


ค ำถำม.... (ถ้ำตอบข้อใดไม่ได ้ไม่ชัดเจน หำ้มไปต่อ)

1.เป้าหมายทีอ่งคก์รตอ้งการบรรล ุไปใหถ้งึ คอือะไร (ตอ้งชดัเจน จับตอ้งได)้

2.Objectives/Goals & KPIs ทีช่ดัเจน วัดได ้ประมาณ 4-5 ขอ้ ทีส่ะทอ้น

ความส าเร็จของเป้าหมายองคก์รดังกลา่ว

3.กลยทุธท์ีส่ าคัญทีส่ดุ และดทีีส่ดุเพือ่การบรรลเุป้าหมายดังกลา่ว

4.แผนปฏบิตักิารทีต่อบสนองกลยทุธม์แีผนใดบา้ง

5.ระบบงานและกระบวนการท างานส าคัญทีข่ับเคลือ่นแผนกลยทุธ์

6.แผนหลักดา้นทรัพยากรบคุคลทีส่นับสนุนแผนกลยทุธ์

7.แผนหลักดา้นเทคโนโลย ีและ ICT ทีส่นับสนุนแผนกลยทุธ์

8.ระบบขอ้มลู (Scorecard) ทีใ่ชใ้นการตดิตามและปรับปรงุผลการด าเนนิงาน

ตามกลยทุธ์
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ค่ำนิยมหลักและแนวคิด
(Core Values and Concepts)

เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำต ิจัดท ำขึน้โดยอำศัยค่ำนิยมและแนวคดิหลักต่ำงๆ ดังนี้

• มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)

• กำรน ำองคก์รอย่ำงมวีิสัยทศัน ์(Visionary Leadership)

• ควำมเป็นเลิศทีมุ่่งเน้นลูกค้ำ (Customer-Focused Excellence)

• กำรใหค้วำมส ำคัญกับบุคลำกร (Valuing People)

• กำรเรียนรู้ระดับองคก์ร และควำมคล่องตัว (Organizational Learning and Agility)

• กำรมุ่งเน้นควำมส ำเร็จ (Focus on Success)

• กำรจัดกำรเพือ่นวัตกรรม (Managing for Innovation)

• กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)

• ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)

• จริยธรรมและควำมโปร่งใส (Ethics and Transparency)

• กำรส่งมอบคุณค่ำและผลลัพธ ์(Delivering Value and Results)



มุมมองในเชิงระบบ 
(Systems Perspective)

 มมุมองในเชิงระบบ หมายถึง การจดัการกบั
องคป์ระกอบทกุสว่นขององคก์ร                  
ใหเ้ป็นองคก์รหนึ่งเดียว เพื่อบรรลพุนัธกิจ 
ความส าเรจ็อย่างตอ่เนื่อง                               
และผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

 การจดัการผลการด าเนินการโดยรวม           
ขององคก์รจะประสบความส าเรจ็ได ้                  
ตอ้งอาศยัการตระหนกัรูว้า่องคก์รเป็นระบบ
ท่ีมีการปฏิบตัิการท่ีเช่ือมโยงกนั                      
การสงัเคราะหใ์นประเดน็เฉพาะของแตล่ะ
องคก์ร ความสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกนั และการบรูณาการเป็นสิ่งทีท่  าให้
ระบบประสบความส าเรจ็

 มมุมองเชิงระบบ ครอบคลมุถึงการท่ี              
ผูน้  าระดบัสงูขององคก์รใหค้วามส าคญัตอ่
ทิศทางเชิงกลยทุธแ์ละการมุ่งเนน้ลกูคา้   ซึง่
หมายความวา่ ผูน้  าระดบัสงูตอ้งตรวจ
ติดตาม ปรบัปรุงแกไ้ขและจดัการผลการ
ด าเนินการ โดยอาศยัผลลพัธเ์ป็นพืน้ฐาน

 ค่านิยมและแนวคิดหลกั เกณฑท์ัง้ 7 หมวด
และแนวทางการใหค้ะแนน                               
เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของกลไก              
การบรูณาการระบบเขา้ดว้ยกนั



กำรน ำองคก์รอย่ำงมีวสัิยทศัน ์
(Visionary Leadership)

ผูน้  าระดบัสงู
 ก าหนดวิสยัทศัน ์สรา้งบรรยากาศท่ีมุง่เนน้

ลกูคา้ สรา้งคา่นิยมและจรยิธรรมองคก์ร
ก าหนดความคาดหวงัท่ีสงู 

 ก ากบัใหมี้การสรา้งกลยทุธ ์ระบบ และวธีิการ
ตา่งๆ เพื่อสรา้ง:
➢ ความรูแ้ละขีดความสามารถ
➢ กระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม
➢ จดัการความเส่ียง
➢ มีภาระความรบัผิดชอบ (Accountability)
➢ บรรลผุลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

 สรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุน้ และสง่เสรมิให้
บคุลากรทกุคนมีสว่นรว่มในการท าใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็

 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  โดยการประพฤติ
ปฏิบตัิอยา่งมีจรยิธรรม เสรมิสรา้งจรยิธรรม 
คา่นิยม และความคาดหวงัขององคก์รไป
พรอ้มๆ กบัการสรา้งภาวะผูน้  า ความุง่มั่น 
และความคิดรเิริม่ใหเ้กิดขึน้ทั่วทัง้องคก์ร

 มีสว่นรว่มดว้ยตนเอง ในเรื่องการวางแผน การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มเพ่ือนวตักรรม   การ
ส่ือสาร การสอนงานและสรา้งแรงจงูใจ การ
พฒันาผูน้  าในอนาคต การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน การยกยอ่งชมเชย

 แสดงใหเ้ห็นถงึความจรงิใจและการยอมรบั
ความผิดพลาด รวมทัง้โอกาสในการปรบัปรุง
พฒันาตนเอง



ควำมเป็นเลิศทีมุ่่งเน้นลูกค้ำ 
(Customer-Focused Excellence)

 องคก์รตอ้งค านงึถึง
➢ ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร
➢ ช่องทางในการเขา้ถึงและสนบัสนนุลกูคา้

 อนัจะน าไปสู่
➢ การไดล้กูคา้ใหม่ ความพงึพอใจ ความ
นิยม ความภกัดี การกลา่วถึงในทางที่ดี

 ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้ ประกอบดว้ย 
วฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้และความคล่องตวั
➢ เขา้ใจความปรารถนาของลกูคา้ปัจจบุนั
➢ คาดการณค์วามปรารถนาของลกูคา้และ
โอกาสของตลาดในอนาคต

➢ มีความหมายมากกวา่เพียงการลดของ
เสียและความผิดพลาด หรอืท าตาม
คณุสมบตัิท่ีก าหนดไว้

 คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในการรกัษาลกูคา้และ
สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้
➢ การแกปั้ญหาของเสีย ความผิดพลาด
ในการใหบ้รกิาร และขอ้บกพรอ่ง การ
รกัษาความปลอดภยัและความเป็น
สว่นตวัของขอ้มลูลกูคา้

 คณุลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร
➢ ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของ
ลกูคา้

➢ ท าใหอ้งคก์รแตกต่างจากคูแ่ข่ง
 เป็นแนวคิดเชิงกลยทุธท่ี์มุ่งเนน้การไดล้กูคา้

ใหม่ การรกัษาลกูคา้เดิม การท าใหล้กูคา้
เกิดความภกัดี ระดบัการรบัรูข้องตราสินคา้ 
การเพิ่มสว่นแบ่งตลาด การเติบโตของธรุกิจ



กำรใหค้วำมส ำคัญกับบุคลำกร 
(Valuing People)

 ความมุ่งมั่นตอ่
➢ การสรา้งบคุลากรที่มีความผกูพนั 

o การไดท้ างานท่ีมีความหมายตอ่ตนเอง 
o ทิศทางองคก์รที่ชดัเจน 
o โอกาสในการเรยีนรู ้
o ความรบัผิดชอบในผลการด าเนินการ 
o สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีความไวเ้นือ้เชื่อ

ใจ และใหค้วามรว่มมือซึง่กนัและกนั
➢ การพฒันาและความผาสกุของบคุลากร 

o การออกแบบวิธีปฏิบตัิที่มีความยืดหยุ่น และ
มีผลการด าเนินการเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการดา้นสถานที่ท างานและชีวิต
ครอบครวัท่ีแตกตา่งกนั 

 ความส าเรจ็ของบคุลากร รวมทัง้ผูน้  า ขึน้อยู่กบัการท่ี
บคุลากรมีโอกาสท่ีจะเรยีนรู ้รวมถึง การเตรยีม
บคุลากรส าหรบัสมรรถนะหลกัในอนาคตขององคก์ร

 ความทา้ทายที่ส  าคญั
(1) การแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นของผูน้  าตอ่

ความส าเรจ็ของบคุลากร
(2) การสรา้งระบบจงูใจและยกย่องชมเชยที่

นอกเหนือจากระบบการใหผ้ลตอบแทนตามปกติ
(3) ขอ้เสนอดา้นการพฒันาและความกา้วหนา้ของ

บคุลากรที่มีในองคก์ร
(4) การแบง่ปันความรูข้ององคก์ร
(5) การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิใหบ้คุลากร

ยอมรบัความกลา้เสี่ยงที่ผ่าน การประเมินผล
ไดผ้ลเสียอย่างรอบดา้น เพ่ือท าใหเ้กิดนวตักรรม

(6) การสรา้งระบบความรบัผิดชอบในผลการ
ด าเนินการของบคุลากรและองคก์ร 

(7) การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเกือ้หนนุบคุลากรท่ีมี
ความหลากหลาย



กำรเรียนรู้ระดบัองคก์รและควำมคล่องตวั 
(Organizational Learning and Agility)

