สรุป การอบรม หลักสูตร TQA Criteria
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้งในระดับภาพรวมจนถึงระดับข้อกาหนด
ต่างๆ (Multiple Requirements)
 สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับความสาเร็จขององค์กร
 ทราบแนวทางประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรได้


หัวใจสาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ความหมาย :
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก
วัตถุประสงค์ :
1. สนับสนุนการนาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
2. ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลสาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัด การ
จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรใช้แนวทางที่บูรณาการในการจัดผลการดาเนินการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิด
 การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร
 การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม
 การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล
ประโยชน์ของการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กร
มีอย่างน้อย 3 ประการ
1. เครื่องมือประเมินตนเอง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการปรับปรุงองค์กร
2. การได้รับรายงานปูอนกลับจากผู้ตรวจประเมิน เมื่อสมัครรับรางวัล เพื่อการปรับปรุงองค์กร
3. ชื่อเสียงขององค์กรจากการที่ได้รับรางวัล

คุณลักษณะสาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์
เกณฑ์มุ่งเน้นผลการดาเนินการระดับองค์กรที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
(2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
(5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
การใช้ตัววัดในมุมมองต่างๆ เหล่านี้รวมกันเพื่อทาให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรมีความสมดุล นั่นคือไม่เอนเอียงไป
ด้านใดด้านหนึ่งเกินไประหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ วัตถุประสงค์หรือเปูาประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. เกณฑ์ไม่ได้กาหนดวิธีการและสามารถปรับใช้ได้
เกณฑ์ประกอบด้วยข้อกาหนดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ไม่ได้กาหนดสิ่งต่อไปนี้
- องค์กรควรมีโครงสร้างอย่างไร
- องค์กรควรหรือไม่ควรที่จะมีหน่วยงานด้านวางแผน ด้านจริยธรรม ด้านคุณภาพ หรือหน้าที่อื่นๆ
- องค์กรควรบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน
เกณฑ์ไม่ได้กาหนดวิธีการไว้ เพราะ
(1) จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างองค์กร
(2) การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
(3) การมุ่งเน้นข้อกาหนดแทนที่จะเน้นวิธีปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
3. เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เปูาประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เปูาประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เป็นรากฐานของโครงสร้างที่บูรณาการกัน
ระหว่างค่านิยมและแนวคิดหลัก โครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการให้คะแนน รวมทั้งการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเป็นเหตุ
และผล และการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เปูาประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ใน
เกณฑ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลยุทธ์แ ละเปูาประสงค์มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ดังนี้ วงจรการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลปูอนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์
วงจรการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
1) การวางแผน ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัด และการถ่ายทอดเพื่อนาข้อกาหนดไปปฏิบัติ
2) การปฏิบัติตามแผน
3) การตรวจประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร
4) การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การเรียนรู้ ปัจจัยนาเข้าใหม่ๆ ข้อกาหนดใหม่ๆ และโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม

4.เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเปูาประสงค์
เกณฑ์และแนวทางให้คะแนน ประกอบด้วย ระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ข้อกาหนด เน้นที่ผลการดาเนินการ 17 หัวข้อ
(2) แนว ทางการให้คะแนน อธิบายถึงมิติต่างๆ ของการตรวจประเมิน ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์รวมถึง
ปัจจัยที่สาคัญต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินในแต่ละมิติ ดังนั้น การตรวจประเมินจึงช่วยให้องค์กรทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุงตามข้อกาหนดทั้ง 17 หัวข้อ และตามระดับความสมบูรณ์ของกระบวนการและผลการดาเนินการที่
กาหนดไว้ในแนวทางการให้คะแนน ด้วยเหตุนี้ การตรวจประเมินจึงนาไปสู่การปฏิบั ติการเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ
ในทุกด้าน ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. (เกณฑ์การมุ่งเน้นผลลัพธ์) การตรวจประเมินจึงเป็นเครื่องมือการจัดการที่มี
ประโยชน์มากกว่าการทบทวนผลการดาเนินการทั่วไป และสามารถปรับใช้กับกลยุทธ์ระบบการจัดการ และองค์กรหลาย
ประเภท
ค่านิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดังนี้
1. การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากรและพันธมิตร
5. ความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นอนาคต
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
11. มุมมองเชิงระบบ
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- เป็น Core Value ของเกณฑ์ ไม่ใช่ขององค์กร
- ถึงเกณฑ์เปลี่ยนแต่ 11 ข้อนี้ไม่เปลี่ยน ถ้า 11 ข้อนี้ของเราดี ถึงเกณฑ์เปลี่ยนเราก็สามารถปรับตัวได้
- ใช้เป็น Core Value ขององค์กรได้ แต่ต้องมั่นใจว่าต้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร

1. การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
- การกาหนดทิศทางองค์กร สร้างค่านิยม
- กาหนดความคาดหวังที่สูง
- ให้มีกลยุทธ์ สร้างบรรยากาศ แรงบันดาลใจ จูงใจ กระตุ้น ส่งเสริม :
1. มุ่งเน้นลูกค้า
2. ให้เกิดผลดาเนินการที่เป็นเลิศ
3. กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
4. สร้างความรู้และขีดความสามารถ
5. นาไปสู่ความยั่งยืน
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ถ้ามี 5 ข้อนี้แสดงว่าผู้นาองค์กรมีศักยภาพ
- ผู้นาองค์กรไม่มีหน้าที่บังคับ หน้าที่บังคับอยู่ที่กฎระเบียบขององค์กร ถ้าบุคลากรมีคุณภาพ
กฎระเบียบจะมีไม่มาก (ทุกคนรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา)
- สร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการและผลการดาเนินการของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์กร
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- มีส่วนร่วมด้วยตนเองในเรื่อง
1. การวางแผน
2. การสื่อสาร
3. การสอนงาน
4. การพัฒนาผู้นาในอนาคต
5. การทบทวนผลการดาเนินงาน
6. การยกย่องชมเชยบุคลากร
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ผู้บริหารต้องทาสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
- องค์กรควรคานึงถึง
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
2. ช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงองค์กร
- อันจะนาไปสู่
1. การได้ลูกค้าใหม่
2. ความพึงพอใจของลูกค้า
3. ความนิยมของลูกค้า
4. การกล่าวถึงในทางที่ดี
5. การรักษาลูกค้าไว้
6. ความภักดี และการขยายธุรกิจ

- ลูกค้า
1. ส่วนที่เป็นปัจจุบัน
2. อนาคต (รวมถึงลูกค้าของคู่แข่ง)
- เพราะฉะนั้น...
1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน
2. คาดการณ์ความปรารถนาในอนาคต
3. เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์
4. ตระหนักต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และสิ่งที่คู่แข่งนาเสนอ
5. รวดเร็วและยืดหยุ่น ต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า สภาวะแวดล้อม และตลาด
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล



การจะให้องค์บรรลุและยั่งยืน จาเป็นต้องมีวิธีการเรียนรู้ในระดับองค์กร และระดับบุคคล มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ
การเรียนรู้ระดับองค์กร ประกอบด้วย
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่เปูาประสงค์ หรือแนวทางใหม่

1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาที่ทาจนเป็นกิจวัตร
2) สิ่งที่ปฏิบัติในทุกระดับตั้งแต่บุคลากร หน่วยงาน และองค์กร
3) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง
4) การเน้นการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร และ
5) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และมีความหมาย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ของพนักงานส่งผล ดังนี้
1) ทาให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรมีความผูกพัน ความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น
2) เกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
3) มีการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร
4) การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้น
ดังนั้น การเรียนรู้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น แต่ควรมุ่งถึงความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า การปรับตัว นวัตกรรม และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อทาให้องค์กรอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและมี
ความได้เปรียบในผลการดาเนินการ การเรียนรู้ยังช่วยชี้นาให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
การเรียนรู้เกิดจากการแชร์ข้อมูลระหว่างกันก็ได้ (ไม่ได้หมายถึงการอบรมเพียงอย่างเดียว)

4. การให้ความสาคัญกับบุคลากรและพันธมิตร
การให้ความสาคัญต่อบุคลากร หมายถึง ความมุ่งมั่นต่อการสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ การพัฒนา และความ
ผาสุกของบุคลากร ซึ่งจะต้องอาศัยการออกแบบกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับสถานที่
ทางานและชีวิตครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน ความท้าทายที่สาคัญในการให้ความสาคัญกับบุคลากร มีดังนี้
1)
2)
3)
4)

การพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้นาองค์กรที่มีต่อความสาเร็จของพนักงาน
การสร้างระบบการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่นอกเหนือจากระบบการให้ผลตอบแทนตามปกติ
ข้อเสนอด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีในองค์กร
การแบ่งปันความรู้ขององค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบุคลากรที่หลากหลาย
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ถ้ามุ่งเน้นบุคลากรต้องให้ความสาคัญกับ 6 หัวข้อนี้
ความร่วมมือภายในองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- การพัฒนาพนักงาน
- การฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน
- การปรับโครงสร้างงาน
- เครือข่ายสายสัมพันธ์ เพื่อความยืดหยุ่นและแบ่งปัน
ความรู้

ความร่วมมือภายนอกองค์กร
- ลูกค้า ผู้ส่งมอบ
- สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน
- คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
o สมรรถนะหลัก / ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
o ช่องทางสู่ตลาดใหม่
o พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ก่อให้เกิดการพัฒนาวัตถุประสงค์ระยะยาว ควรระบุ เงื่อนไขแห่งความสาเร็จกลไกการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ แนว
ทางการประเมินความก้าวหน้า และแนวทางการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ความคล่องตัว (Agility)
ประกอบด้วย :
1) ตอบสนองความต้องการลูกค้าเฉพาะราย
2) ลดระยะเวลาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สู่ตลาด
3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นปัญหาสังคมใหม่ๆ (ในกรณีขององค์กรภาครัฐและ NGO)
ผ่าน 4 แนวทางสาคัญ :
1) ระบบงานใหม่ การปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการให้เรียบง่าย (เชื่อมโยงกับหมวด 6)
2) บุคลากรที่มีความสามารถคร่อมสายงาน
3) การให้อานาจตัดสินใจ
4) การให้ความสาคัญกับรอบเวลา และการติดตามวัดผล
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ทุกหมวดจะมีเรื่อง Agility อยู่

- ทั้งองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น
6. การมุ่งเน้นอนาคต
การวางแผนงานขององค์กรจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความคาดหวังของลูกค้า โอกาสในการ
สร้างธุรกิจใหม่และความร่วมมือทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการจ้างงาน การขยายตัวของ
ตลาดโลก การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าหรือส่วนตลาด รูปแบบทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเชิงกล
ยุทธ์ของคู่แข่ง ดังนั้น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรจึงต้องรองรับปัจจั ยดังกล่าวด้วย การมุ่งเน้น
อนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้นา บุคลากรและผู้ส่งมอบ การวางแผนสืบทอดตาแหน่งที่มีประสิทธิผล การสร้างโอกาส
เพื่อนวัตกรรม และการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความกังวลของสาธารณะ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กระบวนการปฏิบัติการ
และรูปแบบทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนวัตกรรมควรนาองค์กรไปสู่มิติใหม่
ในการดาเนินการ นวัตกรรมไม่จากัดอยู่ในขอบเขตของฝุายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญต่อระบบงาน
กระบวนการ และการปฏิบัติการของสถาบันในทุกๆ ด้าน ผู้นาองค์กรจึงควรชี้นาและบริหารองค์กรเพื่อให้นวัตกรรม
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร รวมทั้งบูรณาการนวัตกรรมเข้าไว้ ในการปฏิบัติงานประจาวัน โดย
มีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรช่วยเกื้อหนุนให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบต้องมีการปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
นวัตกรรมเกิดจากการสั่งสมความรู้ขององค์กรและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็วจึงมีความสาคัญต่อการผลักดันนวัตกรรมขององค์กร
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ถ้ามีสถิติ(ในทางที่ดี) ก้าวกระโดดมากกว่าทุกปีสันนิษฐานว่านั่นคือนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
การวัดผล
- ควรพัฒนามาจากความต้องการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สาคัญ
- อาศัยข้อมูล และสารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกัน
- จาแนกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์
การวิเคราะห์
- กาหนดแนวโน้ม คาดการณ์ เป็นเหตุเป็นผล
- สนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการดาเนินการ การปรับปรุงการปฏิบัติการ การบรรลุผล
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงเพื่อค้นหา “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
การวัดผล ต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ (กับองค์กรอื่นที่คล้ายกัน )

9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
ผู้นาองค์กรควรให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและการ
คานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมในวงกว้าง ผู้นาควรเป็นแบบอยางที่ดีในการให้ความสาคัญเรื่องจริยธรรม
การคุ้มครองปูองกันสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสาธารณะ การคุ้มครองปูองกันสุขอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงผลกระทบของการปฏิบัติการขององค์กรและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น
องค์กรควรให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความสูญเสีย ตั้งแต่ต้นทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การใช้และการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปูองกันมิให้เกิดปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและจัดให้มี
สารสนเทศและการสนับสนุนที่ต้องการเพื่อให้สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความ
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสาธารณะ
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
การวัดผลการดาเนินการขององค์กร จาเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สาคัญ ซึ่งนาไปใช้เพื่อสร้างคุณค่า และรักษาสมดุล
ของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า บุคลากร ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ คู่พันธมิตร สาธารณะ และชุมชน
เมื่อองค์กรสร้างคุณค่าเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญเหล่านี้ ทาให้องค์กรสามารถสร้างความภักดีต่อองค์กร นาไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมด้วย เปูาหมายของการสร้างสมดุลทางคุณค่าบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงและอาจ
ขัดแย้งกันได้ ฉะนั้นกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้มั่นใจ
ได้ว่าแผนและการปฏิบัติต่างๆ สนองความต้องการของทุกฝุาย และหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใช้ตัววัดผลการดาเนินการแบบนาและแบบตาม (Leading & Lagging Measures) ร่วมกันอย่าง
สมดุลเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงจุดเน้นสาคัญในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร การตรวจติดตามผล
การดาเนินการจริงและเป็นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ์
11. มุมมองเชิงระบบ
การจัดผลการดาเนินการโดยรวม จาเป็นต้องอาศัย
 การสังเคราะห์ : การมองในภาพรวมขององค์กร ความต้องการทางธุรกิจ -> สมรรถนะหลัก ->
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ -> แผนปฏิบัติการ -> ระบบงาน -> กระบวนการทางาน
 การทาให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน : ความเชื่อมโยงของข้อกาหนดต่างๆ
 การบูรณาการในประเด็นเฉพาะขององค์กร : องค์ประกอบมีความเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ต้องการ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นในกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุมมองเชิง
ระบบ ครอบคลุมถึง การที่ผู้นาองค์กรให้ความสาคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ผู้นา
ระดับสูงต้องตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และจัดการผลการดาเนินการโดยอาศัยผลลัพธ์เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ มุมมอง
เชิงระบบ ยังหมายรวมถึงการใช้ตัววัด ดัชนีชี้วัด และความรู้ขององค์กรเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สาคัญนั่นหมายถึงการเชื่อมโยง
กลยุทธ์เหล่านั้นเข้ากับระบบงานและกระบวนการที่สาคัญและการจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการโดยรวม และทาให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
ดังนั้น มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองค์กร และการจัดการกับองค์กรประกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุ
ความสาเร็จขององค์กร

