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บทคัดย่อ 
  การศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ ฝ่ายผลิต บริษทั เมกก้าวูด้ 
จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาตวัช้ีวดั (KPI) เพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานในฝ่ายผลิต โดยก าหนดตวัช้ีวดัตามมุมมองของ Balance Score Card เป็น 3 มุมมอง ได้แก่ 
มุมมองดา้นการเงิน ตวัช้ีวดัคือ 1. ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง / ปริมาณการผลิต ไม่เกิน 8 Baht / Cu.F 2. อตัราการ
ใช้เช้ือเพลิง / ปริมาณการผลิต ไม่เกิน 21.50 Mcal / Cu.F มุมมองด้านกระบวนการท างานภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัดคือ 3. อัตราคุณภาพไม่น้อยกว่า 96 % 4. ประสิทธิภาพการเล่ือย (พิสัยYieldสะสม)ไม่เกิน 0.45  
5. ประสิทธิภาพการเล่ือย(เปอร์เซ็นต์ปีกไม)้ไม่เกิน 45 % 6. เปอร์เซ็นตB์AEไม่น้อยกว่า 0.16 % ส่งตวัอย่าง
ทดสอบทุกเดือนคู่ 7. คุณภาพสีของไมไ้ม่น้อยกว่า 3.28 คะแนนจากคะนนเต็ม 4 8. คุณภาพแพ็คสินคา้ไม่
นอ้ยกว่า 90 คะแนน 9. คุณภาพไมใ้นแพค็สินคา้ไม่น้อยกว่า 90 % และมุมมองดา้นลูกคา้ คือ ความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ตวัช้ีวดั คือ 10. จ านวนค าร้องเรียนของลูกคา้ มีเป้าหมายอยู่ที่ ไม่เกิน 4 ครั้ ง / ปี โดยพิจารณาจาก
เป้าหมายขององคก์รและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในอดีต 
 ผลการศึกษาพบว่า การน าตวัช้ีวดัในแต่ละมุมมองไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใน
ฝ่ายผลิต บริษัท เมกก้าวู ้ด จ ากัด โดยภาพรวมถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เ น่ืองจากบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการน าตัวช้ีวัดมาใช้ คือ สามารถจัดท าตัวช้ีวัดและน าไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิต ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการศึกษาขา้งต้นผูศ้ึกษามีขอ้เสนอแนะว่า ต้องมีการช้ีแจ้งและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ตวัช้ีวดัระหว่างผูป้ระเมินและผูร้ับประเมิน ก่อนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซ่ึงจะท าให้การน า KPI 
ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
1. ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 

ไมย้างพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย จากสถิติการส่งออกผลิตภณัฑ์ไม้ไทย ปี 

2561 – 2563 (ม.ค. - ก.ย.) พบว่า ผลิตภณัฑ์ไม ้เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ สามารถสร้างรายได้

ให้กับการส่งออกไทยสูงถึง 67,923.41 ลา้นบาท ซ่ึงนับเป็นมูลค่ามหาศาลที่มีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจ

การคา้ของประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการ

แข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน นอกเหนือจากการแข่งขนัที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น อุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูป

ของไทยเผชิญกบัวิกฤตหลายปัจจยั ดงัน้ี 1. ปริมาณสินคา้เกินกว่าความตอ้งการของตลาด 2. ภาครัฐของจีนมี



มาตรการให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 3. สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ 

กับจีน สหรัฐฯ  4. วตัถุดิบน้อยลง 5. ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจทั้ งในและนอก

ประเทศ  

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาท าให้หลายบริษทัในอุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปต้องเผชิญกบัวิกฤต

เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบนั หลายบริษทัต้องปิดกิจการไปเป็นจ านวนมาก มูลค่าการ

ส่งออกเฉพาะในหมวดหมู่ของไมย้างพาราแปรรูปลดลงถึง 52%  เน่ืองจากการหดตวัของความตอ้งการและ

