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ตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่
ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย
ความหมาย
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติทพี่ งึ ปรารถนาของทุกหน่วยงาน
เพราะเป็นเครือ่ งหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจน
ผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก
องค์ประกอบ
ดาวฤกษ์

สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�ำเร็จ ความรุ่งโรจน์
และการเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันเป็นสิ่งพึงปรารถนา		
ของทุกองค์กร

สือ่ ให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ช่องหน้าต่างทรงไทย สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความส�ำเร็จ
ช่อฟ้าสีทอง

เจตนารมณ์ ของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมาย
แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร
ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

เจตนารมณ์
		 1. เพือ่ สนับสนุนการนำ�แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน

		 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลสำ�เร็จในระดับมาตรฐานโลก
		 3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
		 4. เพือ่ แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ประโยชน์ต่อองค์กร
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่น�ำเกณฑ์เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น
กรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รบั ประโยชน์
ในทุกขัน้ ตอน.
เริ่มจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่า ระบบการบริหารจัดการของตน
ยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก�ำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กร
จะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
องค์กรจะได้รบั รายงานป้อนกลับซึง่ ระบุจดุ แข็งและจุดทีค่ วรปรับปรุง ซึง่ นับเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปวางแผน
ปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึน้ ต่อไป.
องค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลจะเป็นทีย่ อมรับจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสทิ ธิ์
ใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทัง้ มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยการน�ำเสนอวิธีปฏิบัติที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่องค์กรอืน่ ๆ น�ำไปประยุกต์ เพือ่ ให้ประสบผลส�ำเร็จเช่นเดียวกัน.
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กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ.
องค์กรมากมายใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน.
องค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ. องค์กร
เหล่านี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรต่าง ๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กร
อื่น ๆ ปรับปรุงการปฏิบัติการและผลลัพธ์ของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย.
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยองค์กรอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่ ก�ำลังเติบโต หรือด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาหลายปี ทุกองค์กร
ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปฏิบัติการประจ�ำวันและในระยะยาว. เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ยังคงรักษาจุดแข็งที่ได้ช่วยเอื้อให้องค์กรต่าง ๆ ประสบความส�ำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยให้องค์กรค้นพบและใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และเตรียมพร้อม
รับมือกับความท้าทายที่เผชิญ.
เกณฑ์ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร ดังนี้
• ท�ำความเข้าใจถึงประเด็นทีต่ อ้ งแข่งขันและประสบความส�ำเร็จในระยะยาวในสภาพแวดล้อม
การด�ำเนินการขององค์กร.
• ท�ำให้ผู้น�ำ ผู้จัดการ และบุคลากรทั้งหมดมองเห็นภาพเดียวกัน.
• ท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรเข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส�ำเร็จ.
• ท�ำความเข้าใจ และตอบสนอง หรือท�ำได้เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้า.
• ท�ำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการขององค์กรมีประสิทธิภาพ และน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในระยะสั้น
และระยะยาว.
ดังนั้น องค์กรจะสามารถอยู่ในต�ำแหน่งที่ท�ำให้องค์กรให้ประสบความส�ำเร็จและบรรลุพันธกิจ
ได้ดยี งิ่ ขึน้ จากความชัดเจนและความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทัง้ องค์กร ในคณะผูน้ ำ� องค์กร
บุคลากร ลูกค้า และพันธมิตรที่ส�ำคัญ.
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทำ�งานอย่างไร
เจตจ�ำนงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร ไม่วา่ ขนาดใด หรืออยูใ่ นธุรกิจ
ใด ตอบค�ำถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี้
1) องค์กรด�ำเนินการได้ดีอย่างที่ต้องเป็นหรือไม่.
2) องค์กรรู้ได้อย่างไร.
3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร.
เกณฑ์ชว่ ยให้องค์กรบริหารจัดการองค์ประกอบทัง้ หมดขององค์กรให้เป็นหนึง่ เดียว เพือ่ ให้บรรลุ
พันธกิจเกิดความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง และผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ซึง่ เรียกว่า “มุมมองเชิงระบบ”.
โครงสร้างและกลไกการบูรณาการของเกณฑ์ ได้แก่ ค่านิยมและแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และแนวทางการให้คะแนน.

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ด้วยการตอบค�ำถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ เพื่อผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (หน้า 21-63)
องค์กรจะได้ส�ำรวจตนเองถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ครอบคลุม 7 หมวดที่ส�ำคัญในการ
จัดการและการด�ำเนินการขององค์กร.
1. การน�ำองค์กร: องค์กรแบ่งปันวิสัยทัศน์และน�ำองค์กรอย่างไร. และองค์กรท�ำให้มั่นใจถึง
การก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างไร.
2. กลยุทธ์: องค์กรเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคตอย่างไร.
3. ลูกค้า: องค์กรรับฟังลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และสร้างความผูกพันลูกค้าอย่างไร.
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้: องค์กรใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้
เพื่อการตัดสินใจอย่างไร.
5. บุคลากร: องค์กรสร้างความผูกพันและเอือ้ อ�ำนาจการตัดสินใจบุคลากรขององค์กรอย่างไร.
6. การปฏิ บั ติ ก าร: องค์ ก รมั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรว่ า การปฏิ บั ติ ก ารที่ ม อบคุ ณ ค่ า แก่ ลู ก ค้ า
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.
7. ผลลัพธ์: องค์กรด�ำเนินการได้ดีเพียงใด.
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ค่านิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจากค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซึ่งเป็น
ความเชื่อและพฤติกรรมที่พบว่าฝังลึกอยู่ในหลายองค์กรที่มีผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ดังนี้
• มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective).
• การน�ำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership).
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused excellence).
• การให้ความส�ำคัญกับบุคลากร (Valuing people).
• การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational learning and agility).
• การมุ่งเน้นความส�ำเร็จ (Focus on success).
• การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation).
• การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact).
• การท�ำประโยชน์ให้สังคม (Societal contributions).
• จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency).
• การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results).
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ความเกีย่ วเนือ่ งกันระหว่างเกณฑ์หมวดต่าง ๆ เหล่านี้ ให้มมุ มองเชิงระบบขององค์กร ตัวอย่าง
ความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น
1) ความเกี่ยวเนื่องระหว่างแนวทางขององค์กรในหมวด 1-6 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (หมวด 7).
2) ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนกลยุทธ์.
3) ความจ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับลูกค้าและตลาดในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร.
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แนวทางการให้คะแนน
ส�ำหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพียงแค่ระบุวา่ เป็นกระบวนการหรือผลลัพธ์นน้ั ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาองค์กร. องค์กรสามารถประเมินระดับพัฒนาการของกระบวนการ (หมวด 1-6) ใน 4 มิติ
และผลลัพธ์ (หมวด 7) ใน 4 มิติ (ดูรายละเอียด แนวทางการให้คะแนน หน้า 162-165).
กระบวนการ หมายถึง วิธกี ารต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรใช้เพือ่ ท�ำให้งานส�ำเร็จ. เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติช่วยให้องค์กรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ใน 4 มิติ ดังนี้
1. แนวทาง : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้งานขององค์กรประสบความส�ำเร็จ.
ความเป็นระบบและประสิทธิผลของแนวทางที่ส�ำคัญขององค์กรเป็นอย่างไร.
2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : องค์กรน�ำแนวทางที่ส�ำคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวาในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างไร.
3. การเรียนรู้ : องค์กรประเมิน และปรับ ปรุงแนวทางที่ส�ำคัญขององค์กรได้ดีเพียงไร.
การปรับปรุงต่าง ๆ มีการแบ่งปันภายในองค์กรได้ดีเพียงไร. องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้น�ำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมหรือไม่.
4. การบู ร ณาการ : แนวทางต่ า ง ๆ ขององค์ ก รสอดคล้ อ งกั บ ความจ� ำ เป็ น ขององค์ ก ร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร.
กระบวนการและการปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรประสานสอดคล้องกันได้ดีเพียงใดเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ระดับองค์กรที่ส�ำคัญ.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยให้องค์กรประเมินผลลัพธ์ ใน 4 มิติ ดังนี้
1. ระดับ : ระดับผลการด�ำเนินการปัจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร.
2. แนวโน้ม : ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หรือเหมือนเดิม หรือแย่ลงกว่าเดิม.
3. การเปรียบเทียบ : ผลการด�ำเนินการขององค์กรเทียบกับองค์กรอื่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
เช่น เทียบกับคู่แข่ง หรือระดับเทียบเคียง หรือผู้น�ำในธุรกิจ.
4. การบูรณาการ : องค์กรติดตามดูผลลัพธ์ที่ส�ำคัญกับองค์กรหรือไม่. องค์กรใช้ผลลัพธ์นั้น
เพื่อการตัดสินใจหรือไม่.

ในขณะที่องค์กรตอบค�ำถามตามเกณฑ์และประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให้
คะแนน องค์กรจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทั้งภายในเกณฑ์แต่ละหมวดและ
ระหว่างหมวด. เมื่อองค์กรใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการผลการด�ำเนินการ
องค์กร จะเกิดการท�ำงานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ส�ำคัญและข้อมูลป้อนกลับระหว่าง
กระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะน�ำไปสู่วงจรการปรับปรุง. และเมื่อใช้เกณฑ์นี้อย่างต่อเนื่อง องค์กร
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรมากขึ้น และจะสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่าง
และสร้างนวัตกรรม.

บทบาทของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน 3 ประการ คือ
1) ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์.
2) ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่าง ๆ
ผ่านงาน TQA Winner Conference และการเยี่ยมชมกิจการองค์กรที่ได้รับรางวัล.
3) เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� มาใช้ในการท�ำความเข้าใจและใช้ในการบริหารจัดการผลการด�ำเนินการ
ขององค์กร ชี้น�ำความคิดในเชิงกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้.
ในประเทศไทย มีการใช้เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงขีดความ
สามารถในการแข่งขันและผลลัพธ์ผ่านระบบการพัฒนาและประเมินองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA).
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เหมาะสมกับทุกองค์กร.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถปรับใช้ได้ตามความจ�ำเป็นขององค์กร. เกณฑ์ไม่ได้กำ� หนด
ว่าองค์กรควรจัดโครงสร้างหรือการปฏิบตั กิ ารอย่างไร. ในโครงร่างองค์กร (หน้า 15) องค์กรจะอธิบาย
ว่าอะไรเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อองค์กร. เกณฑ์กระตุน้ ให้องค์กรใช้แนวทางทีส่ ร้างสรรค์ ปรับใช้ได้ มีนวัตกรรม
และยืดหยุน่ และกระตุน้ ให้องค์กรเลือกใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับองค์กร (เช่น Lean, Six Sigma,
ISO, Balanced Scorecard, Plan-Do-Check-Act [PDCA]) และเลือกใช้เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลมาก
ทีส่ ดุ เพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับปรุงและมีผลการด�ำเนินการทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน.
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีเนือ้ หาของข้อก�ำหนดและการประเมินทีเ่ ทียบเคียงได้กบั รางวัล
คุณภาพแห่งชาติตา่ ง ๆ ทัว่ โลก เป็นทีย่ อมรับว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการเพือ่ น�ำองค์กรไปสูค่ วาม
เป็นเลิศ. การใช้เกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติ และองค์กร.
วิธีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ทุกองค์กร ไม่วา่ จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก สามารถใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพือ่ ปรับปรุงองค์กรได้. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้วา่ จะเริม่ ต้นทีใ่ ด.
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หากองค์กรเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
วิธกี ารเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สำ� หรับองค์กรทีเ่ ริม่ ต้นใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพือ่ ปรับปรุง
องค์กร.
1) อ่านโครงร่างองค์กร (หน้า 15). อภิปรายเพื่อหาค�ำตอบให้ค�ำถามเหล่านี้กับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงอาจถือเป็นการตรวจประเมินตนเองครั้งแรกขององค์กร.
2) ศึกษาค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ (หน้า 115). เทียบเคียงองค์กรของท่านกับค่านิยม
เหล่านี้ ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่องค์กรของท่านควรปรับปรุง.
3) ตอบค�ำถามตาม 17 หัวข้อของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. เพื่อท�ำความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับเกณฑ์และผลการด�ำเนินการขององค์กร.
4) อ่านกรอบภาพรวมของระบบบริหารจัดการผลการด�ำเนินการโดยอ่านหัวข้อหลักต่าง ๆ ใน
แต่ละหัวข้อค�ำถาม (หน้า 15-63). องค์กรพิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้ (ตัวหนังสือสีน�้ำเงิน ในเนื้อหา
เกณฑ์) ในการวางระบบการน�ำองค์กรและการวัดผลการด�ำเนินการหรือไม่.
5) ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเนื้อหาค�ำอธิบาย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง
ผลการด�ำเนินการขององค์กร. เกณฑ์และค�ำอธิบายอาจช่วยให้องค์กรคิดด้วยวิธีที่แตกต่าง หรือให้
กรอบการอ้างอิงใหม่ ๆ.
6) เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือสัมมนาเกีย่ วกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. เพือ่ เรียนรูแ้ นวทาง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากองค์กรที่ได้รับรางวัล. องค์กรเหล่านี้ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ สร้างนวัตกรรม และบรรลุผลลัพธ์มาแล้ว.
7) สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รายละเอียดตาม www.tqa.or.th).
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ได้ประสบการณ์จากการ
ตรวจประเมินองค์กรที่สมัครรางวัล และเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์กับองค์กรของตน.

เมื่อองค์กรพร้อมสำ�หรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การประเมินองค์กรโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้ดำ� เนินการตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
1) จัดท�ำโครงร่างองค์กรให้สมบูรณ์. ให้คณะผู้บริหารระดับสูงตอบค�ำถามในโครงร่างองค์กร.
หากพบว่ามีสารสนเทศในประเด็นใดทีข่ ดั แย้งกัน หรือมีขอ้ มูลน้อย หรือไม่มเี ลย ให้ใช้ประเด็นเหล่านี้
ในการลงมือวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ. หลายองค์กรใช้โครงร่างองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ประเมินตนเองในเบื้องต้น.
2) ใช้ค�ำถามของเกณฑ์แบบเต็มรูปแบบเป็นแนวทางในการท�ำทุกเรื่องที่ส�ำคัญเพื่อน�ำองค์กร.
องค์กรอาจค้นพบจุดบอด หรือประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มเติม.
3) ทบทวนแนวทางการให้คะแนน (หน้า 163 และ 165). แนวทางนี้จะช่วยให้องค์กรประเมิน
ระดับพัฒนาการขององค์กร.
4) ตอบค�ำถามในหมวดที่องค์กรทราบว่าจ�ำเป็นต้องปรับปรุง. ตอบด้วยตนเองหรือกับคณะ
ผู้บริหารระดับสูง จากนั้นตรวจประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและจัดท�ำแผนปรับปรุง.
อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมินโดยการเลือกตอบเฉพาะหมวดอย่างนี้ อาจท�ำให้เกิดความจ�ำกัดของ
ประโยชน์ที่พึงจะได้จากมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
5) ให้คณะผู้บริหารระดับสูงตรวจประเมินองค์กร. ในการประชุม ให้คณะผู้บริหารระดับสูง
ตอบค�ำถามตามโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง แล้วจัดท�ำแผนปรับปรุงองค์กร.
6) ตรวจประเมินองค์กรแบบเต็มรูปแบบด้วยตนเอง. จัดตั้งคณะท�ำงานภายในองค์กรเพื่อจัด
ท�ำโครงร่างองค์กรและตรวจประเมินองค์กรตามเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด.
7) สมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. ศึกษาจากคู่มือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ�ำปี
นั้น ๆ จากเว็บไซต์ www.tqa.or.th. เมื่อองค์กรพร้อม สามารถสมัครขอรับการประเมินภายใต้
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึง่ จะได้รบั การตรวจประเมินโดยคณะผูต้ รวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
จากส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างเต็มรูปแบบ.
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ภาพรวมและโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อผลการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ:
(Criteria for Performance Excellence Overview and
Structure)
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ: มุมมองเชิงระบบ
(Criteria for Performance Excellence Overview: A Systems Perspective)
ระบบการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวดที่อยู่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งระบุ
กระบวนการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ. ผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศต้องอาศัยการน�ำองค์กร
ทีเ่ ข้มแข็งและแสดงให้เห็นผ่านผลลัพธ์ทโ่ี ดดเด่น. ค�ำว่า “การบูรณาการ” ทีก่ ลางภาพ แสดงให้เห็นว่า
ทุกองค์ประกอบของระบบเชื่อมโยงกัน.
ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลาง แสดงการเชื่อมโยงที่ส�ำคัญระหว่างกลุ่มการน�ำองค์กร (หมวด 1, 2
และ 3) กับกลุ่มผลลัพธ์ (หมวด 5, 6, และ 7) และยังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกลุ่ม
การน�ำองค์กรและกลุ่มผลลัพธ์.
ลูกศรแนวตั้งที่กลางภาพ ชี้ไปยังโครงร่างองค์กรและพื้นฐานของระบบ ซึ่งให้สารสนเทศและ
ข้อมูลป้อนกลับส�ำหรับกระบวนการที่ส�ำคัญและสภาพแวดล้อมขององค์กร.
โครงร่างองค์กร
ก�ำหนดบริบทส�ำหรับองค์กร
เป็นพื้นฐานของการด�ำเนินการทั้งหมดขององค์กร
กลุ่มการน�ำองค์กร
(การน�ำองค์กร กลยุทธ์ และลูกค้า)
เน้นความส�ำคัญว่าการน�ำองค์กร
ต้องมุ่งที่กลยุทธ์ และลูกค้า

กลุ่มผลลัพธ์
(บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์)
ประกอบด้วย กระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากร
กระบวนการปฏิบัติการที่ส�ำคัญ และผลลัพธ์
ที่เกิดจากกระบวนการเหล่านั้น

โครงร่างองค์กร
กลยุทธ์
การนำ�องค์กร

บุคลากร
ผลลัพธ์

บูรณาการ

ลูกค้า

การปฏิบัติการ
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พื้นฐานของระบบ
(การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำให้องค์กร
มีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีระบบ
ที่คล่องตัวในการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ
และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้
ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน

คา่ นยิ มและแนวคิดหลัก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ มีพื้นฐานมาจาก
ค่านิยมและแนวคิดหลักที่ปลูกฝังอยู่ในบรรดาองค์กร
ที่มีผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ

ผลลัพธ์
การท�ำงานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลั
ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ ด้านลูกค้า ด้านบุคลากร
ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแลองค์กร
ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศ: โครงสร้าง
Criteria for Performance Excellence Structure)
เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นพิจารณา.
หัวข้อ
เกณฑ์มีทั้งหมด 17 หัวข้อ และอีก 2 หัวข้อในโครงร่างองค์กร แต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่เฉพาะ
เจาะจง. หัวข้อเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ คือ
• โครงร่างองค์กร ถามเพื่อให้องค์กรระบุสภาพแวดล้อมขององค์กร.
• หัวข้อทีเ่ ป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) ถามเพือ่ ให้องค์กรระบุกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร.
• หัวข้อที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) ถามเพื่อให้องค์กรรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการต่าง ๆ
ขององค์กร.
ส�ำหรับรายชื่อหัวข้อและคะแนน ดูหน้า 11.
หมายเหตุของหัวข้อ
หมายเหตุของหัวข้อ มีเพื่อ
1) อธิบายค�ำหรือข้อก�ำหนดของแต่ละหัวข้อ.
2) แนะน�ำและให้ตัวอย่างวิธีการตอบตามข้อก�ำหนดของหัวข้อ.
3) ชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่ส�ำคัญกับหัวข้ออื่น ๆ.
หมายเหตุของหัวข้อที่ใช้ ตัวอักษรตัวเอียง เป็นค�ำอธิบายส�ำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
(รวมถึงองค์กรภาครัฐ).

