ตราสัญลักษณ
สัญลักษณ
ชอฟาสีทองอรามลอยเดนในหวงจักรวาล
เคียงขางดวยดาวฤกษดวงใหญสองประกายระยิบระยับ อยูในกรอบรูปชองหนาตางทรงไทย

ความหมาย
รางวัลคุณภาพแหงชาติเปนรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหนวยงาน
เพราะเปนเครื่องหมายแหงความเปนเลิศในการบริหารจัดการทุกดาน
ตลอดจนผลประกอบการที่ดีเทียบเทาองคกรที่ยอมรับกันวามีคุณภาพสูงสุดในโลก

องคประกอบ
ดาวฤกษ
ชอฟาสีทอง
ชองหนาตางทรงไทย

สือ่ ใหเห็นถึงจุดสูงสุดแหงความสำเร็จ ความรุง โรจน และการเปน
ทีย่ อมรับทั่วไป อันเปนสิ่งพึงปรารถนาของทุกองคกร
สือ่ ใหเห็นถึงความเปนเลิศและความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพใหดียิ่งขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
สื่อถึงวิสัยทัศน การมองการณไกลสูความสำเร็จ

เจตนารมณ ของ “รางวัลคุณภาพแหงชาติ”
“รางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติ
ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เปนเคร,องหมาย
แสดงถึงความเปนเลิศในการบริหารจัดการขององคกร
ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก”

เจตนารมณ
1. เพือ่ สนับสนุนการนำแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติไปใชในการปรับปรุงความสามารถในการแขงขัน
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรที่ประสบผลสำเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. เพื่อกระตุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
4. เพือ่ แสดงใหนานาชาติเห็นถึงความมุง มัน่ ในการยกระดับมาตรฐานความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

ประโยชนตอองคกร
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นำเกณฑเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ ซึง่ เปนกรอบการ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะไดรับประโยชนใน
ทุกขั้นตอน.
เริม่ จากการประเมินตนเอง ผูบ ริหารจะทราบถึงสภาพทีแ่ ทจริงวา ระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตก
บกพรองในเรือ่ งใด จึงสามารถกำหนดวิธกี ารและเปาหมายทีช่ ดั เจนในการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร และเมือ่ องคกร
ปฏิบตั ติ ามแผนจนบรรลุเปาหมายทีว่ างไว มีความพรอม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องคกรจะไดรบั การตรวจ
ประเมินดวยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อ
เปนผูต รวจประเมินโดยเฉพาะ และไมวา องคกรจะผานเกณฑรบั รางวัลหรือไมกต็ าม องคกรจะไดรบั รายงานปอน
กลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเปนประโยชนตอการนำไปวางแผนปรับปรุงองคกรใหสมบูรณ
มากขึ้นตอไป.
องคกรที่ไดรับรางวัล จะเปนที่ยอมรับจากองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และมีสิทธิ์ใช
ตราสัญลักษณรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งสื่อถึงความเปนเลิศในระบบการบริหารจัดการ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธองคกร รวมทั้งมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยการนำเสนอวิธปี ฏิบตั ทิ นี่ ำไปสูค วามสำเร็จ และเปดโอกาสใหมกี ารเขาเยีย่ มชมสถานประกอบการ
เพื่อเปนแบบอยางใหแกองคกรอื่นๆ นำไปประยุกต เพื่อใหประสบผลสำเร็จเชนเดียวกัน.

สารบัญ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2565-2566
กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ภาพรวมและโครงสรางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
คำอธิบายเพื่อการอานเกณฑ
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39
45
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56

รายละเอียดที่เกี่ยวของกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ
แนวทางการตอบเกณฑ
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65
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ระบบการใหคะแนน
แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ
แนวทางการใหคะแนนผลลัพธ
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156
163
165
167

เกณฑรางวัล

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ป 2565-2566
กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เอื้อใหองคกรบรรลุเปาประสงค ปรับปรุงผลลัพธ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน เพื่อสามารถแขงขันกับองคกรในระดับนานาชาติ.
องคกรมากมายใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อปรับปรุงและใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ยั่งยืน.
องคกรทีไ่ ดรบั รางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดรบั การยอมรับวาเปนองคกรตนแบบระดับประเทศ. องคกรเหลานี้
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศกับองคกรตาง ๆ และเปนแรงบันดาลใจใหองคกรอื่น ๆ ปรับปรุง
การปฏิบตั กิ ารและผลลัพธของตนเอง ซึง่ สงผลดีตอ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และสามารถ
แขงขันกับองคกรในระดับนานาชาติ.
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ชวยองคกรอยางไร
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ชวยองคกรตอบคำถามที่ทาทาย 3 ขอ ดังนี้
1) องคกรดำเนินการไดดีอยางที่ตองเปนหรือไม.
2) องคกรรูไดอยางไร.
3) องคกรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ดวยวิธีการอยางไร.
ไมวา จะเปนองคกรทีต่ งั้ ขึน้ ใหม กำลังเติบโต หรือดำเนินธุรกิจมาเปนเวลาหลายป ทุกองคกรตองเผชิญ
กับความทาทายในการปฏิบัติการประจำวันและในระยะยาว. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ รวบรวม
แนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ดรบั การพิสจู นแลวในประเด็นการนำและการบริหารจัดการองคกรในปจจุบนั มาจัดเปน
ชุดคำถามเพือ่ ชวยใหองคกรเผชิญกับความทาทาย ใชประโยชนจากจุดแข็ง และบริหารจัดการองคประกอบ
ทัง้ หมดขององคกรใหเปนหนึง่ เดียวเพือ่ ใหบรรลุพนั ธกิจ เกิดความสำเร็จอยางตอเนือ่ ง และผลการดำเนิน
การทีเ่ ปนเลิศ ซึง่ เรียกวา “มุมมองเชิงระบบ”. องคกรอาจพบวาคำถามบางคำถามตอบไดยาก.องคกรอาจ
ตัดสินใจวาคำถามบางคำถามไมเกี่ยวของกับองคกรเทากับบางคำถามอื่น. แมกระนั้น คำถามตาง ๆ
ทั้งหมดจะชวยใหองคกรระบุประเด็นจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงผลการดำเนินการและความยั่งยืน
ขององคกร.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ชวยใหองคกรคนพบและใชประโยชนจากจุดแข็ง และเตรียมพรอมรับมือ
กับความทาทายที่เผชิญ.
เกณฑชวยใหองคกรสามารถตอบสนองตอประเด็นที่มีความสำคัญตอองคกร ดังนี้
• ทำความเขาใจถึงประเด็นที่ตองแขงขันและประสบความสำเร็จในระยะยาวในสภาพแวดลอมการ
ดำเนินการขององคกร.
• ทำใหผูนำ ผูจัดการ และบุคลากรทั้งหมดมองเห็นภาพเดียวกัน.
• ทำใหมนั่ ใจวาบุคลากรขององคกรเขาใจและสามารถมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นองคกรไปสูค วามสำเร็จ.
• ทำความเขาใจ และตอบสนอง หรือทำไดเหนือกวาความตองการและความคาดหวังของลูกคา.
• ทำใหมนั่ ใจวาการปฏิบตั กิ ารขององคกรมีประสิทธิภาพ และนำไปสูค วามสำเร็จในระยะสัน้ และระยะยาว.
ดังนัน้ องคกรจะสามารถอยูใ นตำแหนงทีท่ ำใหองคกรใหประสบความสำเร็จและบรรลุพนั ธกิจไดดยี งิ่ ขึน้
จากความชัดเจนและความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทัง้ องคกร ในคณะผูน ำองคกร บุคลากร ลูกคา
และพันธมิตรที่สำคัญ.
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คานิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีพื้นฐานมาจากคานิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซึ่งเปนความเชื่อ
และพฤติกรรมที่พบวาฝงลึกอยูในหลายองคกรที่มีผลการดำเนินการที่เปนเลิศ ดังนี้
• มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective).
• การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน (Visionary leadership).
• ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา (Customer-focused excellence).
• การใหความสำคัญกับบุคลากร (Valuing people).
• ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว (Agility and resilience)
• การเรียนรูระดับองคกร (Organizational learning)
• การมุงเนนความสำเร็จและการจัดการเพื่อนวัตกรรม (Focus on success and innovation
• การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by fact).
• การตอบแทนสังคม (Societal contributions).
• จริยธรรมและความโปรงใส (Ethics and transparency).
• การสงมอบคุณคาและผลลัพธ (Delivering value and results).

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ1อผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
ดวยการตอบคำถามของเกณฑรางวัลคุณภาพ เพื่อผลการดำเนินการที่เปนเลิศ (หนา 15-63) องคกร
จะไดสำรวจตนเองถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ครอบคลุม 7 หมวดที่สำคัญในการจัดการและ
การดำเนินการขององคกร.
1. การนำองคกร: องคกรแบงปนวิสยั ทัศนและนำองคกรอยางไร. และองคกรทำใหมนั่ ใจถึงการกำกับ
ดูแลองคกรที่ดีอยางไร.
2. กลยุทธ: องคกรเตรียมความพรอมสำหรับอนาคตอยางไร.
3. ลูกคา: องคกรรับฟงลูกคา สรางความพึงพอใจ และสรางความผูกพันลูกคาอยางไร.
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู: องคกรใชขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือไดเพื่อ
การตัดสินใจอยางไร.
5. บุคลากร: องคกรสรางความผูกพันและใหอำนาจการตัดสินใจบุคลากรขององคกรอยางไร.
6. การปฏิบตั กิ าร: องคกรมัน่ ใจไดอยางไรวา การปฏิบตั กิ ารทีม่ อบคุณคาแกลกู คามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล.
7. ผลลัพธ: องคกรดำเนินการไดดีเพียงใด.
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ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางเกณฑหมวดตางๆ เหลานี้ ใหมุมมองเชิงระบบขององคกร ตัวอยางความ
เกี่ยวเนื่องกัน เชน
1) ความเกี่ยวเนื่องระหวางแนวทางขององคกรในหมวด 1-6 และผลลัพธที่เกิดขึ้น (หมวด 7).
2) ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ.
3) ความจำเปนตองมีขอ มูลความรูเ กีย่ วกับลูกคาและตลาดในการสรางกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ าร.

แนวทางการใหคะแนน
องคกรสามารถประเมินระดับพัฒนาการของกระบวนการ (หมวด 1-6) ใน 4 มิติ (ดูรายละเอียด แนวทาง
การใหคะแนน หนา 163).
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติชวยใหองคกรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ใน 4 มิติ
1. แนวทาง : องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหงานขององคกรประสบความสำเร็จ. ความเปน
ระบบและประสิทธิผลของแนวทางที่สำคัญขององคกรเปนอยางไร.
2. การถายทอดสูการปฏิบัติ : องคกรนำแนวทางที่สำคัญไปใชอยางคงเสนคงวาในสวนงานที่
เกี่ยวของอยางไร.
3. การเรียนรู : องคกรประเมินและปรับปรุงแนวทางที่สำคัญขององคกรไดดเี พียงไร. การปรับปรุง
ตางๆ มีการแบงปนภายในองคกรไดดเี พียงไร. องคความรูใหมๆ ไดนำไปสูการสรางนวัตกรรมหรือไม.
4. การบูรณาการ : แนวทางตางๆ ขององคกรสอดคลองกับความจำเปนขององคกรทัง้ ในปจจุบนั และ
อนาคตอยางไร. กระบวนการและการปฏิบัติการทั่วทั้งองคกรประสานสอดคลองกันไดดีเพียงใดเพื่อให
บรรลุเปาประสงคระดับองคกรที่สำคัญ.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติชวยใหองคกรประเมินผลลัพธ ใน 4 มิติ
1. ระดับ : ระดับผลการดำเนินการปจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสมเปนอยางไร.
2. แนวโนม : ผลลัพธมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หรือเหมือนเดิม หรือแยลงกวาเดิม.
3. การเปรียบเทียบ : ผลการดำเนินการขององคกรเทียบกับองคกรอื่นที่เหมาะสมเปนอยางไร เชน
เทียบกับคูแ ขง หรือระดับเทียบเคียง หรือผูนำในธุรกิจ.
4. การบูรณาการ : องคกรติดตามดูผลลัพธที่สำคัญกับองคกรหรือไม. องคกรใชผลลัพธนั้นเพื่อการ
ตัดสินใจหรือไม.
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ในขณะที่องคกรตอบคำถามตามเกณฑและตรวจประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให
คะแนน องคกรจะสามารถระบุจดุ แข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทัง้ ภายในเกณฑแตละหมวดและระหวาง
หมวด. เมือ่ องคกรใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพือ่ บริหารจัดการผลการดำเนินการองคกร จะเกิดการ
ทำงานประสานกันระหวางกระบวนการทีส่ ำคัญและขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการกับผลลัพธ ซึง่ จะ
นำไปสูว งจรการปรับปรุง. และเมือ่ ใชเกณฑนอี้ ยางตอเนือ่ ง องคกรจะไดเรียนรูเ กีย่ วกับองคกรมากขึน้ และ
จะสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการสรางจุดแข็ง ปดชองวาง และสรางนวัตกรรม.

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เหมาะสมกับทุกองคกร.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสามารถปรับใชไดตามความจำเปนขององคกร. เกณฑไมไดกำหนดวา
องคกรควรจัดโครงสรางหรือการปฏิบตั กิ ารอยางไร. ในโครงรางองคกร (หนา 15) องคกรจะอธิบายวาอะไร
เปนสิ่งสำคัญตอองคกร. เกณฑกระตุน ใหองคกรใชแนวทางทีส่ รางสรรค ปรับใชได มีนวัตกรรม และยืดหยุน
และกระตุน ใหองคกรเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับองคกร (เชน Lean, Six Sigma, ISO, Balanced
Scorecard, Plan-Do-Check-Act [PDCA]) และเลือกใชเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลมากทีส่ ดุ เพือ่ ขับเคลือ่ น
การปรับปรุง และมีผลการดำเนินการที่ดีอยางยั่งยืน.

บทบาทของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีบทบาทในการสรางเสริมความสามารถในการแขงขัน 3 ประการ
1) ชวยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ.
2) ชวยกระตุน การสือ่ สารและแลกเปลีย่ นเรียนรูว ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศระหวางองคกรตางๆ ผานงาน
TQA Winner Conference และการเยี่ยมชมกิจการองคกรที่ไดรับรางวัล.
3) เปนเครื่องมือที่นำมาใชในการทำความเขาใจและใชในการบริหารจัดการผลการดำเนินการของ
องคกร ชี้นำความคิดในเชิงกลยุทธและสรางโอกาสในการเรียนรู.
ในประเทศไทย มีการใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อชวยใหองคกรปรับปรุงขีดความสามารถใน
การแขงขันและผลลัพธผานระบบการพัฒนาและประเมินองคกรตางๆ ไดแก ระบบการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award: PMQA) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence: EdPEx) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA).
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีเนือ้ หาของขอกำหนดและการประเมินทีเ่ ทียบเคียงไดกบั รางวัลคุณภาพ
แหงชาติตางๆ ทั่วโลก เปนที่ยอมรับวาเปนกรอบการบริหารจัดการเพื่อนำองคกรไปสูความเปนเลิศ.
การใชเกณฑดงั กลาวจะชวยใหองคกรตางๆ ในประเทศไทยมุง มัน่ พัฒนาตนเองอยางไมหยุดยัง้ เพือ่ ประโยชน
ของลูกคาบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม ประเทศชาติ และองคกร.

วิธีการใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็ก สามารถใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อ
ปรับปรุงองคกรได. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติจะชวยใหองคกรตัดสินใจไดวาจะเริ่มตนที่ใด.
ก. หากองคกรเพิ่งเริ่มตนเรียนรูเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
วิธีการเหลานี้ จะเปนประโยชนสำหรับองคกรที่เริ่มตนใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อปรับปรุง
องคกร.
1) อานโครงรางองคกร (หนา 15). อภิปรายเพื่อหาคำตอบใหคำถามเหลานี้กับคณะผูนำระดับสูงอาจ
ถือเปนการตรวจประเมินตนเองครั้งแรกขององคกร.
2) ศึกษาคานิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ (หนา 115). เทียบเคียงองคกรของทานกับคานิยมเหลา
นี้ วามีประเด็นอะไรบางที่องคกรของทานควรปรับปรุง.
3) ตอบคำถามตาม 17 หัวขอของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ. เพื่อทำความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
เกณฑและผลการดำเนินการขององคกร.
4) อ า นกรอบภาพรวมของระบบบริ ห ารจั ด การผลการดำเนิ น การโดยอ า นหั ว ข อ หลั ก ต า งๆ
ในแต ล ะหั ว ข อ คำถาม (หน า 21-63). องค ก รพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น เหล า นี้ (ตั ว หนั ง สื อ สี น้ ำ เงิ น
ในเนื้อหาเกณฑ) ในการวางระบบการนำองคกรและการวัดผลการดำเนินการหรือไม.
5) ใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติและเนื้อหาคำอธิบาย เพื่อเปนแหลงขอมูลในการปรับปรุงผลการ
ดำเนินการขององคกร. เกณฑและคำอธิบายอาจชวยใหองคกรคิดดวยวิธที แี่ ตกตาง หรือใหกรอบการอาง
อิงใหมๆ.
6) เขารวมการฝกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ. เพื่อเรียนรูแนวทางที่เปน
แบบอยางที่ดีจากองคกรที่ไดรับรางวัล. องคกรเหลานี้ไดใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อปรับปรุงผล
การดำเนินการสรางนวัตกรรม และบรรลุผลลัพธมาแลว.
7) สมัครเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (รายละเอียดตาม www.tqa.or.th). ผูตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติจะไดรบั การฝกอบรมอยางเขมขน ไดประสบการณจากการตรวจประเมิน
องคกรที่สมัครรางวัล และเรียนรูเพื่อประยุกตใชเกณฑกับองคกรของตน.
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ข. เมื่อองคกรพรอมสำหรับการตรวจประเมินโดยใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
การประเมินองคกรโดยใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ใหดำเนินการตามคำแนะนำดังตอไปนี้
1) จัดทำโครงรางองคกรใหสมบูรณ. ใหคณะนำระดับสูงตอบคำถามในโครงรางองคกร. หากพบวามี
สารสนเทศในประเด็นใดที่ขัดแยงกัน หรือมีขอมูลนอย หรือไมมีเลย ใหใชประเด็นเหลานี้ในการลงมือ
วางแผนเพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั .ิ หลายองคกรใชโครงรางองคกรเปนจุดเริม่ ตนในการประเมินตนเองในเบือ้ งตน.
2) ใชคำถามของเกณฑแบบเต็มรูปแบบเปนแนวทางในการทำทุกเรื่องที่สำคัญเพื่อนำองคกร.
องคกรอาจคนพบจุดบอด หรือประเด็นที่ควรใหความสำคัญเพิ่มเติม.
3) ทบทวนแนวทางการใหคะแนน (หนา 163 และ 165). แนวทางนี้จะชวยใหองคกรประเมินระดับ
พัฒนาการขององคกร.
4) ตอบคำถามในหมวดที่องคกรทราบวาจำเปนตองปรับปรุง. ตอบดวยตนเองหรือกับคณะผูบ ริหาร
ระดับสูง จากนัน้ ตรวจประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและจัดทำแผนปรับปรุง. อยางไรก็ตาม วิธี
การประเมินโดยการเลือกตอบเฉพาะหมวดอยางนี้ อาจทำใหเกิดความจำกัดของประโยชนทพี่ งึ จะไดจาก
มุมมองเชิงระบบของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
5) ใหคณะผูบ ริหารระดับสูงตรวจประเมินองคกร. ในการประชุม ใหคณะผูบ ริหารระดับสูงตอบคำถาม
ตามโครงรางองคกรและเกณฑทั้ง 7 หมวด เพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงแลวจัดทำ
แผนปรับปรุงองคกร.
6) ตรวจประเมินองคกรแบบเต็มรูปแบบดวยตนเอง. จัดตั้งคณะทำงานภายในองคกรเพื่อจัดทำโครง
รางองคกรและตรวจประเมินองคกรตามเกณฑทั้ง 7 หมวด.
7) สมัครรางวัลคุณภาพแหงชาติ. ศึกษาจากคูมือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติประจำปนั้นๆ
จากเว็บไซต www.tqa.or.th. เมื่อองคกรพรอม สามารถสมัครขอรับการประเมินภายใตรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ซึง่ จะไดรบั การตรวจประเมินโดยคณะผูต รวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติจากสำนักงานรางวัล
คุณภาพแหงชาติอยางเต็มรูปแบบ.
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ภาพรวมและโครงสรางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เพ1อผลการดําเนินการทีเ่ ปนเลิศ: (Criteria for Performance

Excellence Overview and Structure)
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ1อผลการดําเนินการทีเ่ ปนเลิศ: มุมมองเชิงระบบ
(Criteria for Performance Excellence Overview: A Systems Perspective)
ระบบการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศ ประกอบดวยเกณฑ 6 หมวดทีอ่ ยูส ว นกลางของภาพ ซึง่ ระบุกระบวนการ
และผลลัพธทอี่ งคกรบรรลุ. ผลการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศตองอาศัยการนำองคกรทีเ่ ขมแข็งและแสดงใหเห็น
ผานผลลัพธที่โดดเดน. คำวา “การบูรณาการ” ที่กลางภาพ แสดงใหเห็นวา ทุกองคประกอบของระบบ
เชื่อมโยงกัน.
ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลาง แสดงการเชื่อมโยงที่สำคัญระหวางกลุมการนำองคกร (หมวด 1, 2 และ 3)
กับกลุมผลลัพธ (หมวด 5, 6, และ 7) และยังแสดงถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางกลุมการนำองคกร
และกลุมผลลัพธ.
ลูกศรแนวตั้งที่กลางภาพ ชี้ไปยังโครงรางองคกรและพื้นฐานของระบบ ซึ่งใหสารสนเทศและขอมูล
ปอนกลับสำหรับกระบวนการที่สำคัญและสภาพแวดลอมขององคกร.

คานิยมและแนวคิดหลัก
โครงรางองคกร กำหนดบริบทสำหรับองคกร
เปนพื้นฐานของการดำเนินการทั้งหมดขององคกร
กลุมการนำองคกร
(การนำองคกร กลยุทธ และลูกคา)
เนนความสำคัญวาการนำองคกร
ตองมุงที่กลยุทธและลูกคา

โครงรางองคกร

กลุมผลลัพธ
(บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ)
ประกอบดวย กระบวนการที่มุงเนน
บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการ
ที่สำคัญ และผลลัพธที่เกิดจาก
กระบวนการเหลานั้น

บูรณาการ

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

พื้นฐานของระบบ
(การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู)
มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำใหองคกร
มีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีระบบ
ที่คลองตัวในการปรับปรุงผลการดำเนินการ
และความสามารถในการแขงขัน ซึ่งตองใช
ขอมูลจริง และองคความรูเปนแรงผลักดัน
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตินี้ มีพื้นฐานมาจาก
คานิยมและแนวคิดหลักที่ปลูกฝงอยูในบรรดา
องคกรที่มีผลการดำเนินการที่เปนเลิศ

การทำงานทุกอยางมุงสูผลลัพธ
ซึ่งประกอบดวยผลลัพธดานผลิตภัณฑ
และกระบวนการ ดานลูกคา ดานบุคลากร
ดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
และดานการเงิน ตลาด และกลยุทธ

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ1อผลการดําเนินการ
ทีเ่ ปนเลิศ: โครงสราง (Criteria for Performance

Excellence Structure)
หัวขอ
เกณฑมที งั้ หมด 17 หัวขอ และอีก 2 หัวขอในโครงรางองคกร แตละหัวขอมีจดุ มุง เนนทีเ่ ฉพาะเจาะจง.
หัวขอเหลานี้แบงออกเปน 3 กลุมตามประเภทของสารสนเทศที่ตองการ คือ
• โครงรางองคกร ถามเพื่อใหองคกรระบุสภาพแวดลอมขององคกร.
• หัวขอที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) ถามเพื่อใหองคกรระบุกระบวนการตาง ๆ ขององคกร.
• หัวขอทีเ่ ปนผลลัพธ (หมวด 7) ถามเพือ่ ใหองคกรรายงานผลลัพธของกระบวนการตาง ๆ ขององคกร.
สำหรับรายชื่อหัวขอและคะแนน ดูหนา 11.
หมายเหตุของหัวขอ
หมายเหตุของหัวขอ มีเพื่อ
1) อธิบายคำหรือขอกำหนดของแตละหัวขอ.
2) แนะนำและใหตัวอยางวิธีการตอบตามขอกำหนดของหัวขอ.
3) ชี้ใหเห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่สำคัญกับหัวขออื่น ๆ.
หมายเหตุของหัวขอที่ใช ตัวอักษรตัวเอียง เปนคำอธิบายสำหรับองคกรไมแสวงหาผลกำไร
(รวมถึงองคกรภาครัฐ).
ประเด็นพิจารณา
ในแตละหัวขอมีประเด็นพิจารณาอยางนอยหนึ่งประเด็น (ใชตัวอักษร ก., ข. และ ค.).
คำถาม
คำถามแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
• คำถามพื้นฐาน (Basic questions) คือ คำถามที่ตามหลังหัวขอหลัก.
• คำถามโดยรวม (Overall questions) แสดงดวยคำถามตัวอักษรเขม คำถามชี้นำเหลานี้เปนจุดเริ่ม
ตนในการตอบคำถามของเกณฑ.
• คำถามยอย (Multiple questions) เปนคำถามเดี่ยว ๆ ในแตละประเด็นพิจารณา รวมทั้งคำถามที่
เปนตัวอักษรเขม. คำถามแรกแสดงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชุดคำถามนั้น.
อภิธานศัพท
คำที่ขีดเสนใตในเนื้อหาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ สามารถดูความหมายไดจากอภิธานศัพท
หนา 128-154
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รูปแบบหัวขอ

หมายเลขหัวขอ

คะแนนหัวขอ

ผลลัพธ
(75 คะแนน)

ชือ่ หัวขอและ
คำถามพืน้ ฐาน

ประเภทของ
สารสนเทศที่
องคกรตอง
ตอบในหัวขอนี้

7.5 ผลลัพธดานการเงิน ตลาด และกลยุทธ
(Financial, Market, and Strategy Results)
ผลลัพธดานความมั่นคงทางการเงินและการนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนอยางไร
ประเด็นพิจารณา

สรุปหัวขอ
ของคําถามยอย

ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)
(1) ผลการดำเนินการดานการเงิน (Financial PERFORMANCE) ผลลัพธการดำเนินการดานการเงินเปนอยางไร. ผลลัพธ
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการดานการเงินเปนอยางไร รวมถึงตัววัดโดยรวมเชิงประกอบ (aggregate
MEASURES) ดานผลตอบแทนทางการเงิน ความมัน่ คงทางการเงิน (financial viability) และผลการดำเนินการดานงบประมาณ คำถามโดยรวม
คำถามยอย
(budgetary PERFORMANCE) เปนอยางไร (*). ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามสวนตลาดและกลุมลูกคาอยางไร (*).
(2) ผลการดำเนินการดานตลาด (Marketplace PERFORMANCE) ผลลัพธการดำเนินการดานตลาดเปนอยางไร. ผลลัพธ
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการดานตลาดเปนอยางไร รวมถึงสวนแบงตลาดหรือตำแหนงในตลาด การ
เติบโตทางตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหมเปนอยางไร (*). ผลลัพธเหลานีแ้ ตกตางกันตามสวนตลาดและกลุม
ลูกคาอยางไร (*).
ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกรเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญ
ของการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารขององคกร รวมทัง้ การดำเนินการตามความเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยาง
รอบดาน (INTELLIGENT RISKS ) เปนอยางไร.
คำขีดเสนใตในเนือ้ หาเกณฑ
ดูความหมาายไดจากอภิธานศัพท

หมายเหตุ
ของหัวขอ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.5ก.
ผลลัพธเหลานี้ควรสัมพันธกับตัววัดดานการเงินตามที่รายงานไวในหัวขอ 4.1ก.(1) และแนวทางการจัดการดานการเงิน
ตามที่รายงานไวในหัวขอ 2.2.
หมายเหตุ 7.5ก.(1).
การรายงานในหัวขอนี้ ควรรวมถึงตัววัดเชิงประกอบดานผลตอบแทนทางการเงิน เชน ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI)
สวนกำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) ความสามารถในการทำกำไร หรือความสามารถในการทำกำไรตามสวน
ตลาดหรือกลุมลูกคา. ตัววัดดานความมั่นคงทางการเงิน อาจรวมถึงสภาพคลอง (liquidity) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (debt to
equity ratio) เงินสดยอยรายวัน (days cash on hand) ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยและกระแสเงินสด. สำหรับองคกร
ที่ไมแสวงหาผลกำไร(รวมถึงองคกรภาครัฐ) อาจรวมตัววัดเกี่ยวกับผลการดำเนินการเทียบกับงบประมาณ (PERFORMANCE
to budget) ซึง่ รวมถึงการเพิม่ เติมหรือลดลงของทุนสำรอง (reserve funds) การลดความสิน้ เปลืองหรือการประหยัด การตอบ
สนองตองบประมาณทีล่ ดลง การลดคาใชจา ยใหลกู คา หรือผลตอบแทนตอทุนซึง่ เปนผลมาจากการเพิม่ ประสิทธิภาพ เปอรเซ็นต
คาใชจายการบริหารตองบประมาณ และตนทุนดานการระดมทุน เทียบกับทุนที่ระดมได.
หมายเหตุสำหรับองคกรทีไ่ ม
แสวงหาผลกำไร (ใชตวั เอียง)

หมายเหตุ 7.5ก.(2).
สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร ในการรายงานหัวขอนี้ อาจรวมตัววัดดานการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินชวยเหลือ
(charitable donations or grants) และจำนวนโครงการหรือการใหบริการใหม.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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การเชือ่ มโยงกับอธิบายเพิม่ เติมของหมวดและหัวขอ

หัวขอของเกณฑ
เกณฑเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

ปที่ดําเนินการ
2563-2564
2565-2566

โครงรางองคกร

1. ลักษณะองคกร
2. สภาวการณขององคกร
หมวดและหัวขอตาง ๆ

คะแนน

หมวด 1 การนำองคกร
1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง
1.2 การกำกับดูแลและการตอบแทนสังคม
หมวด 2 กลยุทธ
2.1 การจัดทำกลยุทธ
2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ
หมวด 3 ลูกคา
3.1 ความคาดหวังของลูกคา
3.2 ความผูกพันของลูกคา
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผล
การดำเนินการขององคกร
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ
7.2 ผลลัพธดานลูกคา
7.3 ผลลัพธดานบุคลากร
7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
7.5 ผลลัพธดานการเงิน ตลาด และกลยุทธ

110
60
50
95
45
50
95
45
50
100
55

110
60
50
95
45
50
95
45
50
100
55

45
100
45
55
100
55
45
400
120
70
70
65
75

45
100
45
55
100
55
45
400
120
70
70
65
75

คะแนนรวม

1000

1000

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

11

คําอธิบายเพ1อการอานเกณฑ
1. คำศัพทที่สำคัญ เพื่อใชในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ สังเกตไดจาก
1.1 คำที่ขีดเสนใต
1.2 คำภาษาอังกฤษที่พิมพเปนตัวพิมพใหญ
คำเหลานี้สามารถดูความหมายไดจากอภิธานศัพท หนา 128-154
2. หัวขอตาง ๆ ในเนื้อหาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ แบงออกเปน 3 กลุม
บทนำ อธิบายสภาพแวดลอมขององคกร
หมวด 1-6 อธิบายกระบวนการตาง ๆ ขององคกร
หมวด 7 แสดงผลลัพธจากกระบวนการตาง ๆ ขององคกร
3. คำทีเ่ ปนตัวเอียงในหมายเหตุ เปนคำอธิบายสำหรับองคกรไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
4. เครื่องหมาย (*) หมายถึง การตอบในประเด็นนี้ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
5. เครือ่ งหมาย. (มหัพภาค หรือ full stop) ใชเติมหลังคำเพือ่ ชวยใหเขาใจวากลาวจบประโยคแลว
6. ในคำถามยอยของประเด็นพิจารณาที่มีตัวเลขในวงเล็บ เชน 1.1ก.(3) ประกอบดวยคำถามหลาย
คำถาม. คำถามเหลานี้มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และไมจำเปนตองแยกตอบแตละคำถาม.
คำถามยอยเหลานี้ ใชเปนแนวทางในการทำความเขาใจวาตองใชสารสนเทศใดในการตอบ.
7. หมายเหตุทายเกณฑแตละหัวขอ มีจุดประสงค 3 ประการ คือ
1) อธิบายคำ หรือคำถามของแตละหัวขอใหชัดเจน.
2) แนะนำและใหตัวอยางวิธีการตอบตามคำถามของหัวขอ.
3) ชี้ใหเห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่สำคัญกับหัวขออื่น.
โดยสรุป จุดประสงคของหมายเหตุ คือ เพื่อชวยใหองคกรสามารถตอบคำถามตาง ๆ ตามคำถาม
ของหัวขอไดชัดเจนยิ่งขึ้น.
8. หนังสือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเลมนี้ ใชสำหรับองคกรทีส่ นใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหง
ชาติประจำป 2565-2566 โดยองคกรสามารถพิจารณารายละเอียดไดจากคูมือการสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพแหงชาติประจำปนั้น ๆ ใน www.tqa.or.th
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ1อผลการดําเนินการทีเ่ ปนเลิศ:

(Criteria for Performance Excellence)
เริ่มตนดวยโครงรางองคกร (Begin with the Organizational Profile)
โครงรางองคกร เปนการเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเองขององคกร และในการเขียน
รายงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล. โครงรางองคกรมีความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจาก
• องคกรสามารถใชโครงรางองคกรเพื่อการประเมินตนเองเบื้องตน หากพบวาประเด็นใดมีความ
ขัดแยง หรือขอมูลนอย หรือไมมีเลย ใหใชประเด็นเหลานี้ในการวางแผนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ.
• โครงรางองคกรเปนสิง่ ทีก่ ำหนดบริบท เพือ่ ทำความเขาใจองคกรและวิธปี ฏิบตั กิ าร และทำใหองคกร
สามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององคกร เพื่อประโยชนในการตอบคำถามของเกณฑในหมวด
1 – 7. การตอบคำถามตาง ๆ ในเกณฑควรสัมพันธกบั บริบทขององคกรทีท่ า นอธิบายไวในโครงรางองคกร.
• โครงรางองคกรชวยใหองคกรสามารถระบุสารสนเทศสำคัญทีอ่ าจขาดหายไป และชวยใหองคกรเนน
ที่การตอบคำถามและผลลัพธการดำเนินการที่สำคัญ.
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(Organizational Profile)
โครงรางองคกร คือ ภาพโดยยอขององคกร และสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ.

โครงรางองคกร

บทนํา: โครงรางองคกร
1. ลักษณะองคกร (Organizational Description)
คุณลักษณะสำคัญขององคกรคืออะไร.
ก. สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment)
(1) ผลิตภัณฑ (Product Offerings) ผลิตภัณฑหลักขององคกรคืออะไร (ดูหมายเหตุ ทายหัวขอ).
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละผลิตภัณฑซงึ่ สงผลตอความสำเร็จขององคกรคืออะไร. กลไกทีอ่ งคกร
ใชในการสงมอบผลิตภัณฑคืออะไร.
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture) พันธกิจ
วิสยั ทัศน คานิยม คืออะไร. นอกเหนือจากคานิยม คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกรคืออะไร สมรรถนะ
หลักขององคกร (CORE COMPETENCIES) คืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจขององคกร.
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร.
มีการเปลี่ยนแปลงลาสุดเกี่ยวกับองคประกอบและความจำเปนดานบุคลากรอยางไร. อะไรคือ
• กลุมและประเภทของบุคลากรหรือพนักงาน.
• ขอกำหนดดานการศึกษาของแตละกลุมและประเภทของพนักงาน.
• ปจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำใหบุคลากรผูกพัน.
• กลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเจรจาสิทธิประโยชนกับองคกร (เชน ตัวแทนสหภาพ) (ถามี).
• ขอกำหนดพิเศษขององคกรในดานสุขภาพและความปลอดภัย (ถามี).
(4) สินทรัพย (Assets) องคกรมีอาคารสถานที่ อุปกรณ เทคโนโลยี และทรัพยสินทางปญญา
ที่สำคัญอะไรบาง.
(5) สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Environment) องคกรดำเนินการภายใตกฎ
ระเบียบขอบังคับที่สำคัญอะไรบางในดานตอไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) การรับรอง
(accreditation, certification) หรือการขึ้นทะเบียน 3) มาตรฐานอุตสาหกรรม และ 4) ขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอม การเงิน และผลิตภัณฑ.
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships)
(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure) โครงสรางการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
(GOVERNANCE) มีลักษณะอยางไร. โครงสรางและกลไกระบบการนำองคกรมีอะไรบาง. ระบบการ
รายงานระหวางคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร ผูนำระดับสูง และองคกรแมมีลักษณะเชนใด (*).
(2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) สวนตลาด กลุมลูกคา
และกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียทีส่ ำคัญขององคกรมีอะไรบาง (*). กลุม ดังกลาวมีความตองการและความคาด
หวังที่สำคัญตอผลิตภัณฑ ตอบริการสนับสนุนแกลูกคาและการปฏิบัติการอยางไร. และมีความแตกตาง
กันระหวางกลุมตาง ๆ อยางไร.
(3) ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS)
ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือที่สำคัญมีประเภทใดบาง. แตละกลุมมีบทบาทอะไรในสวนที่
เกี่ยวของกับการผลิตและการสงมอบผลิตภัณฑและบริการสนับสนุนลูกคาที่สำคัญ และการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันขององคกร. กลุมเหลานี้มีสวนรวมอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกองคกร.
อะไรคือขอกำหนดที่สำคัญของเครือขายอุปทาน (supply-network) ขององคกร.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.ก.(1)
ผลิตภัณฑ (Product offerings) หมายถึง สินคาและบริการที่องคกรนำเสนอในตลาด. กลไกการ
สงมอบผลิตภัณฑไปยังลูกคา อาจสงมอบโดยตรงหรือโดยออม ผานตัวแทนจำหนาย ผูจัดจำหนาย
ผูใหความรวมมือ หรือพันธมิตร. ผลิตภัณฑขององคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
อาจหมายถึง โปรแกรม/แผนงาน โครงการ หรือ บริการตาง ๆ.
หมายเหตุ 1.ก.(2)
หากองคกรมีการกำหนดเจตจำนงหรือพันธกิจ องคกรควรอธิบายถึงสิ่งเหลานั้นในการตอบคำถาม.
บางองคกรอาจระบุพันธกิจและเจตจำนง และบางองคกรใชคำเหลานี้แทนกัน. เจตจำนงหมายถึงเหตุผล
พื้นฐานในการดำรงอยูขององคกร. สิ่งเหลานี้มีบทบาทในการสรางแรงบันดาลใจใหองคกรและชี้นำการ
กำหนดคานิยม.
หมายเหตุ 1.ก.(2)
คานิยมขององคกรเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร. คุณลักษณะอืน่ ของวัฒนธรรมองคกร อาจรวม
ถึงความเชือ่ และบรรทัดฐาน (norms) รวมกัน ซึง่ นำไปสูค วามเปนเอกลักษณของสภาพแวดลอมภายในองคกร.
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โครงรางองคกร

หมายเหตุ 1.ก.(3)
กลุม และประเภทของบุคลากรหรือพนักงาน (รวมถึงกลุม ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เจรจาสิทธิประโยชนกบั องคกร)
อาจจัดแบงตามประเภทของการจางงาน หรือสัญญาจาง สถานที่ปฏิบัติงาน (รวมทั้งการทำงานจาก
นอกสถานที่) การประจำการนอกที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทำงาน นโยบายการทำงานแบบยืดหยุน
หรือปจจัยอืน่ ๆ. สำหรับองคกรทีม่ อี าสาสมัครและพนักงานฝกหัดทีไ่ มไดรบั คาจางมาชวยทำงานใหองคกร
ใหรวมกลุมเหลานี้เปนสวนหนึ่งของบุคลากรขององคกรดวย.
หมายเหตุ 1.ก.(5)
ในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ คำวา “อุตสาหกรรม” หมายถึง ภาคสวนที่องคกรดำเนินการธุรกิจ
อยู. มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจรวมถึงหลักปฏิบัติ (Codes of conduct) และแนวนโยบายที่ใชทั่วไปใน
อุตสาหกรรม. สำหรับองคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ) ภาคสวนดังกลาวอาจเปนองคกร
การกุศล สมาคมและชมรมวิชาชีพ องคกรศาสนา หรือหนวยงานภาครัฐหรือภาคสวนยอยของหนวยงาน
นั้น. กฎระเบียบขอบังคับดานสภาพแวดลอม อาจรวมถึงการปลอยกาซเรือนกระจก กฎหมายควบคุม
และการซื้อขายคารบอนเครดิต (carbon regulations and trading) และประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่องคกรดำเนินการอยู.
หมายเหตุ 1.ข.(1)
ระบบการกำกับดูแลองคกรสำหรับองคกรธุรกิจ องคกรไมแสวงหาผลกำไร และองคกรภาครัฐ
อาจประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษา สภาครอบครัว (Family council) หรือคณะผูนำทองถิ่นหรือ
ภูมภิ าคทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหคำแนะนำแกองคกร. สำหรับองคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
ระบบการกำกับดูแลองคกรและการรายงานผล อาจรวมถึงความสัมพันธกับแหลงเงินทุนที่สำคัญ เชน
หนวยงาน รัฐสภา หรือมูลนิธิที่สนับสนุนเงินทุน.
หมายเหตุ 1.ข.(1)
โครงรางองคกร ถามวา” ระบบการนำองคกรคือ “อะไร” (What) (โครงสรางและกลไก) คำถามใน
หมวด 1 และหมวด 5 ถาม “วิธีการ” ใชระบบการนำองคกร (How)
หมายเหตุ 1.ข.(2)
สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรบางแหง (รวมถึงองคกรภาครัฐ) ลูกคาอาจรวมถึง สมาชิก
ผูเสียภาษี ประชาชน ผูรับบริการ ผูปวย นักเรียน นักศึกษา ลูกความ และผูไดรับประโยชน โดยที่สวน
ตลาดอาจหมายถึง การแบงตามกลุมผูอยูในขายที่จะไดรับประโยชน. สำหรับองคกรภาครัฐ รัฐสภา
(ที่เปนแหลงเงินทุน) อาจเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

17

หมายเหตุ 1.ข.(2)
กลุม ลูกคา อาจแบงตามความคาดหวัง พฤติกรรม ความนิยม หรือลักษณะทีค่ ลายคลึงกัน. ในแตละกลุม
ลูกคายังอาจแบงออกตามความแตกตางหรือลักษณะรวม หรือทัง้ 2 แบบ. องคกรอาจแบงตลาดออกเปน
สวนตลาดตามกลุมผลิตภัณฑหรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจำหนาย ปริมาณซื้อขาย
ภูมิศาสตร หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดไว.
หมายเหตุ 1.ข.(2)
ความตองการและความคาดหวังของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และการปฏิบัติการ ทำใหองคกร
ตระหนักและเตรียมการตอความเสี่ยงของการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ บริการ และเครือขายอุปทาน
(supply-network) รวมถึงการหยุดชะงักที่มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น.
หมายเหตุ 1.ข.(3)
เครือขายอุปทาน (Supply-network) ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตผลิตภัณฑและ
บริการขององคกร และสงมอบใหกับลูกคาขององคกร. สำหรับบางองคกร หนวยงานเหลานี้จะกอใหเกิด
หวงโซ โดยที่หนวยงานหนึ่งเปนผูจัดหาใหอีกหนวยงานหนึ่งโดยตรง. อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลานี้
จะมีความโยงใยเขาดวยกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ไมเพียงแคเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง.
เกณฑใชคำวา “เครือขายอุปทาน (supply-network) เพือ่ ชีใ้ หเห็นถึงการพึง่ พาซึง่ กันและกันระหวางองคกร
และผูสงมอบ.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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สถานการณเชิงกลยุทธขององคกรคืออะไร.
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment)
(1) ลำดับในการแขงขัน (Competitive Position) ใหอธิบายขนาดและการเติบโตขององคกร
เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน. คูแขงมีจำนวนเทาไรและประเภทอะไรบาง.
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes) การเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญ (ถามี) ซึง่ มีผลตอสถานการณการแขงขันขององคกร รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีส่ รางโอกาสสำหรับ
การสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร (*).
(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ระบุแหลงทีม่ าทีส่ ำคัญสำหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
และเชิงแขงขันในธุรกิจเดียวกัน รวมทัง้ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ ำคัญจากธุรกิจอืน่ . องคกรมีขอ จำกัดอะไร
บาง (ถามี) ในการไดมาซึ่งขอมูล หรือขอจำกัดในการใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้.

โครงรางองคกร

2. สถานการณขององคกร (Organizational Situation)

ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
ระบุความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สำคัญ.
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement)
ระบุระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมถึงกระบวนการขององคกรสำหรับการประเมินผล
และการปรับปรุงโครงการและกระบวนการขององคกรที่สำคัญ.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.ก.
องคกรไมแสวงหาผลกำไร ตองแขงขันกับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรอื่น และกับหนวยงานอื่นที่
ใหบริการคลายคลึงกัน เพื่อใหไดแหลงทุนสนับสนุนและอาสาสมัคร สมาชิกภาพ การเปนที่รูจักในชุมชน
ที่เหมาะสม และการไดรับความสนใจจากสื่อ.
หมายเหตุ 2.ข.
ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ อาจเปนดานธุรกิจ ดานการปฏิบตั กิ าร ดานการตอบแทน
สังคม และดานบุคลากร. ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ อาจสัมพันธกับผลิตภัณฑ การเงิน
โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยีอบุ ตั ใิ หม (emerging technology) การบูรณาการดานดิจทิ ลั
(digital integration) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร การเกิดขึ้นของคูแขง
ใหม (emerging competitors) การเปลี่ยนแปลงขอกำหนดของผูมีสวนไดสวนเสีย ขีดความสามารถและ
อัตรากำลังของบุคลากร ชื่อเสียงและการยอมรับของตราสินคา เครือขายอุปทาน โลกาภิวัตน รวมทั้งสิ่ง
แวดลอมและสภาพภูมอิ ากาศ. คำวา “ธุรกิจ” เมือ่ ใชกบั องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับพันธกิจหลักหรือกิจกรรมระดับองคกร.
TQA Criteria for Performance
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หมายเหตุ 2.ค.
ระบบการใหคะแนนของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ พิจารณาการปรับปรุงผลการดำเนินการ
ผานการเรียนรูและการบูรณาการ เปนมิติหนึ่งในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและ
การถายทอดสูก ารปฏิบตั ขิ ององคกร. คำถามนีช้ ว ยกำหนดบริบทโดยรวมของแนวทางทีใ่ ชในการปรับปรุง
ผลการดำเนินการขององคกร. แนวทางที่องคกรใชควรสัมพันธกับความจำเปนขององคกร ทั้งนี้ อาจรวม
ถึงการใชระบบ Lean Enterprise, Six Sigma, Plan-Do-Check-Act (PDCA), มาตรฐาน ISO (เชน 9000
หรื อ 14000 หรื อ มาตรฐานที่ เ ฉพาะเจาะจงของอุ ต สาหกรรมนั้ น ๆ) ศาสตร แ ห ง การตั ด สิ น ใจ
หรือเครื่องมือปรับปรุงอื่น ๆ.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 1 การนําองคกร

(110 คะแนน)

ในหมวดการนำองคกร เกณฑถามวาการปฏิบัติตนของผูนำระดับสูง ชี้นำ และทำใหองคกร
มีความยั่งยืนอยางไร. นอกจากนี้ เกณฑยังถามถึงระบบการกำกับดูแลองคกร (GOVERNANCE System)
รวมทัง้ วิธกี ารทีอ่ งคกรใชเพือ่ บรรลุผลความรับผิดชอบดานกฎหมายและจริยธรรม และวิธกี ารทีอ่ งคกรใช
เพื่อตอบแทนสังคม.