ปัจจัยภายนอกหลาย ๆ  อย่างที่กล่าวไป ผูศ้ึกษาวิจัยจึงเลือกศึกษาและพฒันาตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key 

Performance Indicator: KPI) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน

ปฏิบตัิการที่เก่ียวขอ้งไดท้ราบสถานะของกระบวนการไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล และมีประสิท ธิภาพ

สอดคลอ้งกับนโยบายขององค์กร การศึกษาในงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาตวัช้ีวัด

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรูป ให้มีความเหมาะสมและสามารถ

วดัผลการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในครั้ งน้ีครอบคลุมการศึกษาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพที่

ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายการผลิตไมย้างพาราแปรรูป บริษทั เมกกา้วูด้ จ ากดั ตั้งแต่วนัที่ 1 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงด าเนินงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 

9001:2015) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
สุดา เอื้ออารีสุขสมาน (2552) ศึกษาเก่ียวกบัการก าหนดดัชนีวดัผลส าเร็จ (KPI) ตามแนวคิด (BSC) 

กรณีศึกษา สายปฏิบตัิการดา้นบริการแลกเปล่ียนและโอนเงินระหว่างประเทศในธนาคารไทยพาณิชย ์ศึกษา
ดว้ยกระบวนการ Workshop และการส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ทั้งสองกลุ่ม (ผูบ้ริหารและพนกังาน) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันในระดบัความคิดเห็นต่อดชันีวดัผลส าเร็จ 
(Key Performance Indicators: KPI) จากผูบ้ริหารและพนักงาน โดยไม่แตกต่างกันเลยทั้งใน 4 มุมมอง ทั้งน้ี 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง พบว่าความส าเร็จ (Critical Success Factor : CSF) ไดแ้ก่ การที่ผูบ้ริหาร
และพนกังานร่วมกันท าความเขา้ใจและทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และปรัชญาการท างานมากข้ึน จึงท าให้
เขา้ประสงค์เชิงกลยุทธ์สามารถก าหนดออกมาไดอ้ย่างเหมาะสมกับหน่วยงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงผลที่
เกิดข้ึนน้ีเป็นสัญญาณอนัดีที่หน่วยงานจะสามารถปรับปรุงการวดัประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
สูงสุด นัน่คือ การควบคุมใชจ้่ายและตน้ทุนการด าเนินงาน การสร้างความเช่ือมัน่และพึงพอใจในบริการ การ
ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน และการพฒันาศกัยภาพพนกังานและ ระบบงานเพื่อให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  



สุพัณณิกา ทรงประสิทธิ์ (2545) ศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อการจ่ายโบนัสด้วย
ดัชนีช้ีวัด (Key Performance Indicator) กรณีศึกษา: ธนาคารเอเชีย จ ากัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ธนาคารเอเชียน า KPI มาใชเ้พื่อการประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อการจ่ายโบนสัของพนักงานในปี 2544 โดยมี
การแบ่งมุมมองในการวดัออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการ
ขาย โดยก าหนดคะแนนรวมเท่ากบั 100% น ้าหนกัของแต่ละด้านข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ของธนาคาร หลงัจากนั้น
จึงมีการก าหนดตัววัดผล (KPI) ในแต่ละมุมมอง และท าการวัดผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น ผลการ
ด าเนินงานของธนาคารของทีม และของพนักงาน เมื่อวดัผลการปฏิบตัิเรียบร้อยแลว้ก็จะน าคะแนนรวมที่
ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ต ่ากว่าเป้าหมาย ตาม
เป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการน า KPI ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ความยากในการแปลความจากวิสัยทศัน์ไปสู่รูปแบบกลยุทธ์
แลว้น ามาสู่การสร้างตวัช้ีวดั (KPI) ให้สอดคลอ้งกนั  