 ความคลอ่งตวั หมายถงึ ขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งฉบัไวและความยืดหยุน่ในการ
ปฏิบตัิการ

 องคร์กตอ้งมีความสามารถในการรบัมือกบัการ
จดัการความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงในรอบวลา
ท่ีสัน้ลง

 การปรบัปรุงเรือ่งเวลาในการตอบสนอง มกัตอ้ง
อาศยัระบบงานใหม ่การปรบัโครงสรา้งของ
กระบวนการท างานใหเ้รยีบงา่ยขึน้ หรอื
ความสามารถในการปรบัเปล่ียนจากกระบวนการ
หนึง่ไปสูอี่กกระบวนการหนึง่ หรอืจากสถานท่ีหนึง่
ไปสูอี่กสถานท่ีหนึง่ไดอ้ยา่งรวดเรว็

 บคุลากรควรไดร้บัการอบรมขา้มสายงาน และ
ไดร้บัการเอือ้อ  านาจในการตดัสินใจ รวมทัง้การ
จดัการองคค์วามรูข้ององคก์รใหท้นัสมยัและมี
ประสิทธิผล 

 การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร : การปรบัปรุงแนวทางท่ีมี
อยูแ่ลว้อยา่งตอ่เน่ือง และการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส าคญัหรอืการสรา้งนวตักรรม

 การเรยีนรูต้อ้งถกูปลกูฝังลงไปในวิถีการ
ปฏิบตัิงานขององคก์ร 
(1) สว่นหนึง่ของการปฏิบตัิงานประจ าวนั
(2) สง่ผลตอ่การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตโุดยตรง
(3) เนน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ละแบง่ปันความรู ้

ทั่วทัง้องคก์ร 
(4) การมองเห็นโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั รวมทัง้นวตักรรม
 แหลง่การเรยีนรูใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ ความคิด ของ

พนกังานและอาสาสมคัร ผลการวิจยัและพฒันา
ขอ้มลูจากลกูคา้ การแบง่ปันวิธีปฏิบตัิ ท่ีเป็นเลิศ 
ผลการด าเนินการของคูแ่ข่งและกระบวนการ
เทียบเคียง



กำรมุ่งเน้นควำมส ำเร็จ 
(Focus on Success)

 ตอ้งเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ทัง้ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวที่มีผลกระทบตอ่องคก์รและตลาด

 ตอ้งจดัการกบัความไมแ่น่นอนของสภาพ          
แวดลอ้ม สรา้งความสมดลุระหว่าง               
ความตอ้งการระยะสัน้ของผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียบางกลุม่กบัความจ าเป็นขององคก์รและ
ผูม้ี  สว่นไดส้ว่นเสียอื่นในการลงทนุในระยะ
ยาว  เพื่อความส าเรจ็

 ตอ้งมีแนวทางท่ีมุง่เนน้อนาคต และมีความ
มุง่มั่นที่จะสรา้งพนัธะระยะยาวกบัผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียที่ส  าคญั ซึง่ตอ้งอาศยัความ
คล่องตวั ในการปรบัเปลี่ยนแผนเมื่อ
สถานการณบ์งัคบั

 คาดการณล์ว่งหนา้ถึงปัจจยัต่างๆ ความ
คาดหวงัของลกูคา้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โอกาสในการสรา้งธรุกิจใหม่และความรว่มมือ
ทางธรุกิจ วิกฤติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
รวมทัง้ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัและการ
รกัษาความปลอดภยับนไซเบอร์

 การมุ่งเนน้ความส าเรจ็ครอบคลมุถึงการ
พฒันาผูน้  า บคุลากร และผูส้ง่มอบ การ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีมีประสิทธิผล การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุความกลา้
เสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลไดผ้ลเสียอย่างรอบ
ดา้น และการกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรม ตลอด
ทัง้การคาดการณถ์ึง ความรบัผิดชอบและ
ความกงัวลของสงัคม



กำรจัดกำรเพือ่นวัตกรรม 
(Managing for Innovation)

 นวตักรรม หมายถงึ การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเพื่อ
ปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์บรกิาร แผนงาน กระบวนการ 
การปฏิบตัิการ และรูปแบบทางธุรกิจขององคก์ร 
เพ่ือสรา้งคณุคา่ใหมใ่หแ้ก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

 การสรา้งนวตักรรม จ าเป็นตอ้งมีสภาพ แวดลอ้ม
ท่ีเกือ้หนนุกระบวนการในการระบโุอกาสเชิงกล
ยทุธ ์และความกลา้เสี่ยงท่ีผา่นการประเมินผล
ไดผ้ลเสียอยา่งรอบดา้น 

 นวตักรรมและการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง             
เป็นแนวคิดท่ีแตกตา่งกนัแตเ่สรมิซึง่กนัและกนั 
อาจเกิดจากการปรบัใชข้องอตุสาหกรรมอ่ืนเพ่ือ
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดดใน
อตุสาหกรรมท่ีองคก์รอยู่

 ผูน้  าองคก์รควรชีน้  าและบรหิารองคก์ร เพ่ือระบุ
โอกาสเชิงกลยทุธแ์ละเพ่ือใหค้วามกลา้เส่ียงท่ี
ผา่นการประเมินผลได ้ผลเสียอยา่งรอบดา้น
กลายเป็นสว่นหนึง่ ของวฒันธรรมการเรยีนรู ้
ขององคก์ร 

 กระบวนการระบโุอกาสเชิงกลยทุธอ์ยา่งเป็น
ระบบตอ้งมีการปฏิบตัิอยา่งทั่วทัง้องคก์ร และ
ควรคน้หาพนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์สามารถเติม
เต็มใหแ้ก่องคก์ร 

 นวตักรรมเกิดจากการสั่งสมความรูข้ององคก์ร
และบคุลากร และนวตักรรม ของคูแ่ขง่ 
ความสามารถในการเผยแพร ่และใชป้ระโยชน์
จากความรูใ้หมแ่ละท่ีสั่งสมมาอยา่งรวดเรว็ จงึมี
ความส าคญัตอ่การผลกัดนันวตักรรมของ
องคก์ร



กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง 
(Management by Fact)

 ตอ้งมีการวดัและการวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการขององคก์ร ทัง้ภายในองคก์ร
และในสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั

 ขอ้มลูและสารสนเทศอาจอยู่ในหลาย
รูปแบบ เช่น ตวัเลข กราฟ หรอืขอ้มลูเชิง
คณุภาพ และมาจากหลายแหลง่ 

 ตวัชีว้ดัท่ีเลือกมาตอ้งเป็นตวัที่ดีท่ีสดุในการ
สะทอ้นถึงปัจจยัที่น  าไปสูผ่ลการด าเนินการ
ที่ดีขึน้ โดยตอ้งเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ             
ของลกูคา้และผลการด าเนินการขององคก์ร       
จงึจะช่วยใหก้ระบวนการทัง้หมดสอดคลอ้ง          
ไปในแนวทางเดียวกนักบัเปา้ประสงคข์อง
องคก์ร

 การวิเคราะห ์หมายถึง การสกดั
สาระส าคญัของขอ้มลูและสารสนเทศ
ออกมา เพื่อใชส้นบัสนนุการประเมินผล
การตดัสินใจ  การปรบัปรุง และการสรา้ง
นวตักรรม ในการวิเคราะหอ์งคก์ร
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลู  เพื่อก าหนดแนวโนม้ 
การคาดการณ ์ตลอดจนความเป็นเหตเุป็น
ผลกนั ซึง่โดยปกติแลว้ อาจไมเ่หน็เด่นชดั

 อาจตอ้งมีการจ าแนกขอ้มลูตามตลาด              
สายผลิตภณัฑ ์และกลุม่บคุลากร                
เพื่อความเขา้ใจที่ลกึซึง้ขึน้



ควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 
(Societal Responsibility)

 “การค านงึถึงความผาสกุและประโยชนข์องสงัคม” 
หมายถงึ การแสดงภาวะผูน้  า รวมทัง้การสนบัสนนุ
ความตอ้งการที่ส  าคญั (เท่าที่ท  าไดต้ามขอ้จ ากดั  
ทางทรพัยากรขององคก์ร) ในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
และเศรษฐกิจในขอบข่ายท่ีองคก์รสามารถสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงได้

 ผูน้  าองคก์ร
➢ ใหค้วามส าคญัตอ่ความรบัผิดชอบ และ

ค านงึถึงความผาสกุและประโยชนข์องสงัคม
➢ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการคุม้ครองปอ้งกนั

สขุอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม        
ของสาธารณะ

➢ ในการจดัการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม             
องคก์รตอ้งใชต้วัวดัท่ีเหมาะสม และผูน้  า
ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ตวัวดัดงักลา่ว

 องคก์ร
➢ ใหค้วามส าคญัตอ่การอนรุกัษท์รพัยากร การ

น ากลบัมาใชใ้หม ่และการลดความสญูเสีย
ตัง้แตต่น้ทาง

➢ การวางแผนควรคาดการณล์ว่งหนา้ถงึ
ผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการผลิต 
การกระจายผลิตภณัฑ ์การขนส่ง การใชแ้ละ
การก าจดัผลิตภณัฑ ์จดัใหม้ีสารสนเทศและ
การสนบัสนนุท่ีจ าเป็นเพ่ือใหส้าธารณะมี
ความตระหนกัในเรื่องดงักลา่วอยู่เสมอ 
รวมทัง้รกัษาความปลอดภยัและความเช่ือมั่น
ของสาธารณะ

➢ ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั
เป็นโอกาสในการท าใหก้ารด าเนินการ 
“เหนือกวา่ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ”



จริยธรรมและควำมโปร่งใส 
(Ethics and Transparency)