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ข้อกาหนดต่างๆ ของเกณฑ์รางวั ลคุณภาพแห่งชาติแบ่งเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ
1. การนาองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลัพธ์
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
11 Core Value สามารถจัดลงใน 7 หมวดได้ทั้งหมด
เป้าหมายของการบริหารองค์กรคืออะไร
 ผลกระกอบการ
 ผลตอบแทนการลงทุน
 การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 ความสามารถในการแข่งขัน
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การบรรลุพันธกิจ
 การเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 บุคลากรมีความผาสุก
 ความยั่งยืนขององค์กร
เป้าหมายของการใช้ TQA คือทาให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ
 TQA คือ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ความสาเร็จขององค์กร คือ ความสาเร็จของการใช้เกณฑ์ TQA ไม่ใช่คะแนนหรือรางวัล TQA
 TQA เป็นแผนที่ให้องค์กร เป็นกระจกส่งให้องค์กรเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง ทาให้สามารถวางกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาองค์กร อันจะส่งผลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สิ่งที่องค์กรควรให้ความสาคัญมากที่สุด
- อะไรคือเปูาหมายขององค์กร

1

- อะไรคือความท้าทายขององค์กร

- เราเข้าใกล้เปูาหมายมากขึ้นหรือไม่

4

- เราเอาชนะความท้าทายได้หรือไม่

ถ้าทาได้บรรลุผล

- อะไรคือบริบทสาคัญขององค์กร
ใช้เป็นแนวทาง

- การบริหารงานของเราเป็นระบบแล้ว
หรือยัง

2

- เราควรต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้าง

3

- ระบบของเรามีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่
ทาให้เราบรรลุเปูาหมายหรือไม่

โครงร่างองค์กรที่สาคัญ
โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมขององค์กร เป็นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงาน และเป็นความท้าทาย
สาคัญที่องค์กรเผชิญอยู่
โครงร่างองค์กรจะทาให้องค์กรเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่สาคัญ ซึ่งกาหนดสภาพแวดล้อม
ด้านการดาเนินการ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies)
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรีย บเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบต่อวิธีการดาเนินงานและการ
ตัดสินใจขององค์กร ดังนั้น โครงร่างองค์กรจะช่วยให้องค์กรเข้าใจได้ดีขึ้นในบริบทของการดาเนินงาน ข้อกาหนดที่สาคัญ
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งความต้องการ โอกาสและ
ข้อจากัดที่มีผลต่อระบบการจัดการผลการดาเนินการขององค์กร
โครงร่างองค์กรมีสองส่วน
1. ลักษณะองค์กร : ลักษณะที่สาคัญขององค์กรคืออะไร
จุดประสงค์
หัวข้อนี้กล่าวถึงลักษณะและความสัมพันธ์ที่สาคัญที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและยังกล่าวถึงระบบการ
กากับดูแลองค์กร จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การกาหนดบริบทสาหรับองค์กรและให้องค์กรใช้ในการตอบข้อกาหนดของ
เกณฑ์ในหมวด 1-7
2. สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
จุดประสงค์
หัวข้อนี้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่องค์กรดาเนินงานอยู่ รวมถึงความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ และยังเน้นถึงแนวทางที่องค์กรใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร

และการสร้างนวัตกรรม จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การทาความเข้าใจในความท้าทายสาคัญขององค์กร และเข้าใจระบบ
ในองค์กรที่จะสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
1.ก. ลักษณะองค์กร: สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง (ดูหมายเหตุ 1) ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อ
ความสาเร็จขององค์กรคืออะไร กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คือ อะไร
หมายเหตุ 1 ผลิตภัณฑ์ [1.ก.(1)] หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรนาเสนอในตลาด กลไกการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคสุดท้าย อาจส่งมอบโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจาหน่าย ผู้จัดจาหน่าย ผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญหรือ
พันธมิตร ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร อาจหมายถึง โปรแกรม โครงการหรือบริการต่างๆ
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะเฉพาะของวัฒ นธรรมองค์กรคืออะไร เจตจานง วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ
องค์กรที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
กับพันธกิจขององค์กร
หมายเหตุ 2 สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) [1.ก.(2)] หมายถึง เรื่องที่องค์กรมีความชานาญ
ที่สุด สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึ่งเป็นแกนหลักในการ
ทาให้องค์กรบรรลุพันธกิจ หรือทาให้ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือการบริการของตน สมรรถนะหลักของ
องค์กร (core competencies) มักเป็นสิ่งท้าทายคู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก นอกจากนี้
สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) จะช่วยคงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน (อาจขัดแย้งกับวิสัยทัศน์)
- Core Value คือ วัฒนธรรม (พฤติกรรม) ที่เราอยากให้เป็นเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
- Core Competencies เป็นทักษะ(จุดเด่น) ที่เหนือกว่าคู่แข่งในประเด็นเดียวกัน(อาจดูได้จากความพึงพอใจของ
ลูกค้า)
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการจาแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็น
กลุ่มและประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่านี้มีการศึกษาระดับใดองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้พวกเขาผูกพัน ในการบรรลุพันธ
กิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร บุคลากรและลักษณะงานขององค์กรมี ความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างที่
จัดตั้งให้ทาหน้าที่ต่อรองกับองค์กร สิทธิประโยชน์และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สาคัญ ของ
บุคลากรมีอะไรบ้าง
หมายเหตุ 3 กลุ่มและส่วนของบุคลากรหรือพนักงาน (รวมถึงกลุ่มที่ทาหน้าที่เจรจาต่อรองต่างๆ) [1.ก.(3)] อาจ
จัดแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในการรายงานตามสัญญาจ้าง ทาเลที่ตั้ง ช่วงเวลาการเข้าทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน นโยบายที่ให้ความสาคัญต่อครอบครัวพนักงาน หรือปัจจัยอื่นๆ
หมายเหตุ 7 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรหลายแห่งต้องพึ่งพาอาสาสมัครอย่างมากในการทางานให้สาเร็จ ดังนั้น
เมื่อกล่าวถึงบุคลากรควรรวมถึงอาสาสมัครเหล่านี้ไว้ด้วย [1.ก.(3)]

(4) สินทรัพย์ องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ สาคัญอะไรบ้าง
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ องค์กรดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ อะไรบ้าง กฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรองหรือข้อกาหนดด้าน
การจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับ
องค์กรมีอะไรบ้าง
หมายเหตุ 8 มาตรฐานอุตสาหกรรม [1.ก.(5)] รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่องค์กรดาเนินการอยู่
รวมทั้งจรรยาบรรณและคู่มือนโยบายที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้น สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ภาคส่วนดังกล่าว
อาจเป็นองค์กรการกุศล สมาคมและชมรมวิชาชีพ องค์กรศาสนา หรือภาคส่วนย่อยของหน่วยงานนั้ น
1.ข. ลักษณะองค์กร : ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร โครงสร้างและระบบการกากับดูแลองค์กรมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่าง
คณะกรรมการการกากับดูแลองค์กร ผู้นาระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด (*)
หมายเหตุ 10 สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรบางแห่ง ระบบธรรมาภิบาล และการรายงานผล [1.ข.(1)] อาจ
รวมถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัด มูลนิธิ หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง (*)
กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลิตภัณฑ์ บริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า และการปฏิบัติการ
อย่างไร ความต้องการและความคาดหวัง ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
หมายเหตุ 4 กลุ่มลูกค้า [1.ข.(2)] อาจแบ่งตามความคาดหวัง พฤติกรรม ความนิยม หรือลักษณะที่เหมือนกัน
ภายในกลุ่มหนึ่งอาจมีการแบ่งส่วนของลูกค้าตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่ม องค์กรอาจแบ่งกลุ่มตลาด
ย่อยออกเป็นส่วนตลาดตามสายหรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย มูลค่าทางธุรกิจ ภูมิศาสตร์
หรือปัจจัยอื่นๆ ที่องค์กรใช้ในการจาแนกลักษณะของตลาดที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 5 ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด [1.ข.(2)] อาจรวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของ
เสียต่า ความปลอดภัย การปูองกันภัย การให้ส่วนลด การใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการ
หลังการขาย และการบริการในหลายภาษา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการชุมชน
สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรบางแห่งความต้องการอาจหมายถึง การลดต้นทุนการบริหารจัดการ การให้บริการตาม
บ้าน และความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
หมายเหตุ 10 ลูกค้า [1.ก.(1)] รวมถึง ผู้ใช้และผู้ที่คาดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไรบางแห่ง ลูกค้าอาจรวมถึงสมาชิก ผู้เสียภาษี ประชาชน ผู้รับบริการ ลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ โดยที่ส่วนตลาด
อาจหมายถึงการแบ่งตามกลุ่มผู้มีสิทธิ์

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเราในปัจจุบัน
ความคาดหวัง หมายถึง ลูกค้าใช้บริการเราอยู่ แต่ในอนาคตลูกค้าคาดหวังว่าเราจะตอบสนองเขาได้มากขึ้นตามที่
เขาคาด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
คาว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการ
และความสาเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญ รวมถึงลูกค้า บุคลากร คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
คณะกรรมการกากับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กรที่ดูแลกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ให้ทุน
ดาเนินงาน และชุมนุมในท้องถิ่นและสมาคมวิชาชีพ
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญมีประเภทใดบ้าง มีบทบาทอะไรในการผลิต
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการสนับสนุน เพื่อลูกค้าที่สาคัญ มีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร
และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ กลุ่มเหล่านี้มบี ทบาทอะไรหรือไม่ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ข้อกาหนดสาคัญของ
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคืออะไร
2.ก. สถานการณ์องค์กร : สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน องค์กรอยู่ที่ลาดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์กรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน รวมทั้งจานวนและประเภทของคู่แข่ง
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจานวนที่ราย และคุณลักษณะที่สาคัญของคู่แข่ง เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนด
ว่าอะไรเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมและตลาด องค์กรชั้นนามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลการดาเนินการประจาวัน และปัจจัยต่างๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินการในอนาคต
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร
รวมถึงโอกาสสาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ในธุรกิจเดียวกันมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากธุรกิจอื่นมีอะไรบ้าง และมีข้อจากัดอะไรบ้างในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ (ถ้ามี)
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันอาจรวมถึงวารสารของอุตสาหกรรมและสิ่งตีพิมพ์อื่น กิจกรรมการจัด
ระดับเทียบเคียง รายงานประจาปีของบริษัทมหาชนและองค์กรมหาชน การประชุม (Conference) เครือข่ายในท้องถิ่น
และสมาคมการค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรม

2.ข. สถานการณ์องค์กร : บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญด้านธุรกิจ/บริการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง และด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรคืออะไร
หมายเหตุ 1 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (2.ข) อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การ
ปฏิบัติการ การบริการที่สนับสนุนลูกค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โลกาภิวัตน์ ห่วงโซ่คุณค่า และผู้ที่เกี่ยวข้องความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงสิ่งที่ทาให้องค์กรมีความโดดเด่น เช่น การเป็นผู้นาด้านราคา การให้บริการออกแบบ อัตราของ
การสร้างนวัตกรรม ทาเลที่ตั้งที่ใกล้กับลูกค้า ความสามารถในการเข้าถึง รวมถึงการรับประกันและทางเลือกด้าน
ผลิตภัณฑ์สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรบางแห่ง สิ่งที่ทาให้องค์กรมีความโดดเด่นอาจรวมถึงระดับการส่งผลต่อผู้มี
อานาจตัดสินใจ อัตราส่วนต้นทุนการบริหารจัดการ ชื่อเสียงในด้านการส่งมอบ โปรแกรมหรือการบริการ และเวลาที่รอ
คอยบริการ
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ความท้าทาย หมายถึง เปูาหมายในอนาคต เทียบกับปัจจุบัน
ความได้เปรียบ หมายถึง จุดเด่นที่ควรเน้นเพื่อก้าวกระโดดเหนือกว่าคู่แข่ง
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินผล กระบวนการ
เรียนรู้ระดับองค์กร และกระบวนการสร้างนวัตกรรมคืออะไร
หมายเหตุ 2 การปรับปรุงผลการดาเนินการ (2.ค.) ผ่านการเรียนรู้และการบูรณาการ เป็นมิติการตรวจประเมิน
องค์กรตามระบบการให้คะแนน เพื่อตรวจประเมินระดับความสมบูรณ์ ของแนวทาง และการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
คาถามนี้ช่วยให้องค์กรและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กาหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุง
ผลการดาเนินการขององค์กร แนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นระบบตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ควรสัมพันธ์กับความต้องการขององค์กร และอาจรวมถึงการใช้ Lean Enterprise System, Six
Sigma, มาตรฐาน ISO (เช่น 9000 หรือ 14000) หรือเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและการสร้างนวัตกรรมอื่นๆ มี
องค์กรจานวนเพิ่มขึ้นที่นากระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมาใช้เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ

องค์ประกอบของเกณฑ์ = องค์ประกอบในการบริหารองค์กร

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- TQA จะดูว่า KPI ที่เราตั้งถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ได้ 15% (ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ได้คะแนนเลย)
- KPI ดูย้อนหลัง 3 ปี ได้ 30%
- เทียบกับคู่แข่ง ได้ 35% ขึ้นไป
- ผลลัพธ์ดี, กระบวนการดี, อธิบายได้ = รางวัล
เนื้อหาของเกณฑ์มี 2 กลุม่
PROCESS ITEM
- หมวดที่ 1 การนาองค์กร
- หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
- หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
- หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการ
ความรู้
- หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
- หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

RESULT ITEM
- 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ
- 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
- 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
- 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการ
กากับดูแลองค์กร
- 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หมวดการนาองค์กร กล่าวถึงวิธีการที่ผู้นาระดับสูงกระทาเพื่อชี้นาและทาให้องค์กรมีความยั่งยืน การกาหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และการคาดหวังผลการดาเนินการขององค์กร โดยให้ความสาคัญกับวิธีการที่ผู้นาระดับสูง สื่อสารกับ
บุคคลากร เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นา มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร พัฒนาผู้นาในอนาคต การทาให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและผลการดาเนินการที่ดี
หมวดนี้ยังรวมถึงการกากับดูแลองค์กร และวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อ บรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
•
•
การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
•
•

ชี้นา
ทาให้องค์กรมีความยั่งยืน
สื่อสาร
กระตุ้นให้มีผลการดาเนินการที่ดี

• ระบบการกากับดูแลองค์กร
การกากับดูแลองค์กรและแสดง
• การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
• ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และ
วงกว้าง
การสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ

การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนาองค์กรอย่างไร
ชี้นา
(กาหนด/ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยม)

ทาให้องค์กรยั่งยืน
(สร้างบรรยากาศใน
องค์กร/ผู้นาใน
อนาคต)