อิกษณา โกวิกกูลไกร (2548)  ศึกษาปัญหาการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน(KPI) ตาม
แนวคิดระบบวดัผลการปฏิบตัิงานดุลยภาพ (BSC) ส าหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
แห่งหน่ึงในนิคมอมตะนคร โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ลกัษณะงานวิจยัเชิงคุณภาพ
ที่มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัให้สอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ขององคก์ร ซ่ึงปัญหาการประยุกตใ์ชต้วัช้ีวดัผล การด าเนินงานของบริษทั เกิด
จากไม่มีความพร้อมในดา้นระบบฐานขอ้มูล ในการรวบรวมน ามาใช้ในการค านวณตวัช้ีวดั ท าให้ประสบ
ปัญหาความเที่ยงตรงของข้อมูล ตลอดจนพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และ
ความส าคญัของตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ท าให้ยงัไม่สามารถพฒันาระบบการวดัผลการด าเนินงานไดเ้ต็มที่  

ศรัยกร บุษยะมา (2545) ศึกษาการวดัประสิทธิผลขององค์กร ดว้ยวิธีการแบบดุลยภาพ: กรณีศึกษา 
บริษทั ธีรพฒัน์อินดสัตร้ีส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ดว้ยวิธีการสร้างแบบจ าลองโดยผ่านการตรวจสอบความตรง
ของแบบจ าลองจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการ
ดา้นการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์ "ต ่า" เน่ืองจากมีตน้ทุนสูง การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์ดิมต ่าและ
การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ก็ต ่าเช่นกัน การด าเนินการดา้นลูกคา้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 
"ปานกลาง" โดยพิจารณาจากอัตราส่วนสินค้าส่งคืนมีน้อยและลูกค้าร้องเรียนต ่า การด าเนินการด้าน
กระบวนการปฏิบตัิงานภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ปานกลาง" โดยขอ้มูลสะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัยงัขาด
การให้ความส าคญัต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เสียโอกาสในการขยายตลาดใหม่ การด าเนินงานดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ปานกลาง" โดยข้อมูลบ่งช้ีให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีน้อย 
พนกังานขนาดทกัษะและทศันะคติที่ดีต่อองคก์ร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององคก์รโดยภาพรวม 

 
 
 



3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูศ้ึกษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวข้องกบัการออกแบบและพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานของบริษทัฯ โดยมีแหล่งขอ้มูลในการศึกษา 2 ประเภท คือ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นที่ได้มาจาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรง ไดแ้ก่  

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและเป้าหมายของบริษทั เก็บขอ้มูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์พนักงาน

ในภายในองคก์ร 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมไมย้างพารา

แปรรูป  เก็บขอ้มูลจากการส ารวจ สังเกตกระบวนการท างาน 

1.3 ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบตัิงาน เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังานรวมถึงหัวหน้า

งานที่รับผิดชอบในแต่ละแผนก 

  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลที่ไดจ้ากแหล่งที่รวบรวมขอ้มูลไว ้ไดแ้ก่ 
2.1 งานวิจยัที่เก่ียวกบักระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูป เก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้วิจัย

ในอินเตอร์เน็ต 

2.2 งานวิจยัทีเก่ียวกบั KPI เก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้วิจยัในอินเตอร์เน็ต 

2.3 สถานการณ์ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในปัจจุบัน  เก็บข้อมูลจากการค้นคว้าใน

อินเตอร์เน็ต 

 

3.2 ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัด  

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของบริษทัฯ 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3. ศึกษารายละเอียดของการปฏิบตัิงานฝ่ายผลิตโดยละเอียด เพื่อให้สามารถก าหนดประเด็นที่ใช้

ในการจดัท าตวัช้ีวดั 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลและจัดท าตวัช้ีวดัและน าเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหาร และทบทวนตวัช้ีวดัเพื่อหา