 องคก์รควรแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญั           
ของการประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจรยิธรรม             
ตอ่การท าธรุกรรมและการปฏิสมัพนัธก์บัผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์รตอ้งมี
จรยิธรรมสงูและตรวจติดตามการด าเนินการ
ทัง้หมด 

 ผูน้  าระดบัสงูควรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของการประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจรยิธรรม            
และแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึงความ
คาดหวงัตอ่บคุลากรในเรือ่งดงักลา่ว

 แนวปฏิบตัิเรือ่งการประพฤติปฏิบตัิ
อย่างมีจรยิธรรมขององคก์รเป็นพืน้ฐาน
ส าหรบัวฒันธรรมและคา่นิยมขององคก์ร
ซึง่เป็นสิ่งที่แยกแยะ “ความถกูตอ้ง”           
ออกจาก “ความไม่ถกูตอ้ง”

 คณุลกัษณะของความโปรง่ใส คือ ความ
ตรงไปตรงมาอย่างคงเสน้คงวาและการ
สื่อสารอย่างเปิดกวา้งในสว่นของการน า
องคก์รและการบรหิารจดัการ และดว้ยการ
แบ่งปันขอ้มลูท่ีชดัเจนและถกูตอ้ง

 การประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจรยิธรรมและ
ความโปรง่ใสจะสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่
องคก์รและผูน้  า สรา้งความเช่ือเรือ่งความเท่า
เทียมและความสง่างาม ซึง่เป็นสิ่งที่ผูมี้สว่น
ไดส้ว่นเสียใหค้ณุคา่



กำรส่งมอบคุณค่ำและผลลัพธ์
(Delivering Value and Results)

 การสง่มอบคณุคา่ใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสียท่ีส  าคญัและสรา้งสมดลุของคณุคา่
ระหวา่งกลุม่เหลา่นัน้ จะช่วยในเรื่อง
การสรา้งความภกัดีตอ่องคก์ร มีสว่น
รว่มในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ช่วยเหลือสงัคม

 เพื่อสรา้งความสมดลุระหวา่งคณุคา่
ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย กลยทุธข์อง
องคก์รตอ้งระบคุวามตอ้งการของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย

 การใชต้วัวดัผลการด าเนินการแบบน า
และแบบตาม (Leading & Lagging 
Measures) รว่มกนัอยา่งสมดลุ 
สื่อสารถึงจดุเนน้ส าคญัระยะสัน้และ
ระยะยาว

 ผลลพัธต์อ้งประกอบดว้ยตวัวดัต่างๆ ท่ี
ไมใ่ช่ตวัวดัเฉพาะดา้นการเงิน แต่
รวมถึงดา้นผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
ความพงึพอใจและความผกูพนัของ
ลกูคา้และบคุลากร รวมทัง้ผลการ
ด าเนินการดา้นการน าองคก์ร กลยทุธ ์
และดา้นสงัคม



How many approaches do Excellence Organization needed?
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1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description)

2. สภำวกำรณข์ององคก์ร (Organizational Situation)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีก้ล่ำวถงึลักษณะและควำมสัมพนัธท์ีส่ ำคัญทีส่่งผลตอ่สภำพแวดล้อม

ขององคก์ร. เจตจ ำนงของหวัข้อนี ้คอื กำรก ำหนดบริบทส ำหรับองคก์ร

โครงร่ำงองคก์ร

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทีอ่งคก์รด ำเนินงำนอยู่ 

รวมถงึควำมทำ้ทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธท์ีส่ ำคัญ และยังเน้นถงึแนวทำงที่
องคก์รใช้ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรและกำรเรียนรู้. จุดประสงคข์องหัวข้อนี ้
คอื กำรช่วยใหอ้งคก์รเข้ำใจควำมทำ้ทำยทีส่ ำคัญขององคก์ร และเข้ำใจระบบใน
องคก์รทีจ่ะสร้ำงและรักษำควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน
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ก. สภำพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ก. สภำพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ก. สภำพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร



22TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. สภำพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ข. ควำมสัมพันธร์ะดับองคก์ร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
คุณลักษณะส ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ข. ควำมสัมพันธร์ะดับองคก์ร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ข. ควำมสัมพันธร์ะดับองคก์ร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description): 
ลักษณะทีส่ ำคัญขององคก์รคอือะไร
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ก. สภำพแวดล้อมดำ้นกำรแข่งขัน 
(Competitive Environment)

2. สถำนกำรณข์ององคก์ร (Organizational Situation):
สถำนกำรณเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รคอือะไร

ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Context)

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(Performance Improvement System)
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ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment)

2. สถำนกำรณข์ององคก์ร (Organizational Situation):
สถำนกำรณเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รคอือะไร



28TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์(Strategic Context)

2. สถำนกำรณข์ององคก์ร (Organizational Situation):
สถำนกำรณเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รคอือะไร
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System)

2. สถำนกำรณข์ององคก์ร (Organizational Situation):
สถำนกำรณเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รคอือะไร
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หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลติภัณฑแ์ละกระบวนกำร 
(Product and Process Results)

7.2 ผลลัพธด์้ำนลูกค้ำ 
(Customer-Focused Results)

7.3 ผลลัพธด์้ำนบุคลำกร 
(Workforce-Focused Results)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์ร 
(Leadership and Governance Results)

7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด 
(Financial and Market Results)
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7.1  ผลลัพธด์้ำนผลติภัณฑแ์ละกระบวนกำร (Product and Process Results)

7.2  ผลลัพธด์ำ้นลูกค้ำ (Customer Results)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลัพธก์ำรด ำเนินกำรด้ำนผลติภณัฑแ์ละกำรปฏบิัตกิำร          

ทีส่ ำคัญ เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีม่คุีณภำพและมคุีณค่ำ ซึง่จะท ำให้
ลูกค้ำเกดิควำมพงึพอใจและควำมผูกพนั

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลัพธข์องผลกำรด ำเนินกำรด้ำนลูกค้ำ เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่ำ

องคก์รด ำเนินกำรได้ดเีพยีงใดในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกค้ำ และสร้ำงควำม
ผูกพนัในระยะยำว.

หมวด 7 ผลลัพธ์
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7.3  ผลลัพธด์้ำนบุคลำกร (Workforce Results)

7.4  ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์ร 
(Leadership and Governance Results)

หมวด 7 ผลลัพธ์

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลัพธด์้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่ำองคก์ร

สำมำรถสร้ำงและรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทีเ่พิม่ผลิตภำพ มคีวำมเอือ้อำทร 
ควำมผูกพนั และกำรเรียนรู้ใหแ้ก่บุคลำกรทัง้หมดได้ดเีพยีงใด.

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึผลลัพธท์ีส่ ำคัญขององคก์รในเร่ืองกำรน ำองคก์รโดยผู้น ำ

ระดับสูงและกำรก ำกับดูแลองคก์ร เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึสถำนภำพทำงกำรเงนิทีด่ ี          
กำรเป็นองคก์รทีม่จีริยธรรม ซึง่ท ำใหบ้รรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม.
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7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด (Financial and Market Results)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีต้รวจประเมนิผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำดทีส่ ำคัญ เพือ่ใหเ้ข้ำใจ

ถงึควำมม่ันคงทำงกำรเงนิ รวมทัง้ควำมทำ้ทำยและควำมส ำเร็จด้ำนตลำดขององคก์ร

หมวด 7 ผลลัพธ์



โครงร่ำง
องคก์ร

กระบวนกำร ผลลัพธ์

ภำพรวมขององคก์ร

ต้องเชื่อมโยงระหว่ำงกันตัง้แต่ โครงร่ำงองคก์ร - กระบวนกำร - ผลลัพธ์
ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรแยกส่วนทีแ่ต่ละหน่วยงำนต่ำงคนต่ำงท ำ 

กำรไม่สอดประสำนเป็นไปในแนวทำงเดยีวกัน  และไม่เสริมควำมส ำเร็จซึง่กันและกัน 
ท ำใหย้ำกทีจ่ะเป็นเลิศ
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ



Customer
Satisfaction

&

Relationship

Segment &
Target-positioning

VOC Acquiring

Customer Satisfaction
Measurement

Complaints Management
& Service Recovery

Customer 
Database
(Cat.4)

Customer/
Marketing
Strategy
(Cat.2)

HRM/Performance Appraisal
HRD/Training

(Cat.5)

Service Standard
/Procedure

(Cat.6)



Kano Model

Very Satisfied

Very Dissatisfied

ExcellentPoor

Customer Satisfaction

Quality

Performance

Surprise & Delight

Attributes

Performance or

Spoken Attributes

Basic or Expected

Attributes
Time



ช่องทาง วิธีการ ความถี่
1. พนักงานในร้าน จดบันทึกข้อคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าลงในรายงานการขาย 24 ชั่วโมง

2. Call Center รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางโทรศัพท้ 24 ชั่วโมง

3. Field Consultant (FC) / 
เจ้าหน้าที่การตลาด สังเกตุและสอบถามลูกค้า ส ารวจสินค้าใหม้/ราคาสินค้าในตลาด และข้อมูลของคู้แข้ง ทุกวัน

4. กล้องรับข้อเสนอแนะ รับความคิดเห็นผ้านทางตู้รับความคิดเห็นที่ร้าน หรือลูกค้าส้งจดหมายมายังบริษัท 24 ชั่วโมง

5. Internet รับฟ้งความต้องการผ้านทางเว็บไซท้ www.7eleven.co.th 24 ชั่วโมง

6. ระบบ POS และ Store 
Control  (SC) System 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าข้อมูลลูกค้าและการขายที่จุดขาย (Point of Sale, POS) เข้าสู้
ระบบ SC System ส้วนกลางเพื่อวิเคราะห้ความต้องการของลูกค้าแต้ละกลุ้ม ทุกสัปดาห้