หมวด 1

(Leadership)

กระบวนการ
(60 คะแนน)
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership):
ผูนําระดับสูงนําองคกรอยางไร.
ก. วิสัยทัศนและคานิยม (VISION and VALUES)
(1) กำหนดวิสยั ทัศนและคานิยม (Establishing VISION and VALUES) ผูน ำระดับสูง (SENIOR LEADERS)
ดำเนินการอยางไรในการกำหนดและถายทอดสูการปฏิบัติในเรื่องวิสัยทัศนและคานิยม. ผูนำระดับสูง
ดำเนินการอยางไรในการถายทอดสูการปฏิบัติในเรื่องวิสัยทัศนและคานิยม โดยผานระบบการนำองคกร
(LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลากร ผูสงมอบและพันธมิตร ที่สำคัญ และลูกคา รวมทั้งผูมีสวนไดสวน
เสียอื่น ๆ (*). การปฏิบัติตนของผูนำระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมขององคกรอยางไร.
(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม (PROMOTING
LEGAL and ETHICAL BEHAVIOR) การปฏิบัติตนของผูนำระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมอยางไร. ผูนำระดับสูงสรางสภาพ
แวดลอมในองคกรเพื่อสิ่งเหลานี้อยางไร.
ข. การสื่อสาร (Communication)
ผูนำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำเนินการอยางไรในการสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร
(WORKFORCE) ทั่วทั้งองคกร และลูกคาที่สำคัญ. ผูนำระดับสูงดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปนไปในลักษณะสองทิศทาง.
• สื่อสารใหทราบถึงการตัดสินใจที่สำคัญและความจำเปนตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร.
• มีบทบาทโดยตรงในการจูงใจบุคลากรเพื่อใหมีผลการดำเนินการที่ดี และใหความสำคัญกับ
ลูกคาและธุรกิจ.
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ค. พันธกิจและผลการดำเนินการขององคกร (MISSION and Organizational PERFORMANCE)
(1) การสรางสภาพแวดลอมเพือ่ ความสำเร็จ (Creating an Environment for Success) ผูน ำระดับสูง
(SENIOR LEADERS) ดำเนินการอยางไรในการสรางสภาพแวดลอมเพื่อทำใหองคกรประสบความสำเร็จ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต. ผูนำระดับสูงดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร
• สรางสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดการบรรลุพันธกิจ.
• สรางและมุง มัน่ สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร และวัฒนธรรมทีส่ ง เสริมความผูกพันของลูกคาและ
บุคลากร ความเทาเทียม และการมีสวนรวม.
• ปลูกฝงความคลองตัวและความสามารถในการฟน ตัว (RESILENCE) ขององคกร ภาระความรับผิดชอบ
การเรียนรูระดับองคกรและของบุคลากรแตละคน นวัตกรรม และยอมรับความเสี่ยงที่ผาน
การประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน (INTELLIGENT RISK taking).
• มีสวนรวมในการวางแผนเตรียมผูรับหนาที่ตอเนื่องสำหรับผูนำระดับสูง (succession planning)
และการพัฒนาผูนำในอนาคตขององคกร.
(2) การทำใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง (Creating a Focus on Action) ผูนำระดับสูง
(SENIOR LEADERS) ดำเนินการอยางไรในการทำใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุพันธกิจ
ขององคกร. ผูนำระดับสูงดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร
• ทำใหเกิดการปฏิบัติที่สงผลตอผลการปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกรอยางจริงจัง.
• ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง.
• พิจารณาถึงการสรางคุณคาและทำใหเกิดความสมดุลของคุณคา (VALUE) ระหวางลูกคา และผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ๆ ในการตั้งความคาดหวังตอผลการดำเนินการ.
• แสดงใหเห็นถึงภาระความรับผิดชอบสวนตนตอการดำเนินการขององคกร.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.1.
ผลลัพธการดำเนินการขององคกรควรรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.5. ผลลัพธดานประสิทธิผลของ
การนำองคกรและระบบการนำองคกรควรรายงานในหัวขอ 7.4.
หมายเหตุ 1.1ก.(1).
วิสัยทัศนขององคกรควรเปนตัวกำหนดบริบทสำหรับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ได
อธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2.
หมายเหตุ 1.1ข.
การสือ่ สารในลักษณะสองทิศทาง อาจรวมถึงการใชสอื่ สังคมออนไลน เชน การสงขาวสารเปนระยะ ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกผานเว็บไซต ทวีต (tweet) บล็อก (blogging) และวงสนทนาดิจทิ ลั (digital forums)
ของลูกคาและบุคลากร รวมทั้งการติดตามเว็บไซตและบล็อกภายนอกและตอบกลับ (*).
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หมวด 1

หมายเหตุ 1.1ข.
บทบาทโดยตรงของผูนำระดับสูงในการสรางแรงจูงใจแกบุคคลากร อาจรวมถึงการมีสวนรวมในการ
ใหรางวัลและยกยองชมเชย.
หมายเหตุ 1.1ข.(1).
สำหรับองคกรที่ตองพึ่งพาอาสาสมัครเปนอยางมากในการทำงาน ควรกลาวถึงวิธีการที่องคกรใชใน
การสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากรที่เปนอาสาสมัครเหลานั้นดวย.
หมายเหตุ 1.1ค.(1).
องคกรที่ประสบความสำเร็จตองสามารถ (1) ตอบสนองตอความตองการทางธุรกิจในปจจุบัน (2)
เตรียมพรอมตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลาด และการปฏิบตั กิ ารในอนาคต ดวยการพิจารณาความเสีย่ ง
ความคลองตัว ความสามารถในการฟน ตัว (resilience) และโอกาสเชิงกลยุทธ เพือ่ เตรียมพรอมตอสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ ตลาด และการปฏิบตั กิ ารในอนาคต. ในการสรางสภาพแวดลอมเพือ่ ความสำเร็จผูน ำ
ควรคำนึงถึงทั้งปจจัยภายในและภายนอกดวย. ปจจัยเหลานี้อาจรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดทั้ง
ในภาพรวม (risk appetite) และรายความเสี่ยง (risk tolerance) ความจำเปนในการสรางนวัตกรรม
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับองคกร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
อุบตั ใิ หม การบูรณาการขอมูล และการแปลงเปนดิจทิ ลั ความพรอมตอการพลิกผันทางธุรกิจ (disruptions)
วัฒนธรรมองคกร ระบบงาน ความจำเปนในการเปลี่ยนแปลง ในดานโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร การมีทรัพยากรพรอมใชงาน ประโยชนของสังคม
และความเทาเทียมในสังคม และสมรรถนะหลักขององคกร.
หมายเหตุ 1.1ค.(1).
การสงเสริมความเทาเทียม หมายถึง การทำใหมั่นใจวาลูกคาและบุคลากรทุกคนไดรับการปฏิบัติที่
เปนธรรม และบุคลากรทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน. การมีสวนรวม หมายถึงการสงเสริม
การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของบุคลากรทุกคน และทำใหมั่นใจถึงความรูสึกความเปนเจาของ.
หมายเหตุ 1.1ค.(2).
การมุงเนนการปฏิบัติการอยางจริงจังของผูนำระดับสูงตองคำนึงถึงกลยุทธ บุคลากร ระบบงาน และ
สินทรัพยขององคกร ทั้งนี้ รวมถึงความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน การสราง
นวัตกรรมและการปรับปรุงผลิตภาพอยางตอเนือ่ ง. ผูน ำระดับสูงตองคำนึงถึงสิง่ ทีต่ อ งการการปฏิบตั อิ ยาง
จริงจังเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร (Strategic Objectives) (ดู 2.2.ก(1)) และอาจ
เกี่ยวของกับการวางแผนบริหารเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการตอบสนอง
อยางรวดเร็วตอสารสนเทศที่สำคัญ.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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กระบวนการ
(50 คะแนน)
1.2 การกํากับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม
(Governance and Societal Contributions):
องคกรดําเนินการอยางไรในการกํากับดูแลองคกรและตอบแทนสังคม.
ก. การกำกับดูแลองคกร (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกำกับดูแลองคกร (GOVERNANCE System) องคกรดำเนินการอยางไรในการทำใหมนั่ ใจ
วามีระบบการกำกับดูแลองคกรที่มีความรับผิดชอบ. องคกรดำเนินการอยางไรในการทบทวนและทำให
ประสบความสำเร็จในระบบการกำกับดูแลองคกร ดังตอไปนี้
• ภาระความรับผิดชอบในการกระทำของผูนำระดับสูง.
• ภาระความรับผิดชอบตอกลยุทธ.
• ภาระความรับผิดชอบดานการเงิน.
• ความโปรงใสในการดำเนินการ.
• การคัดเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร และนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร (*).
• ความเปนอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก.
• การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและผูถือหุน (*).
• การวางแผนเตรียมผูรับหนาที่ตอเนื่องสำหรับผูนำระดับสูง (succession planning)
(2) การประเมินผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) องคกรประเมินผลการดำเนินการ
ของผูน ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) และคณะกรรมการกำกับดูแลองคกรอยางไร. องคกรใชการประเมิน
ผลการดำเนินการเหลานี้เพื่อกำหนดคาตอบแทนของผูบริหารอยางไร. ผูนำระดับสูงและคณะกรรมการ
กำกับดูแลองคกรใชผลการประเมินผลการดำเนินการขางตนเพือ่ การพัฒนาตนเองและปรับปรุงประสิทธิผล
ของผูนำ คณะกรรมการ และระบบการนำองคกรอยางไร (*).
ข. การประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Compliance) องคกรดำเนิน
การดานกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และความกังวลของชุมชนในปจจุบนั และคาดการณลว งหนาดาน
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และความกังวลของชุมชนในอนาคต จากผลิตภัณฑและการปฏิบัติการ
ขององคกรอยางไร. องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร

24

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

หมวด 1

• ดำเนินการในกรณีที่ผลิตภัณฑและการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม.
• คาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะ (public concerns) ที่มีตอผลิตภัณฑและ
การปฏิบัติการในอนาคต.
• เตรียมการเชิงรุกตอความกังวลและผลกระทบเหลานี้อยางไร .
องคกรมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคที่สำคัญอะไรเพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบขอ
บังคับทีก่ ำหนดหรือดีกวาทีก่ ำหนด (*). องคกรมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคทสี่ ำคัญอะไรในการ
ดำเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และการปฏิบัติการขององคกร.
(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) องคกรดำเนินการอยางไรในการสง
เสริมและสรางความมัน่ ใจวาปฏิสมั พันธทกุ ดานขององคกรเปนไปอยางมีจริยธรรม. องคกรมีกระบวนการ
และตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญอะไรในการสงเสริมและทำใหมนั่ ใจวามีการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม
ทั่วทั้งองคกรภายใตโครงสรางระบบการกำกับดูแลองคกร รวมทั้งในการปฏิสัมพันธกับบุคลากร ลูกคา
พันธมิตร ผูสงมอบ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น. องคกรมีวิธีการอยางไรในการติดตาม และดำเนินการ
ในกรณีที่มีการกระทำที่ขัดตอการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม.
ค. การตอบแทนสังคม (Societal Contributions)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) องคกรไดนำเรื่องความผาสุกและผลประโยชนของ
สังคมไปบรรจุในกลยุทธและการปฏิบัติการประจำวันอยางไร. องคกรมีสวนรวมอยางไรในการสราง
ความสมบูรณแกระบบสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ.
(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) องคกรดำเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งใหแกชมุ ชนทีส่ ำคัญ (KEY communities) ขององคกร. ชุมชนทีส่ ำคัญขององคกรมีอะไรบาง.
องคกรมีวิธีการในการกำหนดชุมชนดังกลาวอยางไร รวมทั้งวิธีการกำหนดเรื่องที่องคกรจะเขาไปมี
สวนรวม. ผูนำระดับสูง และบุคลากรรวมมือกันพัฒนาชุมชนดังกลาวอยางไร.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.2.
ควรนำเรื่องการตอบแทนสังคมในประเด็นที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จขององคกรไปใช
ประกอบการจัดทำกลยุทธ (หัวขอ 2.1) และในการมุงเนนการปฏิบัติการ (หมวด 6) ควรรายงานผลลัพธ
สำคัญดานสังคมในหัวขอผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร (หัวขอ 7.4).
หมายเหตุ 1.2.ก(1)
ในการปกปองผลประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสีย ระบบการกำกับดูแลองคกรควรพิจารณาและอนุมตั ิ
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับองคกร โดยตระหนักถึงความจำเปนในการยอมรับความเสี่ยงวาเปน
สวนหนึ่งของการดำเนินองคกรที่ประสบความสำเร็จ.
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หมายเหตุ 1.2ก.(1).
หากคณะกรรมการกำกับดูแลองคกรมีการทบทวนผลการดำเนินการและความกาวหนาขององคกร
ใหรายงานใน 4.1(ข).
หมายเหตุ 1.2ก.(1).
ความโปรงใสในการดำเนินการของระบบการกำกับดูแลองคกร ควรครอบคลุมเรือ่ งการควบคุมภายใน
ของกระบวนการกำกับดูแลองคกร. สำหรับบริษัทเอกชนและองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกร
ภาครัฐ) คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกอาจทำหนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลองคกรทั้งหมดหรือ
บางสวน. สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ) ที่ทำหนาที่ดูแลรักษาเงินกองทุน
ของสาธารณะ ตองเนนความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาเงินกองทุนสาธารณะ และความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน.
หมายเหตุ 1.2ก.(2).
การประเมินผลการดำเนินการของผูน ำ อาจใชขอ มูลทีไ่ ดจากการประเมินโดยผูร ว มงาน ผลการทบทวน
ผลการดำเนินการของผูบ ริหารอยางเปนทางการ รวมทัง้ ใชขอ มูลปอนกลับและผลสำรวจทีไ่ ดจากบุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ. สำหรับบริษัทเอกชน
บางแหง รวมทั้งองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรและองคกรภาครัฐ คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกอาจเปน
ผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนำระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร.
หมายเหตุ 1.2ข.(1).
การเตรี ย มการเชิ ง รุ ก ต อ ผลกระทบเชิ ง ลบและความกั ง วลของสั ง คม อาจรวมถึ ง การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การลดการปลอยคารบอนและการใชกระบวนการจัดการเครือขายอุปทานที่มี
ประสิทธิผล (*). องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร ควรอธิบายถึงวิธีการที่จะดำเนินการตามหรือเหนือกวาขอ
กำหนดและมาตรฐานของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เพื่อการระดมทุนและการล็อบบี้ (*).
หมายเหตุ 1.2ข.(2).
ตัววัดหรือตัวชี้วัดของการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม อาจรวมถึง (อัตรา) รอยละของกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร ตัววัดที่แสดงความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมผูถือหุนและ
ผูม สี ทิ ธิม์ เี สียง เหตุการณของการละเมิดจริยธรรมหรือการฝาฝนกฎเกณฑและการตอบสนองตอเหตุการณ
นั้น ๆ ผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรตอจริยธรรมขององคกร การใชโทรศัพทสายดวนจริยธรรม
รวมทั้งผลการทบทวนและการตรวจสอบดานจริยธรรม. ตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลานั้นอาจรวมถึงหลักฐาน
ทีแ่ สดงใหเห็นวาองคกรมีนโยบาย การฝกอบรมบุคลากร และระบบการติดตามเฝาระวังในเรือ่ งผลประโยชน
ทับซอน การปองกันและการใชสารสนเทศที่มีประเด็นความออนไหว และองคความรูที่เกิดจากการ
สังเคราะหและหาความสัมพันธของขอมูลเหลานี้ ตลอดจนการใชเงินกองทุนอยางเหมาะสม.
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หมายเหตุ 1.2ค.
สำหรับองคกรการกุศลบางแหงทีม่ พี นั ธกิจในการสนับสนุนสังคมและสนับสนุนชุมชนทีส่ ำคัญโดยตรง
อยูแลว ซึ่งอธิบายไวในการตอบคำถามเกณฑหมวดอื่น ในหัวขอนี้ ควรอธิบายถึง “การทุมเทเปนพิเศษ”
(extra efforts) ในการอุทิศตนเพื่อสนับสนุนชุมชนนั้น ๆ.
หมายเหตุ 1.2ค.(1).
ควรรายงานความผาสุกและผลประโยชนของสังคมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่อธิบาย
ใน 1.2ข(1) ซึ่งอาจรวมถึงความพยายามขององคกรหรือคูความรวมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
สรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชนในงานบริการ การศึกษา สุขอนามัย และการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
การแกไขปญหาความไมเทาเทียมทางสังคม รวมทั้งปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทำการคา ธุรกิจ หรือ
สมาคมวิชาชีพตาง ๆ.
หมายเหตุ 1.2ค(2).
การมีสวนสนับสนุนชุมชนที่สำคัญอาจรวมถึงเรื่องที่ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 2 กลยุทธ

(95 คะแนน)

(Strategy)
ในหมวดกลยุทธ เกณฑถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทำวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการขององคกร การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผล
ความกาวหนา.

กระบวนการ
(45 คะแนน)
2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development):
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทํากลยุทธ.
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ (Strategy Development PROCESS)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning PROCESS) องคกรวางแผนเชิงกลยุทธอยางไร.
ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการจัดทำกลยุทธมีอะไรบาง. ผูเกี่ยวของที่สำคัญมีใครบาง. กรอบเวลาของ
การวางแผนระยะสัน้ และระยะยาวคืออะไร. กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธไดคำนึงถึงความจำเปนทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ขององคกรในเรือ่ งตอไปนีอ้ ยางไร การเปลีย่ นแปลง ลำดับความสำคัญของแผนงานดานตาง ๆ ใน
การเปลี่ยนแปลง และความคลองตัวขององคกร (organizational agility) และความสามารถ
ในการฟนตัว (RESILENCE).
(2) นวัตกรรม (INNOVATION) กระบวนการจัดทำกลยุทธขององคกรกระตุนและทำใหเกิดนวัตกรรม
ไดอยางไร. องคกรกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OPPORTUNITIES) อยางไร. องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการตัดสินใจวาจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธในเรื่องใดเปนความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผล
เสียอยางรอบดาน (INTELLIGENT RISKS). โอกาสเชิงกลยุทธที่สำคัญขององคกรคืออะไร.
(3) การพิจารณากลยุทธ (Strategy Considerations) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่มีความสำคัญ และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ.
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล องคกรคำนึงถึงองคประกอบที่สำคัญของความเสี่ยงตอไปนี้อยางไร.
• ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ.
• ความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและการพลิกผันทางธุรกิจ (disruption) ในสภาพแวดลอม
ดานกฎระเบียบ ขอบังคับ และดานธุรกิจภายนอก.
• การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลตอผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติการ
ขององคกร.
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและสารสนเทศ.
• ความสามารถขององคกรในการนำแผนกลยุทธไปปฏิบัติ.
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ
ขององคกรมีอะไรบาง และเปาประสงค (GOALS) ที่เกี่ยวของที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เหลานั้นมีอะไรบาง. ใหระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถามี)
ในดานผลิตภัณฑ ลูกคาและตลาด ผูสงมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ไดวางแผนไวมีอะไรบาง.
(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธขององคกร สามารถสรางสมดุลที่เหมาะสมระหวางความตองการที่หลากหลายและแขงขัน
กันเองในองคกรไดอยางไร. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร
• ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ และใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ.
• สรางสมดุลระหวางกรอบเวลาระยะสั้นระยะยาว.
• คำนึงถึงและสรางสมดุลระหวางความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญทั้งหมด.

หมวด 2

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) องคกร
มีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวากระบวนการที่สำคัญใดจะดำเนินการโดยบุคลากรขององคกรและ
กระบวนการใดดำเนินการโดยผูส ง มอบ พันธมิตร และผูใ หความรวมมือ. การตัดสินใจเหลานี้ ไดคำนึงถึง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคกร (CORE COMPETENCIES) และสมรรถนะหลักของผู
สงมอบพันธมิตร และผูใหความรวมมือที่มีศักยภาพอยางไร. องคกรมีวิธีการอยางไรในการกำหนด
สมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตที่จำเปนขององคกร.

หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.1.
หัวขอนี้กลาวถึงกลยุทธโดยรวมขององคกร ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสรางความ
ผูกพันกับลูกคาและผลิตภัณฑ. อยางไรก็ตาม องคกรควรอธิบายวิธีการออกแบบผลิตภัณฑและการสราง
ความผูกพันกับลูกคาในหัวขอ 6.1 และ 3.2 (*).
หมายเหตุ 2.1.
การจัดทำกลยุทธ (Strategy development ) หมายถึง แนวทางขององคกรในการเตรียมการสำหรับ
อนาคต. ในการจัดทำกลยุทธ องคกรควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร. เพื่อการ
ตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร องคกรอาจใชรูปแบบตาง ๆ ของการพยากรณ การคาดคะเน
ทางเลือก สถานการณจำลอง ความรู (ดูหัวขอ 4.2ข.) การวิเคราะห หรือแนวทางอื่นที่ชวยใหเห็นภาพใน
อนาคต การจัดทำกลยุทธอาจใหผูสงมอบ ผูใหความรวมมือ ผูจัดจำหนาย พันธมิตร และลูกคาที่สำคัญ
เขามามีสวนรวม. สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรบางแหง การจัดทำกลยุทธอาจใหองคกรที่มีบริการ
ลักษณะคลายคลึงกัน หรือที่มีกลุมผูบริจาคหรืออาสาสมัครกลุมเดียวกันเขามามีสวนรวม.
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หมายเหตุ 2.1.
คำวา “กลยุทธ” ควรตีความอยางกวาง ๆ. กลยุทธอาจเปนผลมาจากหรือนำไปสูสิ่งตอไปนี้ เชน
ผลิตภัณฑใหม การกำหนดกลุม ลูกคาหรือสวนตลาดทีส่ ำคัญใหม คำนิยามหรือกำหนดนิยามใหมถงึ บทบาท
ขององคกรในระบบนิเวศธุรกิจ (เครือขายพันธมิตร ผูสงมอบ ผูใหความรวมมือ คูแขง ลูกคา ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกภาคสวนหรืออุตสาหกรรมที่ทำหนาที่เปนแหลงทรัพยากรที่มี
ศักยภาพ); การสรางความแตกตางของตราสินคา สมรรถนะหลักใหมขององคกร (new core competencies) รายไดที่เพิ่มขึ้น การขายธุรกิจ การควบรวมและครอบครองกิจการ การหาพันธมิตรและการ
สรางความสัมพันธใหม หรือบทบาทระหวางกัน และความสัมพันธกับบุคลากรใหมหรืออาสาสมัคร. รวม
ทั้งอาจเปนการมุงตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสาธารณะ.
หมายเหตุ 2.1ก.(1).
ความคลองตัวขององคกร หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงกลยุทธอยางรวดเร็ว และความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการขององคกรเมื่อมีโอกาสหรือมีความจำเปน.
หมายเหตุ 2.1ก.(3).
การบูรณาการขอมูลจากทุกแหลงเพื่อสรางสารสนเทศเชิงกลยุทธถือเปนขอพิจารณาที่สำคัญ.
ขอมูลและสารสนเทศ อาจเกี่ยวของกับ
• ความตองการ ความคาดหวัง โอกาส และความเสี่ยง ในดานลูกคาและตลาด.
• โอกาสและความเสีย่ งดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคับ เทคโนโลยี ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (cybersecurity) รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสอื่น
ที่อาจเกิดขึ้น.
• สมรรถนะหลักขององคกร.
• สภาพแวดลอมดานการแขงขันและผลการดำเนินการขององคกรในปจจุบันและอนาคตเมื่อเปรียบ
เทียบกับคูแขงและองคกรที่เทียบเคียงกันได.
• วงจรชีวิตผลิตภัณฑ.
• ความตองการดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ.
• ความสามารถในการใชประโยชนจากความหลากหลาย และสงเสริมความเทาเทียมและการมีสว นรวม.
• ความสามารถขององคกรในการปองกันและตอบสนองตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน.
• โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยูไปใชกับผลิตภัณฑ บริการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสำคัญกวา.
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลก.
• ขอกำหนด รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของพันธมิตรและเครือขายอุปทาน.
• การเปลี่ยนแปลงขององคกรแม.
• ปจจัยอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะองคกร.
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หมวด 2

หมายเหตุ 2.1ก.(3).
การวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร ควรคำนึงถึงความสามารถขององคกรในการระดมทรัพยากรและ
ความรูที่จำเปนในการนำกลยุทธไปปฏิบัติ และควรคำนึงถึงความสามารถขององคกรในการดำเนินการ
ตามแผนฉุกเฉิน หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ และการนำแผนกลยุทธใหมหรือที่
เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว ในกรณีที่สถานการณบังคับ.
หมายเหตุ 2.1ก.(3).
เทคโนโลยีทขี่ บั เคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงอยางตอเนือ่ งในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงระบบอัตโนมัตขิ นั้ สูง
(enhanced automation) การปฏิบัติการบนคลาวด (cloud operations) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (data analytics) อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปญญาประดิษฐ และ
การสรางแบบจำลองธุรกิจและกระบวนการทีเ่ ปนชุดขอมูลขนาดใหญ (large dataset-enabled business
and process modeling)
หมายเหตุ 2.1ก.(4).
ระบบงานขององคกร คือ การรวมกันของกระบวนการทำงานภายในและทรัพยากรภายนอกที่องคกร
ตองการเพือ่ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑสง มอบใหกบั ลูกคาและเพือ่ ใหองคกรประสบความสำเร็จในตลาด.
ทรัพยากรภายนอกอาจรวมถึงพันธมิตร ผูสงมอบ ผูใหความรวมมือ คูแขง ลูกคาและองคกรหรือองคกร
อื่น ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศธุรกิจขององคกร. การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเกี่ยวของกับการ
ปกปองทรัพยสินทางปญญา การใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร และบรรเทาความเสี่ยง.
หมายเหตุ 2.1ข.(1).
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ควรมุง เนนความทาทาย ความไดเปรียบ และโอกาสทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของ
องคกร ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จ และตอการสงเสริมใหผลการดำเนินการโดยรวมของ
องคกรดีขึ้นและความสำเร็จขององคกรในปจจุบันและอนาคต.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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กระบวนการ
(50 คะแนน)
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation):
องคกรนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางไร
ก. การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารและการถายทอดสูก ารปฏิบตั ิ (ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)
(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) แผนปฏิบัติการที่สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรมี
อะไรบาง. แผนดังกลาวมีความสัมพันธกบั วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OBJECTIVES) ขององคกร
อะไรบาง. องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ.
(2) การนำแผนปฏิบตั กิ ารไปปฏิบตั ิ (ACTION PLAN Implementation) องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการ
ถายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก ารปฏิบตั .ิ องคกรมีวธิ กี ารอยางไร ในการถายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก ารปฏิบตั ิ
ไปยังบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือที่สำคัญ (*) เพื่อใหมั่นใจวาองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธทสี่ ำคัญ. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรเพือ่ ทำใหมนั่ ใจวาผลการดำเนินการทีส่ ำคัญตาม
แผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน.
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) องคกรทำอยางไรใหมั่นใจวามีทรัพยากรดานการ
เงินและดานอื่น ๆ พรอมใชในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพัน
ในปจจุบัน. องคกรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหลานี้อยางไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ. องคกรจัดการ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนดังกลาวอยางไร เพื่อทำใหเกิดความมั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน
(financial viability) ขององคกร.
(4) แผนดานบุคลากร (WORKFORCE Plans) แผนดานบุคลากรทีส่ ำคัญทีส่ นับสนุนวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวมีอะไรบาง. แผนดังกลาวไดคำนึงถึงผลกระทบตอบุคลากร
และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง
บุคลากรอยางไร.
(5) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินการทีส่ ำคัญ
(KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS) ที่ใชติดตามความสำเร็จและประสิทธิผล
(EFFECTIVENESS) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง. องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหระบบการวัดผลโดย
รวมของแผนปฏิบัติการเสริมสรางใหองคกรดำเนินการสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT).
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ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)
องคกรรูแ ละตอบสนองอยางไร ในกรณีทสี่ ถานการณบงั คับใหตอ งปรับแผนปฏิบตั กิ ารและนำไปปฏิบตั ิ
อยางรวดเร็ว.

หมวด 2

(6) การคาดการณผลการดำเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) การคาดการณผลการดำเนิน
การตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินการทีส่ ำคัญทีร่ ะบุไวมอี ะไรบาง. องคกรจะทำอยางไรกับแผนปฏิบตั กิ าร หากพบวาผลการดำเนินการ
ที่คาดการณไวมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง หรือกับองคกรในระดับที่เทียบเคียงกันได.

หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.2.
การจัดทำกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถายทอดสูการปฏิบัติมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกล
ชิดกับหัวขออื่นในเกณฑ. ตัวอยางการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่สำคัญ มีดังนี้
• หัวขอ 1.1 เรื่องวิธีการของผูนำระดับสูงในการกำหนดและสื่อสารทิศทางขององคกร.
• หมวด 3 เรื่องวิธีการรวบรวมความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด เพื่อเปนขอมูลสำหรับกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ.
• หมวด 4 เรื่องวิธีการวัด การวิเคราะหขอมูล และการจัดการความรู เพื่อตอบสนองความตองการ
ดานสารสนเทศที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลยุทธขององคกร เพื่อเปนพื้นฐานที่เหมาะสม
(effective basis) ในการวัดผลการดำเนินการ และเพื่อติดตามความกาวหนาในการบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ.
• หมวด 5 เรือ่ งวิธกี ารตอบสนองความตองการขององคกรดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
เรื่องการระบุความตองการและการออกแบบระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร และเรื่อง
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ซึ่งเปนผลจากแผนปฏิบัติการ.
• หมวด 6 เรือ่ งวิธกี ารตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทำงานซึง่ เปนผลจากแผนปฏิบตั กิ าร.
• หัวขอ 7.1 เรื่องการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกร.
• หัวขอ 7.5 ผลลัพธภาพรวมของการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการ.
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หมายเหตุ 2.2ก.(6).
ผลการดำเนินการที่คาดการณไว อาจพิจารณาถึงการลงทุนใหม การเขาถือสิทธิ์หรือควบรวมกิจการ
การสรางคุณคาใหม การเจาะตลาดใหมและการเปลีย่ นตลาด การบังคับใชกฎหมายใหม ขอกำหนดตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม และนวัตกรรมทีส่ ำคัญทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตดานบริการและ
เทคโนโลยี. กระบวนการคาดการณผลการดำเนินการในอนาคตควรอธิบายใน 4.1ค(1).
หมายเหตุ 2.2ข.
สถานการณบังคับใหตองปรับแผนปฏิบัติการและนำไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว รวมถึงเหตุการณภายใน
หรือภายนอกทีท่ ำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมการแขงขัน การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ การอุบตั ใิ หมของเทคโนโลยีทที่ ำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ (disruptive technologies)
และการเปลี่ยนแปลงความตองการและความคาดหวังของลูกคาอยางฉับพลัน
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 3 ลูกคา

(95 คะแนน)

(Customers)
ในหมวดลูกคา เกณฑถามวา องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการสรางความผูกพันกับลูกคาเพือ่ ความสำเร็จ
ดานตลาดอยางตอเนื่อง ครอบคลุมถึงวิธีการที่องคกรรับฟงเสียงของลูกคา ตอบสนองความตองการและ
ทำใหเหนือกวาคาดหวัง และสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว.

3.1 ความคาดหวังของลูกคา (CUSTOMER Expectations):
องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟงลูกคาและกําหนดผลิตภัณฑและบริการ
เพ1อตอบสนองความตองการของลูกคา.

หมวด 3

กระบวนการ
(45 คะแนน)

ก. การรับฟงลูกคา (CUSTOMER Listening)
(1) ลูกคาในปจจุบัน (Current CUSTOMERS) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟง มีปฏิสัมพันธ และ
สังเกตลูกคาเพือ่ ใหไดสารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใชตอ ได. วิธกี ารรับฟงดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไร
ระหวางลูกคา กลุมลูกคา หรือสวนตลาด. วิธีการรับฟงมีความแตกตางกันอยางไร ภายในวงจรชีวิตการ
เปนลูกคา. องคกรมีวิธีการอยางไรในการคนหาขอมูลปอนกลับจากลูกคาอยางทันทวงทีและสามารถนำ
ไปใชตอได ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ การสนับสนุนลูกคา และการทำธุรกรรม.
(2) ลูกคาในอนาคต (Potential CUSTOMERS) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟงลูกคาในอนาคต
เพือ่ ใหไดสารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใชตอ ได. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการรับฟงลูกคาในอดีต ลูกคาของ
คูแ ขง และลูกคาในอนาคต เพือ่ ใหไดสารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใชตอ ไดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ การสนับสนุน
ลูกคา และการทำธุรกรรม (*).
ข. การจำแนกลูกคา และผลิตภัณฑ (CUSTOMER Segmentation and Product Offerings)
(1) การจำแนกลูกคา (CUSTOMER Segmentation) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจำแนกกลุมลูกคา
และสวนตลาด. องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• ใชสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา ตลาด และผลิตภัณฑเพื่อจำแนกกลุมลูกคาและสวนตลาดในปจจุบัน
และในอนาคต.
• กำหนดวาลูกคาใด กลุมลูกคาใด และสวนตลาดใด ที่องคกรจะใหความสำคัญและทำตลาดเพื่อ
การเติบโตของธุรกิจ.
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(2) ผลิตภัณฑ (Product Offerings) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกำหนดผลิตภัณฑ. องคกรดำเนิน
การในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• ระบุความจำเปนที่ตองมี (need) และขอกำหนด (requirement) ของลูกคาและตลาดสำหรับ
ผลิตภัณฑและบริการ.
• กำหนดและดัดแปลงผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการและทำใหเหนือกวาความคาดหวังของ
กลุมลูกคาและสวนตลาด.
• คนหาและปรับผลิตภัณฑเพื่อเขาสูตลาดใหม เพื่อดึงดูดลูกคาใหม และสรางโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธกับลูกคาในปจจุบัน (*).
หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.1.
องคกรควรรายงานผลลัพธ ที่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่สำคัญของผลิตภัณฑในหัวขอ 7.1.
หมายเหตุ 3.1.
สำหรับการพิจารณาเพิม่ เติมเรือ่ งผลิตภัณฑและธุรกิจขององคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
ใหดูหมายเหตุในโครงรางองคกร ขอ 1.ก(1) และ โครงรางองคกร ขอ 2.ข.
หมายเหตุ 3.1ก.(1).
วิธีการรับฟงลูกคาอาจรวมถึงการติดตามขอคิดเห็นผานชองทางสื่อสังคมออนไลน
หมายเหตุ 3.1ก.(1).
วงจรชีวติ การเปนลูกคา เริม่ ตัง้ แตชว งเริม่ ตนคิดผลิตภัณฑหรือกอนออกจำหนาย และตอเนือ่ งไปตลอด
ระยะเวลาที่องคกรมีปฏิสัมพันธกับลูกคา. ขั้นตอนเหลานี้อาจรวมถึงชวงการเริ่มตน การสรางสัมพันธ
อยางตอเนื่อง ไปจนถึงการยุติความสัมพันธ (*).
หมายเหตุ 3.1ข.(2).
ในการกำหนดผลิตภัณฑ องคกรควรคำนึงถึงลักษณะที่สำคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑและบริการ
รวมทั้งผลการดำเนินการ ตลอดทั้งวงจรชีวิตและหวงโซการบริโภค. จุดมุงเนนควรอยูที่ลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑที่มีผลตอความชอบและความภักดีของลูกคาที่มีตอองคกรหรือตราสินคาขององคกร
ตัวอยางเชน ลักษณะทีเ่ ปนเอกลักษณหรือนวัตกรรม ทีส่ รางความแตกตางของผลิตภัณฑ หรือคุณลักษณะ
ทีแ่ ตกตางจากขอเสนอของคูแ ขงหรือองคกรอืน่ ๆ ลักษณะพิเศษเหลานี้ อาจรวมถึงราคา ความนาเชือ่ ถือ
คุณคา การสงมอบ ความทันกาล ผลิตภัณฑที่ปรับเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะเทคโนโลยี การใช
งานงาย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมหรือสังคม (stewardships) การสนับสนุนลูกคาหรือการบริการ
ดานเทคนิค ความสัมพันธระหวางตัวแทนขายกับลูกคา. ความสะดวกในการทำธุรกรรม ประสบการณ
ของลูกคาเสมือนจริง (virtual customer experience) และการรักษาความลับและความปลอดภัย
ของขอมูลสวนตัวของลูกคา.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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กระบวนการ
(50 คะแนน)

ก. ประสบการณของลูกคา (CUSTOMER Experience)
(1) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางและ
จัดการความสัมพันธกับลูกคา. องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร
• ใหไดลูกคาใหม และเพิ่มสวนแบงตลาด.
• จัดการและยกระดับภาพลักษณของตราสินคา.
• รักษาลูกคา ตอบสนองความตองการ และทำใหเหนือกวาความคาดหวังในแตละชวงของวงจรชีวติ
ของการเปนลูกคา.
(2) การเขาถึงและการสนับสนุนลูกคา (CUSTOMER Access and Support) องคกรมีวิธีการอยางไร
ในการทำใหลูกคาสามารถสืบคนสารสนเทศและรับการสนับสนุน. องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำให
ลูกคาสามารถทำธุรกรรมกับองคกร. วิธีการที่สำคัญในการสนับสนุนลูกคาและการสื่อสารมีอะไรบาง.
วิธีการและกลไกเหลานี้ มีความแตกตางกันอยางไรระหวางลูกคา กลุมลูกคา หรือสวนตลาด (*).
องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• ระบุขอกำหนดที่สำคัญในการสนับสนุนลูกคา.
• ถายทอดขอกำหนดดังกลาวไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวของในการสนับสนุนลูกคาไป
สูการปฏิบัติ.
(3) การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการกับ
ขอรองเรียนของลูกคา. องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและ
มีประสิทธิผล. การจัดการขอรองเรียนสามารถเรียกความเชือ่ มัน่ ของลูกคากลับคืนมา และสรางเสริมความ
พึงพอใจและความผูกพันของลูกคา และหลีกเลี่ยงไมใหขอรองเรียนลักษณะเดียวกันเกิดซ้ำในอนาคต
ไดอยางไร.
(4) การปฏิบัติที่เปนธรรม (Fair Treatment) องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหมั่นใจวากระบวนการ
เกีย่ วกับประสบการณของลูกคาไดรบั การปฏิบตั ทิ เี่ ปนธรรมสำหรับลูกคา กลุม ลูกคา และสวนตลาดทีแ่ ตกตางกัน.

หมวด 3

3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา
และประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน.

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา (Determination of CUSTOMER Satisfaction
and ENGAGEMENT)
(1) ความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and ENGAGEMENT)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา.
วิธกี ารประเมินเหลานีม้ คี วามแตกตางกันอยางไรระหวางกลุม ลูกคาและสวนตลาด (*). การวัดผลดังกลาว
ใหสารสนเทศที่สามารถนำไปใชตอไดอยางไร.
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(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอืน่ (Satisfaction Relative to Other Organizations) องคกร
มีวธิ กี ารอยางไรในการเสาะหาสารสนเทศดานความพึงพอใจของลูกคาทีม่ ตี อ องคกรเปรียบเทียบกับองคกรอืน่ .
องคกรมีวิธีการอยางไรในการเสาะหาสารสนเทศดานความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอองคกร โดย
• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคูแขง.
• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกคาอื่นที่มีตอผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน หรือกับ
ระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรม (Industry BENCHMARKS) (*).
ค. การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือกและใชขอมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกคาและตลาด. องคกรมี
วิธีการอยางไรในการเลือกและใชขอมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกคาและตลาด เพื่อสรางวัฒนธรรม
ที่มุงเนนลูกคายิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.2.
ผลลัพธที่เกี่ยวกับมุมมองและการตอบสนองของลูกคาใหรายงานในหัวขอ 7.2.
หมายเหตุ 3.2ก.(4)
องคกรควรทำใหมนั่ ใจวาแนวทางในการจัดการความสัมพันธกบั ลูกคา การทำใหลกู คาสามารถคนหา
ขอมูลและการสนับสนุน และการจัดการขอรองเรียนสงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวม ตลอดจน
ไมมีการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือไมเหมาะสมโดยไมไดตั้งใจกับลูกคา หรือกลุมลูกคา.
หมายเหตุ 3.2ข.(1).
ในการประเมินความไมพงึ พอใจของลูกคา ไมควรพิจารณาเพียงแคขอ ทีไ่ ดคะแนนความพึงพอใจนอย
แตควรแยกการประเมินความไมพึงพอใจออกมาตางหาก ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาและ
ทำใหสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจในอนาคต.
หมายเหตุ 3.2ข.(2).
สารสนเทศเกีย่ วกับเกีย่ วกับการประเมินความพึงพอใจของลูกคาเชิงเปรียบเทียบ อาจไดจากการเปรียบ
เทียบกับคูแขง หรือกับองคกรที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันแตมิใชเปนคูแขงขัน หรือไดจากการ
เปรียบเทียบในการทำการคาหรือกับองคกรอืน่ . นอกจากนี้ สารสนเทศนี้ อาจรวมถึงการคนหาสารสนเทศ
วาทำไมลูกคาจึงเลือกคูแขงมากกวาองคกรของตน.
หมายเหตุ 3.2ค.
องคกรควรใชขอ มูลสารสนเทศของลูกคาเพือ่ สนับสนุนการทบทวนผลการดำเนินการโดยรวมทีร่ ะบุไว
ใน 4.1ข. ขอมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกคาและตลาดที่ใช อาจรวมถึงขอมูลที่ประมวลผลเกี่ยวกับ
ขอรองเรียน รวมทัง้ ขอมูลและสารสนเทศจากสือ่ สังคมออนไลน และแหลงขอมูลบนเว็บหรือดิจทิ ลั ตาง ๆ (*).
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู

(100 คะแนน)

(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
ในหมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เกณฑถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู
(KNOWLEDGE ASSETS). องคกรใชผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการอยางไร และองคกร
มีการเรียนรูอยางไร.

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ขององคกร (Measurement, Analysis, and Improvement
of Organizational Performance)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการวัด วิเคราะห
และนําไปใชปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร.

หมวด 4

กระบวนการ
(55 คะแนน)

ก. การวัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
(1) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูล
สารสนเทศเพือ่ ติดตามการปฏิบตั กิ ารประจำวันและผลการดำเนินการโดยรวมขององคกร. องคกรดำเนิน
การในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• เลือก รวบรวม ปรับใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวันและผลการดำเนินการโดยรวมขององคกร.
• ติดตามความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ. องคกรมีตัววัดผล
การดำเนินการที่สำคัญอะไรบาง รวมทั้งตัววัดดานการเงินที่สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว.
(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการเลือกและใชขอ มูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชขอมูลจริง.
(3) ความคลองตัวของการวัดผล (Measurement Agility) องคกรทำอยางไรเพื่อใหมั่นใจวาระบบการ
วัดผลการดำเนินการขององคกรสามารถตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว หรือทีไ่ มได
คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกองคกร และใหขอมูลที่ทันเวลา.
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ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดำเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)
องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถขององคกร. องคกรมีวธิ ี
การอยางไรในการใชตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญขององคกร รวมทั้งขอมูลเชิงเปรียบเทียบในการ
ทบทวนเหลานี.้ องคกรมีการวิเคราะหอะไรบางเพือ่ สนับสนุนการทบทวนเหลานีแ้ ละเพือ่ ทำใหมนั่ ใจวาผล
สรุปนั้นใชได. องคกรและผูนำระดับสูงใชผลการทบทวนในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• ประเมินผลสำเร็จขององคกร ผลการดำเนินการในเชิงแขงขัน ความมั่นคงทางการเงิน
และความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ.
• ตอบสนองอยางรวดเร็วตอความเปลี่ยนแปลงในดานความตองการขององคกรและความทาทาย
ในสภาพแวดลอมที่องคกรดำเนินงานอยู.
คณะกรรมการกำกับดูแลองคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการทบทวนผลการดำเนินการขององคกร และความ
กาวหนาเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (*).
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement)
(1) ผลการดำเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE) องคกรมีวิธีการอยางไรในการคาดการณ
ผลการดำเนินการในอนาคตขององคกร. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการใชผลการทบทวนผลการดำเนินการ
และขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สำคัญเพื่อคาดการณผลการดำเนินการ.
(2) การปรับปรุงอยางตอเนือ่ งและนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION) องคกร
มีวิธีการอยางไรในการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการ ไปใชในการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่
ตองนำไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง และนำไปเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม. องคกรมีวิธีการในการ
ถายทอดลำดับความสำคัญและโอกาสดังกลาวไปสูการปฏิบัติตอไปนี้อยางไร.
• การปฏิบัติการของคณะทำงานหรือระดับปฏิบัติ.
• ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือขององคกร เพื่อทำใหมั่นใจวามีความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันกับองคกร (*).
หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.1.
คำถามในหัวขอนี้มีการเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวางกันและระหวางหัวขออื่นในเกณฑ ตัวอยางของ
การเชื่อมโยงที่สำคัญดังตอไปนี้.
• การวัดผลการดำเนินการขององคกร (4.1ก) รวมถึงขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่องคเลือก
และตัววัดผลการดำเนินการทีร่ ายงานในเกณฑหวั ขออืน่ ๆ ควรรายงานในการทบทวนผลการดำเนิน
การขององคกร (4.1ข).

40

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

หมวด 4

• การทบทวนผลการดำเนินการขององคกร (4.1ข) ควรสะทอนถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ (หมวด 2) และผลลัพธของการวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการระดับองคกร
ควรสนับสนุนการจัดทำกลยุทธและการนำกลยุทธไปปฏิบตั ิ รวมถึงลำดับความสำคัญในการปรับปรุง
และโอกาสสำหรับนวัตกรรม (4.1ค).
• การคาดการณผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการที่สำคัญขององคกร ควรรายงานใน 2.2ก(6).
• ควรรายงานผลการดำเนินการขององคกรในหัวขอ 7.1 ถึง 7.5
หมายเหตุ 4.1ก.
ขอมูลและสารสนเทศจากการวัดผลการดำเนินการ ควรนำมาใชสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของขอมูลจริงเพื่อกำหนดและปรับใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องทิศทางขององคกรและ
ทรัพยากรที่ใชในหนวยงาน กระบวนการที่สำคัญ ระดับฝายและระดับองคกร.
หมายเหตุ 4.1ก.(2).
ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบทีอ่ งคกรเลือกมาควรนำมาใชสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบตั ิ
การและในระดับกลยุทธ. ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบไดมาจากการเทียบเคียงกับองคกรอืน่ ดวย
กระบวนการเทียบเคียง และการคนหาตัวเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน. กระบวนการเทียบเคียงเปนการเฟน
หากระบวนการและผลลัพธทแี่ สดงถึงวิธปี ฏิบตั แิ ละผลการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศในกิจกรรมทีค่ ลายคลึงกัน
ทั้งภายในกลุมหรือนอกกลุมธุรกิจ. การเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน เปนการเปรียบเทียบผลการดำเนินการ
ระหวางองคกรกับคูแขง และองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑและบริการที่คลายคลึงกัน.
หมายเหตุ 4.1ก(3).
องคกรอาจจำเปนตองมีความคลองตัวในเรือ่ งระบบการวัดผลเพือ่ ตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงตางๆ
ในดานกฎระเบียบขอบังคับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสภาพแวดลอมดานการเมือง หรือสภาพ
แวดลอมดานสังคม ภัยพิบัติ และเหตุฉุกเฉิน นวัตกรรมในกระบวนการหรือรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑของ
คูแขงรายใหม หรือการปรับปรุงผลิตภาพ. ตัวอยางการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน
การใชตัววัดผลการดำเนินการที่แตกตางกัน หรือการปรับชวงเวลาของการวัดผล.
หมายเหตุ 4.1ข.
การวิ เ คราะห ผ ลการดำเนิ น การ ประกอบด ว ย การประเมิ น แนวโน ม ของผลการดำเนิ น การ
การคาดการณในระดับองคกร ธุรกิจ และเทคโนโลยี การเปรียบเทียบ ความสัมพันธเชิงเหตุและผล
และการหาคาปฏิสัมพันธระหวางกัน. การวิเคราะหดังกลาวควรสนับสนุนการทบทวนผลการดำเนินการ
เพื่อชวยใหทราบตนเหตุของปญหา และชวยจัดลำดับความสำคัญของการใชทรัพยากร. ดวยเหตุนี้
การวิเคราะหจงึ ตองใชขอ มูลทุกประเภท เชน ขอมูลผลการดำเนินการของผลิตภัณฑ ขอมูลเกีย่ วกับลูกคา
ขอมูลการเงินและตลาด ขอมูลการปฏิบัติการ และขอมูลเชิงแขงขัน. การวิเคราะหนี้ควรคำนึงถึงตัววัดที่
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เปนมาตรการบังคับจากภาครัฐดวย (*). รวมทัง้ อาจมาจากผลการตรวจประเมินภายในหรือภายนอกตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ. การวิเคราะหอาจใชการวิเคราะหขอมูลดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(digital data analytics) และเทคนิควิทยาการขอมูล (data science) ซึ่งตรวจจับแบบแผนและแปล
ความหมายของขอมูลปริมาณมาก (big data)
หมายเหตุ 4.1ข.
การตอบสนองอยางรวดเร็วตอความเปลี่ยนแปลงดานความตองการขององคกรและความทาทาย
อาจรวมถึงการตอบสนองความจำเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและระบบงานขององคกร.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

กระบวนการ
(45 คะแนน)
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู
(Information, and Knowledge Management)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการสารสนเทศ
และสินทรัพยทางความรูขององคกร.
ก. ขอมูล และสารสนเทศ (Data and Information)
(1) คุณภาพ (Quality) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทวนสอบและทำใหมั่นใจถึงคุณภาพของขอมูล
และสารสนเทศขององคกร. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรเพือ่ ทำใหมนั่ ใจวาขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั
และในรูปแบบอื่นมีความถูกตอง (accuracy) เปนไปตามวัตถุประสงค (validity) คงสภาพ (integrity)
เชื่อถือได (reliability) และเปนปจจุบัน.
(2) ความพรอมใชงาน (Availability) องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการทำใหมนั่ ใจวาขอมูลและสารสนเทศ
ขององคกรมีความพรอมใชงาน. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรเพือ่ ใหขอ มูลและสารสนเทศทีจ่ ำเปนมีความพรอม
ใชงาน ดวยรูปแบบที่ใชงานงายและทันกาลสำหรับบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร ผูใหความรวมมือ
รวมทั้งลูกคา (*). องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหมั่นใจวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเชื่อ
ถือไดและใชงานงาย.
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ข. ความรูขององคกร (Organizational Knowledge)
(1) การจัดการความรู (Knowledge Management) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางและจัดการ
ความรูขององคกร. องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• รวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร.
• ผสานและหาความสัมพันธระหวางขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อสรางความรูใหม.
• ถายทอดความรูที่เกี่ยวของระหวางองคกรกับลูกคา ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ.
• รวบรวมและถายทอดความรูท เี่ กีย่ วของเพือ่ ใชในการสรางนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ.
(2) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) องคกรมีวิธีการอยางไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศในองคกร. องคกรมีวิธีการอยางไรในการคนหาหนวยงานหรือหนวยปฏิบัติการ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ทีม่ ผี ลการดำเนินการทีด่ .ี องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการคนหาวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศเพือ่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปฏิบัติในสวนอื่น ๆ ขององคกร (*).
(3) การเรียนรูระดับองคกร (Organizational LEARNING) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชองคความ
รูและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูฝงลึกลงไปในในวิถีการปฏิบัติงานขององคกร.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.2ก.(2).
ตัวอยางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ระบบและอุปกรณตาง ๆ ซอฟแวรแพลตฟอรมและแอพ
พลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศภายนอก หรือระบบขอมูลขาวสารทีใ่ ชรว มกัน เชน การจัดเก็บบนคลาวน (cloud)
หรือที่นอกเหนือการควบคุมขององคกร.
หมายเหตุ 4.2ก(2).
องคกรควรตอบเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอรของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรเปนสวนหนึง่ ของระบบความปลอดภัยโดยรวมและการรักษาความปลอดภัยบนโลก
ไซเบอรในหัวขอ 6.2. ระบบดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงตอระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนขอมูลและสารสนเทศ.
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หมายเหตุ 4.2ข.(1).
การสรางและการจัดการความรูข ององคกรจากแหลงตาง ๆ อาจเกีย่ วของกับการจัดการชุดขอมูลขนาด
ใหญและประเภทขอมูลสารสนเทศที่แตกตางกัน ทั้งแบบมีโครงสรางและไรโครงสราง เชน ตารางขอมูล
วีดโิ อ เสียง รูป และขอความ การผสานและหาความสัมพันธขอ มูลอาจเกีย่ วของกับการใชปญ ญาประดิษฐ
ดิจิทัล การวิเคราะหขอมูลดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (digital data analytics) และเทคนิควิทยา
การขอมูล (data science) ที่ตรวจจับรูปแบบของขอมูลปริมาณมากและแปลความหมาย. การใชเทคนิค
เหลานี้ในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับมนุษย จำเปนตองปรับใชเทคโนโลยีและใชประโยชนจากขอมูลใน
ลักษณะที่เปนการปกปองขอมูลเกี่ยวกับองคกรและบุคคล.
หมายเหตุ 4.2ข.(3).
การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งหมายความวา การเรียนรูควรเปน
1) สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันที่ทำจนเปนกิจวัตร.
2) สิ่งที่สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุโดยตรง.
3) การเนนการสรางองคความรูและแบงปนความรูทั่วทั้งองคกร.
4) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีความหมาย รวมทั้งการสราง
นวัตกรรม.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 5 บุคลากร

(100 คะแนน)

(Workforce)
ในหมวดบุคลากร เกณฑถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความตองการดานขีดความ
สามารถและอัตรากำลังบุคลากร และในการสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรที่กอใหเกิดผลการดำเนิน
การที่ดี. หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการสรางความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนำศักยภาพของ
บุคลากรมาใชอยางเต็มที่ใหสอดคลองไปในทางเดียวกันกับความตองการทางธุรกิจโดยรวมขององคกร.

กระบวนการ
(45 คะแนน)

ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(1) ความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง (CAPABILITY and CAPACITY) องคกรมีวิธี
การอยางไรในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร. องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการประเมินทักษะ สมรรถนะ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (certifications) และจำนวนบุคลากรที่
ตองการในแตละระดับ (staffing levels) ในระยะสั้นและระยะยาว.
(2) บุคลากรใหม (New WORKFORCE Members) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรรหา วาจาง และ
ดูแล (onboard) บุคลากรใหม. องคกรทำใหมั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความหลากหลายของมุมมอง (diversity of ideas) วัฒนธรรม และวิธีคิด (thinking) ของชุมชนของ
บุคลากรที่องคกรจาง ตลอดจนชุมชนของลูกคา. องคกรทำใหมั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรใหมเขากันได
กับวัฒนธรรมขององคกร.
(3) การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร (WORKFORCE Change) องคกรมีวิธีการอยางไรในการเตรียม
บุคลากรใหพรอมรับตอการเปลีย่ นแปลงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง. องคกรดำเนิน
การในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• สรางความสมดุลดานความตองการของบุคลากรและขององคกร เพือ่ ใหมนั่ ใจวาสามารถดำเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง ปองกันการลดจำนวนของบุคลากร และลดผลกระทบ ในกรณีที่จำเปน.
• เตรียมการและบริหารในชวงที่มีการเพิ่มจำนวนของบุคลากร.
• เตรียมบุคลากรสำหรับการเปลีย่ นแปลงในโครงสรางองคกร สถานทีท่ ำงาน ระบบงาน และเทคโนโลยี
เมื่อจำเปน.
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5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน
ใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิผล.
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(4) ความสำเร็จในงาน (Work Accomplishment) องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการจัดรูปแบบการทำงาน
และบริหารบุคลากร. องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อ
• ใชประโยชนอยางเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององคกร.
• สงเสริมความสามารถในการฟนตัวขององคกร ความคลองตัว และการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ.
• มีผลการดำเนินการที่เหนือกวาความคาดหมาย.
ข. บรรยากาศการทำงาน (Workplace Climate)
(1) สภาพแวดลอมการทำงาน (Workplace Environment) องคกรดำเนินการอยางไรเพื่อสราง
ความมั่นใจดานสุขภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ทำงานของบุคลากร.
ตัววัดผลการดำเนินงานและเปาประสงคในการปรับปรุงปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีอะไรบาง.
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)
องคกรสนับสนุนบุคลากรโดยจัดใหมีการบริการ สิทธิประโยชน และนโยบายอยางไร. องคกรไดออกแบบ
สิ่งดังกลาวใหเหมาะสมตามความตองการของบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งความแตกตางของกลุมและ
ประเภทของบุคลากรอยางไร.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 5.
ผลลัพธเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของบุคลากรและความผูกพันของบุคลากรควรรายงานในหัวขอ 7.3
สำหรับพนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผูรับจางเหมาควรอธิบายในหมวด 2 และหมวด 6 โดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของกลยุทธดานระบบงาน และกระบวนการทำงานภายในองคกร. สำหรับองคกรที่ตองพึ่งพาอาสาสมัคร
คำวาบุคลากร รวมถึงอาสาสมัครเหลานี้ดวย. แนวทางดานบุคลากรควรรวมอาสาสมัครเหลานี้
ตามความเหมาะสมกับหนาที่ของพวกเขาในองคกร.
หมายเหตุ 5.1ก.(1).
การประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ควรคำนึงถึงความจำเปน
ในปจจุบันและในอนาคต สอดคลองตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ระบุในหมวด 2
และการคาดการณผลการดำเนินการที่อธิบายใน 4.1ค.(1).
หมายเหตุ 5.1ก.(3).
การเตรียมบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง อาจรวมถึงการเตรียมความพรอมสำหรับสถานที่
ทำงานอืน่ หรือการทำงานทางไกล หรือสำหรับการเปลีย่ นแปลงขอกำหนดของลูกคาหรือผลิตภัณฑทนี่ ำไป
สูก ารใชเทคโนโลยีใหมหรือระบบงานทีอ่ อกแบบใหม. การเตรียมการดังกลาว อาจครอบคลุมการฝกอบรม
การศึกษา การสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ การพิจารณาเกี่ยวกับการจางบุคลากรและความพรอมปฏิบัติงาน
ในตำแหนง/หนาที่ใหมของบุคลากร การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงการชวยพนักงานหางานใหม
(outplacement) และบริการอื่น.
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หมายเหตุ 5.1ก.(3), 5.1ก.(4).
วิถีการจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรอาจไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภายใน
ขององคกร หรือสภาพแวดลอมภายนอก วัฒนธรรม หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ.
หมายเหตุ 5.1ข.(1).
ความสะดวกในการเขาถึงสถานทีท่ ำงานสามารถทำใหผลิตภาพเพิม่ ขึน้ ดวยการขจัดอุปสรรคตอผูพ กิ าร
ใหทำงานไดตามศักยภาพของตน สถานที่ทำงานที่มีความพรอมตองสามารถเขาถึงไดทั้งทางกายภาพ
เทคโนโลยี และทัศนคติ (attitudinally accessible) โดยปราศจากอคติ.
หมายเหตุ 5.1ข.(1).
หากปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานและตัววัดผลการดำเนินงานหรือเปาหมายมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญสำหรับสภาพแวดลอมการทำงานที่แตกตางกัน องคกรควรอธิบายถึงความแตกตาง
เหลานี้ในการรายงานดวยองคกรควรอธิบายเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานในหัวขอ 6.2 โดยเปน
สวนหนึ่งของระบบความปลอดภัยโดยรวม ซึ่งทำใหมั่นใจถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นทั้งหมด
ที่อาจอยูในสถานที่ทำงานขององคกรดวย.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

กระบวนการ
(55 คะแนน)
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความผูกพันกับบุคลากร
เพ1อรักษาบุคลากรไวและมีผลการดําเนินการที่ดี.
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)
(1) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกำหนด
ปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร. วิธีการกำหนดปจจัยขับเคลื่อนเหลานี้แตกตางกัน
อยางไรตามกลุมและประเภทของบุคลากร.
(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) องคกรประเมินความผูกพันของบุคลากร
อยางไร. มีวิธีการและตัววัด ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอะไรบางที่ใชในการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร รวมทั้งความผูกพันของบุคลากร. วิธีการและตัววัดเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร
ในแตละกลุมและประเภทของบุคลากร. องคกรใชตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพัน
ของบุคลากรอยางไร.
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ข. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการสื่อสารที่เปดกวาง การทำงาน
ที่ใหผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน. องคกรมีวิธีการอยางไรในการมุงมั่นสงเสริม
วัฒนธรรมองคกร. องคกรทำใหมั่นใจไดอยางไรวาวัฒนธรรมองคกรสนับสนุนวิสัยทัศนและคานิยม
สงเสริมความเทาเทียมและการมีสว นรวม รวมทัง้ ไดใชประโยชนจากความหลากหลายของมุมมอง (ideas)
วัฒนธรรมและวิธีคิด (thinking) ของบุคลากร. องคกรมีวิธีการอยางไรในการใหอำนาจการตัดสินใจ
แกบุคลากร.
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development)
(1) การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน ระบบการจัดการผลการปฎิบตั งิ านของบุคลากรสนับสนุนใหเกิดการ
ทำงานทีใ่ หผลการดำเนินการทีด่ อี ยางไร. ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรพิจารณาถึงการ
บริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจอยางไร. ระบบการจัดการผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสงเสริมในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• การยอมรับความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน (INTELLIGENT RISK taking).
• การมุงเนนลูกคาและธุรกิจ.
• การบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ.
2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา
สนับสนุนความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรและความตองการขององคกรอยางไร. ระบบการเรียนรู
และการพัฒนาขององคกรไดพิจารณาถึงเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• ความปรารถนาในการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร.
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกร และความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสีย
อยางรอบดาน.
• สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม.
(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS)
องคกรมีวธิ ปี ระเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ ละการพัฒนาอยางไร. องคกรดำเนิน
การในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• เชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูและพัฒนากับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ
ทางธุรกิจที่สำคัญ.
• ใชผลความเชื่อมโยงนี้เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร.
• การเรียนรูและพัฒนา.
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(4) การพัฒนาอาชีพการงาน (Career Development) องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการจัดการการพัฒนา
อาชีพการงานของบุคลากรและผูนำในอนาคตขององคกร. องคกรมีวิธีการอยางไรในการวางแผนเตรียม
ผูรับหนาที่ตอเนื่อง สำหรับตำแหนงผูบริหาร ผูนำ และตำแหนงอื่นที่สำคัญ.
(5) ความเทาเทียมและการมีสวนรวม (Equity and Inclusion) องคกรทำใหมั่นใจไดอยางไรวา
กระบวนการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาอาชีพการงาน สงเสริม
ความเทาเทียมและการมีสวนรวมสำหรับบุคลากรที่หลากหลาย รวมถึงกลุมและประเภทบุคลากร
ที่แตกตางกัน.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 5.2ก.(1).
ตัวขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร (ระบุใน 1ก.(3)) หมายถึง สิ่งที่ขับเคลื่อนความมุงมั่น
ทั้งทางอารมณและสติปญญาเพื่อใหงานสำเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร.
หมายเหตุ 5.2ก.(2).
ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ใชประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร เชน อัตราการคงอยูของบุคลากร
การขาดงาน การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ
หมายเหตุ 5.2ค.(1).
ระบบการบริหารคาตอบแทนขององคกรภาครัฐบางแหงถูกกำหนดโดยกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ขอบังคับ ดังนั้น การใหรางวัล และการยกยองชมเชยตองใชทางเลือกอื่น.
หมายเหตุ 5.2ค.(2).
สำหรับการตอบคำถามในหัวขอนี้ ควรรวมถึงการพิจารณาเปนการเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาการเรียนรู
และความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรที่เกิดขึ้นในองคกร. และอาจรวมถึงโอกาสในการพัฒนา
ที่ตอบสนองสมรรถนะหลักขององคกร ความทาทายเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลง
ระดับองคกรและนวัตกรรม การปรับปรุงเรือ่ งการสงมอบประสบการณทดี่ แี กลกู คา การเสริมสรางความรู
และทักษะใหมในการปฏิบตั ิงาน. องคกรควรพิจารณาถึงขอบเขตของโอกาสในการพัฒนาที่องคกรจัดให
ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝกอบรม การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง และประสบการณที่เกี่ยวกับงานดวย.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 6 การปฏิบัติการ

(100 คะแนน)

(Operations)
ในหมวดการปฏิบัติการ เกณฑถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง
และสรางนวัตกรรมแกผลิตภัณฑและกระบวนการทำงาน รวมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร
เพื่อสงมอบคุณคาแกลูกคา และทำใหองคกรประสบความสำเร็จอยางตอเนื่อง.