กระตุ้นให้เกิดผลการ
ดาเนินการที่ดี

สื่อสาร/
สร้างความผูกพัน

ความยั่งยืน

คาว่า “ความยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความจาเป็นทางธุรกิจในปัจจุบัน มี
ความคล่องตัวและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทาให้พร้อมรับมือต่อธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดล้อมการดาเนินการในอนาคต
องค์กรจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยของอุตสาหกรรมทั้งหมดและปัจจัยที่
เฉพาะเจาะจงขององค์กร
ความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร เทคโนโลยี
ความรู้ ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังรวมถึง การ
เตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินที่กาลังเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ด้วย
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ความยั่งยืน หมายถึง เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงองค์กรก็ยังสามารถดารงอยู่ได้
การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง หัวข้อนี้มุ่งเน้นบทบาทสาคัญของผู้นาระดับสูงในการกาหนดค่านิยมและทิศทาง
การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและทาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมดทุกกลุ่ม และการสร้าง
ให้องค์กรเกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ความสาเร็จขององค์กรต้องอาศัย การมองการณ์ไกลและความมุ่งมั่นต่อการ
ปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และความยั่งยืนขององค์กรเป็นสาคัญ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเอื้อ
อานาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ความคล่องตัว และการเรียนรู้ในระดับองค์กรที่มากยิ่งขึ้น
1.1 ก วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ผู้นาระดับสูงดาเนินการ
อย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมเพื่ อนาไปปฏิบัติโดยผ่านระบบการนาองค์กรไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรที่สาคัญ ลูกค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (*) การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมขององค์กรอย่างไร
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
วิสัยทัศน์ขององค์กร [1.1ก.(1)] ควรเป็นตัวกาหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ได้
อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ต้องสร้างนวัตกรรมในกระบวนการปฏิบัติงาน (แต่ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย, กฎระเบียบ, ข้อบังคับ)
- ภาครัฐต้องคานึงถึงต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ, สกอ, สมศ.)
ระบบการนาองค์กร
คาว่า “ระบบการนาองค์กร” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้นาระดับสูงนามาใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีที่ใช้ตัดสินใจที่สาคัญ การสื่อสาร การนาไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไก
ในการตัดสินใจ การสื่อสาร2ทิศทาง การเลือกและการพัฒนาผู้นาและผู้จัดการรวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการดาเนินการ

ตัวอย่างวิธีการชี้นาองค์กรของผู้นาระดับสูง








ชี้นาผ่านการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์
ชี้นาผ่าน Aspiration
ชี้นาผ่านการกาหนด Hoshin
กาหนดค่านิยมองค์กร
กาหนดปรัชญาองค์กร
กาหนด Credo
กาหนด Guiding Principle
ผู้นาระดับสูงชี้นาองค์กรอย่างเป็นระบบอย่างไร
กาหนดทิศทาง
องค์กร

ประเมินผลและ
ปรับปรุง

ผลักดัน
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์ด้าน
การสื่อสาร
สื่อสารทิศทาง
องค์กร

วางแผน

ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความผูกพัน
ผลลัพธ์ด้านอื่นๆ
ตามพันธกิจ

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร ผู้นาระดับสูงได้สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อสิ่งเหล่านี้
อย่างไร
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
คาว่า “การประพฤติอย่างมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่องค์กรทาให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจการปฏิบัติการ และ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณขององค์ กร และหลักการด้านวิชาชีพ หลักการเหล่านี้
ควรสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับใช้ทั้งหมดขององค์กร รวมทั้งเป็นพื้นฐานสาหรับค่านิย มและวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด”

ตัวอย่างบทบาทผู้นาเรื่องจริยธรรม
กาหนดนโยบาย
และมาตรการ

เป็นแบบอย่างที่ดี

ติดตาม ใส่ใจ
ดูแล

สื่อสารด้วยตนเอง

ส่งเสริม/เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
จริยธรรม

(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรที่จะทาให้องค์กรมีความยั่งยืน ผู้นาระดับสูงดาเนินการ
อย่างไรในการทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในเรื่องดังต่อไปนี้
 สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การ





สร้างนวัตกรรม การเป็นผู้นาในด้านผลการดาเนินการและความคล่องตัวขององค์กร
สร้างวัฒนธรรมบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมความผูกพันของ
ลูกค้า
สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็ นผู้นา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคตขององค์กร

ตัวอย่างวิธีการสร้างความยั่งยืนขององค์กร








การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งกลยุทธ์ (Strategy Driven Org.)
การสร้างให้เป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Org.)
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management)
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Org.)
การสร้างองค์กรที่มีผลการดาเนินการที่ดี (High Performance Org.)
การสร้างให้เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ด้านรับผิดชอบต่อสังคม (Green Org.)
การสร้างความต่อเนื่องของผู้นา (Future Leader Development)

ผู้นาระดับสูงสร้างองค์กรให้ยั่งยืนอย่างเป็นระบบอย่างไร
กาหนดปัจจัยด้าน
ความยั่งยืนองค์กร

ประเมินผลและ
ปรับปรุง

ผลักดันขับเคลื่อน
ให้เกิดการปฏิบัติ

ประเมินเพื่อค้นหา
โอกาสพัฒนา

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้างความ
ความยั่งยืน

วางแผนเพื่อสร้าง
ความยั่งยืน

ระบบการนาองค์กร
ระบบการนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องคานึงถึง ความสามารถและความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น และต้องตั้งความคาดหวังในด้านผลการดาเนินการและการปรับปรุงผลการดาเนิน ให้สูง ระบบการนาองค์กรสร้าง
ความภักดีและการทางานเป็นทีม โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และค่านิยมรวมทั้งการมุ่งไปสู่เปูาประสงค์ร่วมขององค์กร ระบบ
การนาองค์กรกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มและการเสี่ ยงที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตาม
จุดประสงค์และหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน ระบบการนา
องค์กรที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกที่ผู้นาใช้ในการตรวจประเมินตนเอง การรับข้อมูลปูอนกลับ และการปรับปรุง
1.1 ข การสื่อสารและผลการดาเนินการ
(1) การสื่อสาร ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร ผู้นา
ระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร
 สื่อสารการตัดสินใจที่สาคัญ
 มีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสร้างให้มี ผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งการ

ให้ความสาคัญกับลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
สอดคล้องกับหมวดที่ 5

ตัวอย่างการสื่อสารและสร้างความผูกพัน







สื่อสารสองทาง
Town Hall Meeting
การประกาศนโยบายประจาปี
สายตรง CEO
การประชุมประจาเดือน
การประชุมรายไตรมาส







สื่อสารทางเดียว
สารจาก CEO
จดหมายข่าว
จดหมายอิเล็คโทรนิค
วารสารภายในองค์กร
จดหมายเวียน








ผู้บริหารสร้างความผูกพันของบุคลากร
การสื่อสารที่ใกล้ชิดและตรงไปตรงมา
การกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ชัดเจน
การติดตามตัวชี้วัดผลการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอ
ระบบค่าตอบแทนตามผลงาน
ระบบให้รางวัล
ระบบยกย่องชมเชย

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
การสื่อสารมีผลโดยตรงอย่างมีนัยสาคัญ กับระดับความผูกพัน
ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับบุคลากรอย่างไร
กาหนดเนื้อหาที่
จะสื่อสาร

ปรับปรุงระบบ
การสื่อสาร

กาหนดวิธีการที่
จะสื่อสาร

ผลลัพธ์ด้าน
การสื่อสาร
ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความผูกพัน

ประเมินผลการ
สื่อสาร

ทาการสื่อสาร

(2) การทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไร ในการทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดาเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรใน
การระบุสิ่งที่ต้องทาในการตั้งความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ผู้นาระดับสูงคานึงถึงและดาเนินการอย่างไรในการนา
เรื่องการสร้างคุณค่า และทาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาพิจารณา
ผู้นาระดับสูงกระตุ้นบุคลากรให้มีผลดาเนินการที่ดีอย่างไร
กาหนดปัจจัย

ปรับปรุง
แนวทางที่ใช้

ผลลัพธ์ดา้ น
การสร้างความ
ผูกพันกับ
บุคลากร

กาหนด
วิธีการที่ใช้

ผลลัพธ์อื่นๆ ที่
สาคัญของ
องค์กร
ประเมินผล

ดาเนินการ

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
คณะทางาน TQA ต้องเข้าใจเกณฑ์ทั้งหมด และต้องมีการพูดคุยกันตลอดเวลา
ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
7.4 ผลลัพธ์ด้าน
การนาองค์กร (1)
4.1 การวัด วิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ชี้นา
(กาหนด/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยม)

4.1 การวัด วิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ

ทาให้องค์กรยั่งยืน
(สร้างบรรยากาศในองค์กร/
ผู้นาในอนาคต)

กระตุ้นให้เกิดผลการ
ดาเนินการที่ดี

6.2ข การจัดการ
กระบวนการทางาน
5.2 ความผูกพัน
ของบุคลากร

สื่อสาร / สร้างความ
ผูกพัน

3.2 ความผูกพันของลูกค้า

การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง: องค์กรดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแลองค์กร
และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
กากับดูแลและปรับปรุง
ระบบการนาองค์กร

รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้าง / สนับสนุน
ชุมชนที่สาคัญ

ดาเนินการตาม
กฎหมายและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

1.2 ก การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบการกากับดูแลองค์กร องค์กรดาเนินการอย่างไรในการทบทวนและทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในเรื่อง
ต่างๆ ทีส่ าคัญในระบบการกากับดูแลองค์กร
 ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้บริหาร
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน
 ความโปร่งใสในการดาเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรและนโยบายในเรื่องการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร (*)
 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ
 การปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น (*)
ตัวอย่างของระบบการกากับดูแลองค์กร
กาหนด
แนวทาง
ปรับปรุง
แนวทางที่ใช้

ประเมินผล

นาสู่การปฏิบตั ิ

เฝ้าระวัง

- การกาหนดเปูาหมายให้ผู้บริหารระดับสูง
- การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท
- การจัดทารายงานผลการดาเนินการและรายงานทางการเงิน
- การกาหนดที่มาของคณะกรรมการที่โปร่งใส
- การตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบจากภายนอก
- การประชุมผู้ถือหุ้น และการรายงานผู้ถือหุ้น
- การมีช่องทางรับฟังและมีกลไกปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ด้าน
การกากับ
ดูแลองค์กร

(2) การประเมินผลการดาเนินการ องค์กรดาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดาเนินการของผู้นาระดับสูงซึ่งรวมถึง
ผู้นาสูงสุดด้วย องค์กรดาเนินการอย่างไรในการใช้การประเมิน ผลการดาเนินการเหล่านี้ในการกาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารองค์กร ดาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร (*) ผู้นาระดับสูง
และคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินงานข้างต้น ไปพัฒนาต่อ และปรับปรุงประสิทธิผลของ
การนาองค์กรของผู้นาแต่ละคน และของคณะกรรมการรวมทั้งระบบการนาองค์กรต่อไปอย่างไร (*)
ตัวอย่างระบบการประเมินผู้นา
กาหนดแนวทาง
ประเมิน
ปรับปรุงระบบการ
นาองค์กร

ทาการประเมิน

พัฒนาประสิทธิผล
ของกรรมการกากับ
ดูแล







ประเมินผลงานตามเปูาหมาย
Self Assessment
ประเมิน 360 องศา
สารวจความคิดเห็น
Peer Assessment

พัฒนาผู้นา

1.2 ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ องค์กรดาเนินการอย่างไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม องค์กรได้คาดการล่วงน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร องค์กรมี การเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้อย่างไร ทั้งนี้ รวมถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล (*) องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด
และเปูาประสงค์ที่สาคัญอะไร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเพื่อให้ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกว่าที่ กาหนด (*) องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเปูาประสงค์ที่สาคัญอะไร ในการ
ดาเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการขององค์กร
ระบบจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสังคม

ปรับปรุงแนวทางที่ใช้

เฝ้าระวังอุบัติการณ์
และติดตามผล

จัดทาแผนป้องกัน
และลดผลกระทบ

ปฏิบัตติ ามแผนงาน

ผลลัพธ์ด้าน
ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม องค์กรดาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุก
ด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม องค์กรมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญอะไรในการ
ส่งเสริมและกากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์กรและตลอดทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
กากับดูแลและดาเนินการในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ตัวอย่างแนวทางเพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม








การกาหนด Code of Conduct ภายในองค์กร
การกาหนดประเด็นจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
การค้นหาความเสี่ยงด่านกฎหมายและจัดทาแผนลดความเสี่ยง
การอบรมด้านกฎหมายและจริยธรรม
การเฝูาระวังอุบัติการณ์ด้านการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
สายด่วนจริยธรรม
การกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่ละเมิดจริยธรรม

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ควรอธิบายถึงวิธีการที่จะดาเนินการตามข้อกาหนดและมาตรฐานของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ ที่ใช้ในการควบคุมการระดมทุนและการล็อบบี้ไว้ใน [1.2ข.(1)] (*)
ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
กาหนดแนวทาง

ค้นหาประเด็น

ผลักดันสู่การปฏิบัติ

ปรับปรุงแนวทางที่ใช้

ผลลัพธ์ด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
จริยธรรม

เฝ้าระวังการละเมิด

ประเมินผล

1.2 ค ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง องค์กรคานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างเป็นส่วนหนึ่งใน
กลยุทธ์และการปฏิบัติการประวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจอย่างไร
(2) การสนับสนุนชุมชน องค์กรดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญของ
องค์กรอย่างจริงจัง ชุมชนที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดชุมชนดังกล่าว และกาหนด

กิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมที่อาจใช้ สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ผู้นา
ระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนนั้นอย่างไร
ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม








การคานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงาน
Green Procurement
การลดมลภาวะ
การลดสารที่ก่อให้เกิดโลกร้อน
การลดผลกระทบด้านเสียง กลิ่น ความร้อน
การใช้วัสดุ recycle ในผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
ตัวอย่างระบบการสนับสนุนชุมชน
ผลลัพธ์ด้าน
การสนับสนุน
ชุมชน

กาหนดชุมชนเป้าหมาย

ประเมินผลและปรับปรุง
แนวทางที่ใช้

ดาเนินการตาม
แผนงาน

ค้นหาปัจจัยสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน

กาหนดแผนงาน

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
 กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
 กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
 กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการของกลุ่มวิชาชีพ

ตัวอย่างความเชื่อมโยงข้อกาหนด
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร (2)

กากับดูแลและปรับปรุงระบบ
การนาองค์กร
1.1 การนาโดยผู้นาระดับสูง
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร (5)

รับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
/ สนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

6.2 กระบวนการทางาน

ดาเนินการตามกฎหมายและ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร (3)-(4)

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ผู้นาต้องเข้าใจ TQA
- ปัญหาหลักในการทา TQA คือ ผู้นาสูงสุดไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามเกณฑ์ TQA

หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติ การนาแผนไปปฏิบัติ
วิธีการทาให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่ จะบรรลุผลสาเร็จตามแผน วิธีการวัดความสาเร็จและรักษาความยั่งยืน และ
วิธีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ หมวดนี้เน้นว่าความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้าน
การแข่งขันขององค์กรเป็นประเด็นกลยุทธ์ ที่สาคัญที่จาเป็นต้องอยู่ในการวางแผนภาพรวมขององค์กร การตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ที่สาคัญประการหนึ่ง คือการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญในความยั่งยืนขององค์กร
แง่มุม 3 ด้านของความเป็นเลิศขององค์กรที่เป็นสิ่งสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์
- ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นมุมมองความเป็นเลิศเชิงกลยุทธ์ ประการหนึ่ง โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อ
ความผูกพันของลูกค้า ตลาดใหม่ และส่วนแบ่งตลาด ทั้งสามสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน การ
ทากาไร และความยั่งยืนขององค์กร
- การปรับปรุงผลการดาเนินการและนวัตกรรมส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสามารถ
ในการแข่งขันด้านต้นทุน/ราคา การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการ รวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และ
ความยืดหยุ่น แสดงถึงการลงทุนในการสร้างความแข็งแกร่งของความพร้อมขององค์กร
- ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรจาเป็นต้องดาเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิด การเรียนรู้
ระดับองค์กรและระดับบุคคล
... บทบาทพิเศษของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือการทาให้ระบบงานและโครงการที่ทาให้เกิดการเรียนรู้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการตรวจประเมินองค์กรในวิธีการต่างๆ ดังนี้
 การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สาคัญ สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies)

รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาให้มั่นใจว่ามีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ การเชื่อมโยงระหว่าง
ความต้องการระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจกาหนดรายจ่ายลงทุน การพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผู้ส่งมอบ และการสร้างพันธมิตรใหม่หรือผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ
 การทาให้มั่นใจว่าการนาไปปฏิบัติมีประสิทธิผล นั่นคือ มีกลไกในการสื่อสารข้อกาหนดและบรรลุความ
สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับองค์กรและระดับบริหาร
(2) ระดับระบบงานและระดับกระบวนการทางานที่สาคัญ
(3) ระดับหน่วยงานและระดับลักษณะงานรายบุคคล

การวางแผนกลยุทธ์

การจัดทากลยุทธ์

การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

• วิธีการกาหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความท้าทายและใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิลกลยุทธ์
• กลยุทธ์และเปูาหมายของกลยุทธ์คืออะไร

•
•
•
•

การแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบตั ิการที่สาคัญมีอะไรบ้าง ตัวชี้วัดคืออะไร
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
การคาดการณ์ผลการดาเนินการเทียบกับค่าเทียบเคียง

การจัดทากลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์

วิธีการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญ
กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้
ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และเป้าประสงค์

จุดประสงค์
หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายและเพิ่ม
ความได้เปรียบ ทั้งนี้ เพื่อทาให้ผลการดาเนินการโดยรวม ความสามารถในการแข่งขัน และความสาเร็จในอนาคตดียิ่งขึ้น
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการ
จัดทากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง กระบวนการดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้าทาย และความเปรียบ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (ตามที่อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร) กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร
องค์กรมีวิธีกาอย่างไรในการกาหนดกรอบเวลา และทาให้ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลา
ดังกล่าว

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
การวางแผนกลยุทธ์ควรคานึงถึง ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และบริบททางสังคม

ตัวอย่างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก/ภายในองค์กร

กาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย

ค้นหาจุดบอดและ
ปรับปรุงกลยุทธ์

กาหนดความท้าทาย/
สมรรถนะหลัก/ความ
ได้เปรียบ/โอกาส

กาหนดกลยุทธ์










SWOT & TOWS MATRIX
5 FORCES ANALYSIS
CAPABILITY ANALYSIS
PEST ANALYSIS
RESOURCE-BASED VIEW
POSITIONING
BLUE OCEAN
STRATEGY MAP

กลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิผล
และสมดุล

(2) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าได้นาองค์ประกอบที่สาคัญต่อไปนี้มา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเหล่านี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร
 สัญญาณบ่งชี้แต่เนิ่นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์ ความนิยมของลูกค้า การ

แข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
 ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลัก (core competencies) ที่ต้องการขององค์กร และการ
คาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตขององค์กร และของคู่แข่ง หรือ ผลการดาเนินการในอนาคตขององค์กรใน
ระดับที่เทียบเคียงกันได้
 ความสามารถขององค์กรในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ต้องมีระบบสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่มีก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์
- ต้องใช้ข้อมูลจากหมวดที่ 4
- ถ้าไม่มีข้อมูลสนับสนุนในการจัดทากลยุทธ์ก็กลายเป็นการนั่งเทียน

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร [2.1ก.(2)] ควรครอบคลุมถึงปัจจัยทั้งหมดที่สาคัญต่อความสาเร็จ
ในอนาคตขององค์กร รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ (*) ได้แก่
















ความต้องการ ความคาดหวัง และโอกาสในด้านลูกค้าและตลาด
โอกาสขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม และมีผลการดาเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies)
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและผลการดาเนินการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งและองค์กรที่เทียบเคียงกันได้
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการขององค์กร และการปฏิบัติการรวมทั้งอัตราการสร้างนวัตกรรม
ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสาคัญกว่า
ความเสี่ยงและโอกาสด้านการเงิน สังคมในวงกว้าง จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี ความมั่นคง
และความเสี่ยงและโอกาสอื่นที่อาจเกิดขึ้น
ความสามารถขององค์กรในการปูองกันและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัย
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือระดับโลก
ข้อกาหนดสาหรับพันธมิตรและห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อน
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรแม่
ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร

2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
Strategic Objectives: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
“วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
การปรับปรุงที่สาคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และการได้เปรียบทางธุรกิจ
โดยทั่วไป วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และเกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายที่
สาคัญในด้านลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี(ความท้าทายเชิงกลยุทธ์) กล่าวอย่างกว้างๆ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คือ สิ่งที่องค์กรต้องบรรลุเพื่อรักษาหรือทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทาให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาว
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะกาหนดทิศทางระยะยาวขององค์กรและชี้นาในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรทรัพยากร
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เปูาประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง

(2) การพิจารณาวัตถุประสงเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในเรื่อง
ต่อไปนี้อย่างไร
 ตอบสนองความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร
 ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และรูปแบบการดาเนินธุรกิจ /บริการ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ในปัจจุบัน และให้ความสาคัญต่อ

สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ใหม่ที่อาจต้องการ
 สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสในระยะสั้นและระยะยาว
 คานึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
 ยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด
ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
โครงร่างองค์กร

1.1 การนาโดยผู้นะระดับสูง
วิธีการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญ
กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้
ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
4.1ค การปรับปรุง
ผลการดาเนินการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และเป้าประสงค์
2.2 การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

4.2ก การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการ
ความรู้

การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ: องค์กรนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร
แปลงวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิบัติการ
และสรุปแผนปฏิบัติการ

คาดการณ์ผลการดาเนินการ
ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัว
วัด

ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
(เงิน คน การปรับเปลี่ยน)

ตัววัดผลการดาเนินการ
ที่สาคัญของแผนปฏิบัติ
การ

หัวข้อนี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรจัดทาแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดเพื่อนาแผนไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบที่
สาคัญ และพันธมิตร ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยู่กับทรัพยากรและตัววัดผลการดาเนินการ รวมทั้งความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนของหน่วยงาน ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร หัวใจสาคัญของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่
องค์กรใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความคงเส้นคงวา ตัวอย่างเช่น ผ่านการกาหนดระบบงาน
กระบวนการทางาน และตัววัดที่สาคัญ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความคงเส้นคงวาดังกล่าวจะเป็น
พื้นฐานสาหรับการกาหนดและการสื่อสารลาดับความสาคัญของกิจกรรมการปรับปรุงที่ดาเนินอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประจาวันของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ตัววัดผลการดาเนินการยังมีความสาคัญยิ่งในการติดตามผลการดาเนินการ
2.2 ก การจัดทาแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดเพื่อนนาไปปฏิบัติ
(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของ
องค์กรมีอะไรบ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์
ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง (ถ้ามี) และองค์กรจะดาเนินการอย่างไร
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการควรรวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนกลยุทธ์
โดยรวมขององค์กร
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ
แผนธุรกิจ, แผนการตลาด, แผนผลิตภัณฑ์ใหม่, แผนควบรวมกิจการ, แผนการผลิต, แผนปรับปรุงบริการ, แผน
ลงทุนขยายกิจการ, แผนปฏิบัติการ
แผนด้านการเงิน
แผนงบประมาณ, แผนงบลงทุน, แผนงบดาเนินการ, Scenario Planning, แผนจัดการความเสี่ยง
แผนด้านทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากาลัง, แผนพัฒนาบุคลากร, แผนปรับโครงสร้าง
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ เพื่อนาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สาคัญ (*) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไร
เพื่อทาให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะยั่งยืน
(3) การจัดสรรทรัพยากร องค์กรทาอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆพร้อมใช้ ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไร
เพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าว
อย่างไร เพื่อทาให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์กรใช้การวิเคราะห์ได้หลายประเภท เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอเพื่อทาให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผลสาเร็จตามที่ต้องการ สาหรับเรื่องการดาเนินการในปัจจุบัน อาจรวมถึงพยายามวิเคราะห์กระแส
เงินสด รายได้รับสุทธิ และหนี้สินหมุนเวียนต่อทรัพย์สินหมุนเวียน ส่วนเรื่องการลงทุนที่จะทาให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล
อาจวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดด้วยส่วนลดเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ซึง่ แต่ละ
องค์กรจะมีรูปแบบการวิเคราะห์เฉพาะตัวเอง เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถทางการเงินในการดาเนินงาน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการที่จัดทาขึ้น

(4) แผนด้านบุคลากร แผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือแผนด้านบุคลากรที่สาคัญ ที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้คานึงถึง ผลกระทบต่อบุคลากร และความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากาลังบุคลากรอย่างไร
ตัวอย่างองค์ประกอบของแผนด้านทรัพยากรบุคคล เช่น
 การจัดโครงสร้างใหม่ของงานและภาระงาน เพื่อเพิ่มการให้อานาจในการตัดสินใจและการตัดสินใจของบุคลากร
 การริเริ่มในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานมากขึ้น เช่น ความร่วมมือของสหภาพ
 การพิจารณาถึงผลกระทบ และการริเริ่มใหม่ๆ ของการจัดชื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก

องค์กรต่อบุคลากรที่มีอยู่
 การริเริ่มเพื่อเสริมสร้างให้มีการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร
 การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย ในการยกย่องทีมองค์กร ตลาดหุ้น ลูกค้า
หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการดาเนินการอื่นๆ
 การริเริ่มการให้การศึกษาและฝึกอบรม เช่น โปรแกรมพัฒนาผู้นาในอนาคต ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อช่วยทาให้มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในอนาคตเพียงพอ และการจัดโปรแกรมฝึกอบรมใน
เทคโนโลยีใหม่ที่สาคัญต่อความสาเร็จของบุคลากรและองค์กรในอนาคต
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริม
ให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุม
เรื่องที่ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างระบบการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ติดตามประเมินผลและ
หาทางปรับปรุง

ผลลัพธ์การบรรลุกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ

สื่อสาร/ทาความเข้าใจ

กาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลลัพธ์ด้านการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของ
สมรรถนะหลักและ
การสร้าง
ความสามารถพิเศษ
ใหม่

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
อนุมัติงบประมาณ
และทรัพยากร

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและนาแผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติอย่าง
รวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ติดตามประเมินผล

ปฏิบัตติ ามแผนใหม่

วิเคราะห์ความจาเป็นในการ
ปรับแผน

ถ่ายทอดแผนที่ปรับเปลี่ยน

2.2 ข การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรตามตัววัด
หรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(5) มีอะไรบ้าง ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่งหรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สาคัญ เปูาประสงค์ และผลการดาเนินการที่ผ่านมา (*) องค์กรจะทาอย่างไร หากพบว่า

มีความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินการปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์ กรในระดับที่
เทียบเคียงกันได้
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
คาว่า “การคาดการณ์ผลการดาเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดาเนินการในอนาคต การคาดการณ์อาจ
อิงกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา หรือผลการดาเนินการของคู่แข่งหรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ ทาให้เท่าเทียม
หรือเหนือกว่า หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต หรือเปูาประสงค์เพื่อผลการดาเนินการใน
อนาคต นอกจากนั้น การคาดการณ์เป็นการบูรณาการการประมาณการของอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง
ภายในขององค์กร รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดหรือสร้างนวัตกรรมในเรื่องใด ดังนั้น การ
คาดการณ์ผลการดาเนินการจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่สาคัญอย่างหนึ่งของฝุายจัดการ

ตัวอย่างกระบวนการคาดการณ์ผลการดาเนินการ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง

กาหนดแนวทางในการ
คาดการณ์

จัดทาแผนเพื่อปรับปรุง

กาหนดค่าคาดการณ์
ติดตามผล
ดาเนินการเทียบกับ
ค่าคาดการณ์

ตัวอย่างเชื่อมโยงของข้อกาหนด
7.1ค ผลลัพธ์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และ
แผนปฏิบัติการ

แปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบตั ิการและสรุป
แผนปฏิบตั ิการ

โครงร่างองค์กร
คาดการณ์ผลการดาเนินการใน
อนาคตเปรียบเทียบกับตัววัด

1.1 การนาโดยผู้นา
ระดับสูง

ถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ
(เงิน คน การปรับเปลี่ยน)

5. การมุ่งเน้นบุคลากร

4.1 การวัด วิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ
7.5 ผลลัพธ์ด้าน
การเงินและตลาด

2.1 การจัดทากลยุทธ์

ตัววัดผลการดาเนินการทีส่ าคัญ
ของแผนปฏิบัติการ

6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่สาคัญทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการรวมทั้งการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
อธิบายง่ายๆ หมวด 4 ถือเป็น “สมอง” ที่เป็นศูนย์กลางทาให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของการ
ปฏิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหัวใจสาคัญของการใช้ข้อมู ลและสารสนเทศดังกล่าวอยู่ที่คุณภาพ
และความพร้อมใช้งานของข้อมูล
ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากระบบงานด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อาจเป็นแหล่งเบื้องต้นในการ
ทาให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเพิ่มผลผลิต ดังนั้น หมวดนี้จึงครอบคลุมการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย

การวัด วิเคราะห์และ
ปรับปรุง

• ระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผล
การดาเนินการ

การจัดการสารสนเทศ
และความรู้

• การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
• การสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัดวิเคราะห์
และนามาปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
วัดผลการดาเนินการ

ปรับปรุงผลการดาเนินการ

วิเคราะห์ผลการดาเนินการ

ทบทวนผลการดาเนินการ

จุดประสงค์ของการวัดผลการดาเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง คือ เพื่อชี้นาการจัดการ
กระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ รวมทั้งเพื่อคาดการณ์และ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด ภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงเพื่อ ระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่
อาจนามาแบ่งปัน

ตัวอย่างกระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
ระบบวัดผลการดาเนินการ

จัดลาดับความสาคัญและนาผล
ทบทวนไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

นาผลวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อ
หาโอกาสพัฒนา

ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศในทุก
ด้าน

ระบบการหาข้อมูลเทียบเคียง

นาผลที่ได้มาวิเคราะห์

4.1 ก การวัดผลการดาเนินการ
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกัน และ
บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ องค์กรมีตวั
วัดผลการดาเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตาม
บ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรและ
สร้างนวัตกรรม
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
ผลลัพธ์ของการดาเนินการระดับองค์กร ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1-7.5
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขั้นตอน การจัดทากลยุทธ์ในหมวดที่ 2.1

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

ตัวอย่างระบบวัดผลการดาเนินการ
ระบบวัดผลการดาเนินการ

จัดลาดับความสาคัญและนาผล
ทบทวนไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

นาผลวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อ
หาโอกาสพัฒนา

ระบบการหาข้อมูลเทียบเคียง

นาผลที่ได้มาวิเคราะห์

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผล
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นสิ่งสาคัญต่อทุกองค์กร เหตุผลหลักในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้
(1) องค์กรจาเป็นต้องทราบระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(2) สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ได้จากการจัดระดับเทียบเคียง มักผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
(3) การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการดาเนินการมักนาไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อกระบวนการและผลการ
ดาเนินของกระบวนการดังกล่าว สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอาจสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร การเป็นพันธมิตร และการว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทน
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- การกาหนดคู่แข่งคู่เทียบต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- การหาข้อมูลเปรียบเทียบทาได้ยากมากในประเทศไทย
- ข้อมูลเปรียบเทียบไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้คะแนน

ตัวอย่างระบบเทียบเคียงผลการดาเนินการ
กาหนดตัวชี้วัดที่ต้องการ
เทียบเคียง

สื่อสารและผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการและ
สร้างนวัตกรรม

ค้นหาโอกาสพัฒนาจากการ
เทียบเคียง

ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศในทุก
ด้าน
ค้นหาตัวชี้วดั ที่สามารถใช้
เทียบเคียงได้ทงั้ จากภายใน
และภายนอก