คำ�ถาม
ค�ำถามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
• ค�ำถามพื้นฐาน (Basic questions) คือ ค�ำถามที่ตามหลังหัวข้อหลัก.
• ค�ำถามโดยรวม (Overall questions) แสดงด้วยค�ำถามตัวอักษรเข้ม ค�ำถามชี้น�ำเหล่านี้
เป็นจุดเริ่มต้นในการตอบค�ำถามของเกณฑ์.
• ค�ำถามย่อย (Multiple questions) เป็นค�ำถามเดี่ยว ๆ ในแต่ละประเด็นพิจารณา รวมทั้ง
ค�ำถามที่เป็นตัวอักษรเข้ม. ค�ำถามแรกแสดงถึงสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในชุดค�ำถามนั้น.
อภิธานศัพท์
ค�ำทีข่ ดี เส้นใต้ในเนือ้ หาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถดูความหมายได้จากอภิธานศัพท์
หน้า 128-154
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หมายเลขหัวข้อ

ค�ำถามพื้นฐาน
ประเด็นพิจารณา

สรุปหัวข้อ
ของค�ำถามย่อย

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

หมายเหตุของ
หัวข้อ

10

หัวข้อ

รูปแบบของหัวข้อ

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 				
(Financial, Market, and Strategy RESULTS):
ผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางการเงินและการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นอย่างไร

คะแนนหัวข้อ

ผลลัพธ์
(75 คะแนน)

ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)
(1) ผลการด�ำเนินการด้านการเงิน (Financial PERFORMANCE)
ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของผลการด�ำเนินการ
ด้านการเงินเป็นอย่างไร รวมถึงตัววัดโดยรวมเชิงประกอบ (aggregate MEASURES) ด้านผลตอบแทนทางการเงิน
ความมัน่ คงทางการเงิน (financial viability) และผลการด�ำเนินการด้านงบประมาณ (budgetary PERFORMANCE)
เป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้าอย่างไร (*).
(2) ผลการด�ำเนินการด้านตลาด (Marketplace PERFORMANCE)
ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านตลาดเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของผลการด�ำเนินการ
ด้านตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต�ำแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการ
เจาะตลาดใหม่เป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้าอย่างไร (*).
ข. ผลลัพธ์ด้านการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารขององค์กร รวมทัง้ การด�ำเนินการตามความเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISKS ) เป็นอย่างไร.
ค�ำขีดเส้นใต้ในเนื้อหาเกณฑ์
ดูความหมายได้จากอภิธานศัพท์
หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.5ก.
ผลลัพธ์เหล่านี้ควรสัมพันธ์กับตัววัดด้านการเงินตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 4.1ก.(1) และแนวทางการจัดการด้าน
การเงิน ตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2.
หมายเหตุ 7.5ก.(1).
การรายงานในหัวข้อนี้ ควรรวมถึงตัววัดเชิงประกอบด้านผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนทางการลงทุน
(ROI) ส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (operating margin) ความสามารถในการท�ำก�ำไร หรือความสามารถในการท�ำก�ำไร
ตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า. ตัววัดด้านความมั่นคงทางการเงิน อาจรวมถึงสภาพคล่อง (liquidity) อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน (debt to equity ratio) เงินสดย่อยรายวัน (days cash on hand) ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และกระแส
เงินสด. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) อาจรวมตัววัดเกีย่ วกับผลการด�ำเนินการเทียบกับ
งบประมาณ (PERFORMANCE to budget) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเติมหรือลดลงของทุนส�ำรอง (reserve funds) การลด
ความสิน้ เปลืองหรือการประหยัด การตอบสนองต่องบประมาณทีล่ ดลง การลดค่าใช้จา่ ยให้ลกู ค้า หรือผลตอบแทนต่อทุน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่าย การบริหารต่องบประมาณ และต้นทุนด้านการระดมทุน
เทียบกับทุนที่ระดมได้.
หมายเหตุส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
หมายเหตุ 7.5ก.(2).
แสดงด้วยตัวอักษรตัวเอียง
ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ในการรายงานหัวข้อนี้ อาจรวมตัววัดด้านการบริจาคเพือ่ การกุศลหรือ
เงินช่วยเหลือ (charitable donations or grants) และจ�ำนวนโครงการหรือการให้บริการใหม่.
หมายเหตุ 7.5ข.
ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั การบรรลุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร ควรเชือ่ มโยงกับวัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์และเป้าประสงค์
ทีก่ ำ� หนดไว้ใน 2.1ข.(1) องค์ประกอบของความเสีย่ งทีร่ ายงานใน 2.1ก(3) และตัววัดผลการด�ำเนินการของแผนปฏิบตั กิ าร
และการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการทีร่ ะบุไว้ใน 2.2ก.(5) และ 2.2ก.(6) ตามล�ำดับ.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ. การเชื่อมโยงกับรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของ
สารสนเทศที่
องค์กรต้อง
ตอบในหัวข้อนี้

ค�ำถามโดยรวม
ค�ำถามย่อย

ปีที่ด�ำเนินการ
เกณฑ์
เ
พื
อ
่
การด�
ำ
เนิ
น
การที
เ
่
ป็
น
เลิ
ศ
		
							
2561-2562 2563-2564
โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร 		
2. สภาวการณ์ขององค์กร 		
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ
คะแนน
หมวด 1 การน�ำองค์กร
110
110
1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูง
60
60
1.2 การก�ำกับดูแลและการท�ำประโยชน์ให้สังคม
50
50
หมวด 2 กลยุทธ์
95
95
2.1 การจัดท�ำกลยุทธ์
45
45
2.2 การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
50
50
หมวด 3 ลูกค้า
95
95
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
45
45
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
50
50
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
100
100
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล
55
55
การด�ำเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
45
45
หมวด 5 บุคลากร
100
100
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
45
45
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
55
55
หมวด 6 การปฏิบัติการ
100
100
6.1 กระบวนการท�ำงาน
55
55
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
45
45
หมวด 7 ผลลัพธ์
400
400
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
120
120
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
70
70
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
70
70
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแลองค์กร 65
65
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์
75
75
คะแนนรวม
1000
1000
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คำ�อธิบายเพื่อการอ่านเกณฑ์
1. ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญ เพื่อใช้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สังเกตได้จาก
1.1 ค�ำที่ขีดเส้นใต้
1.2 ค�ำภาษาอังกฤษที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ค�ำเหล่านี้สามารถดูความหมายได้จากอภิธานศัพท์ หน้า 128-154
2. หัวข้อต่าง ๆ ในเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
บทน�ำ อธิบายสภาพแวดล้อมขององค์กร
หมวด 1-6 อธิบายกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร
หมวด 7 แสดงผลลัพธ์จากกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร
3. ค�ำที่เป็นตัวเอียงในหมายเหตุ เป็นค�ำอธิบายส�ำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึง
องค์กรภาครัฐ)
4. เครื่องหมาย (*) หมายถึง การตอบในประเด็นนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
5. เครือ่ งหมาย . (มหัพภาค หรือ full stop) ใช้เติมหลังค�ำเพือ่ ช่วยให้เข้าใจว่ากล่าวจบประโยคแล้ว
6. ในค�ำถามย่อยของประเด็นพิจารณาที่มีตัวเลขในวงเล็บ เช่น 1.1ก.(3) ประกอบด้วยค�ำถาม
หลายค�ำถาม. ค�ำถามเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และไม่จ�ำเป็นต้องแยกตอบแต่ละค�ำถาม.
ค�ำถามย่อยเหล่านี้ ใช้เป็นแนวทางในการท�ำความเข้าใจว่าต้องใช้สารสนเทศใดในการตอบ.
7. หมายเหตุท้ายเกณฑ์แต่ละหัวข้อ มีจุดประสงค์ 3 ประการ คือ
1) อธิบายค�ำ หรือค�ำถามของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน.
2) แนะน�ำและให้ตัวอย่างวิธีการตอบตามค�ำถามของหัวข้อ.
3) ชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่ส�ำคัญกับหัวข้ออื่น.
โดยสรุป จุดประสงค์ของหมายเหตุ คือ เพือ่ ช่วยให้องค์กรสามารถตอบค�ำถามต่าง ๆ ตามค�ำถาม
ของหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น.
8. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเล่มนี้ ใช้ส�ำหรับองค์กรที่สนใจสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติประจ�ำปี 2563-2564 โดยองค์กรสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากคูม่ อื การสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ�ำปีนั้น ๆ ใน www.tqa.or.th
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เนื้อหาเกณฑ์
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการดำ�เนินการทีเ่ ป็นเลิศ
(Criteria for Performance Excellence)

