ซุปเปอร์ขึน้ไป รวมกบักรรมการ
สมรรถนะหลกัไมเ่ท่ากนัในทกุต าแหน่ง

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั กรรมการ ก าหนด
สมรรถนะหลกัไมเ่ท่ากนัในทกุต าแหน่ง

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

ซุปเปอร์ขึน้ไป และกรรมการ
สมรรถนะหลกัไมเ่ท่ากนัในทกุต าแหน่ง

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย 
จ ากดั

ซุปเปอร์ขึน้ไป บคุคลและกรรมการ
สมรรถนะหลกัไมเ่ท่ากนัในทกุต าแหน่ง



แบบประเมินสมรรถนะของบุคลำกร
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั แบบประเมนิสมรรถนะหลกั
สมรรถนะตามหน้าท่ี

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั แบบประเมนิสมรรถนะหลกัรวมสมรรถนะตามหน้าท่ี

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั แบบประเมนิสมรรถนะหลกัและหน้าท่ีทกุต าแหน่ง ไมแ่ยก
๔-๘ ประเมนิ ๑-๓ ตวับง่ชีอ้าจมีสมรรถนะ

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

แบบประเมนิสมรรถนะหลกัแยก
สมรรถนะตามหน้าท่ี

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย 
จ ากดั

แบบประเมนิสมรรถนะหลกัแยก
สมรรถนะตามหน้าท่ี



กำรส่ือสำรระบบสมรรถนะ
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ใช้เสียงตามสาย ประชมุในกลุม่ท่ีอยู่ในขอบเขต

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ประชมุซุปเปอร์ มีการสื่อสารจากบนสูล่า่ง มีติดประกาศ ผ่าน 
email ซุปเปอร์

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั มีการอบรม ผ่านผู้จดัการฝ่าย บคุคลติดตามและผ่าน email

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

ประชมุ ผ่านซุปเปอร์ 

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพัพลาย 
จ ากดั

บคุคลไปซุปเปอร์



กำรประเมินสมรรถนะ หำช่องวำ่ง
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ๑หวัหน้าประเมนิ 
๒ประเมนิตนเอง
๓หาข้อสรุป  
หวัหน้าเป็นผู้วิเคราะห์ช่องว่าง  ฝ่ายบคุคลรวบรวม

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ๑หวัหน้าประเมนิ 
๒ประเมนิตนเอง
๓หาข้อสรุป  
หวัหน้าเป็นผู้วิเคราะห์ช่องว่าง  ฝ่ายบคุคลรวบรวม

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั ๑หวัหน้าประเมนิ ตามสายงาน หาค่าเฉลี่ย
๒ ประเมนิตนเอง
๓ หาข้อสรุป  
หวัหน้าเป็นผู้วิเคราะห์ช่องว่าง  ฝ่ายบคุคลรวบรวม

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

หวัหน้าประเมนิ  มาหาข้อสรุป
หวัหน้าเป็นผู้วิเคราะห์ช่องว่าง  ฝ่ายบคุคลรวบรวม

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

๑หวัหน้าประเมนิ กบัลกูน้องรวมกนั มีการเฉลี่ยถ้ามีหวัหน้าหลายคน
หวัหน้าเป็นผู้วิเคราะห์ช่องว่าง  ฝ่ายบคุคลรวบรวม



กำรน ำผลประเมินสมรรถนะไปใช ้ IDP
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ๑หวัหน้าสรุปช่องว่างของบคุลากรในฝ่าย             
๒บคุลากรจดัท าIDPหวัหน้าเห็นชอบ
๓ บคุลากรด าเนินการตามIDP 
๔ หวัหน้าติดตาม

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ๑หวัหน้าสรุปช่องว่างของบคุลากรในฝ่าย             
๒บคุลากรจดัท า IDP หวัหน้าเห็นชอบ
๓ บคุลากรด าเนินการตามIDP 
๔ หวัหน้าติดตาม

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั มีการท าแผนรวมของหน่วยงาน สว่นบคุคลยงัไมไ่ด้ท า

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

มีการท าแผนเป็นกลุม่เลก็ๆในหน่วยงาน รายบคุคลไมเ่น้น

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

มีการท าแผน แต่ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ



กำรน ำผลประเมินสมรรถนะไปใช ้ :โครงกำร
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ๑หวัหน้าสรุปช่องว่างของบคุลากรในฝ่าย จดัล าดบัสมรรถนะท่ีต้อง
พฒันา 
๒ จดัแผน/โครงการพฒันา
๓  หวัหน้าติดตามประเมนิผล

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ๑หวัหน้าสรุปช่องว่างของบคุลากรในฝ่าย จดัล าดบัสมรรถนะท่ีต้อง
พฒันา 
๒ จดัแผน/โครงการพฒันา ในปีต่อไป
๓  หวัหน้าติดตามประเมนิผล

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั จดัท าแผนรวม

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

ยงัไมท่ าแผนรวม

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

จดัท าแผนรวม ด าเนินการแล้ว



ผลกำรน ำระบบสมรรถนะไปใช ้ :ขอ้ดี
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ได้ความชดัเจนของแนวทางการปรับปรุงเป็นรายบคุคล
ได้รับความชดัเจนการน าสมรรภนะไปใช้

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั เส้นทางให้เดิน ในการพฒันาบคุลากร ประหยดังบประมาณ

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั บคุลากร พฒันาต่อเน่ือง เพิ่มค่าให้กบัตน
บริษัท บคุคลากรมีความสามารถ

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

การปรับปรุงด้านทกัษะ  การท างานมีประสทิธิภาพมากขึน้ ประหยกั
งบประมาณในการพฒันาและการท างาน

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

เส้นทางให้เดิน ในการพฒันาบคุลากร 



ผลกำรน ำระบบสมรรถนะไปใช ้ :ปัญหำ อุปสรรค
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากดั ความเข้าใจในการน าระบบสมรรถนะไปใช้ ความร่วมมือยงัน้อย

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ความเข้าใจในการน าระบบสมรรถนะไปใช้

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั ผู้บริหารไมเ่ข้าใจ บรรทดัฐานการประเมนิ

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

ความเข้าใจในการน าระบบสมรรถนะไปใช้
ผู้บริหารไมเ่ข้าใจ

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

การด าเนินงานตามแนวทางการน าระบบสมรรถนะไปใช้



ผลกำรน ำระบบสมรรถนะไปใช ้ :ขอ้เสนอแนะ
บริษัท รูปแบบ

๑. บริษัท อาหารเบทเทอร์ 
จ ากดั 

ทีมงานการสื่อสารบคุลากรมากขึน้

๒. บริษัท บีทาเก้น จ ากดั ทีมงานการสื่อสารบคุลากรมากขึน้

๓. บริษัท สรุพลนิชิเรฟูด้ส์ จ ากดั พฒันาทัง้สามระดบั การน าระบบสมรรถนะไปใช้

๔. บริษัท ไทยเยอรมนัมีท โปรดกัส์ 
จ ากดั

ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้

๕. บริษัท ไทยซอสเซส มีทซพั
พลาย จ ากดั

เวลาท่ีให้กบับริษัท