รวบรวมค่าเทียบเคียง

(3) ข้อมูลลูกค้า องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึง
ข้อร้องเรียน) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผล
(4) ความคล่องตัวของการวัดผล องค์กรทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัด ผลการดาเนินการขององค์กรสามารถ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
หน่วยงานรัฐไม่ควรใช้คาว่าลูกค้า แต่ให้ใช้คาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจะได้มองผู้เกี่ยวข้องได้เพิ่มมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากเสียงของลูกค้า
ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์

กาหนดความ
ต้องการลูกค้า
ปรับปรุงการตลาด
สร้างวัฒนธรรม
และนวัตกรรม

กาหนดลูกค้า
เปูาหมาย

เสียงของ
ลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความพอใจ
ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความผูกพัน
ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด

ผลลัพธ์ด้าน
การเงิน

4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถขององค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การใช้ตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญขององค์กรในการทบทวนเหล่านี้ องค์กรทาการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อ
นามาใช้สนับสนุนการทบทวนและเพื่อทาให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ องค์กรใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไรเพื่อ ประเมิน
ความสาเร็จขององค์กร ผลการดาเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความ
เปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรดาเนินงานอยู่
การทบทวนผลการดาเนินการมาจาก





การวัดผลการดาเนินการระดับองค์กร
ตัววัดผลการดาเนินการที่รายงานในการตอบหัวข้อต่างๆ
ตัววัดผลการดาเนินการที่ทบทวนโดยผู้นาระดับสูง อิงตัววัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ผลการตรวจประเมินภายในหรือภายนอก
การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
 การประเมินแนวโน้ม การคาดการณ์ และการเปรียบเทียบ
 การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล / หาค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
 เพื่อสนับสนุนผลการทบทวน และจัดลาดับความสาคัญของการใช้ทรัพยากร
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
การวิเคราะห์ที่องค์กรดาเนินการเพื่อให้เข้าใจผลการดาเนินการและการปฏิบัติการที่จาเป็น อาจแตกต่างกันอย่าง
มาก ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กรและปัจจัยอื่นๆ ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ได้แก่
 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการกับดัชนีชี้วัดที่สาคัญของลูกค้า เช่น








ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าไว้ และส่วนแบ่งตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ที่เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผล
การตีความการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดในแง่ของการได้และเสียลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงในด้านความพึง
พอใจของลูกค้า
แนวโน้มการปรับปรุงของดัชนีชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ เช่น ผลิตภาพ รอบเวลา การลดความสูญเสีย การ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับของเสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรกับมูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน
ผลประโยชน์ด้านการเงินที่เป็นผลมาจากการปรับปรุง ความปลอดภัยของบุคลากร การขาดงาน และการลาออก
ของพนักงาน
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกอบรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือโอกาสในการเรียนรู้ทางไกลแบบอื่นๆ
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการและการแบ่งปันความรู้ ขององค์กร

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุและตอบสนองความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง














บุคลากรกับการรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร การจูงใจ และผลิตภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ที่เกิดจากปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผล
ตัววัดเดี่ยวหรือตัววัดร่วมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการของคู่แข่ง
แนวโน้มของต้นทุนเปรียบเทียบกับแนวโน้มของคู่แข่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและผลิตภัณฑ์และบริการ ดัชนีวัดผลการดาเนิ นการ และแนวโน้มผลการ
ดาเนินการด้านการเงินโดยรวม ที่สะท้อนให้เห็นในดัชนีชี้วัดต่างๆ เช่นต้นทุนการดาเนินการ รายได้
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และมูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน
การจัดสรรทรัพยากรสาหรับแผนงานปรับปรุงต่างๆ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับประโยชน์
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รายได้สุทธิหรือออมได้ ที่เป็นผลมาจากการปรับปรุงผลการดาเนินการด้านคุณภาพ การปฏิบัติการ และบุคลากร
การเปรียบเทียบการปรับปรุงผลการดาเนินการด้านคุณภาพและการปฏิบัติการที่มีผลต่อผลการดาเนินการด้าน
การเงินระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ
ผลที่ได้รับจากกิจกรรมการปรับปรุงต่อกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และมูลค่าหลักทรัพย์
ผลกระทบด้านกาไรที่เกิดจากการรักษาลูกค้าไว้
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ของการเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมทั้งการขยายสู่ตลาดโลก
ส่วนแบ่งตลาดเทียบกับกาไร
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ตลาด และดัชนีมูลค่าหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบของแนวโน้มดังกล่าวต่อความยั่งยืน
ขององค์กร

การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
เน้นความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง...
 การวิเคราะห์และการทบทวนผลการดาเนินการ
 การวิเคราะห์และการวางแผนขององค์กร

เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงประเด็น
การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล ทาให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล กระบวนการและ
ผลลัพธ์
 เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด

4.1 ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการเพื่อและ
เปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงานและกระบวนการทางาน
(2) ผลการดาเนินการในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการและข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการไปใช้
จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลาดับความสาคัญดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนาไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวไปสู่ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือขององค์กร เพื่อ
ทาให้มั่นใจว่ามีการนาไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร
ตัวอย่างระบบการจัดการผลการดาเนินการ

พัฒนา
ต่อเนื่อง
ก้าว
กระโดด

ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศในทุกด้าน

รวบรวมผลการดาเนินการ

ถ่ายทอดและผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม

สร้าง
นวัตกรรม
ค้นหาโอกาสพัฒนาและ
จัดลาดับความสาคัญ

ทบทวนเทียบเคียงกับเป้าหมาย
และค่าเทียบเคียง

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด

2.1 การจัดทากลยุทธ์

วัดผลการดาเนินการ

5. การมุ่งเน้นบุคลากร

3.2 ความผูกพันของลูกค้า

6.2 กระบวนการทางาน

ปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ

6.2ค การปรับปรุง
กระบวนการทางาน

2.2 การถ่ายทอดกล
ยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ

วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการ

1.1 การนาโดยผู้นาระดับสูง

ทบทวนผลการ
ดาเนินการ

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า กล่าวถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยมีจุดมุ่งเน้นในการรับฟัง
และสนับสนุนลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้า โดยผ่านการลงทุนในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หมวดนี้มุ่งเน้นให้ความผูกพันดังกล่าวเป็นผลลัพธ์หนึ่ง
ที่สาคัญของกลยุทธ์โดยรวม ในด้านการรับฟัง การเรียนรู้ และผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของลูกค้าให้สารสนเทศที่สาคัญยิ่งที่ทาให้เข้าใจลูกค้าและตลาด ในหลายกรณี เสียงของลูกค้า ให้สารสนเทศที่
มีความหมาย ทั้งมุมมองของลูกค้าและพฤติกรรมของตลาด รวมทั้งวิธีการที่มุมมองและพฤติกรรมของลูกค้าอาจส่งผลต่อ
ความยั่งยืนขององค์กรในตลาด
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
เริ่มจากสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า แล้วค่อยไปสู่การขาย(ติดต่อกับลูกค้า)
ลูกค้า
คาว่า “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการขององค์กร หรืออาจจะเป็นในอนาคต รวมถึงผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการโดยตรง และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อจาหน่ายต่อ เช่น ผู้จัดจาหน่าย ตัวแทน หรือ
บริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น เกณฑ์นี้กล่าวถึงลูกค้าอย่างกว้างๆ ครอบคลุมถึง
ลูกค้าในปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง ด้วย
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ลูกค้าของคู่แข่ง เป็นลูกค้าของเราในอนาคต

การมุ่งเน้นลูกค้า

เสียงของลูกค้า

การสร้างความผูกพัน
ของลูกค้า

• การรับฟังเสียงของลูกค้า
• การหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า

• การคิดค้นผลิตภัณฑ์เสนอลูกค้าและกลไกการดูแล
ลูกค้า
• การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์และบริการต้องเป็นตัวหลักที่ทาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร
เสียงของลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า
รับฟังลูกค้า

ได้สารสนเทศด้านความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ
-

To achieve customer engagement
Proactive and continuously innovative
State, unstated, and anticipated customer requirements, expectations, and desires
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ลูกค้า (ปัจจุบัน อดีต อนาคต), การสารวจลูกค้า, Focus groups,
ข้อมูลประกันสินค้า, ข้อมูลการร้องเรียน, ข้อมูลปูอนกลับจากลูกค้า, การวิเคราะห์การได้หรือเสียลูกค้า
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง เป็นต้น

ตัวอย่างกระบวนการเสียงของลูกค้า
กาหนดวิธีการในการรับ
ฟังลูกค้า

ประเมินผลและปรับปรุง
ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพอใจ
ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความผูกพัน

นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

รับฟังปัญหาข้อ
ร้องเรียน

วัดความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ

3.1 ก การรับฟังลูกค้า
(1) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้า เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บเพื่อรับฟังลูกค้าอย่างไร (*) วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไรภายในวงจร
ชีวิตของการเป็นลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
สนับสนุนลูกค้า และการทาธุรกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้ต่อได้
(2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ลูกค้าในอดีต ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง
เพื่อให้ได้สารสนเทศทีสามารถนาไปใช้ต่อได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และ
การทาธุรกรรม (*)
(3) ความไม่พึงพอใจ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า การวัดดังกล่าวให้สารสนเทศที่
สามารถนาไปใช้ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า
 วิธีการหลากหลาย เช่น การสารวจ การรับข้อมูลปูอนกลับ ประวัติการทาธุรกิจ ข้อร้องเรียน การวิเคราะห์การ

ได้หรือเสียลูกค้า รวมถึงอัตราความสาเร็จของการทาธุ รกรรม
 อาจได้มาจากสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ทาโดยองค์กรเอง หรือโดยหน่วยงานอิสระ
 อาจแสดงเป็นตัวเลข พร้อมคาอธิบายกากับหน่วยวัด
 เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์และบริการ การส่งมอบ ความสัมพันธ์ การทาธุรกรรม
ต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้า

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
1.1 การนาโดยผู้นาระดับสูง

รับฟังลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า

6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

2.1 การจัดทากลยุทธ์

ได้สารสนเทศด้านความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ

4.1 การวัด วิเคราะห์ และ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ

ความผูกพันของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูพันกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความสัมพันธ์
กาหนดผลิตภัณฑ์

สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

กาหนดกลไกสื่อสาร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ลูกค้า

“ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง แรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะของความผูกพัน รวมถึง การรักษาลูกค้าไว้และความภักดีของลูกค้า ความเต็มใจของลูกค้าในการทาธุรกิจ
กับองค์กร และความเต็มใจของลูกค้าในการสนับสนุนอย่างเต็มที่และแนะนายี่ห้อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่นรู้จัก

การสร้างความผูกพันของลูกค้า
ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์

คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการ

ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คิดค้นกลไกและวิธีการ
ดูแลลูกค้า

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความผูกพัน

สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

สร้างวัฒนธรรมการ
บริการที่ลูกค้าประทับใจ

ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด

3.2 ก ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า
(1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดความต้องการของลูกค้าและตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) รวมทั้งวิธีการค้นหาและสร้างนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน (*)
หมายเหตุ 2 “ผลิตภัณฑ์” ในเกณฑ์นี้หมายถึง สินค้าและบริการที่องค์กรเสนอขายในตลาด ผลิตภัณฑ์(3.2ก) ควร
คานึงถึงลักษณะที่สาคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งผลการดาเนินการตลอดทั้งวงจรชีวิต และ “ห่วงโซ่การ
บริโภค” จุดมุ่งเน้นควรอยู่ที่ลักษณะพิเศษที่มีผลต่อความนิยมของลูกค้าและความภักดี ตัวอย่างเช่น ลักษณะพิเศษที่ทา
ให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือบริการขององค์กรอื่น ลักษณะพิเศษเหล่านี้ อาจรวมถึงราคา
ความน่าเชื่อถือ คุณค่า การส่งมอบ ความทันกาล การใช้งานง่าย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้และกาจัดวัตถุอันตราย การ
สนับสนุนลูกค้าหรือการบริการด้านเทคนิครวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับลูกค้า ลักษณะพิเศษที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ อาจพิจารณาถึงการทาธุรกรรมและปัจจัยอื่นๆ เช่น การรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วยตัว
ของลูกค้า องค์กรควรรายงานผลลัพธ์ของผลดาเนินการที่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ 7.1 ส่วน
ประเด็นที่เกี่ยวกับมุมมองและการตอบสนองของลู กค้าให้รายงานในหัวข้อ 7.2

ตัวอย่างกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์
สารสนเทศด้านลูกค้า
ตลาด และคู่แข่ง

ผลลัพธ์ด้าน
ความพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์

คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มี
โอกาสเป็นไปได้

นาออกสู่ตลาด

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด

ทดลองตลาด

(2) การสนับสนุนลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการทาให้ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
สนับสนุนลูกค้า รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญในการสนับสนุนลูกค้ามีอะไรบ้าง รูปแบบและกลไกเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างระระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการระบุ ข้อกาหนด
พิเศษที่สาคัญในการสนับสนุนลูกค้า องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกาหนดดังกล่าวได้ ถ่ายทอดไปยังทุกคนและทุก
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนลูกค้าเพื่อนาไปปฏิบัติ
หมายเหตุ 3 เปูาประสงค์ของการสนับสนุนลูกค้า [3.2ก. (2)] คือ การทาให้ลูกค้าสะดวกที่จะทาธุรกิจ / บริการกับองค์กร
และองค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า
ตัวอย่างกระบวนการคิดค้นวิธีการดูแลลูกค้า
สารสนเทศด้านลูกค้า
ตลาด และคู่แข่ง

นาสู่การปฏิบัติ
ประเมินผลและปรับปรุง

กาหนดมาตรฐานในการ
ดูแลลูกค้า

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพึงพอใจ
วิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า

กาหนดกลไกและช่องทาง
ในการดูแล

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความผูกพัน
ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด

(3) การจาแนกลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อจาแนกกลุ่ม
ลูกค้าและส่วนตลาดในปัจจุบันและในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนาลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้าและตลาดอื่นๆ
ที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
ที่มุ่งเน้นเพื่อให้มาชื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(4) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ ลูกค้า ตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ปรับปรุงการตลาด เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างกระบวนการสร้างวัฒนธรรมบริการ
สารสนเทศด้านลูกค้า
ตลาด และคู่แข่ง
ให้รางวัล/
ค่าตอบแทน

วิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า

กาหนดมาตราฐาน
การบริการ

ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพอใจ
ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความผูกพัน

ปรับพฤติกรรมบริการ

3.2 ข การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
(1) การจัดการความสัมพันธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาตลาด สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุ
สิ่งต่อไปนี้
 ให้ได้ลูกค้าใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
 รักษาลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และทาให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของการ

เป็นลูกค้า
 เพิ่มความผูกพันกับองค์กร
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ถ้ามีครบ 3 หัวข้อนี้แสดงว่าเราทาถูกทาง

ตัวอย่างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด

สารสนเทศด้านลูกค้า
ตลาด และคู่แข่ง

ประเมินผลและปรับปรุง
วิธีการ

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพอใจ

วิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า

ผลลัพธ์ด้าน
การสร้าง
ความพอใจ

กาหนดวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์

ดาเนินการตามแผน

(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และทาให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทาให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าทาให้เรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน ได้
อย่างไร
ข้อสังเกต
กระบวนการรวมรวม วิเคราะห์ และหาต้นเหตุของข้อร้องเรียนควรนาไปสู่การกาจัดสาเหตุต่างๆ ของข้อร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล และนาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ องค์กรจะต้อง
ถ่ายทอดสารสนเทศของผลที่ดาเนินการได้สาเร็จนี้เพื่อให้มีการนาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อ
นาไปปฏิบัติ