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

เริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร
(Begin with the Organizational Profile)
โครงร่างองค์กร เป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเองขององค์กร และในการ
เขียนรายงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล. โครงร่างองค์กรมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
• องค์กรสามารถใช้โครงร่างองค์กรเพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่าประเด็นใด
มีความขัดแย้ง หรือข้อมูลน้อย หรือไม่มเี ลย ให้ใช้ประเด็นเหล่านีใ้ นการวางแผนเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั .ิ
• โครงร่างองค์กรเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดบริบท เพือ่ ท�ำความเข้าใจองค์กรและวิธปี ฏิบตั กิ าร และท�ำให้
องค์กรสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการตอบค�ำถามของเกณฑ์
ในหมวด 1 – 7. การตอบค�ำถามต่าง ๆ ในเกณฑ์ควรสัมพันธ์กับบริบทขององค์กรที่ท่านอธิบายไว้
ในโครงร่างองค์กร.
• โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุสารสนเทศส�ำคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้
องค์กรเน้นที่การตอบค�ำถามและผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ.
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โครงร่างองค์กร

บทนำ�: โครงร่างองค์กร
(Organizational Profile)

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) ผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรคืออะไร (ดูหมายเหตุ ท้าย
หัวข้อ). ความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ซงึ่ ส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กรคืออะไร.
กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร.
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture)
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม คืออะไร. คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่เพิ่มเติมจากค่านิยม
คืออะไร (ถ้ามี) สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง
อย่างไรกับพันธกิจขององค์กร.
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร.
มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับองค์ประกอบและความจ�ำเป็นด้านบุคลากรอย่างไร. อะไรคือ
• กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือพนักงาน.
• ข้อก�ำหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่มและประเภทของพนักงาน.
• ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรผูกพัน.
• กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเจรจาสิทธิประโยชน์กับองค์กร (เช่น ตัวแทนสหภาพ) (ถ้ามี).
• ข้อก�ำหนดพิเศษขององค์กรในด้านสุขภาพและความปลอดภัย (ถ้ามี).
(4) สินทรัพย์ (Assets) องค์กรมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ส�ำคัญอะไรบ้าง.
(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) องค์กรด�ำเนินการ
ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่สำ� คัญอะไรบ้างในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) การรับรอง (accreditation, certification) หรือการขึ้นทะเบียน 3) มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
4) ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์.

TQA Criteria for Performance
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โครงร่างองค์กร คือ ภาพโดยย่อขององค์กร และสภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์.
1. ลักษณะองค์กร
(Organizational Description)
คุณลักษณะส�ำคัญขององค์กรคืออะไร.
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) โครงสร้างการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแล
องค์กร (GOVERNANCE) มีลักษณะอย่างไร. โครงสร้างและกลไกระบบการน�ำองค์กรมีอะไรบ้าง.
ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร ผู้น�ำระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด (*).
(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง (*). กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและ
ความคาดหวังที่ส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์ ต่อบริการสนับสนุนแก่ลูกค้าและการปฏิบัติการอย่างไร. และ
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร.
(3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS)
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่ส�ำคัญมีประเภทใดบ้าง. แต่ละกลุ่มมีบทบาทอะไร
ในเรื่องต่อไปนี้
• ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนลูกค้าทีส่ ำ� คัญ.
• การยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร.
กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร. อะไรคือข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
ของเครือข่ายอุปทาน (supply-network) ขององค์กร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.ก.(1)
ผลิตภัณฑ์ (Product offerings) หมายถึง สินค้าและบริการที่องค์กรน�ำเสนอในตลาด. กลไก
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า อาจส่งมอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
คู่ความร่วมมือ หรือพันธมิตร. ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ)
อาจหมายถึง โปรแกรม/แผนงาน โครงการ หรือ บริการต่าง ๆ.
หมายเหตุ 1.ก.(2)
หากองค์กรมีการก�ำหนดเจตจ�ำนงหรือพันธกิจ องค์กรควรอธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นในการตอบ
ค�ำถาม. บางองค์กรอาจระบุพนั ธกิจและเจตจ�ำนง และบางองค์กรใช้คำ� เหล่านีแ้ ทนกัน. ในบางองค์กร
เจตจ�ำนงหมายถึงเหตุผลพื้นฐานในการด�ำรงอยู่ขององค์กร. สิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างแรง
บันดาลใจให้องค์กรและชี้น�ำการก�ำหนดค่านิยม.

โครงร่างองค์กร
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หมายเหตุ 1.ก.(2)
ค่านิยมขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร. คุณลักษณะอื่นของวัฒนธรรมองค์กร
อาจรวมถึงความเชือ่ และบรรทัดฐาน (norms) ร่วมกัน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามเป็นเอกลักษณ์ของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร.
หมายเหตุ 1.ก.(3)
กลุม่ และประเภทของบุคลากรหรือพนักงาน (รวมถึงกลุม่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เจรจาสิทธิประโยชน์กบั
องค์กร) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน หรือสัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน (รวมทั้งการ
ท�ำงานจากนอกสถานที่) การประจ�ำการนอกที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน นโยบายที่มุ่งเน้น
ครอบครัว หรือปัจจัยอื่น ๆ. ส�ำหรับองค์กรที่มีอาสาสมัครและพนักงานฝึกหัดที่ไม่ได้รับค่าจ้าง
มาช่วยท�ำงานให้องค์กร ให้รวมกลุ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรขององค์กรด้วย.
หมายเหตุ 1.ก.(5)
ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ค�ำว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง ภาคส่วนที่องค์กรด�ำเนินการ
ธุรกิจอยู่. มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจรวมถึงหลักปฏิบัติ (Codes of conduct) และแนวนโยบาย
ทีใ่ ช้ทวั่ ไปในอุตสาหกรรม. ส�ำหรับองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ภาคส่วนดังกล่าว
อาจเป็นองค์กรการกุศล สมาคมและชมรมวิชาชีพ องค์กรศาสนา หรือหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคส่วนย่อยของหน่วยงานนั้น. กฎระเบียบข้อบังคับด้านสภาพแวดล้อม อาจรวมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก กฎหมายควบคุมและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (carbon regulations and trading)
และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่องค์กรด�ำเนินการอยู่.
หมายเหตุ 1.ข.(1)
ระบบการก�ำกับดูแลองค์กรส�ำหรับองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร และองค์กรภาครัฐ
อาจประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา สภาครอบครัว (Family council) หรือคณะผู้น�ำท้องถิ่น
หรือภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่องค์กร. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึง
องค์กรภาครัฐ) ระบบการก�ำกับดูแลองค์กรและการรายงานผล อาจรวมถึงความสัมพันธ์กับแหล่ง
เงินทุนที่ส�ำคัญ เช่น หน่วยงาน รัฐสภา หรือมูลนิธิที่สนับสนุนเงินทุน.
หมายเหตุ 1.ข.(1)
โครงร่างองค์กร ถามว่า” ระบบการน�ำองค์กรคือ “อะไร” (What) (โครงสร้างและกลไก) ค�ำถาม
ในหมวด 1 และหมวด 5 ถาม “วิธีการ” ใช้ระบบการน�ำองค์กร (How)
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หมายเหตุ 1.ข.(2)
ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรบางแห่ง (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ลูกค้าอาจรวมถึง สมาชิก
ผู้เสียภาษี ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา ลูกความ และผู้ได้รับประโยชน์
โดยที่ส่วนตลาดอาจหมายถึง การแบ่งตามกลุ่มผู้อยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์. ส�ำหรับองค์กรภาค
รัฐ รัฐสภา (ที่เป็นแหล่งเงินทุน) อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ.
หมายเหตุ 1.ข.(2)
กลุ่มลูกค้า อาจแบ่งตามความคาดหวัง พฤติกรรม ความนิยม หรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน.
ในแต่ละกลุม่ ลูกค้ายังอาจแบ่งออกตามความแตกต่างหรือลักษณะร่วม หรือทัง้ 2 แบบ. องค์กรอาจ
แบ่งตลาดออกเป็นส่วนตลาดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย ปริมาณซื้อขาย ภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้.
หมายเหตุ 1.ข.(2)
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการปฏิบตั กิ าร ท�ำให้องค์กร
ตระหนักและเตรียมการต่อความเสีย่ งของการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายอุปทาน
(supply-network) รวมถึงการหยุดชะงักที่มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น.
หมายเหตุ 1.ข.(3)
เครือข่ายอุปทาน (Supply-network) ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการขององค์กร และส่งมอบให้กับลูกค้าขององค์กร. ส�ำหรับบางองค์กร หน่วยงานเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดห่วงโซ่ โดยทีห่ น่วยงานหนึง่ เป็นผูจ้ ดั หาให้อกี หน่วยงานหนึง่ โดยตรง. อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
เหล่านี้จะมีความโยงใยเข้าด้วยกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่เพียงแค่เป็นความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง. เกณฑ์ใช้คำ� ว่า “เครือข่ายอุปทาน (supply-network) แทน “ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
เพื่อชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรและผู้ส่งมอบ.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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2. สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร.
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ล�ำดับในการแข่งขัน (Competitive Position) ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน. คู่แข่งมีจ�ำนวนเท่าไรและประเภทอะไรบ้าง.
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) การ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์การแข่งขันขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างโอกาสส�ำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*).
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ระบุแหล่งที่มาที่ส�ำคัญส�ำหรับข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส�ำคัญจากธุรกิจอื่น.
องค์กรมีข้อจ�ำกัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูล หรือข้อจ�ำกัดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านี้.
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ.
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำ�เนินการ (PERFORMANCE Improvement)
ระบุระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ รวมถึงกระบวนการขององค์กรส�ำหรับการประเมินผล
และการปรับปรุงโครงการและกระบวนการขององค์กรที่ส�ำคัญ.
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หมวด 1 การนำ�องค์กร 				
(Leadership)

(110 คะแนน)

1.1 การนำ�องค์กรโดยผู้นำ�ระดับสูง (Senior Leadership):
ผู้นำ�ระดับสูงนำ�องค์กรอย่างไร.