7. การส ารวจ ส ารวจทัศนคติ ความคิดเห็น ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต้อสินค้า
และบริการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ตามโครงการที่
ขอท าวิจัย

8. ผู้ส้งมอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการในตลาดกับผู้ส้งมอบรวมถึงบริษัทวิจัย เดือนละครั้ง

9. 7-Eleven Global 
Network 

แลกเปลี่ยนความรู้กับ 7-Eleven ทั่วโลก โดยผ้าน 7-Eleven Inc. เพื่อศึกษาแนวโน้ม
ความนิยมสินค้าและบริการจากต้างประเทศ เดือนละครั้ง

10. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ/
ที่ปรึกษา

เชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ  หรือที่ปรึกษา มาบรรยายหรือให้ความคิดเห็นถึงสถานการณ้
ทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มความต้องการในตลาด เดือนละครั้ง

11. สื่ออื่นๆ
ติดตามข้อมูลผ้านสื่อและนิตยสารต้างๆ เช้น การโฆษณาสินค้าในตลาด แนวโน้มความนิยม
สินค้าและบริการ ภาวะเศรษฐกิจ ก าลังซื้อและความเช่ือม่ันของผู้บริโภค ข้อมูลเทศกาล 
งานประเพณี เหตุการณ้ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม

ทุกวัน

วิธีรบัฟังและเรียนรูล้กูคา้ :  CP7-11



สินคา้มีคุณภาพ มีความสดใหม่ สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมี

รสชาติดี 
คุณภาพ

มีความสะอาด สภาพหนา้รา้นท่ีน่าดึงดูด และการจดัพ้ืนท่ีภายในรา้นที่

ดี
สภาพของรา้น

ราคาสินคา้เหมาะสมในแงค่วามคุม้ค่าราคาสินคา้

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ

ของลกูคา้ และมีสินคา้วางเต็มบนชั้นวางสินคา้
สินคา้

มีอธัยาศยัและสุภาพ แคชเชียรใ์หบ้ริการดว้ยความกระตือรือรน้และมี

ประสิทธิภาพ (รวดเร็วและถูกตอ้ง) 

การบริการของ

พนักงาน

ท าเลท่ีตั้งสะดวก ใกลบ้า้น ใกลท่ี้ท างาน มีบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น ช าระ

ค่าสาธารณูปโภค 24 ชัว่โมง 
ความสะดวก

รายละเอียดความหมาย

Quality

Environment

Value

Assortment

Service

ปัจจยัหลกั

ตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ (3.1)

CP7-11



41

AS Is: The Web of Confusion

Customer

Customer 
Touch 
Point

Info User

Voice Of The Customer
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Voice Of The Customer

From Information “Not work” To Information Network

Customer

Customer 
Touch 
Point

Info User

Voice Of The Customer



• Diapers are probably too heavy for recently pregnant women so they 
ask their husbands to pick them up coming home from work and since 
hubbub is off the clock and ready to get his drunk on, he also pick up 
beer.

• A diaper emergency occurs fairly late in the evening and the husband 
is sent out while the new mother cares for the baby, Being annoyed, he 
also picks up a 12 pack to relax.





ถา้จะหาวา่มสีนิคา้คูไ่หนทีล่กูคา้ซือ้พรอ้มกนัเยอะๆ ยากไหม?
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3. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
(Customer)

3.1  เสยีงของลูกค้ำ (Voice of the Customer)

3.2  ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึกระบวนกำรทีอ่งคก์รใช้ในกำรรับฟังลูกค้ำ ประเมนิ               

ควำมพงึพอใจและควำมไม่พงึพอใจของลูกค้ำ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่เสำะหำสำรสนเทศ
ทีม่คุีณค่ำเพือ่ท ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ.

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึกระบวนกำรค้นหำและปรับแต่งผลิตภณัฑท์ีต่อบสนองลูกค้ำ

และตลำด ท ำใหลู้กค้ำสำมำรถค้นหำสำรสนเทศและรับกำรสนับสนุน รวมทัง้ระบุกลุ่ม
ลูกค้ำและส่วนตลำด. นอกจำกนี ้หวัข้อนีย้ังถำมถงึกำรสร้ำงควำมสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
และกำรจัดกำรข้อร้องเรียน. สิ่งเหล่ำนีม้เีป้ำหมำยเพือ่ปรับปรุงกำรตลำด สร้ำง
วัฒนธรรมทีมุ่่งเน้นลูกค้ำมำกยิง่ขึน้ รวมทัง้ยกระดับควำมภกัดขีองลูกค้ำ.



(1) รับฟัง มปีฏสัิมพนัธ ์และสังเกตลูกค้ำ                            
เพือ่ใหไ้ด้สำรสนเทศทีส่ำมำรถน ำไปใช้ต่อได้

(2) รับฟังเสียงจำกลูกค้ำในอนำคต                          
เพือ่ใหไ้ด้สำรสนเทศทีส่ำมำรถน ำไปใช้ต่อได้

(1) ประเมนิควำมพงึพอใจ ควำมไม่พงึพอใจ และควำม
ผูกพนัของลูกค้ำ

(2) เสำะหำสำรสนเทศด้ำนควำมพงึพอใจของลูกค้ำ                
ทีม่ตี่อองคก์รเปรียบเทยีบกับองคก์รอื่น

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ

3.1 เสียงของลูกค้ำ
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกค้ำ

7.2

ข. กำรประเมนิควำมพงึพอใจ           
และควำมผูกพันของลูกค้ำ

3.2ข.

6.1

6.2

P1ข(2)

4.1ก(3)
4.1ข.
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3.1 เสียงของลูกค้ำ
องคก์รมวีธีิกำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกค้ำ

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ 
(CUSTOMER Listening)

ข.  กำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ 
(Determination of CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)
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ก. กำรรับฟังลูกค้ำ 
(CUSTOMER Listening)

3.1 เสียงของลูกค้ำ
องคก์รมวีธีิกำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกค้ำ
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ข.  กำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผูกพนัของลูกค้ำ 
(Determination of CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)

3.1 เสียงของลูกค้ำ
องคก์รมวีธีิกำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกค้ำ



(1) ก ำหนดผลิตภณัฑแ์ละบริกำร

(2) ท ำใหลู้กค้ำสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศและรับกำร
สนับสนุน

(2) จัดกำรกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ

(1) สร้ำงและจัดกำรควำมสัมพนัธกั์บลูกค้ำ

ก. ผลติภัณฑ ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ

ข. ควำมสัมพันธกั์บลูกค้ำ 

(3) จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำด

7.1ก, 7.2

3.2ก(3)

P1ข(2)

3.2ก(1)

6.1

6.2

2.1ก

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
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ก. ผลติภัณฑ ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 
(Product Offerings and CUSTOMER Support)

ข. ควำมสัมพันธกั์บลูกค้ำ 
(CUSTOMER Relationships)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
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ก. ผลิตภณัฑ ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 
(Product Offerings and CUSTOMER Support)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
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ก. ผลิตภณัฑ ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 
(Product Offerings and CUSTOMER Support)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
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ก. ผลิตภณัฑ ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 
(Product Offerings and CUSTOMER Support)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ



56TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ข. กำรสร้ำงควำมสัมพนัธกั์บลูกค้ำ 
(CUSTOMER Relationships)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ
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ข. กำรสร้ำงควำมสัมพนัธกั์บลูกค้ำ 
(CUSTOMER Relationships)

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ                                          
โดยตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงสัมพนัธกั์บลูกค้ำ



ผลลัพธด์้ำนผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรทีใ่หบ้ริกำรลูกค้ำ

(1) ผลลัพธด์้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพ                       
ของกระบวนกำร

ก. ผลลัพธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีใ่หบ้ริกำร
ลูกค้ำ

ข. ผลลัพธด์้ำนประสทิธิผลของกระบวนกำร
ท ำงำน

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด์้ำนควำมปลอดภยัและกำรเตรียมพร้อมต่อ
ภำวะฉุกเฉิน

ผลลัพธด์้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

ค. ผลลัพธด์้ำนกำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน

หมวด 3

P1ข(2)

หมวด 6

หมวด 4
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ข. ผลลัพธด์้ำนประสทิธิผลของกระบวนกำรท ำงำน
(WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)

ค. ผลลัพธด์้ำนกำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน 
(Supply-Chain Management RESULTS)

ก. ผลลัพธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีมุ่่งเน้นลูกค้ำ 
(CUSTOMER Focused Product and Service RESULTS)

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร
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ก. ผลลัพธด์้ำนผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีมุ่่งเน้นลูกค้ำ 
(CUSTOMER Focused Product and Service RESULTS)

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร



(1) ผลลัพธด์้ำนควำมพงึพอใจและไม่พงึพอใจของ
ลูกค้ำ

ก. ผลลัพธด์้ำนลูกค้ำ

7.2 ผลลัพธด์้ำนลูกค้ำ
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด์้ำนควำมผูกพนัของลูกค้ำ

หมวด 3

P1ข(2)
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ก. ผลลัพธด์้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
(CUSTOMER-Focused RESULTS)

7.2 ผลลัพธด์้ำนลูกค้ำ
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร



(1) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงนิ

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด

7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด
ผลลัพธด์้ำนควำมม่ันคงทำงกำรเงนิเป็นอย่ำงไร

(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด
2.2

4.1ก(1)
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ก. ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด 
(Financial and Market RESULTS)

7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด
ผลลัพธด์้ำนควำมม่ันคงทำงกำรเงนิเป็นอย่ำงไร
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ



งานสองประเภท!