3.1 เสียงของลูกค้า
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุง
ผลการดาเนินการ

กาหนดผลิตภัณฑ์

7.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า

7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
1.1 การนาโดยผู้นา
ระดับสูง

6. การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ

กาหนดกลไกสื่อสาร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ลูกค้า
5. การมุ่งเน้นบุคลากร

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
หมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน พิจารณาถึงวิธีการทาให้งานขององค์กรบรรลุผล หมวดนี้ตรวจประเมินว่าองค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางานและระบบงานที่สาคัญ หมวดนี้ เน้นที่
ความสาคัญของสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) รวมถึงการปูองกันและนามาใช้ประโยชน์เพื่อ
ความสาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัย การออกแบบที่มีประสิทธิผล การมุ่ งเน้นที่การปูองกัน ความ
เชื่อมโยงกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ รวมทั้งการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สาคัญทั้งหมด รวมถึงการปรับปรุงผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ การลดรอบเวลา การเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงการประเมินผล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมและการเรียนรู้ระดับองค์กร
ความคล่องตัว (Agility)
ระบบงานต้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทาให้องค์กรมีความคล่องตัว คาอธิบายง่ายๆ ของ “ความคล่องตัว”
หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไป ความคล่องตัว อาจหมายถึงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือสภาวะตลาด หรือความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรและตลาดความคล่องตัวยัง มีส่วนสาคัญมากขึ้นต่อการ
ตัดสินใจว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทน การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบที่สาคัญ และการทาข้อตกลงด้านความ
ร่วมมือในรูปแบบแปลกใหม่ การลดต้นทุนและรอบเวลาอาจบรรลุได้ด้วยกลยุทธ์ในการจัดการกระบวนการแบบ Lean
การลดของเสียและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาจเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้ตัววัดที่
สาคัญเพื่อติดตามการจัดกระบวนการทั้งหมดในทุกแง่มุม
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

ระบบงาน

กระบวนการทางาน

• การออกแบบระบบงาน
• การจัดการระบบงาน
• การเตรียมการสาหรับภาวะฉุกเฉิน

• การออกแบบกระบวนการทางาน
• การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางาน

ระบบงาน (Work system)
6.1 ระบบงาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน
ออกแบบ จัดการและ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า

ทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน

เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

6.1 ก การออกแบบระบบงาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) รวมทั้งวิธีการที่ใช้ตัดสินว่า
กระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการภายในองค์กร (กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กร) และ
กระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจาแหล่งภายนอก
(2) ข้อกาหนดของระบบงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาข้อกาหนดของระบบงานที่สาคัญ โดยใช้ข้อมูลจาก
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ (*) ข้อกาหนดที่สาคัญของระบบงานเหล่านี้คืออะไร
ตัวอย่างการตัดสินใจเรื่องระบบงาน
ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศขององค์กร

กาหนดหลักเกณฑ์ของ
ระบบงาน

ติดตามผลการดาเนินการ

ปรับปรุงองค์กรและ
กระบวนการตามระบบงาน
ใหม่

ประเมินผลงานระบบงาน
เดิม

ตัดสินใจว่าจะทาเอง หรือ
ใช้ทรัพยากรภายนอก โดย
คานึงถึงสมรรถนะหลักร่วม
ด้วย

ผลลัพธ์ของ
ระบบงาน
ผลลัพธ์ของ
Partner
Supplier

6.1 ข การจัดการระบบงาน
(1) การนาระบบงานไปปฏิบัติ ระบบงานขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการและปรับปรุง
ระบบงานขององค์กรให้ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทาให้องค์กรประสบความสาเร็จและยั่งยืน
(2) การควบคุมต้นทุน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ปูองกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการและการทางานซ้า รวมทั้งการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยที่สุด (*) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ การทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
ความเห็นเพิ่มเติมโดยวิทยากร
- การจัดการระบบงาน ต้องทราบก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร ทั้งนี้ต้องดูข้อจากัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
- ระบบงานดี ต้นทุนควรจะลดลง
- ไม่จาเป็นต้องมี 1 Work System ในหน่วยงาน ให้ดูที่ตัวโปรดักส์หรือการให้บริการของเรา
ตัวอย่างกระบวนการออกแบบ จัดการและปรับปรุงระบบงาน
ถ้ายังไม่ดีแสดงว่าเราบา
ลานเสียงของลูกค้าและ
เสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ไม่ดี (วิทยากร)

กาหนดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการออกแบบ
ระบบงาน

ประเมินผลงานของ
ระบบงาน

ปรับปรุงองค์กรและ
กระบวนการตามระบบงาน
ใหม่

ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศขององค์กร

ศึกษารูปแบบระบบงานที่
เป็นไปได้

ออกแบบระบบงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด

ผลลัพธ์ของ
ระบบงาน

ตัวอย่างการลดต้นทุน ความสูญเสียของระบบงาน
ค้นหาความสูญเสีย ซ้า
ซ้อนตุ้นทุนของคุณภาพที่
ด้วย
ประเมินความสาเร็จและ
จัดทาเป็นมาตรฐาน

จัดลาดับความสาคัญ

ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
ความสูญเสียซ้าซ้อน ต้นทุน

กาหนดเปูาหมาย

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.1 ค การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่า ระบบงานและสถานที่ทางานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึงการปูองกันการจัดการความต่อเนื่องของ
การดาเนินการและการทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
หมายเหตุ 2 ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน (หัวข้อ 6.1ค.) อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค การปูองกันภัย
หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ รวมถึงการแพร่ของโรคระบาด การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 4.2
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
1. ต้องปูองกันไม่ให้มันเกิด
2. มีการจัดการความต่อเนื่อง
3. การฟืน้ สภาพกับมาให้บริการในระดับปกติ

ตัวอย่างกระบวนการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน
ค้นหาความเสี่ยงที่สาคัญ
ด้านภาวะฉุกเฉินและ
ความต่อเนื่องของธุรกิจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

จัดทาแผนปูองกัน

ประเมินผลการเตรียมตัว
สาหรับภาวะฉุกเฉิน

จัดทาแผนจัดการความ
เสี่ยง Mitigation Plan

ฝึกซ้อมอย่าง
สม่าเสมอ

จัดทาแผนฟื้นฟูสภาพและการ
ชดเชยค่าเสียหาย

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
2.2 การถ่ายทอดกล
ยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ
2.1 การจัดทากลยุทธ์
3.1 เสียงของลูกค้า
6.2ข การจัดการ
กระบวนการทางาน

ออกแบบ จัดการและ 1.2 ธรรมาภิบาลและ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อส่ง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในภาพกว้าง
มอบคุณค่าแก่ลูกค้า
4.2 การจัดการ
สารสนเทศความรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน

6.2ข การจัดการ
กระบวนการทางาน

เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

กระบวนการทางาน
6.2 กระบวนการทางาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางานที่สาคัญ
ออกแบบกระบวนการ
ทางานที่สาคัญ
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับ
ลูกค้า และทาให้ประสบ
ความสาเร็จและยั่งยืน

ปรับปรุง

จัดการ

ตัวอย่างการจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
ขององค์กร
กาหนดกระบวนการที่สาคัญ

จัดการความรู้

กาหนดข้อกาหนดสาคัญของ
กระบวนการ

ผลลัพธ์ของ
ระบบงาน

หาทางลดต้นทุน และปรับปรุง
กระบวนการให้ดีขึ้น
ออกแบบกระบวนการ
ควบคุมกระบวนการให้ได้
ตามข้อกาหนด
นากระบวนการสู่การปฏิบัติ

ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล รอบ
เวลา ผลิตภาพ
นวัตกรรมของ
กระบวนการ

6.2 ก การออกแบบกระบวนการทางาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทางานเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนา เทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์ และความคล่องตัวที่อาจต้องการในอนาคตมาพิจารณากระบวนการเหล่านี้ องค์กรนาเรื่องของรอบเวลา ผลิต
ภาพ การควบคุมต้นทุน รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
เหล่านี้อย่างไร

(2) ข้อกาหนดของกระบวนการทางาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญ
กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ข้อกาหนดทีส่ าคัญของกระบวนการเหล่านี้คืออะไร
กระบวนการทางานที่สาคัญ
หมายเหตุ 1 กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กร (6.2ก[2]) คือ กระบวนการสร้างคุณค่าภายในองค์กรที่ สาคัญ
ที่สุด และอาจรวมถึงการออกแบบและส่งมอบ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ/
บริการและกระบวนการสนับสนุนลูกค้า กระบวนการทางานที่สาคัญ ได้แก่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่
ขององค์กรและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้น “โครงการ” ได้แก่ กระบวนการทางานที่พิเศษที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์และหลังจากนั้นจะสิ้นสุดลง การบริหารโครงการอาจเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายหรือ
โอกาสของระบบงาน
ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์ คาว่า “กระบวนการ” อาจ
ไม่ได้หมายความถึงลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการ แต่ หมายถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการดาเนินการที่
ต้องใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่กาหนดไว้ การประเมินผล และการรายงานผล ทั้งนี้ ลาดับขั้นตอนของ
กระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการ
ค้นหาความจาเป็นในการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ของกระบวนการ
กาหนดผู้รับผิดชอบและ
ทรัพยากร

นาสู่การปฏิบัติจริง

ตรวจสอบและทดลอง
การปฏิบัติ

กาหนดข้อกาหนดของการ
ออกแบบและแผนการออกแบบ

ทาการออกแบบ

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศของ
กระบวนการ

กระบวนการใหม่ที่
ตอบสนองลูกค้ากล
ยุทธ์และความ
ต้องการขององค์กร

6.2 ข การจัดการกระบวนการทางาน
(1) การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปปฏิบัติ กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรสัมพันธ์กับ ระบบงานของ
องค์กรอย่างไร องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อกาหนดที่
สาคัญ ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญและตัววัดในกระบวนการที่องค์กรใช้ในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการทางานต่างๆ คืออะไร

การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
หัวข้อนี้กล่าวถึงการวัดภายในกระบวนการ และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ส่งมอบ ในการวัดภายใน
กระบวนการและการปฏิสัมพันธ์ องค์กรต้องมีการกาหนดจุดวิกฤตในกระบวนการเพื่อวัด สังเกตการณ์ หรือปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมเหล่านี้ควรเริ่มทาโดยเร็วที่สุดในช่วงต้นๆ ของกระบวนการเพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เบี่ยงเบนไปจากผลการดาเนินการที่คาดหวังไว้ให้เหลือน้อยที่สุด การจะบรรลุผลการดาเนินการที่คาดหวังไว้นั้น องค์กร
ต้องกาหนดระดับหรือมาตรฐานของผลการดาเนินการภายในกระบวนการให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และหากมีความ
เบี่ยงเบนเกิดขึ้นต้องทาตามมาตรการแก้ไขเพื่อให้ผลการดาเนินการของกระบวนการเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เดิม
การแก้ไขที่เหมาะสมอาจต้องพิจารณาด้านเทคนิคและด้านผู้ปฏิบัติ ขึ้นกับลักษณะของกระบวนการ มาตรการ
แก้ไขที่เหมาะสม ควรเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (รากเหง้าของปัญหา) ซึ่งจะลดโอกาสเกิดซ้าหรือการเกิดปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันในจุดอื่นๆ ขององค์กร ในกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามาเกี่ยวข้ององค์กรจะต้องพิจารณาถึงความ
แตกต่างของลูกค้าด้วยในการประเมินว่าผลการดาเนินการของกระบวนการดี เพียงใด ทั้งนี้รวมถึงการจัดทาแผนสารอง
สาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสารสนเทศที่รวบรวมได้จากลูกค้า
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่มักเกิดกับการให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการส่วนบุคคล รอบเวลาของกระบวนการ
ที่สาคัญในบางองค์กรอาจนานเป็นปีหรือมากกว่า ก่อให้เกิดความท้ าทายในการวัดความก้าวหน้าเป็นรายวันและในการ
ระบุโอกาสลดรอบเวลา
ตัวอย่างการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
กาหนดตัววัดผลงานของ
กระบวนการและตัววัดใน
กระบวนการ

แก้ไขและปูองกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตรวจสอบและติดตาม
ผลงานของ
กระบวนการ

กาหนดวิธีการและเทคโนโลยีที่
ใช้ในการควบคุมกระบวนการ

ฝึกอบรม

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศของ
กระบวนการ

การรักษาระดับ
ผลลัพธ์ของ
กระบวนการให้
เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้

(2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ส่งมอบที่
องค์กรเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร
ประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไรและดาเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินการที่ไม่ดี

(3) การปรับปรุงกระบวนการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อบรรลุผลการดาเนินการที่ดี
ขึ้น ลดความแปรปรวนของกระบวนการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
สิ่งที่ควรคานึงถึง
โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการอาจประกอบด้วย















ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากลูกค้า
ข้อมูลจากผู้ส่งมอบ คู่ค้า
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง สินค้าไม่ได้คุณภาพ
อุบัติการณ์ความเสี่ยง/ความสูญเสียที่พบ
ต้นทุนที่เกิดจากการตรวจสอบ ทาซ้า
เกิดค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า
เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย ชดเชยจากลูกค้า ชุมชน
เกิดความแปรปรวนของกระบวนการ
ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง
รอบเวลาในการผลิต/ให้บริการนานกว่าคู่แข่ง
ความต้องการของลูกค้า
นวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ผลลัพธ์จากการทบทวนผลการดาเนินการขององค์กร

เพื่อปรับปรุงผลดาเนินการของกระบวนการ (6.2ข) และลดการแปรปรวน องค์กรอาจใช้แนวทางต่างๆ เช่น ระบบ
Lean Enterprise วิธีการของ Six Sigma มาตรฐาน ISO9000 : 2000 วิธีการ Plan-Do-Check-Act หรือเครือ่ งมือใน
การปรับปรุงกระบวนการแบบอื่นๆ
ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นมิได้หมายถึงคุณภาพที่ดีขึ้นในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผลการดาเนินการ
ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติการที่ดีขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย เช่น ผลิตภาพ แนวทางต่างๆ ในการ
ปรับปรับปรุงกระบวนการที่ใช้กันโดยทั่วไปรวมถึง
(1) การแบ่งปันกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จทั่วทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และนวัตกรรม
(2) การวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย (เช่น การจัดทาผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุด
ของกระบวนการ การปูองกันความผิดพลาด)
(3) การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคนิคและธุรกิจ
(4) การวัดระดับเทียบเคียง
(5) การใช้เทคโนโลยีทางเลือก
(6) การใช้สารสนเทศจากลูกค้าของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ
ค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทามาตรฐาน
กระบวนการใหม่

กาหนดผูร้ ับผิดชอบใน
การปรับปรุง

ทดสอบผลการ
ปรับปรุง

กาหนดเปูาหมายการ
ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศของ
กระบวนการ

การยกระดับ
ผลลัพธ์ของ
กระบวนการดีขึ้น
กว่าเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง

ทาการปรับปรุง
กระบวนการด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
3.2 เสียงของลูกค้า
1.2 การกากับดูแลองค์กร
และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้าง

ออกแบบกระบวนการ
ทางานทีสาคัญ

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์
เพื่อนาไปปฏิบัติ

2.1 การจัดทากลยุทธ์

5. การมุ่งเน้นบุคลากร
ปรับปรุง

4.2 การจัดการ
สารสนเทศความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้กับลูกค้า และทาให้
ประสบความสาเร็จ
และยั่งยืน