หมวด 1

ในหมวดการน�ำองค์กร เกณฑ์ถามถึงวิธีการปฏิบัติตนของผู้น�ำระดับสูง ชี้น�ำ และท�ำให้องค์กร
มีความยัง่ ยืน. นอกจากนี้ เกณฑ์ยงั ถามถึงระบบการก�ำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) รวม
ทั้งวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม และวิธีการที่องค์กร
ใช้ในการท�ำประโยชน์ให้สังคม.
กระบวนการ
(60 คะแนน)

ข. การสื่อสาร (Communication)
ผู้น�ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด�ำเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร (WORKFORCE) ทั่วทั้งองค์กรและลูกค้าที่ส�ำคัญ. ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
อย่างไร.
• กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง.
• สื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส�ำคัญและความจ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร.
• มีบทบาทโดยตรงในการจูงใจบุคลากรเพือ่ ให้มผี ลการด�ำเนินการทีด่ ี และให้ความส�ำคัญกับ
ลูกค้าและธุรกิจ.
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ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES)
(1) ก�ำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES)
ผู้น�ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด�ำเนินการอย่างไรในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม. ผู้น�ำ
ระดับสูงด�ำเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการน�ำ
องค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ที่ส�ำคัญ และลูกค้า รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ (*). การปฏิบัติตนของผู้น�ำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
ขององค์กรอย่างไร.
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Promoting Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
การปฏิบตั ติ นของผูน้ ำ� ระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ต่อการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมอย่างไร. ผูน้ ำ� ระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพือ่ สิง่
เหล่านี้อย่างไร.
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ค. พันธกิจและผลการดำ�เนินการขององค์กร (MISSION and Organizational PERFORMANCE)
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส�ำเร็จ (Creating an Environment for Success)
ผูน้ ำ� ระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด�ำเนินการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ท�ำให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต. ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ และความคล่องตัวขององค์กร.
• สร้างและเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริมความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากร.
• ปลูกฝังความคล่องตัวขององค์กร ภาระความรับผิดชอบ การเรียนรู้ระดับองค์กรและ
ของบุคลากรแต่ละคน นวัตกรรม และยอมรับความเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
(INTELLIGENT RISK taking).
• มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง และการพัฒนาผู้น�ำในอนาคตขององค์กร.
(2) การท�ำให้เกิดการปฏิบตั กิ ารอย่างจริงจัง (Focus on Action)
ผูน้ ำ� ระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด�ำเนินการอย่างไรในการท�ำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง
เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร. ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ท�ำให้เกิดการปฏิบัติที่ส่งผลต่อผลการปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กรอย่างจริงจัง.
• ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง.
• ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการด�ำเนินการ ได้พิจารณาถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างสมดุล.
• แสดงให้เห็นถึงภาระความรับผิดชอบส่วนตนต่อการด�ำเนินการขององค์กร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.1.
ผลลัพธ์การด�ำเนินการขององค์กรควรรายงานในหัวข้อ 7.1 - 7.5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
ของการน�ำองค์กรและระบบการน�ำองค์กรควรรายงานในหัวข้อ 7.4.
หมายเหตุ 1.1ก.(1).
วิสยั ทัศน์ขององค์กรควรเป็นตัวก�ำหนดบริบทส�ำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2.

1.2 การกำ�กับดูแลองค์กรและการทำ�ประโยชน์ ให้สังคม
(Governance and Societal Contributions): องค์กรดำ�เนินการ
อย่างไรในการกำ�กับดูแลองค์กรและการทำ�ประโยชน์ ให้สังคม.

กระบวนการ
(50 คะแนน)
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ก. การกำ�กับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการก�ำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System)
องค์กรด�ำเนินการอย่างไรในการท�ำให้มนั่ ใจว่ามีระบบการก�ำกับดูแลองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ.
องค์กรด�ำเนินการอย่างไรในการทบทวนและ ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในระบบการก�ำกับดูแลองค์กร
ดังต่อไปนี้
• ภาระความรับผิดชอบในการกระท�ำของผู้น�ำระดับสูง.
• ภาระความรับผิดชอบต่อกลยุทธ์.
• ภาระความรับผิดชอบด้านการเงิน.
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินการ.
• การคัดเลือกคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร และนโยบายในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร (*).
• ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก.
• การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น (*).
• การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้น�ำระดับสูง.
(2) การประเมินผลการด�ำเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
องค์กรประเมินผลการด�ำเนินการของผู้น�ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลองค์กรอย่างไร. องค์กรใช้การประเมินผลการด�ำเนินการเหล่านี้เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารอย่างไร. ผู้น�ำระดับสูงและคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรใช้ผลการประเมินผลการ
ด�ำเนินการข้างต้นเพื่อการพัฒนาตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลทั้งการน�ำองค์กรของผู้น�ำแต่ละคน
และของคณะกรรมการ และระบบการน�ำองค์กรต่อไปอย่างไร (*).
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Compliance)
องค์กรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างไร: กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคต และความกังวลของ
ชุมชน. องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร

หมวด 1

• ด�ำเนินการในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม.
• คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ (public concerns) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
การปฏิบัติการในอนาคต.
• เตรียมการเชิงรุกต่อความกังวลและผลกระทบเหล่านี้.
องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญอะไรเพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนดหรือดีกว่าที่ก�ำหนด (*). องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่
ส�ำคัญอะไรในการด�ำเนินการเรือ่ งความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบตั กิ ารขององค์กร.
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
องค์กรด�ำเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กร
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม. องค์กรมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญอะไรในการส่งเสริม
และท�ำให้มั่นใจว่ามีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในโครงสร้างระบบ การก�ำกับดูแลองค์กร
ในองค์กรทัง้ หมดรวมทัง้ ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร ผูส้ ง่ มอบ และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอื่น. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตาม และด�ำเนินการในกรณีท่ีมีการกระท�ำที่ขัดต่อ
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม.

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.2.
ควรน�ำเรือ่ งการท�ำประโยชน์ให้สงั คมในประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จด้านการ
ตลาดขององค์กรไปใช้ประกอบการจัดท�ำกลยุทธ์ (หัวข้อ 2.1) และในการมุง่ เน้นการปฏิบตั กิ าร (หมวด 6)
ด้วย. ควรรายงานผลลัพธ์ส�ำคัญด้านสังคมในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแล
องค์กร (หัวข้อ 7.4).
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ค. การทำ�ประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
องค์กรค�ำนึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติ
การประจ�ำวันอย่างไร. องค์กรมีสว่ นร่วมอย่างไรในการสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบสิง่ แวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ.
(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
องค์กรด�ำเนินการอย่างไรในการสนับ สนุนและสร้า งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส� ำคัญ
(KEY communities) ขององค์กร. ชุมชนทีส่ ำ� คัญขององค์กรมีอะไรบ้าง. องค์กรมีวธิ กี ารในการก�ำหนด
ชุมชนดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งวิธีการก�ำหนดเรื่องที่องค์กรจะเข้าไปมีส่วนร่วม. ผู้น�ำระดับสูง และ
บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร.
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หมายเหตุ 1.2.
หัวข้อนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ควรอธิบายเรื่องดังกล่าวใน
หัวข้อ 5.1 และหัวข้อ 6.2 ตามล�ำดับ.
หมายเหตุ 1.2ก.(1).
หากคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรมีการทบทวนผลการด�ำเนินการและความก้าวหน้าของ
องค์กร ให้รายงานใน 4.1(ข).
หมายเหตุ 1.2ก.(1).
ความโปร่งใสในการด�ำเนินการของระบบการก�ำกับดูแลองค์กร ควรครอบคลุมเรือ่ งการควบคุม
ภายในของกระบวนการก�ำกับดูแลองค์กร. ส�ำหรับบริษัทเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
(รวมถึงองค์กรภาครัฐ) คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกอาจท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
องค์กรทั้งหมดหรือบางส่วน. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ที่ท�ำหน้าที่
ดูแลรักษาเงินกองทุนของสาธารณะ ต้องเน้นความส�ำคัญในเรือ่ งการดูแลรักษาเงินกองทุนสาธารณะ
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน.
หมายเหตุ 1.2ก.(2).
การประเมินผลการด�ำเนินการของผู้น�ำ อาจใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดยผู้ร่วมงาน
ผลการทบทวนผลการด�ำเนินการของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ รวมทั้งใช้ข้อมูลป้อนกลับและ
ผลส�ำรวจที่ได้จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ. ส�ำหรับบริษัทเอกชนบางแห่ง รวมทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรและองค์กรภาครัฐ
คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกอาจเป็นผู้ป ระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น�ำระดับ สูงและ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร.
หมายเหตุ 1.2ข.(1).
การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบเชิงลบและความกังวลของสังคม อาจรวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการจัดการเครือข่ายอุปทานทีม่ ปี ระสิทธิผล (*). องค์กรทีไ่ ม่แสวงหา
ผลก�ำไร ควรอธิบายถึงวิธกี ารทีจ่ ะด�ำเนินการตามหรือเหนือกว่าข้อก�ำหนดและมาตรฐานของกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการก�ำกับการระดมทุนและการล็อบบี้ (*).
หมายเหตุ 1.2ข.(2).
ตัววัดหรือตัวชี้วัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อาจรวมถึง (อัตรา) ร้อยละของ
กรรมการอิสระในคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร ตัววัดทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุม่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีสิทธิ์มีเสียง เหตุการณ์ของการละเมิดจริยธรรมหรือการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และการ
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หมวด 1

ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ผลส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อจริยธรรมขององค์กร การใช้
โทรศัพท์สายด่วนจริยธรรม รวมทัง้ ผลการทบทวนและการตรวจสอบด้านจริยธรรม. ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั
ของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อาจรวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีนโยบาย
การฝึกอบรมบุคลากร และระบบการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและ
การใช้สารสนเทศที่มีประเด็นความอ่อนไหว และองค์ความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์และหาความ
สัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ ตลอดจนการใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสม.
หมายเหตุ 1.2ค.
ส�ำหรับองค์กรการกุศลบางแห่งที่มีพันธกิจในการสนับสนุนสังคมและสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
โดยตรงอยูแ่ ล้ว ซึง่ อธิบายไว้ในการตอบค�ำถามเกณฑ์หมวดอืน่ ในหัวข้อนี้ ควรอธิบายถึง “การทุม่ เท
เป็นพิเศษ” (extra efforts) ในการอุทิศตนเพื่อสนับสนุนชุมชนนั้น ๆ.
หมายเหตุ 1.2ค.(1).
ควรรายงานความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมที่นอกเหนือจาการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่อธิบายใน 1.2ข(1) ซึ่งอาจรวมถึงความพยายามขององค์กรหรือคู่ความร่วมมือในการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในงานบริการ การศึกษา สุขอนามัย และการเตรียมพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการ
ท�ำการค้า ธุรกิจ หรือสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ.
หมายเหตุ 1.2ค.(2).
การมีสว่ นสนับสนุนชุมชนทีส่ ำ� คัญอาจรวมถึงเรือ่ งทีใ่ ช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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(95 คะแนน)

ในหมวดกลยุทธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการจัดท�ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร การน�ำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธี
การวัดผลความก้าวหน้า.
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กระบวนการ
(45 คะแนน)
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2.1 การจัดทำ�กลยุทธ์ (Strategy Development):
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำ�กลยุทธ์.
ก. กระบวนการจัดทำ�กลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS)
องค์กรวางแผนกลยุทธ์อย่างไร. ขั้นตอนที่ส�ำคัญของกระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์มีอะไรบ้าง.
ผู้เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญมีใครบ้าง. กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร. องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท�ำให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว.
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้คำ� นึงถึงความจ�ำเป็นทีอ่ าจเกิดขึน้ ขององค์กรในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
แบบพลิกโฉม ล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานด้านต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลง และความคล่องตัว
ขององค์กร (organizational agility) อย่างไร.
(2) นวัตกรรม (INNOVATION)
กระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์ขององค์กรกระตุน้ และท�ำให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร. องค์กรก�ำหนด
โอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OPPORTUNITIES) อย่างไร. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจ
ว่าจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ในเรื่องใดเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
(INTELLIGENT RISKS). โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญขององค์กรคืออะไร.
(3) การพิจารณากลยุทธ์ (Strategy Considerations)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ คี วามส�ำคัญ และจัดท�ำสารสนเทศ
เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์. ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล องค์กรค�ำนึงถึงองค์
ประกอบที่ส�ำคัญของความเสี่ยงต่อไปนี้อย่างไร.
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์.
• ความเปลีย่ นแปลงทีม่ โี อกาสจะเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้าน
ธุรกิจภายนอก.
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และสารสนเทศ.
• ความสามารถขององค์กรในการน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.1.
หัวข้อนีก้ ล่าวถึงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์. อย่างไรก็ตาม องค์กรควรอธิบายวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในหัวข้อ 6.1 และ 3.2 (*).
หมายเหตุ 2.1.
การจัดท�ำกลยุทธ์ (Strategy development ) หมายถึง แนวทางขององค์กรในการเตรียมการ
ส�ำหรับอนาคต. ในการจัดท�ำกลยุทธ์ องค์กรควรพิจารณาถึงระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ขององค์กร.

หมวด 2

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ �ำคัญใดจะด�ำเนินการโดยบุคลากรของ
องค์กรและกระบวนการใดด�ำเนินการโดยผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ. การตัดสินใจ
เหล่านี้ ได้ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)
และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบพันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือที่มีศักยภาพอย่างไร. องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการก�ำหนดสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตที่จ�ำเป็นขององค์กร.
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทสี่ �ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
เหล่านั้น. เป้าประสงค์ (GOALS) ที่ส�ำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง.
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และ
การปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง.
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร สามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการ
ทีห่ ลากหลายและแข่งขันกันเองในองค์กรได้อย่างไร. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรด�ำเนินการ
ในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์.
• สร้างสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นระยะยาวอย่างไร.
• ค�ำนึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญทั้งหมด.
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เพือ่ การตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร องค์กรอาจใช้รปู แบบต่าง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดคะเน
ทางเลือก สถานการณ์จ�ำลอง ความรู้ (ดูหัวข้อ 4.2ข. เกี่ยวกับความรู้ขององค์กร) การวิเคราะห์ หรือ
แนวทางอืน่ ทีช่ ว่ ยให้เห็นภาพในอนาคต การจัดท�ำกลยุทธ์อาจให้ผสู้ ง่ มอบ คูค่ วามร่วมมือ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
พันธมิตร และลูกค้าทีส่ ำ� คัญเข้ามามีสว่ นร่วม. ส�ำหรับองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรบางแห่ง การจัดท�ำ
กลยุทธ์อาจให้องค์กรที่มีบริการลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือที่มีกลุ่มผู้บริจาคหรืออาสาสมัครกลุ่ม
เดียวกันเข้ามามีส่วนร่วม.
หมายเหตุ 2.1.
ค�ำว่า “กลยุทธ์” ควรตีความอย่างกว้าง ๆ. กลยุทธ์อาจเป็นผลมาจากหรือน�ำไปสู่สิ่งต่อไปนี้
เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การก�ำหนดกลุ่มลูกค้าหรือส่วนตลาดที่ส�ำคัญใหม่ ค�ำนิยามหรือก�ำหนดนิยาม
ใหม่ถึงบทบาทขององค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ (เครือข่ายพันธมิตร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ
คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมที่ท�ำ
หน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ); การสร้างความแตกต่างของตราสินค้า สมรรถนะหลักใหม่
ขององค์์กร (new core competencies) รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การขายกิิจการ การควบรวมและครอบครองกิิจการ
พัันธมิิตรใหม่่ แนวร่่วมใหม่่ หรืือบทบาทใหม่่ ภายในกลุ่่�ม และความสััมพัันธ์์ในรููปแบบใหม่่
กัับบุุคลากรหรืืออาสาสมััคร. รวมทั้้�งอาจเป็็นการมุ่่�งตอบสนองความต้้องการของชุุมชนหรืือสาธารณะ.
หมายเหตุ 2.1ก.(1).
ความคล่องตัวขององค์กร หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว.
ความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลีย่ นการปฏิบตั กิ ารขององค์กร
เมื่อมีโอกาสหรือมีความจ�ำเป็น.
หมายเหตุ 2.1ก.(3).
การบูรณาการข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อสร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ถือเป็นข้อพิจารณาที่ส�ำคัญ.
ข้อมูลและสารสนเทศ อาจเกี่ยวข้องกับ
• ความต้องการ ความคาดหวัง โอกาส และความเสี่ยง ในด้านลูกค้าและตลาด.
• โอกาสและความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) รวมถึงความเสี่ยงและ
โอกาสอื่นที่อาจเกิดขึ้น.
• สมรรถนะหลักขององค์กร.
• สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและผลการด�ำเนินการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรที่เทียบเคียงกันได้.
• วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์.
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• นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ หรือการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติการ รวมทั้งอัตราการสร้างนวัตกรรม.
• ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ.
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย.
• โอกาสในการผันทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมอืน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญกว่า.
• ความสามารถขององค์กรในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน.
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลก.
• ข้อก�ำหนด รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพันธมิตรและเครือข่ายอุปทาน.
• การเปลี่ยนแปลงขององค์กรแม่.
• ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร.
หมายเหตุ 2.1ก.(3).
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ควรค�ำนึงถึงความสามารถขององค์กรในการระดมทรัพยากร
และความรู้ที่จ�ำเป็นในการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และควรค�ำนึงถึงความสามารถขององค์กรในการ
ด�ำเนินการตามแผนฉุกเฉิน หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการน�ำแผนกลยุทธ์
ใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่สถานการณ์บังคับ.
หมายเหตุ 2.1ก.(4).
ระบบงานขององค์กร คือ การรวมกันของกระบวนการท�ำงานภายในและทรัพยากรภายนอก
ที่องค์กรต้องการเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้าและเพื่อให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จในตลาด. ทรัพยากรภายนอกอาจรวมถึงพันธมิตร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง
ลูกค้าและองค์กรหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศธุรกิจขององค์กร. การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระบบงานเกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร และบรรเทาความเสี่ยง.
หมายเหตุ 2.1ข.(1).
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควรมุง่ เน้นความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จ และต่อการส่งเสริมให้ผลการด�ำเนินการ
โดยรวมขององค์กรดีขึ้นและความส�ำเร็จขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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กระบวนการ
(50 คะแนน)
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2.2 การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation):
องค์กรนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร
ก. การจัดทำ�แผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development
and DEPLOYMENT)
(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)
แผนปฏิบัติการที่ส�ำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรมีอะไรบ้าง. แผนดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) ขององค์กรอะไรบ้าง. องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ.
(2) การน�ำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ. องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารสูก่ ารปฏิบตั ไิ ปยังบุคลากร ผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือ ที่
ส�ำคัญ (*) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ. องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อ
ท�ำให้มั่นใจว่าผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน.
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
องค์กรท�ำอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส�ำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน. องค์กรมีวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ. องค์กรจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
แผนดังกล่าวอย่างไร เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน (financial viability) ของ
องค์กร.
(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)
แผนด้านบุคลากรที่ส�ำคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้าง. แผนดังกล่าวได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากรอย่างไร.
(5) ตัววัดผลการด�ำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินการทีส่ �ำคัญ (KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS)
ที่ใช้ติดตามความส�ำเร็จและประสิทธิผล (EFFECTIVENESS) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง. องค์กร
มีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ท�ำให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างให้องค์กรด�ำเนินการ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.2.
การจัดท�ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติมีความเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างใกล้ชิดกับหัวข้ออื่นในเกณฑ์. ตัวอย่างการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• หัวข้อ 1.1 เรื่องวิธีการของผู้น�ำระดับสูงในการก�ำหนดและสื่อสารทิศทางขององค์กร.
• หมวด 3 เรื่องวิธีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ.
• หมวด 4 เรื่องวิธีการวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสารสนเทศที่ส�ำคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่เหมาะสม (effective basis) ในการวัดผลการด�ำเนินการ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
• หมวด 5 เรื่องวิธีการตอบสนองความต้องการขององค์กรด้านขีดความสามารถและอัตรา
ก�ำลังบุคลากร เรือ่ งการระบุความต้องการและการออกแบบระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาของบุคลากร
และเรื่องการด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ซึ่งเป็นผลจากแผนปฏิบัติการ.
• หมวด 6 เรื่องวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานซึ่งเป็นผลจาก
แผนปฏิบัติการ.
• หัวข้อ 7.1 เรื่องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ขององค์กร.
• หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ภาพรวมของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.