ตวัช้ีวดัที่เหมาะสมที่สุดมาใชใ้นการประเมินผลงาน 

5. น าตวัช้ีวดัไปประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

6. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 



4. ผลการศึกษา 
 จากรายละเอียดการจดัท าตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อไดม้ีการก าหนดประเด็น หรือปัจจยัที่ใชใ้นการประเมินการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิตเรียบร้อยแลว้ ก าหนด
วตัถุประสงค ์ก าหนดตวัช้ีวดั และก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงสามารถก าหนดตวัช้ีวดัไดท้ั้งหมด 10 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 

ตาราง สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( Key Performance Indicators ) 
          

Department KPIs : ฝ่ายผลิต 

KPIs category No. Pass / No Pass KPIs Result Target Formula / Remarks Frequency  Data Entry Reporter 

เป้าหมาย 1 PASS อตัราคุณภาพ 96.08% > 96 % ไมคุ้ณภาพทั้งเดือน / ไมท้ั้งหมด Monthly เสมียน ฝ่ายผลิต 
เป้าหมาย 2 NO PASS ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง 9.99 8 บาท / ฟุต ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง / ฟุตเลื่อยทั้งหมด Monthly เสมียน ฝ่ายผลิต 

          

Division KPIs : แผนกโรงเล่ือย 

เป้าหมาย 3 NO PASS 
ประสิทธิภาพการเลื่อย (พิสัย 
Yield สะสม) 

1.63 พิสัยYieldส้ินเดือน <0.45 Yield สะสมสูงสุด - Yield สะสมต ่าสุด Monthly เสมียน แผนกโรงเลื่อย 

เป้าหมาย 4 PASS ประสิทธิภาพการเลื่อย (% ปีกไม)้ 42.60% < 45% ปริมาณปีกไมท้ั้งเดือน / ไมท้ีใ่ชไ้ป Monthly เสมียน แผนกโรงเลื่อย 
          

Division KPIs : แผนกอัดน ้ายา 

เป้าหมาย 5 PASS % BAE  0.22% > 0.16% ส่งทดสอบน ้ายาทุกๆเดือนคู่ Monthly เสมียน แผนกอดัน ้ายา           

Division KPIs : แผนกเตาอบ-บอยเลอร์ 

เป้าหมาย 6 NO PASS อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 23.99 < 21.50 mcal/Cu.F ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง/Cu.Fเขา้เตาอบ Monthly เสมียน แผนกเตาอบ - บอยเลอร์ 
เป้าหมาย 7 NO PASS คุณภาพสีไมห้ลงัอบ 2.75 > 3.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 ประเมินคุณภาพไมร้อจดัเรียง Monthly เสมียน แผนกเตาอบ - บอยเลอร์ 

          

Division KPIs : แผนกไม้แห้ง 

เป้าหมาย 8 NO PASS จ านวนค าร้องเรียนของลูกคา้ 7 < 4 คร้ัง / ปี แบบฟอร์ม จ านวนค าร้องเรียนลูกคา้ Monthly เสมียน แผนกไมแ้ห้ง 
เป้าหมาย 9 PASS คุณภาพไมใ้นแพ็ค  94.0% > 90 % สุ่มตรวจจากฝ่ายประกนัคุณภาพ Monthly เสมียน แผนกไมแ้ห้ง 
เป้าหมาย 10 PASS คุณภาพการจดัเรียงไมแ้ห้ง 95.5% > 90 คะแนน สุ่มตรวจจากฝ่ายประกนัคุณภาพ Monthly เสมียน แผนกไมแ้ห้ง 

ตารางที่ 1 : ตารางผลการประเมินตวัช้ีวดัผลการปฏิบตัิงาน 



จากตารางที่ 1 แสดงถึง ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิต ดว้ยตวัช้ีวดัที่ ผู ้
ศึกษาและผูบ้ริหารร่วมกนัก าหนดข้ึนดงัน้ี  
Department KPIs: ฝ่ายผลิต ประกอบดว้ย 