จัดการ

นาไปปฏิบตั ิ

4.1ก การวัดผลการ
ดาเนินการ

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร กล่าวถึงวิธีปฏิบัติที่สาคัญด้านบุคลากร ซึ่งมุ่งทีจ่ ะสร้างและรักษาให้องค์กรมี
สภาพแวดล้อมที่มีผลการดาเนินการที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งการทาให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้บุคลากรและ
องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประสบความสาเร็จ ในหมวดนี้ ครอบคลุมความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงบรรยากาศที่สนับสนุนการทางานของบุคลากร การมุ่งเน้นบุคลากร รวมถึง
การสร้างความผูกพัน การพัฒนา และการจัดการบุคลากร ซึ่งควรดาเนินการในลักษณะที่บูรณาการกัน (ความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร) เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวมเกณฑ์นี้จึงครอบคลุมถึงการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือ
บุคลากรไว้เป็นส่วนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) ด้วย
บุคลากร
“บุคลากร” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทาให้งานขององค์กรสาเร็จ ได้แก่ พนักงานประจา พนักงาน
ชั่วคราว พนักงานที่ทางานไม่เต็มเวลา และพนักงานจ้างตามสัญญาที่องค์กรควบคุมดูแล รวมถึงหัวหน้าทีม หัวหน้างาน
และผู้จัดการทุกระดับ ส่วนพนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผู้รับจ้างเหมาควรอธิบายในหมวด 6 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบงานในภาพใหญ่ สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่ต้องพึ่งพาอาสาสมัคร คาว่า “บุคลากร” รวมถึงอาสาสมัคร
เหล่านี้ด้วย
การมุ่งเน้นบุคลากร

สภาพแวดล้อม
บุคลากร
การสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

• การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
• การทาให้ที่ทางานปลอดภัย มีสวัสดิภาพ และบุคลากร
ได้รับการสนับสนุน

• สร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทน ให้รางวัล เพื่อสร้างผลการ
ดาเนินการที่ดี
• การพัฒนาบุคลากรและผู้นา (ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน)
• การวัดระดับความผูกพันและการใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลและเกื้อหนุนบุคลากร

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ของบุคลากรเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ

รักษาบรรยากาศในการทางาน ทีม่ ี
ความปลอดภัย สวัสดิภาพและเกือ้ หนุน
การทางาน

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ต้องมั่นใจว่าขีดความสามารถอยู่ในระดับที่ต้องการแล้วค่อยเพิ่มอัตรากาลัง (อย่าเพิ่มอัตรากาลังโดยดูที่ภาระงาน
อย่างเดียว)
5.1 ก ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะและกาลังคนที่มีอยู่
หมายเหตุ 2 “ขีดความสามารถของบุคลากร” (หัวข้อ 5.1ก.) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผล
สาเร็จของกระบวนการทางานด้วยความรู้ ทักษะความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถอาจรวมถึง
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีใหม่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการทางานใหม่ และการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ /บริการ การตลาด
และกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป คาว่า “อัตรากาลังบุคลากร” (หัวข้อ 5.1ก.) หมายถึง ความสามารถของ
องค์กรที่ทาให้มั่นใจว่ามีจานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติตามกระบวนการทางาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้
รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือระดับความต้องการตามฤดูกาล

กระบวนการจัดการขีดความสามารถบุคลากร
วิเคราะห์ความต้องการด้านขีด
ความสามารถขององค์กร
ประเมินผลระบบและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น

กาหนดขีดความสามารถที่
ต้องการรายตาแหน่ง

ประเมินผลการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร

ประเมินขีดความสามารถของ
บุคลากร

พัฒนาบุคลากรเพื่อปิดช่องว่าง
ขีดความสามารถ

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

ผลลัพธ์ด้านขีด
ความสามารถและ
อัตรากาลัง

กระบวนการจัดการอัตรากาลังบุคลากร
วิเคราะห์ความต้องการด้าน
อัตรากาลังขององค์กร
ประเมินผลระบบและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น

วิเคราะห์งานประเมินค่างาน

สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และ
หาทางรักษาพนักงานใหม่

กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการ

จัดทาแผนอัตรากาลัง

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

ผลลัพธ์ด้าน
อัตรากาลัง

(2) บุคลากรใหม่ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ไว้ องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่า
บุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและความคิดเห็นของชุมชนของ
บุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้า
(3) การทางานให้บรรลุผล องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้
 งานขององค์กรบรรลุผล






ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies)
หนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/บริการ
มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ตัวอย่างกระบวนการสรรหา
แผนอัตรากาลัง

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

กาหนดคุณลักษณะที่ต้องการ

ประเมินผลระบบ

สรรหาจากภายใน

สรรหาจากภายนอก

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคลากร
บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปูองกันการจานวน
ของบุคลากร และลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการ
เพิ่มจานวนบุคลากร
5.1 ข บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(1) สภาพแวดล้อมการทางาน องค์กรดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึง
การเข้านอกออกในเพื่อสร้างความมั่นใจและปรับปรุงให้ดีขึ้น ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากร
ตัววัดและเปูาประสงค์ในการปรับปรุงสาหรับความต้องการของบุคลากรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้ าง มีความแตกต่างที่สาคัญ
ของปัจจัย ตัววัด หรือเปูาหมายอะไรบ้าง สาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
แสงในห้องทางานเพียงพอหรือไม่ (คาถามตัวอย่าง)

กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมในการทางาน
ค้นหาปัจจัยด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย การปูองกันภัย
ประเมินผลระบบและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย การปูองกันภัย

เฝูาระวังอุบัติการณ์ ติดตามผล

กาหนดแผนงานและมาตรการ
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
การปูองกันภัย

ผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ดาเนินการตามแผนงาน/
มาตรการ

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างไร ให้เหนือกว่ากฎหมายระบุไว้
(2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยการกาหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิ
ประโยชน์อย่างไร สิ่งดังกล่าวได้มีการออกแบบให้ เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรทีห่ ลากหลาย รวมทั้งความ
แตกต่างของกลุ่มและส่วนของบุคลากรอย่างไร
ตัวอย่างของการสนับสนุนบุคลากร
องค์กรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม มีโอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร ตัวอย่างของการให้บริการ
อาคารสถานที่ กิจกรรม และโอกาสอื่นๆ ได้แก่ การให้คาปรึกษาในเรื่องส่วนตัวและการงาน การพัฒนาความก้าวหน้าใน
การงานและการช่วยให้มีโอกาสได้รับงานใหม่ กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณี การยกย่องชมเชย ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดูแลบุตรในชั่วโมงทางาน การอนุญาตให้ลา
หยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการทางานแบบยืดหยุ่นและโปรแกรมผลประโยชน์
การช่วยให้หางานใหม่เมื่อถูกเลิกจ้าง ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล
และวิธีที่พนักงานสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างกระบวนการสนับสนุนบุคลากร
ค้นหาความต้องการของ
บุคลากร
ประเมินผลระบบและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น

วิเคราะห์ผลกระทบและความ
เหมาะสม

ติดตาม ประเมินผลความพึง
พอใจและความผูกพัน

กาหนด Position ขององค์กร
ด้านสวัสดิการ

ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพัน

ผลลัพธ์ด้านการ
สนับสนุนบุคลากร

จัดสรรสวัสดิการ

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง 6.1 การจัดการระบบงาน
ของบุคลากรเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์
เพื่อนาไปปฏิบัติ

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

6.2ข (3) การปรับปรุง
กระบวนการทางาน

รักษาบรรยากาศในการทางาน ทีม่ ี
ความปลอดภัย สวัสดิภาพและเกือ้ หนุน
การทางาน
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

1.2 การกากับดูแลองค์กรและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้าง

ความผูกพันของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุความสาเร็จใน
ระดับองค์กร และระดับบุคคล
สร้างความผูกพัน ให้ค่าตอบแทน ให้
รางวัลบุคลากร เพื่อให้มผี ลการ
ดาเนินการทีด่ ี

พัฒนาบุคลากรและผู้นาเพื่อให้มผี ล
การดาเนินการที่ดี

ประเมินความผูกพันและใช้ผลการ
ประเมินเพื่อให้ผลการดาเนินการดี
ยิ่งขึ้น

“ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับของความมุ่งมั่นทั้งทางอารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้งานสาเร็จ บรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ผลจากการศึกษาจานวนมากแสดงว่าเมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรสูง จะทาให้ผลดาเนินการดีขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบสาคัญในการสร้างความผูกพัน กับองค์กร ได้แก่ การทางานที่สาคัญ รู้ทิศทาง
ขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินการ อยู่ในบรรยากาศการทางานที่มีประสิทธิภาพ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรหลาย
องค์กร พนักงานและอาสาสมัครมีแรงจูงใจและรู้สึกถึงคุณค่าของงานที่ตนทาอยู่ เพราะงานนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของ
ตนเอง
5.2 ก ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(1) องค์ประกอบของความผูกพัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน และ
มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการกาหนดองค์ประกอบ
เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- พูดแต่เรื่องดีขององค์กรให้คนนอกฟัง
- อยูก่ ับองค์กรแม้ในช่วงที่ยากลาบาก
- ทุ่มเทให้กับผลปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบ

ตัวอย่างกระบวนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ค้นหาปัจจัยที่มผี ลต่อความผูกพัน

ติดตาม/ ประเมิน

ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร

ประเมินระดับความผูกพัน
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

จัดทาแผนงานเพื่อเพิ่มความผูกพัน

นาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญ

(2) วัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทางาน
ที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน องค์กรทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและความคิดเห็นของบุคลากร
ข้อสังเกต :
การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี เห็นได้จากความยืดหยุ่น นวัตกรรม การแบ่งปันความรู้และทักษะ การ
สื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์กร การมุ่งเน้น
ลูกค้าและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของธุรกิจและข้อกาหนดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จุดมุ่งหมายของ
หัวข้อเพื่อให้บุคลากรสามารถทางานให้บรรลุผลการดาเนินการที่ดี
ตัวอย่างวัฒนธรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
- ความร่วมมือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และการแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงานและข้าม
หน่วยงาน หน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ต่างสถานที่กัน (*)
- การถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและการสื่อสารแบบสองทิศทางกับหัวหน้างาน และผู้จัดการ
- การตั้งเปูาหมายระดับบุคคล การให้อานาจตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม
- การสร้างนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
- ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร
(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทาให้สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้อย่างไร
- สนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร
- พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจ
- หนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/บริการ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ

การสร้างแรงจูงใจ
ถึงแม้ว่าความพึงพอใจกับรายได้และความพึงพอใจกับการเลื่อนตาแหน่งจะเป็นสิ่งสาคัญ แต่สองปัจจัยนี้ไม่เพียง
พอที่จะทาให้บุคลากรจะมีความพึงพอใจ แรงจูงใจ และผลการดาเนินการที่ดี ปัจจัยอื่นที่ควรนามาพิจารณา เช่น การ
แก้ไขปัญหาและคาร้องทุกข์ ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล การพัฒนาและโอกาสก้าวหน้าในการงานของบุคลากร
สภาพแวดล้อมในการทางานและการสนับสนุนของฝุ ายบริหาร ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ทางาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความร่วมมือ และการทางานเป็นทีม รวมทั้งความมั่นคงใน
งาน รวมถึงการเห็นค่าของความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนขององค์กร
ในการให้บริการของลูกค้า
กระบวนการจัดการผลการดาเนินงานของบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร

การประเมินผล
ให้ค่าตอบแทน/รางวัล/ยกย่อง
ชมเชย

สื่อสารให้รับทราบ

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

ติดตาม / ประเมินผลงาน

กาหนดเปูาหมายรายบุคคล

จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

5.2 ข การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) การประเมินความผูกพัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผูกพันของบุคลากร ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และมีตัววัดอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้
มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร องค์กรใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับ
องค์กร การขาดงาน การ้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพ เพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร
(2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/บริการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมิน ความผูกพันของ
บุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/บริการที่สาคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง ความผูกพัน
ของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

5.2 ค การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับบุคลากรและผู้นาขององค์กร ได้พิจารณา
ปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร
- สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุผลสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร และนวัตกรรม
- จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- การมุ่งเน้นลูกค้า
- ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งในเรื่องที่เป็นความต้องการของตนเองและที่กาหนดโดย
หัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้นาระดับสูง
- การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ (เชื่อมโยงกับ 4.2)
- การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
หัวข้อต่างๆ เหล่านี้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของ Training Program ของหน่วยงานเรา
ระบบการเรียนรู้และพัฒนา
- แม้ว่าหัวข้อนี้ไม่ได้ถามถึงการฝึกอบรมบุคลากรที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นพิเศษ แต่การฝึกอบรมดังกล่าวมี
ความสาคัญและปฏิบัติกันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ที่สาคัญอย่างยิ่งในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์และลูกค้า วิธีการรับฟังลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาหรือความล้มเหลวและวิธีการจัดการหรือการ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
- ระบบการจัดการความรู้ขององค์กรควรมีกลไกการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรและองค์กร เพื่อทาให้มั่นใจว่า
จะรักษาการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ละองค์กรควร
กาหนดว่าความรู้ใดสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และทาให้มีกระบวนการแบ่งปันสารสนเทศนี้อย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลากร (Implicit
Knowledge)
สิ่งที่ควรคานึงถึง
- ความจาเป็นด้านการพัฒนาควรเชื่อมโยงกับความสาเร็จขององค์กรได้แก่ กลยุทธ์องค์กร ความท้าทายของ
องค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร
- ควรเชื่อมโยงกับความจาเป็นขององค์กร ได้แก่ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความจาเป็นด้านผลการดาเนินการ
จริยธรรมองค์กร ภาวะผู้นา
- ควรเชื่อมโยงกับความจาเป็นด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ได้แก่ ความก้าวหน้าในงาน แผนพัฒนาส่วนบุคคล

กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
ผลลัพธ์ด้านการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรและผู้นา

กาหนดความจาเป็นด้าน
การพัฒนาและเรียนรู้

ประเมินผลระบบและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

กาหนดวิธีการพัฒนาและ
เรียนรู้
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใน
ทุกด้าน

ประเมินผลการพัฒนาและ
เรียนรู้

ดาเนินการพัฒนา

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างไร
ความคุ้มค่า
ผลลัพธ์ต่อองค์กร
การนาไปปฏิบัติ
ทดสอบความรู้
การตอบสนอง

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ประสิทธิผล คือ ได้ผลลัพธ์ตรงตามเปูาหมายที่ต้องการ
(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของตาแหน่งผู้บริหารและผู้นา
อย่างมีประสิทธิผล
ข้อสังเกต :

เพื่อช่วยให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลายองค์กรใช้แผนการพัฒนารายบุคคลที่จัดทาร่วมกับ
พนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลด้านอาชีพและการเรียนรู้ของบุคคลด้วย
สาหรับองค์กรข้ามชาติ การจัดการความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน และการวางแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้นา ให้
อธิบายแผนการ วิธีการ และการดาเนินการที่องค์กรพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย ให้สามารถสืบทอดตาแหน่งผู้นาและ
ผู้บริหารด้วย
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
- ต้องมีระบบ Career Path ชัดเจน และครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด
- การเลื่อนระดับต้องมี Criteria ชัดเจน
- ตาแหน่งที่สาคัญต้องมีแผนรับรองเมื่อเขาออกไป
กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ประเมินผลระบบและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น

กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มี
ศักยภาพและสมรรถนะสูง

ประเมินผลการพัฒนาและ
แต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง

คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพและ
สมรรถนะสูง

พัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
สายอาชีพ

ผลลัพธ์ด้าน
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร

ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
ผลการดาเนินขององค์กร
1.1 การนาโดยผู้นาระดับสูง