หมวด 2

(6) การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)
การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
องค์กรตามตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินการทีส่ �ำคัญทีร่ ะบุไว้มอี ะไรบ้าง. องค์กรจะท�ำอย่างไรกับ
แผนปฏิบตั กิ าร หากพบว่าผลการด�ำเนินการทีค่ าดการณ์ไว้มคี วามแตกต่างเมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง
หรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้.
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)
องค์กรรับรู้และตอบสนองอย่างไร ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการและ
น�ำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว.
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หมายเหตุ 2.2ก.(6).
ผลการด�ำเนินการที่คาดการณ์ไว้ อาจพิจารณาถึงการลงทุนใหม่ การเข้าถือสิทธิ์หรือควบรวม
กิจการ การสร้างคุณค่าใหม่ การเจาะตลาดใหม่และการเปลี่ยนตลาด การบังคับใช้กฎหมายใหม่
ข้อก�ำหนดตามกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่ส�ำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้านบริการและเทคโนโลยี. กระบวนการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการในอนาคตควรอธิบาย
ใน 4.1ค(1).
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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หมวด 3 ลูกค้า 				
(Customers)

(95 คะแนน)
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กระบวนการ
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (CUSTOMER Expectations):
(45 คะแนน)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้าและกำ�หนดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
ก. การรับฟังลูกค้า (CUSTOMER Listening)
(1) ลูกค้าในปัจจุบัน (Current CUSTOMERS)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตลูกค้าเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ตอ่ ได้. วิธกี ารรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างลูกค้า กลุม่ ลูกค้า
หรือส่วนตลาด. วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไร ภายในวงจรชีวิตการเป็นลูกค้า. องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าอย่างทันท่วงทีและสามารถน�ำไปใช้ต่อได้
ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการท�ำธุรกรรม.
(2) ลูกค้าในอนาคต (Potential CUSTOMERS)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการรับฟังลูกค้าในอนาคตเพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีส่ ามารถน�ำไปใช้ตอ่ ได้.
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้าในอดีต ลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้าในอนาคต เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน�ำไปใช้ต่อได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการท�ำธุรกรรม (*).
ข. การจำ�แนกลูกค้า และผลิตภัณฑ์ (CUSTOMER Segmentation and Product Offerings)
(1) การจ�ำแนกลูกค้า (CUSTOMER Segmentation)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการจ�ำแนกกลุม่ ลูกค้าและส่วนตลาด. องค์กรด�ำเนินการในเรือ่ งต่อไปนี้
อย่างไร.
• ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
ในปัจจุบันและในอนาคต.
• ก�ำหนดว่าลูกค้าใด กลุม่ ลูกค้าใด และส่วนตลาดใด ทีอ่ งค์กรจะให้ความส�ำคัญและท�ำตลาด
เพื่อการเติบโตของธุรกิจ.

หมวด 3

ในหมวดลูกค้า เกณฑ์ถามว่า องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพือ่ ความ
ส�ำเร็จด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟังเสียงของลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการและท�ำให้เหนือกว่าคาดหวัง และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
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(2) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก�ำหนดผลิตภัณฑ์. องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• ก�ำหนดความจ�ำเป็นและความต้องการของลูกค้าและตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ.
• ก�ำหนดและดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการและท�ำให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด.
• ค้นหาและปรับผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสในการ
ขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.1.
องค์กรควรรายงานผลลัพธ์ ที่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ 7.1.
หมายเหตุ 3.1.
ส�ำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์และธุรกิจขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึง
องค์กรภาครัฐ) ให้ดูหมายเหตุในโครงร่างองค์กร ข้อ 1.ก(1) และ โครงร่างองค์กร ข้อ 2.ข.
หมายเหตุ 3.1ก.(1).
วิธีการรับฟังลูกค้าอาจรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์. การรับฟังผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ อาจรวมถึงการติดตามข้อคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่องค์กรเป็นผู้ดูแล
และช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรไม่มีสิทธิ์ในการควบคุม.
หมายเหตุ 3.1ก.(1).
วงจรชีวิตการเป็นลูกค้า เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์หรือก่อนออกจ�ำหน่าย และต่อเนื่อง
ไปตลอดระยะเวลาที่องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า. ขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมถึงช่วงการเริ่มต้น
การสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการยุติความสัมพันธ์ (*).
หมายเหตุ 3.1ข.(2).
ในการก�ำหนดผลิตภัณฑ์ องค์กรควรค�ำนึงถึงลักษณะทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมทัง้ ผลการด�ำเนินการ ตลอดทัง้ วงจรชีวติ และห่วงโซ่การบริโภค. จุดมุง่ เน้นควรอยูท่ ลี่ กั ษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความชอบและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรหรือตราสินค้าขององค์กร
ตัวอย่างเช่น ลักษณะพิเศษที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือบริการของ
องค์กรอื่น ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ห รือนวัตกรรม. ลักษณะพิเศษเหล่า นี้ อาจรวมถึงราคา
ความน่าเชือ่ ถือ คุณค่า การส่งมอบ ความทันกาล ผลิตภัณฑ์ทปี่ รับเพือ่ ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
การใช้งานง่าย การสนับสนุนลูกค้าหรือการบริการด้านเทคนิค รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน
ขายกับลูกค้า. ลักษณะพิเศษทีส่ ำ� คัญ อาจพิจารณาถึงการท�ำธุรกรรมและปัจจัยอืน่ ๆ เช่น เทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่ และการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.