กระบวนการ
(55 คะแนน)
6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ
และกระบวนการทํางานที่สําคัญ.
ก. การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and PROCESS Design)
(1) การจัดทำขอกำหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการทำงาน (Determination of Product and
PROCESS Requirements) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทำขอกำหนดที่สำคัญของผลิตภัณฑและ
กระบวนการทำงาน.
(2) กระบวนการทำงานที่สำคัญ (KEY WORK PROCESSES) กระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกรมี
อะไรบาง. อะไรคือขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการทำงานเหลานี้.
(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบผลิตภัณฑ
และกระบวนการทำงานเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนด. องคกรมีวิธีการอยางไรในการนำเทคโนโลยีใหม
ความรูขององคกร ความเปนเลิศของผลิตภัณฑ คุณคาในมุมมองของลูกคา การคำนึงถึงความเสี่ยง และ
ความคลองตัวที่อาจตองการในอนาคต มาพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนการเหลานี้.

50

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

ค. การจัดการเครือขายอุปทาน (Supply-Network Management)
องค ก รมี วิ ธี ก ารอย า งไรในการจั ด การเครื อ ข า ยอุ ป ทาน. องค ก รเลื อ กผู ส ง มอบที่ ไ ด คุ ณ สมบั ติ
และวางตำแหนงผูส ง มอบเหลานัน้ เพือ่ ตอบสนองความจำเปนดานปฏิบตั กิ าร ชวยยกระดับผลการดำเนินการ
ขององคกร สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร และยกระดับความพึงพอใจของลูกคาอยางไร.
องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร
• สงเสริมความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและความรวมมือภายในเครือขายอุปทาน.
• ทำใหมั่นใจวาเครือขายอุปทานมีความคลองตัว และความสามารถในการฟนตัว ในการตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคา ตลาด และองคกร ที่เปลี่ยนแปลงไป.
• สือ่ สารความคาดหวังตอผลการดำเนินการ วัดและประเมินผลการดำเนินการของผูส ง มอบ ใหขอ มูล
ปอนกลับแกผสู ง มอบเพือ่ ชวยใหเกิดการปรับปรุง และจัดการกับผูส ง มอบทีม่ ผี ลการดำเนินการทีไ่ มด.ี
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หมวด 6

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement)
(1) การนำกระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติ
งานประจำวันของกระบวนการทำงานเหลานีจ้ ะเปนไปตามขอกำหนดของกระบวนการทีส่ ำคัญ. องคกรใช
ตัววัด หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญและตัววัดในกระบวนการอะไรในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการทำงาน. ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงกับตัววัดผลการดำเนินการและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่ไดอยางไร.
(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกำหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่สำคัญ. กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญขององคกรมีอะไรบาง. องคกรมั่นใจไดอยางไรวาการ
ปฏิบัติงานประจำวันของกระบวนการเหลานี้จะเปนไปตามขอกำหนดทางธุรกิจที่สำคัญ.
(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) องคกรมีวธิ กี าร
อย า งไรในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงาน และกระบวนการสนั บ สนุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
และผลการดำเนินการของกระบวนการ เสริมสรางความแข็งแกรงของสมรรถนะหลักขององคกร
และลดความแปรปรวนของกระบวนการ.
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ง. การจัดการโอกาสสรางนวัตกรรม (Management of Opportunities for INNOVATION)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการดำเนินการกับโอกาสในการสรางนวัตกรรมที่ระบุไว. องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการดำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธทอี่ งคกรกำหนดวาเปนความเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลได
ผลเสียอยางรอบดาน (INTELLIGENT RISKS). องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหทรัพยากรดานการเงิน
และดานอืน่ ๆ พรอมใชในการดำเนินการสนับสนุนโอกาสเหลานี.้ องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการตัดสินใจ
พิจารณายุติการดำเนินการตามโอกาสเหลานี้ในเวลาที่เหมาะสม.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 6.1.
ควรรายงานผลลัพธของการปรับปรุงผลดำเนินการดานผลิตภัณฑและกระบวนการ ในหัวขอ 7.1.
หมายเหตุ 6.1ก.(3).
การออกแบบกระบวนการ ยังรวมถึงความจำเปนในการออกแบบกระบวนการใหมอยางกวางขวาง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเทคโนโลยี หรือความจำเปนในการรวมเทคโนโลยีดิจิทัล เชน
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ และการทำงานบนคลาวด. ความคลอง
ตัวอาจจำเปนเมือ่ จำเปนตองเปลีย่ นแปลงกระบวนการทำงาน ซึง่ เปนผลมาจากการเปลีย่ นแปลงระบบงาน
โดยรวม เชน การทีอ่ งคกรนำผลิตภัณฑหรือกระบวนการของเครือขายอุปทานมาดำเนินการเอง เพือ่ หลีก
เลี่ยงการพลิกผันทางธุรกิจ (disruption) ในการจัดหาวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ
ภายนอกที่คาดเดาไมได หรือการจางหนวยงานภายนอกผลิตผลิตภัณฑหรือกระบวนการซึ่งกอนหนานี้
ดำเนินการเองภายในองคกร.
หมายเหตุ 6.1ข.(2).
กระบวนการสนับสนุนทีส่ ำคัญควรสนับสนุนกระบวนการทีส่ รางคุณคาขององคกร. กระบวนการเหลานี้
อาจรวมถึงกระบวนการที่สนับสนุนผูนำและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ ตัวอยางเชน
การออกแบบและสงมอบผลิตภัณฑ การปฏิสมั พันธกบั ลูกคา และการจัดการธุรกิจและกิจการอืน่ ๆ ภายใน
องคกร. ตัวอยางกระบวนการเหลานี้อาจรวมถึงบัญชีและจัดซื้อ.
หมายเหตุ 6.1ข.(3).
แนวทางในการปรับปรุงผลดำเนินการของกระบวนการและลดความแปรปรวน ควรเปนสวนหนึง่ ของระบบ
การปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกรตามที่ระบุไวในโครงรางองคการ ขอ 2ค.
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หมายเหตุ 6.1ค.
การทำใหมนั่ ใจวาผูส ง มอบทีอ่ งคกรเลือกมีคณุ สมบัตใิ นการตอบสนองความจำเปนดานการปฏิบตั กิ าร
และความพึงพอใจของลูกคา องคกรอาจเปนพันธมิตรกับผูส ง มอบ หรือจัดตัง้ กลุม พันธมิตรระหวางองคกร
ตาง ๆ ภายในเครือขายการสงมอบเพื่อผลประโยชนรวมกัน. การสื่อสารความคาดหวังและขอมูลปอน
กลับแกผสู ง มอบ ควรเปนการสือ่ สารแบบสองทิศทางเพือ่ ใหผสู ง มอบอธิบายถึงสิง่ ทีต่ อ งการไดจากองคกร
และจากองคกรอื่นภายในเครือขายอุปทาน. สำหรับหลาย ๆ องคกร กลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความตองการของตลาด ลูกคา หรือผูมีสวนไดเสีย.
หมายเหตุ 6.1ง.
กระบวนการติดตามโอกาสสำหรับนวัตกรรมควรใชประโยชนจากโอกาสเชิงกลยุทธทเี่ ปนความเสีย่ งทีผ่ า น
การประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานที่อธิบายใน 2.1ก.(2). นอกจากนี้ ยังควรรวมถึงความเสี่ยงที่ผาน
การประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานอื่น ๆ เชน ประเด็นที่เกิดจากการทบทวนผลการดำเนินการของ
องคกร (4.1ค.[2]) แนวทางการจัดการความรูขององคกร(4.2ข.) และแหลงที่มาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการ
สรางนวัตกรรม.

กระบวนการ
(45 คะแนน)

หมวด 6

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวามีการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิผล.
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการตนทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการ.
องคกรดำเนินการในเรื่องตอไปนี้อยางไร.
• นำเรือ่ งของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทัง้ ปจจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลอืน่ ๆ มาพิจารณา
ในกระบวนการทำงาน.
• ปองกันไมใหเกิดของเสีย ความผิดพลาดของการใหบริการ และการทำงานซ้ำ.
• ลดตนทุนคาประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกคาใหนอยที่สุด (*).
• ลดตนทุนโดยรวมทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ (inspections) การทดสอบ (tests) และการตรวจสอบ
กระบวนการหรือผลการดำเนินการ (PROCESS or PERFORMANCE audits) (*).
• สรางความสมดุลระหวางความตองการควบคุมตนทุน และประสิทธิภาพกับความตองการของลูกคา.
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ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (Security and Cybersecurity)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศที่ออนไหวหรือสำคัญ และสินทรัพย
ทีส่ ำคัญ มีความปลอดภัยและมีการปองกันภัยบนโลกไซเบอร. องคกรมีวธิ กี ารอยางไรในการทำใหมนั่ ใจวา
ขอมูลและสารสนเทศทั้งในรูปแบบที่จับตองไดและดิจิทัล และระบบการปฏิบัติการที่สำคัญเปนความลับ
และสามารถเขาถึงไดในรูปแบบที่จับตองไดและดิจทิ ัล ตามสิทธิที่เหมาะสม.
องคกรมีวิธีการอยางไร ในการ
• เฝาระวังสิ่งคุกคามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอรที่เกิดขึ้นใหม.
• ทำใหมั่นใจวาบุคลากร ลูกคา พันธมิตร และผูสงมอบ เขาใจและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของตน ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
• ระบุและจัดลำดับความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการปฏิบัติการที่สำคัญ
เพื่อใหมีความปลอดภัย.
• ปองกันระบบเหลานี้จากเหตุการณการที่อาจกระทบตอความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ตรวจจับ
ตอบสนอง และกูคืนจากการถูกโจมตีทางไซเบอร.
ค. ความปลอดภัย ความตอเนือ่ งของธุรกิจ และความสามารถในการฟน ตัว (Safety, Business Continuity,
and RESILIENCE)
(1) ความปลอดภัย (Safety) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทำใหเกิดสภาพแวดลอมการปฏิบัติการที่
ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและบุคคลอืน่ ในสถานทีท่ ำงานขององคกร. ระบบความปลอดภัยขององคกรได
คำนึงถึงการปองกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ (inspection) การวิเคราะหตนเหตุของความลมเหลว และ
การทำใหคืนสูสภาพเดิมอยางไร.
(2) ความตอเนื่องทางธุรกิจและความสามารถในการฟนตัว (Business Continuity and RESILIENCE)
องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหมั่นใจวาองคกรสามารถคาดการณลวงหนาเตรียมพรอม และฟนฟู
จากภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน และการพลิกผันทางธุรกิจตางๆ. องคกรไดคำนึงถึงความเสี่ยง การปองกัน
(prevention) การปกปอง (protection) ความตอเนื่องของการดำเนินการ และการทำใหคืนสูสภาพเดิม
จากเหตุการพลิกผันทางธุรกิจอยางไร. องคกรไดคำนึงถึงลูกคาและความตองการทางธุรกิจ และการพึง่ พา
บุคลากรขององคกร เครือขายอุปทาน พันธมิตร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร
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หมวด 6

หมายเหตุ
หมายเหตุ 6.2ข.
ตัวอยางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคกรควรอธิบายถึง ใหดูหมายเหตุ 4.2ก.(2).
หมายเหตุ 6.2ข.
การจัดการการรักษาการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (cybersecurity) รวมถึงการปกปองมิใหเกิด
การสูญเสียขอมูลที่มีความออนไหวเกี่ยวกับบุคลากร ลูกคา และองคกร การปกปองสินทรัพยทางปญญา
การปกปองมิใหเกิดการรั่วไหล และนำขอมูลไปใชในทางที่ผิดที่สงผลดานการเงิน กฎหมาย และชื่อเสียง
ขององคกร.
หมายเหตุ 6.2ค.(2).
บางองคกรมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีความสามารถในการฟนตัว
หมายเหตุ 6.2ค.(2).
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน อาจเปนระยะสั้นหรือระยะยาว และอาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ
สาธารณูปโภค การปองกันภัย หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขหรือดานอื่นในระดับทองถิ่นหรือ
ระดับชาติ. ความครอบคลุมในการเตรียมพรอมตอเหตุการณตาง ๆ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมขององคกร
และความออนไหวตอการพลิกผันทางธุรกิจของการปฎิบตั กิ ารในระยะสัน้ หรือยาว. ระดับการยอมรับความ
เสีย่ งขององคกรขึน้ อยูก บั ลักษณะของผลิตภัณฑ บริการ เครือขายอุปทาน รวมทัง้ ความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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หมวด 7 ผลลัพธ

(400 คะแนน)

(Results)
ในหมวดผลลัพธ เกณฑถามถึงผลการดำเนินการและการปรับปรุงในดานที่สำคัญทุกดานขององคกร
ไดแก ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ ผลลัพธดานลูกคา ผลลัพธดานบุคลากร ผลลัพธดาน
การนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร ผลลัพธดานการเงินและตลาด และผลลัพธดานกลยุทธ.

ผลลัพธ
(120 คะแนน)
7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Results)
ผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑและประสิทธิผลของกระบวนการเปนอยางไร.
ก. ผลลัพธดา นผลิตภัณฑและบริการทีม่ งุ เนนลูกคา (CUSTOMERS-Focused Product and Service RESULTS)
ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการที่ใหบริการลูกคาเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัด
ที่สำคัญของผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑและบริการที่มีความสำคัญและตอบสนองโดยตรงตอลูกคา
เปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามผลิตภัณฑ กลุมลูกคา และสวนตลาดอยางไร (*).
ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS and Efficiency)
ผลลัพธดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
สำคัญของผลการดำเนินการดานการปฏิบตั กิ ารของกระบวนการทำงานและกระบวนการสนับสนุนทีส่ ำคัญ
รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร และนวัตกรรมของกระบวนการเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้
แตกตางกันตามประเภทของกระบนการอยางไร (*).
(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)
ผลลัพธดานความปลอดภัย และการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือ
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญของประสิทธิผลในระบบความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภัยพิบตั ิ หรือภาวะฉุกเฉิน
และการพลิกผันทางธุรกิจอืน่ ๆ เปนอยางไร. ผลลัพธเหลานีแ้ ตกตางกันตามสถานทีด่ ำเนินการหรือประเภท
ของกระบวนการอยางไร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.
ไมมีความเชื่อมโยงแบบ 1 ตอ 1 ระหวางหัวขอในหมวดผลลัพธกับเกณฑ หมวด 1-6. องคกรควร
พิจารณาผลลัพธอยางเปนระบบ ผลลัพธแตละตัวในหมวดผลลัพธ มักมาจากกระบวนการมากกวา 1 หมวด.
ระบบการใหคะแนน (หนา 156-158) ถามถึงขอมูลปจจุบัน แนวโนม การเปรียบเทียบ และแบงกลุม
ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงสารสนเทศที่สำคัญเพื่อใชสำหรับการวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนิน
การขององคกร (หัวขอ 4.1) แสดงถึงการนำความรูข ององคกรมาใช (หัวขอ 4.2) และใชเปนพืน้ ฐานในการ
ปฏิบตั กิ ารสำหรับผลลัพธดา นการมุง เนนลูกคา (หัวขอ 7.2) รวมทัง้ ดานการเงินและตลาด และดานกลยุทธ
(หัวขอ 7.5). ผลลัพธบางตัวอาจเปนเรื่องเชิงคุณภาพ หรือไมสามารถรายงานเปนแนวโนมได. ตัวอยาง
เชน ผลลัพธดา นภาระความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองคกร จำนวนชัว่ โมงการฝกอบรมผูส ง มอบ เกีย่ ว
กับผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหม และผลลัพธสำหรับโครงการหรือกระบวนการที่ดำเนินการเพียงครั้ง
เดียว. ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบไดมาจากกระบวนการเทียบเคียง (benchmarking) (ภายใน
หรือภายนอกอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม) และจากการคนหาขอมูลเปรียบเทียบเชิงแขงขัน. ในบาง
กรณี เชน ผลลัพธสำหรับโครงการหรือกระบวนการที่เปนเอกลักษณในองคกร อาจไมมีขอมูลเชิงเปรียบ
เทียบหรือไมมีที่เหมาะสม.
หมายเหตุ 7.1ก.
ผลลัพธดา นผลิตภัณฑและกระบวนการทีใ่ หบริการลูกคา ควรเชือ่ มโยงกับความตองการและความคาด
หวังของลูกคาตามทีร่ ะบุไวในโครงรางองคกร (1.ข.(2)) โดยอางอิงตามสารสนเทศทีร่ วบรวมไวในหมวด 3.
ตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลานี้ควรตอบสนองปจจัยที่มีผลตอความนิยมของลูกคา เชน ปจจัยตาง ๆ ที่ระบุไว
ในหมายเหตุของโครงรางองคกร ขอ 1ข.(2) และหัวขอ 3.2ข.
หมายเหตุ 7.1ก.
สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึง องคกรภาครัฐ) แหลงผูใหทุนอาจเปนผูกำหนดตัววัดผล
การดำเนินการดานผลิตภัณฑและบริการ. จึงควรระบุตัววัดเหลานี้และรายงานผลไวในหัวขอนี้ดวย.
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หมวด 7

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน (Supply- Network Management RESULTS)
ผลลัพธดา นการจัดการเครือขายอุปทานเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญของผลการ
ดำเนินการดานเครือขายอุปทาน รวมทัง้ การมีสว นในการเสริมสรางผลการดำเนินการขององคกรเปนอยางไร.
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หมายเหตุ 7.1ข.
ผลลัพธที่รายงานในหัวขอ 7.1ข. ควรตอบสนองขอกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกร และหมวด 6
หมายเหตุ 7.1ข.
ตัววัดและตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมของประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน อาจรวมถึงอัตราของเสีย ผลลัพธ
ของการสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ บริการ และระบบงาน ผลลัพธของการลดความซับซอนของภาระ
งานภายในและการจำแนกภาระงาน การลดของเสีย การปรับปรุงการวางผังงาน การเปลีย่ นแปลงสัดสวน
ของการบังคับบัญชา รายงานอุบตั กิ ารณภายใตเรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ผล
สำเร็จของการฝกซอมหรือจำลองภาวะฉุกเฉิน เชน รอบเวลา การควบคุม และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และผลลัพธในการซอมโยกยายสถานที่ทำงาน หรือการเตรียมพรอมอื่น ๆ.
หมายเหตุ 7.1ค.
ตัววัดและตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมของผลการดำเนินการดานการจัดการเครือขายอุปทาน อาจรวมถึงผลการ
ตรวจสอบผูสงมอบและพันธมิตร (supplier and partner audits) การสงมอบที่ทันเวลา ผลการตรวจรับ
ของผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ ตัววัดและตัวชี้วัดของการยกระดับผลการดำเนินการ อาจรวม
ถึงการปรับปรุงผลของสวนประกอบยอย (subassembly) และการบริการของผูสงมอบที่ใหแกลูกคา.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

ผลลัพธ
(70 คะแนน)
7.2 ผลลัพธดานลูกคา (Customer Results)
ผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคาเปนอยางไร
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (CUSTOMERS-Focused RESULTS)
(1) ความพึงพอใจของลูกคา (CUSTOMERS Satisfaction) ผลลัพธดานความพึงพอใจและความไมพึง
พอใจของลูกคาเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของลูกคาเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามผลิตภัณฑ กลุมลูกคาและสวนตลาดอยางไร (*).
(2) ความผูกพันของลูกคา (CUSTOMERS ENGAGEMENT) ผลลัพธดานความผูกพันของลูกคา
เปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดานการสรางความผูกพันและการสรางความสัมพันธ
กับลูกคาเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานีเ้ มือ่ เปรียบเทียบกับวงจรชีวติ ของการเปนลูกคาเปนอยางไร (*). ผลลัพธ
เหลานี้แตกตางกันตามผลิตภัณฑ กลุมลูกคา และสวนตลาดอยางไร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.2.
ผลลัพธดา นความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ ความผูกพันของลูกคา ทีร่ ายงานไวในหัวขอนี้ ควรเชือ่ ม
โยงกับกลุมลูกคาและสวนตลาดที่ระบุไวในโครงรางองคกร 1.ข.(2) รวมทั้งวิธีการรับฟงและประเมินตาม
ที่ระบุไวในหัวขอ 3.1.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

ผลลัพธ
(70 คะแนน)

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (WORKFORCE - Focused RESULTS)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) ผลลัพธ
ดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร รวมถึงจำนวนบุคลากรทีต่ อ งการในแตละระดับ (staffing LEVELS)
และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามความหลากหลายของ
กลุม และประเภทของบุคลากรอยางไร (*).
(2) บรรยากาศการทำงาน (WORKFORCE Climate) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงานเปนอยางไร.
ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญดานบรรยากาศการทำงาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย การเขาถึง
สถานทีท่ ำงาน การบริการ และสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากรเปนอยางไร (*). ผลลัพธเหลานี้ แตกตางกัน
ตามความหลากหลาย กลุม และประเภทของบุคลากรอยางไร (*).
(3) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT) ผลลัพธดานความผูกพันของบุคลากร
เปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดานความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพัน
ของบุคลากรเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามความหลากหลาย กลุม และประเภท
ของบุคลากรอยางไร (*).
(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development) ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากรและผูนำ
องคกรเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดานการพัฒนาบุคลากรและผูนำองคกรเปน
อยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามความหลากหลาย กลุม และประเภทของบุคลากรอยางไร (*).
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หมวด 7

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร (Workforce Results)
ผลการดําเนินการดานการมุงเนนบุคลากรเปนอยางไร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.3.
ผลลัพธที่รายงานในหัวขอนี้ ควรสัมพันธกับกระบวนการ ตัววัด และตัวชี้วัด ที่รายงานไวในหมวด 5
รวมทั้งตอบสนองความจำเปนของกระบวนการทำงานที่สำคัญที่อธิบายไวในหมวด 6 และตอแผนปฏิบัติ
การขององคกรและแผนดานบุคลากรตามที่รายงานไวในหัวขอ 2.2. องคกรที่ตองอาศัยอาสาสมัคร หรือ
นักศึกษาฝกงาน ควรรายงานผลลัพธของบุคลากรที่เปนอาสาสมัครดวย (*).
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.

ผลลัพธ
(65 คะแนน)
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร
(Leadership and Governance Results)
ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกรเปนอยางไร.
ก. ผลลัพธดา นการนำองคกร การกำกับดูแลองคกร และการตอบแทนสังคม (Leadership, GOVERNANCE,
and Societal Contribution RESULTS)
(1) การนำองคกร (Leadership) ผลลัพธดานการสื่อสารของผูนำระดับสูงและการสรางความผูกพัน
กับบุคลากรและลูกคาเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญของการดำเนินการของผูน ำระดับสูง
ในเรื่องการสื่อสารและการสรางความผูกพันกับบุคลากร พันธมิตร และลูกคาเพื่อถายทอดวิสัยทัศนและ
คานิยมสูก ารปฏิบตั ิ การกระตุน ใหเกิดการสือ่ สารในลักษณะสองทิศทาง ปลูกฝงนวัตกรรมและความเสีย่ ง
ที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน และการทำใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจังเปนอยางไร.
ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามหนวยงานตาง ๆ ขององคกรและกลุมลูกคาอยางไร (*).
(2) การกำกับดูแลองคกร (GOVERNANCE) ผลลัพธดา นภาระความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองคกร
เปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญดานการกำกับดูแลองคกร และภาระความรับผิดชอบ
ดานการเงินภายในและภายนอกเปนอยางไร (*).
(3) กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (Law and Regulation) ผลลัพธดานกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญดานการปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั ไิ ดเหนือกวาขอ
กำหนดดานกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายเปนอยางไร. ผลลัพธเหลานีแ้ ตกตางกันตามหนวยงานอยางไร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.4.
การรายงานในหัวขอนี้ ควรสัมพันธกับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไวในหัวขอ 1.1.และกระบวนการ
และตัววัดดานการกำกับดูแลองคกร กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ จริยธรรม และการตอบแทนสังคม
ทีร่ ายงานในหัวขอ 1.2 ผลลัพธดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (ตัวอยางเชน การรายงาน
การอุบตั กิ ารณเกีย่ วกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย) ควรรายงานไวในหัวขอ 7.1ข.(2) และหัวขอ7.3ก.(2).
หมายเหตุ 7.4ก.(2).
การรายงานในหัวขอนี้ อาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและความเสี่ยง คำแนะนำ
ที่มีความสำคัญของผูตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผูบริหารในเรื่องดังกลาว.
หมายเหตุ 7.4ก.(4).
ตัวอยางตัววัดของการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหดูหมายเหตุของหัวขอ 1.2ข(2).
หมายเหตุ 7.4ก.(5).
ตัววัดการสนับสนุนใหเกิดความผาสุกของสังคม อาจรวมถึงการลดการใชพลังงาน การใชพลังงาน
หมุนเวียน การหมุนเวียนน้ำเพื่อกลับมาใชใหม การลดคารบอนฟุตพริ้นซ การลดและการใชประโยชน
จากของเสีย และทางเลือกอื่นสำหรับการอนุรักษทรัพยากร เชน เพิ่มการประชุมแบบเสมือนจริง
(Virtual Meeting) และการปฏิบัติตอผูใชแรงงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล.

หมวด 7

(4) จริยธรรม (Ethics) ผลลัพธดา นการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรมเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัด
หรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญของการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม พฤติกรรมทีล่ ะเมิดการประพฤติปฏิบตั อิ ยาง
มีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอผูนำระดับสูงและการกำกับดูแลองคกร
เปนอยางไร. ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามหนวยงานอยางไร (*).
(5) สังคม (Society) ผลลัพธดานความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญเปนอยางไร.
ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญดานการตอบแทนสังคม และการสนับสนุนชุมชนทีส่ ำคัญเปนอยางไร.

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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ผลลัพธ
(75 คะแนน)
7.5 ผลลัพธดานการเงิน ตลาด และกลยุทธ
(Financial, Market, and Strategy Results)
ผลลัพธดานความมั่นคงทางการเงินและการนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนอยางไร
ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)
(1) ผลการดำเนินการดานการเงิน (Financial PERFORMANCE) ผลลัพธการดำเนินการดานการเงิน
เปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการดานการเงินเปนอยางไร
รวมถึงตัววัดโดยรวมเชิงประกอบ (aggregate MEASURES) ดานผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคง
ทางการเงิน (financial viability) และผลการดำเนินการดานงบประมาณ (budgetary PERFORMANCE)
เปนอยางไร (*). ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามสวนตลาดและกลุมลูกคาอยางไร (*).
(2) ผลการดำเนินการดานตลาด (Marketplace PERFORMANCE) ผลลัพธการดำเนินการดานตลาด
เปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการดานตลาดเปนอยางไร รวมถึง
สวนแบงตลาดหรือตำแหนงในตลาด การเติบโตทางตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหมเปน
อยางไร (*). ผลลัพธเหลานี้แตกตางกันตามสวนตลาดและกลุมลูกคาอยางไร (*).
ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกรเปนอยางไร. ผลลัพธของตัววัดหรือ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ ของการบรรลุ ก ลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารขององค ก ร รวมทั้ ง การดำเนิ น การ
ตามความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน (INTELLIGENT RISKS ) เปนอยางไร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.5ก.
ผลลัพธเหลานี้ควรสัมพันธกับตัววัดดานการเงินตามที่รายงานไวในหัวขอ 4.1ก.(1) และแนวทาง
การจัดการดานการเงิน ตามที่รายงานไวในหัวขอ 2.2.
หมายเหตุ 7.5ก.(1).
การรายงานในหัวขอนี้ ควรรวมถึงตัววัดเชิงประกอบดานผลตอบแทนทางการเงิน เชน ผลตอบแทน
ทางการลงทุน (ROI) สวนกำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) ความสามารถในการทำกำไร
หรือความสามารถในการทำกำไรตามสวนตลาดหรือกลุมลูกคา. ตัววัดดานความมั่นคงทางการเงิน อาจ
รวมถึงสภาพคลอง (liquidity) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (debt to equity ratio) เงินสดยอยรายวัน (days
cash on hand) ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยและกระแสเงินสด. สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร
(รวมถึงองคกรภาครัฐ) อาจรวมตัววัดเกี่ยวกับผลการดำเนินการเทียบกับงบประมาณ (PERFORMANCE
to budget) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเติมหรือลดลงของทุนสำรอง (reserve funds) การลดความสิ้นเปลืองหรือ
การประหยัด การตอบสนองตองบประมาณที่ลดลง การลดคาใชจายใหลูกคา หรือผลตอบแทนตอทุน
ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ เปอรเซ็นตคาใชจายการบริหารตองบประมาณ และตนทุนดาน
การระดมทุน เทียบกับทุนที่ระดมได.
หมายเหตุ 7.5ก.(2).
สำหรับองคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร ในการรายงานหัวขอนี้ อาจรวมตัววัดดานการบริจาคเพือ่ การกุศล
หรือเงินชวยเหลือ (charitable donations or grants) และจำนวนโครงการหรือการใหบริการใหม.
หมายเหตุ 7.5ข.
ตัววัดหรือตัวชี้วัดการบรรลุแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ควรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และเปาประสงคที่กำหนดไวใน 2.1ข.(1) องคประกอบของความเสี่ยงที่รายงานใน 2.1ก(3) และตัววัดผล
การดำเนินการของแผนปฏิบตั กิ ารและการคาดการณผลการดำเนินการทีร่ ะบุไวใน 2.2ก.(5) และ 2.2ก.(6)
ตามลำดับ.
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ใหดูคำอธิบายเกณฑรายหัวขอ.
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รายละเอียดที่เกี่ยวของกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2565–2566
การปรับเปลีย่ นเกณฑในแตละครัง้ มีเจตจำนงทีส่ ำคัญ คือ เกณฑตอ งสะทอนถึงแนวทางปฏิบตั ทิ นี่ ำสมัย
ของการนำองคกรและผลการดำเนินการทีพ่ สิ จู นแลววาใชไดผล ในขณะเดียวกันเกณฑตอ งมีความกระชับ
และใชงานงาย.
หลายปที่ผานมา นับตั้งแตการจัดทำเกณฑเพื่อผลการดำเนินการที่เปนเลิศ เกณฑไดวิวัฒนาการ
ไปตามปจจัยขับเคลือ่ นความสามารถในการแขงขันและความสำเร็จในระยะยาวขององคกร. จากการพัฒนา
อยางคอยเปนคอยไป วันนีเ้ กณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไดนำเสนอกรอบการบริหารจัดการเพือ่ ความเปน
เลิศสำหรับองคกร ซึง่ เปนแนวทางการนำองคกรและการบริหารจัดการทีป่ รับใชได ซึง่ ชวยใหเกิดแนวทาง
การดำเนินงานที่เปนระบบเพื่อความเปนเลิศ.
ในขณะที่เกณฑพัฒนาปรับเปลี่ยนไป แตยังคงตองคำนึงถึงความสมดุลที่สำคัญ 2 ประการ. ทางหนึ่ง
เกณฑตอ งสะทอนถึงมาตรฐานระดับชาติสำหรับการดำเนินงานทีเ่ ปนเลิศ ใหความรูแ กองคกรในทุกแงมมุ
ของการสรางระบบการจัดการผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ. ในอีกทางหนึ่ง เกณฑตองทำใหองคกร
ตางๆ ที่มีระดับพัฒนาการขององคกรที่แตกตางกันไปสามารถเขาถึงไดและใชงานงาย. เพื่อใหเกิด
ความสมดุลนี้ การเปลีย่ นแปลงของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2565-2566 มุง เนนเพิม่ ความตระหนัก
ขององคกรเกีย่ วกับ ความจำเปนขององคกรในเรือ่ งความสามารถในการฟน ตัว ประโยชนของความหลากหลาย
ความเทาเทียม และการมีสวนรวม และการแปลงเปนดิจิทัลอยางตอเนื่องในเกือบทุกดานของการปฏิบัติ
การและการบริหารจัดการขององคกร. การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ครอบคลุมถึงการแจกแจงบทบาท
ของนวัตกรรมที่มีตอขีดความสามารถในการแขงขันและความสำเร็จขององคกร และการขยายจุดมุงเนน
ของกรอบการบริหารจัดการทีม่ ตี อ ความรับผิดชอบตอสังคม. การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ แจกแจงอยูใ นคำถาม
ของเกณฑ.

ความสามารถในการฟนตัว (Resilience)
ความคลองตัว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางฉับไวและความยืดหยุนใน
การปฏิบตั กิ าร เปนหนึง่ ในคานิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ. อัตราเรงของการเปลีย่ นแปลงและการพลิก
ผันทางธุรกิจ (disruption) ที่เกิดขึ้นบอยครั้งขึ้นเรื่อย ๆ จากความวุนวายหรือความกดดันทางเศรษฐกิจ
เหตุการณดานสภาพอากาศหรือดานสาธารณสุขที่รุนแรง ความตองการของชุมชนหรือสังคม หรือ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑแปลกใหม นัน่ หมายความวา ตอนนีอ้ งคกรตองใหความสำคัญกับความสามารถ
ในการฟนตัว.
ความสามารถในการฟนตัว คือความสามารถในการคาดการณ เตรียมพรอม และทำใหและฟนฟู
จากภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน และการพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ รวมทั้ง ความสามารถในการปกปองและ
ยกระดับความผูกพันของบุคลากรและลูกคา ผลการดำเนินการดานเครือขายอุปทานและการเงิน
ผลิตภาพขององคกร และความผาสุกของชุมชน ความสามารถในการฟน ตัว รวมถึงความคลองตัวในการ
ปรับเปลี่ยนแผน กระบวนการ และความสัมพันธ เมื่อสถานการณบังคับ.
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คานิยม “ความคลองตัว” ไดถูกขยายเปน “ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว”
(Agility and Resilience) และอภิธานศัพท ไดเพิม่ นิยามคำวา “ความสามารถในการฟน ตัว” (Resilience).
ในเกณฑนี้ ความสามารถในการฟน ตัวขององคกรใหความสำคัญกับการวางแผนความตอเนือ่ งของธุรกิจ.
นอกจากนีย้ งั เปนขอพิจารณาสำหรับผูน ำระดับสูงในเรือ่ งการวางแผนเชิงกลยุทธ เรือ่ งความสำเร็จในงาน
(Work Accomplishment) และการบริหารจัดการเครือขายอุปทาน.

ความเทาเทียมและการมีสวนรวม (Equity and inclusion)
การขยายแนวคิดทีว่ า องคกรทีป่ ระสบความสำเร็จใชประโยชนจากภูมหิ ลังและคุณลักษณะทีห่ ลากหลาย
ความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจของผูคน เกณฑฉบับนี้ไดเพิ่มจุดมุงเนนในประเด็น
“ความเทาเทียมและการมีสวนรวม” เขาไวดวย.
คานิยม “ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา” “การใหความสำคัญบุคลากร” และ “การตอบแทนสังคม”
ใหความสำคัญกับประเด็น “ความเทาเทียมและการมีสวนรวม” มากยิ่งขึ้น และเปนขอพิจารณาในเรื่อง
วัฒนธรรมองคกร และความผูกพันของลูกคาและบุคลากร รวมทั้งมีการอธิบายในหมายเหตุตลอดเกณฑ
ทั้งฉบับ.

การแปลงเปนดิจิทัลและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
(Digitization and the fourth industrial revolution)
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และขอมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ เชนในปจจุบนั การใชงานการวิเคราะหขอ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ (data analytics) อินเทอรเน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things) ปญญาประดิษฐ การปฏิบตั กิ าร
บนคลาวด (cloud operations) การสรางแบบจำลองธุรกิจและกระบวนการที่เปนชุดขอมูลขนาดใหญ
(large dataset-enabled business and process modeling) ระบบอัตโนมัติขั้นสูง (enhanced
automation) และ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (smart technology) อื่น ๆ ทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น.
แมวาเครื่องมือเหลานี้อาจไมสงผลกระทบตอองคกรทั้งหมดในปจจุบันหรือโดยตรง แตมีแนวโนม
ที่จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมการแขงขันและคูแขงรายใหม ๆ. เกณฑฉบับนี้ มีการปรับหมายเหตุ
เกี่ยวกับ “การแปลงเปนดิจิทัล” และ “ขอมูลขนาดใหญ”. คำถามเรื่องการวางแผนกลยุทธและ
การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ตลอดจนหมายเหตุตลอดเกณฑทั้งฉบับ ไดผนวกรวมแนวคิดเหลานี้
ซึง่ เติมเต็มคำถามทีม่ อี ยูเ ดิมเรือ่ งการใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหมมาพิจารณาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และกระบวนการ.

นวัตกรรม (Innovation)
ตัง้ แตเริม่ ตนรางวัลคุณภาพแหงชาติในป 2545 เกณฑไดเนนย้ำถึงบทบาทของนวัตกรรมทีม่ ตี อ ความสำเร็จ
ขององคกร. เกณฑฉบับนี้ไดย้ำความสัมพันธนี้ใหเดนชัดขึ้นโดยรวมคานิยม 2 ประการที่กอนหนานี้
แยกจากกันเขาไวดวยกัน “มุงเนนความสำเร็จและนวัตกรรม” (Focus on Success and Innovation).
คานิยมและแนวคิดหลักอธิบายวา นวัตกรรมอาจมีอยูใ นองคกรตาง ๆ ในทุกระดับพัฒนาการ นวัตกรรม
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อาจเปนจุดกำเนิดขององคกรดวยซ้ำไป. การปรับระบบการใหคะแนน แนวทางการใหคะแนนหมวด
กระบวนการ และนิยามของนวัตกรรมในอภิธานศัพทสะทอนใหเห็นถึงคำชี้แจงนี้. นอกจากนี้ นิยามของ
นวัตกรรมในเกณฑฉบับนีย้ งั รวมถึงแนวคิดของการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญเพือ่ ปรับปรุงความผาสุกของสังคม.

การตอบแทนสังคม (Societal contributions)
แนวคิดนี้มีอยูในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติตั้งแตตน (ในชื่อ “ความรับผิดชอบตอสาธารณะ”
“Public Responsibility”) และการเปลีย่ นแปลงเกณฑทผี่ า นมาไดสะทอนใหเห็นถึงวิวฒั นาการของบทบาท
ในการตอบแทนสังคมขององคกรทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จ. องคกรที่มีสมรรถนะสูงมองวา
การตอบแทนสังคมเปนมากกวาสิ่งที่องคกรตองทำ. การกาวไกลเกินกวาคำวาความรับผิดชอบใน
การตอบแทนแกสังคม อาจเปนตัวขับเคลื่อนควาวมผูกพันของลูกคาและบุคลากร และเปนสิ่งที่สราง
ความแตกตางในตลาด. พนักงาน ลูกคา และชุมชน ใหความสนใจมากยิ่งขึ้นตอเจตจำนงดานสังคม
ขององคกร และตอวิธกี ารทีอ่ งคกรตอบแทนสังคม. คำถามเกีย่ วกับการตอบแทนสังคมและการจัดทำกลยุทธ
รวมทั้งหมายเหตุตลอดเกณฑฉบับนี้มุงเนนประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น.

การปรับเปลี่ยนเกณฑหมวดตาง ๆ สรุปไดดังนี้
หมวด 1 การนําองคกร (Leadership)
หัวขอ 1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง เพิ่มคำถามเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริม
ความเทาเทียมกันของลูกคาและบุคลากร รวมทั้งปลูกฝงและความสามารถในการฟนตัว.
หัวขอ 1.2 การกำกับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม ถามวาองคกรไดนำเรื่องความผาสุก
และผลประโยชนของสังคมไปบรรจุในกลยุทธและการปฏิบัติการประจำวันอยางไร (จากเดิมคำนึงถืง).

หมวด 2 กลยุทธ (Strategy)
หัวขอ 2.1 การจัดทำลยุทธ ถามวากระบวนการวางแผนกลยุทธขององคกรไดคำนึงถึงความสามารถ
ในการฟนตัว และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางไร.

หมวด 3 ลูกคา (Customers)
หัวขอ 3.2 ความผูกพันของลูกคา ถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหมั่นใจวากระบวนการ
เกี่ยวกับประสบการณของลูกคาไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมสำหรับลูกคาทั้งหมด.

หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
หัวขอ 5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร ถามวาองคกรเตรียมบุคลากรสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานทีท่ ำงานและเทคโนโลยี และจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรอยางไรเพือ่ มุง มัน่ สงเสริม
ความสามารถในการฟนตัวและความคลองตัว.
หัวขอ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ในประเด็นพิจารณาใหม ถามวาองคกรทำใหมั่นใจไดอยางไรวา
แนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาอาชีพการงาน
สงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวม และในคำถามที่มีอยูเดิมไดถามเพิ่มเติมวา องคกรทำใหมั่นใจ
ไดอยางไรวาวัฒนธรรมองคกรสงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวม.
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หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
หัวขอ 6.1 กระบวนการทำงานประเด็นพิจารณา ง. ปรับชือ่ ใหมวา “การจัดการโอกาสเพือ่ นวัตกรรม”
(Management of Opportunities for Innovation).
ในหมายเหตุ อธิบายวา กระบวนการขององคกรทีด่ ำเนินการกับโอกาสสำหรับนวัตกรรมควรใชประโยชน
จากโอกาสเชิงกลยุทธทรี่ ะบุวา เปนความเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน รวมถึงความเสีย่ ง
ที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานอืน่ ๆ เชน ประเด็นที่เกิดจากการทบทวนผลการดำเนินการ
ขององคกร การจัดการความรูขององคกร และแหลงที่มาอื่น ๆ ที่อาจกลายเปนนวัตกรรม.
หัวขอ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ประเด็นพิจารณา ค. ปรับชื่อใหมวา “ความปลอดภัย
ความตอเนือ่ งของธุรกิจ และความสามารถในการฟน ตัว” (Safety, Business Continuity, and Emergency
Preparedness) และถามวาองคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหมั่นใจวาองคกรสามารถคาดการณลวงหนา
ปองกัน และฟนฟูจากภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน และการพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ.

หมวด 7 ผลลัพธ (Results)
หัวขอ 7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร ถามถึงผลลัพธของการสื่อสาร
และการสรางความผูกพัน เพือ่ ปลูกฝงนวัตกรรมและความเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน.

ระบบการใหคะแนน (Scoring System)
คำอธิบายของปจจัยการตรวจประเมิน “การเรียนรู” (Learning - L) แจกแจงวาการเรียนรูป ระกอบดวย
(1) การปรับปรุงแนวทางใหดีขึ้น โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง
(2) การประยุกตใชวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและนวัตกรรม และ
(3) การแบงปนความรูที่ไดจากการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรม
แนวทางการใหคะแนนหมวดกระบวนการอางถึงสวนประกอบเหลานี้.
เชนเดียวกับแนวทางการใหคะแนนในทุกปจจัย การใหคะแนนสำหรับปจจัย “การเรียนรู” ตองพิจารณา
แบบองครวม: ระดับความสำเร็จขององคกรในปจจัยเดียว ไมใช “ตัวกัน (gate)” ใหคะแนนไมสามารถ
ขยับขึ้นไปในชวงคะแนนที่สูงกวานั้น.

คานิยม (Core Values)
คานิยม “ความคลองตัว” (Agility) ซึ่งเดิมอยูคูกับ “การเรียนรูระดับองคกร” ไดกลายเปนสวนหนึ่ง
ของค า นิ ย ม “ความคล อ งตั ว และความสามารถในการฟ น ตั ว ”. ค า นิ ย ม “มุ ง เน น ความสำเร็ จ ”
และ “นวัตกรรม” จากเดิมซึ่งแยกกันแตเติมเต็มกัน ไดถูกนำมารวมไวดวยกัน.

อภิธานศัพท (Glossary)
เพิม่ อภิธานศัพท “ความสามารถในการฟน ตัว” (Resilience). อภิธานศัพท “นวัตกรรม” สะทอนใหเห็น
ถึงความหมายที่อธิบายไวขางตน.
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แนวทางการตอบเกณฑ
(How to Respond to the Criteria)
ในการเตรียมเอกสารขอรับรางวัล ผูสมัครขอรับรางวัลควรทำความเขาใจกับรายละเอียดในหัวขอนี้
เพื่อชวยใหผูสมัครสามารถตอบขอกำหนดในเกณฑทั้ง 7 หมวดไดอยางมีประสิทธิผล. ผูสมัครตองจัดทำ
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) โดยตอบขอกำหนดของเกณฑ 17 หัวขอ
ทั้งกระบวนการและผลลัพธ พรอมทั้งศึกษา “ระบบการใหคะแนน” ประกอบกับแนวทางการใหคะแนน
(หนา 163 และ 165). แมวา ขอมูลในสวนนีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ องคกรทีส่ มัครขอรับรางวัลคุณภาพแหง
ชาติ อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้เปนประโยชนสำหรับองคกรที่จะใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อการ
ประเมินตนเองดวย.

เริ่มตน
(First Steps)
1. เรียนรูเกี่ยวกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(Learn about the TQA framework)
องคกรควรทำความคุน เคยกับสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ เพือ่ ทำความเขาใจเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• เนื้อหาเกณฑ (หนา 15-63).
• ระบบการใหคะแนน (หนา 156).
• อภิธานศัพท (หนา 128).
• คำอธิบายเกณฑรายหัวขอ (หนา 76).

2. ทําความเขาใจวิธีการอานและตอบขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ ของเกณฑ
(Understand how to read and respond to a Criteria item)
ทบทวนโครงสรางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (หนา 9-10) ซึง่ แสดงประเภทของหัวขอ สวนตาง ๆ
ของหัวขอ และบทบาทของแตละสวน. ควรใหความสำคัญกับคำถามยอยของแตละประเด็นพิจารณา
รวมทั้งหมายเหตุดวย.
คำถามในบางหัวขอมีหลายสวน. องคกรตองตอบคำถามทุกประเด็น เนื่องจากสารสนเทศที่ขาดหาย
ไปจะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดำเนินการขององคกร. เมือ่ นำคำถามยอยมารวมกัน
จะเห็นถึงความหมายอยางสมบูรณของประเด็นพิจารณา. องคกรอาจรวมการตอบหลายคำถาม
ในประเด็นพิจารณาเดียวกันเปนกลุม ตามความเหมาะสม แตไมจำเปนตองแยกตอบทีละคำถาม.
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3. ทบทวนแนวทางการใหคะแนน
(Review the scoring guidelines)
การตอบคำถามตามหัวขอกระบวนการและผลลัพธ ใหอานทบทวนหัวขอของเกณฑรวมกับแนวทาง
การใหคะแนน (หนา 163 และ 165). ในการตอบคำถามในหัวขอกระบวนการ (หมวด 1-6) ใหพิจารณา
ถึงปจจัยการประเมินกระบวนการทัง้ 4 ของแนวทางการใหคะแนน ซึง่ ใหความสำคัญกับระดับความสมบูรณ
ของแนวทาง ความครอบคลุมของการถายทอดสูการปฏิบัติ ความครอบคลุมและทั่วถึงของการเรียนรู
และการบูรณาการกับองคประกอบอื่น ๆ ในระบบการจัดการผลการดำเนินการ.
เชนเดียวกัน ในการตอบคำถามในหัวขอผลลัพธ (หมวด 7) ใหพิจารณาถึงปจจัยการประเมินผลลัพธ
ทั้ง 4 ของแนวทางการใหคะแนน ซึ่งใหความสำคัญกับระดับผลการดำเนินการจริง ความสำคัญของ
แนวโนมของผลลัพธ ขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม การบูรณาการกับองคประกอบที่สำคัญของระบบ
ผลการจัดการผลการดำเนินการขององคกร และผลลัพธของการปรับปรุงกระบวนการ. “ความสมบูรณ”
ของการตอบคำถามตามเกณฑ พิจารณาจากของมิติการประเมิน (ADLI / LeTCI; ใหดู “แนวทางการตอบ
หัวขอในหมวดกระบวนการ” และ “แนวทางการตอบหัวขอในหมวดผลลัพธ” ดานลาง)

4. ทําความเขาใจความหมายของคําสําคัญ
(Understand the meaning of key terms)
คำที่ใชในเกณฑอาจมีความหมายแตกตาง. จากคำจำกัดความมาตรฐานหรือคำจำกัดความที่ใช
ในองคกร คำที่ขีดเสนใตสามารถอานเพิ่มเติมไดในอภิธานศัพท (หนา 128-154). การทำความเขาใจ
คำเหลานี้ จะชวยใหองคกรประเมินตนเองไดอยางแมนยำ และสือ่ สารกระบวนการและผลลัพธขององคกร
แกผูตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางถูกตอง.

5. เริ่มดวยโครงรางองคกร
(Start with the Organizational Profile)
โครงรางองคกร (หนา 15-20) เปนจุดเริม่ ตนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ . ไมวา องคกรจะใชเกณฑนใี้ นการประเมิน
ตนเอง หรือเขียนรายงาน หรือทบทวนกระบวนการใดใน 2 อยางนี้ การจัดทำโครงรางองคกรจะชวยองคกร
นั้นเขาใจวาอะไรคือสิ่งที่เกี่ยวของและสำคัญที่สุดตอธุรกิจ พันธกิจ และผลการดำเนินการขององคกร.
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แนวทางการตอบหัวขอในหมวดกระบวนการ
(Responding to Process Items) (หมวด 1-6)
แมวาเกณฑจะมุงเนนผลลัพธการดำเนินการที่สำคัญขององคกร แตเฉพาะตัวผลลัพธเองมีคุณคา
ทางดานวินิจฉัยองคกรนอยมาก ตัวอยางเชน ถาองคกรมีผลลัพธไมดี หรือมีอัตราการปรับปรุงชากวา
คูแขงหรือองคกรที่เทียบเคียงกันได องคกรจำเปนตองเขาใจถึงสาเหตุวา “ทำไม” จึงเปนเชนนั้น
และควรทำ “อะไร” เพื่อเรงการปรับปรุงใหดีขึ้น.
เจตจำนงของหัวขอในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) กำหนดไวเพือ่ วินจิ ฉัยกระบวนการทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ขององคกรที่สงผลตอการปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกรไดมากที่สุด และนำไปสูสัมฤทธิผลของ
การดำเนินการที่สำคัญ. การวินิจฉัยและคุณภาพของการใหขอมูลปอนกลับขึ้นอยูกับเนื้อหาและ
ความสมบูรณของรายงานวิธีการและผลการดำเนินการ. ดังนั้น องคกรจึงควรตอบหัวขอตาง ๆ โดยเนน
สารสนเทศของกระบวนการที่สำคัญเปนหลัก ตามแนวทางการจัดทำและทบทวนสารสนเทศดังตอไปนี้

1. เขาใจความหมายของคําถาม “อยางไร”
(Understand the meaning of HOW)
ในการตอบหัวขอในหมวดกระบวนการที่มีคำถาม “อยางไร” องคกรควรตอบคำถามดังกลาวดวย
การนำเสนอสารสนเทศของกระบวนการทีส่ ำคัญทีแ่ สดงถึง แนวทาง การถายทอดสูก ารปฏิบตั ิ การเรียนรู
และการบูรณาการ (ดูระบบการใหคะแนน หนา 156). คำตอบที่ขาดสารสนเทศดังกลาว หรือคำตอบ
ที่เพียงแตยกตัวอยางเทานั้น จะถูกประเมินวาเปน “สารสนเทศนอย /ไมชัดเจน /ไมตรงประเด็น”
(anecdotal information).
แสดงใหเห็นถึงแนวทางทีเ่ ปนระบบ (Show that approaches are systematic). แนวทางทีเ่ ปนระบบ คือ
แนวทางนั้นสามารถทำซ้ำได และใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู. หรืออาจกลาวไดวา
แนวทางมีความเปนระบบเมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน มีการปรับปรุง มีการสรางนวัตกรรม และมีการ
แบงปนความรูรวมอยูดวย ซึ่งจะสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณมากขึ้น.
แสดงการถายทอดสูการปฏิบัติ (Show deployment). ในการตอบเกณฑ ควรสรุปวิธีการนำแนวทาง
ไปปฏิบัติในสวนตาง ๆ ขององคกร.
แสดงหลักฐานการเรียนรู (Show evidence of learning). แสดงหลักฐานของวงจรการประเมินและ
การปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งการประยุกตใชวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและนวัตกรรม. แสดงใหเห็นวามีการ
แบงปนการปรับปรุงตาง ๆ กับหนวยงานอืน่ ๆ ขององคกรทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูร ะดับองคกร.
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แสดงการบูรณาการ (Show integration). การบูรณาการแสดงความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
และความกลมกลืนระหวางกระบวนการ แผนงาน ตัววัด การปฏิบัติการ และผลลัพธ ซึ่งทำใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรเพิ่มขึ้นอยางมาก. การแสดงถึงความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันในหมวดกระบวนการและการติดตามตัววัดที่สอดคลองกันในหมวดผลลัพธ จะปรับปรุงผลการ
ดำเนินการขององคกร. การตอบเกณฑใหแสดงถึงความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 4 ประการ คือ
• ในสวนโครงรางองคกร ควรระบุใหชัดเจนวาอะไรบางที่สำคัญตอองคกร.
• ในสวนกลยุทธ (หมวด 2) รวมทั้งวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และสมรรถนะหลัก
ขององคกร ตองแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงประเด็นทีม่ งุ เนนมากทีส่ ดุ และอธิบายวาการถายทอด
สูการปฏิบัติบรรลุผลไดอยางไร.
• ในการวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคกร (หัวขอ 4.1) ตองแสดงถึงวิธีการที่องคกรวิเคราะห
และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินการเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ.
• ในกลยุทธ (หมวด 2) และการปฏิบัติการ (หมวด 6) ตองแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงระบบงาน
และกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญตอผลการดำเนินการโดยรวมขององคกร.

2. เขาใจความหมายของคําถาม “อะไร”
(Understand the meaning of what)
คำถาม “อะไร” กำหนดบริบทเพื่อใหองคกรแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
ตลอดทั้งการบูรณาการกันของระบบการจัดการผลการดำเนินการ. ตัวอยางเชน เมื่อองคกรกำหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธแลว แผนปฏิบัติการ ตัววัดผลการดำเนินการ และผลลัพธบางตัวที่รายงานไวใน
หมวด 7 ตองสัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ระบุไวดวย.
หัวขอในหมวด 1-6 มีคำถาม “อะไร” อยู 2 แบบ คือ คำถามแบบที่ 1 เปนการถามถึงสารสนเทศ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการทีส่ ำคัญและขัน้ ตอนการดำเนินการ การตอบแตเพียงวา “ใคร” เปนผูร บั ผิดชอบ
อาจมี ป ระโยชน บ า ง แต ก ารตรวจประเมิ น หรื อ ข อ มู ล ป อ นกลั บ ต อ งการให อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารทำงาน
ของกระบวนการนั้น. คำถามแบบที่ 2 เปนการถามใหรายงานผล แผน วัตถุประสงค เปาประสงค
หรือตัววัดที่สำคัญขององคกรวาคือ “อะไร”.

