
Workday Talent and Performance
กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร (talent optimization) ในทุกวันนี้จำาเป็นต้องมีความ

ยืดหยุน่ ไมใ่ชเ่พียงแค่การทำา talent transactions อีกต่อไป แต่ยังเป็นปัจจัยหลักในการให้ข้อมูล

เชงิลึกท่ีชว่ยในการตัดสนิใจสำาคัญๆ เก่ียวกับ talent ขององค์กร โดยกลยุทธดั์งกล่าวจะต้องดึงดดู

ใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาอาชพีและพฒันาทักษะไปพร้อมๆ กัน Workday Talent 

and Performance จะรวบรวมข้อมูล people / business และ talent ไว้ในระบบเดียวกันเพื่อให้

ขอ้มูลท่ีแมน่ยำาและเพิม่ความคล่องตัวใหกั้บธุรกิจ ซึง่เป็นสิง่จำาเป็นสำาหรับ world-class workforce

Understand, Align, and Develop Your Workforce

Talent and Performance ของ Workday จะให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเก่ียวกับบุคลากรเพื่อ

ชว่ยผลักดันให้องค์กรเติบโต

• Tap into the power of your workforce: การนำาขอ้มลูพนกังาน อธเิชน่ ผลการปฏิบติังาน, 

ทักษะในวิชาชีพ และความสนใจด้านอาชพีมาใชใ้นการวิเคราะหศ์กัยภาพขององค์กรและ

บุคลากร

• Lead change: เข้าถึงทักษะและความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ข้อมูลแก่ทีม global 

talent planning ในการจัดทำาแผนงานและสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ให้กับธุรกิจ

• Develop your workforce: ให้โอกาสบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในองค์กรเข้าถึง

แหล่งงานก่อน เนื่องจากองค์กรมีข้อมูลการทำางาน และรายละเอียดของพนักงานอยูแ่ล้ว 

ซึ่งจะชว่ยให้องค์กรสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยท้ังหมดนี้สามารถดำาเนินการ

ได้จาก browser และอุปกรณ์มือถือ

• Engage your people: กำาหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นประจำาและต่อเนื่อง เพื่อ

ผลักดันใหบุ้คคลากรมีสว่นรว่มมากขึน้ อีกท้ังยงัเป็นอีกวิธีท่ีชว่ยเพิม่จุดแข็งใหกั้บบุคลากร

Discover Value Within Your Team

The Talent Profile

บุคคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถภายในองค์กร คือจุดเริม่ต้นท่ีดีท่ีสดุในการค้นหาบุคลากรท่ีเหมาะ

สมให้กับองค์กร Workday จะรวมข้อมูลด้าน HR เข้ากับข้อมูลทักษะและประสบการณ์ทำางานท่ี

พนักงานป้อนลงในระบบ เพื่อให้ข้อมูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับบุคลากรในองค์กรของคุณ โดยคุณ

สามารถนำา Talent profiles ท่ีประกอบไปด้วย skills (ทักษะ) และ career interests (ความสนใจด้าน

อาชีพและสายงาน) มาใชใ้นการค้นหาบุคคลากรภายในท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมสำาหรบัตำาแหนง่งาน

หรอืโปรเจคต่างๆ ท้ังนี ้พนกังานแต่ละคนจะสามารถอัพเดท skills (ทักษะ) และ career interests 

(ความสนใจด้านอาชีพและสายงาน) ได้ในระหว่าง onboarding หรือตลอดระยะเวลาท่ียังเป็น

พนักงานอยู่

Key Product Areas

• Talent profile

• Continuous feedback

• Survey campaigns

• Embedded analytics

• Goal management

• Performance management

• Talent review

• Calibration

• Competencies

• Career and development planning

• Succession planning / talent pipeline

• Talent Marketplace

• Mobile

Key Benefits

• ลดต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบ โดยการใช้
ระบบ core หลักท่ีมีการรวมการทำางานท้ังหมด 
อธิเชน่ compensation, recruiting, learning, 
workforce planning และ talent system เข้า
ไว้ด้วยกันใน Core HCM ระบบเดียว

• วางเป้าหมายของบุคลากรและองค์กรให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน

• มองเห็นข้อมูลของบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ไมว่่าจะเป็นจุดแข็ง ความสนใจ ทักษะท่ีขาด 
ความเสี่ยงในการเก็บรักษาบุคลากร และการ
ดำาเนินการท่ีแนะนำาด้วยการจัดทำารายงานและ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวมไว้ให้อยา่งครบครัน