1. อตัราคุณภาพ PASS 
Target: > 96.00 %  Result:     96.08 %  
Reason: อ้างอิงจาก รายงานบันทึกข้อมูลไม้แปรรูปทั้ งเดือน พบว่าอัตราคุณภาพอยู่ที่ 96.08 % จากไม้
ทั้งหมด ส่วนอีก 3.92 % แบ่งเป็นไม ้ลดเกรด 3.59 % ไมท้ าลาย 0.43 % ไมร้า 0.15 % และ ผล DIFF ของ
ขอ้มูล 0.25 % อตัราส่วนของไมเ้สียส่วนใหญ่เกิดจากการลดเกรด เน่ืองจากไมไ้ม่ไดม้าตรฐานตามที่บริษทั
ก าหนด ปัญหาเกิดจากการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต อาทิ แผนกโรงเร่ือย ควบคุมประเภท
และไซต์ของไมไ้ม่ดี แผนกเตาอบ-บอยเลอร์ควบคุมอุณหภูมิการอบไม่ดี ส่งผลให้ไม้หลงัการอบ แตกและ
งอ เป็นจ านวนมาก   
Correction: เขม้งวดเร่ืองการควบคุมคุณภาพให้มากข้ึนทั้งในแผนกโรงเล่ือย และแผนกเตาอบบอยเลอร์ 
เพื่อลดปัญหาไมล้ดเกรด และเพิ่มอตัราคุณภาพให้สูงมากข้ึน 

2. ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง NO PASS 
Target: < 8 Baht / Cu.F Result:     9.99 Baht / Cu.F 
Reason: อา้งอิงจาก รายงานบนัทึกตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง พบว่า ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลืองอยู่ที่ 9.99 Baht / Cu.F 
เมื่อเปรียบเทียบขอ้มูลจากเดือนที่ดีที่สุดพบว่า อยู่ที่ 9.70 Baht / Cu.F เพิ่มข้ึน 0.29 Baht / Cu.F รายละเอียด
การเพิ่มข้ึนของต้นทุนวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่มาจาก ตน้ทุนเบ็ดเตล็ด เน่ืองจากไม่ไดม้ีการควบคุมปริมาณ
การชา้นอย่างเขม้งวด ส่งผลให้มีปริมาณการใชสู้งข้ึนเร่ือย ๆ  
Correction: เขม้งวดเร่ืองการควบคุมต้นทุนวสัดุส้ินเปลืองของแผนก ทุกแผนกในฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุง
และลดตน้ทุนในกระบวนการผลิต 
 
Division KPIs: แผนกโรงเลือ่ย ประกอบดว้ย 

3. ประสิทธิภาพการเล่ือย(พิสัยYield) NO PASS 
Target: < 0.45  Result:    1.63 
Reason: อา้งอิงจาก รายงานประสิทธิภาพการเล่ือย พบว่า Yieldสะสม เฉล่ียทั้งเดือนอยู่ที่ 5.16 และ Yield
สะสมสูงสุดอยู่ที่ 5.99 ส่วน Yieldสะสมต ่าสุดอยู่ที่ 4.36 เมื่อน า Yieldสะสมสูงสุด – Yieldสะสมต ่าสุด ค่า
ต่างกันอยู่ที่ 1.63 ซ่ึงหมายความว่า นายมา้-หางม้า มีทกัษะที่แตกต่างกันมาก Yield เปรียบเสมือนก าไร-
ขาดทุน ของกระบวนการผลิตเลยก็ว่าได ้มนัหมายถึง ความคุม้ค่าของวตัถุดิบที่ผ่านการแปรรูปแลว้ ดงันั้นถา้
หาก พิสัยYieldสะสม ของนายมา้-หางมา้ ต่างกนัมากก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ  



Correction: ฝึกอบรมพฒันาทกัษะของนายมา้ – หางมา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่ือยไม ้หรืออาจจะมี
การสอบคดัเลือกนายมา้ - หางมา้ใหม่ เพื่อผลประโยชน์อนัสูงสุดขององคก์ร 