Maturity ขององคก์รกบัการจดัการเชงิกลยุทธ์

Maturity ลกัษณะ

1.0

• ไมม่แีผนกลยทุธ์ ท าแตง่านตามภารกจิหนา้ที่ (Routine) 
• ตัง้รับปัญหา ขาดการวางระบบในการท างานทีด่ ีท าใหต้อ้งแกไ้ขปัญหา
ประจ าวัน จนไมม่เีวลามาน่ังทบทวนสรา้งระบบงาน และพัฒนางาน

• ไมรู่จั้กใชเ้ทคโนโลย ีมองเทคโนโลยเีป็นอปุสรรค

2.0

• เริม่ท างานเป็นระบบ เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐาน มคีวามคงเสน้คงวา
• เริม่ใหค้วามส าคญักบัการปรับปรงุ พัฒนา มองหาวธิกีารใหม่ๆ  มาจัดการกบั
ปัญหา

• คดิโครงการเมือ่คดิจะปรับปรงุ หรอืพัฒนางานใหม่ๆ ไมม่กีารคดิแผนลว่งหนา้ 
(Event-based)

• แผนฯ ขึน้กบัตวับคุคล ไมใ่ชแ่ผนขององคก์ร / SILO ตา่งคนตา่งท าแผน ท าให ้
แผนไมม่คีวามเชือ่มโยงไปสูเ่ป้าหมายและทศิทางเดยีวกนั

3.0

• เริม่มกีารก าหนด Vision, Mission, Goals และจัดท าแผนกลยทุธร์ะยะสัน้/ยาว 
แตส่ว่นใหญย่ังจับตอ้งไมไ่ด ้เป็นนามธรรม

• Top-Down approach ขา้งบนฝัน ขา้งลา่งท าไมเ่ป็น 
• SWOT ไมใ่ชข้อ้มลู และไมส่มัพันธก์นัแผนทีด่ าเนนิการ 
• แผนกลยทุธไ์มส่ามารถ Deploy สูก่ารปฏบิตั ิและมักไมม่กีารตดิตาม
ความส าเร็จของกลยทุธ ์(Strategic… Plan แลว้นิง่)

• ระบบการประเมนิผลทกุระดบั (Performance Management System & KPIs) 
ไมเ่ชือ่มโยงกบักลยทุธ ์/ ท าใหก้ารประเมนิผลงาน KPIs ไมม่คีวามหมาย



Maturity ขององคก์รกบัการจดัการเชงิกลยทุธ์

Maturity ลกัษณะ

4.0

• VMV & Strategy ชดัเจน ทา้ทาย จับตอ้งได ้
• กลยทุธไ์ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู SWOT คมชดั (Strategic Advantage/

Challenge & Core Competency) 
• แผนกลยทุธย์ังตอ้งเนน้ความครอบคลมุ อลงัการ และยังคงเป็นลกัษณะ 

Top-down approach
• ระบบการประเมนิผลงานทกุระดับเชือ่มโยงกับ VMV ถา่ยทอดลงมา
ตามล าดบั (KPIs ปู่  พอ่ ลกู) และเชือ่มโยงกบัการพจิารณาความดี
ความชอบ คา่ตอบแทน เลือ่นต าแหน่ง

• ตดิตามความส าเร็จของกลยทุธเ์ป็นประจ า และประเมนิ/ปรับแผนทกุ 6
เดอืน/สิน้ปี

OKRs

• Focused เฉพาะเรือ่งส าคญัทีส่ดุเพยีงไมก่ีเ่รือ่ง ทีจ่ะน าความส าเร็จสูอ่งคก์ร
อยา่งยั่งยนื

• Bottom-up and Top-down approach 
• ทบทวนตดิตามความส าเร็จของแผน ทกุไตรมาส 
• ยดืหยุน่ เนน้ใหเ้กดิความทา้ทาย (Challenge) กลา้คดิ กลา้ฝัน ถา้ไมส่ าเร็จ
ไมใ่ชค่วามผดิ เนน้ท า ไมเ่นน้วัดผล

• เนน้ Conversation Feedback & Recognition



The essence of Strategy is choosing what 
not to do, the essence of Execution is 

truly not doing it

Micheal E. Porter



Strategic Management System

Strategy Development

Strategy Deployment

นโยบายบรษิทัแม่

Customer

Value PropositionSWOT Analysis

หมวด 3

Risk Mgt.

Balance Scorecard

KPI

Strategy Map

HR master plan

IT master plan

หมวด 4

ระบบตดิตามประเมนิผล

หมวด 5

บรหิารคน

หมวด 6

บรหิารกระบวนงาน
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KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Internal
environment

Strategic Objectives

External
environment

Project

Activity

Program

Shared
Values

Core
Competency

KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Mission

Vision

ยทุธศาสตร4์มติิ

ยทุธวธิี

Organization Goal

3 41 2

Past
Performance

KPIs

Strategic Planning Model

วางแผน

ปฏบิตั ิ

C/SH Requirement นโยบาย
หน่วยเหนอื
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2. กลยุทธ์
(Strategy)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์(Strategy Development)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัต ิ(Strategy Implementation)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึวธีิกำรทีอ่งคก์รใช้ในกำรสร้ำงกลยุทธ ์เพือ่ตอบสนองควำมทำ้ทำย

และเพิม่ควำมได้เปรียบ และวธีิกำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงำนและสมรรถนะหลัก 
และถำมถงึวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ ำคัญและเป้ำประสงค.์ ทัง้นี ้เพือ่ท ำใหผ้ลกำร
ด ำเนินกำรโดยรวม ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และควำมส ำเร็จในอนำคตดยีิง่ขึน้.

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึวธีิกำรทีอ่งคก์รใช้ในกำรแปลงวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธไ์ปสู่

แผนปฏบัิตกิำรเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์หล่ำน้ัน รวมทัง้วธีิกำรทีอ่งคก์รประเมนิ
ควำมก้ำวหน้ำเทยีบกับแผนปฏิบัติกำร เพือ่ท ำใหม่ั้นใจว่ำองคก์รมกีำรถ่ำยทอดกลยุทธ ์สู่กำร
ปฏบิัต ิและบรรลุเป้ำประสงคข์ององคก์ร.



(1) วำงแผนเชงิกลยุทธ์

(2) กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธข์ององคก์รกระตุ้นและท ำให้เกิด
นวัตกรรม

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์

ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์

(3) รวบรวมและวเิครำะหข้์อมูลทีม่ีควำมส ำคัญ และพัฒนำ
สำรสนเทศเพือ่ใช้ในกระบวนกำรวำงแผนเชงิกลยุทธ์

(4) ตัดสินใจว่ำกระบวนกำรทสี ำคัญใดจะด ำเนินกำรโดยบุคลำกร
ขององคก์รและกระบวนกำรใดด ำเนินกำรโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร

7.4ข

6.1, 6.2

4.1

4.2

1.1

(2) วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รสำมำรถสร้ำงสมดุลที่
เหมำะสมระหว่ำงควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยและแข่งขัน
กันเองในองคก์ร

(1) วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ ำคัญ ให้ระบุตำรำงเวลำทีจ่ะบรรลุ
วัตถุประสงค์

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรจดัท ำกลยุทธ์

4.1ข.

หมวด 
1-6
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2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์

ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์
(Strategy Development PROCESS)

ข. วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
(STRATEGIC OBJECTIVES)
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ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์
(Strategy Development PROCESS)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์
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ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์
(Strategy Development PROCESS)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์
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ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์
(Strategy Development PROCESS)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์
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ก. กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ ์
(Strategy Development PROCESS)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์
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ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
(STRATEGIC OBJECTIVES)

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำกลยุทธ์



7.4ข.

(1) แผนปฏบัิตกิำรทีส่ ำคัญทัง้ระยะสั้นและระยะยำวขององคก์ร

(2) ถ่ำยทอดแผนปฏบัิตกิำรสู่กำรปฏบัิติ

ปรับเปลี่ยนและน ำแผนปฏบัิตกิำรไปปฏบัิต ิในกรณีทีส่ถำนกำรณบ์ังคับ
ใหต้้องปรับแผนและน ำไปปฏบิัตอิย่ำงรวดเร็ว

ก. กำรจัดท ำแผนปฏบิัตกิำรและกำรถ่ำยทอด                    
สู่กำรปฏบิตั ิ

ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏบิตักิำร 

(3) ให้ม่ันใจว่ำมทีรัพยำกรด้ำนกำรเงนิและด้ำนอืน่ๆ พร้อมใช้ในกำร
สนับสนุนแผนปฏบัิตกิำรจนประสบควำมส ำเร็จและบรรลุพนัธะผูกพัน
ในปัจจุบัน

(4) แผนด้ำนบุคลำกรทีส่ ำคัญทีส่นับสนุนวัตถุประสงค ์เชิงกลยุทธแ์ละ
แผนปฏบัิตกิำรทัง้ระยะสั้นและระยะยำว

(5) ตัววัดหรือตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนินกำรทีใ่ช้ตดิตำมควำมส ำเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏบิัตกิำร

(6) กำรคำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำ ของกำรวำงแผน 
ทัง้ระยะสั้นและระยะยำวขององคก์ร ตำมตัวชีวั้ดทีร่ะบุไว้

2.2ข.

4.1ข.

2.1ข.