• สง่เสริมให้มีการทำางานรว่มกันอยา่งต่อเนื่อง
โดยพูดคุยถึงการทำางานและความต้องการของ
บุคคลกรผา่น anytime feedback



Competency Management

Competency framework ของ Workday Talent and Performance นำา

เสนอในรูปแบบท่ีมคีวามยดืหยุน่ และปรบัใชไ้ด้ตามท่ีต้องการ ไมว่่าจะเป็น 

competency library หรอื competency profiles ท่ีสามารถกำาหนดทักษะ

ความสามารถได้หลายระดับ และประเมนิผลได้ท้ังระดับบุคคล หรอืใชเ้ป็น

สว่นหน่ึงของกระบวนการประเมินหรือการเทียบมาตรฐาน 

 "บรษัิท Belk และพนักงานมคีวามซื่อตรงต่อ
การทำางานและใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน และมี
ความมุง่มั่นท่ีจะเติบโตและเรยีนรูไ้ปด้วยกัน 
Workday ทำาใหบ้รษัิทของเรามคีวามมั่นใจ
เป็นอยา่งมากว่าพนักงานทกุคนจะมโีอกาส
ก้าวหน้าในสายงานท่ีตนเองต้องการด้วยการ
เรยีนรูทั้กษะใหม่ๆ  ท่ีเหมาะกับบทบาทและ
เป้าหมายท่ีตนเองได้วางไว้" 

—Jessica Reynolds, Senior Manager of HRIS, 

Belk Administrative Company

Understand Your Workforce

Surveys

Workday surveys คือสิง่ท่ีชว่ยขับเคล่ือน productivity และนำาไปสูก่าร

ตัดสินใจท่ีดี ผู้บริหารและผู้จัดการจะสามารถจัดทำาแบบสำารวจเพื่อแจก

จ่ายใหกั้บพนักงานได้อยา่งง่ายดาย (ผา่นลิงก์ไปยงัแบบสำารวจ หรอืการแจ้ง

เตือนจาก Workday) โดยพนักงานสามารถตอบแบบสำารวจได้จากอุปกรณ์

เครื่องใดก็ได้ท่ีตนเองใช้อยูใ่นขณะนั้น จากนั้น ผู้บริหารจะสามารถติดตาม

ดูแบบสำารวจท้ังหมดท่ีทำาไว้ได้ใน survey dashboard

Reporting and Dashboards

Embedded reporting ของ Workday ท่ีทำางานรว่มกับ talent analytics 

จะให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถนำาไปใช้ในการตัดสินใจได้แบบ 

real time Workday ยังมีการรวม talent data เข้ากับข้อมูลอ่ืนๆ อธิเชน่ 

การเล่ือนตำาแหนง่ครั้งล่าสุด จำานวนหุ้น หรือการเปล่ียนแปลงด้านการ

บริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อชว่ยในการคาดการณ์ความเสี่ยงในการเก็บ

รักษาบุคลากร, ศักยภาพของพนักงาน หรือการดำาเนินงานขององค์กร 

ตลอดจนแนะนำาการจัดการสถานการณ์อยา่งเหมาะสม

Workday Talent and Performance จะชว่ยให้คุณสามารถดูข้อมูลเก่ียว

กับบุคลากร และนำาไปเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืนๆ ได้โดยใช้ talent 

cards, N-box matrix และ search reports ในขณะท่ี HR จะสามารถจัดทำา 

business manager dashboards เพื่อให้รายละเอียดท้ังหมดกับผู้จัดการ

เพื่อดำาเนนิการในขัน้ต่อไปได้โดยไมต้่องพึง่พาฝ่าย IT

Guide the Organization

Goal Alignment

Workday ชว่ยให้คุณสามารถปรับการทำางานในทีมให้สอดคล้องกันได้โดย

การกำาหนดเป้าหมายรว่ม โดยเริม่จากการกำาหนดเป้าหมายให้กับทีม แล้ว

กำาหนดเป้าหมายใหกั้บพนกังานแต่ละคน จากนัน้ให้ทุกคนเข้ามามสีว่นรว่ม

ในการกำาหนดเป้าหมายโดยการแสดงความคิดเหน็ ท้ังนี ้พนกังานจะสามารถ

สร้าง แก้ไข และตรวจทานเป้าหมายท่ีต้องการเสนอได้ผา่นอุปกรณ์มือถือ

ของตน

Flexible Review Framework

Configure ได้ง่ายโดยไมต้่องพึง่พาฝ่าย IT โดยสามารถนำาไปใชกั้บพนักงาน

ชั่วคราวได้เชน่เดียวกับพนักงานประจำา

Calibration

Configurable calibration feature ของ Workday Talent and 

Performance ชว่ยใหม่ั้นใจได้ว่าการวัดผลจากผู้จัดการแต่ละคนจะเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดย Workday จะแสดงข้อมูลพนักงานขึ้นบนหน้าจอ