4. ประสิทธิภาพการเล่ือย (เปอร์เซ็นตปี์กไม)้ PASS 
Target: < 45.00 %  Result:    42.60 %  
Reason: อ้างอิงจาก รายงานประสิทธิภาพการเล่ือย พบว่า เปอร์เซ็นต์ปีกไม้เฉล่ียทั้ งเดือนอยู่ที่ 42.60 
เปอร์เซ็นตปี์กไมน้ั้นคลา้ยกับ Yield หมายถึงความคุม้ค่าของวตัถุดิบหลงัการแปรรูปแลว้ กรณีตวัช้ีวดัน้ีถือ
ว่าผ่าน เน่ืองจากเปอร์เซ็นตปี์กไมอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ต ่ามาก   
Correction: รักษาระดบัของเปอร์เซ็นตปี์กไมไ้ว ้ไม่ให้สูงเกิน 45 % กรณีที่สูงเกินก็หมายความว่า นายมา้ – 
หางมา้นั้นเอาวตัถุดิบมาแปรรูปไม่คุม้ค่า 
 
Division KPIs: แผนกอัดน ้ายา ประกอบดว้ย 

5. การทดสอบเปอร์เซ็นตB์AE PASS 
Target: > 0.16 % ส่งทดสอบทุกเดือนคู่  Result:     0.22 %   
Reason: อา้งอิงจาก รายงานผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์ BAE พบว่า มีการส่งตวัอย่างทดสอบทุก ๆ  เดือนคู่ 
และผลที่ไดก็้ผ่านการทดสอบทุกครั้ งก็ผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมด  
Correction: - 
 
Division KPIs: แผนกเตาอบบอยเลอร์ 

6. อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง NO PASS 
Target: < 21.50 Mcal / Cu. F Result:     23.99 Mcal / Cu. F 
Reason: อา้งอิงจากรายงานอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง พบว่า อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง อยู่ที่ 23.99 Mcal / Cu. F ซ่ึงสูง
กว่าตวัช้ีวดั 2.44 Mcal / Cu. F ส่งผลให้ใชเ้ช้ือเพลิงในการอบไมย้างพารามากกว่าปกติ จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล พบว่ามีการขอเคลมสินคา้หลายครั้ ง สินคา้ที่ถูกขอเคลมนั้นตอ้งน ากลบัมาอบใหม่ และ แผนกเตาอบ-
บอยเลอร์อยู่ระหว่างการพฒันา Profile ในการอบใหม่ โดยลดระยะเวลาในการอบลงด้วยการเพิ่มค่าความ
ร้อน ส่งผลให้ตวัช้ีวดัในแผนกน้ี ไม่ผ่าน 
Correction: ยืดหยุ่นตวัช้ีวดัน้ีไปก่อน เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการพฒันาและเก็บขอ้มูลของแผนกเตาอบ - 
บอยเลอร์ ค่าที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจึงยงัไม่คงที่ ส่งผลให้การน าขอ้มูลมาก าหนดตวัช้ีวดันั้นเป็นไปไดย้าก  
 

7. คุณภาพสีไมห้ลงัอบ NO PASS 
Target: > 3.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 Result:     2.75 คะแนน 



Reason: อา้งอิงจาก รายงานประเมินคุณภาพสีไมห้ลงัอบ พบว่า คะแนนประเมินเฉล่ียทั้งเดือนอยู่ที่ 2.75 
คะแนน อยู่ที่เกณฑ์ที่ไม่ผ่านตวัช้ีวดั เน่ืองจาก ไมห้ลงัจากการอบมี สีค่อนขา้งค ้า สาเหตุมาจากอยู่ในช่วง
พฒันา Profile การอบไมเ้พื่อลดตน้ทุนในการผลิต ส่งผลให้ไมร้ะหว่างการพฒันาเตาอบนั้นมีสีไม่สวย  
Correction: ยืดหยุ่นตวัช้ีวดัน้ีไปก่อน เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการพฒันาและเก็บขอ้มูลของแผนกเตาอบ - 
บอยเลอร์ ค่าที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจึงยงัไม่คงที่ ส่งผลให้การน าขอ้มูลมาก าหนดตวัช้ีวดันั้นเป็นไปไดย้าก 
  