หมวด 5

หมวด 6

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบตัอิยำ่งไร

1.1

หมวด 
3,4,5,6
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ก. กำรจัดท ำแผนปฏบัิตกิำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏบัิติ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

ข. กำรปรับเปลีย่นแผนปฏบัิตกิำร 
(ACTION PLAN Modification)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัตอิย่ำงไร
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ก. กำรจัดท ำแผนปฏบิตักิำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏบิตัิ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัตอิย่ำงไร
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ก. กำรจัดท ำแผนปฏบิตักิำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏบิตัิ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัตอิย่ำงไร
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ก. กำรจัดท ำแผนปฏบิตักิำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏบิตัิ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัตอิย่ำงไร
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ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏบิตักิำร 
(ACTION PLAN Modification)

2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ
องคก์รน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัตอิย่ำงไร



ผลลัพธด์้ำนกำรบรรลุกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติกำร                 
ขององคก์ร

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดูแลองคก์ร 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิัติ

1.1

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด้์ำนภำระควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลองคก์ร

(3) ผลลัพธด์้ำนกฎหมำยและกฎระเบยีบข้อบังคับ

(4) ผลลัพธด์้ำนกำรประพฤติปฏิบัตอิย่ำงมจีริยธรรม

(1) ผลลัพธด์้ำนกำรส่ือสำรของผู้น ำระดับสูง                             
และกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำ

(5) ผลลัพธด์้ำนควำมผำสุกของสังคมและกำรสนับสนุน
ชุมชนทีส่ ำคัญ

หมวด 2

1.2
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ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ
(Strategy Implementation RESULTS)

ก. ผลลัพธด์ำ้นกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดแูลองคก์ร 
และควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
(Leadership, GOVERNANCE and Societal Responsibility RESULTS)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร
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ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิ
(Strategy Implementation RESULTS)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร



(1) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงนิ

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด

7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด
ผลลัพธด์้ำนควำมม่ันคงทำงกำรเงนิเป็นอย่ำงไร

(2) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด
2.2

4.1ก(1)
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ก. ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด 
(Financial and Market RESULTS)

7.5 ผลลัพธด์้ำนกำรเงนิและตลำด
ผลลัพธด์้ำนควำมม่ันคงทำงกำรเงนิเป็นอย่ำงไร
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ



Information Management System

Information 

Gathering

Analyze & 

Making Decision

Monitoring &

Evaluation

แผนและตวัชีว้ดั

หมวด 2

Customer Database

หมวด 3

HRIS

หมวด 5

Quality & Process 

Mgt. KPIs หมวด 6

ระบบ MIS

BSC/

Result based mgt.

Knowledge

Mgt.

Strategic LearningBenchmarking



SIPOC Model/Value chain model

Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูร้บัสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปจัจยัน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปจัจยัคอืใคร
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Are We Doing The Right Things?

(What?)
Are We Doing Things Right?

(How?)

OutputInput Process Outcome

Performance    Measurement

Leading indicator
Check point

Process indicator
Efficiency

Means
วธิกีาร

Lagging indicator
Control point

Result indicator
Effectiveness

End
เป้าหมาย

Supplier

Value Chain: SIPOC Model 
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กระบวนการจดัการความรู ้

1. การบ่งช้ีความรู ้

(Knowledge Identification)

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขา้ถึงความรู ้(Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้(Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู ้(Learning)

เราตอ้งมีความรูเ้ร่ืองอะไร

เรามีความรูเ้ร่ืองนั้นหรือยงั

ความรูนั้้นท าใหเ้กดิประโยชน์กบัองคก์รหรือไม่

ท าใหอ้งคก์รดีข้ึนหรือไม่

มีการแบง่ปันความรูใ้หก้นัหรือไม่

เราน าความรูม้าใชง้านไดง่้ายหรือไม่

ความรูอ้ยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ย่างไร

จะแบง่ประเภท หัวขอ้อย่างไร

จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณอ์ย่างไร



ใครเก่งทีสุ่ด

เรำอยู่ทีไ่หน ตัวชีวั้ด

ตัวชีวั้ด (Benchmark)

BEST PRACTICESเขำท ำอย่ำงไร

เรำจะท ำอย่ำงไรใหด้กีว่ำเขำ น ำ Best Practices

มำประยุกตใ์ช้เพือ่

ปรับปรุงตนเอง

Benchmarking
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4. กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรจัดกำรควำมรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management)

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational)

4.2 กำรจดักำรสำรสนเทศ และกำรจดักำรควำมรู้
(Information, and Knowledge Management)

เจตจ ำนง
หัวข้อนีถ้ำมถงึวธีิกำรทีอ่งคก์รใช้ในกำรเลือก ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศส ำหรับกำรวัด           

ผลกำรด ำเนินกำร กำรวเิครำะห ์และกำรทบทวน เพือ่สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรปรับปรุง                   
กำรด ำเนินกำรขององคก์ร. หัวข้อนีเ้ป็นศูนยก์ลำงของกำรรวบรวมและวเิครำะหข้์อมูลและสำรสนเทศ
ในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรและระบบกำรจัดกำรทีม่ีกำรบูรณำกำร โดยอำศัยข้อมูลและสำรสนเทศ
ด้ำนกำรเงนิและด้ำนอืน่ๆ.จุดประสงคข์องกำรวัดผลกำรด ำเนินกำร กำรวเิครำะห ์กำรทบทวน             
และกำรปรับปรุงเพือ่ชีน้ ำกำรจัดกำรกระบวนกำรขององคก์รใหบ้รรลุผลลัพธข์ององคก์รและ
วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ ำคัญ อกีทัง้เพือ่คำดกำรณแ์ละตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงทีร่วดเร็ว   
หรือไม่ได้คำดคดิ หรือกำรเปล่ียนแปลงจำกภำยนอกองคก์ร รวมถงึเพือ่ระบุวธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศ                
ขององคก์รทีน่ ำมำแบ่งปัน.

เจตจ ำนง
หัวข้อนีถ้ำมถงึวธีิกำรทีอ่งคก์รใช้ในกำรสร้ำงและจัดกำรสินทรัพยท์ำงควำมรู้ และท ำให้

ม่ันใจถงึคุณภำพและควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ โดยมีเป้ำหมำยเพือ่ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเพือ่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขององคก์ร



(2) น ำผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรไปใช้ในกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของเร่ืองทีต้่องน ำไปปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง            
และน ำไปเป็นโอกำส ในกำรสร้ำงนวัตกรรม

(1) ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเพือ่ตดิตำมกำรปฏบัิตกิำรประจ ำวัน
และผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมขององคก์ร

ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขดีควำมสำมำรถขององคก์ร

ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร

(2) เลือกและใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ เพือ่สนับสนุนกำร
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง

(3) เลือกและใช้ข้อมูลและสำรสนเทศจำกเสียงของลูกค้ำและตลำด

(4) ใหม่ั้นใจว่ำระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร สำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเร็ว หรือไม่ได้
คำดคิด ทัง้จำกภำยในและภำยนอก

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร

(1) คำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินกำรในอนำคต

หมวด 7

ข. กำรวิเครำะห ์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร

6.1

6.2

2.2ก(6)

2.2ก(5)

หมวด 1

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Measurement)

ข. กำรวเิครำะห ์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE ANALYSIS and Review)

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Improvement)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมวีธีิกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Measurement)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Measurement)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ข. กำรวิเครำะห ์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE ANALYSIS and Review)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Improvement)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
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ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(PERFORMANCE Improvement)

4.1 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
องคก์รมีวธิีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วเิครำะหแ์ละปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร



7.1ข., 7.3

(1) ทวนสอบและท ำใหม่ั้นใจถงึคุณภำพของข้อมูลและ
สำรสนเทศขององคก์ร

(2) ท ำใหม่ั้นใจว่ำข้อมูลและสำรสนเทศขององคก์รมี
ควำมพร้อมใช้งำน

(1) สร้ำงและจัดกำรควำมรู้ขององคก์ร

(2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศในองคก์ร

ก. ข้อมูล และสำรสนเทศ

ข. กำรจดักำรควำมรู้

(3) ใช้องคค์วำมรู้และทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ใหก้ำร
เรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถกีำรปฏบิตังิำนขององคก์ร

หมวด
ต่ำงๆ 

4.2 กำรจดักำรสำรสนเทศและกำรจดักำรควำมรู้: 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศและสินทรัพยท์ำงควำมรู้
ขององคก์ร
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4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจดักำรควำมรู้: 
องคก์รมวีธีิกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ และสนิทรัพยท์ำงควำมรู้
ขององคก์ร

ข. ควำมรู้ขององคก์ร 
(Organizational Knowledge)

ก. ข้อมูล และสำรสนเทศ 
(Data and Information)
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ก. ข้อมูล และสำรสนเทศ 
(Data and Information)

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้: 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ และสินทรัพยท์ำงควำมรู้
ขององคก์ร
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ข. ควำมรู้ขององคก์ร 
(Organizational Knowledge)

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้: 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ และสินทรัพยท์ำงควำมรู้
ขององคก์ร
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ข. ควำมรู้ขององคก์ร 
(Organizational Knowledge)

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้: 
องคก์รมวีธิีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ และสนิทรัพยท์ำงควำมรู้
ขององคก์ร
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ
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Product Development

Order Fulfillment

Supply Chain Management

Customer Service

Function Process

Function & Process





Process Management System

Process

Define

Process

Control

Process

Evaluation

ปรบักระบวนการ

ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

หมวด 2

Customer Requirement

หมวด 3 Legal, Standard,

New Technology

Org. Core 

Competency
SOP, Work manual

IQA, Patrol

Process

Improvement

Process Spec. & KPIs

PDCA, 6 Sigma
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6. กำรปฏิบัตกิำร
(Operations)

6.1  กระบวนกำรท ำงำน (Work Processes)

6.2  ประสทิธิผลของกำรปฏบิัตกิำร (Operational Effectiveness)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึกำรจัดกำรกระบวนกำรด้ำนผลิตภณัฑ ์กระบวนกำรท ำงำน 

ทีส่ ำคัญ และกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยมจุีดมุ่งหมำยเพือ่สร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่ลูกค้ำ              
และท ำใหอ้งคก์รบรรลุผลส ำเร็จและยั่งยนื.