แนวทางการตอบหัวขอในหมวดผลลัพธ
(Responding to Results Items) (หมวด 7)
1. มุงเนนผลลัพธการดําเนินการขององคกรที่สําคัญที่สุด
(Focus on your Organization’s most Critical Performance Results)
การรายงานผลลัพธตองครอบคลุมขอกำหนดที่สำคัญที่สุดตอความสำเร็จขององคกรตามที่แสดงไว
อยางเดนชัดแลวในโครงรางองคกร หมวดการนำองคกร กลยุทธ ลูกคา บุคลากร และการปฏิบัติการ.
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2. รายงานระดับ แนวโนม และการเปรียบเทียบ และแสดงการบูรณการ
(Report Levels, Trends, and Comparisons, and Show Integration)
รายงานผลการดำเนินการ (Report performance levels) โดยใชมาตรวัดที่สื่อความหมายไดชัดเจน.
รายงานแนวโนม (Report Trends) เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ที่สำคัญ. ตองมีขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ชุดขอมูลเพื่อใหเห็นการเริ่มตนของแนวโนมชัดเจน.
แนวโนมควรแสดงผลการดำเนินการทีผ่ า นมาในอดีตและปจจุบนั โดยไมรวมการผลการดำเนินการทีค่ าด
การณไว (ในอนาคต). ไมมีการจำกัดชวงเวลาขั้นต่ำของขอมูลแนวโนม แตชวงเวลาระหวางชุดขอมูล
ควรสือ่ ความหมายของตัววัดทีร่ ายงาน. ขอมูลแนวโนมของตัววัดบางตัวอาจมีระยะนานถึง 5 ปหรือมากกวา
หรือนอยกวา 1 ป ขึ้นอยูกับความสำคัญของตัววัด. สำหรับผลลัพธที่สำคัญ ๆ องคกรควรรายงาน
ขอมูลใหมเทาทีม่ ี ถึงแมวา จะยังไมเห็นแนวโนม ทัง้ นี้ ควรอธิบายแนวโนมทีด่ หี รือแนวโนมในทางลบอยาง
มีนัยสำคัญดวย.
รายงานการเปรียบเทียบ (Report comparisons) เพื่อแสดงผลลัพธการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่
เลือกมาอยางเหมาะสม หรือระดับเทียบเคียง.
รายงานการบู ร ณาการ (Show integration) โดยแสดงผลลั พ ธ ที่ ส ำคั ญ ทั้ ง หมดขององค ก ร
และจำแนกตามกลุม ทีจ่ ดั ไว (เชน ตามกลุม ลูกคา บุคลากร กระบวนการ และกลุม สายผลิตภัณฑทสี่ ำคัญ
ซึ่งควรระบุไวในโครงรางองคกร).

การตอบเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ
(Responding Efficiently)
1. อางอิงหัวขออ1นตามความเหมาะสม (Cross-reference when appropriate)
เพื่อใหมั่นใจวาคำตอบในแตละหัวขอมีความสมบูรณในตัวเองมากที่สุด และคำตอบของเกณฑ
ในหัวขอตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ใหองคกรอางอิงคำตอบในหัวขออื่น ๆ ตามความเหมาะสมแทน
การกลาวซ้ำถึงสารสนเทศเดิม. ในกรณีดังกลาว ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการที่สำคัญไวใน
หัวขอที่ตองการสารสนเทศนั้น ตัวอยางเชน ระบบการพัฒนาและการเรียนรูของบุคลากร ควรรายงาน
อยางละเอียดไวในหัวขอ 5.2 และหากตองกลาวถึงเรือ่ งการพัฒนาและการเรียนรูอ กี ในหัวขออืน่ ควรอางอิง
หัวขอ 5.2 โดยไมตองอธิบายรายละเอียดซ้ำเดิม.
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2. ใชรูปแบบที่กระชับ (Use a compact format)
เพือ่ การใชพนื้ ทีใ่ นรายงานวิธกี ารและผลการดำเนินงานใหเกิดประโยชนสงู สุด ควรนำเสนอสารสนเทศ
ใหกระชับโดยใชแผนภูมิแสดงการไหลของงาน (flowcharts) ตาราง และหัวขอสั้น ๆ (lists).
การจำกัดจำนวนหนาของรายงานสำหรับการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีวตั ถุประสงคเพือ่ บังคับ
ใหองคกรพิจารณาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการองคกรและการรายงานผลลัพธ.

3. ใชกราฟ และตาราง (Use graphs and tables)
ผลลัพธสว นใหญอาจนำเสนอในรูปแบบทีก่ ระชับโดยใชกราฟและตาราง. ผลลัพธทแี่ สดงความตอเนือ่ ง
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองคกรอื่นควร “ปรับใหเปนฐานเดียวกัน” (เชน การนำเสนอ
ในรู ป อั ต ราส ว นสำหรั บ ข อ มู ล ที่ มี ค วามแตกต า งของขนาด). ตั ว อย า งเช น การรายงานแนวโน ม
ความปลอดภัยเปนจำนวนวันทำงานที่สูญเสียตอจำนวนพนักงาน 100 คน จะมีความหมายมากกวา
การรายงานจำนวนวันทำงานทีส่ ญู เสียไปทัง้ หมด โดยเฉพาะถาจำนวนพนักงานไมคงทีใ่ นชวงเวลาทีร่ ายงานผล.
ตัวอยางกราฟรูปที่ 7.1-3 แสดงถึงขอมูลทีอ่ งคกรอาจนำเสนอเปนสวนหนึง่ ของคำตอบหัวขอ 7.1 ผลลัพธ
ดานผลิตภัณฑและกระบวนการ. ในสวนโครงรางองคกร มีการระบุวา Six Sigma เปนองคประกอบ
ที่สำคัญในระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ โดยมีของเสียตอลานหนวย (defects per million
opportunities) เปนตัววัดที่สำคัญตัวหนึ่ง.
รูปที่ 7.1-3 ของเสียตอลานหนวย (Defect per Million Opportunities)

Good (ดี)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
(proj.) (proj.)
Year
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Product line A
Product line B
Product line C
Overall company
Best competitor
World-class level

(สายผลิตภัณฑ ก.)
(สายผลิตภัณฑ ข.)
(สายผลิตภัณฑ ค.)
(โดยรวมขององคกร)
(คูแขงที่เกงที่สุด)
(ระดับโลก)

กราฟดังกลาวเปนตัวอยางที่ดีในการรายงานผลไดชัดเจนและมีประสิทธิผล ดังนี้
• ใหขอมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนและหนวยวัดอยางชัดเจน.
• มีการแสดงระดับและแนวโนมขอมูลของตัววัดผลการดำเนินการทีส่ ำคัญ เชน ของเสียตอลานหนวย.
• แสดงผลลัพธในชวงเวลาหลาย ๆ ป.
• ลูกศรชี้ลงแสดงใหเห็นแนวโนมที่ดีสำหรับตัววัดนี้.
• แสดงขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมอยางชัดเจน.
• เพียงกราฟเดียว องคกรสามารถแสดงใหเห็นวามีการจัดกลุมออกเปน 3 สายผลิตภัณฑ โดยมีการ
ติดตามผลในแตละสายผลิตภัณฑ.
• มีการคาดการณผลการดำเนินการทีป่ รับปรุงใหดขี นึ้ รวมทัง้ การปรับปรุงอยางฉีกแนวหรือกาวกระโดด
ในป 2564 เมือ่ เทียบกับผลการดำเนินการทีผ่ า นมาของสายผลิตภัณฑ ข. ทัง้ นี้ ขอมูลเนือ้ หาควรอธิบาย
ถึงการเปลีย่ นแปลงอยางกาวกระโดด และอาจอางวาเปนผลจากการเรียนรูท สี่ ำคัญจากสายผลิตภัณฑ ก.
การอธิบายกราฟโดยใชแนวทางการใหคะแนน จะทำใหเปนทีส่ งั เกตเกีย่ วกับการดำเนินการขององคกร
และรักษาระดับพัฒนาการขององคกร ดังนี้
• ผลการดำเนินการโดยรวมขององคกรในปจจุบันอยูในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสรุปไดจากการเปรียบเทียบ
กับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองคกร “ระดับโลก” ในสายผลิตภัณฑ ก.
• ผลการดำเนินการโดยรวมขององคกรแสดงถึงแนวโนมการปรับปรุงที่ดีและยั่งยืน.
• สายผลิตภัณฑ ก. เปนผูนำดานผลการดำเนินการในปจจุบัน แสดงถึงผลการดำเนินการที่ดีและ
ยั่งยืน (ของเสียตอลานหนวยประมาณ 5) และมีแนวโนมที่ดีขึ้นตั้งแตป 2560.
• สายผลิตภัณฑ ข. มีการปรับปรุงที่รวดเร็ว โดยมีผลการดำเนินการใกลเคียงกับคูแขงที่เกงที่สุด
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แตยังตามหลังสายผลิตภัณฑ ก.
• สายผลิ ต ภั ณ ฑ ค. ซึ่ ง ระบุ ใ นรายงานวิ ธี ก ารและผลการดำเนิ น งานว า เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม
ประสบปญหาเกีย่ วกับของเสียในชวงตน แตคาดการณวา จะมีการปรับปรุงทีด่ ขี นึ้ (องคกรควรอธิบาย
ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงตนนี้อยางสั้น ๆ และสาเหตุของการปรับปรุงที่ดีขึ้น).
• องคกรมีการคาดการณถึงการลดลงของอัตราของเสียในทุกสายผลิตภัณฑ. สายผลิตภัณฑ
ค. ยังคงมีการปรับปรุงที่ลาหลังกวาสายผลิตภัณฑอื่น ๆ. องคกรคาดการณวาสายผลิตภัณฑ
ก. จะบรรลุเปาหมาย Six Sigma ภายในป 2565.
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คําอธิบายเกณฑรายหัวขอ (รายละเอียดทีเ่ กีย่ วของกับเกณฑ)
ในสวนนีอ้ ธิบายเหตุผลเบือ้ งหลังเกณฑและสรุปรายละเอียดของเกณฑแตละหมวดและแตละหัวขอ รวม
ทั้งแสดงตัวอยางและคำแนะนำเสริมหมายเหตุที่แสดงในตอนทายของแตละหัวขอ.
หมวด 1 การนำองคกร
หมวด 2 กลยุทธ
หมวด 3 ลูกคา
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ

โครงรางองคกร (Organizational Profile)
โครงรางองคกรแสดงบริบทและภาพรวมขององคกร. โครงรางองคกรยังชวยชี้นำและจัดลำดับความ
สำคัญของสารสนเทศที่องคกรนำเสนอในหัวขอหมวด 1-7.
โครงรางองคกรจะทำใหองคกรเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญซึ่งกำหนด
สภาพแวดลอมดานการดำเนินงาน. ปจจัยเหลานี้ ไดแก วิสัยทัศน วัฒนธรรมและคานิยม พันธกิจ
และสมรรถนะหลักขององคกร สภาพแวดลอมดานการแขงขัน ตลอดจนความทาทายและความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ ซึง่ ตางสงผลกระทบตอวิธกี ารดำเนินงานและการตัดสินใจขององคกร. ดังนัน้ โครงรางองคกร
จะชวยใหองคกรเขาใจไดดีขึ้นในวิถีการดำเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จของธุรกิจ ทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งความจำเปน โอกาส และขอจำกัดที่มีผลตอระบบการจัดการขององคกร.

1. ลักษณะองคกร (Organizational Description)
เจตจำนง
หัวขอนี้กลาวถึงลักษณะและความสัมพันธที่สำคัญที่สงผลตอสภาพแวดลอมขององคกร. จุดมุงหมาย
ของหัวขอนี้ คือ การกำหนดบริบทสำหรับองคกร.
ขอสังเกต
เขาใจองคกร (Understand your Organization). การใชคำตาง ๆ เชน “วิสัยทัศน” “คานิยม”
“วัฒนธรรม” “พันธกิจ” และ “สมรรถนะหลักขององคกร” มีความแตกตางกันไปตามแตละองคกร
และองคกรอาจไมไดใชคำใดคำหนึง่ นี้ หรืออาจใชคำอืน่ . ดังนัน้ องคกรควรมีความเขาใจทีช่ ดั เจนถึงสิง่ ที่
มีความสำคัญยิ่งตอองคกร เหตุผลของการคงอยูขององคกร และภาพที่ผูนำระดับสูงตองการนำองคกร
ไปใหถึงในอนาคต. ความชัดเจนนี้จะชวยใหองคกรตัดสินใจและดำเนินการตามกลยุทธที่สงผลกระทบ
ตออนาคตขององคกร.
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เขาใจสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies). การระบุสมรรถนะหลักขององคกรทีช่ ดั เจน
และมีความเขาใจอยางถองแทเปนหัวใจสำคัญที่จะทำใหองคกรประสบความสำเร็จในปจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการแขงขัน. การนำสมรรถนะหลักขององคกรไปใชอยางเหมาะสม
จะสรางความโดดเดนในตลาด. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององคกรใหทนั ตอทิศทางเชิงกลยุทธอยูเ สมอ
จะทำใหเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และชวยปกปองทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ ปนสวนประกอบในสมรรถนะ
หลักขององคกร ซึ่งจะชวยสนับสนุนความสำเร็จในอนาคตขององคกร.
เขาใจสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับขององคกร (Understand your Regulatory Environment).
สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบในสถานทีท่ อี่ งคกรตัง้ อยูจ ะสงผลตอวิธกี ารดำเนินธุรกิจขององคกร ดังนัน้
ความเขาใจในเรือ่ งสภาพแวดลอมดังกลาวจึงเปนสิง่ สำคัญตอการตัดสินใจในดานการปฏิบตั กิ ารและดาน
กลยุทธอยางมีประสิทธิผล. นอกจากนี้ ยังชวยใหองคกรระบุไดวา องคกรจะดำเนินการเพียงเพือ่ ใหเปนไปตาม
ขอกำหนดขัน้ ต่ำของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานปฏิบตั ิ หรือมีการดำเนินการทีเ่ หนือกวา
ขอกำหนดตาง ๆ ซึ่งบงบอกถึงความเปนองคกรชั้นนำและเปนแหลงของความไดเปรียบเชิงแขงขัน.
ระบุบทบาทและความสัมพันธดา นการกำกับดูแลองคกร (Identify Governance Roles and Relationships).
องคกรทีเ่ ปนแบบอยางทีด่ ี ไมวา จะเปนองคกรภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือองคกรไมแสวงหา
ผลกำไร มีระบบการกำกับดูแลทีก่ ำหนดไวเปนอยางดีโดยระบุความสัมพันธเชิงการรายงานไวอยางชัดเจน
ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการระบุหนาที่ของผูนำระดับสูง (คณะกรรมการกำกับดูแลองคกร และองคกรแม
(ถามี)) ใหมีความชัดเจน. รวมถึงพิจารณาความเปนอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับ
ดูแลองคกรที่มักเปนประเด็นพิจารณาที่สำคัญในโครงสรางการกำกับดูแลองคกร.
เขาใจความตองการของลูกคา (Understand your customers’ requirements). ความตองการของ
กลุมลูกคาและสวนตลาด อาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียต่ำ ความปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (cybersecurity) การใหสวนลด การใช
เทคโนโลยีทเี่ หนือชัน้ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการบริการในหลายภาษา.
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการบริการชุมชน. สำหรับองคกรที่ไมแสวงหา
ผลกำไรบางแหง (รวมถึงองคกรภาครัฐ) ความตองการของกลุมลูกคาและสวนตลาด อาจรวมถึงการลด
ตนทุนของการบริหารจัดการ การใหบริการตามบาน และความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน.
เขาใจบทบาทของผูสงมอบ (Understand the Role of Suppliers). ในองคกรสวนใหญ ผูสงมอบ
มีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในกระบวนการตาง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการรักษาไวหรือ
การบรรลุความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืนขององคกร. ขอกำหนดของเครือขายอุปทานอาจรวมถึง
การสงมอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุน จำนวนพนักงานที่ไมคงที่ ความสามารถในการวิจัย
และออกแบบ นวัตกรรมดานกระบวนการหรือผลิตภัณฑ รวมทั้งการผลิตหรือบริการตามความตองการ
ของลูกคาเฉพาะราย.
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เขาใจระบบนิเวศธุรกิจ (Understand your ecosystems). ดวยองคกรตางๆ นำเสนอผลิตภัณฑและ
บริการที่หลากหลายซับซอนมากขึ้น รวมทั้งโลกาภิวัฒน องคกรจำนวนมากพึ่งพาระบบนิเวศธุรกิจ
(เครือขายผูสงมอบ พันธมิตร ผูใหความรวมมือ และแมแตลูกคาและคูแขง) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยบทบาท
เหลานีจ้ ะเปลีย่ นไปตามความจำเปน. การใชความไดเปรียบจากระบบนิเวศเหลานีช้ ว ยใหเกิดการกระจาย
การบริหารความเสีย่ ง และอาจสงผลใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ลูกคาใหม กลุม คนทีม่ คี วามสามารถกลุม ใหม
และประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา. ในบางกรณี การเติบโต
ขององคกรอาจขึ้นอยูกับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององคกรในการเตรียม
พรอมสำหรับอนาคต. และเมือ่ เกิดการแขงขันกับองคกรอืน่ ๆ จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ องคกรอาจสามารถ
สรางความโดดเดนเหนือคูแ ขงดวยการนำเสนอสิง่ ใหมและสิง่ แปลกใหม ซึง่ บางครัง้ อาจเนือ่ งมาจากระบบ
นิเวศขององคกร. ขัน้ ตอนของระบบนิเวศทีอ่ งคกรตองพิจารณา รวมถึงการเชือ่ มตอใหม (reconnecting)
กับพันธมิตร การเรียนรูผานการแบงปนสารสนเทศใหมากที่สุด การทบทวนขอเสนอของลูกคาในบริบท
ทีก่ วางขึน้ การใชแนวคิดระบบนิเวศองคกรเปนกรอบในสรางความคิดใหม และสรางความรวมมือแบบใหม ๆ

2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขันทีอ่ งคกรดำเนินงานอยู รวมถึงความทาทายและความได
เปรียบเชิงกลยุทธทสี่ ำคัญ และยังเนนถึงแนวทางทีอ่ งคกรใชในการปรับปรุงผลการดำเนินการและการเรียนรู.
จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การชวยใหองคกรเขาใจเกี่ยวกับความทาทายที่สำคัญขององคกร และเขาใจ
ระบบในองคกรที่จะสรางและรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขัน.
ขอสังเกต
เขาใจคูแขงขององคกร (Know your Competitors). ความเขาใจวาคูแขงคือใคร มีจำนวนกี่ราย
และลักษณะที่สำคัญของคูแขง เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในการกำหนดวาอะไรคือความไดเปรียบเชิงแขงขัน
ขององคกรในธุรกิจและตลาด. องคกรชั้นนำมีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพแวดลอมดาน
การแข ง ขั น ในป จ จุ บั น รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น . แหล ง ข อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ
และเชิงแขงขัน อาจรวมถึงสื่อสิ่งพิมพในธุรกิจ กิจกรรมเทียบเคียง รายงานประจำปของบริษัทมหาชน
และองคกรมหาชน การประชุม (conferences) เครือขายในทองถิ่น และสมาคมธุรกิจตาง ๆ.
ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges and advantages). การดำเนินงาน
ขององคกรในตลาดที่มีการแขงขันสูงเชนในปจจุบัน หมายความวา องคกรกำลังเผชิญกับความทาทาย
เชิงกลยุทธทสี่ ง ผลตอความสามารถในการรักษาระดับผลการดำเนินการอยางยัง่ ยืน และรักษาไวซงึ่ ตำแหนง
ในเชิงแขงขันขององคกร. การทำความเขาใจเรื่องความไดเปรียบเชิงกลยุทธขององคกรเปนสิ่งที่สำคัญ
เทาเทียมกับการทำความเขาใจเรือ่ งความทาทายเชิงกลยุทธขององคกร. ทัง้ 2 เรือ่ งตางเปนแหลงความได
เปรียบเชิงแขงขัน เพื่อใชประโยชนและเสริมสรางในขณะที่องคกรตองตอบสนองความทาทายที่สำคัญ.
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ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธอาจเกีย่ วของกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ การเงิน การปฏิบตั กิ าร
โครงสรางองคกรและวัฒนธรรม ขีดความสามารถขององคกรแม ลูกคาและตลาด ชือ่ เสียงและการยอมรับ
ของตราสินคา ธุรกิจขององคกร โลกาภิวัตน เครือขายคุณคา และบุคลากร.
เขาใจความทาทายเชิงกลยุทธขององคกร (Know your Strategic Challenges). ความทาทายเหลานี้
อาจรวมถึง
• ตนทุนการดำเนินงาน (เชน วัสดุ แรงงาน หรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร).
• การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดานเทคโนโลยี.
• การมีแรงงานที่มีทักษะ.
• การเกษียณของแรงงานสูงอายุ.
• สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของอุปสงคและเศรษฐกิจขาลงทัง้ ระดับทองถิน่ และระดับโลก.
• การขยายหรือหดตัวของตลาด.
• การควบรวมหรือครอบครองกิจการ ทั้งโดยองคกรเองและโดยคูแขง.
• วงจรธรรมชาติของอุตสาหกรรม.
• การนำเสนอผลิตภัณฑใหมหรือทดแทน.
• ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
• การมีคูแขงใหมเขาสูตลาด.
เขาใจความไดเปรียบเชิงกลยุทธขององคกร (Know your Strategic Advantages). ความไดเปรียบ
เหลานี้อาจรวมถึง
• การเปนผูนำดานการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม.
• การเปนที่ยอมรับเรื่องการสรางประสบการณใหแกลูกคา (Customer experience recognition).
• ระดับการรับรูของตราสินคา (brand recognition).
• ความคลองตัว.
• การบูรณาการเครือขายอุปทาน.
• E-commerce และความเปนผูนำดานดิจิทัลในรูปแบบอื่น ๆ
• การบูรณาการเทคโนโลยี
• การเปนผูนำดานราคา.
• ชื่อเสียงดานคุณภาพและความเชื่อถือได.
• การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (green).
• ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวมในชุมชน.
• เขาถึงงาย.
• ทางเลือกของการรับประกันและผลิตภัณฑ.
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สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ) สิ่งที่ทำใหมีความโดดเดน อาจรวมถึง
ความสามารถในการโนมนาวผูมีอำนาจในการตัดสินใจ สัดสวนตนทุนการบริหารจัดการตอผลสัมฤทธิ์
ของโปรแกรม/แผนงาน ชื่อเสียง ดานการสงมอบหรือการใหบริการ และระยะเวลารอรับการบริการ.
เตรียมพรอมตอเทคโนโลยีที่ทำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ (Prepare for Disruptive Technologies).
การขาดการเตรียมพรอมที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางฉีกแนว ซึ่งคุกคามตอตำแหนงในการ
แขงขันหรือตลาดขององคกร จัดเปนความทาทายทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ . ตัวอยางการปรับ
เปลีย่ นเทคโนโลยีอยางฉีกแนวทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เร็วๆ นี้ รวมถึงการชำระเงินแบบบริการตนเอง (self-serve checkouts)
และการสนับสนุนทางออนไลนทมี่ าแทนการปฏิสมั พันธระหวางบุคคล การสัง่ ซือ้ ทางออนไลนทมี่ าทดแทน
การซื้อสินคาในรูปแบบดั้งเดิมในอาคารสถานที่ของรานคา. สมารทโฟนและแอพพลิเคชั่นจำนวนมาก
ทีม่ าแทนทีโ่ ทรศัพทมอื ถือ กลองพกพาเครือ่ งเลน MP3 เครือ่ งคิดเลขและอุปกรณ GPS รวมทัง้ โซเชียลมีเดีย
ที่ทดแทนวิธีการสื่อสารอื่น ๆ
ปจจุบนั นี้ องคกรจำเปนตองสำรวจสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกธุรกิจอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ให
คนพบความทาทายเหลานั้นในระยะเริ่มตนเทาที่จะเปนไปได. เทคโนโลยีอุบัติใหมที่กำลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม ไดแก การใชการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (data
analytics) อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things). ปญญาประดิษฐ คลาวดคอมพิวติ้ง การสราง
แบบจำลองของธุรกิจและกระบวนการที่ใชชดุ ขอมูลขนาดใหญ ระบบอัตโนมัติสมัยใหม และเทคโนโลยี
“อัจฉริยะ” อื่น ๆ. การใชปญญาประดิษฐที่เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจและองคกร 3 อยางมีดังนี้
(1) กระบวนการอัตโนมัติ รวมถึงระบบงานอัตโนมัตทิ งั้ ในรูปแบบกายภาพและดิจทิ ลั เชน กระบวนการ
ผลิต และการทดแทนบัตรเครดิตหรือบัตร ATM
(2) ความรูความเขาใจในเชิงลึก (Cognitive insight) เพื่อตรวจจับรูปแบบขอมูลจำนวนมหาศาลและ
การแปลความหมาย (เชน เพือ่ ทำนายวาลูกคาจะซือ้ อะไร หรือเพือ่ ระบุปญ หาดานความปลอดภัย/คุณภาพ)
(3) การมีสวนรวมในเชิงลึก (Cognitive engagement) เพื่อสรางความผูกพันพนักงานและลูกคา
โดยใชแชทบอท ตัวแทนอัจฉริยะ และ Machine learning (เชน สำหรับการบริการลูกคาตลอด 24 ชัว่ โมง
7 วัน) Internal site สำหรับตอบคำถามของพนักงาน ระบบแนะนำผลิตภัณฑ/บริการสำหรับผูคาปลีก
และระบบแนะนำและรักษาสุขภาพสำหรับผูใหบริการดานสุขภาพ)
องคกรจำเปนตองตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหลานีเ้ พือ่ สรางความทาทายและโอกาสในตลาด
ของตนเอง. แมวาบางเครื่องมือเหลานี้อาจไมสงผลกระทบตอองคกรในทันที แตมีแนวโนมที่จะกระทบ
ตอสภาพแวดลอมการแขงขันขององคกรและสงผลใหเกิดคูแขงรายใหมในฐานลูกคาขององคกร.
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(Leadership) (หมวด 1)
หมวดการนำองคกร ถามเกี่ยวกับวิธีการที่ผูนำระดับสูงและระบบการกำกับดูแลองคกรใชชี้นำ
และทำใหองคกรมีความยั่งยืน.

คําอธิบายเกณฑ

การนําองคกร

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงประเด็นความรับผิดชอบที่สำคัญของผูนำระดับสูง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางองคกร
ที่ประสบความสำเร็จทั้งในปจจุบันและในอนาคต.
ขอสังเกต
บทบาทของผูนำระดับสูง (The Role of Senior Leaders). ผูนำระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
คานิยมและทิศทาง การสรางและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การสื่อสาร การสรางคุณคาและทำใหเกิด
ความสมดุลของคุณคาระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดทุกกลุม และการสรางใหองคกรเกิดการปฏิบัติ
การอยางจริงจัง ความสำเร็จขององคกรตองอาศัยการมองการณไกล ความเขาใจวาความเสีย่ งเปนสวนหนึง่
ในการวางแผนและการปฏิบัติการในองคกร ความมุงมั่นตอการปรับปรุง การสรางนวัตกรรม ความกลา
เสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน และการมุงเนนที่ความยั่งยืนขององคกรเปนสำคัญ
ซึ่งตองอาศัยการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการใหอำนาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศเพือ่ ใหเกิดความสามารถในการฟน ตัวความคลองตัว การเปลีย่ นแปลง และการเรียนรูใ น
ระดับองคกรที่มากยิ่งขึ้น.
ผูน ำระดับสูงทีเ่ ปนแบบอยางทีด่ ี (Role-Model Senior Leaders). ในองคกรทีไ่ ดรบั การยกยองอยางสูงนัน้
ผูนำระดับสูงมีความมุงมั่นในการสรางวัฒนธรรมที่สรางความผูกพันกับลูกคา การพัฒนาผูนำในอนาคต
ขององคกร รวมทัง้ การยกยองชมเชยและการใหรางวัลในการอุทศิ ตนของบุคลากร. ผูน ำระดับสูงดำเนินการ
ดวยตนเองในการสรางความผูกพันกับลูกคาที่สำคัญ. ผูนำระดับสูงเสริมสรางทักษะความเปนผูนำ
ของตนเอง. ผูนำระดับสูงมีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคกร การพัฒนาผูนำในอนาคต การวางแผน
สืบทอดตำแหนง รวมทั้งมีสวนรวมในโอกาสและกิจกรรมตาง ๆ ที่ยกยองชมเชยบุคลากร. ผูนำระดับสูง
เปนแบบอยางการใหคุณคาตอความหลากหลายและสงเสริมความเทาเทียม (การปฏิบัติที่เปนธรรม)
และการมีสวนรวม (การสรางความผูกพันโดยเจตนา) สำหรับบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของกับองคกร
สรางความรูสึกเปนเจาของ. นอกจากนี้ กิจกรรมการพัฒนาผูนำในอนาคต อาจรวมถึงการเปนพี่เลี้ยง
การเปนผูฝกสอนงาน หรือการมีสวนรวมในหลักสูตรการพัฒนาผูนำองคกร. ผูนำที่เปนแบบอยางที่ดี
จะตระหนักถึงความจำเปนสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และจากนั้นนำไปสูความพยายามเพื่อ
การบรรลุผลเต็มรูปแบบ. นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ การยอมรับความผิดพลาด
รวมทั้งแสดงภาระความรับผิดชอบตอการดำเนินการขององคกร.
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การประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม (Legal and ethical behavior).
ในการเปนแบบอยางที่ดีสำหรับการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ผูนำระดับสูงมักตองสรางสมดุล
ระหวางความตองการสงมอบผลระยะสั้นกับการกำหนดบรรทัดฐานบรรยากาศที่มีจริยธรรมและนโยบาย
ของความซื่อสัตยเสียกอน.
การสรางสภาพแวดลอมเพื่อนวัตกรรม (Creating an environment for innovation). นวัตกรรม
เริ่มตนดวยการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน. ผูนำระดับสูงตองสื่อสารเกี่ยวกับปญหาหรือโอกาสที่องคกร
พยายามจัดการ จากนัน้ สรางสภาพแวดลอมทีส่ นับสนุนและกระบวนการทีช่ ดั เจน ซึง่ จะกระตุน และอนุมตั ิ
ใหเกิดความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน

1.2 การกํากับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม
(Governance and Societal Responsibilities)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในระบบการกำกับดูแลองคกร รวมถึงการปรับปรุงของผูนำระดับสูง
และระบบการนำองคกร. นอกจากนี้ ยังถามถึงวิธีการที่องคกรทำใหมั่นใจวาทุกคนในองคกรไดประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งตอบแทนสังคมและสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ.
ขอสังเกต
การกำกับดูแลองคกร (Organizational Governance). หัวขอนี้เนนเกี่ยวกับความจำเปนที่องคกร
จะตองมีคณะกรรมการหรือทีป่ รึกษาดานการกำกับดูแลทีร่ บั ผิดชอบ รับรู เขาใจ โปรงใส รวมทัง้ รับผิดชอบ
ตอผลตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหสามารถปกปองผลประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสียทีส่ ำคัญ (รวมทัง้ ผูถ อื หุน )
ขององคกรทีอ่ ยูใ นตลาดหลักทรัพย องคกรทีไ่ มอยูใ นตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร.
คณะกรรมการดังกลาวควรมีอสิ ระในการทบทวนและตรวจสอบองคกร รวมทัง้ ตรวจติดตามการดำเนินการ
ขององคกรและผูนำสูงสุด หรือคณะผูบริหารระดับสูง.
การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม และความเสี่ยง (Legal Compliance, Ethics, and Risks).
การจัดการและปรับปรุงผลการดำเนินการจำเปนตองมีการดำเนินการเชิงรุกในดาน (1) การประพฤติปฏิบตั ิ
อยางมีจริยธรรม (2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ และ (3) ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ.
การที่จะมีผลการดำเนินการที่ดีในเรื่องดังกลาวไดนั้น องคกรตองกำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ที่ผูนำระดับสูงสามารถใชในการติดตาม. นอกจากนี้ องคกรควรมีความไวตอประเด็นความกังวล
ของสาธารณะ ไมวาประเด็นนั้นจะระบุไวในกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับปจจุบันหรือไมก็ตาม.
องคกรที่เปนแบบอยางที่ดีตองหาโอกาสในการดำเนินการอยางเปนเลิศดานการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริ ย ธรรม. นอกจากนี้ ยั ง ต อ งตระหนั ก ถึ ง ความจำเป น ในการยอมรั บ ความเสี่ ย ง
การระบุระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมสำหรับองคกร รวมทัง้ การประกาศและการสือ่ สารนโยบายการตัดสิน
ใจเรื่องความเสี่ยง.
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ความกังวลของสาธารณะ (Public Concerns). องคกรภาครัฐและองคกรการกุศลควรคาดการณ
ลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะ ซึง่ อาจรวมถึงตนทุนของโครงการและการดำเนินงาน ความทันกาล
และเทาเทียมกันในการเขาถึงผลิตภัณฑ รวมทัง้ การรับรูข องสังคมตอการทีอ่ งคกรดูแลรักษาทรัพยากรสาธารณะ.
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources). การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
อาจบรรลุไดโดยการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดคารบอนฟุตพริ้นท การใชสารเคมีที่มี
น้ำเปนตัวทำละลายทดแทนสารเคมีอันตราย การอนุรักษพลังงาน การใชแหลงพลังงานที่สะอาดกวา
หรือการนำผลผลิตพลอยไดหรือของเสียกลับมาใชใหม.
การตอบแทนสังคม (Societal contributions). เมื่อแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไดรับ
การยอมรับ องคกรที่มีผลการดำเนินการที่ดีเห็นวาการตอบแทนสังคมเปนสิ่งที่พวกเขาตองทำมากกวา
สิ่งอื่นใด. นอกจากนี้ การตัดสินใจที่จะทำงานอยางผูกพันกับองคกรใด มีแนวโนมที่จะพิจารณาถึงการ
ตอบแทนสังคมขององคกรนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ. การทำใหเหนือกวาความรับผิดชอบในการตอบแทนสังคม
อาจเปนตัวขับเคลื่อนความผูกพันของลูกคาและบุคลากร และเปนสิ่งสรางความแตกตางในตลาด.
คุณคาของลูกคาและผูถือหุนถูกขับเคลื่อนดวยประเด็นตาง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เชน สิ่งแวดลอม
ปญหาสังคม การปฏิบตั ดิ า นแรงงาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑตอ ผูบ ริโภค. ดังนัน้ การตอบแทน
สังคมมีความหมายมากกวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเทานั้น. องคกรไมวาขนาดเล็กหรือใหญ
มีโอกาสสงเสริมสภาพความเปนอยูที่ดี ทั้งในดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการ
สนับสนุนชุมชนทีส่ ำคัญ. ทัง้ นี้ ระดับและขอบเขตของการสงเสริมขึน้ อยูก บั ขนาดและความสามารถขององคกร.
การสนับสนุนชุมชน (Community Support). องคกรควรพิจารณาถึงการมีสว นรวมกับชุมชนในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะหลักขององคกร. ตัวอยางการมีสวนรวมกับชุมชน รวมถึง
• การเปนพันธมิตรกับโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
• การเปนพันธมิตรกับผูใ หบริการดานสุขภาพเพือ่ ปรับปรุงสุขภาพในชุมชน โดยใหบริการดานการศึกษา
และเปนอาสาสมัครเพื่อแกไขปญหาดานสาธารณสุข
• การเปนพันธมิตรกับองคกรตาง ๆ ในชุมชนเพือ่ จัดหาหรืออำนวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ
ที่สำคัญ เชน การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) และ
• การเปนพันธมิตรเพือ่ ชักนำวงการการคา ธุรกิจ และสมาคมวิชาชีพ เพือ่ รวมมือกันดำเนินกิจกรรม
ที่เปนประโยชน เชน กิจกรรมการเปนอาสาสมัคร หรือแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อปรับปรุง
ขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก และความผาสุกดานจริยธรรมและสังคม.
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กลยุทธ
(Strategy) (หมวด 2)
หมวดนี้ถามเกี่ยวกับวิธีการที่องคกรสราง/พัฒนาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
นำไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณบังคับ และวัดความกาวหนา.
หมวดนี้เนนวาความสำเร็จขององคกรในระยะยาวและสภาพแวดลอมดานการแขงขันขององคกร
เปนประเด็นกลยุทธที่สำคัญที่จำเปนตองอยูในการวางแผนภาพรวมขององคกร. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ที่สำคัญ คือการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององคกร และระบบงาน ซึ่งเปนองคประกอบที่สำคัญ
ในการทำใหองคกรมั่นใจถึงการประสบความสำเร็จทั้งในปจจุบันและในอนาคต.
ในขณะที่หลายองคกรมีความชำนาญในการวางแผนเชิงกลยุทธมากขึ้นเรื่อย ๆ แตความทาทาย
ที่สำคัญยังคงเปนเรื่องการนำแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ตลาดผลักดันใหองคกร
ตองมีความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดคิด เชน สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
หรือเทคโนโลยีที่ทำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ และเหตุการณที่ทำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ
(disruptive technologies and disruptive events) ซึ่งสามารถสรางความปนปวนใหแกตลาด
ทีก่ ำลังเติบโตอยางรวดเร็วแตคาดเดาไดงา ยกวา. หมวดนีแ้ สดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความตองการในการ
มุงเนนทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนขององคกรดวย.
เกณฑ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติเ น น ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ 3 ประการของความเป น เลิ ศ ขององค ก ร
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังนี้
• ความเปนเลิศทีม่ งุ เนนลูกคา (Customer Focused Excellence) เปนมุมมองความเปนเลิศเชิงกลยุทธ
ประการหนึง่ โดยมุง เนนทีป่ จ จัยขับเคลือ่ นทีม่ ผี ลตอความผูกพันของลูกคา ตลาดใหม และสวนแบงตลาด.
ทัง้ 3 สิง่ นีเ้ ปนปจจัยทีส่ ำคัญตอความสามารถในการแขงขัน การทำกำไร และความสำเร็จขององคกรในระยะยาว.
• การปรับปรุงผลการดำเนินการและนวัตกรรม (Operational Performance Improvement
and Innovation) มีสว นสำคัญตอการเพิม่ ผลิตภาพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และความสามารถในการ
แขงขันดานตนทุน/ราคา. การสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงความรวดเร็ว
การตอบสนอง และความยืดหยุน เปนการลงทุนเพื่อสรางความแข็งแกรงของความพรอมขององคกร.
• การเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคล (Organizational learning and learning by Workforce
Members) เปนการพิจารณาเชิงกลยุทธทจี่ ำเปนในสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบนั .
เกณฑเนนวาตองปลูกฝงการปรับปรุงและการเรียนรูไวในกระบวนการทำงาน. นอกจากนี้ บทบาทพิเศษ
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ คือ การทำใหระบบงานและโครงการที่ทำใหเกิดการเรียนรูสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันกับทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาการปรับปรุงและการเรียนรูไ ด
เตรียมองคกรใหพรอมสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของสิง่ ทีต่ อ งดำเนินการขององคกร และนำสิง่ ทีจ่ ดั
ลำดับความสำคัญเหลานั้นไปปฏิบัติอยางจริงจัง.
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หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธถามองคกรในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
• การพิจารณาองคประกอบทีส่ ำคัญดานความเสีย่ งในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมทัง้ โอกาส
ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และความจำเปนในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
โครงสรางหรือวัฒนธรรมองคกร. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่อาจกระทบตอองคกร และความเปน
ไปไดสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ ในสภาพแวดลอมขององคกร.
• การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การทำใหมั่นใจวามีบุคลากรที่พรอมดวยทักษะเพียงพอ
การเชื่อมโยงระหวางความจำเปน/ขอกำหนดระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจกำหนดเรื่องรายจายลงทุน
การพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนาผูสงมอบและการสรางพันธมิตรใหมหรือผูใหความรวมมือ.
• การทำใหมั่นใจวาการนำไปปฏิบัติมีประสิทธิผล นั่นคือ มีกลไกในการสื่อสารขอกำหนดและบรรลุ
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ไดแก (1) ระดับองคกรและระดับบริหาร (2) ระดับ
ระบบงานและระดับกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญ และ (3) ระดับหนวยงานและระดับลักษณะงานรายบุคคล.
คำถามของหมวดนี้กระตุนใหคิดและปฏิบัติอยางมีกลยุทธ เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่จะนำไปสูระดับ
ในการแขงขันทีโ่ ดดเดนในตลาด. คำถามนีไ้ มไดหมายความวาจะตองมีฝา ยวางแผนหรือวงจรการวางแผน
ที่เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการมองอนาคตดวยวิธีที่เฉพาะ รวมทั้งไมไดหมายความวาสิ่งที่องคกรตองการ
ปรับปรุงทั้งหมดสามารถหรือควรวางแผนไวลวงหนา. ระบบการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลเกิดจากการผสม
ผสานในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับความรวมมือ. องคกรตองมีแนวทางเชิงกลยุทธที่ชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ทางเลือกการปรับปรุงและการเปลีย่ นแปลงหรือการสรางนวัตกรรมใหญ ๆ นัน้ ตอง
ชวงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด. สวนใหญแลวการจัดลำดับความสำคัญมักคำนึงถึงเหตุผลหลักดาน
ตนทุน โอกาส และอุปสรรค. อยางไรก็ตาม องคกรควรพิจารณาปจจัยสำคัญดานอื่น ซึ่งไมใชคาใชจาย
เพียงอยางเดียว เชน การตอบแทนสังคม.

2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงวิธีการที่องคกรใชในการสรางกลยุทธ เพื่อตอบสนองความทาทายและใชประโยชน
ความไดเปรียบ และวิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สำคัญและสมรรถนะหลักขององคกร
และถามถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญและเปาประสงค. ทั้งนี้ เพื่อทำใหผลการดำเนินการโดยรวม
ความสามารถในการแขงขัน และความสำเร็จในอนาคตดียิ่งขึ้น.
ขอสังเกต
บริบทสำหรับการจัดทำกลยุทธ (A Context for Strategy Development). หัวขอนี้กำหนดใหมี
สารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการวางแผน และสารสนเทศของปจจัยสำคัญทั้งหมดที่มีผลกระทบ
ความเสีย่ ง ความทาทาย และขอกำหนดทีส่ ำคัญอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอโอกาสและทิศทางในอนาคต
ขององคกร โดยการมองการณไกลตามความเหมาะสมและเทาทีเ่ ปนไปไดจากมุมมองขององคกรและธุรกิจ
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หรือตลาด. แนวทางนีม้ งุ หวังใหมบี ริบททีค่ รบถวนและเปนจริงสำหรับการจัดทำกลยุทธทมี่ งุ เนนลูกคาและ
ตลาด เพื่อชี้นำการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการโดยรวม.
พื้นฐานการปฏิบัติการที่มุงเนนอนาคต (A Future-Oriented Basis for Action). หัวขอนี้มุงหวังให
ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท ทั้งองคกรที่แสวงหาผลกำไรและไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ)
สถานะการแขงขัน ประเด็นเชิงกลยุทธ แนวทางการวางแผน และแผนงาน. คำถามนี้ กำหนดอยางชัดเจน
ใหมพี นื้ ฐานการปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ เนนอนาคต แมแตองคกรทีก่ ำลังแสวงหาทางสรางธุรกิจใหม ๆ ก็ยงั จำเปน
ตองกำหนดและทดสอบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพือ่ นำมาใชกำหนดและชีน้ ำในประเด็นทีส่ ำคัญยิง่ ตอทัง้
การปฏิบัติการและผลการดำเนินการขององคกร.
ผูนำในการแขงขัน (Competitive Leadership). หัวขอนี้เนนการที่องคกรพัฒนาเพื่อเปนผูนำในการ
แขงขัน ซึง่ มักขึน้ อยูก บั การเติบโตของรายไดและประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร. การเปนผูน ำในการแขงขัน
นั้นจำเปนตองมีภาพของอนาคต ซึ่งไมเพียงพิจารณาแคตลาดหรือสวนตลาดที่องคกรแขงขันเทานั้น แต
ยังรวมถึงวิธีการแขงขันขององคกรที่มีหลายทางเลือกดวย. การตัดสินใจเกี่ยวกับการแขงขันนั้น องคกร
ตองเขาใจจุดแข็งและจุดออนขององคกรเองและของคูแขง และยังเกี่ยวของกับความกลาเสี่ยงที่ผานการ
ประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน เพื่อใหไดเปนหรือรักษาความเปนผูนำในตลาด. ถึงแมวาไมมีการ
กำหนดกรอบเวลาอยางชัดเจน แตจุดเนนของหัวขอนี้ คือ การทำใหองคกรบรรลุความเปนผูนำในการ
แขงขันอยางยั่งยืน.
ขอมูลและสารสนเทศสำหรับการวางแผนกลยุทธ (Data and information for strategic planning).
ขอมูลและสารสนเทศอาจมาจากแหลงขอมูลทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายในรูปแบบตาง ๆ
และมีขอ มูลและสารสนเทศใหใชในปริมาณทีม่ ากขึน้ และเร็วขึน้ เรือ่ ย ๆ. ความสามารถในการใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศ รวมถึงชุดขอมูลขนาดใหญ (big data) ขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล และการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน.
จุดบอด (Blind spots)” จุดบอดเกิดจากสมมติฐานหรือขอสรุปที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ ลาสมัย หรือมี
อคติ ซึง่ กอใหเกิดชองโหว ความออนไหว ความเสีย่ ง หรือจุดออนในการทำความเขาใจถึงสภาพแวดลอม
การแขงขันและความทาทายเชิงกลยุทธทอี่ งคกรเผชิญอยู. จุดบอดอาจเกิดขึน้ มาจากผลิตภัณฑใหม หรือ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม หรือสิง่ ทีม่ าทดแทนสิง่ เดิม ซึง่ อาจมาจากภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม.
การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Managing strategic risk) การตัดสินใจขององคกรในเรื่องการ
จัดการกับความทาทายเชิงกลยุทธ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับและดานธุรกิจ
ภายนอก จุดบอดในการวางแผนเชิงกลยุทธ และความสามารถในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ อาจ
กอใหเกิดความเสีย่ งตอองคกร. การวิเคราะหปจ จัยเหลานีเ้ ปนพืน้ ฐานสำหรับการจัดการความเสีย่ งเชิงกล
ยุทธในองคกร.
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ระบบงาน (Work Systems). ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองอาศัย
• การออกแบบที่มีประสิทธิผล.
• การมุงเนนการปองกัน.
• ความเชื่อมโยงกับลูกคา ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ.
• การมุง เนนการสรางคุณคาตอผูม สี ว นไดสว นเสียทีส่ ำคัญทัง้ หมด การปรับปรุงผลการดำเนินการดาน
การปฏิบัติการ การลดรอบเวลา การประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่องการสรางนวัตกรรม
และการเรียนรูระดับองคกร.
• การทบทวนอยางสมํา่ เสมอเพือ่ ประเมินความจำเปนเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานของวิธกี ารทำงานใหสำเร็จ.
นอกจากนี้ ระบบงานตองถูกออกแบบในลักษณะที่ทำใหองคกรมีความคลองตัวและมีการปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาขององคกร. ทั้งนี้ ความคลองตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็ว
ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอความตองการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป. ความคลองตัว อาจหมายถึงความสามารถ
ในการเปลีย่ นผลิตภัณฑจากแบบหนึง่ ไปเปนอีกแบบหนึง่ อยางรวดเร็ว การตอบสนองอยางรวดเร็วตออุปสงค
หรือสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการที่หลากหลายตามความตองการ
ของลูกคาเฉพาะราย ซึ่งขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกรและตลาด.
ความคลองตัวและการปกปองทรัพยสนิ ทางปญญาขององคกร มีสว นเกีย่ วของเพิม่ มากขึน้ ตอการตัดสิน
ใจในการที่จะวาจางใหองคกรภายนอกดำเนินการแทน การทำขอตกลงกับผูสงมอบที่สำคัญ และในการ
ทำขอตกลงดานความรวมมือในรูปแบบแปลกใหม.
ระบบงานและระบบนิเวศ (Work systems and ecosystems). องคกรควรมองระบบนิเวศอยางมีกลยุทธ.
ตองเปดกวางตอการจัดการหุนสวนใหม กิจการคารวม (Consortium) เว็บ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
(Business models) ที่สนับสนุนวิสัยทัศนและเปาประสงคขององคกร. การเติบโตขององคกรอาจขึ้นอยู
กับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององคกรในการเตรียมพรอมสำหรับอนาคต. และ
เมือ่ เกิดการแขงขันกับองคกรอืน่ ๆ จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ องคกรอาจโดดเดนเหนือคูแ ขงดวยการนำเสนอ
สิ่งแปลกใหม ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศขององคกร. กลยุทธขององคกรควรคำนึงถึงบทบาท
ขององคกรเองและบทบาทที่องคกรปรารถนาภายในระบบนิเวศ (ในฐานะพันธมิตร ผูใหความรวมมือ
ผูสงมอบ คูแขง หรือลูกคา หรือหลาย ๆ อยางผสมผสานกัน)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic objectives). วัตถุประสงคเชิงกลยุทธอาจเปนเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร การตอบสนองอยาง
รวดเร็ว การตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย (Customization) ใชสถานที่ทำงานรวมกัน
(Co-location) กับลูกคาหรือพันธมิตร สือ่ สังคมออนไลน (Social Media) และการใชดจิ ทิ ลั จัดการความ
สัมพันธกับพันธมิตรและลูกคา การรวมทุน โรงงานผลิตเสมือนจริง (Virtual manufacturing) นวัตกรรม
ที่รวดเร็วหรือตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด การขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO หรือระบบสิ่งแวดลอม
และการดำเนินกิจกรรมการตอบแทนสังคม.
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2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงวิธีการที่องคกรใชในการแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเหลานั้น รวมทั้งวิธีการที่องคกรประเมินความกาวหนาเทียบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อทำให
มั่นใจวาองคกรมีการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ และบรรลุเปาประสงคขององคกร.
ขอสังเกต
การพัฒนาและการถายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก ารปฏิบตั ิ (Developing and Deploying Action Plans).
ความสำเร็จของแผนปฏิบตั กิ ารขึน้ อยูก บั ทรัพยากรและตัววัดผลการดำเนินการ รวมทัง้ ความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันของแผนของหนวยงาน ผูสงมอบ และพันธมิตร. หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่
องคกรใชเพื่อใหเกิดความสอดคลองไปในทางเดียวกันและความคงเสนคงวา เชน ผานระบบงาน
กระบวนการทำงาน และตัววัดที่สำคัญ. ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและความคงเสนคงวาดัง
กลาว จะเปนพืน้ ฐานสำหรับการกำหนดและการสือ่ สารลำดับความสำคัญของกิจกรรมการปรับปรุงทีด่ ำเนิน
อยู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานประจำวันของทุกหนวยงาน. นอกจากนี้ ตัววัดผลการดำเนินการยังมีความ
สำคัญยิ่งในการติดตามผลการดำเนินการ. การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติและการถายทอดสูการปฏิบัติ
อาจตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและวิธีปฏิบัติการ. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเปนผลมา
จากความสำเร็จที่เห็นไดในระยะสั้นและการปฏิบัติในระยะยาว.
การวิเคราะหเพือ่ สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร (Performing Analyses to Support Resource Allocation).
องคกรอาจใชการวิเคราะหหลายประเภทเพือ่ สรางความมัน่ ใจวาองคกรมีทรัพยากรทางการเงินเพือ่ ทำให
แผนปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันที่มีอยู. สำหรับการดำเนินงานในปจจุบัน อาจมีการ
วิเคราะหกระแสเงินสด รายรับสุทธิ และหนี้สินหมุนเวียนตอทรัพยสินหมุนเวียน. สวนเรื่องการลงทุนที่จะ
ทำใหแผนปฏิบตั กิ ารบรรลุผล องคกรอาจวิเคราะหมลู คาปจจุบนั ของกระแสเงินสดดวยสวนลดเงินสด การ
วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน (return on investment - ROI) หรือผลตอบแทนตอเงินลงทุน (return on
invested capital - ROIC). นอกจากนี้ ยังควรใชการวิเคราะหเพื่อประเมินความพรอมของทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ในการสนับสนุนใหแผนปฏิบัติการสำเร็จขณะที่ยังคงบรรลุพันธะผูกพันใน
ปจจุบัน. นอกเหนือจากทรัพยากรดานการเงิน องคกรยังตองมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ รวมทั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเปน. แตละองคกรจะมีรูปแบบการวิเคราะหเฉพาะตัว
เพื่อชวยใหองคกรประเมินความสามารถทางการเงินในการดำเนินงานในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นตอไป
รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นดวย.
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การสรางแผนดานบุคลากร (Creating Workforce Plans). แผนปฏิบัติการ ควรรวมถึงแผนดาน
ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากร ซึง่ ตองสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธโดยรวมขององคกร.
ตัวอยางองคประกอบของแผน เชน
• การจั ด โครงสร า งใหม ข องงานและลั ก ษณะงานเพื่ อ เพิ่ ม การให อ ำนาจในการตั ด สิ น ใจและ
การตัดสินใจของบุคลากร.
• การริเริ่มการใหการศึกษาและฝกอบรม เชน โปรแกรม/แผนงานพัฒนาผูนำในอนาคตการเพิ่มพูน
ทักษะใหม (Upskill) การจัดโปรแกรมฝกอบรมเทคโนโลยีใหมที่สำคัญตอความสำเร็จในอนาคต
ของบุคลากรและองคกร. และการเปนพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อชวยทำใหมั่นใจวา
จะมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะเพียงพอ.
• การริเริม่ เพือ่ สงเสริมใหมคี วามรวมมือระหวางผูบ ริหารและพนักงานมากขึน้ เชน ความรวมมือของสหภาพ.
• การพิจารณาถึงการวาจางใหองคกรภายนอกดำเนินการแทน ซึง่ อาจมีผลกระทบตอบุคลากรทีม่ อี ยู
และการริเริ่มใหม ๆ.
• การริ เ ริ่ ม เพื่ อ เตรี ย มพร อ มสำหรั บ ความต อ งการในด า นขี ด ความสามารถและอั ต รากำลั ง
ของบุคลากรในอนาคต.
• การริเริ่มเพื่อเสริมสรางใหมีการแบงปนความรูและการเรียนรูระดับองคกร.
• การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยเพื่อเชิดชูทีม องคกร ตลาดหุน
ลูกคา หรือคุณลักษณะของผลการดำเนินการ.
การคาดการณสภาพแวดลอมในอนาคตขององคกร (Projecting your Future Environment). การคาด
การณสภาพแวดลอมดานการแขงขันและความรวมมือในอนาคตเปนสวนที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึง่ รวมถึงความสามารถในการคาดการณผลการดำเนินการในอนาคตขององคกร
และผลการดำเนินการในอนาคตของคูแ ขง. การคาดการณดงั กลาวชวยใหองคกรตรวจพบและลดอุปสรรค
ในการแขงขัน ชวยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนั้น ๆ และชวยระบุโอกาสตาง ๆ. องคกรอาจใชรูป
แบบตาง ๆ ของแบบจำลอง สถานการณจำลอง หรือเทคนิคและวิธีการพิจารณาอื่น ๆ ในการคาดคะเน
สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความรวมมือ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดและประเภทขององคกร สมรรถนะ
หลักใหมขององคกรที่อาจตองการในอนาคต ระดับความอิ่มตัวของตลาด ความรวดเร็วของการ
เปลี่ยนแปลง และตัวแปรของการแขงขัน (เชน ราคา ตนทุน หรืออัตรานวัตกรรม).
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การคาดการณและการเปรียบเทียบผลการดำเนินการขององคกร (Projecting and comparing your
performance). การคาดการณและการเปรียบเทียบในหัวขอนี้ มุงปรับปรุงความสามารถขององคกร
ในการทำความเขาใจและติดตามปจจัยที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการเชิงแขงขันที่มีพลวัต. ผลการดำเนิน
การที่คาดการณไวอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการรวมทุนในธุรกิจใหม การเขาสูตลาดใหม
การเริม่ ใชเทคโนโลยีใหม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ หรือแผนขับเคลือ่ นทางกลยุทธอนื่ ๆ ซึง่ อาจเกีย่ วของ
กับระดับความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน. กระบวนการติดตามดังกลาว
ทำใหองคกรมีความพรอมมากขึ้นในการนำเรื่องอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ
ของคูแขงหรือองคกรเทียบเคียง และเทียบกับเปาหมายหรือเปาประสงคที่ทาทายอยางยิ่งขององคกรมา
ประกอบการพิจารณา. กระบวนการติดตามนี้เปนเครื่องมือในการวินิจฉัยที่สำคัญสำหรับองคกร เพื่อเริ่ม
ตน เรงรัด หรือยุติโครงการ และเพื่อการดำเนินการที่จำเปนตอการเปลี่ยนแปลงองคกร.