Division KPIs: แผนกไม้แห้ง 

8. จ านวนค าร้องเรียนของลูกคา้ NO PASS 
Target: < 4 ครั้ ง / ปี  Result:     7 ครั้ ง  
Reason: อา้งอิงจาก รายงานจ านวนค าร้องเรียนของลูกคา้ พบว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา มีจ านวนค าร้องเรียนอยู่ที่ 
7 ครั้ ง อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่ผ่านตวัช้ีวดั เน่ืองจาก ไมท้ี่ถูกขอเคลมส่วนใหญ่เป็นไมม้อดและสีคล ้า สาเหตุมาจาก 
Profile การอดัน ้ายาและ Profile การอบไม ้  
Correction: รับเคลมสินคา้หรือลดราคาขาย แต่ปัจจุบนัก็มีการวิจยัและพฒันา Profile อดัน ้ ายาและ Profile 
อบ เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใชต้น้ทุนในการบริหารจดัการต ่าที่สุด 

9. คุณภาพไมใ้นแพค็ PASS 
Target: > 90 %  Result:     94%  
Reason: อา้งอิงจาก รายงานประเมินคุณภาพไมใ้นแพค็ พบว่า ค่าเฉล่ียของคุณภาพไมใ้นแพค็อยู่ที่ 94 % อยู่
ในเกณฑ์ที่ผ่านตวัช้ีวดั ซ่ึงถือว่าเป็นตวัเลขที่สูงมาก เพราะตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมน้ี เปอร์เซ็นตไ์ม้
เสียในแพค็ไม่ควรเกิน 8-10%  
Correction: -  

10. คุณภาพแพค็สินคา้ PASS 
Target: > 90 คะแนน Result:     95.5 คะแนน 
Reason: อา้งอิงจาก รายงานประเมินคุณภาพแพ็คไม ้จากการสุ่มตรวจพบว่า ค่าเฉล่ียของคุณภาพแพ็คไมอ้ยู่
ที่ 95.5 คะแนน ความสม ่าเสมอของสี ความแน่นของสายรัด ความเสมอของหัวไม ้ต าหนิของไมด้้านขา้ง 
ความยาวของไม ้อยู่ในเกณฑท์ี่ผ่านตวัช้ีวดั  
Correction: - 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

ผลการน าหลกัเกณฑ์หรือตวัช้ีวดัดงักล่าวไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิตเป็น
การเปล่ียนแปลงส าคญัที่เกิดข้ึนในองค์กร แต่โดยภาพรวมถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เน่ืองจาก



บรรลุวตัถุประสงคข์องการน าตวัช้ีวดัมาใชใ้นฝ่ายผลิต ของกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูป กรณีศึกษา 
บริษทั เมกกา้วูด้ จ ากดั สรุปได้ดงัน้ี 

1. มุมมองดา้นการเงิน(The Financial Perspective ) ตวัช้ีวดัที่น ามาใชคื้อ  
• ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง / ปริมาณการผลิต ไม่เกิน 8 Baht / Cu.F  
• อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง / ปริมาณการผลิต ไม่เกิน 21.50 Mcal / Cu.F  

2. มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร (The Business Process Perspective) ตวัช้ีวดัที่ใช ้คือ  
• อตัราคุณภาพ ไม่นอ้ยกว่า 96 % 
• ประสิทธิภาพการเล่ือย (พิสัยYield) ต่างกนัไม่เกิน 0.45   
• ประสิทธิภาพการเล่ือย (%ปีกไม)้ ไม่เกิน 45%  
• เปอร์เซ็นต ์BAE ส่งทดสอบน ้ายาทุกๆ เดือนคู่ และ %BAE ไม่นอ้ยกว่า 0.16% 
•  คุณภาพสีของไม ้ไม่นอ้ยกว่า 3.28 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4  
• คุณภาพของแพค็สินคา้ ไม่นอ้ยกว่า 90 คะแนน  
• คุณภาพไมใ้นแพค็ มากกว่า 90%  