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึวิธีกำรทีอ่งคก์รท ำใหม่ั้นใจถงึประสิทธิผลของกำรปฏบิัตกิำร

เพือ่ใหม้สีภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัและส่งมอบคุณค่ำแก่ลูกค้ำ บอ่ยคร้ัง  
ทีก่ำรปฏบิตักิำรทีม่ปีระสิทธิผลมักขึน้อยู่กับกำรควบคุมต้นทุนโดยรวมของกำร
ปฏบิตักิำร และรักษำระบบสำรสนเทศใหม้คีวำมเชื่อถอืได้ ควำมปลอดภยั และมีกำร
รักษำควำมปลอดภยับนโลกไซเบอร์



(2) กระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญขององคก์ร

(1) ม่ันใจได้ว่ำกำรปฏบัิตงิำนประจ ำวันของกระบวนกำรท ำงำนเหล่ำนี ้            
จะเป็นไปตำมข้อก ำหนดทีส่ ำคัญ

(2) ก ำหนดกระบวนกำรสนับสนุนทีส่ ำคัญ

ก. กำรออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำร

7.1

ข. กำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำร

(3) ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพือ่ปรับปรุงผลิตภัณฑ ์                          
และผลกำรด ำเนินกำร เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลัก
ขององคก์ร และลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร

ตดิตำมโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรม

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม

(1) จัดท ำข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำรท ำงำน
2.1ก(4)

2.2

หมวด 3

4.1ก(2)

4.1ก(3)

2.1ก(2)

จัดกำรหว่งโซ่อุปทำน

ค. กำรจัดกำรหว่งโซ่อุปทำน

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จดักำร และปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ

(3) ออกแบบผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำรท ำงำนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
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ก. กำรออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนกำร 
(Product and PROCESS Design)

ข. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
(PROCESS Management and Improvement)

ค. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
(Supply Chain Management)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ

ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(INNOVATION Management)
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ก. กำรออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำร 
(Product and PROCESS Design)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ
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ข. กำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำร 
(PROCESS Management and Improvement)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ
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ข. กำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำร 
(PROCESS Management and Improvement)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ
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ค. กำรจัดกำรหว่งโซ่อุปทำน
(Supply Chain Management)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ
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ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม
(INNOVATION Management)

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
และกระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ



7.1

(1) ท ำให้ม่ันใจว่ำระบบสำรสนเทศมีควำมเชือ่ถอืได้

ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร

ข. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

(1) ท ำให้เกิดสภำพแวดล้อมกำรปฏบัิตกิำรทีป่ลอดภยั

ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภยัและต่อภำวะ
ฉุกเฉิน

ควบคุมต้นทุนโดยรวมของกำรปฏิบัตกิำร

(2) ท ำให้ม่ันใจว่ำองคก์รมีกำรเตรียมพร้อมต่อภยัพบัิต ิ                  
หรือภำวะฉุกเฉิน

2.2ข.

2.2

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตกิำร
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำใหม่ั้นใจว่ำมกีำรบริหำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร
อย่ำงมีประสิทธิผล

(2) ท ำให้ม่ันใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศทีอ่่อนไหวมหรือส ำคัญ                
มีควำมปลอดภยัและมีกำรป้องกันภยับนโลกไซเบอร์



133TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. ประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกระบวนกำร 
(PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)

ข. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
(Management of Information Systems)

ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตกิำร
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำใหม่ั้นใจว่ำมกีำรบริหำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร
อย่ำงมีประสิทธิผล
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ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร 
(PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตกิำร
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำใหม่ั้นใจว่ำมกีำรบริหำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร
อย่ำงมีประสิทธิผล
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ข. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
(Management of Information Systems)

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตกิำร
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำใหม่ั้นใจว่ำมกีำรบริหำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร
อย่ำงมีประสิทธิผล



136TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภยัและภำวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตกิำร
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำใหม่ั้นใจว่ำมกีำรบริหำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร
อย่ำงมีประสิทธิผล



ผลลัพธด์้ำนผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรทีใ่หบ้ริกำรลูกค้ำ

(1) ผลลัพธด์้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพ                       
ของกระบวนกำร

ก. ผลลัพธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีใ่หบ้ริกำร
ลูกค้ำ

ข. ผลลัพธด์้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
ท ำงำน

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด์้ำนควำมปลอดภยัและกำรเตรียมพร้อมต่อ
ภำวะฉุกเฉิน

ผลลัพธด์้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

ค. ผลลัพธด์้ำนกำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน

หมวด 3

P1ข(2)

หมวด 6

หมวด 4
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7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร: 
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร

ข. ผลลัพธด์้ำนประสทิธิผลของกระบวนกำรท ำงำน
(WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)

ค. ผลลัพธด์้ำนกำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน 
(Supply-Chain Management RESULTS)

ก. ผลลัพธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีมุ่่งเน้นลูกค้ำ 
(CUSTOMER Focused Product and Service RESULTS)
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ข. ผลลัพธด์้ำนประสทิธิผลของกระบวนกำรท ำงำน
(WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร
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ค. ผลลัพธด์้ำนกำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน 
(Supply-Chain Management RESULTS)

7.1 ผลลัพธด์้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ
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5. บุคลำกร
(Workforce)

5.1  สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (WORKFORCE Environment)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึระบบขององคก์รในเร่ืองกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

กำรพฒันำบุคลำกร เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถและกระตุ้นใหบุ้คลำกรทุกคนปฏิบัตงิำนใหอ้งคก์ร
ได้อย่ำงมปีระสิทธิผลและเตม็ควำมสำมำรถ โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สนับสนุน ผลกำร
ด ำเนินกำรทีด่ขีององคก์ร เพือ่น ำสมรรถนะหลักขององคก์รมำใช้ และเพือ่ส่งเสริมให้องคก์ร
บรรลุแผนปฏบัิตกิำร และท ำใหม่ั้นใจว่ำมคีวำมส ำเร็จในปัจจุบันและในอนำคต.

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึควำมต้องกำรด้ำนขดีควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร                     

วธีิตอบสนองควำมต้องกำรเหล่ำน้ันเพือ่ให้งำนขององคก์รบรรลุผล รวมทัง้ถำมถงึวิธีกำร           
ทีท่ ำใหอ้งคก์รม่ันใจได้ว่ำบรรยำกำศในกำรท ำงำนเกือ้หนุนกำรปฏิบัติงำน. จุดมุ่งหมำยเพือ่ให้
เกิดสภำพแวดล้อมทีม่ปีระสิทธิผลทีส่่งผลใหก้ำรท ำงำนขององคก์รบรรลุผลส ำเร็จ                
และสำมำรถเกือ้หนุนบุคลำกรได้.





Are your staff engaged?

A

B
C



Performance 
Planning

Performance 
Development

Performance 
Evaluation

Reward &

Recognition



ลูกค้า/บคุลากร 3 วยั

• Baby Boomer ... 50 ปีขึน้ไป
• Gen X ... 30-50 ปี
• Millennium ... น้อยกว่า 30 ปี



(1) ประเมินควำมต้องกำรด้ำนขดีควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง
บุคลำกร

(2) สรรหำว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรใหม่ไว้

ก. ขดีควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร

ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร

(4) จัดรูปแบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกร

(3) เตรียมบุคลำกรให้พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร
ด้ำนขดีควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร

7.3

(2) สนับสนุนบุคลำกรโดยจัดใหม้ีกำรบริกำร สิทธิประโยชนแ์ละ
นโยบำย

(1) สร้ำงควำมม่ันใจด้ำนสุขภำพสวัสดภิำพของบุคลำกร และ
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึสถำนทีท่ ำงำนของบุคลำกร

2.2

2.2ก(4)

2.1

5.2ข(1)

1.1

หมวด 6

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิผล
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ก. ขดีควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 
(WORKFORCE Climate)

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมปีระสิทธิผล



150TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิผล
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ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมปีระสิทธิผล



152TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิผล
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ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 
(WORKFORCE Climate)

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คลำกรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิผล



(1) เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองคก์รให้เกิดกำรส่ือสำรทีเ่ปิดกว้ำง กำร
ท ำงำนทีใ่ห้ผลกำรด ำเนินกำรทีด่แีละบุคลำกรทีม่ีควำมผูกพัน

(2) ก ำหนดปัจจัยส ำคัญทีส่่งผลต่อควำมผูกพนัของบุคลำกร

ก. ควำมผูกพนัและผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร 

ข. กำรพฒันำบุคลำกรและผู้น ำ

(3) ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
(4) ระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏบิัตงิำนของบุคลำกรสนับสนุน           

ให้เกิดกำรท ำงำนทีใ่ห้ผลกำรด ำเนินกำรทีด่แีละควำมผูกพนั
ของบุคลำกร

7.3

(2) ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้
และพัฒนำ

(1) ระบบกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ สนับสนุนควำมต้องกำร            
ขององคก์รและกำรพฒันำตนเองของบุคลำกร ผู้บริหำร          
และผู้น ำ

หมวด 7

5.1ข.