6.2ข การปรับปรุงกระบวนการทางาน

สร้างความผูกพัน ให้ค่าตอบแทน ให้
รางวัลบุคลากร เพื่อให้มผี ลการ
ดาเนินการทีด่ ี
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อ
นาไปปฏิบัติ

3.2 ความผูกพัน
ของลูกค้า

2.1 การจัดทากลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรและผู้นาเพื่อให้มผี ล
การดาเนินการที่ดี

ประเมินความผูกพันและใช้ผลการ
ประเมินเพื่อให้ผลการดาเนินการดี
ยิ่งขึ้น

4.2ก(2) การจัดการความรู้

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: องค์กรมีวิธีกาอย่างไรในการจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน)
วิธีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร

วิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ สาหรับบุคลากร ผู้
ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ
รวมทั้ง ลูกค้า มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมใช้งาน

เพิ่มเติมโดยวิทยากร
1. อะไรคือข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นระดับองค์กร (ต้องทราบระดับ Work Process ก่อน)
2. ข้อมูลสารสนเทศนั้นมีหรือไม่มีในองค์กร (ถ้าไม่มีทาอย่างไร - หา, ชื้อ, อบรม)
3. เมื่อมีขอ้ มูลสารสนเทศแล้ว ต้องกระตุ้นให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้
4.2 ก การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้
(1) คุณลักษณะ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ขององค์กร มีคุณลักษณะดังนี้





แม่นยา
ถูกต้องและเชื่อถือได้
ทันกาล
ปลอดภัยและเป็นความลับ

(2) ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูล และสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้
งานสาหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญรวมทั้งลูกค้า (*)
เพิ่มเติมโดยวิทยากร
ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นทั้งหมดขององค์กร องค์กรต้องมีทั้งหมด
(3) การจัดการความรู้ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้
 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร

 การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่

สาคัญ
 ความรวดเร็วในการค้นหาและระบุ การแบ่งปัน และการนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการ
 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์
สิ่งที่ควรคานึงถึง
 ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อ เครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร คู่ความร่วมมือ และห่วงโซ่อุปทาน

การตอบคาถามในหัวข้อนี้ องค์กรควรคานึงถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านนี้ และควรตระหนักถึงความ
ต้องการในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็วและการประกันความเชื่อมถือได้ของข้อมูล อัน
เนื่องมาจากมีการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่อง
 การจัดการความรู้ขององค์กรต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการพัฒนาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กร
กระบวนการจัดการความรู้
จานวนองค์
ความรู้

กาหนดองค์ความรู้ขององค์กร

ประเมินผลและปรับปรุงระบบ

สร้างองค์ความรู้

จานวน Best
Practices
จานวน นวัตกรรม

ใช้ประโยชน์/ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

รวบรวมองค์ความรู้

จัดเก็บองค์ความรู้

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
ในทุกด้าน

4.2 ข การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความ
เชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย
(2) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจ /
บริการ อย่างมีประสิทธิผล

การจัดการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศอาจจาเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจัง เนื่องจากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
อย่างมหาศาล การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติการขององค์กรมากขึ้น ทั้งที่
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ขององค์กรจากการใช้อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ องค์กรกับ
องค์กร และธุรกิจกับผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถขององค์กรในการทาให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
และพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ
ประสิทธิผลด้านระบบ IT
ที่ส่งเสริมความสาเร็จของ
องค์กร

ค้นหาความต้องการของผู้ใช้
ทุกกลุ่ม

ประเมินผลระบบและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

บารุงรักษาระบบและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย

วางระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนอง

ให้บริการสารสนเทศ

- ความน่าเชื่อถือของระบบ
- ความปลอดภัยของระบบ
- ความใช้งานง่ายของระบบ
- การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ของระบบ
- คุณภาพของข้อมูลในระบบ

ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศในทุกด้าน

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของข้อกาหนด
2.1 การจัดการทากลยุทธ์
6.2ข การปรับปรุง
กระบวนการทางาน

วิธีการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร
3.2 ความผูกพันของ
ลูกค้า

วิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ สาหรับบุคลากร ผู้
ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ
รวมทั้ง ลูกค้า มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมใช้งาน
6.1 ระบบงาน

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ

5.2 ความผูกพันของ
บุคลากร

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มี
ความสาคัญและตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการของคู่แข่ง
และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร





ควรแสดงให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ควรแสดงครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและตลาดที่สาคัญ
ตามประเภทและสถานที่ของกระบวนการ (*)
ควรแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย

หมายเหตุ 1 ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.1 ควรแสดงสารสนเทศที่สาคัญเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์และทบทวน
ผลการดาเนินการขององค์กร (หัวข้อ 4.1) แสดงถึงการนาความรู้ขององค์กรมาใช้ (หัวข้อ 4.2) และใช้เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (หัวข้อ 7.2) และด้านการเงินและตลาด (หัวข้อ 7.5)
หมายเหตุ 2 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่รายงานในหัวข้อ 7.1ก ควรเชื่อมโยงกับความต้องการหรือ
ความคาดหวังของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร [1.ข.(2)] โดยอ้างอิงตามสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในหัวข้อ 3.1
และ 3.2 ตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้ควรตอบสนองปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของลูกค้า เช่น ปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหัวข้อ 1
ของโครงร่างองค์กร หมายเหตุ 5 และหัวข้อ 3.1 หมายเหตุ 2
ข. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้าน
การปฏิบัติการของระบบงานและกระบวนการรวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลาและตัววัดอื่นๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประ
สิทธิภาพีและนวัตกรรมของกระบวนการเป็นอย่างไร
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของประสิทธิผลของ
ระบบงานและการเตรียมพร้อมของสถานที่ทางานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร





ควรแสดงให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ควรแสดงครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและตลาดที่สาคัญ
ตามประเภทและสถานที่ของกระบวนการ (*)
ควรแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย

หมายเหตุ 3 ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.1ข ควรตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และหัวข้อ 6.1 และ 6.2

หมายเหตุ 4 ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ (7.1ข) อาจรวมถึงผลการ
ตรวจสอบ การส่งมอบที่ทันเวลา และการยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการจากภายนอก ผลการดาเนินการของ
ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผลลัพธ์และอัตราการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงาน การลดความซับซ้อน
ของลักษณะงานภายในและการจาแนกลักษณะงาน การปรับปรุงการวางผังงาน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการกากับ
ดูแลเวลาตอบสนองในการฝึกหรือการซ้อมรับภาวะฉุกเฉิน และผลลัพธ์ในการซ้อมโยกย้ายสถานที่ทางาน หรือการ
เตรียมพร้อมอื่นๆ
ค. ผลลัพธ์ดา้ นการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการสร้างและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) เป็นอย่างไร
หมายเหตุ 5 ตัววัดหรือตัวชี้วัดการบรรลุแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ (7.1ค) ควรเจาะจงที่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้ใน 2.1ข.(1) และตัววัดผลการดาเนินการและผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ใน
2.2 ก.(6) และ 2.2ข. ตามลาดับ





ควรแสดงให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ควรแสดงครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและตลาดที่สาคัญ
ตามประเภทและสถานที่ของกระบวนการ (*)
ควรแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(1) ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่งและองค์กรอื่นที่เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร
(2) ความผูกพันของลูกค้า ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการสร้างความผูกพันและความ
สมันพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า เป็นอย่างไร (*)
 ควรแสดงให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
 ควรแสดงครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและตลาดที่สาคัญ
 ควรแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า





ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
การรักษาลูกค้าไว้ การได้ลูกค้าและการเสียลูกค้า และลูกค้าที่ทาธุรกิจกับองค์กรเป็นประจา
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การแก้ปั ญหาข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล การเรียกร้องค่าประกันผลิตภัณฑ์
คุณค่าผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้า โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา

 การตรวจประเมินโดยลูกค้าในเรื่องความสะดวกในการติดต่อองค์กรและความง่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์

(ครอบคลุมถึงมารยาทในการให้บริการ)
 การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของลูกค้าต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 การให้รางวัล การจัดลาดับ การได้รับการยกย่องชมเชยจากลูกค้าและองค์กรอิสระอื่นๆ
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร รวมถึงจานวนของบุคลากร และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรเป็นอย่างไร
(2) บรรยากาศการทางาน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านบรรยากาศการทางาน รวมถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การให้บริการและสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากรเป็นอย่างไร (*)
(3) การทาให้บุคลากรมีความผูกพัน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการทาให้บุคลากรมี
ความผูกพันกับองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นอย่างไร
(4) การพัฒนาบุคลากร ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาองค์กร
เป็นอย่างไร
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ความผูกพัน
ความพอใจ

การพัฒนาบุคลากร
และผู้นา

ขีดความสามารถ
และอัตรากาลัง

สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สาคัญ ที่ทาให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยแสดงผลลัพธ์จาแนกตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากร (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ที่เหมาะสม

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

การสื่อสารและ
สร้างความผูกพัน
ของผู้นาระดับสูง

การกากับดูแล
องค์กร

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

จริยธรรม

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้าง

(1) การนาองค์กร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรของผู้นา
ระดับสูงเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ การกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทิศทาง และทาให้เกิด
การปฏิบัติการอย่างจริงจังเป็นอย่างไร
หมายเหตุ 1 การรายงานในหัวข้อ 7.4ก.(1) ควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
(2) การกากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบด้านการเงิน ภายในและภายนอกเป็นอย่างไร (*)
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่า
ข้อกาหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็นอย่างไร
(4) จริยธรรม ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นาระดับสูงและการกากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร ผลลัพธ์
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของพฤติกรรมที่ละเมินการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างไร
ตัววัดด้านจริยธรรม
ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม [1.2ข.(2)] อาจรวมถึงอัตราส่วนของกรรมการอิสระ
ของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ตัววัดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ไม่ได้ถือหุ้น การ
รายงานและการจัดการกับการกระทาที่ขัดต่อจริยธรรม ผลสารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อจริยธรรมขององค์กร การ
ใช้โทรศัพท์สายด่วนเฉพาะสาหรับเรื่องจริยธรรม รวมทั้งผลการทบทวนและการตรวจสอบด้านจริยธรรมซึ่งอาจรวมถึง
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีนโยบาย การฝึกอบรมบุคลากร และระบบการติดตามเฝูาระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสม
(5) สังคม ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
เป็นอย่างไร
หมายเหตุ 5 ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.4ก.(5) ควรครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง ตามที่ระบุไว้ใน 1.2
ข.(1) และ 1.2ค.(1) รวมถึงการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญขององค์กร ตามที่ระบุไว้ใน 1.2ข.(1) และ 1.2ค.(1) รวมถึงการ
สนับสนุนชุมชนที่สาคัญขององค์กร ตามที่ระบุไว้ใน 1.2ค.(2) ตัววัดการสนับสนุนให้เกิดความผาสุกของสังคมในวงกว้าง

อาจรวมถึงการลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ และทางเลือกอื่นสาหรับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (เช่น เพิ่มการประชุมทางไกลแบบภาพและเสียง) และการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นที่ยมรับในระดับ
สากล
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
(1) ผลการดาเนินการด้านการเงิน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ ของผลการดาเนินการด้าน
การเงินเป็นอย่างไร รวมถึงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability)
หรือผลการดาเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary Performance) เป็นอย่างไร (*)
หมายเหตุ 1 การตอบคาถามในหัวข้อ 7.5ก.(1) ควรรวมถึงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน เช่น
ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) ส่วนกาไรจากการดาเนินงาน (Operating Margin) ความสามารถในการทากาไร หรือ
ความสามารถในการทากาไรตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ อาจรวมถึงตัววัดด้านความมั่นคงทางการเงิน เช่น
สภาพคล่อง (Liquidity) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เงินสดย่อยรายวัน (Days Cash on Hand)
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และกระแสเงินสด ตัววัดเหล่านี้ ควรสัมพันธ์กับตัววัดด้านการเงินตามที่รายงานในหัวข้อ
4.1ก.(1) และแนวทางการจัดการด้านการเงิน ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2
สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร อาจรวมถึงตัววัดเกี่ยวกับผลการดาเนินการเทียบกับงบประมาณ
(Performance to Budget) ทุนสารอง (Reserve Funds) การลดความสิ้นเปลืองหรือการประหยัดเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่าย
การบริหารต่องบประมาณและต้นทุนด้านการระดมทุน เทียบกับทุนที่ระดมได้
(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้าน
ตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือตาแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่งตลาดและการเจาะตลาด
ใหม่เป็นอย่างไร (*)
หมายเหตุ 2 สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ในการตอบคาถามในหัวข้อ 7.5ก.(2) อาจรวมตัววัดด้านการ
บริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินช่วยเหลือ (Charitable Donations or Grants) และจานวนโครงการหรือการให้บริการใหม่

การประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- จัดทาโครงร่างองค์กร

- ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเทียบกับเปูาหมาย
องค์กรและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

- เรียงลาดับความสาคัญของโอกาสในการปรับปรุง
- จัดทาแผนปรับปรุงองค์กร

- ติดตามประเมินผลความสาเร็จ

พัฒนาการของกระบวนการ
1. ตั้งรับปัญหา (0-25%)
เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์
และการปฏิบัติ

การปฏิบัติการมีในลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและส่วนใหญ่จะตอบสนองความต้องการหรือ
ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการกาหนดเปูาประสงค์ที่ดี
2. แนวทางเริ่มเป็นระบบ (30-45%)
เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์
และการปฏิบัติ

องค์กรอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการด้วยกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ มีการประเมินผลและการปรับปรุง
และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร มีการกาหนดกลยุทธ์และเปูาประสงค์เชิงปริมาณ

3. แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (50-65%)
เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์
และการปฏิบัติ

การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับปรุง
โดยมีการแบ่งปันความรู้และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และ
เปูาประสงค์ที่สาคัญขององค์กร
4. แนวทางที่มีบูรณาการ (70-100%)
เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์และ
การปฏิบัติ

การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่าเสมอเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรมและการ
แบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทางานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัดใน
การติดตามความก้าวหน้าของเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการที่สาคัญ
การประเมินผลลัพธ์






เป็นผลลัพธ์ที่มีความสาคัญต่อองค์กร
เปรียบเทียบกับเปูาหมาย
วิเคราะห์แนวโน้ม (เปรียบเทียบกับอดีต)
เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม
คาดการณ์ทิศทางผลลัพธ์ในอนาคต

แนวทางของการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาและเรียนรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กาหนดทีมประเมินตนเอง
ประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเมินตนเองซ้าตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในระดับที่ละเอียดขึ้น และจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการในระยะต่อไป
6. ประเมินความพร้อม ในการสมัครเพื่อขอประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และจัดทาเอกสารการสมัครฉบับ
สมบูรณ์

สิ่งที่ควรคานึง









การประเมินตนเอง ไม่จาเป็นต้องทาบ่อย ปีละ 1 ครั้ง ก็พอ
ควรจัดลาดับความสาคัญของโอกาสในการปรับปรุง
คัดเลือกโอกาสในการปรับปรุงหมวด 1-2 หัวข้อก็พอ
กาหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และแผนงานที่ชัดเจน
มีการติดตามความก้าวหน้าโดยผู้บริหารระดับสูง
อาใช้กลไกนี้เป็นหนึ่งใน SWOT และนาเป็นปัจจัยนาเข้าสู่การวางแผนกลยุทธ์
การประเมินตนเองและหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรืองที่สาคัญ
สามารถให้บุคคลภายนอกมาช่วยประเมินองค์กรก็ได้