ลูกคา
(Customer) (หมวด 3)
เกณฑหมวดลูกคา ถามเกีย่ วกับวิธกี ารทีอ่ งคกรใชสรางความผูกพันกับลูกคาเพือ่ ความสำเร็จในตลาด
ในระยะยาว รวมถึงวิธีการที่องคกรรับฟงลูกคา ตอบสนองไดตามความคาดหวังและเหนือกวาความคาด
หวังของลูกคา และสรางความสัมพันธกับลูกคา.
หมวดนี้มุงเนนใหความผูกพันกับลูกคาเปนผลลัพธหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธโดยรวมในดานการเรียนรู
และผลการดำเนินการที่เปนเลิศ. ผลลัพธดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาใหสารสนเทศที่
สำคัญยิง่ แกองคกรในการทำความเขาใจลูกคาและตลาด. ในหลาย ๆ กรณี เสียงของลูกคาใหสารสนเทศ
ทีม่ คี วามหมาย ทัง้ มุมมองของลูกคา พฤติกรรมของลูกคา และพฤติกรรมของตลาด ซึง่ อาจสงผลตอความ
สำเร็จในปจจุบันและในอนาคตขององคกรในตลาด.

3.1 เสียงของลูกคา (Voice of the Customer)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงกระบวนการทีอ่ งคกรใชในการรับฟงลูกคา ประเมินความพึงพอใจและความไมพงึ พอใจ
ของลูกคา การกำหนดกลุม และสวนของลูกคา. และยังถามถึงกระบวนการกำหนดและปรับแตงผลิตภัณฑ
เพื่อตอบสนองลูกคาและตลาด. โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสาะหาสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อทำใหเหนือกวา
ความคาดหวังของลูกคาและปรับปรุงการตลาด.
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ขอสังเกต
การรับฟงลูกคา (Customer Listening). การเลือกกลยุทธในการรับฟงเสียงของลูกคาขึ้นอยูกับปจจัย
ทางธุรกิจที่สำคัญขององคกร. การรับฟงเสียงของลูกคามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ. รูปแบบที่มัก
ใช ไดแก การสอบถามลูกคากลุมตัวอยางที่สำคัญ (focus group) การบูรณาการอยางใกลชิดกับลูกคาที่
สำคัญ การสัมภาษณลูกคาในอดีตและที่พึงมีในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจผูกสัมพันธ
ของลูกคา ความเห็นของลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาโดยเปรียบเทียบ
กับคูแขงและองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และสารสนเทศที่ไดจากการสำรวจหรือขอมูลปอน
กลับจากลูกคา.
สารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใชดำเนินการตอได (Actionable Information). หัวขอนีเ้ นนวิธกี ารทีอ่ งคกร
ไดสารสนเทศจากลูกคาทีส่ ามารถนำไปใชดำเนินการตอได. สารสนเทศจะนำไปใชตอ ไดเมือ่ องคกรสามารถ
นำสารสนเทศนี้ไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑและกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งใชประเมินความ
สัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดเพือ่ กำหนดเปาประสงคในการปรับปรุงทีเ่ ฉพาะเจาะจงและจัดลำดับความ
สำคัญในการเปลี่ยนแปลง.
การรับฟง การเรียนรู และกลยุทธธุรกิจ (Listening/Learning and Business Strategy). ในสภาพ
แวดลอมที่เทคโนโลยี การแขงขัน เศรษฐกิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีปจจัยหลาย
ประการที่อาจสงผลตอความคาดหวังและความภักดีของลูกคา รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับลูกคาในตลาด.
ดังนั้น องคกรจึงมีความจำเปนที่จะตองรับฟงและเรียนรูอยางตอเนื่อง. การรับฟงและเรียนรูอยางมี
ประสิทธิผลจำเปนตองเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับกลยุทธทางธุรกิจโดยรวมขององคกร.
สื่อสังคมออนไลน (Social Media). การใชสื่อสังคมออนไลนอยางมีประสิทธิผลไดกลายเปนปจจัยที่
สำคัญในการสรางความผูกพันกับลูกคา และการใชอยางไมมีประสิทธิผลอาจเปนตัวผลักดันใหไมผูกพัน
ลด หรือบอนทำลายความสัมพันธ. ลูกคาหันไปใชสอื่ สังคมออนไลนเพือ่ แสดงความประทับใจตอผลิตภัณฑ
และการสนับสนุนลูกคาขององคกรมากขึน้ เรือ่ ย ๆ. ลูกคาอาจไดสารสนเทศนีจ้ ากการปฏิสมั พันธในสังคม
ทีอ่ งคกรเปนผูด ำเนินการเองหรือผานชองทางทีล่ กู คาเปนผูร เิ ริม่ . สิง่ เหลานีเ้ ปนแหลงสารสนเทศทีม่ คี ณุ คา
ตอองคกร ขอคิดเห็นเชิงลบอาจเปนแหลงขอมูลที่มีคุณคาสำหรับการปรับปรุง การสรางนวัตกรรม และ
การแกไขปญหาการบริการ (service recovery) ไดอยางทันทวงที. ดังนั้น องคกรจึงมีความจำเปนตอง
สรางความคุน เคยกับสือ่ เหลานีเ้ พือ่ เฝาระวังและติดตามสารสนเทศดังกลาว. สือ่ สังคมออนไลนเปนวิธกี าร
สื่อสาร การเผยแพรประชาสัมพันธ และการสรางความผูกพัน.
ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด (Customer and Market Knowledge). ความรูเกี่ยวกับลูกคา
กลุมลูกคา สวนตลาด ลูกคาในอดีต และลูกคาในอนาคต ชวยใหองคกรสามารถนำเสนอผลิตภัณฑที่
เหมาะสม สนับสนุนใหองคกรวางกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม พัฒนาวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคามากขึ้น
พัฒนาธุรกิจใหม ๆ พัฒนาภาพลักษณของตราสินคาขององคกร และและทำใหมนั่ ใจวาองคกรจะประสบ
ความสำเร็จในระยะยาว.
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3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงกระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาทำใหลูกคาสามารถคนหาสารสนเทศและรับ
การสนับสนุน และจัดการขอรองเรียน. นอกจากนี้ หัวขอนีย้ งั ถามถึงการประเมินความพึงพอใจและความ
ไมพงึ พอใจของลูกคา และวิธกี ารใชขอ มูลเสียงของลูกคาทีอ่ งคกรรวบรวมมา. สิง่ เหลานีม้ จี ดุ มุง หมายเพือ่
สรางวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคามากยิ่งขึ้นและยกระดับความภักดีของลูกคา.
ขอสังเกต
การสรางความผูกพันเปนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ (Engagement as a Strategic Action). ความ
ผูกพันของลูกคาเปนการดำเนินการในเชิงกลยุทธ โดยมีเปาหมายเพือ่ สรางความภักดีของลูกคาใหสงู จนถึง
ระดับที่ลูกคาจะใหการสนับสนุนตราสินคาและผลิตภัณฑอยางเต็มที่. การจะสรางความภักดีในระดับดัง
กลาว บุคลากรในองคกรตองมีวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคา โดยอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางถองแท
ในเรื่องธุรกิจ กลยุทธ และพฤติกรรมและความนิยมของลูกคา.
กลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Strategies). กลยุทธดานความสัมพันธ
แตละกลยุทธอาจใชไดผลกับลูกคาบางราย ดังนั้น กลยุทธความสัมพันธที่องคกรใชอาจจำเปนตองแตก
ตางกันอยางชัดเจนสำหรับแตละลูกคา กลุมลูกคา และสวนตลาด. นอกจากนี้ อาจตองแตกตางกันอยาง
ชัดเจนในวงจรชีวิตลูกคาแตละชวงเวลา. การสรางความสัมพันธกับลูกคา อาจรวมถึงการสรางความรวม
มืออยางเปนทางการหรือการเปนพันธมิตรกับลูกคา.
การบริหารตราสินคา (Brand management). การบริหารตราสินคามีวตั ถุประสงคเพือ่ การวางตำแหนง
ผลิตภัณฑขององคกรในตลาด. การบริหารตราสินคาอยางมีประสิทธิผลนำไปสูก ารยกระดับการรับรูต ราสิน
คาและความภักดีของลูกคา. การบริหารตราสินคามีจุดมุงหมายในการสรางความผูกพันทางอารมณของ
ลูกคาเพื่อสรางความแตกตางใหแกองคกรจากคูแขงและสรางความภักดี.
การสนับสนุนลูกคา (Customer support). เปาประสงคของการสนับสนุนลูกคา คือ การทำใหลูกคา
มีความสะดวกที่จะทำธุรกิจกับองคกรและองคกรสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา.
ความเทาเทียม (การปฏิบัติที่เปนธรรม). พนักงาน ชุมชน พันธมิตร คูความรวมมือ และที่สำคัญที่สุด
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ตางทวีคาดหวังใหองคกรปฏิบัติตอกลุมลูกคาทุกกลุมอยางเปนธรรม
และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติที่ไมเหมาะสม (Discrimination). การตอบสนองความคาดหวังเหลานี้
จะสรางความไววางใจในหมูประชาชน ชุมชน และสถาบันตาง ๆ.
การประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา (Determining customer satisfaction
and dissatisfaction). ในการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา องคกรอาจใชวิธีการบาง
อยางหรือทุกอยางดังตอไปนี้ การสำรวจ ขอมูลปอนกลับทัง้ ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ ประวัตกิ าร
ทำธุรกิจกับลูกคา ขอรองเรียน รายงานจากภาคสนาม การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคา อัตราการแนะนำ
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จากลูกคาเดิม และอัตราความสำเร็จของการทำธุรกรรม. องคกรอาจรวบรวมสารสนเทศผานเว็บไซต การ
ติดตอโดยตรงหรือผานบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย.
การจัดการขอรองเรียน (Complaint Management). การรวบรวม วิเคราะห และคนหาตนเหตุของ
ขอรองเรียนควรนำไปสูการกำจัดสาเหตุตาง ๆ ของขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิผลและนำไปสูการจัด
ลำดับความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ. องคกรตองถายทอดสารสนเทศของผลที่
ดำเนินการไดสำเร็จนี้สูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิผล.
ความพึงพอใจของลูกคาตอคูแขง (Customers’ Satisfaction with Competitors). แงมุมที่สำคัญแง
มุมหนึ่งในการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา คือการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกคาทีม่ ตี อ องคกรกับทีม่ ตี อ คูแ ขง ผลิตภัณฑทเี่ ปนคูแ ขงหรือเปนทางเลือกอืน่ และ/หรือองคกรทีข่ าย
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน. สารสนเทศเหลานี้อาจไดมาจากการวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคา การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบทีท่ ำโดยองคกรเองหรือโดยหนวยงานอิสระ. ปจจัยทีม่ ผี ลตอความชอบของลูกคาเปนสิง่ ที่
มีความสำคัญอยางยิง่ ในการทำความเขาใจกับปจจัยตาง ๆ ทีผ่ ลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบตอความ
สามารถในการแขงขันและความสำเร็จขององคกรในระยะยาว.

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management ) (หมวด 4)
หมวด 4 ถือเปน “สมอง” ที่เปนศูนยกลางในการทำใหเกิดความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของ
การปฏิบัติการกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร และเปนหมวดหลักของเกณฑในดานสารสนเทศที่
สำคัญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทัง้ การจัดการความ
รูขององคกรอยางมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุง นวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันขององคกร. หัวใจสำคัญของการใชขอ มูลและสารสนเทศดังกลาวอยูท คี่ ณุ ภาพ และความพรอมใช
งานของขอมูล. นอกจากนี้ สารสนเทศ การวิเคราะห และการจัดการความรู อาจเปนแหลงขอมูลเบื้อง
ตนในการทำใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขันและการเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้น หมวดนี้จึงครอบคลุมการ
พิจารณาเชิงกลยุทธในเรื่องดังกลาวดวย.

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งคกรใชในการเลือกและใชขอ มูลและสารสนเทศสำหรับการวัดผลการดำเนินการ
การวิเคราะห และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการดำเนินการขององคกร.
หัวขอนีเ้ ปนศูนยกลางของการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลและสารสนเทศในการวัดผลการดำเนินการและ
ระบบการจัดการทีม่ กี ารบูรณาการ โดยอาศัยขอมูลและสารสนเทศดานการเงินและดานอืน่ ๆ. จุดประสงค
ของการวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุง เพือ่ ชีน้ ำการจัดการกระบวนการ
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ขององคกรใหบรรลุผลลัพธขององคกรและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธทสี่ ำคัญ อีกทัง้ เพือ่ คาดการณและตอบ
สนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดคิด หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองคกร รวมทั้ง
เพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกรที่นำมาแบงปน.
ขอสังเกต
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการระบบการจัดการผลการดำเนินการ (Aligning
and Integrating your Performance Management System). ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
และการบูรณาการเปนหลักการทีส่ ำคัญในการนำระบบการวัดผลการดำเนินการไปปฏิบตั แิ ละการนำไปใช
อยางประสบความสำเร็จ. เกณฑมองวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการตอง
พิจารณาทัง้ ขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานเพือ่ ใหตรงกับความจำเปนในการประเมินและปรับปรุง
ผลการดำเนินการ รวมทั้งเพื่อจัดทำและนำกลยุทธไปปฏิบัติ.
ความสอดคลองไปในทางเดียวกันและการบูรณาการครอบคลุมถึงวิธีการทำใหตัววัดสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องคกร และวิธกี ารบูรณาการเพือ่ ใหไดขอ มูลและสารสนเทศจากทัว่ ทัง้ องคกร. ขอมูล
และสารสนเทศระดับองคกรเปนขอมูลนำเขาทีส่ ำคัญทีใ่ ชในการทบทวนผลการดำเนินการขององคกรและ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ. นอกจากนี้ ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการยังครอบคลุม
ถึงวิธีการที่ผูนำระดับสูงถายทอดสูการปฏิบัติในเรื่องขอกำหนดการวัดผลการดำเนินการ เพื่อติดตามผล
การดำเนินการในระดับกลุม งานและกระบวนการในตัววัดทีส่ ำคัญตาง ๆ ทีก่ ำหนดไววา มีความสำคัญตอ
องคกรโดยรวมหรือกำหนดไวสำหรับการปรับปรุง.
ขอมูลขนาดใหญ (Big data). ความทาทายและศักยภาพของปริมาณขอมูลที่เพิ่มมากขึ้นนั้น อยูที่การ
เลือก การสังเคราะห การวิเคราะห และการตีความขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปลีย่ นใหเปนขอมูล
ที่มีประโยชน จากนั้นนำไปสูการปฏิบัติการและกลยุทธ ไมเพียงแคใชขอมูล แตยังตองมีความรู ความ
เขาใจ และความคิดในการรับความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานและนวัตกรรม
การวิเคราะหสารสนเทศ (Information analytics). การวิเคราะหอาจเกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูล
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและเทคนิควิทยาการขอมูล (Data science) ซึ่งตรวจจับรูปแบบของ
ขอมูลปริมาณมากและแปลความหมาย สำหรับการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน การวิเคราะหขอ มูลเมือ่ เปรียบ
เทียบมิตกิ ารวัดทีส่ ำคัญ 2 มิติ (เชน ผลิตภาพ ความสามารถในการทำกำไร ROI ความพึงพอใจของลูกคา
และความสำคัญเชิงสัมพันธ) ก็มกั จะเพียงพอ. มิตทิ ี่ 3 เชน เวลาหรือการแบงสวน (เชน ตามกลุม ลูกคา)
อาจถูกเพิม่ เขาไปในกลยุทธ การวิเคราะหสารสนเทศขัน้ สูงสามารถใหภาพมิตทิ ี่ 3 และมิตทิ ี่ 4 ของสถานะ
ปจจุบันและสถานะที่ตองการหรือคาดการณถึงผลการดำเนินการขององคกรในอนาคต เทคโนโลยี ผูคน
และตลาด จากภาพที่อิงตามขอมูลเหลานั้น ทำใหองคกรจำเปนตองพัฒนากลยุทธหรือจำลอง
สถานการณเชิงกลยุทธ
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คําอธิบายเกณฑ

การใชสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (The case for comparative data). การใชขอมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบเปนสิง่ สำคัญตอทุกองคกร. เหตุผลหลักในการใชขอ มูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดงั นี้
• องคกรจำเปนตองรูระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ.
• สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ไดจากการจัดระดับเทียบเคียงมักผลักดันใหเกิดการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด (breakthrough) หรือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
(transformational change).
• การเปรียบเทียบสารสนเทศดานผลการดำเนินการมักนำไปสูความเขาใจที่ดีขึ้นตอกระบวนการ
และผลการดำเนินการของกระบวนการดังกลาว.
• การคาดการณผลการดำเนินการเชิงเปรียบเทียบและผลการดำเนินการของคูแขงอาจเผยใหองคกร
เห็นถึงความไดเปรียบและประเด็นความทาทายที่จำเปนตองมีการสรางนวัตกรรม.
นอกจากนี้ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบยังอาจสนับสนุนการวิเคราะหและการตัดสินใจทางธุรกิจที่
เกีย่ วของกับสมรรถนะหลักขององคกร การเปนพันธมิตร และการวาจางใหองคกรภายนอกดำเนินการแทน.
การเลือกและการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Selecting and Using Comparative Data). ในการเลือก
และการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล องคกรตองกำหนดความจำเปนและ
ลำดับความสำคัญ รวมทั้งกำหนดเกณฑในการเสาะหาแหลงเปรียบเทียบที่เหมาะสม ทั้งจากภายในและ
ภายนอกธุรกิจและตลาด.
การทบทวนผลการดำเนินการ (Reviewing Performance). การทบทวนระดับองคกรในหัวขอนี้ มีจุด
ประสงคใหครอบคลุมผลการดำเนินการในทุกเรือ่ ง ทัง้ ผลการดำเนินการในปจจุบนั และการคาดการณผล
การดำเนินการในอนาคต. โดยคาดวาผลการทบทวนจะเปนแนวทางที่เชื่อถือได ทั้งเพื่อชี้นำใหเกิดการ
ปรับปรุงและโอกาสในการสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคที่สำคัญ สมรรถนะหลักขององคกร
ปจจัยแหงความสำเร็จ และตัววัดความสำเร็จ. ผลจากการทบทวนอาจแจงเตือนองคกรถึงความจำเปน
สำหรับการเปลีย่ นแปลงอยางพลิกโฉมในโครงสรางและระบบงานขององคกร. ดังนัน้ องคประกอบทีส่ ำคัญ
ของการทบทวนระดับองคกรประการหนึง่ คือการแปลงผลการทบทวนไปเปนการปฏิบตั กิ ารทีถ่ กู ถายทอด
สูก ารปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องคกร รวมถึงถายทอดสูก ารปฏิบตั ไิ ปยังผูส ง มอบ พันธมิตร ผูใ หความรวมมือทีเ่ หมาะ
สม และลูกคาที่สำคัญ.
การใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (Use of comparative data in reviews). การใชขอมูล
และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอยางมีประสิทธิผลทำใหองคกรสามารถกำหนดเปาประสงคทที่ า ทาย และ
สงเสริมการปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่สำคัญอยางยิ่งตอกลยุทธเชิงแขงขันขององคกร.
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การวิเคราะหผลการดำเนินการ (Analyzing Performance). การวิเคราะหที่องคกรดำเนินการเพื่อให
เขาใจผลการดำเนินการและการปฏิบัติการที่จำเปนอาจแตกตางกันอยางมาก ขึ้นอยูกับประเภท ขนาด
สภาพแวดลอมดานการแขงขันขององคกร และปจจัยอื่น ๆ. ตัวอยางของการวิเคราะห ไดแก
• แนวโนมของตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ เชน ผลิตภาพ รอบเวลา ระดับของเสีย
การลดความสูญเสีย คารบอนฟุต พริ้นท และการออกผลิตภัณฑใหม.
• ตัววัดเดี่ยวหรือตัววัดรวมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการของคูแขง.
• แนวโนมของตนทุนเปรียบเทียบกับแนวโนมของคูแขง.
• สวนแบงตลาดเทียบกับกำไร.
• การเปรียบเทียบผลการดำเนินการระหวางหนวยธุรกิจตาง ๆ ทัง้ ดานคุณภาพและดานการปฏิบตั กิ าร
ที่มีผลกระทบตอผลการดำเนินการดานการเงิน.
• แนวโนมทางเศรษฐกิจ ตลาด รวมทั้งดัชนีมูลคาหลักทรัพย และผลกระทบของแนวโนมดังกลาว
ตอความสำเร็จในระยะยาวขององคกร.
• ความสัมพันธระหวางคุณภาพของผลิตภัณฑ ตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินการดานการปฏิบตั กิ าร และแนวโนม
ผลการดำเนินการดานการเงินโดยรวม ทีส่ ะทอนใหเห็นจากตัวชีว้ ดั ตาง ๆ เชน ตนทุนการดำเนินงาน
รายได ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย และมูลคาเพิ่มตอพนักงาน.
• ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดที่เกิดจากปญหาที่เกี่ยวของกับลูกคา และการแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิผล.
• ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดที่เกิดจากปญหาที่เกี่ยวของกับบุคลากรและการแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิผล.
• ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดของการเขาสูต ลาดใหม รวมทัง้ สายการผลิตและการขยายตัว
ทางภูมิศาสตร.
• การตีความการเปลีย่ นแปลงสวนแบงตลาดในเรือ่ งการไดและเสียลูกคา และการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
ความผูกพันของลูกคา.
• ผลกระทบดานกำไรที่เกิดจากความภักดีของลูกคา.
• รายไดสุทธิหรือจากการออม ที่เปนผลมาจากการปรับปรุงผลการดำเนินการดานคุณภาพ ดานการ
ปฏิบตั กิ าร และดานบุคลากร (เชน การปรับปรุงอัตรากำลังของบุคลากร ความปลอดภัย การขาดงาน
และการลาออก).
• ผลที่ไดรับจากกิจกรรมการปรับปรุงตอกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และมูลคาหลักทรัพย
• การจัดสรรทรัพยากรสำหรับแผนงานปรับปรุงตาง ๆ โดยพิจารณาถึงตนทุน/ผลประโยชน
หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในวงกวาง.
• การหาความสัมพันธระหวางการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑใหมกับตัวชี้วัด
ที่สำคัญดานลูกคา เชน ความพึงพอใจของลูกคา ความภักดีของลูกคา และสวนแบงตลาด.
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• ความสัมพันธระหวางความสามารถในการระบุและตอบสนองความตองการดานขีดความสามารถ
และอัตรากำลังบุคลากร กับการรักษาใหบุคลากรอยูกับองคกร การจูงใจ และผลิตภาพ.
• ผลตอบแทนจากการลงทุนของความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานทีอ่ งคกร
ไดดำเนินการ.
• ผลประโยชนและคาใชจายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการและการแบงปนความรูขององคกร.
• ผลประโยชนและคาใชจายที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาและฝกอบรม.
• ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระดับบุคคลและการเรียนรูระดับองคกรกับมูลคาเพิ่มตอพนักงาน.
• ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรม.
การวิเคราะห การทบทวนผลการดำเนินการ และการวางแผนที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(Aligning Analysis, Performance Review, and Planning). ขอเท็จจริงและขอมูลที่อยูเดี่ยว ๆ มักจะ
ไมใชพื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดลำดับความสำคัญขององคกร. ดังนั้น หัวขอนี้จึงเนนวาตองมีความ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันอยางใกลชิดระหวางการวิเคราะหกับการทบทวนผลการดำเนินการของ
องคกร และระหวางการทบทวนผลการดำเนินการขององคกรกับการวางแผนขององคกร ซึง่ จะทำใหมนั่ ใจ
วาการวิเคราะหและการทบทวนนัน้ สัมพันธกบั การตัดสินใจ และสรางความมัน่ ใจไดวา การตัดสินใจนัน้ อยู
บนพืน้ ฐานของขอมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของ. นอกจากนี้ ผลการดำเนินการในอดีตขององคกรประกอบ
กับสมมติฐานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงภายในและภายนอกในอนาคต ยังทำใหองคกรสามารถคาดการณ
ผลการดำเนินการได. ซึ่งการคาดการณเหลานี้ อาจเปนเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน.
เขาใจการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วเนือ่ งกันของเหตุและผล (Understanding Causality). การปฏิบตั กิ ารขึน้ อยูก บั
ความเขาใจในความเกีย่ วเนือ่ งกันของเหตุและผลระหวางกระบวนการตาง ๆ และระหวางกระบวนการกับ
ผลลัพธ. การปฏิบตั กิ ารและผลลัพธของกระบวนการอาจสงผลถึงทรัพยากรตาง ๆ ดังนัน้ องคกรจึงจำเปน
อยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีพนื้ ฐานการวิเคราะหทมี่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ประโยชนในการตัดสินใจ เพราะทรัพยากรทีใ่ ช
ในการสรางนวัตกรรมและการปรับปรุงมีจำกัด.

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู
(Information and Knowledge Management)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งคกรใชในการสรางและจัดการสินทรัพยทางความรู และทำใหมนั่ ใจถึงคุณภาพ
และความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมขององคกร.
ขอสังเกต
การจัดการสารสนเทศ (Information Management). ในการจัดการสารสนเทศ องคกรจำเปนตอง
ทุมเททรัพยากรอยางจริงจัง เนื่องจากแหลงขอมูลและสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล. การเติบโต
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อยางตอเนือ่ งของการใชสารสนเทศในการปฏิบตั กิ ารขององคกรทีม่ ากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของเครือขาย
ความรูข ององคกร ผานเว็บและสือ่ สังคมออนไลน รวมทัง้ การสือ่ สารระหวางธุรกิจกับธุรกิจ องคกรกับองคกร
และธุรกิจกับผูบ ริโภค เปนเรือ่ งทีท่ า ทายความสามารถขององคกรในการทำใหระบบดังกลาวมีความนาเชือ่
ถือ และพรอมใชงานในรูปแบบทีใ่ ชงานงาย. ความสามารถในการผสานและหาความสัมพันธระหวางขอมูล
ตางประเภท เชน วีดโิ อ ขอความ และตัวเลข จะสรางโอกาสใหองคกรมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน.
ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability). ขอมูลและ
สารสนเทศเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งตอเครือขายธุรกิจหรือองคกร พันธมิตร และหวงโซอุปทาน. องคกรควร
คำนึงถึงการใชขอมูลและสารสนเทศในดานนี้ และควรตระหนักถึงความจำเปนในการสอบทานความถูก
ตองของขอมูลอยางรวดเร็ว การประกันความเชื่อถือไดของขอมูล และความปลอดภัย อันเนื่องมาจากมี
การเพิ่มความถี่และขนาดในการถายโอนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งความ
ทาทายเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
การจัดการความรูและการเรียนรูระดับองคกร (Knowledge Management and organizational
Learning). ในปจจุบนั องคกรตองเผชิญกับประเด็นเรือ่ งการจัดการ การใช การประเมิน และการแบงปน
ความรูข ององคกรมากขึน้ เรือ่ ย ๆ. องคกรชัน้ นำไดประโยชนจากสินทรัพยทางความรูข องบุคลากร ลูกคา
ผูสงมอบ ผูใหความรวมมือ และพันธมิตร ซึ่งรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูระดับองคกร และการ
สรางนวัตกรรม. การจัดการความรูข ององคกรตองมุง เนนทีค่ วามรูท บี่ คุ ลากรตองใชในการปฏิบตั งิ าน เพือ่
การปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการ และใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาเพิ่มใหแกลูกคาและ
องคกร. ระบบการจัดการความรูขององคกรควรมีกลไกการแบงปนความรูของบุคลากรและองคกร ทั้ง
ความรูแบบชัดแจง (Explicit knowledge) (ขอมูลจริง ตัวเลข ขอมูล และสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสาร
และรูปแบบอื่น) และความรูสวนบุคคลที่ฝงลึกอยูในตัวบุคลากร (Implicit knowledge) เพื่อทำใหมั่นใจ
วาจะรักษาการทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีอยางตอเนื่องแมในชวงที่มีการปรับเปลี่ยน. องคกรควร
กำหนดวาความรูใดสำคัญอยางยิ่งตอการปฏิบตั ิงาน และทำใหมีกระบวนการแบงปนสารสนเทศนี้อยาง
เปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ สารสนเทศทีเ่ ปนความรูส ว นบุคคลทีฝ่ ง ลึกอยูใ นตัวบุคลากร (Implicit knowledge) เพือ่ ทำใหมนั่ ใจวาจะรักษาการทำงานทีใ่ หผลการดำเนินการทีด่ อี ยางตอเนือ่ งแมในชวงทีม่ กี ารปรับ
เปลีย่ น. องคกรควรกำหนดวาความรูใ ดสำคัญอยางยิง่ ตอการปฏิบตั งิ าน และทำใหมกี ระบวนการแบงปน
สารสนเทศนีอ้ ยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ สารสนเทศทีเ่ ปนความรูส ว นบุคคลทีฝ่ ง ลึกอยูใ นตัวบุคลากร.
การจัดการความรูที่มีประสิทธิผล จำเปนตองมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน วัฒนธรรมของการ
แบงปนความรู กระบวนการทีเ่ ปนระบบสำหรับการแบงปนความรู และความเชีย่ วชาญในการระบุและการ
จัดการสินทรัพยทางความรูหลัก และเครื่องมือตาง ๆ (รวมถึงเทคโนโลยี) ที่เหมาะสมสำหรับองคกร.
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(Workforce) (หมวด 5)
หมวดการมุงเนนบุคลากร กลาวถึงวิธีปฏิบัติที่สำคัญดานบุคลากร เพื่อมุงสรางและรักษาใหองคกรมี
สภาพแวดลอมทีม่ ผี ลการดำเนินการดีอยูเ สมอ และทำใหบคุ ลากรมีความผูกพันกับองคกร และมุง ปฏิบตั ิ
งานสูเ ปาหมาย อีกทัง้ เพือ่ ทำใหองคกรสามารถปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงและประสบความสำเร็จ. ทัง้ นี้
ในการสนับสนุนใหการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธโดยรวม เกณฑ
จึงครอบคลุมการวางแผนดานบุคลากรไวเปนสวนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2) ดวย.
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บุคลากร

5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร วิธตี อบสนองความตองการ
เหลานั้นเพื่อใหงานขององคกรบรรลุผล รวมทั้งถามถึงวิธีการที่ทำใหองคกรมั่นใจไดวาบรรยากาศในการ
ทำงานเกือ้ หนุนการปฏิบตั งิ าน. จุดมุง หมายเพือ่ ใหเกิดสภาพแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิผลทีส่ ง ผลใหการทำงาน
ขององคกรบรรลุผลสำเร็จและสามารถเกื้อหนุนบุคลากรได.
ขอสังเกต
ขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลังของบุคลากร (Workforce Capability vs.Workforce
Capacity). มีองคกรเปนจำนวนมากสับสนกับแนวคิดเรือ่ งขีดความสามารถและอัตรากำลัง ดวยการเพิม่
จำนวนคนทีม่ ที กั ษะไมเหมาะสมเพือ่ ชดเชยการขาดแคลนบุคลากรทีม่ ที กั ษะ หรือตัง้ สมมติฐานวาคนงาน
จำนวนนอยแตทักษะสูงกวาสามารถทดแทนความจำเปนดานอัตรากำลังสำหรับกระบวนการที่ตองการ
ทักษะนอยหรือทักษะทีแ่ ตกตางกันแตตอ งการคนจำนวนมากเพือ่ การทำงานใหสำเร็จ. การมีจำนวนคนที่
เหมาะสมและทักษะที่เหมาะสมเปนสิ่งสำคัญตอความสำเร็จ. การมองไปขางหนาเพื่อคาดการณความ
จำเปนดานขีดความสามารถและอัตรากำลังในอนาคต จะทำใหองคกรมีเวลาเพียงพอสำหรับการฝกอบรม
การวาจาง การปรับเปลีย่ นตำแหนงของบุคลากร และการเตรียมความพรอมสำหรับการเปลีย่ นแปลงระบบงาน.
สภาวะความหลากหลาย (The case for diversity) องคกรไดรับประโยชนจากบุคลากรที่มีความหลาก
หลายซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด. ความหลากหลายครอบคลุมถึงความแตกตางสวน
บุคคลของบุคลากรในหลายประเด็น เชน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ชาติกำเนิด ความพิการ รสนิยม
ทางเพศ อายุและรุนอายุ การศึกษา และมุมมอง. ความหลากหลายทางความคิดชวยเพิ่มพูนนวัตกรรม
และการแกไขปญหา และชวยคาดการณลวงหนาถึงความเสี่ยง. การใชประโยชนจากความหลากหลาย
ของบุคลากรในองคกรเพิม่ โอกาสสำหรับการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ความพึงพอใจของลูกคา บุคลากร
และชุมชน รวมถึงความผูกพันของลูกคาและบุคลากร.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023

99

การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร (Workforce change). การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกรซึ่งผูนำเปนผูควบคุมและทำใหยั่งยืน. การเปลี่ยนแปลงนี้
ตองการความทุม เท การมีสว นรวมของพนักงานทุกระดับ และการสือ่ สารอยางตอเนือ่ ง. การเปลีย่ นแปลง
ขับเคลือ่ นดวยกลยุทธ และเกิดจากผูน ำระดับสูงขององคกร. สิง่ นีต้ อ งการการมีสว นรวมอยางแข็งขันของ
ทั้งองคกร และอาจตองกำหนดจุดเริ่มตนภายในองคกร.
การสนับสนุนบุคลากร (Workforce Support). องคกรสวนใหญ ไมวาจะขนาดใดก็ตาม มีโอกาส
มากมายในการสนับสนุนบุคลากร. ตัวอยางของการใหบริการ สิง่ อำนวยความสะดวก กิจกรรม และโอกาส
อื่น ๆ ไดแก ความยืดหยุนสำหรับชั่วโมงการทำงาน สถานที่ทำงาน และโปรแกรมผลประโยชน การดูแล
เด็กและผูสูงอายุ การอนุญาตใหลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน การให
คำปรึกษาทั้งในเรื่องสวนตัวและอาชีพการงาน การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพการงาน และการชวย
บุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหม กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณี การดูแล
สุขภาพ ณ สถานที่ทำงาน และการใหความชวยเหลืออื่น ๆ การยกยองชมเชยทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ ผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ รวมถึงการขยาย
เวลาใหพนักงานสามารถใชบริการอยางตอเนื่อง.
การทำงานนอกสถานที่ทำงาน (Telework) การทำงานนอกสถานที่ทำงานใหประโยชนแกองคกรและ
บุคลากร และชี้นำใหองคกรตาง ๆ พิจารณาและเพิ่มการใชประโยชนจากดิจิทัลใหเปนเครื่องมือสำหรับ
ความรวมมือและการสื่อสาร. การเพิ่มการทำงานนอกสถานที่ทำงาน อาจชี้นำองคกรใหพิจารณาใหมถึง
การแบงกลุมพนักงาน ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน ขอกำหนดดานสุขภาพและความปลอดภัย วิธีการที่
องคกรจัดการและจัดระเบียบบุคลากร วิธกี ารทีอ่ งคกรจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง และบริการ
สิทธิประโยชน นโยบาย และโอกาสในการพัฒนาที่องคกรจัดสรรใหบุคลากร. ประโยชนของการเพิ่มการ
ทำงานนอกสถานทีท่ ำงาน รวมถึงผลิตภาพการทำงานของพนักงานทีส่ งู ขึน้ กวาปกติ มลภาวะทีล่ ดลงจาก
การเดินทางทีล่ ดนอยลง และการเพิม่ การใหอำนาจการตัดสินใจแกบคุ ลากร การทำงานนอกสถานทีท่ ำงาน
เปนประโยชนตอ คนงานทีม่ คี วามพิการ ทำใหองคกรสามารถดึงดูดพนักงานทีม่ ที กั ษะทีต่ อ งการไดงา ยขึน้ .
เครื่องมือดิจิทัลและวิธีการใหม ๆ ในการหางานยังทำใหองคกรสามารถพิจารณาพนักงานที่มีภูมิลำเนา
อยูหางไกลดวย.
อยางไรก็ตาม พนักงานทีท่ ำงานจากทีบ่ า นรายงานวามีระดับความเครียดสูงขึน้ และมีความยากลำบาก
มากขึ้นสำหรับความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน. ดังนั้นองคกรและพนักงานจึงจำเปนตองกำหนด
ขอบเขตระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตที่บาน.
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เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงระบบขององคกรในเรือ่ งการจัดการผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
เพื่อสรางความสามารถและกระตุนใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานใหองคกรไดอยางมีประสิทธิผลและเต็ม
ความสามารถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินการที่ดีขององคกร เพื่อนำสมรรถนะหลัก
ขององคกรมาใช และเพือ่ สงเสริมใหองคกรบรรลุแผนปฏิบตั กิ ารและทำใหมนั่ ใจวามีความสำเร็จในปจจุบนั
และในอนาคต.

คําอธิบายเกณฑ

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)

ขอสังเกต
ผลการดำเนินการที่ดี (High Performance). จุดมุงหมายของหัวขอนี้ เพื่อใหบุคลากรสามารถทำงาน
ใหบรรลุผลการดำเนินการที่ดี. ความเขาใจลักษณะของสภาพแวดลอมที่ทำใหเกิดการทำงานที่ใหผลการ
ดำเนินการทีด่ ี ซึง่ ทำใหบคุ ลากรทำงานอยางดีทสี่ ดุ เพือ่ ผลประโยชนของลูกคาและความสำเร็จขององคกร
ถือเปนสิง่ สำคัญในการเขาใจและสรางความผูกพันของบุคลากร. ทัง้ นี้ การทำงานทีใ่ หผลการดำเนินการ
ที่ดีประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ไดแก ความยืดหยุน การสรางนวัตกรรม การใหอำนาจในการตัดสินใจ
และภาระความรับผิดชอบสวนบุคคล/ทีม การแบงปนความรูและทักษะ การสื่อสารและการถายทอด
สารสนเทศที่ดี ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคขององคกร การมุงเนนลูกคา และ
การตอบสนองที่รวดเร็วตอความตองการของธุรกิจและขอกำหนดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป.
การสรางความผูกพันกับบุคลากรและผลการดำเนินการ (Workforce Engagement and Performance). ผลจากการศึกษาจำนวนมากแสดงวา เมือ่ บุคลากรมีความผูกพันกับองคกรสูง จะทำใหผลการ
ดำเนินการดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ. งานวิจัยชี้ใหเห็นวา องคประกอบสำคัญในการสรางความผูกพันกับ
องคกร ไดแก การทำงานที่มีคุณคา รูทิศทางขององคกรชัดเจนและมีสำนึกในภาระความรับผิดชอบตอ
ผลการดำเนินการ มีสภาพแวดลอมการทำงานทีป่ ลอดภัย มีความไวเนือ้ เชือ่ ใจ มีประสิทธิผล และใหความ
รวมมือซึ่งกันและกัน. ในหลาย ๆ องคกร พนักงานและอาสาสมัครมีแรงจูงใจและรูสึกถึงคุณคาของงาน
ที่ตนทำอยู เนื่องจากงานนั้นสอดคลองกับคานิยมของตนเอง.
ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร (Drivers of Workforce Engagement). ถึงแมวาความพึง
พอใจกับคาตอบแทน และการขึน้ คาตอบแทนจะเปนสิง่ สำคัญ แตสองปจจัยนีไ้ มเพียงพอทีจ่ ะทำใหมนั่ ใจ
วาบุคลากรจะมีความผูกพันและผลการดำเนินการที่ดี. ตัวอยางของปจจัยอื่นที่ควรนำมาพิจารณา เชน
การแกไขปญหาและคำรองทุกขของบุคลากรอยางมีประสิทธิผล โอกาสสำหรับการพัฒนาและความ
กาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทำงานและการสนับสนุนของฝายบริหาร
ความปลอดภัยและการปองกันภัยของสถานทีท่ ำงาน ปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล
ความรวมมือและการทำงานเปนทีม ระดับของการไดรับมอบอำนาจ ความมั่นคงในงาน รวมถึงความ
เขาใจลึกซึง้ ถึงความจำเปนทีแ่ ตกตางกันของกลุม บุคลากรทีห่ ลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนขององคกร
ในการใหบริการลูกคา.
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ปจจัยบั่นทอนความผูกพัน (Factors Inhibiting Engagement). ประเด็นสำคัญที่องคกรควรใหความ
ใสใจเทาเทียมกับเรื่องความผูกพันของบุคลากร คือการทำความเขาใจกับปจจัยที่บั่นทอนความผูกพัน
ไดแก ปจจัยทีไ่ ดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร การสอบถามกลุม ตัวอยาง การสำรวจความคิด
เห็นจากบล็อก หรือการสัมภาษณบุคลากรที่ลาออกจะชวยใหองคกรเขาใจปจจัยเหลานี้ไดดียิ่งขึ้น.
คาตอบแทนและการยกยองชมเชย (Compensation and Recognition). ระบบการบริหารคาตอบแทน
และการยกยองชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงานขององคกร. การยกยองชมเชย อาจเปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดทั้งเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม. เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
การใหคาตอบแทนและการยกยองชมเชย อาจรวมถึงการเลื่อนตำแหนงและโบนัสที่เชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบตั งิ าน ทักษะทีแ่ สดงใหเห็นของบุคลากร ทักษะทีจ่ ำเปน การปรับตัวใหเขากับระบบงานและวัฒนธรรม
ใหม รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ. แนวทางการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชย อาจรวมถึงการแบงปนผล
กำไร กลไกในการแสดงความ “ขอบคุณ” อยางงาย ๆ การใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานที่มีผลการ
ดำเนินการดีเยี่ยม และเชื่อมโยงกับตัววัดความผูกพันของลูกคา การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
องคกร หรือวัตถุประสงคอื่นที่สำคัญขององคกร.
ตัวชีว้ ดั อืน่ ดานความผูกพันของบุคลากร (Other Indicators of Workforce Engagement). นอกเหนือ
จากตัววัดความผูกพันของบุคลากรโดยตรงดวยการสำรวจอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการแลว
ยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ เชน การขาดงาน การลาออก การรองทุกข และการนัดหยุดงาน.
ความเทาเทียมและการมีสวนรวม (Equity and inclusion) สภาพแวดลอมการทำงานที่เทาเทียม
(ยุติธรรม) และการมีสวนรวมเพิ่มพูนความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร และขยายประโยชน
สูงสุดใหกับผลการดำเนินงานขององคกรที่ไดรับจากบุคลากรที่มีความหลากหลาย. สภาพแวดลอมการ
ทำงานดังกลาวปลูกฝงความรูส กึ เปนเจาของใหกบั บุคลากรทัง้ หมด. องคกรสามารถสงเสริมสภาพแวดลอม
สำหรับความหลากหลาย ความเทาเทียม และการมีสวนรวมใน 4 ดาน ไดแก ความมุงมั่น ตามที่แสดง
ไวในการวางแผนเชิงกลยุทธและแผนบุคลากร บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร การสรรหาบุคลากร การ
ธำรงรักษา และใหคาตอบแทน รวมทั้งการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร.
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน Performance development) องคกรในปจจุบันตองการพนักงานที่มี
ความสามารถหลายดาน และสามารถยกระดับทักษะการทำงานของตนเองไดอยางตอเนื่อง. องคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงตอบสนองความตองการนีโ้ ดยการตอบสนองความคาดหวังทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพนักงานในดาน
การเรียนรูแ ละการพัฒนาทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพการงาน. ในการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน พนักงานจะแสวงหา
การเติบโตสวนบุคคลของตนและการเติบโตในองคกรโดยผานการเรียนรูท งั้ ภายในและภายนอก. การเรียน
รูน เี้ กีย่ วของกับการมอบหมายงาน โอกาส และการเรียนรูส ว นบุคคลเ พือ่ ใหบรรลุถงึ ระดับตอไปขององคกร
และผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล.
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ความจำเปนในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance development needs.) ความจำเปนใน
การพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านอาจมีความแตกตางกันมาก ขึน้ อยูก บั ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบของ
บุคลากร และระดับการพัฒนาขององคกรและแตละบุคคล. ความตองการนี้ อาจครอบคลุมถึงการเพิ่ม
ทักษะในการแบงปนความรู การสือ่ สาร การทำงานเปนทีม และการแกปญ หา การตีความและการใชขอ มูล
การทำใหเหนือกวาความตองการของลูกคา การวิเคราะหกระบวนการและลดความซับซอนของกระบวนการ
การลดความสูญเสียและรอบเวลา การทำงานกับอาสาสมัครและการสรางแรงจูงใจใหอาสาสมัคร รวมถึง
การจัดลำดับความสำคัญตามความสอดคลองเชิงกลยุทธหรือการวิเคราะหตน ทุนเทียบกับประโยชน. ความ
จำเปนในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูงในเทคโนโลยีใหมหรือทักษะพืน้ ฐาน เชน การอาน การเขียน
ภาษา คณิตศาสตร และทักษะดานคอมพิวเตอร.
สถานที่และรูปแบบการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development Locations and formats).
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนา อาจทำไดทั้งภายในหรือภายนอกองคกร และอาจทำโดยการสอนงานใน
ขณะปฏิบตั งิ าน การเรียนในหองเรียน การเรียนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (E-learning) หรือการเรียนทางไกล
(distance learning) รวมทัง้ การมอบหมายงานทีจ่ ะทำใหเกิดการพัฒนา การสอนงาน หรือการเปนพีเ่ ลีย้ ง.
ความจำเปนในการเรียนรูและพัฒนาสวนบุคคล (Individual Learning and Development Needs).
เพื่อชวยใหบุคลากรตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลายองคกรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ
แตละบุคคลทีจ่ ดั ทำรวมกับแตละคน โดยพิจารณารวมกับวัตถุประสงคของแตละบุคคลดานอาชีพการงาน
และการเรียนรู.
การฝกอบรมบุคลากรที่ติดตอกับลูกคา (Customer Contact Training). แมวาหัวขอนี้ไมไดถามเปน
พิเศษเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคลากรที่ติดตอกับลูกคา แตการฝกอบรมดังกลาวมีความสำคัญและปฏิบัติ
กันโดยทั่วไป ซึ่งสวนใหญครอบคลุมถึงทักษะและความรูที่สำคัญในเรื่องผลิตภัณฑและลูกคา วิธีการรับ
ฟงลูกคา วิธีการแกไขปญหาและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา และวิธีการจัดการหรือการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกคาอยางมีประสิทธิผล.
ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development Effectiveness). ตัววัดที่ใชใน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรและผูนำ อาจดูได
จากผลกระทบตอผลการดำเนินการของแตละบุคคล หนวยงาน และองคกร รวมทัง้ ผลกระทบตอผลการ
ดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกคา และการวิเคราะหตนทุนเทียบกับผลประโยชน.
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การปฏิบัติการ
(Operations) (หมวด 6)
หมวดการปฏิบตั กิ ารถามเกีย่ วกับวิธกี ารทีอ่ งคกรมุง เนนการทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑและการสง
มอบ การสรางนวัตกรรม รวมถึงประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความสำเร็จในปจจุบนั และในอนาคต.

6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงการจัดการกระบวนการดานผลิตภัณฑ กระบวนการทำงานที่สำคัญ และการสราง
นวัตกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางคุณคาใหแกลูกคา และทำใหองคกรบรรลุผลสำเร็จและยั่งยืน.
ขอสังเกต
ขอกำหนดของกระบวนการทำงาน (Work Process Requirements). แนวทางการออกแบบกระบวนการ
ทำงานขององคกรอาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ วาเปนผลิตภัณฑ
และบริการทีอ่ อกแบบใหม ทีม่ คี วามหลากหลายของรูปแบบ มีการปรับแตงตามลูกคา หรือทีเ่ กีย่ วของกับ
กระบวนการทำงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไมวา จะมากหรือนอย. แนวทางการออกแบบควรคำนึงถึงขอกำหนด
ที่สำคัญของผลิตภัณฑและบริการ. ปจจัยที่ตองนำมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการทำงานตอง
ครอบคลุมถึงความปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑในระยะยาว ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม คารบอนฟุต
พริ้นทขององคกร กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green manufacturing) ขีดความสามารถ
ในการวัด ขีดความสามารถของกระบวนการ ความสามารถในการนำไปผลิตได ความสามารถในการ
บำรุงรักษาได ความหลากหลายของความคาดหวังของลูกคาที่ทำใหตองมีผลิตภัณฑหรือการสนับสนุน
หลายรูปแบบใหเลือก ขีดความสามารถของผูสงมอบ และการจัดทำเอกสาร.
การออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลตองคำนึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิตและสงมอบดวย
ซึ่งอาจตองวิเคราะหรายละเอียดของกระบวนการผลิตหรือบริการ และออกแบบหรือปรับรื้อกระบวนการ
ดังกลาวใหม (reengineering) เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ที่เปลี่ยนแปลงไป.
กระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่สำคัญ (Key Product-Related and Business Processes).
กระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกร รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ และ
กระบวนการทางธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งผูนำระดับสูงพิจารณาวามีความสำคัญตอความสำเร็จ
และการเติบโตขององคกร. กระบวนการดังกลาวมักเกี่ยวของกับสมรรถนะหลักขององคกร วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ และปจจัยแหงความสำเร็จทีส่ ำคัญอยางยิง่ ขององคกร. กระบวนการทางธุรกิจทีส่ ำคัญอาจรวม
ถึงการจัดหาเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและความรู การควบรวมและครอบครองกิจการ การขยาย
ไปสูตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด.
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สำหรับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร กระบวนทางธุรกิจที่สำคัญอาจรวมถึงการหาทุน การสรางความ
สัมพันธกบั สือ่ การมีสว นรวมในการผลักดันนโยบายสาธารณะ. เนือ่ งจากลักษณะของกระบวนการเหลานี้
มีความหลากหลาย จึงอาจทำใหขอ กำหนดและผลการดำเนินการของแตละกระบวนการมีความแตกตาง
กันอยางมาก.
การออกแบบกระบวนการทำงาน (Work Process Design). หลายองคกรจำเปนตองคำนึงถึงขอกำหนด
สำหรับผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทำงาน. กลาวโดย
รวม การออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลจะตองคำนึงถึงผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมดในหวงโซคณุ คา. หากมีโครงการ
ออกแบบกระบวนการทำงานหลายโครงการพรอมกัน หรือหากผลิตภัณฑมีการใชชิ้นสวนหรือผูสงมอบ
อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการอื่น ๆ องคกรอาจตอง
ใหความสำคัญกับการประสานการใชทรัพยากร ซึ่งอาจเปนวิธีการหนึ่งในการลดตนทุนตอหนวยและลด
เวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด.
ตัววัดภายในกระบวนการ (In-Process Measures). หัวขอนีก้ ลาวถึงการวัดภายในกระบวนการโดยเฉพาะ.
ในการวัดภายในกระบวนการ องคกรตองมีการกำหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพื่อวัดและสังเกตการณ
ซึง่ ควรเริม่ ทำโดยเร็วทีส่ ดุ ในชวงตน ๆ ของกระบวนการเพือ่ ลดปญหาและคาใชจา ยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
เบี่ยงเบนไปจากผลการดำเนินการที่คาดหวังไวใหเหลือนอยที่สุด.
ผลการดำเนินการของกระบวนการ (Process Performance). การจะบรรลุผลการดำเนินการที่คาด
หวังไวของกระบวนการ องคกรตองกำหนดระดับหรือมาตรฐานของผลการดำเนินการภายในกระบวนการ
ใหเปนแนวทางในการตัดสินใจ. หากมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น องคกรตองมีมาตรการแกไขเพื่อใหผลการ
ดำเนินการของกระบวนการเปนไปตามที่ไดออกแบบไวเดิม. การแกไขที่เหมาะสมอาจตองพิจารณาดาน
เทคโนโลยี บุคลากร หรือทัง้ สองเรือ่ ง ขึน้ อยูก บั ลักษณะของกระบวนการ. มาตรการแกไขทีเ่ หมาะสม ควร
เนนการแกปญ หาทีต่ น เหตุ (root cause) ของความเบีย่ งเบน อีกทัง้ ควรลดโอกาสเกิดซ้ำหรือการเกิดปญหา
ในลักษณะเดียวกันในที่อื่น ๆ ขององคกร.
ในกรณีทมี่ กี ารปฏิสมั พันธกบั ลูกคามาเกีย่ วของ องคกรจะตองพิจารณาถึงความแตกตางของลูกคาดวย
วาผลการดำเนินการของกระบวนการดีเพียงใด ซึง่ เปนสิง่ ทีม่ กั เกิดกับการใหบริการทางวิชาชีพและการให
บริการของแตละบุคคล. สำหรับเรื่องรอบเวลาของกระบวนการที่สำคัญ ในบางองคกรอาจนานเปนปหรือ
มากกวา ซึง่ กอใหเกิดความทาทายในการวัดความกาวหนาเปนรายวัน และในการระบุโอกาสลดรอบเวลา
ตามความเหมาะสม.
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กระบวนการสนับสนุน (Key Support Processes). กระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกร รวมถึง
กระบวนการทีส่ นับสนุนการปฏิบตั กิ ารประจำวันและการสงมอบผลิตภัณฑ แตมกั ไมไดรบั การออกแบบใน
รายละเอียดรวมกับผลิตภัณฑ. ขอกำหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไมขนึ้ อยูก บั คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑมากนัก แตขึ้นอยูกับขอกำหนดภายในขององคกรเปนสำคัญ จึงตองมีการประสานและบูรณา
การกันเปนอยางดี เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีการเชือ่ มโยงและไดผลการดำเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล.
กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึงกระบวนการดานการเงินและบัญชี การจัดการอาคารสถานที่ งานบริการ
ดานกฎหมาย งานบริการดานทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ และงานดานบริหารอื่น ๆ.
การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement). หัวขอนี้กำหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดำเนินการที่ดีขึ้น. ผลการดำเนินการที่ดีขึ้นมิไดหมายถึงคุณภาพที่
ดีขึ้นในมุมมองของลูกคาเทานั้น แตยังหมายถึงผลการดำเนินการดานการเงินและดานการปฏิบัติการที่ดี
ขึ้นจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียอื่นดวย เชน ผลิตภาพ. ทั้งนี้ แนวทางตาง ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการที่ใชกันโดยทั่วไป รวมถึง
• การใชผลการทบทวนผลการดำเนินการขององคกร.
• การแบงปนกลยุทธที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองคกร เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูและนวัตกรรม.
• การวิเคราะหกระบวนการและการวิจัย (เชน การจัดทำผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหา
จุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด).
• การวิจัยและพัฒนาในดานเทคนิคและธุรกิจ.
• การใชเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ เชน Lean, Six Sigma, และ Plan-Do-Check-Act (PDCA).
• การเทียบเคียงสมรรถนะกับองคกรที่เปนเลิศ.
• การใชเทคโนโลยีทางเลือก.
• การใชสารสนเทศจากลูกคาของกระบวนการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจตองใชขอ มูลดานการเงินเพือ่ ประเมินทางเลือกและจัดลำดับความ
สำคัญ. แนวทางดังกลาวเปดโอกาสใหมีทางเลือกมากมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการหรือปรับรื้อ
กระบวนการใหม (reengineering).
เครือขายอุปทาน (Supply network). แทนที่จะเปนหวงโซอุปทานแบบสงตอขึ้นไปทีละทอด องคกร
ตองพึง่ พาเครือขายอุปทานมากขึน้ เพือ่ จัดการสินทรัพยทอี่ ยูน อกขอบเขตองคกรแบบดัง้ เดิม. การทีอ่ งคกร
ทบทวนสมรรถนะหลักขององคกร และตำแหนงภายในระบบนิเวศธุรกิจ ทำใหมีการคำนึงถึงผูสงมอบ
พันธมิตร และผูใ หความรวมมือในเชิงกลยุทธมากขึน้ เพือ่ ใชประโยชนเครือขายอุปทานใหเกิดคุณคาสูงสุด
องคกรตองวางตำแหนงตัวเองเพือ่ สรางความไดเปรียบจากเครือขายผูส ง มอบทีค่ ลองตัวและพึง่ พาซึง่ กันและกัน.
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การจัดการเครือขายอุปทาน (Supply-network management). สำหรับหลาย ๆ องคกร การจัดการ
เครือขายอุปทานเปนปจจัยหลักในการทีจ่ ะบรรลุเปาหมายดานผลิตภาพและผลกำไร รวมทัง้ ความสำเร็จ
ขององคกรโดยรวม. กระบวนการเกี่ยวกับผูสงมอบ ควรรองรับเจตจำนง 2 ประการ คือ (1) ชวยปรับปรุง
ผลการดำเนินการของผูสงมอบและพันธมิตร (2) ชวยใหพวกเขาสนับสนุนตอการปรับปรุงระบบงานของ
องคกรดวย. การจัดการเครือขายอุปทาน อาจรวมถึงกระบวนการคัดเลือกผูสงมอบ โดยมีเปาหมายเพื่อ
ลดจำนวนรวมของผูส ง มอบ และเพิม่ การจัดทำขอตกลงกับผูส ง มอบและพันธมิตรทีพ่ งึ ประสงค. เมือ่ เผชิญ
กับการพลิกผันทางธุรกิจ (disruption) ที่อาจเกิดขึ้น องคกรอาจตองการเครือขายอุปทานที่สั้นลง มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และมีความยืดหยุน มากขึน้ . ความยืดหยุน นีร้ วมถึงการดำเนินงานดวยวิธกี ารเฉพาะ
กรณี เชน การปรับเครือขายอุปทานใหเขากับทองถิ่น (localizing) และสรางความสัมพันธในระบบนิเวศ
ทีใ่ หญขนึ้ กับผูส ง มอบทีส่ ำคัญอยางมาก โดยการแบงปนกลยุทธ เครือขายการเรียนรู และดิจทิ ลั แพลตฟอรม
(digital platforms)
การสือ่ สารกับเครือขายอุปทาน (Supply-network communication). กลไกในการสือ่ สารกับผูส ง มอบ
ควรใชภาษาที่เปนที่เขาใจรวมกัน. ซึ่งอาจเปนการติดตอแบบตัวตอตัว อีเมล สื่อสังคมออนไลน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ หรือโทรศัพท. สำหรับหลาย ๆ องคกร กลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการของตลาด ลูกคา หรือผูมีสวนไดเสีย.
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management). ในองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนกับการ
สรางนวัตกรรมมีแนวโนมทีจ่ ะมีแนวความคิดตาง ๆ มากเกินกวาทรัพยากรทีอ่ งคกรมีอยู ซึง่ ทำใหองคกร
ตองมีจดุ ตัดสินใจทีส่ ำคัญ 2 ประเด็นในวงจรการสรางนวัตกรรม คือ (1) จัดลำดับความสำคัญโอกาสตาง
ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรทีม่ อี ยูเ พือ่ ดำเนินโครงการทีม่ โี อกาสใหผลตอบแทนสูงสุด (ความกลาเสีย่ งที่
ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน) (2) รูว า เมือ่ ไรจะยุตโิ ครงการและจัดสรรทรัพยากรนัน้ เพือ่ การ
พัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จหรือโครงการใหมตอไป.