(3) จัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชพีกำรงำนของบุคลำกรและผู้น ำ
ในอนำคตขององคก์ร

หมวด 1

2.2

1.1

P1ก(3)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี
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5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี

ก. ควำมผูกพันและผลกำรปฏบัิตงิำนของบุคลำกร
(WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMANCE)

ข. กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 
(WORKFORCE and Leader Development)
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ก. ควำมผูกพนัและผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร
(WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMANCE)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี



157TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. ควำมผูกพนัและผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร
(WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMANCE)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี
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ก. ควำมผูกพนัและผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร
(WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMANCE)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี
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ข. กำรพฒันำบุคลำกรและผู้น ำ
(WORKFORCE and Leader Development)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี
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ข. กำรพฒันำบุคลำกรและผู้น ำ
(WORKFORCE and Leader Development)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร:
องคก์รมวีธีิกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่ผีลกำรด ำเนินกำรทีด่ี



(1) ผลลัพธด์้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง
บุคลำกร

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร

7.3 ผลลัพธด์้ำนบุคลำกร
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด์้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน

(3) ผลลัพธด์้ำนควำมผูกพนัของบุคลำกร

(4) ผลลัพธด์้ำนกำรพฒันำบุคลำกรและผู้น ำองคก์ร

หมวด 6

หมวด 5

2.2
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7.3 ผลลัพธด์้ำนบุคลำกร:
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรเป็นอย่ำงไร

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(WORKFORCE Focused RESULTS)



163TQA Training Program 2018 Copyright © 2018 OTQA, all rights reserved

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(WORKFORCE Focused RESULTS)

7.3 ผลลัพธด์้ำนบุคลำกร:
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรเป็นอย่ำงไร
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เกณฑร์ำงวัลคุณภำพแหง่ชำติ



Leadership System

Direction

Policy

Action

Evaluation

Management Review

การพฒันา

ประเทศ

ควบคมุภายใน

ตรวจสอบภายใน

บรหิารความเสีย่ง

แผนกลยทุธ์

แผนธรุกจิ

Good Governance

CSR

Legal & Ethic

Change Mgt.

Conflict Mgt.

Risk Mgt.

Communication

Strategy

BSC

KPIs

หมวด 4: IT & KM

Management Cockpit

นโยบายบรษิทัแม่

Vision

Mission

Value

Customer

Stakeholder
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BOSS  VS.  LEADER



Leader’s Time



The 5 Levels of Leadership  by John C. Maxwell 
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1. กำรน ำองคก์ร
(Leadership)

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดับสูง (Senior Leadership)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึประเดน็ควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญของผู้น ำระดับสูง โดยม ี         

จุดมุ่งหมำยเพือ่สร้ำงองคก์รทีป่ระสบควำมส ำเร็จทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคต

1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์รและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(Governance and Societal Responsibilities)

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถงึประเดน็ส ำคัญๆ ในระบบกำรก ำกับดูแลองคก์ร รวมถงึ           

กำรปรับปรุงของผู้น ำระดับสูงและระบบกำรน ำองคก์ร. นอกจำกนี ้ยังถำมถงึวิธีกำร     
ทีอ่งคก์รท ำใหม่ั้นใจว่ำบุคลำกรทุกคนในองคก์รได้ประพฤตปิฏบิตัติำมกฎหมำยและ
จริยธรรม รวมทัง้แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชนทีส่ ำคัญ



(1) ผู้น ำระดับสูงก ำหนดวสัิยทัศนแ์ละค่ำนิยม

(2) กำรปฏิบัตตินของผู้น ำระดับสูงแสดงใหเ้หน็ถงึควำมมุ่งม่ัน  
ต่อกำรประพฤตปิฏิบัตติำมกฎหมำยและกำรประพฤตปิฏิบัติ
อย่ำงมีจริยธรรม

ก. วิสัยทศัน ์และค่ำนิยม 

ข. กำรสื่อสำรและผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร

7.4

(1) ผู้น ำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมเพือ่ท ำให้องคก์รประสบ
ควำมส ำเร็จทัง้ในปัจจุบันและในอนำคต

ผู้น ำระดับสูงส่ือสำรและสร้ำงควำมผูกพนักับบุคลำกร
ทั่วทัง้องคก์รและลูกค้ำทีส่ ำคัญ 1.2ก(2)

หมวด 2

1.2ข.

5.2

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง:
ผู้น ำระดบัสูงน ำองคก์รอยำ่งไร

ค. พนัธกจิและผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร

(2) ) ผู้น ำระดับสูงท ำให้เกิดกำรปฏิบัตกิำรอยำ่งจริงจัง                 
เพือ่บรรลุพันธกิจขององคก์ร
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ก. วสัิยทัศน ์และค่ำนิยม 
(VISION and VALUES)

ข. กำรสือ่สำร
(Communication)

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง:
ผู้น ำระดับสูงน ำองคก์รอย่ำงไร

ค. พันธกจิและผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
(Communication and Organizational PERFORMANCE)
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ก. วิสัยทศัน ์และค่ำนิยม
(VISION and VALUES)

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง:
ผู้น ำระดับสูงน ำองคก์รอย่ำงไร
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ข. กำรสื่อสำร
(Communication)

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง:
ผู้น ำระดับสูงน ำองคก์รอย่ำงไร
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ค. พนัธกจิและผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร
(Communication and Organizational PERFORMANCE)

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผู้น ำระดบัสูง:
ผู้น ำระดับสูงน ำองคก์รอย่ำงไร



(1) ท ำให้ม่ันใจว่ำมีระบบกำรก ำกับดูแลทีม่ีควำมรับผิดชอบ
(2) ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูง                              

และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลองคก์ร

ก. กำรก ำกับดูแลองคก์ร 

ข. กำรประพฤตปิฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติ
อย่ำงมีจริยธรรม

7.4

(2) ส่งเสริมและสร้ำงควำมม่ันใจว่ำปฏสัิมพันธทุ์กด้ำนขององคก์ร
เป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม

(1) ค ำนึงถงึควำมผำสุกและผลประโยชนข์องสังคมเป็นส่วนหน่ึง
ในกลยุทธแ์ละกำรปฏิบัตกิำรประจ ำวัน

ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

(2) สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนทีส่ ำคัญขององคก์ร

(1) ด ำเนินกำรและคำดกำรณล่์วงหน้ำในด้ำนกฎหมำย 
กฏระเบยีบข้อบังคับ และควำมกังวลของชุมชน
ทีม่ีต่อผลิตภณัฑแ์ละกำรปฏิบัตกิำร

2.1

1.1

5.2ข.

หมวด 6

หมวด 5

1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์รและควำมรับผิดชอบต่อสังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดูแลองคก์ร และท ำใหบ้รรลุผล
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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1.2 กำรก ำกับดแูลองคก์รและควำมรับผิดชอบตอ่สังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอยำ่งไรในกำรก ำกับดแูลองคก์ร และท ำใหบ้รรลุผล
ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม

ก. กำรก ำกับดูแลองคก์ร 
(Organizational GOVERNANCE)

ข. กำรประพฤตปิฏบิัตติำมกฎหมำยและมจีริยธรรม 
(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)

ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Societal Responsibilities)
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ก. กำรก ำกับดูแลองคก์ร (Organizational GOVERNANCE)

1.2 กำรก ำกับดแูลองคก์รและควำมรับผิดชอบตอ่สังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอยำ่งไรในกำรก ำกับดแูลองคก์ร และท ำใหบ้รรลุผล
ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม
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ก. กำรก ำกับดูแลองคก์ร (Organizational GOVERNANCE)

1.2 กำรก ำกับดแูลองคก์รและควำมรับผิดชอบตอ่สังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอยำ่งไรในกำรก ำกับดแูลองคก์ร และท ำใหบ้รรลุผล
ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม
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ข. กำรประพฤตปิฏบิตัติำมกฎหมำยและมจีริยธรรม  
(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)

1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์รและควำมรับผิดชอบต่อสังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดูแลองคก์ร และท ำให้บรรลุผล
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์รและควำมรับผิดชอบต่อสังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดูแลองคก์ร และท ำให้บรรลุผล
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ข. กำรประพฤตปิฏบิัตติำมกฎหมำยและมจีริยธรรม  
(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
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ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Societal Responsibilities)

1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์รและควำมรับผิดชอบต่อสังคม:
องคก์รด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดูแลองคก์ร และท ำให้บรรลุผล
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม



ผลลัพธด์้ำนกำรบรรลุกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติกำร                 
ขององคก์ร

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดูแลองคก์ร 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิัติ

1.1

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธก์ำรด ำเนินกำรด้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร

(2) ผลลัพธด้์ำนภำระควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลองคก์ร

(3) ผลลัพธด์้ำนกฎหมำยและกฎระเบยีบข้อบังคับ

(4) ผลลัพธด์้ำนกำรประพฤติปฏบิัตอิย่ำงมีจริยธรรม

(1) ผลลัพธด์้ำนกำรส่ือสำรของผู้น ำระดับสูง                             
และกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำ

(5) ผลลัพธด์้ำนควำมผำสุกของสังคมและกำรสนับสนุน
ชุมชนทีส่ ำคัญ

หมวด 2

1.2



ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ
(Strategy Implementation RESULTS)

ก. ผลลัพธด์ำ้นกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดแูลองคก์ร 
และควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
(Leadership, GOVERNANCE and Societal Responsibility RESULTS)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธก์ำรด ำเนินกำรด้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร



7.4 ผลลัพธด์ำ้นกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธด์ำ้นกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์รเป็นอย่ำงไร

ก. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดูแลองคก์ร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership, GOVERNANCE and Societal Responsibility RESULTS)



ก. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์ร กำรก ำกับดูแลองคก์ร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership, GOVERNANCE and Societal Responsibility RESULTS)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธก์ำรด ำเนินกำรด้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร



ข. ผลลัพธด์้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิ
(Strategy Implementation RESULTS)

7.4 ผลลัพธด์้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดแูลองคก์ร
ผลลัพธก์ำรด ำเนินกำรด้ำนกำรน ำองคก์รและกำรก ำกับดูแลองคก์รเป็นอย่ำงไร