โดยอัตโนมัติตามค่าท่ีกำาหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถย้ายตำาแหนง่และปรับค่า

ตอบแทน หรือเปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อทำาการ

วิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นได้

Succession Planning / Talent Pipeline

การมีบุคคลากรท่ีมีพร้อมเข้ารับตำาแหนง่นั้นคือกุญแจสำาคัญสูค่วามสำาเร็จ

ในระยะยาวขององค์กร Talent pipeline features คือสิง่ท่ีจะชว่ยให้ทีม

งานสามารถค้นหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในตำาแหนง่ท่ีมองหาอยู ่คัดกรอง 

เสนอชือ่ผูส้มคัรจากท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร ประเมนิความพร้อม 

กำาหนดเรื่องท่ีต้องพัฒนา และสร้างกลุ่มคนท่ีเหมาะกับงานหรือท่ีเรียก

ว่า talent and succession pools เมื่อมีการนำาแผนมาใช้แล้ว ระบบก็จะ

สง่การแจ้งเตือนเพื่อชว่ยในการตรวจสอบการดำาเนินตามแผนท่ีวางไว้

Develop Workers

Real-Time Feedback

Workday มเีฟรมเวิรก์การทำางานท่ียดืหยุน่ท่ีสามารถรองรับได้ท้ังการใหค้วาม

เห็นและการขอความเห็น โดยผู้ให้ความเห็นสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยชื่อ

หรือไมก็่ได้ และยังสามารถเลือกได้อีกว่าจะให้ความเห็นแบบอิสระหรือใช้ 

template มาตรฐานเพื่อนำาไปใช้ในกระบวนการประเมินได้อีกด้วย

Mentors and Connections

เป็น platform ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลากรสร้าง connections กันภายใน

องค์กร และเรียนรู้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ รวมท้ังแลกเปล่ียน / แบง่ปัน

ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองต่อไป
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"สิ่งท่ีเราได้รบัจากการใช้งาน Workday คือ
เราสามารถใช้ career framework ซึ่งไม่
เพยีงช่วยใหเ้ราสามารถพฒันาเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชพีของพนักงานท่ีจำาเป็น
ต่อการรกัษาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ แต่ยงั
ช่วยใหพ้นักงานมองเหน็โอกาสการทำางานใน
อนาคตอีกด้วย"

—Wende Smith, Senior Director Human Resources, 

AECOM

 
Opportunity Graph

สนับสนุนให้บุคคลากรมีความก้าวหน้าโดยการแสดงเส้นทางการเติบโตใน

องค์กร Opportunity Graph จะแสดงใหเ้หน็โอกาสในการโอนย้ายและเติบโต

ในองค์กร เพื่อนำาไปสูก่ารพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับอนาคต

Workday Talent Marketplace

Workday Talent Marketplace จะสร้างความโปรง่ใสและเชือ่มโยงพนกังาน

เขา้กับโอกาสตามทักษะท่ีมหีรอืท่ีต้องการจะพฒันา ทำาให้พนักงานมคีวาม

กระตือรอืรน้ท่ีจะพัฒนาตนเอง โดย Workday Talent Marketplace มุง่หวังท่ี

จะเพิม่โอกาสในการทำางานให้กับพนกังานทกุคน ด้วยระบบท่ีใชง้านง่าย และ

ไมเ่ป็นอุปสรรคอีกต่อไป ท่ีมาจากการใช้ machine learning ในการคัดกรอง

และประเมนิความเหมาะสมของพนกังาน

Conclusion
Workday Talent and Performance คือสิง่ท่ีเข้ามาสนับสนุนองค์กรของ

คณุในการสร้าง innovative solution จาก skills foundation (พื้นฐานด้าน

ทักษะ) เพื่อการเพิม่ประสิทธภิาพในการทำางาน การพัฒนาอาชพี และการ

จัดเตรียมกลุม่บุคลากรท่ีพร้อมรับตำาแหนง่ นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยสรา้ง

ความเข้าใจและดึงดูดบุคลากรท่ีมคีวามสามารถใหม้สีว่นรว่มในการพฒันา

ตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับความท้าทายในโลกของ

การทำางานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา
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