3. มุมมองดา้นลูกคา้ (The Customer Perspective) ตวัช้ีวดัที่ใช ้คือ  
• จ านวนค าร้องเรียนลูกคา้ ไม่เกิน 4 ครั้ ง / ปี  

 หลงัจากที่ไดม้ีการประเมินผลครบทุกด้านแลว้ ผูป้ระเมินผลจึงน าผลการประเมินที่ไดร้ับจาก KPI 
ในแต่ละดา้นไปเปรียบเทียบไดว้่าแต่ละตวัช้ีวดั ควรปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงขอ้มูลที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานดังกล่าว จะถูกน าไปใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการพิจารณาว่าจ้างพนักงานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นส่ิงที่ส าคญัในการจดัการของผูบ้ริหาร 
เน่ืองจากผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งทราบถึงสถานะและผลการด าเนินงานขององคก์รตลอดเวลา เพื่อปรับเปล่ียนกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และภาวการณ์แข่งขนัทางธุรกิจ 

ทั้งน้ีผู้ ศึกษามีความเห็นว่าหากมีการปรับปรุงตัวชี้วัด ให้ค านึงถึง การส่ือสารที่เพียงพอภายใน
องค์การ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับตวัช้ีวดั โดยต้องมีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายจากผูจ้ดัท าตวัช้ีวดั
ไปสู่ระดับพนักงานที่ เ ก่ียวข้อง  ซ่ึงจะท าให้การน า  KPI ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างาน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผูร้ับการประเมินผลไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกับตวัช้ีวดัอย่างเพียงพอ และ ไม่เช่ือถือในหลกัเกณฑ์ที่
บริษทัฯ น ามาใชใ้นการประเมินผล 

2. ผูร้ับการประเมิน ไม่ให้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที่เพียงพอ ต่อการน าไปใชใ้นการจดัท าตวัช้ีวดัในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 



3. กระบวนการการจดัท าตวัช้ีวดัเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารหรือพนักงานที่เก่ียวขอ้งเพียงบางส่วนเท่านั้น 
ก่อให้เกิดการต่อตา้นหรือไม่ยอมรับผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยั เร่ือง การพฒันา KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูป บริษทั 
เมกกา้วูด้ จ ากดั ส าเร็จลุล่วงไดด้ีเพราะการให้ค าแนะน าจาก อาจารย ์ธนภรณ์ ศรพรหม อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่
ได้ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท าวิจัยตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ท าให้งานวิจัยฉบบัน้ี
เสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ึกษาวิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอบคุณ คุณ ภรภทัร โรจนมงคล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมกก้าวูด้ จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการฝึกสหกิจศึกษา คอยช่วยเหลือในด้านขอ้มูลต่าง ๆ  ที่ท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ี่
วางไว ้และสอนงานบริหารธุรกิจไมย้างพาราแปรรูปส่งออก ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่
ดีมาก ๆ ที่ได้มารู้เห็น ทกัษะการบริหารจัดการองค์กร ที่มีก าลงัการผลิตถึง 170 ,000 Cu.F / เดือน และมี
พนกังานสัญชาติไทยมากกว่า 500 คน  

นอกจากน้ียงัมีบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ี ซ่ึงให้ความกรุณาแนะน าในการจัดท า
รายงานฉบบัน้ี ผูจ้ัดท าจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ความเข้าใจ 
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจดัท ารายงานวิจยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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แนวคิดระบบวดัผลการปฏิบตัิงานดุลยภาพ (BSC) 