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งคกรทำใหมนั่ ใจถึงประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหมสี ภาพแวดลอมการ
ทำงานทีป่ ลอดภัยและสงมอบคุณคาแกลกู คา. บอยครัง้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิผลมักขึน้ อยูก บั ควบคุม
ตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ และรักษาระบบสารสนเทศใหมีความเชื่อถือได ความปลอดภัย และมี
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
ขอสังเกต
การควบคุมตนทุน (Cost Control). การลดตนทุนและรอบเวลาอาจบรรลุไดดวยกลยุทธในการจัดการ
กระบวนการแบบ Lean. การลดของเสียและปรับปรุงผลิตภัณฑอาจเกีย่ วของกับโครงการ Six Sigma. ดังนัน้
องคกรจึงมีความจำเปนอยางยิง่ ในการใชตวั วัดทีส่ ำคัญเพือ่ ติดตามการจัดการกระบวนการทัง้ หมดในทุกแงมมุ .
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ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (Security and Cybersecurity).
เมื่อพิจารณาถึงความถี่และปริมาณการถายโอนและการจัดเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ภัย
คุกคามบนโลกไซเบอร ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ความตองการของลูกคาและธุรกิจตอความปลอดภัยของ
สินทรัพยและสารสนเทศ การจัดการเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอรจงึ เปนองคประกอบหนึง่
ที่สำคัญตอประสิทธิผลในการปฏิบัติการขององคกร. ดังนั้น องคกรจึงตองมีแนวทางที่เปนระบบในการ
จัดการเรือ่ งนีอ้ ยางเหมาะสม โดยตองพิจารณาถึงปจจัยทางธุรกิจทีส่ ำคัญ เพือ่ เปนแนวทางในการกำหนด
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร และบูรณาการเรือ่ งนีก้ บั แนวทางโดยรวมในการนำองคกร.
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีพลวัตและทาทายดวยภัยคุกคามใหม ความเสี่ยงใหมและวิธีการใหม ๆ
การจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร หมายถึง การพิจารณาถึงภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจง
ของแตละองคกรและระดับการยอมรับความเสีย่ ง ซึง่ หมายความวาองคกรตองระบุกจิ กรรมทีม่ คี วามสำคัญ
ตอการใหบริการและตอลูกคา จากนั้นจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนเพื่อปกปองกิจกรรมเหลานั้น.
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร อาจรวมถึงการฝกอบรมบุคลากรทีอ่ าจไมไดเกีย่ วของโดยตรงใน
เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ การใหความรูก บั ลูกคา ผูส ง มอบ และพันธมิตร. นอกจากนี้ ยังอาจรวม
ถึงการสือ่ สารกับผูม สี ว นไดสว นเสียเหลานีเ้ พือ่ แจงใหทราบถึงภัยคุกคามบนโลกไซเบอรทอี่ าจเกิดขึน้ แจง
ใหทราบถึงการละเมิดตาง ๆ และรายงานถึงความพยายามในการกูค นื เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ องคกร.
ความปลอดภัยในสถานทีท่ ำงาน (Workplace Safety). ทุกองคกร ไมวา จะขนาดใด จำเปนตองปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานขัน้ ต่ำเกีย่ วกับความปลอดภัยในสถานทีท่ ำงาน. อยางไรก็ตาม องคกรทีม่ ผี ลการดำเนินการ
ที่ดีจะมีกระบวนการที่นอกจากจะทำใหมั่นใจวาสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำแลว
ยังสามารถกาวไปไกลเกินกวาการสรางความปลอดภัยเริ่มแรก (Safety-first) ซึ่งรวมถึงการออกแบบ
กระบวนการเชิงรุก โดยใชขอมูลจากผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงาน
ทีป่ ลอดภัย. รวมถึงสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัยสำหรับลูกคาและผูม สี ว นไดสว นเสียในสถานทีข่ ององคกรดวย.
ความตอเนือ่ งของธุรกิจ และความสามารถในการฟน ตัว (Business Continuity and resilience). องคกร
ตองสามารถดำเนินการหลายดานเพือ่ เตรียมความพรอมสำหรับการพลิกผันทางธุรกิจ (disruption) ทีค่ าด
การณไวลว งหนา และในระหวางการพลิกผันทางธุรกิจ เพือ่ ปกปอง คาดการณลว งหนา และเพิม่ พูนความ
ผูกพันของพนักงานและลูกคา ผลการดำเนินการดานเครือขายอุปทานและการเงิน ผลิตภาพ และความ
ผาสุกของชุมชน . เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการฟน ตัว องคกรตองสรางความคลองตัวในวิถที อี่ งคกรเปนอยู.
องคกรที่มีความสามารถในการฟนตัว หลีกเลี่ยงการรวมศูนยที่ไมจำเปน ระบบบริหารที่มีพิธีรีตอง ความ
ซ้ำซอน และการมุงเนนภายใน หากแตองคกรตองเพิ่มความรวดเร็ว ความยืดหยุน ความเรียบงายและ
การตระหนักรูส ถานการณ. เพือ่ ใหเกิดความสามารถในการฟน ตัว ผูน ำตองสามารถตอบสนองอยางรวดเร็ว
ต อ ทั้ ง โอกาสและภั ย คุ ก คาม (ความคล อ งตั ว ) ปรั บ กลยุ ท ธ ใ ห เ ข า กั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
(รวมถึงรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก) และมีการกำกับดูแลทีแ่ ข็งแกรงดวยวัฒนธรรมแหงความไววางใจ.
เพือ่ ทำใหมนั่ ใจวาสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนือ่ งในภาวะฉุกเฉิน ดังนัน้ องคกรควรคำนึงถึงการปฏิบตั ิ

Criteria for Performance
108 TQA
Excellence Framework 2022-2023

คําอธิบายเกณฑ

การขององคกรทุกแงมมุ ทีจ่ ำเปนในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการใหแกลกู คา พันธกิจขององคกร ความ
ตองการและขอกำหนดของลูกคา จะเปนแนวทางใหองคกรกำหนดระดับการปฏิบัติการ ตัวอยางเชน
องคกรที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคมักมีความจำเปนตองใหความสำคัญในเรื่องนี้มากกวาองคกรที่ให
บริการดานอื่น.
องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร (รวมถึงองคกรภาครัฐ) ที่มีหนาที่แกไขปญหาในภาวะฉุกเฉิน มีความ
จำเปนมากทีจ่ ะตองมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการเสมอ. ความพยายามทำใหองคกรดำเนินงาน
ไดอยางตอเนือ่ ง ควรประสานกับความพยายามในการทำใหมนั่ ใจวาองคกรมีขอ มูลและสารสนเทศทีพ่ รอม
ใชงาน (หัวขอ 4.2)
องคกรควรวางแผนอยางระมัดระวังในการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอมูล และสารสนเทศ ใหพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องในทุกสถานการณ ไมวาจะเปนภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย. ในการวางแผนเหลานี้ ควรคำนึงถึงความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมด
ขององคกร รวมทั้งบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ. นอกจากนี้ ควรมีการ
ประสานใหสอดคลองกับแผนโดยรวมขององคกร เพือ่ ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนือ่ ง (หัวขอ 6.2)
และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.

ผลลัพธ
(Results) (หมวด 7)
หมวดนี้ ครอบคลุมผลลัพธทงั้ หมดทีจ่ ำเปนในการทำใหองคกรยัง่ ยืน ซึง่ รวมถึง ผลลัพธดา นกระบวนการ
และผลิตภัณฑที่สำคัญ ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ผลลัพธดานบุคลากร ผลลัพธดานระบบการนำ
องคกรและการกำกับดูแลองคกร และผลการดำเนินการดานการเงินและตลาดโดยรวม.
การมุงเนนที่ผลลัพธดังกลาวจะทำใหสามารถรักษาเจตจำนงของเกณฑนี้ ซึ่งไดแก การรักษาการนำ
เสนอคุณคาที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกคาและตลาด การมีผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยมสะทอนจากตัวชี้วัด
ดานการปฏิบัติการ รวมทั้งตัวชี้วัดดานการเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคล. หมวด 7 จึงเปนหมวด
ทีแ่ สดงสารสนเทศ “ในขณะทีเ่ กิดขึน้ จริง” (ตัววัดความกาวหนา) เพือ่ ประเมิน ปรับปรุง และสรางนวัตกรรม
ของกระบวนการและผลิตภัณฑ โดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธโดยรวมขององคกร.
ในขณะที่หมวด 7 ตรวจประเมินผลลัพธอยางกวาง ๆ องคกรควรใหความสำคัญกับการตรวจติดตาม
ผลลัพธทเี่ ปนผลจากการดำเนินการดานการปฏิบตั กิ าร และเปนตัวพยากรณผลการดำเนินการในอนาคต
ดวย.

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Results)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงผลลัพธการดำเนินการดานผลิตภัณฑและการปฏิบัติการที่สำคัญ เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและมีคุณคา ซึ่งจะทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและมีความผูกพัน
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ขอสังเกต
ตัววัดผลการดำเนินการของผลิตภัณฑ (Measures of Product Performance). หัวขอนี้เนนตัววัดผล
การดำเนินการดานผลิตภัณฑ ซึง่ เปนตัวชีว้ ดั ของมุมมองของลูกคา และการตัดสินใจทีม่ ผี ลตอการซือ้ การ
ปฏิสัมพันธ และความสัมพันธกับองคกรในอนาคต. ตัววัดผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑไดมาจาก
สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกคา ซึ่งรวบรวมไวในหมวด 3.
ตัวอยางตัววัดดานผลิตภัณฑ (Examples of Product Measures). การนำตัววัดดานผลิตภัณฑและ
บริการที่เหมาะสมมาใชอาจพิจารณาจากพื้นฐานตอไปนี้ การวัดคุณภาพภายใน ผลการใชงานจริงของ
ผลิตภัณฑ ระดับของเสีย ความผิดพลาดของการใหบริการ เวลาในการตอบสนอง และขอมูลเกี่ยวกับ
ความงายในการใชงาน หรือคุณลักษณะอื่นของผลิตภัณฑที่รวบรวมจากลูกคาขององคกรโดยหนวยงาน
อื่น รวมทั้งผลสำรวจลูกคาในการใชผลิตภัณฑและบริการ.
ผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑและตัวชี้วัดดานลูกคา (Product Performance and Customer
Indicators). คาสหสัมพันธระหวางผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑและบริการกับตัวชีว้ ดั ดานลูกคา เปน
เครือ่ งมือการจัดการทีส่ ำคัญอยางยิง่ สำหรับนำมาใชในหลายลักษณะ เชน (1) การกำหนดและการมุง เนน
ขอกำหนดทีส่ ำคัญดานคุณภาพและลูกคา (2) การระบุสงิ่ ทีท่ ำใหผลิตภัณฑและบริการแตกตางจากทีม่ อี ยู
ในตลาด และ (3) การหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการกับ
ผลความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา. คาสหสัมพันธนี้อาจชี้ใหเห็นสวนตลาดที่กำลังเกิดขึ้นใหม
หรือที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนความตองการที่สำคัญ หรือโอกาสที่ผลิตภัณฑจะลาสมัย.
ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency Measures).
ตัววัดและตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการอาจรวมถึง
• ผลการดำเนินการของระบบงานที่แสดงถึงการลดตนทุนไดมากขึ้น หรือมีผลิตภาพสูงขึ้น โดยการ
ใชทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก.
• การลดระดับการปลอยมลพิษ คารบอนฟุตพริ้นท หรือการใชพลังงาน.
• การลดปริมาณการปลอยของเสีย การใชประโยชนจากผลพลอยไดที่เกิดขึ้น และการนำของเสีย
กลับมาใชใหม.
• ตัวชี้วัดการตอบสนองภายในองคกร เชน รอบเวลา ความยืดหยุนของการผลิต เวลาคอยผลิตภัณฑ
เวลาที่ใชในการตั้งเครื่องจักร และเวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด.
• ผลการดำเนินการที่ดีขึ้นในดานการบริหารสำนักงานและดานสนับสนุนอื่น ๆ.
• ตัวชี้วัดประสิทธิผลของแนวทางดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร.
• ตัวชี้วัดเฉพาะทางธุรกิจ เชน อัตรานวัตกรรมและการเพิ่มการใชผลผลิตของผลิตภัณฑและ
กระบวนการ ผลลัพธจากการนำ Six Sigma ไปปฏิบัติ และการยอมรับสมรรถนะของผลิตภัณฑ
ณ เวลาที่สงมอบ.
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คําอธิบายเกณฑ

• ตัวชีว้ ดั ของเครือขายอุปทาน เชน การลดจำนวนสินคาคงคลังและการตรวจรับวัตถุดบิ การยกระดับ
คุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และการลดตนทุนใน
การจัดการเครือขายอุปทาน.
• ผลลัพธการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก เชน การตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001.
ตัววัดผลการดำเนินการขององคกรและการปฏิบตั กิ าร (Measures of Organizational and Operational
Performance). หัวขอนีก้ ระตุน ใหองคกรพัฒนาและใชตวั วัดทีเ่ ปนเอกลักษณและสรางสรรคในการติดตาม
กระบวนการที่สำคัญและการปรับปรุงการปฏิบัติการ. การพัฒนาตัววัดที่เปนเอกลักษณ ควรพิจารณาถึง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางผลการดำเนินการดานปฏิบตั กิ ารและคุณภาพ หรือผลการดำเนินการ
ดานผลิตภัณฑ. องคกรควรใชตวั วัดทีเ่ กีย่ วของและสำคัญในการประเมินผลการดำเนินการขององคกรและ
การปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด รวมถึงความพรอมขององคกรตอภัยพิบตั ิ ภาวะฉุกเฉิน และการผลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ.

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Results)
เจตจำนง
หัวขอนี้ถามถึงผลลัพธของผลการดำเนินการดานการมุงเนนลูกคา เพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรดำเนิน
การไดดีเพียงใดในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และสรางความผูกพันในระยะยาว.
ขอสังเกต
ผลการดำเนินการขององคกรในมุมมองของลูกคา (Your performance as viewed by your customers).
หัวขอนี้มุงคาดการณผลการดำเนินการขององคกรในมุมมองของลูกคาโดยใชขอมูลทั้งหมดที่มีความ
เกี่ยวของ. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของครอบคลุมถึง
• ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา.
• การรักษาลูกคาไว การไดลูกคา และการเสียลูกคา.
• ขอรองเรียนจากลูกคา การจัดการขอรองเรียน การแกปญหาขอรองเรียนอยางมีประสิทธิผล
การเรียกรองคาประกันผลิตภัณฑ.
• คุณคาผลิตภัณฑจากมุมมองของลูกคา โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา.
• การประเมินโดยลูกคาเรื่องความสะดวกในการติดตอองคกรและความงายในการใชผลิตภัณฑ
(ครอบคลุมถึงมารยาทในการใหบริการ).
• การสนับสนุนอยางเต็มที่ของลูกคาตอตราสินคาและผลิตภัณฑขององคกร.
• การใหรางวัล การจัดอันดับ และการไดรับการยกยองชมเชยจากลูกคาและองคกรอิสระอื่น ๆ.
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ความพึงพอใจสัมพัทธ (Relative satisfaction) สำหรับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของ
องคกรเทียบกับความพึงพอใจตอคูแขงและองคกรที่เทียบเคียงกันได ตัววัดและตัวชี้วัดอาจรวมถึงขอมูล
และสารสนเทศจากลูกคา จากลูกคาของคูแขงและจากองคกรอิสระอื่นๆ
ผลลัพธที่เหนือกวาความพึงพอใจ (Results that go Beyond Satisfaction). หัวขอนี้เนนผลลัพธดาน
การมุงเนนลูกคา ซึ่งเหนือกวาการวัดความพึงพอใจของลูกคา เพราะความผูกพันและความสัมพันธเปน
ตัวชี้วัดและตัววัดที่ดีกวาตอความสำเร็จในตลาดในอนาคต รวมถึงความยั่งยืนขององคกร.

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (Workforce-Focused Results)
เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงผลลัพธดา นการมุง เนนบุคลากร เพือ่ แสดงใหเห็นวาองคกรสามารถสรางและรักษาสภาพ
แวดลอมในการทำงานทีเ่ พิม่ ผลิตภาพ มีความเอือ้ อาทร ความผูกพัน และการเรียนรูใ หแกบคุ ลากรทัง้ หมด
ไดดีเพียงใด.
ขอสังเกต
ปจจัยของผลลัพธดานบุคลากร (Workforce Results Factors). ผลลัพธที่รายงานนี้อาจรวมถึงปจจัย
ทั่วไปหรือปจจัยเฉพาะขององคกร. ปจจัยทั่วไป อาจครอบคลุมถึงความปลอดภัย การขาดงาน การลา
ออก ความพึงพอใจ และขอรองเรียน (ขอรองทุกข) ของพนักงาน. สำหรับตัววัดบางตัว เชน การขาดงาน
และการลาออก อาจมีการเปรียบเทียบในระดับทองถิน่ หรือระดับภูมภิ าคตามความเหมาะสม. ปจจัยเฉพาะ
ขององคกร คือ ตัววัดที่องคกรใชประเมินบรรยากาศในการทำงานและความผูกพันของบุคลากร. ปจจัย
เหลานี้อาจรวมถึงขอบเขตของการฝกอบรม การฝกอบรมซ้ำ หรือการฝกอบรมขามสายงาน เพื่อใหบรรลุ
ความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ขอบเขตและความสำเร็จของการใหอำนาจ
ในการตัดสินใจ ความรวมมือระหวางสหภาพและฝายจัดการ หรืออาสาสมัครที่เขารวมกิจกรรมของ
กระบวนการและโปรแกรม/แผนงานกิจกรรมตาง ๆ.
ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร (Workforce Capacity and Capability). ผลลัพธของ
ตัวชีว้ ดั ดานขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากรอาจรวมถึงจำนวนบุคลากรในแตละระดับ (staffing
levels) และการมีใบรับรองวิทยฐานะ (Certifications) สำหรับทักษะทีจ่ ำเปน. อาจรวมทัง้ การปรับโครงสราง
ขององคกร การหมุนเวียนงานทีอ่ อกแบบเพือ่ ตอบสนองตอทิศทางในระดับกลยุทธหรือขอกำหนดของลูกคา.
สินคาคางสงหรือการลดลงของสินคาคางสงอาจเปนตัวชีว้ ดั ของความทาทายหรือการปรับปรุงดานขีดความ
สามารถหรืออัตรากำลังตามลำดับ.
ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement). ตัววัดผลลัพธที่รายงานตัวชี้วัดความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจหนางาน วัฒนธรรมองคกร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร. ผลลัพธที่รายงานนี้อาจรวมถึงขอมูลที่เปนปจจัยนำเขา
เชน จำนวนรางวัลที่เปนเงิน แตจุดเนนสำคัญควรเปนขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์.
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร
(Leadership and Governance Results)

คําอธิบายเกณฑ

ตัวอยางของตัววัดผลสัมฤทธิ์ อาจไดแก การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรมากยิ่งขึ้นเปนผลมาจากการ
ริเริ่มโครงการยกยองชมเชยเพื่อนรวมงาน หรือการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรที่ไดรับการเลื่อนตำแหนง
ไปเปนผูนำเปนผลมาจากโปรแกรมการพัฒนาผูนำขององคกร.

เจตจำนง
หัวขอนีถ้ ามถึงผลลัพธทสี่ ำคัญขององคกรในเรือ่ งการนำองคกรโดยผูน ำระดับสูงและการกำกับดูแลองคกร
เพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่ดี การเปนองคกรที่มีจริยธรรม ซึ่งทำใหบรรลุผลดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม.
ขอสังเกต
ความสำคัญของมาตรฐานจริยธรรม (Importance of High Ethical Standards). องคกรตองมีการ
ปฏิบตั อิ ยางจริงจัง และแสดงใหเห็นวาการประพฤติปฏิบตั โิ ดยรวมมีมาตรฐานสูง โดยไมขนึ้ กับวาสังคมมี
การเพงเล็งมากขึ้นในเรื่องการกำกับดูแลองคกรและภาระความรับผิดชอบดานการเงิน จริยธรรม ภาระ
ความรับผิดชอบของผูน ำ. คณะกรรมการกำกับดูแลองคกรและผูน ำระดับสูงควรติดตามตัววัดผลการดำเนิน
การที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ และสื่อสารผลการดำเนินการดังกลาวใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู.
ผลลัพธที่รายงาน (Results to Report). ผลลัพธขององคกรควรรวมถึงความสำเร็จที่โดดเดนในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ผลการตรวจสอบโดย
หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่สนับสนุนทุนสำรองตามความเหมาะสม ผลลัพธตาง ๆ ควรรวมถึงการ
สนับสนุนความผาสุกและผลประโยชนของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ.
การถูกตอตานหรือลงโทษ (Sanctions or Adverse Actions). หากองคกรเคยถูกตอตานหรือลงโทษ
ภายใตกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ หรือสัญญา ในชวง 5 ปที่ผานมา องคกรควรสรุปเหตุการณและ
สภาพปจจุบันใหทราบ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อปองกันการเกิดซ้ำดวย.

7.5 ผลลัพธดานการเงิน ตลาด และกลยุทธ
(Financial, Market, and Strategy Results)
เจตจำนง
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลัพธดานการเงินและตลาดที่สำคัญ เพื่อใหเขาใจถึงความมั่นคงทางการเงิน
รวมทั้งความทาทายและความสำเร็จดานตลาดขององคกร. นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินความสำเร็จของ
กลยุทธองคกรอีกดวย.
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ขอสังเกต
บทบาทของผูน ำระดับสูง (Senior Leaders’ Role). ตัววัดทีร่ ายงานในหัวขอนีเ้ ปนตัววัดทีผ่ นู ำระดับสูง
ใชในการติดตามผลอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ประเมินผลการดำเนินการและความมัน่ คงทางการเงินขององคกร.
ตัววัดที่เหมาะสม (Appropriate Measures to Report). นอกเหนือจากตัววัดในหัวขอ 7.5ก.(1)
ตัววัดและตัวชี้วัดดานการเงินที่เหมาะสม อาจรวมถึงรายได งบประมาณ กำไรหรือขาดทุน ฐานะดาน
เงินสด (cash position) มูลคาสินทรัพยสุทธิ (net assets) อัตราสวนหนี้สนิ (debt leverage) วงจรเงินสด
(cash-to-cash cycle time) กำไรสุทธิตอหุน ประสิทธิภาพของการดำเนินการดานการเงิน การเก็บเงิน
(collections) การเรียกเก็บเงิน (billing) การบริหารลูกหนี้ (receivables) และผลตอบแทนทางการเงิน.
ตัววัดผลการดำเนินการดานตลาดอาจรวมถึงตัววัดการเติบโตทางธุรกิจ ผลิตภัณฑใหมและการเขาสู
ตลาดใหม หรือสัดสวนรายไดของผลิตภัณฑใหม.
ตัววัดการนำกลยุทธไปปฏิบัติ (Measures of Strategy Implementation). เนื่องจากองคกรจำนวน
มากมักมีปญหาในการกำหนดตัววัดที่เหมาะสม การวัดความกาวหนาของความสำเร็จตามกลยุทธเปน
เรือ่ งทีท่ า ทายอยางยิง่ . ตัววัดความกาวหนาดังกลาวมักไดมาจากการกำหนดผลลัพธทสี่ ะทอนเปาประสงค
ของผลสำเร็จทายสุดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเสียกอน จากนัน้ จึงใชเปาประสงคดงั กลาวมากำหนดตัว
วัดในชวงกลาง.
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คานิยมและแนวคิดหลัก
คานิยมและแนวคิดหลักของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนความเชื่อและพฤติกรรมที่พบวาฝงลึก
อยูใ นองคกรทีม่ ผี ลการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศหลายแหง. คานิยมและแนวคิดหลักเหลานี้ เปนรากฐานการบู
รณาการระหวางผลการดำเนินการทีส่ ำคัญและขอกำหนดของการปฏิบตั กิ ารภายใตการมุง เนนผลลัพธ กอ
ใหเกิดพื้นฐานการปฏิบัติ การปอนกลับ และความยั่งยืนขององคกร.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ จัดทำขึ้นโดยอาศัยคานิยมและแนวคิดหลักตาง ๆ ดังนี้
• มุมมองในเชิงระบบ.
• การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน.
• ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา.
• การใหความสำคัญกับบุคลากร.
• ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว
• การมุงเนนความสำเร็จ และการจัดการเพื่อนวัตกรรม.
• การจัดการโดยใชขอมูลจริง.
• การตอบแทนสังคม.
• จริยธรรมและความโปรงใส.
• การสงมอบคุณคาและผลลัพธ.

คานิยมและแนวคิดหลัก

(Core Values and Concepts)
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มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)
มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการกับองคประกอบทุกสวนขององคกรใหเปนองคกรหนึ่งเดียว
เพือ่ บรรลุพนั ธกิจ ความสำเร็จอยางตอเนือ่ ง และผลการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศ. มุมมองเชิงระบบ ยังหมาย
ถึงการจัดการองคกรภายใตบริบทของระบบนิเวศทีเ่ ชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน ซึง่ แสดงใหเห็นถึงโอกาสสำหรับ
ความสัมพันธใหม และอาจเปนความสัมพันธที่เปนนวัตกรรม.
การจัดการผลการดำเนินการโดยรวมขององคกรจะประสบความสำเร็จได ตองอาศัยการตระหนักรูว า
องคกรเปนระบบทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชือ่ มโยงกัน. การสังเคราะหในประเด็นเฉพาะของแตละองคกร ความ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ เปนสิ่งที่ทำใหระบบประสบความสำเร็จ. “การ
สังเคราะห” (synthesis) หมายถึง การมองภาพรวมขององคกรโดยใชความตองการทีส่ ำคัญของธุรกิจ รวม
ถึงสมรรถนะหลักขององคกร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ระบบงาน และความตองการของ
บุคลากร. “ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระดับองคกร เพื่อ
ทำใหมั่นใจวาแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏิบัติการตาง ๆ มีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน. “การบูรณาการ” เปนการตอยอดจากความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพือ่ ใหองคประกอบ
แตละสวนของระบบการจัดการผลการดำเนินการขององคกรมีการปฏิบตั กิ ารอยางเชือ่ มโยงกันเต็มทีแ่ บบ
ครบวงจร และเปนประโยชนรวมกันเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ตองการ.
นอกจากนี้ องคกรอยูภายในระบบนิเวศธุรกิจ – เครือขายองคกรตาง ๆ รวมถึงพันธมิตร ผูสงมอบ
ผูใหความรวมมือ คูแขง ลูกคา ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกภาคสวนหรือ
อุตสาหกรรม. ภายในระบบขนาดใหญนี้ บทบาทระหวางองคกรอาจเปนไปอยางลื่นไหล เมื่อมีโอกาสเกิด
ขึน้ และจำเปนตองเปลีย่ นแปลง. สำหรับระบบนิเวศธุรกิจ การสังเคราะหหมายถึง การเขาใจวาองคกรเปน
สวนหนึ่งของภาพรวมใหญ ซึ่งรวมคุณสมบัติที่สำคัญที่องคกรมีสวนรวมในการใหและตองไดรับจาก
พันธมิตร ผูใหความรวมมือ คูแขง ลูกคา ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของอื่น ๆ รวมทั้งผูที่เดิมไมถือวาเปน
คูความรวมมือกัน.
แนวคิดดังกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นในภาพรวมการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหง
ชาติ (หนา 8) มุมมองเชิงระบบ ครอบคลุมถึงการที่ผูนำระดับสูงขององคกรใหความสำคัญตอทิศทาง
เชิงกลยุทธและการมุง เนนลูกคา ซึง่ หมายความวา ผูน ำระดับสูงตองตรวจติดตาม ตอบสนอง และจัดการ
ผลการดำเนินการ โดยอาศัยผลลัพธเปนพื้นฐาน. นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบ ยังหมายรวมถึงการใชตัว
วัด ตัวชี้วัด สมรรถนะหลักขององคกร และความรูขององคกร เพื่อสรางกลยุทธที่สำคัญ และเชื่อมโยง
กลยุทธเหลานั้นเขากับระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ จัดการความเสี่ยง และจัดสรรทรัพยากรใหมี
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการโดยรวม และทำใหลูกคาและผูมี
สวนไดสวนเสียพึงพอใจ. คานิยมและแนวคิดหลัก เกณฑทั้ง 7 หมวด และแนวทางการใหคะแนน เปน
องคประกอบพื้นฐานของกลไกการบูรณาการระบบเขาดวยกัน.
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ผูน ำระดับสูงขององคกรควรกำหนดวิสยั ทัศน สรางบรรยากาศทีม่ งุ เนนลูกคา สรางคานิยมและจริยธรรม
ขององคกรทีม่ คี วามชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทัง้ กำหนดความคาดหวังทีส่ งู สำหรับบุคลากร. วิสยั ทัศน
คานิยม และความคาดหวังขององคกร ควรมีความสมดุลระหวางความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสียทุก
กลุม. ผูนำตองกำกับใหมีการสรางกลยุทธ ระบบ และวิธีการตาง ๆ เพื่อการสรางความรูและขีดความ
สามารถ ใหอำนาจการตัดสินใจแกบคุ ลากร ใชประโยชนอยางเต็มทีจ่ ากความหลากหลาย กระตุน ใหเกิด
การสรางนวัตกรรม จัดการความเสี่ยง ทำใหมั่นใจถึงความสามารถในการฟนฟู มีภาระความรับผิดชอบ
(accountability) บรรลุผลการดำเนินการที่เปนเลิศ ซึ่งจะนำไปสูความสำเร็จอยางตอเนื่องขององคกร.
คานิยมและกลยุทธทไี่ ดกำหนดไว ควรชวยชีน้ ำการดำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร. ผูน ำ
ระดับสูงตองสรางแรงบันดาลใจ กระตุน และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทำใหองคกร
ประสบความสำเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และสามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง. ผูน ำระดับ
สูงตองมีความรับผิดชอบตอการปฏิบตั กิ ารและผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร โดย
คณะกรรมการชุดนีต้ อ งรับผิดชอบตอผูม สี วนไดสว นเสียทุกกลุม ทัง้ ในดานจริยธรรม การปฏิบตั กิ าร รวม
ทั้งผลการดำเนินการขององคกรและของผูนำระดับสูงดวย.
ผูน ำระดับสูงควรปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี โดยการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม และมีสว นรวม
ดวยตนเองในเรือ่ งการวางแผน การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ กือ้ หนุนตอการสรางนวัตกรรม การสือ่ สาร การ
สอนงานและสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร การพัฒนาผูนำในอนาคต การยกยองชมเชยบุคลากร การสง
เสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวม และการทบทวนผลการดำเนินการขององคกร. ผูนำระดับสูงควร
แสดงใหเห็นถึงความจริงใจและการยอมรับความผิดพลาด รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง.
นอกจากนี้ ในเรือ่ งการเปนแบบอยางทีด่ ี ผูน ำระดับสูงมุง มัน่ สงเสริมจริยธรรม คานิยม และความคาดหวัง
ขององคกรไปพรอม ๆ กับการสรางภาวะผูน ำ ความมุง มัน่ และความคิดริเริม่ ใหเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องคกร.

คานิยมและแนวคิดหลัก
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ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา (Customer-Focused Excellence)
เนื่องจากลูกคาขององคกรเปนผูตัดสินผลการดำเนินการและคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ.
ดังนัน้ องคกรจึงตองคำนึงถึงคุณลักษณะและลักษณะทัง้ หมดของผลิตภัณฑและบริการ รวมทัง้ ชองทางใน
การเขาถึงและสนับสนุนลูกคา และคานิยมและพฤติกรรมทั้งหมดขององคกร เพื่อเปนการสงมอบคุณคา
ใหแกลกู คาเหลานี้ ซึง่ จะนำไปสูก ารไดลูกคาใหม ความพึงพอใจ ความนิยม ความเชือ่ มัน่ และความภักดี
ของลูกคา การกลาวถึงในทางที่ดี รวมทั้งความสำเร็จอยางตอเนื่องของธุรกิจในที่สุด. ความเปนเลิศที่มุง
เนนลูกคา ประกอบดวยสวนทีเ่ ปนปจจุบนั และอนาคต คือ การเขาใจความปรารถนาของลูกคาในปจจุบนั
และการคาดการณความปรารถนาของลูกคาและโอกาสของตลาดในอนาคต.
คุณคาและความพึงพอใจของลูกคาอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ทีม่ าจากประสบการณทั้งหมด
ที่ลูกคามีกับองคกร. ปจจัยดังกลาวรวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งชวยสรางความไว
วางใจ ความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกคา.
ความเปนเลิศทีม่ งุ เนนลูกคามีความหมายมากกวาการลดของเสียและความผิดพลาด หรือการทำตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำหนดไว หรือการลดขอรองเรียนจากลูกคา. อยางไรก็ตาม ปจจัยเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีม่ ผี ลตอมุม
มองลูกคาที่มีตอองคกร และเปนสิ่งสำคัญในเรื่องความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา. นอกจากนี้ ความสำเร็จ
ขององคกรในการแกปญหาของเสีย ความผิดพลาดของการใหบริการ และขอบกพรอง การสงเสริมความ
เทาเทียมและการมีสวนรวม การปรับตัวตอการพลิกผันทางธุรกิจ และการพิทักษขอมูลสารสนเทศของ
ลูกคา เปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งในการรักษาลูกคาและการสรางความสัมพันธกบั ลูกคาในระยะยาว.
องคกรทีม่ งุ เนนลูกคาไมเพียงแตใหความสำคัญตอลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทีต่ อบสนองความ
ตองการพืน้ ฐานของลูกคาเทานัน้ แตยงั ตองใหความสำคัญตอคุณลักษณะและลักษณะทีท่ ำใหองคกรแตก
ตางจากคูแขง. ความแตกตางนั้นอาจเกิดจากการที่องคกรเรงพัฒนาผลิตภัณฑ เสนอสิ่งใหมหรือสิ่งที่
ปรับปรุงใหมตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย หรือประสบการณลกู คา การนำเสนอผลิตภัณฑพรอม
บริการ ราคา การผลิตและบริการ และการตอบแทนสังคม หรือความสัมพันธพเิ ศษกับลูกคา ซึง่ อาจรวม
ถึงการมีสวนรวมในเครือขายพันธมิตรหรือเครือขายความรวมมือ เครือขายพหุพาคี (ระบบนิเทศธุรกิจ)
ขององคกรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพประสิทธิผลและนวัตกรรม.
ดังนั้น ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาจึงเปนแนวคิดเชิงกลยุทธที่มุงเนนการใหไดลูกคาใหม การรักษา
ลูกคาเดิมและการทำใหลูกคาเกิดความภักดี ระดับการรับรูของตราสินคาที่แข็งแกรง การเพิ่มสวนแบง
ตลาด รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ. นอกจากนี้ องคกรตองมีความไวตอความตองการของลูกคาและตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความผูกพันของลูกคา. องคกรตองรับฟง
เสียงของลูกคาอยางตั้งใจ และตองคาดการณความเปลี่ยนแปลงในตลาด. ดังนั้น ความเปนเลิศที่มุงเนน
ลูกคา จึงตองประกอบดวยวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคาและความคลองตัว.
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ความสำเร็จขององคกรขึน้ กับบุคลากรทีม่ คี วามผูกพัน ซึง่ เกิดจากการไดทำงานทีม่ คี วามหมาย ทิศทาง
องคกรที่ชัดเจน โอกาสในการเรียนรู ภาระความรับผิดชอบในผลการดำเนินการ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย มีความไวเนื้อเชื่อใจ และใหความรวมมือซึ่งกันและกัน. องคกรที่ประสบความสำเร็จจะตองมี
วัฒนธรรม ความเทาเทียม และการมีสวนรวม ที่ใชประโยชนจากความหลากหลายของภูมิหลังและ
คุณลักษณะ ความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจของบุคลากร พันธมิตร และและผูใหความ
รวมมือ. การสงเสริมความเทาเทียม หมายถึง การทำใหมนั่ ใจวาลูกคาและบุคลากรทัง้ หมดไดรบั การปฏิบตั ิ
ที่เปนธรรม และบุคลากรทั้งหมดสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน. การมีสวนรวม หมายถึง การให
อำนาจการตัดสินใจตอการมีสวนรวมและการสงเสริมความรูสึกเปนเจาของ. นอกจากนี้ องคกรที่ประสบ
ความสำเร็จจะใหความสำคัญแกบุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมในองคกร เชนเดียวกับที่ใหความสำคัญแก
ลูกคา ชุมชน ผูถือหุน และคนอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานขององคกร.
การใหความสำคัญกับบุคลากร หมายถึง ความมุงมั่นตอการสรางความผูกพัน การพัฒนา และความ
ผาสุกของบุคลากร. ความทาทายที่สำคัญในการใหความสำคัญกับบุคลากร มีดังนี้
1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนำองคกรที่มีตอความสำเร็จของบุคลากร.
2) การสรางระบบจูงใจและยกยองชมเชยหรือใหรางวัลทีน่ อกเหนือไปจากระบบการใหผลตอบแทนตามปกติ.
3) สนับสนุนความสมดุลของชีวติ และการทำงานผานการปฏิบตั งิ านแบบยืดหยุน ซึง่ ปรับใหเหมาะกับ
สถานที่ทำงานและความจำเปนในชีวิตที่แตกตางกัน
4) การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ กือ้ หนุนการมีสว นรวม ความเทาเทียม สำหรับบุคลากรทีม่ คี วามหลากหลาย.
5) ขอเสนอดานการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากรที่มีในองคกร.
6) การใหการสนับสนุนระหวางการพลิกผันทางธุรกิจและการเปลี่ยนผาน
7) การแบงปนความรูขององคกรเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการลูกคา และชวยใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดดียิ่งขึ้น.
8) การสรางสภาพแวดลอมทีส่ ง เสริมใหบคุ ลากรยอมรับความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสีย
อยางรอบดาน เพื่อทำใหเกิดนวัตกรรม.
9) การสรางระบบความรับผิดชอบในผลการดำเนินการของบุคลากรและองคกร.
ดวยการทำงานจากระยะทางไกลทีเ่ พิม่ มากขึน้ ความทาทายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาคือการทำใหมนั่ ใจวาบุคลากร
ที่แยกยายกันอยูตามภูมิลำเนาตาง ๆ ไดรับประโยชนจากการไดทำงานที่มีความหมาย ทิศทางองคกรที่
ชัดเจน โอกาสในการเรียนรู ภาระความรับผิดชอบในผลการดำเนินการ.
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ความสำเร็จของบุคลากร รวมทั้งผูนำ ขึ้นอยูกับการที่บุคลากรมีโอกาสที่จะเรียนรู. การเรียนรู หมาย
รวมถึงการเตรียมบุคลากรสำหรับสมรรถนะหลักในอนาคตขององคกรดวย. การสอนงานในขณะปฏิบัติ
งานเปนวิธกี ารพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามคุม คา โดยเชือ่ มโยงกับเรือ่ งการฝกอบรมกับความจำเปนดานอัตรา
กำลังขององคกร. ในองคกรที่มีอาสาสมัคร การพัฒนาตนเองและการเรียนรูของอาสาสมัครแตละคนถือ
เปนสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเชนกัน.
องคกรตองสรางและใหคุณคากับระบบนิเวศธุรกิจทั้งการเปนพันธมิตรและคูความรวมมือภายในและ
ภายนอก และพันธมิตรแบบพหุภาคี ทั้งกับกับบุคลากรและองคกรอื่น เพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค
โดยรวมไดดีขึ้น. ความรวมมือภายในองคกร อาจรวมถึงความรวมมือระหวางบุคลากรและผูบริหาร. การ
สรางความรวมมือภายในองคกร อาจเกี่ยวของกับการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางบุคลากรขาม
สายงานในหนวยงานตาง ๆ และสาขาตาง ๆ หรือระหวางพนักงานและอาสาสมัคร เพื่อทำใหเกิดความ
ยืดหยุนมากขึ้น การตอบสนอง การเรียนรู และการแบงปนความรู. เมื่อผลิตภัณฑและบริการมีความเปน
สหสาขามากขึ้นเรื่อยๆ องคกรอาจตองการรูปแบบธุรกิจและระบบนิเวศธุรกิจใหม ๆ รวมถึงการเปน
พันธมิตรกับคูแขง หรือองคกรนอกขอบเขตอุตสาหกรรม สมาคม และเครือขายที่มีคุณคา.

ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว (Agility and Resilience)
ความสำเร็จในภาวะปจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาและมีการแขงขันในระดับโลก จำเปนตอง
อาศัยความคลองตัวและความสามารถในการฟน ตัวขององคกร. ความคลองตัว หมายถึง ขีดความสามารถ
ในการเปลีย่ นแปลงอยางฉับไวและความยืดหยุน ในการปฏิบตั กิ าร. ความสามารถในการฟน ตัวขององคกร
หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ เตรียมรับมือ และกูค นื สูส ภาพเดิมจากภัยพิบตั ิ เหตุฉกุ เฉิน และ
การพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ และเมื่อเกิดการพลิกผันทางธุรกิจ คือการปกปองและยกระดับความผูกพัน
ของบุคลากรและลูกคา เครือขายอุปทานและผลการดำเนินการดานการเงินขององคกร รวมทัง้ ความผาสุก
ของชุมชน. ความสามารถในการฟนตัว รวมถึงความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนแผน กระบวนการ และ
ความสัมพันธ เมื่อสถานการณบังคับ.
หลายองคกรตองลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑหรือบริการใหมหรือทีป่ รับปรุงใหมเขาสูต ลาด และ
เพือ่ ตอบสนองอยางรวดเร็วตอประเด็นปญหาสังคมใหม ๆ. เหตุการณทที่ ำใหเกิดภาวะชะงักงันบอยครัง้
ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือการเกิดผลิตภัณฑใหม วิกฤตเศรษฐกิจ
เหตุการณรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศ หรือเสียงเรียกรองจากชุมชนหรือสังคม ดังนั้น องคกรจึงตองมี
ความสามารถในการรับมือกับการจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงดวยรอบเวลาที่สั้นลง. การ
ปรับปรุงเรือ่ งเวลาในการตอบสนองมักตองอาศัยระบบงานใหม การตัดสินใจอยางรวดเร็ว ลดระบบบริหาร
แบบมีพธิ รี ตี อง การปรับโครงสรางของกระบวนการทำงานใหเรียบงายขึน้ เครือขายผูส ง มอบและพันธมิตร
ที่คลองตัว และมีประสิทธิภาพ หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีก
กระบวนการหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปสูอีกสถานที่หนึ่งอยางรวดเร็ว
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คานิยมและแนวคิดหลัก

ตัววัดที่เกี่ยวกับเวลาในทุกแงมุมมีความสำคัญมากขึ้น และตัววัดรอบเวลากลายเปนตัววัดที่สำคัญตัว
หนึ่งของกระบวนการ. การใหความสำคัญเรื่องเวลายังกอใหเกิดประโยชนสำคัญอื่น ๆ เชน การปรับปรุง
เวลาทีใ่ ชในการดำเนินงานจะสงผลตอการปรับปรุงหรือการเปลีย่ นแปลงระบบงาน องคกร คุณภาพ ตนทุน
การบูรณาการหวงโซอุปทาน ผลิตภาพ และความสำเร็จอยางตอเนื่อง ในสภาพเศรษฐกิจที่ทาทายไป
พรอม ๆ กัน. ปจจัยความสำเร็จในการตอบสนองความทาทายเชิงแขงขัน คือ ระยะเวลาตั้งแตออกแบบ
จนออกสูต ลาด หรือรอบเวลาในการสรางนวัตกรรม. องคกรจำเปนตองบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ จากขัน้
ตอนหนึง่ ไปสูอ กี ขัน้ ตอนหนึง่ อยางรวดเร็ว จากการวิจยั และแนวความคิดไปสูก ารนำไปใชในเชิงพาณิชยได
เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลาของตลาด. เหตุการณทที่ ำใหเกิดการพลิกผันทางธุรกิจบอย
ครัง้ ซึง่ อาจสืบเนือ่ งมาจากการเกิดขึน้ ของวิกฤตเศรษฐกิจ เหตุการณรนุ แรงจากสภาพภูมอิ ากาศ เสียงเรียก
รองจากชุมชนหรือสังคม หรือนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือการเกิดผลิตภัณฑใหม. เพื่อใหองคกรมีความ
สามารถในการฟนตัว คณะผูนำตองปลูกฝงความคลองตัวในการคาดการณโอกาสและภัยคุกคาม ปรับ
กลยุทธใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และมีการกำกับดูแลที่แข็งแกรงดวยวัฒนธรรมแหงความไว
วางใจ. องคกรตองยอมรับกระบวนการคิดทีม่ ขี อ มูลสนับสนุนและจัดใหพนักงานมีการเรียนรูท กั ษะใหม ๆ
อยางตอเนื่อง.
ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว อาจประสบความสำเร็จ ตลอดระบบนิเวศธุรกิจของ
องคกร โดยผานความรวมมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ ซี่งอาจมีสมรรนะหลักที่เติมเต็มใหแกองคกร และอาจ
ทำใหองคกรสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็วตอการพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ การเขาสูตลาดใหม หรือ
การคิดทบทวนใหมถงึ การนำเสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกลกู คาในบริบททีก่ วางขึน้ . ระบบนิเวศธุรกิจ
ขององคกรอาจชวยผสมผสานและเสริมความแข็งแกรงและสมรรถนะหลักขององคกรหรือขีดความสามารถ
ของผูนำของทั้งสององคกรในประเด็นที่เปนความสนใจรวมกันไดอยางรวดเร็ว นำมาซึ่งความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธใหม ๆ ขององคกรอีกดวย. ผลลัพธทไี่ ดอาจเปนระบบนิเวศธุรกิจทีก่ วางขวาง พึง่ พาซึง่ กันและ
กัน และคลองตัว ซึ่งรวมถึงพันธมิตรและคูความรวมมือแบบดั้งเดิม รวมทั้งคูแขง ลูกคา ชุมชน และ
องคกรภายนอกภาคสวนหรืออุตสาหกรรม.
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การเรียนรูระดับองคกร (Organizational Learning)
การบรรลุผลการดำเนินการขององคกรในระดับสูงสุด องคกรจำเปนตองมีแนวทางการนำไปปฏิบตั เิ ปน
อยางดีในเรื่องการเรียนรูระดับองคกร ซึ่งรวมถึงการแบงปนความรูผานกระบวนการที่เปนระบบ. ดังนั้น
บุคลากรทีไ่ ดรบั การอบรมขามสายงานและไดรบั การใหอำนาจในการตัดสินใจ รวมทัง้ การจัดการองคความ
รูข ององคกรใหทนั สมัยและมีประสิทธิผล จึงมีความสำคัญอยางยิง่ ในบรรยากาศการเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั .
การเรียนรูระดับองคกร ประกอบดวย การปรับปรุงแนวทางที่มีอยูแลวอยางตอเนื่อง การปรับใชวิธีปฏิบัติ
ทีเ่ ปนเลิศและนวัตกรรม และการไมทำการเปลีย่ นแปลงหรือนวัตกรรมตอ หรือการสรางนวัตกรรมทีน่ ำไป
สูเปาประสงคใหม แนวทางใหม ผลิตภัณฑและตลาดใหม.
การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งหมายความวา การเรียนรูควรเปน
1) สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันที่ทำจนเปนกิจวัตร.
2) สิ่งที่สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุโดยตรง (รากเหงาของปญหา).
3) การเนนการสรางองคความรูและแบงปนความรูทั่วทั้งองคกร.
4) สิง่ ทีเ่ กิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญและมีความหมาย รวมทัง้ การสรางนวัตกรรม.
แหลงการเรียนรูในองคกร ไดแก ความคิดของพนักงานและอาสาสมัคร ผลการวิจัยและพัฒนาขอมูล
จากลูกคา การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ผลการดำเนินการของคูแขง และกระบวนการเทียบเคียง
รวมทั้งระบบนิเวศธุรกิจขององคกร.
การเรียนรูระดับองคกร สงผลดังนี้
1) การเพิ่มมูลคาใหแกลูกคาผานผลิตภัณฑใหมหรือที่ปรับปรุงใหม และการบริการลูกคา.
2) การสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ.
3) การสรางและปรับปรุงกระบวนการใหมหรือรูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม.
4) การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสูญเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ.
5) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคกร.
6) การเพิ่มความสามารถในการดำเนินการขององคกรเพื่อการตอบแทนสังคม.
7) ความคลองตัวอยางสูงในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพลิกผันทางธุรกิจ.
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การสรางองคกรทีป่ ระสบความสำเร็จในปจจุบนั และในอนาคตตองอาศัยความเขาใจปจจัยตาง ๆ ทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาวทีม่ ผี ลกระทบตอองคกรและตลาด. นอกจากนี้ ยังตองอาศัยความสามารถในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมขององคกร.
ในการรักษาความสำเร็จอยางยัง่ ยืน องคกรตองจัดการกับความไมแนนอนของสภาพแวดลอม รวมถึง
การสรางความสมดุลระหวางความตองการระยะสัน้ ของผูม สี ว นไดสว นเสียบางกลุม กับความจำเปนในการ
ลงทุนในระยะยาวเพื่อความสำเร็จ. ในการสรางความยั่งยืนและเปนผูนำดานผลการดำเนินการ องคกร
ตองมีแนวทางทีม่ งุ เนนอนาคตอยางชัดเจน และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางพันธะระยะยาวกับผูม สี ว นไดสว น
เสียที่สำคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร ผูถือหุน สาธารณชน และชุมชนขององคกร ซึ่ง
ตองอาศัยความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนแผน กระบวนการ และความสัมพันธ เมื่อสถานการณบังคับ.
การวางแผนงานขององคกรและการจัดสรรทรัพยากรจึงควรคาดการณลว งหนาถึงปจจัยตาง ๆ กลาว
คือ ความคาดหวังของลูกคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โอกาสในการสรางรูปแบบธุรกิจใหม และความ
รวมมือหรือการเปนพันธมิตรใหม ๆ วิกฤตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ เหตุการณทที่ ำใหเกิดภาวะชะงัก
งันของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาดานเทคโนโลยี ความจำเปนดานอัตรากำลังและขีดความ
สามารถ ความตองการและความคาดหวังของชุมชนและสังคม ตลาดที่มีการแขงขันสูง ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร การเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบขอบังคับตาง
ๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธของคูแขง ดังนั้น วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและการจัดสรรทรัพยากร
ขององคกร จึงตองรองรับปจจัยดังกลาวดวย. การมุงเนนความสำเร็จ ครอบคลุมถึงการทำใหมั่นใจถึง
ความสามารถในการฟน ตัว การพัฒนาผูน ำ บุคลากร และผูส ง มอบ การวางแผนเตรียมผูร บั หนาทีต่ อ เนือ่ ง
สำหรับผูน ำระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผล การสรางสภาพแวดลอมทีส่ นับสนุนความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมิน
ผล ตลอดทั้งการคาดการณถึงประเด็นการตอบแทนสังคมและความกังวลของสังคม.
นอกจากนี้ การมุงเนนความสำเร็จ ยังครอบคลุมถึงการมุงเนนนวัตกรรม นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญเพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ โปรแกรม กระบวนการ การปฏิบตั กิ าร รูปแบบทางธุรกิจขององคกร
หรือความผาสุกของสังคม เพือ่ สรางคุณคาใหมใหแกผมู สี ว นไดสว นเสีย. นวัตกรรมควรนำองคกรไปสูม ติ ิ
ใหมในการดำเนินการ และความสำเร็จ. นวัตกรรมอาจมีอยูใ นองคกรทุกขนาด ทุกประเภท และทุกระดับ
พัฒนาการ ในบางกรณี นวัตกรรมอาจเปนจุดกำเนิดขององคกร ในระบบงานและกระบวนการทำงานที่
พัฒนาขึ้นตามระดับพัฒนาการขององคกร.
นวัตกรรมมีความสำคัญตอการปฏิบตั กิ าร ระบบงาน และกระบวนการทำงานขององคกรในทุก ๆ ดาน.
การสรางนวัตกรรมใชประโยชนจากสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ
และความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน. นวัตกรรมและการปรับปรุงใหดขี นึ้ อยาง
ตอเนือ่ งเปนแนวคิดทีแ่ ตกตางกัน แตเติมเต็มซึง่ กันและกัน. องคกรทีป่ ระสบความสำเร็จใชทงั้ 2 แนวทาง
ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ. ผูน ำองคกรจึงควรชีน้ ำและบริหารองคกรเพือ่ ระบุโอกาสเชิงกลยุทธและ
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การมุงเนนความสําเร็จและนวัตกรรม (Focus on Success and Innovation)
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เพือ่ ใหความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานกลายเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมการ
เรียนรูขององคกร รวมทั้งบูรณาการนวัตกรรมเขาไวในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมีระบบการปรับปรุง
ผลการดำเนินการขององคกรชวยเกื้อหนุนใหเกิดนวัตกรรม. กระบวนการระบุโอกาสเชิงกลยุทธอยางเปน
ระบบตองมีการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร และควรคนหาพันธมิตรเชิงกลยุทธที่สามารถเติมเต็มใหแก
องคกร และกับองคกรที่เดิมอยูนอกระบบนิเวศธุรกิจขององคกร.
นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับใชนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอื่นเพื่อทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
กาวกระโดดในอุตสาหกรรมทีอ่ งคกรอยู. นวัตกรรมเกิดจากการสัง่ สมความรูข ององคกรและบุคลากร และ
นวัตกรรมของพันธมิตร ผูใหความรวมมือ คูแขง ลูกคา และองคกรที่เกี่ยวของอื่น ๆ รวมทั้งองคกร
ภายนอกภาคสวนหรืออุตสาหกรรม. นวัตกรรมอาจเปนความรวมมือระหวางบุคลากรซึง่ ปกติไมไดทำงาน
ดวยกันและอยูใ นหนวยงานทีแ่ ตกตางกันในองคกร ซึง่ สามารถเพิม่ พูนการเรียนรูผ า นสารสนเทศทีแ่ บงปน
กันและความเต็มใจทีจ่ ะใชแนวคิดใหมๆ จากภายนอกองคกรจุดประกายความคิด. ดังนัน้ ความสามารถ
ในการเผยแพรและใชประโยชนจากความรูใ หมและทีส่ งั่ สมมาเหลานีอ้ ยางรวดเร็วจึงมีความสำคัญตอการ
ผลักดันนวัตกรรมและความสำเร็จขององคกร.

การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by Fact)
การจัดการโดยใชขอมูลจริง ตองมีการวัดและการวิเคราะหผลการดำเนินการขององคกร ทั้งภายใน
องคกรและในสภาพแวดลอมการแขงขัน. การวัดผลควรพัฒนาจากความตองการและกลยุทธทางธุรกิจ
และควรสือ่ ถึงขอมูลและสารสนเทศทีส่ ำคัญอยางยิง่ เกีย่ วกับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
ที่สำคัญ รวมทั้งผลการดำเนินการของคูแขงและอุตสาหกรรม. การบริหารผลการดำเนินการขององคกร
อยางมีประสิทธิผลตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกัน. ขอมูลสารสนเทศอาจ
อยูในหลายรูปแบบ เชน ตัวเลข กราฟ หรือขอมูลเชิงคุณภาพ และมาจากหลายแหลง ทั้งกระบวนการ
ภายใน ผลสำรวจ และอินเทอรเน็ต (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน). ระบบการวัดผลการดำเนินการควร
ครอบคลุมถึง
• ผลการดำเนินการดานลูกคา ผลิตภัณฑ และกระบวนการ.
• การเปรียบเทียบผลการดำเนินการดานการปฏิบัติการ ดานตลาด และการแขงขัน.
• ผลการดำเนินการดานผูสงมอบ บุคลากร พันธมิตร ตนทุน และการเงิน.
• ผลลัพธดา นการกำกับดูแลองคกรและการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบขอบังคับ และการบรรลุวตั ถุประสงค
เชิงกลยุทธ.
ในการปรับปรุงผลการดำเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องคกรควรใหความสำคัญกับการ
เลือกและใชตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินการ. “ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เลือกมาตองเปนตัวที่ดีที่สุดในการ
สะทอนถึงปจจัยที่นำไปสูผลการดำเนินการที่ดีขึ้นในดานลูกคา การปฏิบัติการ การเงิน และสังคม. กลุม
ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ควรผานการคัดเลือกมาอยางรอบคอบ โดยตองเชือ่ มโยงกับความตองการของลูกคาและ
ผลการดำเนินการขององคกรจึงจะชวยใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
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เปาประสงคขององคกร”. องคกรอาจจำเปนตองใชตัววัดและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพ
แวดลอมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว. การวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากกระบวนการติดตามจะทำใหองคกร
สามารถประเมินและปรับเปลีย่ นตัววัดหรือตัวชีว้ ดั เหลานัน้ เพือ่ ใหสนับสนุนเปาประสงคขององคกรยิง่ ขึน้ .
การวิเคราะห หมายถึง การสกัดสาระสำคัญของขอมูลและสารสนเทศออกมา เพื่อใชสนับสนุนการ
ประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และการสรางนวัตกรรม. ในการวิเคราะหองคกร จำเปนตองใช
ขอมูลเพื่อกำหนดแนวโนม การคาดการณ ตลอดจนความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเห็น
เดนชัด. การวิเคราะหจะสนับสนุนจุดมุง หมายหลายประการ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดำเนิน
การโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบตั กิ าร การเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับระดับเทียบเคียงของคูแ ขง
หรือของ “วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ” และการจัดการการเปลีย่ นแปลง. เพือ่ อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห
อาจตองมีการรวบรมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทัง้ นี้ อาจตองมีการจำแนกขอมูลตามตลาด สายผลิตภัณฑ
และกลุมบุคลากร เพื่อความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น.

การตอบแทนสังคม (Societal Contributions)
ผูนำองคกรควรใหความสำคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอสังคม และการคำนึงถึงความผาสุกและ
ประโยชนของสังคม. ผูนำควรเปนแบบอยางที่ดีแกองคกรและบุคลากรในการคุมครองปองกันสุขอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมของสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบของการปฏิบัติการขององคกร
และวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ. นอกจากนี้ องคกรควรใหความสำคัญตอการอนุรกั ษทรัพยากร การนำกลับ
มาใชใหม และการลดความสูญเสียตั้งแตตนทาง. การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบใน
เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ การขนสง การใชและการกำจัดผลิตภัณฑ. การ
วางแผนที่มีประสิทธิผลควรลดหรือปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา และ
จัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จำเปนเพื่อใหสาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ
รวมทั้งรักษาความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของสาธารณะ.
องคกรควรปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของทองถิน่ จังหวัด หรือประเทศ และควรถือ
เอาขอบังคับเหลานั้นเปนโอกาสในการทำใหเหนือกวาสิ่งที่จำเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ.
การคำนึงถึงความผาสุกและประโยชนของสังคม หมายถึง การแสดงภาวะผูน ำและการสนับสนุนความ
ตองการที่สำคัญ (เทาที่ทำไดตามขอจำกัดทางทรัพยากรขององคกร) ในเรื่องสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจในขอบขายทีอ่ งคกรสามารถสรางการเปลีย่ นแปลงได. ภาวะผูน ำและการสนับสนุนดังกลาว อาจ
รวมถึงการปรับปรุงดานการศึกษา การรักษาพยาบาล และบริการอื่นของชุมชน การสรางความเปนเลิศ
ดานสิง่ แวดลอม การเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมในประเด็นทีม่ คี วามสำคัญ เชน ความหลากหลาย ความ
เทาเทียม และการมีสวนรวม การอนุรักษทรัพยากร การลดคารบอนฟุตพริ้นท การใหบริการชุมชนและ
กิจกรรมเพื่อการกุศล การปรับปรุงวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมและธุรกิจ และการแบงปนสารสนเทศที่ไม
เปนความลับทางธุรกิจ. การสนับสนุนทางสังคมดังกลาว เปนความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวน
เสียมากขึ้นเรื่อย ๆ.
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ทัง้ นี้ การแสดงภาวะผูน ำในฐานะทีเ่ ปนองคกรตนแบบสามารถสงผลตอองคกรอืน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในการสรางความรวมมือเพือ่ ใหบรรลุเจตจำนงดังกลาวดวย. ในการจัดการตอบแทนสังคม องคกรตองใช
ตัววัดที่เหมาะสม และผูนำตองรับผิดชอบตัววัดดังกลาว.

จริยธรรมและความโปรงใส (Ethics and Transparency)
องคกรควรแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรมตอการทำธุรกรรมและ
การปฏิสมั พันธกบั ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม . คณะกรรมการกำกับดูแลองคกรตองมีจริยธรรมสูงและตรวจ
ติดตามการดำเนินการทัง้ หมด. ผูน ำระดับสูงควรปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ขี องการประพฤติปฏิบตั อิ ยาง
มีจริยธรรม และแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความคาดหวังตอบุคลากรในเรื่องดังกลาว.
แนวปฏิบัติเรื่องการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมขององคกรเปนพื้นฐานสำหรับวัฒนธรรมและ
คานิยมขององคกรและเปนสิ่งที่แยกแยะ “ความถูกตอง” ออกจาก “ความไมถูกตอง”. การกำหนดหลัก
จริยธรรมทีอ่ อกแบบเปนอยางดีและคานิยมองคกรจะเอือ้ อำนาจในการตัดสินใจแกบคุ ลากรเพือ่ ใหสามารถ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลดวยความมัน่ ใจยิง่ ขึน้ และอาจทำหนาทีเ่ ปนขอบเขตในการกำหนดบรรทัดฐาน
และขอหามขององคกร.
คุณลักษณะของความโปรงใส คือ ความตรงไปตรงมาอยางคงเสนคงวาและการการนำองคกรและการ
บริหารจัดการดวยการสือ่ สารอยางเปดกวาง ภาระความรับผิดชอบ และการแบงปนขอมูลทีช่ ดั เจนและถูก
ตอง ความโปรงใสมีประโยชนตอ องคกรหลายประการ และเปนปจจัยทีส่ ำคัญในการสรางความผูกพันของ
บุคลากรและทำใหบุคลากรเขาใจเหตุผลของการกระทำและสิ่งที่พวกเขาจะมีสวนรวมได. ความโปรงใส
และภาระความรับผิดชอบยังมีความสำคัญในการปฏิสมั พันธกบั ลูกคาและผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ทำใหเกิด
การมีสวนรวม ความผูกพัน และความเชื่อมั่นในองคกร.
การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและความโปรงใสจะสรางความไววางใจใหแกองคกรและผูนำ
สรางความเชื่อเรื่องความเทาเทียมและความสงางาม ซึ่งเปนสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญใหคุณคา.
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การสงมอบคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญและสรางสมดุลของคุณคาระหวางกลุมเหลานั้น
จะชวยในเรื่องการสรางความภักดีตอองคกร มีสวนรวมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและชวยเหลือสังคม
ดวย. ในการตอบสนองตอเปาหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงและขัดแยงกันในบางครัง้ เพือ่ สรางสมดุลระหวางคุณคา
ของผูม สี ว นไดสว นเสียไว อาจหมายถึงวากลยุทธขององคกรตองระบุความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสีย
ทีส่ ำคัญไวใหชดั เจน เพือ่ ชวยใหมนั่ ใจวา แผนและการปฏิบตั ติ า ง ๆ สนองความตองการของทุกฝาย โดย
หลีกเลีย่ งการเกิดผลกระทบดานลบตอผูม สี ว นไดสว นเสียกลุม ใดกลุม หนึง่ . การใชตวั วัดผลการดำเนินการ
แบบนำและแบบตาม (leading & lagging measures) รวมกันอยางสมดุล เปนวิธีการที่มีประสิทธิผลใน
การสื่อสารถึงจุดเนนสำคัญในระยะสั้นและระยะยาวขององคกร การตรวจติดตามผลการดำเนินการจริง
และเปนพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ.
การวัดผลการดำเนินการขององคกร จำเปนตองมุง เนนผลลัพธทสี่ ำคัญ ซึง่ นำไปใชเพือ่ สรางคุณคาและ
รักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูถือหุน ผูสงมอบ
พันธมิตร และผูใ หความรวมมือ สาธารณะ และชุมชน. ดังนัน้ ผลลัพธจงึ ตองประกอบดวยตัววัดตาง ๆ
ทีไ่ มใชตวั วัดเฉพาะดานการเงิน แตรวมถึงดานผลิตภัณฑและกระบวนการ ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของลูกคา และบุคลากร รวมทั้งผลการดำเนินการดานการนำองคกร กลยุทธ และดานสังคม.

คานิยมและแนวคิดหลัก

การสงมอบคุณคาและผลลัพธ (Delivering Value and Results)

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023 127

อภิธานศัพท
(Glossary)
อภิธานศัพทจะอธิบายคำศัพทในเกณฑ และแนวทางการใหคะแนนที่ขีดเสนใตไว. ประโยคแรกตอ
จากอภิธานศัพทแตละคำจะแสดงความหมายดวยตัวอักษรตัวเขม. ประโยคที่เหลือในยอหนาแรก
เปนการขยายความ. ยอหนาถัดมาเปนการใหตัวอยาง สารสนเทศเชิงพรรณนา หรือความเชื่อมโยงที่
สำคัญกับสารสนเทศอื่น ๆ ในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ.

ACTION PLANS : แผนปฏิบัติการ
“แผนปฏิบตั กิ าร” หมายถึง แผนการดำเนินการทีเ่ ฉพาะเจาะจงซึง่ องคกรใชในการบรรลุวตั ถุประสงค
เชิงกลยุทธ. แผนปฏิบัติการระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใชและกรอบเวลาที่ตองทำใหสำเร็จ.
การจัดทำแผนปฏิบัติการถือวาเปนขั้นตอนที่สำคัญอยางยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มีการกำหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหบคุ ลากรทัว่ ทัง้ องคกรมีความเขาใจ
และนำกลยุทธไปปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิผล. ในเกณฑนี้ การถายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก ารปฏิบตั ิ ครอบคลุม
ถึงการสรางตัววัดใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด และในการ
ถายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก ารปฏิบตั อิ าจจำเปนตองใหการฝกอบรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงแกบคุ ลากรบางคนหรือ
มีการสรรหาบุคลากรใหมดวย.
ตัวอยางเชน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของผูสงมอบในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง คือ การสรางและรักษา
การเปนผูน ำดานราคา ดังนัน้ แผนปฏิบตั กิ ารควรเปนการออกแบบกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสราง
ระบบบัญชีทตี่ รวจสอบตนทุนในระดับกิจกรรม การมีกระบวนการและระบบบัญชีทสี่ อดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งองคกร และการเปนพันธมิตรกับผูสงมอบ. การถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ
อาจรวมถึงการฝกอบรมหนวยงานและทีมงานของผูสงมอบในการจัดลำดับความสำคัญตามตนทุน
และผลประโยชน. การวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคกรจึงควรเนนทีก่ ารเพิม่ ผลิตภาพ การควบคุม
ตนทุน และคุณภาพ.
ดูคำจำกัดความของ “STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” ประกอบ ในหนา 150.
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ALIGNMENT : ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
“ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคลองของแผนงาน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร การปฏิบัติการ
ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สำคัญขององคกร. ความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันอยางมีประสิทธิผล จำเปนตองมีความเขาใจรวมกันในเจตจำนงและเปาประสงค รวมทั้งตองใช
ตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อชวยในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห และการปรับปรุงใน
3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับกระบวนการที่สำคัญ และระดับหนวยงาน.

ANALYSIS: การวิเคราะห
“การวิเคราะห” หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลเพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจอยาง
มีประสิทธิผล. การวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธในเชิงเหตุและผล. การวิเคราะหระดับ
องคกรโดยรวมจะชวยชี้นำการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อใหบรรลุผลลัพธทาง
ธุรกิจที่สำคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ.
ถึงแมขอ เท็จจริงและขอมูลแตละตัวจะมีความสำคัญ แตไมใชองคประกอบหลักทีม่ ปี ระสิทธิผลตอการ
ปฏิบัติการหรือการจัดลำดับความสำคัญเสมอไป การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยูกับความเขาใจใน
ความสัมพันธขางตน ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูล.

อภิธานศัพท

ดูคำจำกัดความของ “INTEGRATION.” “การบูรณาการ” ประกอบ ในหนา 139.

ANECDOTAL: สารสนเทศนอย /ไมชัดเจน /ไมตรงประเด็น
“สารสนเทศนอย /ไมชดั เจน /ไมตรงประเด็น” หมายถึง สารสนเทศดานกระบวนการทีข่ าดความเฉพาะ
เจาะจงในดานวิธีการ ตัววัด กลไกการถายทอดสูการปฏิบัติ และปจจัยการประเมิน การปรับปรุง และ
การเรียนรู. สารสนเทศนอย /ไมชัดเจน /ไมตรงประเด็นนี้ มักเปนการใชตัวอยางและการอธิบายกิจกรรม
แตละเรื่องมากกวากระบวนการที่เปนระบบ.
ตัวอยางการตอบทีม่ สี ารสนเทศนอย /ไมชดั เจน /ไมตรงประเด็นในเรือ่ งวิธกี ารทีผ่ นู ำระดับสูงถายทอด
สูก ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับผลการดำเนินการทีค่ าดหวัง อาจอธิบายถึงเหตุการณทผี่ นู ำระดับสูงคนหนึง่ ไปตรวจ
เยี่ยมสาขาตาง ๆ ขององคกร. ในขณะที่การตอบดวยกระบวนการที่เปนระบบ จะอธิบายถึงวิธีการที่ผูนำ
ระดับสูงทั้งหมดใชในการสื่อสารถึงผลการดำเนินการที่คาดหวังไปยังทุกพื้นที่ทำการและบุคลากรทุกคน
อยางสม่ำเสมอ รวมทัง้ อธิบายถึงตัววัดทีผ่ นู ำใชในการตรวจประเมินประสิทธิผลของวิธกี าร รวมถึงเครือ่ ง
มือและเทคนิคที่ใชในการประเมินและปรับปรุง.
ดูคำจำกัดความของ “SYSTEMATIC” “มีความเปนระบบ” ประกอบ ในหนา 151.
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APPROACH: แนวทาง
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่องคกรใชในการดำเนินกระบวนการ (หมวด 1-6). ในเกณฑนี้ แนวทาง
ยังหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการตอคำถามของหัวขอและสภาพแวดลอมการดำเนินงานของ
องคกร รวมทั้งประสิทธิผลของการใชแนวทางนั้น.
แนวทาง เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1-6
ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง ในเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.

BASIC QUESTIONS: คําถามพื้นฐาน
“คำถามพืน้ ฐาน” หมายถึง แนวคิดทีเ่ ปนแกนสารทีส่ ำคัญของหัวขอนัน้ ในเกณฑนี้ ขอกำหนดพืน้ ฐาน
ของแตละหัวขอแสดงไวที่ “ชื่อหัวขอ”.
ดูตัวอยางรูปแบบของหัวขอ ในหนา 10.

BENCHMARKS: ระดับเทียบเคียง
“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ ซึ่งมีผลการดำเนินการและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ของกิจกรรมทีค่ ลายคลึงกันภายในหรือภายนอกธุรกิจ. การทีอ่ งคกรเขารวมการจัดระดับเทียบเคียงเพือ่ ให
เขาใจถึงผลการดำเนินการระดับโลกในปจจุบัน และเพื่อใหบรรลุผลการปรับปรุงอยางกาวกระโดด.
ระดับเทียบเคียง เปนรูปแบบหนึง่ ของขอมูลเชิงเปรียบเทียบ. ขอมูลเชิงเปรียบเทียบอืน่ ๆ รวมถึงขอมูล
ธุรกิจซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม ขอมูลผลการดำเนินการของคูแขงและการเปรียบเทียบกับองคกรที่
คลายคลึงกันทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตรเดียวกันหรือทีน่ ำเสนอผลิตภัณฑและบริการคลายกันในพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตรอนื่ .
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CAPABILITY, WORKFORCE: ขีดความสามารถ, บุคลากร
ดูคำจำกัดความของ “WORKFORCE CAPABILITY” “ขีดความสามารถของบุคลากร” ในหนา 154.

CAPACIITY, WORKFORCE: อัตรากําลัง, บุคลากร
ดูคำจำกัดความของ “WORKFORCE CAPACITY” “อัตรากำลังบุคลากร” ในหนา 154.
“ผูใหความรวมมือ” หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลที่มีความรวมมือในการดำเนินการกับองคกรที่จะ
สนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางสวนหรือผูท รี่ ว มดำเนินการเปนครัง้ คราวเมือ่ มีเปาหมายระยะสัน้
ที่สอดคลองกันหรือเหมือนกัน. โดยทั่วไป ความรวมมือในลักษณะนี้มักไมมีขอตกลงหรือรูปแบบที่เปน
ทางการ.
ดูคำจำกัดความของ “PARTNERS” “พันธมิตร” ประกอบ ในหนา 143.

อภิธานศัพท

COLLABORATORS: ผูใหความรวมมือ

CORE COMPETENCIES: สมรรถนะหลักขององคกร
“สมรรถนะหลักขององคกร” หมายถึง เรื่องที่องคกรมีความชำนาญที่สุด เปนขีดความสามารถพิเศษ
ที่สำคัญในเชิงกลยุทธ เปนแกนหลักที่ทำใหองคกรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดใหแก
องคกรหรือสภาพแวดลอมของการบริการ. สมรรถนะหลักขององคกร มักเปนสิง่ ทีค่ แู ขง หรือผูส ง มอบและ
พันธมิตรลอกเลียนแบบไดยาก และสมรรถนะหลักขององคกรอาจสรางความไดเปรียบอยางตอเนื่องใน
การแขงขัน หรือสรางโอกาสในระบบนิเวศธุรกิจ. หากขาดสมรรถนะหลักที่จำเปนขององคกร อาจสงผล
ตอความทาทายเชิงกลยุทธที่สำคัญ หรือการเสียเปรียบในตลาด.
สมรรถนะหลักขององคกร อาจเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี การเสนอบริการที่โดดเดน
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ.
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CUSTOMER: ลูกคา
“ลูกคา” หมายถึง ผูใชผลิตภัณฑ โปรแกรม/แผนงาน หรือบริการขององคกร (ในเกณฑเรียกวา “
ผลิตภัณฑ”) หรืออาจเปนผูใชในอนาคต. ลูกคาหมายรวมถึงผูใชผลิตภัณฑโดยตรงและผูซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อจำหนายตอ เชน ผูจัดจำหนาย ตัวแทน หรือบริษัทที่ใชผลิตภัณฑขององคกรเปนสวนประกอบหนึ่ง
ของผลิตภัณฑนนั้ . เกณฑนกี้ ลาวถึงลูกคาอยางกวาง ๆ โดยครอบคลุมถึงลูกคาในปจจุบนั ลูกคาในอนาคต
และลูกคาของคูแขงดวย.
ความเปนเลิศทีม่ งุ เนนลูกคา เปนคานิยมประการหนึง่ ของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติทฝี่ ง อยูใ นความ
เชื่อและพฤติกรรมขององคกรที่มีผลการดำเนินการที่ดี. การมุงเนนลูกคามีผลกระทบและควรเปนปจจัย
ในการบูรณาการในทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร ระบบงานและกระบวนการทำงาน และผลลัพธทางธุรกิจ
ขององคกร.
ดูคำจำกัดความของ “STAKEHOLDERS” “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ในหนา 148. เพื่อใหทราบถึงความ
สัมพันธระหวางลูกคาและบุคคลอืน่ ทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากผลิตภัณฑ โปรแกรม หรือบริการขององคกร.

CUSTOMER ENGAGEMENT: ความผูกพันของลูกคา
“ความผูกพันของลูกคา” หมายถึง แรงหนุนของลูกคาที่ทุมใหกับตราสินคาและผลิตภัณฑขององคกร
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการและการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคายังคงใชผลิตภัณฑ. ลักษณะของความผูกพัน รวมถึงการรักษาลูกคาไว
และความภักดีตอ ตราสินคา ความเต็มใจของลูกคาในการทำธุรกิจกับองคกร เพิม่ การทำธุรกิจกับองคกร
และความเต็มใจของลูกคาในการแนะนำตราสินคา รวมทั้งผลิตภัณฑใหคนอื่นรูจักอยางแข็งขัน.
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CYCLE TIME: รอบเวลา
“รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ตองใชเพื่อบรรลุตามขอผูกพันหรือทำงานใหเสร็จสมบูรณ. “รอบเวลา”
หมายถึง เวลาที่ใชในการดำเนินการในทุกแงมุม เชน เวลาที่ใชในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด เวลาใน
การทำตามคำสั่งซื้อ เวลาในการสงมอบ เวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เวลาในการตอบสนองลูกคา
และตัววัดดานเวลาที่สำคัญอื่น ๆ. การปรับปรุงรอบเวลาจึงอาจรวมถึงเรื่องตาง ๆ ดังกลาว.
ผลการดำเนินการดานเวลาและความเร็วมีความสำคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงความสามารถในการ
แขงขันและผลการดำเนินการโดยรวม.
“การถายทอดสูก ารปฏิบตั ”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและทัว่ ถึงของการนำแนวทางไปดำเนินการเพือ่
ตอบสนองคำถามในเกณฑ. การถายทอดสูการปฏิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและความลึกใน
การนำแนวทางไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วทั้งองคกร.
การถายทอดสูการปฏิบัติ เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอกระบวนการในหมวด 1-6
ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายทอดสูการปฏิบัติ ในเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.

อภิธานศัพท

DEPLOYMENT: การถายทอดสูการปฏิบัติ

DIVERSITY: ความหลากหลาย
“ความหลากหลาย” หมายถึง ความแตกตางระหวางบุคลากรซึ่งทำใหเกิดสภาพแวดลอมการทำงาน
ที่เปนประโยชนและเปนตัวแทนของชุมชนของบุคลากรที่องคกรจางและชุมชนของลูกคา. ความแตกตาง
ของบุคลากร ครอบคลุมถึงตัวแปรตาง ๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ ความพิการ แนว
โนมทางเพศ อายุและพฤติกรรมทีแ่ ตกตางกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิน่ กำเนิด และทักษะ รวมทัง้ ความ
แตกตางทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา และมุมมอง.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติใหคุณคาและการใชประโยชนจากความหลากหลายของชุมชนของ
บุคลากรทีอ่ งคกรจางและชุมชนของลูกคา. การใชประโยชนจากความหลากหลายของทัง้ สองเรือ่ งนีใ้ นการ
สรางบุคลากรจะเพิ่มโอกาสในการมีผลการดำเนินการที่ดี สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา บุคลากร และ
ชุมชน รวมทั้งสรางความผูกพันกับลูกคาและบุคลากรอีกดวย.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2022-2023 133

EFFECTIVE: ประสิทธิผล
“ประสิทธิผล” หมายถึง การประเมินวากระบวนการหรือมาตรการที่ใชสามารถตอบสนองเจตจำนงที่
ตั้งไวไดดีเพียงใด. การประเมินประสิทธิผลตอง
1) ประเมินวากระบวนการนั้นมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการขององคกร
และองคกรสามารถถายทอดเพื่อนำแนวทางสูการปฏิบัติไดดีเพียงใด หรือ
2) ประเมินผลลัพธของมาตรการทีใ่ ช โดยเปนตัวบงชีข้ องกระบวนการหรือผลการดำเนินการของผลิตภัณฑ.

EMPOWERMENT: การใหอํานาจในการตัดสินใจ
“การใหอำนาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การใหอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ปฏิบตั กิ ารแกบคุ ลากร. เมือ่ บุคลากรใดไดรบั การใหอำนาจในการตัดสินใจ บุคลากรนัน้ จะพยายามใชความ
รูและความเขาใจที่ตนมีอยูเกี่ยวกับเรื่องงานนั้น ๆ ในการตัดสินใจอยางมีคุณภาพมากที่สุด.
การใหอำนาจในการตัดสินใจมีจุดมุงหมายในการชวยบุคลากรใหสามารถสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาตั้งแตการติดตอครั้งแรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ ปรับปรุงผลการดำเนินการของ
องคกร รวมทัง้ สงเสริมการทำงานรวมกัน. บุคลากรทีไ่ ดรบั อำนาจในการตัดสินใจจะตองมีสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น องคกรจึงตองจัดใหมีสารสนเทศที่ทันกาลและเปนประโยชนอยูเสมอ.

ENGAGEMENT, CUSTOMER: ความผูกพัน, ลูกคา
ดูคำจำกัดความของ “CUSTOMER ENGAGEMENT” “ความผูกพันของลูกคา” ในหนา 132.

ENGAGEMENT, WORKFORCE: ความผูกพัน, บุคลากร
ดูคำจำกัดความของ “WORKFORCE ENGAGEMENT” “ความผูกพันของบุคลากร” ในหนา 154.
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“การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม” หมายถึง การกระทำที่องคกรทำใหมั่นใจวาทุกการตัดสินใจ
การปฏิบตั กิ าร และการปฏิสมั พันธกบั ผูม สี ว นไดสว นเสีย เปนไปตามหลักจรรยาบรรณขององคกรและหลัก
การดานวิชาชีพ. หลักการเหลานี้ ควรสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับทัง้ หมดขององคกร รวม
ทั้งเปนพื้นฐานสำหรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด”
ผูนำระดับสูงควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม. หลักการนี้
ประยุกตใชกับทุกคนที่เกี่ยวของในองคกร ตั้งแตลูกจางชั่วคราวจนถึงคณะกรรมการบริหาร และจำเปน
ตองมีการสือ่ สารและเสริมสรางอยางสม่ำเสมอ. ผูน ำระดับสูงมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการทำใหวสิ ยั ทัศนและ
พันธกิจขององคกรสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม. ทั้งนี้ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม รวม
ถึงการปฏิสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตร ผูสงมอบ และ
ชุมชนทองถิ่นที่องคกรตั้งอยู.
การกำหนดหลักจริยธรรมที่ออกแบบเปนอยางดีและมีความชัดเจนจะใหอำนาจในการตัดสินใจแก
บุคลากร เพื่อใหสามารถตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลดวยความมั่นใจยิ่งขึ้น. บางองคกรใชหลักจริยธรรม
เปนกรอบในการจำกัดพฤติกรรมที่อาจจะทำใหเกิดผลกระทบทางลบตอองคกร และ/หรือสังคม.
ดูคานิยม “จริยธรรมและความโปรงใส” ประกอบ ในหนา 126.

อภิธานศัพท

ETHICAL BEHAVIOR: การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม

EXCELLENCE: ความเปนเลิศ
ดูคำจำกัดความของ “PERFORMANCE EXCELLENCE” “การดำเนินการที่เปนเลิศ” ในหนา 145.
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GOALS: เปาประสงค
“เปาประสงค” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับของผลของการดำเนินการที่องคกรตองการ หรือ
ปรารถนาที่จะบรรลุ. เปาประสงคเปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว. เปาประสงคเปนจุดหมายปลายทางที่
ชี้นำการปฏิบัติการ. เปาประสงคเชิงปริมาณที่แสดงคาเปนจุดหรือเปนชวงที่เปนตัวเลขมักเรียกวา
“เปาหมาย”. เปาหมายอาจเปนผลการดำเนินการที่องคกรปรารถนา โดยพิจารณาจากขอมูลเชิงเปรียบ
เทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน. “เปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง (stretch goals)” หมายถึง เปาหมายของการ
ปรับปรุงที่ยิ่งใหญ การฉีกแนว หรือการปรับปรุงอยาง “กาวกระโดด” ในเรื่องที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ
ความสำเร็จในอนาคตขององคกร. ประโยชนของเปาประสงค รวมถึง
• การทำใหวตั ถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารมีความชัดเจน เพือ่ ใหสามารถวัดความสำเร็จได.
• การสนับสนุนการทำงานเปนทีมดวยการมุงเนนจุดหมายปลายทางรวมกัน.
• การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง.
• การเปนพื้นฐานสำหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล.
ดูคำจำกัดความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS” “การคาดการณผลการดำเนินการ ”
ประกอบ ในหนา 145.

GOVERNANCE: การกํากับดูแลองคกร
“การกำกับดูแลองคกร” หมายถึง ระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมตาง ๆ ในการปกครอง
องคกร รวมทั้งความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของเจาของหรือผูถือหุน คณะกรรมการบริหาร และผูนำ
ระดับสูงขององคกร. กฎบัตรองคกร (corporate charters) กฎระเบียบทีบ่ งั คับใช (by laws) และนโยบาย
ขององคกร จะระบุเปนลายลักษณอักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของแตละกลุม รวมทั้ง
อธิบายถึงวิธีการกำหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสรางหลักประกันในดาน
1) ความรับผิดชอบตอเจาของ/ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น.
2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ.
3) การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม.
กระบวนการตาง ๆ ดานการกำกับดูแลองคกร อาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ การตรวจ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผูบริหารสูงสุดขององคกร การกำหนดคาตอบแทนและผล
ประโยชนของระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอดตำแหนง การตรวจสอบทางการเงินหรือหลักความ
ซื่อสัตยสุจริต (fiduciary) อื่น การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลขาวสาร รวมทั้งการรายงานการ
ดำเนินการแกผูถือหุน. การทำใหมั่นใจวาการกำกับดูแลองคกรมีประสิทธิผล มีความสำคัญตอความเชื่อ
ถือของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนตอประสิทธิผลขององคกร.
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“ผลการดำเนินการทีด่ ”ี หมายถึง การทำงานทีม่ งุ ใหผลการดำเนินการขององคกรและบุคลากรมีระดับ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางเปนระบบ รวมถึงผลการดำเนินการดานคุณภาพ ผลิตภาพ อัตราการสรางนวัตกรรม
และรอบเวลา ซึ่งจะสงผลใหการใหบริการและคุณคาตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียดีขึ้น.
แนวทางทีน่ ำไปสูผ ลการดำเนินการทีด่ ี มีรปู แบบ หนาที่ และระบบจูงใจทีแ่ ตกตางกันไป. ผลการดำเนิน
การที่ดีเกิดมาจากความผูกพันของบุคลากร และชวยเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร และเกี่ยวของ
กับการรวมมือกันระหวางฝายบริหารและบุคลากร ซึ่งอาจเกี่ยวของกับกลุมที่ทำหนาที่ตอรอง ความรวม
มือระหวางหนวยงานและทีมงานตาง ๆ การใหอำนาจในการตัดสินใจแกบคุ ลากร รวมถึงความรับผิดชอบ
สวนบุคคล และการนำขอมูลของบุคลากรมาใชในการวางแผน การเรียนรูแ ละการสรางทักษะระดับบุคคล
และระดับองคกร การเรียนรูจากองคกรอื่น ความยืดหยุนในการออกแบบภาระงานและการมอบหมาย
งาน การรักษาโครงสรางองคกรแนวราบ (flattened organizational structure) เพื่อใหเกิดการใหอำนาจ
ในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจในระดับหนางานมากที่สุด รวมทั้งการใชตัววัดผลการดำเนินการและ
การเปรียบเทียบผลการดำเนินการอยางมีประสิทธิผล. หลายองคกรกระตุนใหเกิดผลการดำเนินการที่ดี
โดยใชสิ่งจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ผลการดำเนินการ
ขององคกร สิ่งที่บุคคลและกลุมทำใหองคกร และการเพิ่มทักษะ. นอกจากนี้ กระบวนการทำงานที่ใหผล
การดำเนินการที่ดีตองพยายามทำใหโครงสรางองคกร สมรรถนะหลักขององคกร งาน ลักษณะงาน การ
พัฒนาบุคลากร และการใหสิ่งจูงใจมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน.

อภิธานศัพท

HIGH PERFORMANCE: ผลการดําเนินการที่ดี
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HOW: อยางไร
“อยางไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการทีอ่ งคกรใชเพือ่ บรรลุพนั ธกิจ. ในการตอบคำถาม “อยางไร”
ในขอกำหนดของหัวขอในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ควรรวมถึงสารสนเทศที่เกี่ยวกับแนวทาง
(วิธีการและตัววัด) การถายทอดสูการปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการดวย.

INDICATORS: ตัวชี้วัด
ดูคำจำกัดความของ “MEASURES AND INDICATORS” “ตัววัดและตัวชี้วัด” ในหนา 142.

INNOVATION: การสรางนวัตกรรม
“การสรางนวัตกรรม” หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญเพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ องคกร
หรือความผาสุกของสังคม รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย. การสรางนวัตกรรมเปนการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ หรือรูปแบบธุรกิจ ซึง่ อาจเปนของใหมหรือนำมาปรับ
เพือ่ การใชงานในรูปแบบใหม. ผลลัพธของการสรางนวัตกรรม เปนการฉีกแนวหรือการเปลีย่ นแปลงอยาง
กาวกระโดดในดานผลลัพธ ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือความผาสุกของสังคม. การสรางนวัตกรรมใช
ประโยชนจากสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ และความเต็มใจที่จะ
ดำเนินการตามความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน.
การสรางนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับองคกรยังกอใหเกิดการแบงปนความรู การตัดสินใจ
ที่จะนำไปใช การดำเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู. แมวาการสรางนวัตกรรมมักเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยี แตการสรางนวัตกรรมสามารถเกิดไดในทุกกระบวนการทีส่ ำคัญขององคกร ซึง่ อาจไดประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงผานการสรางนวัตกรรม ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต. นวัตกรรมอาจมีอยูในองคกรทุกขนาด ทุกประเภท และทุกระดับ
พัฒนาการในบางกรณี จุดกำเนิดขององคกรมาจากสิ่งใหมทางความคิด กระบวนการ เทคโนโยลี และ
ผลิตภัณฑ หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสรางองคกร หรือรูปแบบธุรกิจ.
ดูคำจำกัดความของ “INTELLIGENT RISKS” “ความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบ
ดาน” ในหนา 139. และ “STRATEGIC OPPORTUNITIES” “โอกาสเชิงกลยุทธ” ประกอบ ในหนา 150.
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INTEGRATION: การบูรณาการ

INTELLIGENT RISKS: ความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบ
ดาน
“ความกลาเสีย่ งทีผ่ า นการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน” หมายถึง โอกาสทีจ่ ะไดรบั ประโยชนมี
สูงกวาโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย หรือหากไมนำโอกาสนัน้ มาพิจารณาจะบัน่ ทอนความสำเร็จในอนาคต
ขององคกร. ความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานนั้น องคกรตองสามารถยอมรับ
ความลมเหลว และองคกรตองยอมรับวาไมสามารถคาดหวังใหเกิดนวัตกรรม หากดำเนินการเฉพาะเรือ่ ง
ที่มีโอกาสสำเร็จเทานั้น. ในระยะเริ่มตน องคกรตองลงทุนในเรื่องที่มีโอกาสสำเร็จ และในขณะเดียวกัน
ตองตระหนักถึงความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้นได.
ระดับของความเสีย่ งทีจ่ ะรับไดอาจแตกตางกันตามจังหวะและระดับของภัยคุกคามและโอกาสในธุรกิจ.
สำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่องผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการใหม หรือรูปแบบ
ทางธุรกิจใหม องคกรจำเปนตองลงทุนดานทรัพยากรมากกวาธุรกิจที่มั่นคงแลว ซึ่งในธุรกิจประเภทหลัง
นี้ องคกรยังคงตองเฝาติดตาม สำรวจการเติบโตและการเปลีย่ นแปลง แตโดยสวนมากมักมีแนวโนมทีจ่ ะ
ใชทรัพยากรนอยกวา.

อภิธานศัพท

“การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อ
สนับสนุนเปาประสงคที่สำคัญขององคกร. การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน และจะสำเร็จไดกต็ อ เมือ่ การดำเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ
ผลการดำเนินการขององคกรมีการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ.
การบูรณาการเปนมิตหิ นึง่ ในการประเมินทัง้ หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ ดูคำอธิบายเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการบูรณาการ ในเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.

ดูคำจำกัดความของ STRATEGIC OPPORTUNITIES” “โอกาสเชิงกลยุทธ” ประกอบ ในหนา 150.
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KEY: ที่สําคัญ
“ที่สำคัญ” หมายถึง สิ่งที่สำคัญมากหรือสำคัญที่สุดที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการบรรลุผลลัพธที่
ตองการขององคกร. ยกตัวอยางเชน เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ กลาวถึงความทาทายที่สำคัญ แผน
งานทีส่ ำคัญ กระบวนการทำงานทีส่ ำคัญ และตัววัดทีส่ ำคัญ ซึง่ เปนสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ ตอความสำเร็จ
ขององคกร. สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่สำคัญในการมุงไปสูหรือตรวจติดตามผลลัพธที่ตองการ. โดย
ทั่วไปมักระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดประมาณ 5 ประเด็น (เชน ความทาทายที่สำคัญ 5 ประเด็น).

KNOWLEDGE ASSETS: สินทรัพยทางความรู
“สินทรัพยทางความรู” หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในองคกร โดยเปนความรูที่
ทัง้ องคกรและบุคลากรเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู ความเขาใจ ความจำ
ความเขาใจอยางถองแท ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถตาง ๆ. สินทรัพย
ทางความรู มีอยูในบุคลากร ซอฟตแวร สิทธิบัตร ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและวิธี
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเปนที่เก็บสินทรัพยทางความรูขององคกรไว สินทรัพยทางความรูยัง
มีอยูที่ลูกคา ผูสงมอบ และพันธมิตรดวย.
สินทรัพยทางความรูเ ปน “ความรูใ นภาคปฏิบตั ”ิ (Know How) ทีอ่ งคกรสามารถนำไปเพือ่ ใชประโยชน
เพื่อลงทุน และเพื่อการเติบโต. การสรางและการจัดการสินทรัพยทางความรูจึงเปนสวนประกอบสำคัญ
สำหรับองคกรในการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร และชวยรักษาความไดเปรียบเชิง
แขงขันอยางยั่งยืน.

LEADERSHIP SYSTEM: ระบบการนําองคกร
“ระบบการนำองคกร” คือ 1) วิธกี ารนำองคกรอยางเปนทางการและไมเปนทางการทีถ่ กู ใชทวั่ ทัง้ องคกร
2) เปนรากฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ 3) เปนกระบวนการในการตัดสินใจ และนำผลการตัดสินใจ
ไปสื่อสารและปฏิบัติ. ระบบการนำองคกร ประกอบดวยโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การทำให
มั่นใจเรื่องการสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกและการพัฒนาผูนำและผูจัดการ การเสริมสรางคานิยม การ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังตอผลการดำเนินการ.
ระบบการนำองคกรทีม่ ปี ระสิทธิผลตองคำนึงถึงความสามารถและความตองการของบุคลากรและผูม ี
สวนไดสว นเสียอืน่ และตองตัง้ ความคาดหวังตอผลการดำเนินการและการปรับปรุงผลการดำเนินการใหสงู .
ระบบการนำองคกรสรางความภักดีและการทำงานเปนทีม โดยขึน้ อยูก บั วิสยั ทัศนและคานิยม รวมทัง้ การ
มุงไปสูเปาประสงครวมขององคกร. ระบบการนำองคกรกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่ม การสราง
นวัตกรรม และการเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชาตามเจตจำนงและหนาที่ รวม
ทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่ตองผานการตัดสินใจหลายขั้นตอน. ระบบการนำองคกรที่มี
ประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนำใชในการประเมินตนเอง การรับขอมูลปอนกลับ และการปรับปรุง.
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“การเรียนรู” หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ และ
นวัตกรรม. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ กลาวถึงการเรียนรูทั้ง 2 สวน คือ การเรียนรูระดับองคกรและ
ระดับบุคคลโดยบุคลากร โดย
1) การเรียนรูระดับองคกรไดมาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิด
และมุมมองจากบุคลากรและผูม สี ว นไดสว นเสีย การแบงปนวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง.
2) การเรียนรูระดับบุคคลไดมาจากการศึกษา การฝกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญ
กาวหนาของบุคลากรแตละบุคคล.
เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรูควรถูกปลูกฝงอยูในวิถีการทำงานขององคกร ซึ่งสงผลใหเกิดการ
ไดเปรียบเชิงแขงขันและความยั่งยืนขององคกรและบุคลากร.

อภิธานศัพท

LEARNING: การเรียนรู

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของ “การเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคล” ในคานิยมและแนวคิดหลัก
การใหความสำคัญกับบุคลากร ในหนา 119 และการเรียนรูระดับองคกร ในหนา 122.
การเรียนรู เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1-6 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู
ในเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.

LEVELS: ระดับ
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ที่ทำใหทราบวาผลลัพธและผลการดำเนินการขององคกร
อยูใ นตำแหนงหรืออันดับใดในมาตราวัดทีเ่ หมาะสม. ระดับผลการดำเนินการทำใหสามารถตรวจประเมิน
ผลเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการที่ผานมา การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ
ที่เหมาะสม.
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MEASURES AND INDICATORS: ตัววัดและตัวชี้วัด
“ตัววัดและตัวชี้วัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจำนวนปจจัยนำเขา ผลผลิต และผลการ
ดำเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ โปรแกรม/แผนงาน โครงการ บริการ และผลการดำเนินการของ
องคกรโดยรวม. ตัววัดและตัวชี้วัดอาจเปนแบบไมซับซอน (ไดจากการวัดแตละครั้ง) หรือแบบหลาย
ตัวประกอบกัน.
เกณฑไมไดแบงแยกอยางชัดเจนระหวางตัววัดและตัวชีว้ ดั อยางไรก็ตาม บางคนชอบใชคำวา “ตัวชีว้ ดั ” เมือ่
1) การวัดนั้นมีความสัมพันธกับผลการดำเนินการ แตไมใชตัววัดโดยตรงของผลการดำเนินการนั้น
(เชน จำนวนขอรองเรียน เปนตัวชี้วัดของความไมพึงพอใจ แตไมใชตัววัดโดยตรงของความไมพึงพอใจ).
2) การวัดนั้นเปนตัวทำนาย (ตัวชี้วัดนำ - leading indicator) ของผลการดำเนินการดานอื่น ๆ ที่มี
นัยสำคัญมากกวา (เชน ความพึงพอใจของลูกคาทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเปนตัวชีว้ ดั นำของการเพิม่ สวนแบงตลาด).

MISSION: พันธกิจ
“พันธกิจ” หมายถึง หนาทีโ่ ดยรวมขององคกร. พันธกิจ เปนการตอบคำถามวา “องคกรพยายามบรรลุ
อะไร” พันธกิจอาจกำหนดลูกคาหรือตลาดที่องคกรใหบริการ สมรรถนะหลักขององคกร หรือเทคโนโลยี
ที่องคกรใช.
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MULTIPLE QUESTION: คําถามยอย
คำถามยอย หมายถึงรายละเอียดทีร่ ะบุในแตละคำถามภายใตประเด็นพิจารณา. คำถามแรกสุดในชุด
คำถาม แสดงถึงคำถามทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในชุดคำถามนัน้ คำถามตาง ๆ ทีต่ ามมาจะขยายความคำถามแรก.
ดูตัวอยางรูปแบบของหัวขอ ในหนา 10.
องคกรทีม่ ผี ลการดำเนินการดี มีคะแนนสูง อาจไมสามารถตอบสนองคำถามยอยทัง้ หมดไดดว ยความ
สามารถหรือความสำเร็จที่เทาเทียมกัน.
“คำถามโดยรวม” หมายถึง นัยสำคัญของแตละหัวขอ แสดงดวยคำถามแรก (คำถามนำ ที่เปนตัว
อักษรตัวเขม) ในแตละยอหนาของประเด็นพิจารณา. ดูตัวอยางรูปแบบของหัวขอ ในหนา 10.

PARTNERS: พันธมิตร

อภิธานศัพท

OVERALL QUESTIONS: คําถามโดยรวม

“พันธมิตร” หมายถึง องคกรหรือกลุมบุคคลที่สำคัญที่ตกลงทำงานรวมกับองคกร เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงครวมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ. โดยทั่วไป มักเปนความรวมมือในลักษณะที่เปน
ทางการเพือ่ จุดมุง หมายหรือจุดประสงคเฉพาะเจาะจง เชน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเพือ่ สง
มอบผลิตภัณฑที่เฉพาะอยาง.
โดยปกติ การเปนพันธมิตรมักมีกำหนดชวงเวลา และมีความเขาใจอยางชัดเจนในบทบาทและผล
ประโยชนที่มีรวมกัน.
ดูคำอธิบายของ “COLLABORATORS” “ผูใหความรวมมือ” ในหนา 131.
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PERFORMANCE: ผลการดําเนินการ
“ผลการดำเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ ผลิตภัณฑ และลูกคา ซึ่ง
ทำใหสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธกับการคาดการณผลการดำเนินการ มาตรฐาน ผลลัพธที่
ผานมา เปาประสงค และผลลัพธขององคกรอื่น ๆ. ผลการดำเนินการอาจแสดงในรูปแบบตัวเงินและที่
ไมใชตัวเงิน.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติครอบคลุมผลการดำเนินการ 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ การมุง เนนลูกคา
การปฏิบัติการ และการเงินและตลาด.
1) “ผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑ” หมายถึง ผลการดำเนินการที่เกี่ยวของกับลักษณะของตัววัด
และตัวชีว้ ดั ของผลิตภัณฑและบริการทีม่ คี วามสำคัญตอลูกคา ตัวอยางเชน ความเชือ่ ถือไดของผลิตภัณฑ
การสงมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียจากประสบการณลูกคา และเวลาในการตอบสนองการใหบริการ.
สำหรับองคกรที่ใหบริการบางองคกรและองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร ผลการดำเนินการดานผลิตภัณฑ
อาจรวมถึงผลการดำเนินการของโปรแกรม/แผนงาน และโครงการที่ตอบสนองไดอยางรวดเร็วใน
ภาวะฉุกเฉิน การใหบริการถึงบาน หรือความสามารถในการใชหลายภาษาในการใหบริการ.
2) “ผลการดำเนินการดานการมุงเนนลูกคา” หมายถึง ผลการดำเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดและตัว
ชี้วัดในเรื่องการยอมรับ ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของลูกคา ตัวอยางเชน การรักษาลูกคาไว ขอรองเรียน
และผลจากการสำรวจลูกคา.
3) “ผลการดำเนินการดานการปฏิบตั กิ าร” หมายถึง ผลการดำเนินการดานบุคลากร ดานการนำองคกร
ดานองคกร (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย) ทีเ่ กีย่ วของกับตัววัดและตัวชีว้ ดั ดานประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และภาระความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย การลา
ออกของบุคลากร อัตราการฝกอบรมขามสายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ความรับผิดชอบ
ดานการเงิน การบรรลุกลยุทธ และการมีสวนรวมกับชุมชน. การวัดผลการดำเนินการดานการปฏิบัติการ
อาจกระทำในระดับหนวยงาน ระดับกระบวนการที่สำคัญ และระดับองคกร.
4) “ผลการดำเนินการดานการเงินและตลาด” หมายถึง ผลการดำเนินการทีเ่ กีย่ วของกับตัววัดและตัว
ชี้วัดในเรื่องตนทุน รายรับ และตำแหนงในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การเติบโตของ
สินทรัพย และสวนแบงตลาด ตัวอยางเชน ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลคาเพิ่มตอพนักงาน อัตราสวน
หนี้สินตอทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย กำไรจากการดำเนินงาน ผลการใชงบประมาณ ปริมาณเงิน
ทุนสำรอง วงจรเงินสด ตัววัดอื่น ๆ ดานความสามารถในการทำกำไรและสภาพคลอง และการเพิ่มสวน
แบงตลาด.
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“ผลการดำเนินการที่เปนเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดำเนินการขององคกรอยางบูรณา
การ ซึ่งสงผลใหเกิด
1) การสงมอบคุณคาทีด่ ขี นึ้ อยูเ สมอใหแกลกู คาและผูม สี ว นไดสว นเสีย ซึง่ จะสงผลตอความสำเร็จอยาง
ตอเนื่องขององคกร.
2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององคกรโดยรวม.
3) การเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคลของบุคลากร.
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ ซึ่งประกอบดวย โครงรางองคกร คานิยม
และแนวคิดหลัก และแนวทางการใหคะแนน สามารถนำมาใชเปนกรอบการทำงานและเครื่องมือในการ
ตรวจประเมินที่ทำใหเขาใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหบรรลุ
ผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น และมุงมั่นสูความเปนเลิศ.

อภิธานศัพท

PERFORMANCE EXCELLENCE: ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ

PERFORMANCE PROJECTIONS: การคาดการณผลการดําเนินการ
“การคาดการณผลการดำเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดำเนินการในอนาคต. การคาด
การณควรอยูบ นพืน้ ฐานความเขาใจถึงผลการดำเนินการทีผ่ า นมา อัตราการปรับปรุง และสมมติฐานเกีย่ ว
กับการเปลีย่ นแปลงภายในและการสรางนวัตกรรมในอนาคต รวมทัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงภายใน. ดังนั้น การคาดการณผลการดำเนินการ
สามารถใชเปนเครือ่ งมือทีส่ ำคัญอยางหนึง่ ในการจัดการการปฏิบตั กิ าร การพัฒนาและการนำกลยุทธไปปฏิบตั .ิ
การคาดการณผลการดำเนินการเปนการแถลงถึงผลการดำเนินการในอนาคต “ที่คาดหมายไว”
เปาประสงค เปนการแถลงผลการดำเนินการในอนาคต “ที่ปรารถนา”. การคาดการณผลการดำเนินการ
ของคูแขงหรือองคกรในระดับที่เทียบเคียงกันไดอาจชี้ใหเห็นถึงความทาทายที่องคกรเผชิญอยูและเรื่องที่
จำเปนตองมีผลการดำเนินการที่กาวกระโดดหรือนวัตกรรม. เมื่อองคกรมุงหวังผลการดำเนินการที่กาว
กระโดดหรือนวัตกรรม การคาดการณผลการดำเนินการและเปาประสงคอาจเหลื่อมซอนกันได.
ดูคำจำกัดความของ “GOALS” “เปาประสงค” ประกอบ ในหนา 136.
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PROCESS: กระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกัน โดยมีเจตจำนงเกีย่ วของกับการผลิตหรือบริการใหแก
ลูกคา (ผูรับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองคกร. โดยทั่วไป กระบวนการเปนขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มี
ลำดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง
มาทำงานรวมกัน. นอกจากนี้ แทบจะไมมีกระบวนการใดเลยที่สามารถดำเนินงานไดโดยลำพัง ดังนั้นจึง
ตองพิจารณาความสัมพันธกับกระบวนการอื่นที่สงผลกระทบกัน. ในบางสถานการณ กระบวนการอาจ
ตองดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไวเฉพาะเจาะจงอยางเครงครัดตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและขอ
กำหนด (ที่อาจเปนทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน.
ในกรณีที่เปนการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลูกคาเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการนั้น คำวา “
กระบวนการ” จะมีความหมายที่กวางมากขึ้นในการตองขยายความวาตองทำอะไรในการบริการ ซึ่งอาจ
รวมถึงลำดับขั้นตอนกอนหลังที่พึงประสงคหรือคาดหวังไว. ถาหากขั้นตอนนั้นมีความสำคัญ การบริการ
จะตองใหสารสนเทศทีช่ ว ยใหลกู คาเขาใจและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังกลาวได. กระบวนการบริการดังกลาว
จำเปนตองมีแนวทางสำหรับผูใหบริการในการจัดการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวกับการกระทำหรือ
พฤติกรรมของผูรับบริการ.
ในงานที่ใชความรู เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห คำวา “
กระบวนการ” อาจไมไดหมายความถึงลำดับขัน้ ตอนทีก่ ำหนดไวอยางเปนทางการ แตหมายความถึงความ
เขาใจโดยรวมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ตองใชความสามารถ เชน จังหวะเวลา ทางเลือกที่กำหนดไว การ
ประเมินผล และการรายงานผล. ทั้งนี้ ลำดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มี
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวแลว.
การตรวจประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มี 2 มิติ ไดแก กระบวนการและผลลัพธ ในการ
ตรวจประเมินกระบวนการ มี 4 ปจจัย ประกอบดวย แนวทาง การถายทอดสูการปฏิบัติ การเรียนรู และ
การบูรณาการ.
ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.
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PRODUCTIVITY: ผลิตภาพ
“ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร. แมคำวา “ผลิตภาพ” มักใชกบั ปจจัย
ใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถนำไปพิจารณาถึงการใชทรัพยากรทั้งหมดในการสรางผลผลิต. การ
วัด “ผลิตภาพโดยรวม” โดยใชตัววัดเชิงประกอบทำใหสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในกระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใชทรัพยากรดวยนั้น) วามีประโยชนหรือไม.

PROJECTIONS, PERFORMANCE: การคาดการณ, ผลการดําเนินการ
RESILIENCE: ความสามารถในการฟนตัว
“ความสามารถในการฟน ตัว” หมายถึง ความสามารถในการ (1) การคาดการณลว งหนา เตรียมรับมือ
และกูคืนสูสภาพเดิมจากภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน และการพลิกผันทางธุรกิจ (disruption) ตาง ๆ (2) การ
ปกปองและยกระดับความผูกพันของบุคลากรและลูกคา เครือขายอุปทานและผลการดำเนินการดานการ
เงินขององคกร ผลิตภาพขององคกร รวมทั้งความผาสุกของชุมชนเมื่อเกิดการพลิกผันทางธุรกิจตาง ๆ.
ความสามารถในการฟนตัวขององคกรตองการความคลองตัวทั่วทั้งองคกร. นอกเหนือจากความสามารถ
ในการ “ฟนฟู” (bouce back) ไปสูสภาพกอนหนาการพลิกผันทางธุรกิจ. นอกจากนี้ ความสามารถใน
การฟน ตัวยังหมายถึงการมีแผนทีช่ ว ยใหองคกรสามารถดำเนินงานตอไปไดตามความจำเปนระหวางการ
พลิกผันทางธุรกิจ. เพือ่ ใหเกิดความสามารถในการฟน ตัว คณะผูน ำตองปลูกฝงความคลองตัวในการตอบ
สนองอยางรวดเร็ว ทั้งตอโอกาสและภัยคุกคาม ปรับกลยุทธใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และ
มีการกำกับดูแลทีเ่ ขมแข็งดวยวัฒนธรรมแหงความไววางใจ. องคกรตองมีกรอบความคิด (mindset) เรือ่ ง
ระบบนิเวศธุรกิจ กระบวนการคิดที่มีขอมูลสนับสนุนและจัดใหพนักงานมีการเรียนรูทักษะใหม.

อภิธานศัพท

ดูคำจำกัดความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS” การคาดการณผลการดำเนินการ ในหนา 145.

RESULTS: ผลลัพธ
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธขององคกร. การประเมินผลลัพธจะพิจารณาจากผลการดำเนิน
การในปจจุบัน ผลการดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความ
ครอบคลุม และความสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมถึงความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธ
กับขอกำหนดดานผลการดำเนินการที่สำคัญขององคกร.
การตรวจประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มี 2 มิติ ไดแก กระบวนการและผลลัพธ และใน
การตรวจประเมินผลลัพธ ประกอบดวย ระดับผลการดำเนินการในปจจุบัน แนวโนม การเปรียบเทียบ
และการบูรณาการ
ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 156.
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SEGMENT: สวน (ประเภท ใชกับบุคลากร)
“สวน” หมายถึง สวนใดสวนหนึ่งของลูกคา ของตลาด ของผลิตภัณฑ หรือของบุคลากร. โดยปกติ “
สวน” จะมีคุณลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยางมีเหตุมีผล. ในหัวขอในหมวดผลลัพธ คำวา
“สวน” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธที่แบงเปนสวน ๆ ในรูปแบบที่ทำใหสามารถวิเคราะหผลการดำเนิน
การขององคกรไดอยางเหมาะสม. แตละองคกรสามารถกำหนดปจจัยของตนเองทีใ่ ชในการแบงสวนลูกคา
ตลาด ผลิตภัณฑ และบุคลากร. ความเขาใจในเรื่อง “สวน” มีความสำคัญอยางยิ่งในการจำแนกความ
ตองการและความคาดหวังเฉพาะที่แตกตางกันอยางชัดเจนของกลุมลูกคา กลุมตลาด และกลุมบุคลากร
และสำคัญอยางยิ่งในการทำใหผลิตภัณฑสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของกลุมตาง ๆ ดังกลาว.
ตัวอยางเชน การแบงสวนตลาดอาจแบงตามชองทางการจัดจำหนาย ขนาดธุรกิจ ภูมิศาสตร หรือ
เทคโนโลยีที่ใช. การแบงสวนบุคลากรอาจแบงตามภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน
หรือการจำแนกภาระงาน.

SENIOR LEADERS: ผูนําระดับสูง
“ผูน ำระดับสูง” หมายถึง กลุม หรือทีมผูบ ริหารระดับสูงขององคกร. ในหลาย ๆ องคกร ผูน ำระดับสูง
ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดขององคกรและผูที่รายงานตรงตอผูบริหารสูงสุด.

STAKEHOLDERS: ผูมีสวนไดสวนเสีย
“ผูม สี ว นไดสว นเสีย” หมายถึง กลุม ทุกกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบหรืออาจไดรบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิ
การและความสำเร็จขององคกร. ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ อาจรวมถึงลูกคา บุคลากร
พันธมิตร ผูใหความรวมมือ คณะกรรมการกำกับดูแล ผูถือหุน ผูบริจาค ผูสงมอบ ผูเสียภาษี องคกรที่
ดูแลกฎระเบียบขอบังคับ ผูก ำหนดนโยบาย ผูใ หทนุ ดำเนินงาน และชุมนุมในทองถิน่ และสมาคมวิชาชีพ.
คำจำกัดความของ “CUSTOMER” “ลูกคา” ประกอบ ในหนา 132.
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“ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงตลาดตาง ๆ ที่เปนตัวตัดสินวาองคกร
จะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม. โดยทั่วไป มักเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบความสำเร็จใน
เชิงแขงขันทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต เมือ่ เทียบกับองคกรอืน่ ทีม่ ผี ลิตภัณฑทคี่ ลายคลึงกัน. ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธมักมาจาก
1) สมรรถนะหลักขององคกร ที่มุงเนนการสรางและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององคกร.
2) ทรัพยากรภายนอกทีส่ ำคัญในเชิงกลยุทธ ซึง่ เกิดจากการปรับและใชประโยชนจากความสัมพันธ
กับองคกรภายนอกและกับพันธมิตร.
เมือ่ องคกรเขาใจทีม่ าของความไดเปรียบเชิงกลยุทธทงั้ สองแหลงแลว องคกรสามารถเพิม่ พูนขีดความ
สามารถภายในที่เปนเอกลักษณนี้ดวยการใชประโยชนจากขีดความสามารถที่เกื้อหนุนกันจากองคกรอื่น.
ดูคำจำกัดความของ “STRATEGIC CHALLENGES” “ความทาทายเชิงกลยุทธ” ในหนา 149 และ
“STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” ในหนา 150 ประกอบ เพือ่ ใหทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึง่ เปนสิง่ ทีอ่ งคกร
ระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทายและความไดเปรียบดังกลาว.

อภิธานศัพท

STRATEGIC ADVANTAGES: ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

STRATEGIC CHALLENGES: ความทาทายเชิงกลยุทธ
“ความทาทายเชิงกลยุทธ” หมายถึง แรงกดดันตาง ๆ ที่มีผลอยางชัดเจนตอความสำเร็จในอนาคต
ขององคกร. ความทาทายเหลานี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตำแหนงในการแขงขันที่คาดหวังในอนาคต
ขององคกร เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน. โดยทั่วไป ความทาทายเชิงกล
ยุทธเกิดจากแรงผลักดันภายนอก. อยางไรก็ตาม ในการตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธที่มาจาก
แรงผลักดันภายนอก องคกรอาจตองเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธภายในองคกรเองดวย.
ความทาทายเชิงกลยุทธภายนอกอาจเกี่ยวกับความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาหรือตลาด
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และความ
เสี่ยงหรือความจำเปนอื่น ๆ. ความทาทายเชิงกลยุทธภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององคกร
หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ขององคกร.
ดูคำจำกัดความของ “STRATEGIC ADVANTAGES” “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” ในหนา 149 และ
“STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” ในหนา 150 ประกอบ เพือ่ ใหทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซึง่ เปนสิง่ ทีอ่ งคกร
ระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทายและความไดเปรียบดังกลาว.
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STRATEGIC OBJECTIVES: วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
“วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” หมายถึง จุดมุงหมายที่ชัดเจนขององคกร หรือการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญ ความสามารถในการแขงขันหรือประเด็นทางสังคม และการได
เปรียบทางธุรกิจ. โดยทัว่ ไป วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะมุง เนนทัง้ ภายในและภายนอกองคกร และเกีย่ วของ
กับโอกาสและความทาทายที่สำคัญในดานลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี (ความทาทายเชิงกล
ยุทธ). กลาวอยางกวาง ๆ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ สิง่ ทีอ่ งคกรตองบรรลุเพือ่ รักษาหรือทำใหเกิดความ
สามารถในการแขงขัน และทำใหมั่นใจถึงความสำเร็จในระยะยาว. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะกำหนด
ทิศทางระยะยาวขององคกร และชี้นำในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร.
ดูคำจำกัดความของ “ACTION PLANS” “แผนปฏิบัติการ ประกอบ ในหนา 128 เพื่อใหทราบถึงความ
สัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอยางของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ

STRATEGIC OPPORTUNITIES: โอกาสเชิงกลยุทธ
“โอกาสเชิงกลยุทธ” หมายถึง ภาพอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ (รวม
ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ) หรือตลาดใหมหรือที่เปลี่ยนแปลงไป. ภาพอนาคตดังกลาวเกิดจากการคิดนอก
กรอบ การระดมสมอง การใชประโยชนจากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและสรางนวัตกรรม การ
ประมาณอยางฉีกแนวจากสภาพปจจุบัน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อมองอนาคตที่แตกตางออกไป.
การเกิดความคิดที่นำไปสูโอกาสเชิงกลยุทธ มักเกิดจากสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเกิดความคิดอยาง
อิสระโดยไมถกู ชีน้ ำ. การเลือกวาจะดำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธใด ตองพิจารณาถึงความเสีย่ งสัมพัทธ
(relative risk) ดานการเงินและดานอื่น ๆ จากนั้นจึงตัดสินใจอยางรอบคอบ (ความกลาเสี่ยงที่ผานการ
ประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน).
ดูคำจำกัดความของ “INTELLIGENT RISKS” “ความกลาเสี่ยงที่ผานการประเมินผลไดผลเสีย
อยางรอบดาน” ประกอบ ในหนา 139.
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SYSTEMATIC: เปนระบบ
“เปนระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไวเปนลำดับ สามารถทำซ้ำได และแสดงการใช
ขอมูลและสารสนเทศเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู. แนวทางจะมีความเปนระบบ ถาหากมีการสรางโอกาสในการ
ประเมิน การปรับปรุง และการแบงปน รวมอยูดวย จนสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณยิ่งขึ้น.
ในการใชคำวา “เปนระบบ” ใหดู “แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ” ในหนา 163.
“แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธขององคกร หรือความคงเสนคงวาของผลการดำเนินการในชวงเวลาหนึ่ง. แนวโนมแสดงผลการ
ดำเนินการขององคกรตามลำดับชวงเวลาที่เปลี่ยนไป.
โดยทั่วไป การแสดงแนวโนมตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ที่มิใชการคาดการณ). ทั้งนี้ อาจ
จำเปนตองแสดงขอมูลเพิม่ ขึน้ เพือ่ ยืนยันผลในเชิงสถิต.ิ ชวงเวลาทีใ่ ชเพือ่ ใหเห็นแนวโนมจะสามารถกำหนด
ไดจากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ. รอบเวลาที่สั้นลงทำใหตองมีการวัดบอยขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่
ยาวกวาอาจตองใชชวงเวลานานกวา จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายไดชัดเจน.
ตัวอยางของแนวโนมที่ตองตอบตามเกณฑและแนวทางการใหคะแนน ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับผลการ
ดำเนินการดานผลิตภัณฑ ผลลัพธดา นความพึงพอใจและไมพงึ พอใจของลูกคาและบุคลากร ผลการดำเนิน
การดานการเงิน ผลการดำเนินการดานตลาด และผลการดำเนินการดานการปฏิบัติการ เชน รอบเวลา
และผลิตภาพ.

อภิธานศัพท

TRENDS: แนวโนม

VALUE: คุณคา
“คุณคา” หมายถึง ความคุมคาของผลิตภัณฑ กระบวนการ สินทรัพย หรือการใชงาน เมื่อเทียบกับ
คาใชจายและทางเลือกอื่น ๆ. องคกรมักพิจารณาคุณคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลือกตาง ๆ
เทียบกับตนทุนคาใชจา ย เชน คุณคาทีล่ กู คาไดรบั จากผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ รวมกัน. องคกรจำเปน
ตองเขาใจวาคุณคาตอผูม สี ว นไดสว นเสียแตละกลุม คืออะไร จากนัน้ สงมอบคุณคาใหแตละกลุม นัน้ . การก
ระทำดังนี้ องคกรตองสรางความสมดุลของคุณคาที่มีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นดวย เชน ผูถือ
หุน บุคลากร และชุมชน.
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VALUES: คานิยม
“คานิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นำที่สื่อถึงความคาดหวังใหองคกรและบุคลากรปฏิบัติ.
คานิยมสะทอนและสงเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงคขององคกร. คานิยมสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจ
ของบุคลากรทุกคน และชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม.
ตัวอยางของคานิยม อาจรวมถึงการแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการ
ปฏิสมั พันธกบั ทุกกรณี การทำใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา การใหคณุ คาตอแตละบุคคล และตอ
ความหลากหลาย การพิทักษสิ่งแวดลอม และความมุงมั่นใหมีผลการดำเนินการที่เปนเลิศทุกวัน.

VISION: วิสัยทัศน
“วิสัยทัศน” หมายถึง สภาวะที่องคกรตองการเปนในอนาคต. วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางที่องคกรจะ
มุงไป สิ่งที่องคกรตองการจะเปน หรือภาพลักษณที่องคกรตองการใหผูอื่นรับรูในอนาคต.

VOICE OF THE CUSTOMER: เสียงของลูกคา
“เสียงของลูกคา” หมายถึง กระบวนการในการเฟนหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกคา. กระบวนการดาน
“เสียงของลูกคา” เปนกระบวนการเชิงรุกและสรางสรรคอยางตอเนื่องในการเฟนหาความตองการ ความ
คาดหวัง และความปรารถนาของลูกคา ทั้งที่ชัดเจน ไมชัดเจน และที่คาดการณไว โดยมีเปาหมายเพื่อ
ใหลกู คาเกิดความผูกพัน. การรับฟงเสียงของลูกคา อาจรวมถึงการรวบรวมและการบูรณาการขอมูลตาง ๆ
ของลูกคา เชน ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง ขอมูลและขอคิดเห็นจากสื่อ
สังคมออนไลน การรับประกัน สารสนเทศดานการตลาดและการขาย ขอรองเรียนที่มีผลตอการที่ลูกคา
จะตัดสินใจซื้อและตัดสินใจผูกสัมพันธ.

WORK PROCESSES: กระบวนการทํางาน
“กระบวนการทำงาน” หมายถึง กระบวนการสรางคุณคาที่สำคัญที่สุดภายในองคกร ซึ่งอาจรวมถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต และการสงมอบ การสนับสนุนลูกคา การจัดการเครือขายอุปทาน
กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน. กระบวนการทำงานเปนกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับบุคลากรสวนใหญขององคกร และสรางคุณคาตอลูกคา ผูม สี ว นไดสว นเสีย และผูถ อื หุน . กระบวนการ
ทำงานที่สำคัญขององคกรตองดำเนินการใหสำเร็จโดยบุคลากรขององคกรเสมอ.
กระบวนการทำงานทีส่ ำคัญขององคกรมักเกีย่ วของกับสมรรถนะหลักขององคกร ปจจัยทีก่ ำหนดความ
สำเร็จขององคกรเมือ่ เทียบกับคูแ ขง และปจจัยทีผ่ นู ำระดับสูงใชพจิ ารณาวาสำคัญตอการเติบโตขององคกร.
กระบวนการทำงานที่สำคัญขององคกรตองดำเนินการใหสำเร็จโดยบุคลากรขององคกรเสมอ.
ในทางตรงกันขาม โครงการเปนกระบวนการทำงานที่ไมเหมือนใครซึ่งตั้งใจดำเนินการใหเกิดผลลัพธ
แลวเลิกดำเนินการ.
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“ระบบงาน” ประกอบดวย กระบวนการทำงานภายในกับแหลงทรัพยากรตาง ๆ จากภายนอกทีจ่ ำเปน
ตอการพัฒนา และการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลกู คา และทำใหองคกรประสบความสำเร็จในตลาด. ภายใน
ระบบงาน กระบวนการภายในคือกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรขององคกร. แหลงทรัพยากรจาก
ภายนอก อาจรวมถึงกระบวนการทีด่ ำเนินการโดยผูส ง มอบและพันธมิตรทีส่ ำคัญ คูส ญั ญา และสวนอืน่ ๆ
ในเครือขายอุปทานที่จำเปนตอการผลิตและสงมอบผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและ
กระบวนการสนับสนุน. กระบวนการทำงานภายในและแหลงทรัพยากรจากภายนอกเหลานีท้ ำงานรวมกัน
เพื่อใหงานขององคกรบรรลุผลสำเร็จ.
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปนเรื่องในระดับกลยุทธ ซึ่งองคกรตองตัดสินใจวาใชกระบวนการ
ภายในหรือแหลงทรัพยากรจากภายนอกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความยั่งยืนในตลาด. การตัดสินใจนี้
ครอบคลุมถึงการปกปองสินทรัพยทางปญญา การใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร และการ
บรรเทาความเสีย่ ง. การตัดสินใจใดๆ ขององคกรจะมีผลกระทบตอโครงสรางองคกร บุคลากร กระบวนการ
ทำงาน และอุปกรณ / เทคโนโลยี.

อภิธานศัพท

WORK SYSTEMS: ระบบงาน

WORKFORCE: บุคลากร
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลทุกคนทีอ่ งคกรเปนผูด แู ลและมีสว นรวมโดยตรงในการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะทำให
งานขององคกรประสบความสำเร็จ รวมทั้งพนักงานที่องคกรจายคาตอบแทน (เชน พนักงานประจำ
พนักงานที่ทำงานไมเต็มเวลา พนักงานชั่วคราว และพนักงานที่ทำงานผานโทรศัพท รวมทั้งพนักงานจาง
ตามสัญญาที่องคกรดูแลและควบคุม) และอาสาสมัคร (ถามี) โดยรวมถึงผูนำ หัวหนางาน และผูจัดการ
ในทุกระดับ.
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WORKFORCE CAPABILITY: ขีดความสามารถของบุคลากร
“ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององคกรที่จะทำงานใหสำเร็จตาม
กระบวนการทำงาน ดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ (Competencies) ของบุคลากร.
ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา การสราง
นวัตกรรมและการเปลีย่ นผานสูเ ทคโนโลยีใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทำงานใหม รวมทัง้
การตอบสนองธุรกิจ ตลาด และความตองการของกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป.

WORKFORCE CAPACITY: อัตรากําลังบุคลากร
“อัตรากำลังบุคลากร” หมายถึง จำนวนบุคลากรที่ตองการในแตละระดับขององคกรที่จะทำใหมั่นใจ
ไดวาองคกรมีจำนวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทำใหกระบวนการทำงานสำเร็จ และสามารถสงมอบ
ผลิตภัณฑไปสูลูกคาไดสำเร็จ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความตองการบุคลากรตาม
ฤดูกาลหรือความตองการที่เปลี่ยนแปลง.

WORKFORCE ENGAGEMENT: ความผูกพันของบุคลากร
“ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุงมั่นของบุคลากร ทั้งในดานความรูสึกและสติ
ปญญาเพือ่ ทำใหงานวิสยั ทัศน และพันธกิจ ขององคกรบรรลุผล. องคกรทีม่ รี ะดับความผูกพันของบุคลากร
สูงแสดงใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมทีส่ ง เสริมใหมกี ารทำงานทีใ่ หผลการดำเนินการทีด่ ี ทำใหบคุ ลากร
มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อผลประโยชนของลูกคาและความสำเร็จขององคกร.
โดยทั่วไป บุคลากรในองคกรจะรูสึกมีความผูกพันกับองคกรเมื่อมีแรงจูงใจและไดทำงานที่มีความ
หมายตอตน และเมื่อไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและในสถานที่ทำงาน. ประโยชนของความ
ผูกพันของบุคลากร คือ การทำใหเกิดบรรยากาศความไวใจซึง่ กันและกัน สภาพแวดลอมทีม่ คี วามปลอดภัย
และใหความรวมมือซึ่งกันและกัน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การใหอำนาจในการตัดสิน
ใจ และการมีภาระรับผิดชอบตอผลการดำเนินการของตน. ปจจัยแหงความสำเร็จทีจ่ ะนำมาซึง่ ความผูกพัน
ไดแก การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพการงาน ระบบการยกยองชมเชยและระบบการใหรางวัลที่มี
ประสิทธิผล โอกาสที่เทาเทียมกันและการไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัว
ของบุคลากร.
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คะแนน
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ระบบการใหคะแนน
คะแนนของคำตอบในแตละหัวขอ จะขึ้นอยูกับการประเมินใน 2 มิติ คือ
1) กระบวนการ (หมวด 1-6).
2) ผลลัพธ (หมวด 7).
การใหคะแนนคำตอบในแตละหัวขอ ใหพิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคำถามของหัวขอนั้นและ
แนวทางการใหคะแนนดังตอไปนี้
• ปจจัยธุรกิจสำคัญที่นำเสนอในโครงรางองคกร.
• ระดับความสมบูรณและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุมของการถายทอดสูก ารปฏิบตั ิ
และจุดแข็งของกระบวนการเรียนรูและปรับปรุง.
• ระดับของผลการดำเนินการ และผลลัพธเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่น หรือองคกรที่เกี่ยวเนื่องกัน
หรือระดับเทียบเคียง.

มิติการใหคะแนน
กระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง วิธกี ารทีอ่ งคกรใชและปรับปรุง เพือ่ ตอบคำถามตาง ๆ ในหมวด 1-6. ปจจัย
ทั้ง 4 ที่ใชประเมินกระบวนการ ประกอบดวย แนวทาง (Approach–A) การถายทอดสูการปฏิบัติ
(Deployment–D) การเรียนรู (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) (ADLI). รายงานปอน
กลับของรางวัลคุณภาพแหงชาติสะทอนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปจจัยเหลานี้. คะแนน
สำหรับหมวดกระบวนการเปนการประเมินภาพรวมของผลการดำเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปจจัย
กระบวนการทั้ง 4 ดังนี้
แนวทาง (Approach–A) หมายถึง
• วิธีการที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามกระบวนการ.
• ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชตอบคำถามของหัวขอตาง ๆ ของเกณฑ และสภาพแวดลอมการ
ดำเนินงานขององคกร.
• ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการตาง ๆ ขององคกร.
• ระดับของการที่แนวทางนั้นนำไปใชซ้ำได และอยูบนพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได
(ซึ่งหมายถึง การดำเนินการอยางเปนระบบ).
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ระบบการใหคะแนน

การถายทอดสูการปฏิบัติ (Deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• การใชแนวทางเพื่อตอบสนองคำถามของหัวขอที่มีความเกี่ยวของและสำคัญตอองคกร.
• การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา.
• การนำแนวทางไปใชในทุกหนวยงานที่เหมาะสม.
การเรียนรู (Learning-L) หมายถึง
• การปรับปรุงแนวทางใหดีขึ้น โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง.
• การปรับปรุงแนวทางดวยการประยุกตใชวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศหรือนวัตกรรม
• การแบงปนความรูที่ไดจากการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรมกับหนวยงานและกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวของภายในองคกร.
ดู “จากการตั้งรับปญหาสูการสรางนวัตกรรม” ในหนา 159 ซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาผานระดับ
ความสมบูรณของมิติการใหคะแนนนี้
การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ
• แนวทางที่ใชสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการขององคกร ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกร และเกณฑหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6).
• การใชตวั วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ทีช่ ว ยเสริมซึง่ กันและกัน ทัง้ ระหวางกระบวนการ
และระหวางหนวยงานทั่วทั้งองคกร.
• แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการปฏิบัติการ มีความสอดคลอง
กลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหนวยงาน เพื่อสนับสนุนเปาประสงคระดับองคกร.
ในการใหคะแนนหมวดกระบวนการ ใหคำนึงวาแนวทาง การถายทอดสูก ารปฏิบตั ิ การเรียนรู และกา
รบูรณาการมีความเชื่อมโยงกัน. คำอธิบายแนวทางควรบงชี้เรื่องการถายทอดสูการปฏิบัติเสมอ โดยให
สอดคลองกับคำถามของหัวขอนั้นและองคกรของตน. เมื่อกระบวนการพัฒนาสมบูรณขึ้น คำอธิบายควร
แสดงถึงวงจรการเรียนรู (รวมถึงนวัตกรรม) รวมทั้งบูรณาการกับกระบวนการและหนวยงานอื่น (ดู “ขั้น
ตอนการพัฒนากระบวนการ” หนา 161).
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ผลลัพธ
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธขององคกรที่บรรลุผลตามคำถามใน หมวด 7 ปจจัยทั้ง 4
ทีใ่ ชในการประเมินผลลัพธ ไดแก ระดับ (Level-L) แนวโนม (Trend-T) การเปรียบเทียบ (Comparison-C)
และการบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI). คะแนนของหมวดผลลัพธเปนการประเมินภาพรวมของผล
การดำเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปจจัยผลลัพธทั้ง 4 ดังนี้
ระดับ (Level-Le) หมายถึง ผลการดำเนินการในปจจุบันของตัววัดดวยมาตรวัดที่เหมาะสม.
แนวโนม (Trend-T) หมายถึงอัตราของการปรับปรุงผลการดำเนินการ หรือความตอเนื่องของผลการ
ดำเนินการที่ดีในประเด็นที่สำคัญ (ความลาดชันของชุดขอมูลเมื่อเวลาผานไป).
การเปรียบเทียบ (Comparison-C) หมายถึง ผลการดำเนินการขององคกรเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
ที่เหมาะสม เชน คูแขง หรือองคกรที่คลายคลึงกัน หรือระดับเทียบเคียง.
การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของตัววัดผลลัพธตาง ๆ
(มักมีการจำแนกประเภท) ที่ระบุผลการดำเนินการดานลูกคารายสำคัญ ผลิตภัณฑ ตลาด กระบวนการ
และแผนปฏิบตั กิ าร และเปาประสงคระดับองคกร ตามทีป่ รากฏอยูใ นโครงรางองคกร และในหมวดกระบวนการ.
ในการใหคะแนนหมวดผลลัพธ ใหพิจารณาขอมูลระดับผลการดำเนินการ แนวโนม และตัวเปรียบ
เทียบทีเ่ หมาะสมของตัววัดและตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญขององคกร รวมทัง้ การบูรณาการกับขอกำหนดทีส่ ำคัญของ
องคกร. หมวดผลลัพธควรแสดงขอมูลความครอบคลุมของผลการดำเนินการตามที่รายงาน ซึ่งมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการถายทอดสูการปฏิบัติและการเรียนรูขององคกร. ถากระบวนการปรับปรุงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดสูการปฏิบัติอยางกวางขวาง องคกรควรมีผลลัพธที่สอดคลองกันดวย.

“ความสําคัญ” ในการพิจารณาคะแนน
(“Importance” as a Scoring Consideration)
ประเด็ น สำคั ญ ที่ ต อ งพิ จ ารณาในการประเมิ น และให ข อ มู ล ป อ นกลั บ คื อ “ความสำคั ญ ”
ของกระบวนการและผลลัพธตอ ปจจัยสำคัญทางธุรกิจ ทีแ่ สดงไวในรายงานวิธกี ารและผลการดำเนินงาน.
องคกรควรระบุเรื่องที่เห็นวาสำคัญที่สุดไวในโครงรางองคกรและหัวขอตาง ๆ เชน หัวขอ 2.1, 2.2, 3.2,
5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความตองการที่สำคัญของลูกคา สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
ความตองการของบุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ และแผนปฏิบัติการ.
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การใหคะแนนในแตละหัวขอ ควรยึดแนวทางดังตอไปนี้
1. พิจารณาแนวทางการใหคะแนน (หนา 163 และ 165).
2. พิจารณาวาชวงคะแนนใด (เชน 30–45%, 50-65% หรือ 70–85%) อธิบาย “ระดับความสำเร็จของ
องคกรไดใกลเคียงที่สุด” ดังที่รายงานไวในการตอบในหัวขอนั้น. เลือกชวงคะแนนโดยพิจารณาจากภาพ
รวมของปจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการ (ADLI) หรือปจจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ (LeTCI). ชวงคะแนนที่ใหจะ
เปนชวงคะแนนทีส่ ะทอนการตอบรายงานในภาพรวมไดดที สี่ ดุ โดยไมเปนการแจงนับหรือการเฉลีย่ ผลของ
การตรวจประเมินทีละปจจัย. ทัง้ นี้ จะไมใชปจ จัยหนึง่ ปจจัยใดเปน “ตัวกัน (gate)” ใหคะแนนไมสามารถ
ขยับขึน้ ไปในชวงคะแนนทีส่ งู กวานัน้ . ชวงคะแนนทีอ่ ธิบาย “ระดับความสำเร็จขององคกรทีใ่ กลเคียงทีส่ ดุ ”
ไมจำเปนตองสมบูรณแบบ และมักมีความไมสมบูรณในบางปจจัยที่ใชในการตรวจประเมินในหมวด 1-6
(ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได.
3. อานชวงคะแนนถัดไปทีส่ งู ขึน้ ไปหรือต่ำลงมา. การตัดสินใจใหคะแนน (เชน 55% หรือ 60%) ภายใน
ชวงคะแนนที่เลือกไว ตองประเมินวาคำตอบในหัวขอนั้น ๆ ในภาพรวมใกลเคียงกับเนื้อหาที่อธิบายใน
ชวงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่ำลงมาเพียงใด.

ระบบการใหคะแนน

วิธีการใหคะแนนในแตละหัวขอ
(How to Score an Item Response)

จากการตั้งรับปญหาสูการสรางนวัตกรรม
(From Fighting Fires to Innovation)
ตัวอยางการประยุกตใชจากการดับเพลิงสูนวัตกรรมปองกันอัคคีภัย
การเรียนรูถ อื ไดวา เปนคุณลักษณะสำคัญขององคกรทีม่ สี มรรถนะสูง. การเรียนรูแ ละการถายทอดสูก าร
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลจะชวยผลักดันองคกรจากระดับเบื้องตนที่มุงตั้งรับปญหา ไปสูระดับสูงสุดของ
การปรับปรุงอยางทั่วถึง การพัฒนา และการสรางนวัตกรรม.

ขั้นที่ 1 การตั้งรับปญหา
(Reacting to the Problem) (0-5%)
ผูที่รับผิดชอบโดยตรงเกิดความตระหนกตกใจ
กับปญหาที่เกิดขึ้น เนนการหาทางแกไขปญหา
เฉพาะหนา เพื่อคลี่คลายสถานการณนั้นใหกลับสู
สภาวะปกติอยางรวดเร็ว. คลายกับเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบเรงวิ่งลากสายดับเพลิงเพื่อดับเพลิงใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทำได.
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ขั้นที่ 2 รณรงคใหเกิดการปรับปรุง
(General Improvement Orientation) (10-25%)
องคกรโดยผูท รี่ บั ผิดชอบแสวงหาเครือ่ งมือหรือกำหนดมาตรการใน
การแกไขปญหาเพือ่ ใหสามารถรับมือกับปญหาไดอยางรวดเร็ว และลด
ผลกระทบของความเสียหายที่เกิดขึ้น. เทียบไดกับการที่องคกรติดตั้ง
ทอและสายดับเพลิงจำนวนมากขึน้ เพือ่ ชวยเพิม่ ความรวดเร็วในการดับ
เพลิงและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น.

ขั้นที่ 3 การปรับปรุงและประเมินผลอยางเปนระบบ
(Systematic Evaluation and Improvement) (30-45%)
องคกรเริ่มมีการประชุมหารือรวมกันเพื่อประเมินจุดที่เปนความ
เสีย่ งหรือสาเหตุของปญหา เพือ่ หาทางรับมือกับความผิดปกติทอี่ าจเกิด
ขึ้นตรงจุดนั้นไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น. เทียบไดกับการที่องคกร
ประเมินวาพืน้ ทีใ่ ดมีความเสีย่ งในการเกิดเพลิงไหม และติดตัง้ อุปกรณ
ตรวจจับความรอนและหัวรดน้ำ (Heat Sensors and a Sprinkler System)
เปนพิเศษ พรอมทัง้ แผนการรับมืออัคคีภยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ .

ขั้นที่ 4 การเรียนรูทบทวนและกําหนดกลยุทธปรับปรุง
(Learning and Strategic Improvement) (50-65%)
องคกรดำเนินการบริหารจัดการเชิงปองกันการเกิดอัคคีภัยอยาง
เปนระบบมากขึ้น. เทียบไดกับการที่องคกรติดตั้งระบบตรวจจับความ
รอนและหัวรดน้ำในบริเวณกวาง เพื่อชวยเตือนภัยใหทราบเมื่อระดับ
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถทำใหเกิดเพลิงไหมและรดน้ำดับไฟได.

ขั้นที่ 5 การวิเคราะหองคกรและสรางนวัตกรรม
(Organizational Analysis and Innovation) (70-100%)
องคกรดำเนินการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศระดับองคกรและ
สรางสรรคนวัตกรรมที่เนนการปองกันที่สาเหตุเบื้องตน เพื่อลดโอกาส
การเกิดของปญหา. เทียบไดกบั การทีอ่ งคกรเนนใหเกิดความปลอดภัย
โดยเปลี่ยนมาใชวัสดุอุปกรณที่ปองกันไฟและติดไฟยาก เปลี่ยนมาใช
ของเหลวทีม่ นี ำ้ เปนสวนประกอบหลักแทนของเหลวไวไฟ และใหความ
สำคัญกับระบบตรวจจับความรอนและหัวรดน้ำ ในฐานะวิธกี ารปองกัน
เชิงเตือนภัยเมื่อปญหาไดเกิดขึ้นแลว นอกจากนี้ แนวทางนี้ไดรับการ
แบงปนกับทุกสวนงาน และมีการฝกปฏิบัติในทุกสถานที่ทำการ.
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ
(Steps toward Mature Processes)
ตัวชวยในการตรวจประเมินและใหคะแนนในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
1. ตั้งรับปญหา (Reacting to Problems) (0–25%)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
และการปฏิบัติการ

การปฏิบตั กิ ารมีในลักษณะเปนกิจกรรมมากกวา
เปนกระบวนการ และสวนใหญจะตอบสนองความ
ตองการหรือปญหาเฉพาะหนา. ขาดการกำหนด
เปาประสงคที่ดี.

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
และการปฏิบัติการ

องคกรอยูในขั้นเริ่มตนของการปฏิบัติการโดย
กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได. มีการประเมินผล
และการปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบาง
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร. มีการ
กำหนดกลยุทธและเปาประสงคเชิงปริมาณ.

ระบบการใหคะแนน

2. แนวทางเริ่มเปนระบบ (Early Systematic Approaches) (30 – 45%)

3. แนวทางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Aligned Approaches) (50–65%)

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
และการปฏิบัติการ

การปฏิ บั ติ ก ารมี ลั ก ษณะเป น กระบวนการที่
สามารถทำซ้ ำ ได และมี ก ารประเมิ น ผลอย า ง
สม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบงปนความรู
และการประสานงานระหว า งหน ว ยงานต า ง ๆ
ภายในองคกร. กระบวนการตอบสนองกลยุทธและ
เปาประสงคที่สำคัญขององคกร.

4. แนวทางที่มีบูรณาการ (Integrated Approaches) (70–100%)

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
และการปฏิบัติการ

การปฏิ บั ติ ก ารมี ลั ก ษณะเป น กระบวนการที่
สามารถทำซ้ ำ ได และมี ก ารประเมิ น ผลอย า ง
สม่ำเสมอเพือ่ การเปลีย่ นแปลงและการปรับปรุงใหดขี นึ้
โดยร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ.
การวิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศ
และความรู สงผลใหการทำงานขามหนวยงานเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ. ใชกระบวนการและตัววัดใน
การติดตามความกาวหนาของเปาประสงคเชิงกล
ยุทธและการปฏิบัติการที่สำคัญ.
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Process Scoring Guidelines
(For Use with Categories 1–6)
Score
0%
or
5%

Process
• No SYSTEMATIC APPROACH to item requirements is evident; information is ANECDOTAL. (A)
• Little or no DEPLOYMENT of any SYSTEMATIC APPROACH is evident. (D)
• An improvement orientation is not evident; improvement is achieved by reacting to problems. (L)
• No organizational ALIGNMENT is evident; individual areas or work units operate independently. (I)

10%, 15%,
20%, or 25%

• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to the BASIC QUESTION in the item is evident. (A)
• The APPROACH is in the early stages of DEPLOYMENT in most areas or work units, inhibiting progress
in achieving the BASIC QUESTION of the item. (D)
• Early stages of a transition from reacting to problems to a general improvement orientation are evident. (L)
• The APPROACH is ALIGNED with other areas or work units largely through joint problem solving. (I)

30%, 35%,
40%, or 45%

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the BASIC REQUIREMENTS of the item, is evident. (A)
• The APPROACH is DEPLOYED, although some areas or work units are in early stages of DEPLOYMENT. (D)
• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to evaluation and improvement of KEY PROCESSES is evident. (L)
• The APPROACH is in the early stages of ALIGNMENT with the basic organizational needs identified
in response to the Organizational Profile and other process items. (I)

50%, 55%,
60%, or 65%

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the OVERALL REQUIREMENTS of the item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, although DEPLOYMENT may vary in some areas or work units. (D)
A fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and some examples of use of best
practices, instances of INNOVATION, or sharing of refinements, are in place for improving the
efficiency and EFFECTIVENESS of KEY PROCESSES. (L)
• The APPROACH is ALIGNED with your overall organizational needs as identified in response to
the Organizational Profile and other process items. (I)

70%, 75%,
80% or 85%

90%, 95%
or 100%

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to MULTIPLE QUESTIONS in the item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, with no significant gaps. (D)
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING, including
INNOVATION, are KEY management tools; there is clear evidence of refinement as a result of
organizational-level ANALYSIS and sharing. (L)
• The APPROACH is INTEGRATED with your current and future organizational needs as identified
in response to the Organizational Profile and other process items. (I)
• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, fully responsive to the MULTIPLE REQUIREMENTS in the item,
is evident. (A)
• The APPROACH is fully DEPLOYED without significant weaknesses or gaps in any areas or work units. (D)
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING through
INNOVATION are KEY organization-wide tools; refinement and INNOVATION, backed by ANALYSIS and
sharing, are evident throughout the organization. (L)
• The APPROACH is well INTEGRATED with your current and future organizational needs as identified
in response to the Organizational Profile and other process items. (I)
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แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ
(Process Scoring Guidelines) (หมวด 1-6)
0%
หรือ
5%

10%, 15%,
20%, หรือ
25%

กระบวนการ
• ไมมแี นวทางอยางเปนระบบที่ตอบคำถามของหัวขออยางชัดเจน. มีสารสนเทศนอย /ไมชดั เจน /ไมตรงประเด็น. (A)
• แทบไมปรากฏหลักฐานการนำแนวทางที่เปนระบบไปถายทอดสูการปฏิบตั .ิ (D)
• ไมปรากฏหลักฐานวามีแนวคิดในการปรับปรุง (Improvement Orientation). มีการปรับปรุงเมือ่ เกิดปญหา. (L)
• ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับองคกร. แตละพื้นที่หรือหนวยงาน
ดำเนินการอยางเอกเทศ. (I)
• ปรากฎหลักฐานวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบคำถามพื้นฐานของหัวขอ. (A)
• การนำแนวทางไปถายทอดสูการปฏิบัติยังอยูในขั้นเริ่มตนในเกือบทุกพื้นที่หรือหนวยงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การบรรลุคำถามพืน้ ฐานของหัวขอ. (D)
• ปรากฏหลักฐานวาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงเมื่อเกิดปญหามาเปนแนวคิดในการปรับปรุงทัว่ ไป. (L)
• มีแนวทางทีส่ อดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหนวยงานอื่น โดยสวนใหญเกิดจากการรวมกันแกปญ หา. (I)

30%, 35%,
40%, หรือ
45%

• ปรากฏหลักฐานวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคำถามพื้นฐานของหัวขอ. (A)
• มีการนำแนวทางไปถายทอดสูการปฏิบัติ ถึงแมวาบางพื้นที่หรือบางหนวยงานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตนของ
การถายทอดสูการปฏิบัติ. (D)
• ปรากฏหลักฐานวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ. (L)
• เริม่ มีแนวทางทีส่ อดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการพืน้ ฐานขององคกร ตามทีร่ ะบุไวในโครงรางองคกร
และในหัวขอกระบวนการอื่น ๆ. (I)

50%, 55%,
60%, หรือ
65%

• ปรากฏหลักฐานวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคำถามโดยรวมของหัวขอ. (A)
• มีการนำแนวทางไปถายทอดสูก ารปฏิบตั เิ ปนอยางดี ถึงแมวา อาจแตกตางกันในบางพื้นที่หรือบางหนวยงาน. (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และแสดงตัวอยางของการใชวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ ตัวอยางนวัตกรรม หรือการแบงปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่สำคัญ. (L)
• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการโดยรวมขององคกร ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและในหัวขอกระบวนการอื่น ๆ. (I)

70%, 75%,
80% หรือ
85%

• ปรากฏหลักฐานวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคำถามยอยของหัวขอ. (A)
• มีการนำแนวทางไปถายทอดสูการปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ. (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง การประยุกตใชวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
การจัดการนวัตกรรม และการแบงปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เปนเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร. (L)
• มีแนวทางที่บรู ณาการกับความตองการขององคกรในปจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และในหัวขอกระบวนการอื่น ๆ. (I)

90%, 95%
หรือ 100%

• ปรากฏหลักฐานวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลทีต่ อบคำถามยอยของหัวขออยางครบถวน. (A)
• มีการนำแนวทางไปถายทอดสูการปฏิบัติอยางทั่วถึงโดยไมมีจุดออนหรือความแตกตางอยางมีนัยสำคัญใน
พื้นที่หรือหนวยงานใด ๆ. (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
นวัตกรรมที่สัมฤทธิ์ผล และการแบงปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เปนเครื่องมือที่สำคัญในระดับองคกร
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล. (L)
• มีแนวทางที่บูรณาการกับความตองการขององคกรในปจจุบันและอนาคตเปนอยางดี ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและในหัวขอกระบวนการอื่น ๆ. (I)

ระบบการใหคะแนน

คะแนน
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Results Scoring Guidelines
(For Use with Category 7)
Score
0%
or
5%

10%, 15%,
20%, or 25%

30%, 35%,
40%, or 45%

50%, 55%,
60%, or 65%

70%, 75%,
80% or 85%

90%, 95%
or 100%

Process
• There are no organizational PERFORMANCE RESULTS, or the RESULTS reported are poor. (Le)
• TREND data either are not reported or show mainly adverse TRENDS. (T)
• Comparative information is not reported. (C)
• RESULTS are not reported for any areas of importance to the accomplishment of your
organization’s MISSION. (I)
• A few organizational PERFORMANCE RESULTS are reported, responsive to the BASIC REQUIREMENTS
of the item, and early good PERFORMANCE LEVELS are evident. (Le)
• Some TREND data are reported, with some adverse TRENDS evident. (T)
• Little or no comparative information is reported. (C)
• RESULTS are reported for a few areas of importance to the accomplishment of your
organization’s MISSION. (I)
• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive to the BASIC REQUIREMENTS
of the item. (Le)
• Some TREND data are reported, and most of the TRENDS presented are beneficial. (T)
• Early stages of obtaining comparative information are evident. (C)
• RESULTS are reported for many areas of importance to the accomplishment of your organization’s
MISSION. (I)
• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive to the OVERALL
QUESTIONS in the item. (Le)
• Beneficial TRENDS are evident in areas of importance to the accomplishment of your
organization’s MISSION. (T)
• Some current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against relevant comparisons and/
or BENCHMARKS and show areas of good relative PERFORMANCE. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY CUSTOMER, market, and
PROCESS requirements. (I)
• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to MULTIPLE QUESTIONS in the item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, with no significant gaps. (D)
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING, including
INNOVATION, are KEY management tools; there is clear evidence of refinement as a result of
organizational-level ANALYSIS and sharing. (L)
• The APPROACH is INTEGRATED with your current and future organizational needs as identified
in response to the Organizational Profile and other process items. (I)
• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, fully responsive to the MULTIPLE REQUIREMENTS in the item,
is evident. (A)
• The APPROACH is fully DEPLOYED without significant weaknesses or gaps in any areas or work units. (D)
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING through
INNOVATION are KEY organization-wide tools; refinement and INNOVATION, backed by ANALYSIS and
sharing, are evident throughout the organization. (L)
• The APPROACH is well INTEGRATED with your current and future organizational needs as identified
in response to the Organizational Profile and other process items. (I)
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แนวทางการใหคะแนนผลลัพธ
(Results Scoring Guidelines) (หมวด 7)

0%
หรือ
5%

กระบวนการ
• ไมมีการรายงานผลการดำเนินการขององคกร หรือมีผลลัพธที่ไมดีในหัวขอที่รายงาน. (Le)
• ไมแสดงแนวโนมของขอมูล หรือแสดงแนวโนมเชิงลบเปนสวนใหญ. (T)
• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
• ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจขององคกร. (I)

10%, 15%,
20%, หรือ
25%

• มีการรายงานผลการดำเนินการขององคกรเพียงบางเรื่องที่ตอบคำถามพื้นฐานของหัวขอ และมีระดับ
ผลการดำเนินการที่เริ่มดี. (Le)
• มีการรายงานแนวโนมของขอมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโนมเชิงลบ. (T)
• แทบไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
• มีการรายงานผลลัพธเพียงบางเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจขององคกร. (I)

30%, 35%,
40%, หรือ
45%

• มีการรายงานระดับผลการดำเนินการที่ดี ตอบคำถามพื้นฐานของหัวขอ. (Le)
• มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง และขอมูลสวนใหญที่แสดงนั้นมีแนวโนมที่ดี. (T)
• เริ่มมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
• มีการรายงานผลลัพธหลายเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจขององคกร. (I)

50%, 55%,
60%, หรือ
65%

• มีการรายงานระดับผลการดำเนินการที่ดี ตอบคำถามโดยรวมของหัวขอ. (Le)
• แสดงถึงแนวโนมที่ดีในเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจขององคกร. (T)
• ผลการดำเนินการในปจจุบันบางเรื่องดีกวาคูเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม. (C)
• มีการรายงานผลการดำเนินการขององคกรที่ครอบคลุมความตองการของลูกคาที่สำคัญสวนใหญ
ความตองการของตลาดที่สำคัญสวนใหญ และคำถามของกระบวนการที่สำคัญสวนใหญ. (I)

70%, 75%,
80% หรือ
85%

• มีการรายงานระดับผลการดำเนินการที่ดีถึงดีเลิศ ตอบคำถามยอยของหัวขอ. (Le)
• มีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในเรื่องที่สำคัญสวนใหญซึ่งจะทำใหบรรลุพันธกิจขององคกร. (T)
• มีแนวโนมและระดับผลการดำเนินการในปจจุบนั หลายเรือ่ งถึงสวนใหญ ดีกวาคูเ ทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง
และมีผลการดำเนินการที่แสดงถึงความเปนผูนำในระดับดีมาก. (C)
• มีการรายงานผลการดำเนินการขององคกรที่ครอบคลุมความตองการของลูกคาที่สำคัญสวนใหญ
ความตองการของตลาดที่สำคัญสวนใหญ และคำถามของกระบวนการและแผนปฏิบัติการสวนใหญ. (I)

90%, 95%
หรือ 100%

ระบบการใหคะแนน

คะแนน

• มีการรายงานระดับผลการดำเนินการที่ดีเลิศ ตอบคำถามของหัวขออยางครบถวน. (Le)
• มีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในเรื่องที่สำคัญทุกเรื่องซึ่งจะทำใหบรรลุพันธกิจขององคกร. (T)
• แสดงถึงความเปนผูนำทั้งในธุรกิจและเปนผูนำสำหรับการเทียบเคียงในหลายดาน. (C)
• มีการรายงานผลการดำเนินการและการคาดการณผลการดำเนินการขององคกรทีค่ รอบคลุมความตองการของ
ลูกคาทีส่ ำคัญสวนใหญ ความตองการของตลาดทีส่ ำคัญสวนใหญ และคำถามของกระบวนการและแผนฏิบตั ิ
การสวนใหญ. (I)
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กระบวนการตรวจประเมินและอนุมัติรางวัล
รับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบความครบถวนสมบรูณของเอกสาร

ตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review
ตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review

ใช

ไมใช
> 550 คะแนน

ไมใช

องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report

ไมใช

องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report

> 330 คะแนน
ใช

ตรวจประเมินขั้นท่ี่ 3
Site Visit Review

ตรวจประเมินขั้นท่ี่ 3
Site Visit Review
ไมใช

> 650 คะแนน

ใช

> 350 คะแนน

พิจารณาคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
ขององคกรระดับ World Class และคุณคา
ของการไดรับรางวัล

ใช

ไมใช
ใช

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองคกร
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองคกร
เพื่อรับรางวัลการบริหารสคูวามเปนเลิศ (TQC+ และ TQC)

อนุมัติรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC+ และ TQC)

พิธมี อบรางวัล
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องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report

ความสําเร็จของรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ความสำเร็จของรางวัลคุณภาพแหงชาติเกิดจากความรวมมือรวมใจของ
หนวยงาน และกลุม บุคคลตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ ใหความสำคัญกับการนำเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาตินไี้ ปใชเปนกลไกขับเคลือ่ นขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย. การสนับสนุนเหลานี้
มีในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการใหงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง การถายทอดและแบงปน
ประสบการณความสำเร็จ การอาสาสมัคร และการใหความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เปนสวนสำคัญที่
ทำใหรางวัลคุณภาพแหงชาติคงความเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทย. บทบาทและความรวม
มือของหนวยงาน และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ มีดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมใหความสำคัญกับรางวัลคุณภาพแหงชาติในฐานะทีเ่ ปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการองคกรของไทยใหมวี ธิ ปี ฏิบตั แิ ละผลการดำเนินการทีน่ า เชือ่ ถือ เปนทีย่ อมรับ
ในระดับโลก. ดังนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณผาน
สถาบันเพิม่ ผลิตแหงชาติเพือ่ สนับสนุนและติดตามความสำเร็จของโครงการนีอ้ ยางตอเนือ่ ง และมีบทบาท
สำคัญในการชวยใหรางวัลนี้เปนที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนจวบจนทุกวันนี้.

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA National Committee)

ระบบการใหคะแนน

กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและไดรับการแตงตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
• กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• พิจารณาอนุมัติเกณฑการสมัคร เกณฑการตัดสินรางวัล เกณฑคะแนนกระบวนการตรวจประเมิน
และเกณฑการมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• พิจารณาอนุมัติรายชื่อองคกรที่ผานเกณฑการมองรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• แตงตัง้ และกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการ ผูต รวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
หรือคณะทำงาน.
โดยมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เปนผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
ทำหนาที่พัฒนางานดานตาง ๆ ไดแก
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1) คณะอนุกรรมการดานเทคนิครางวัลคุณภาพแหงชาติ
โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
• กลั่นกรอง และเสนอขอคิดเห็นในดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรวจประเมิน.
• เสนอแนวทางการพัฒนาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• เสนอรายชื่อผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
• พิจารณารายชื่อองคกรที่ผานเกณฑการรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ.
2) คณะอนุกรรมการดานการสงเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
• กลั่นกรอง และเสนอขอคิดเห็นในดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ สรางการรับรูตอสาธารณะ.
• กระตุนใหองคกรนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปใช.

ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA Assessors)
ผูต รวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนผูท รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและเอกชนซึง่ อาสาสมัครทำหนาที่
ผูตรวจประเมินโดยไมไดรับคาตอบแทน. ผูตรวจประเมินมีบทบาทสำคัญในการตรวจประเมินและจัดทำ
รายงานปอนกลับ (Feedback Report) ใหแกองคกรผูส มัครขอรับรางวัล รวมถึงการนำเสนอรายชือ่ องคกร
ทีผ่ า นเกณฑการรับรางวัลคุณภาพแหงชาติตอ สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพือ่ นำเสนอตอทีป่ ระชุม
คณะอนุกรรมการดานเทคนิค และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ. ในแตละป
สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผูม คี ณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม ผานกระบวนการ
คัดเลือกและฝกอบรมทีเ่ ขมขน เพือ่ ใหไดผตู รวจประเมินทีพ่ รอมในดานคุณสมบัติ คุณธรรม และจริยธรรม.
นอกจากนี้ ผูตรวจประเมินทุกคนยังตองเขารับการฝกอบรมประจำป เพื่อสรางความรูความเขาใจใหทัน
ตอการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ภายใตเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ. ผูท ผี่ า นการฝกอบรมจะขึน้ ทะเบียนเปน
ผูตรวจประเมินประจำปเพื่อทำหนาที่ในปนั้น ๆ. นอกจากทำหนาที่ในการตรวจประเมินแลว ผูตรวจ
ประเมินยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพรและสรางความรูความเขาใจในรางวัลคุณภาพแหงชาติใหแก
หนวยงาน สมาคม และชุมชนทางวิชาชีพตาง ๆ.

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Office of Thailand Quality Award: OTQA)
สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โดยมีผอู ำนวยการสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติเปนผูร บั มอบอำนาจ นำนโยบายไปบริหารจัดการ ทำหนาที่
เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร
สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตาง ๆ ในทุกภาคสวนนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความ
สามารถดานการบริหารจัดการเพื่อเปนองคกรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก
ซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอยางกวางขวาง ยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได.
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