หมวด 3
TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

กระบวนการ
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement):
(50 คะแนน)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และประเมินความพึง
พอใจและความผูกพัน.
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนลูกค้า (CUSTOMER Relationships and Support)
(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า. องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการท�ำตลาด สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อ
• ให้ได้ลูกค้าใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด.
• จัดการและยกระดับภาพลักษณ์ของตราสินค้า.
• รักษาลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และท�ำให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า.
(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนลูกค้า (CUSTOMER Access and Support)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการท�ำให้ลกู ค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน. องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมกับองค์กร. วิธีการที่สำ� คัญในการสนับสนุน
ลูกค้าและการสื่อสารมีอะไรบ้าง. วิธีการและกลไกเหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า
กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด (*). องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• ระบุข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญในการสนับสนุนลูกค้า.
• ถ่ายทอดข้อก�ำหนดดังกล่าวไปยังทุกคนและทุกกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนลูกค้า
ให้เกิดการปฏิบัติ.
(3) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ท�ำให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล. การจัดการข้อร้องเรียนสามารถ
เรียกความเชือ่ มัน่ ของลูกค้ากลับคืนมา และสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันเกิดซ�้ำในอนาคตได้อย่างไร.
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า (Determination of CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and
ENGAGEMENT)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ลูกค้า. วิธีการประเมินเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด (*).
การวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน�ำไปใช้ต่อได้อย่างไร.
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(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร โดย
• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคู่แข่ง.
• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าอื่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือกับ
ระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรม (Industry BENCHMARKS) (*).
ค. การใช้ขอ้ มูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด.
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.2.
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับมุมมองและการตอบสนองของลูกค้าให้รายงานในหัวข้อ 7.2.
หมายเหตุ 3.2ข.(1).
ในการประเมินความไม่พงึ พอใจของลูกค้า ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ขอ้ ทีไ่ ด้คะแนนความพึงพอใจน้อย
แต่ควรแยกการประเมินความไม่พึงพอใจออกมาต่างหาก ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา
และท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต.
หมายเหตุ 3.2ข.(2).
สารสนเทศเกี่ยวกับเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเชิงเปรียบเทียบ อาจได้จาก
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันแต่มิใช่เป็นคู่แข่งขัน หรือได้
จากการเปรียบเทียบในการท�ำการค้าหรือกับองค์กรอื่น. นอกจากนี้ สารสนเทศนี้ อาจรวมถึงการ
ค้นหาสารสนเทศว่าท�ำไมลูกค้าจึงเลือกคู่แข่งมากกว่าองค์กรของตน.
หมายเหตุ 3.2ค.
องค์กรควรใช้ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าเพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการด�ำเนินการโดยรวม
ที่ระบุไว้ใน 4.1ข. ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาดที่ใช้ อาจรวมถึงข้อมูลที่ประมวล
ผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ (*).
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 			
(100 คะแนน)
และการจัดการความรู้		
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้
(KNOWLEDGE ASSETS). องค์กรใช้ผลการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงผลการด�ำเนินการอย่างไร และองค์กร
มีการเรียนรู้อย่างไร.
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4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำ�เนินการ
ขององค์กร (Measurement, Analysis, and Improvement
of Organizational Performance):
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำ�เนินการขององค์กร.
ก. การวัดผลการดำ�เนินการ (PERFORMANCE Measurement)
(1) ตัววัดผลการด�ำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ�ำวันและ
ผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กร. องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• เลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ�ำวันและผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กร.
• ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
องค์กรมีตวั วัดผลการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญอะไรบ้าง รวมทัง้ ตัววัดด้านการเงินทีส่ ำ� คัญทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว. ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด.
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง.
(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)
องค์กรท�ำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด�ำเนินการขององค์กรสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และ
ให้ข้อมูลที่ทันเวลา.

หมวด 4

กระบวนการ
(55 คะแนน)
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ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำ�เนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการทบทวนผลการด�ำเนินการและขีดความสามารถขององค์กร. องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการใช้ตัววัดผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญขององค์กร รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ในการทบทวนเหล่านี.้ องค์กรมีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพือ่ สนับสนุนการทบทวนเหล่านีแ้ ละเพือ่ ท�ำให้
มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้. องค์กรและผู้น�ำระดับสูงใช้ผลการทบทวนในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• ประเมินผลส�ำเร็จขององค์กร ผลการด�ำเนินการในเชิงแข่งขัน ความมัน่ คงทางการเงิน และ
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กรและความ
ท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด�ำเนินงานอยู่.
คณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด�ำเนินการขององค์กร
และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (*).
ค. การปรับปรุงผลการดำ�เนินการ (PERFORMANCE Improvement)
(1) ผลการด�ำเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการในอนาคตขององค์กร. องค์กรมีวธิ กี าร
อย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด�ำเนินการ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทีส่ ำ� คัญ
เพื่อคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ.
(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งและนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน�ำผลการทบทวนผลการด�ำเนินการ ไปใช้ในการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของเรื่องที่ต้องน�ำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน�ำไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม.
องค์กรมีวิธีการในการถ่ายทอดล�ำดับความส�ำคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มต่อไปนี้
อย่างไร.
• คณะท�ำงานหรือการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ.
• ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือขององค์กร เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับองค์กร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.1.
ค�ำถามในหัวข้อนีม้ กี ารเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ ระหว่างกันและระหว่างหัวข้ออืน่ ในเกณฑ์ ตัวอย่าง
ของการเชื่อมโยงที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้.

หมวด 4
TQA Criteria for Performance
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• การวัดผลการด�ำเนินการขององค์กร (4.1ก) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบทีอ่ งค์เลือก
และตัววัดผลการด�ำเนินการทีร่ ายงานในเกณฑ์หวั ข้ออืน่ ๆ ควรรายงานในการทบทวนผลการด�ำเนินการ
ขององค์กร (4.1ข).
• การทบทวนผลการด�ำเนินการขององค์กร (4.1ข) ควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ (หมวด 2) และผลลัพธ์ของการวิคราะห์และทบทวนผลการด�ำเนินการระดับองค์กร
ควรสนับสนุนการจัดท�ำกลยุทธ์และการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ รวมถึงล�ำดับความส�ำคัญในการปรับปรุง
และโอกาสส�ำหรับนวัตกรรม (4.1ค).
• การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการของแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญขององค์กร ควรรายงานใน 2.2ก(6).
• ควรรายงานผลการด�ำเนินการขององค์กรในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.5
หมายเหตุ 4.1ก.
ข้อมูลและสารสนเทศจากการวัดผลการด�ำเนินการ ควรน�ำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจบนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลจริงเพือ่ ก�ำหนดและปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในเรือ่ งทิศทางขององค์กรและ
ทรัพยากรที่ใช้ในหน่วยงาน กระบวนการที่ส�ำคัญ ระดับฝ่ายและระดับองค์กร.
หมายเหตุ 4.1ก.(2).
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่องค์กรเลือกมาควรน�ำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับปฏิบัติการและในระดับกลยุทธ์. ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบได้มาจากการ
เทียบเคียงกับองค์กรอื่นด้วยกระบวนการเทียบเคียง และการค้นหาตัวเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน.
กระบวนการเทียบเคียงเป็นการเฟ้นหากระบวนการและผลลัพธ์ทแี่ สดงถึงวิธปี ฏิบตั แิ ละผลการด�ำเนินการ
ทีเ่ ป็นเลิศในกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกันทัง้ ภายในกลุม่ หรือนอกกลุม่ ธุรกิจ. การเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน
เป็นการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการระหว่างองค์กรกับคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และ
บริการที่คล้ายคลึงกัน.
หมายเหตุ 4.1ก(3).
องค์กรอาจจ�ำเป็นต้องมีความคล่องตัวในเรือ่ งระบบการวัดผลเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสภาพแวดล้อมด้านการเมือง
นวัตกรรมในกระบวนการหรือรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งรายใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภาพ.
ตัวอย่างการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เช่น การใช้ตวั วัดผลการด�ำเนินการทีแ่ ตกต่างกัน
หรือการปรับช่วงเวลาของการวัดผล.
หมายเหตุ 4.1ข.
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้มของผลการด�ำเนินการ
การคาดการณ์ในระดับองค์กร ธุรกิจ และเทคโนโลยี การเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
และการหาค่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน. การวิเคราะห์ดงั กล่าวควรสนับสนุนการทบทวนผลการด�ำเนินการ
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เพื่อช่วยให้ทราบต้นเหตุของปัญหา และช่วยจัดล�ำดับความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากร. ด้วยเหตุนี้
การวิเคราะห์จึงต้องใช้ข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลผลการด�ำเนินการของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยว
กับลูกค้า ข้อมูลการเงินและตลาด ข้อมูลการปฏิบัติการ และข้อมูลเชิงแข่งขัน. การวิเคราะห์นี้
ควรค�ำนึงถึงตัววัดทีเ่ ป็นมาตรการบังคับจากภาครัฐด้วย (*). รวมทัง้ อาจมาจากผลการตรวจประเมิน
ภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
หมายเหตุ 4.1ข.
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลีย่ นแปลงด้านความต้องการขององค์กรและความท้าทาย
อาจรวมถึงการตอบสนองความจ�ำเป็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกโฉมในโครงสร้างและระบบงาน
ขององค์กร.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
กระบวนการ
(45 คะแนน)
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Excellence Framework 2020-2021

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้			
(Information, and Knowledge Management):
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการจัดการสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรูข้ ององค์กร.
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information)
(1) คุณภาพ (Quality)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท�ำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
ขององค์กร. องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และในรูปแบบอื่นมีความถูกต้อง (accuracy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (validity) ความคงสภาพ
(integrity) ความเชื่อถือได้ (reliability) และความเป็นปัจจุบัน.
(2) ความพร้อมใช้งาน (Availability)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการท�ำให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรมีความพร้อมใช้งาน.
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ให้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบทีใ่ ช้งาน
ง่ายและทันกาลส�ำหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า (*). องค์กร
มีวธิ กี ารอย่างไรในการท�ำให้มนั่ ใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเชือ่ ถือได้และใช้งานง่าย.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.2ก.(2).
ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ฮาร์ดแวร์) ซอฟแวร์
แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศภายนอก เช่น ระบบที่จัดเก็บบนคลาวน์ (cloud)
หรือสถานที่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร
หมายเหตุ 4.2ก(2).
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรไม่ได้อยูใ่ นเกณฑ์หวั ข้อนี.้ องค์กรควร
ตอบเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยโดยรวมและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ในหัวข้อ 6.2.

หมวด 4

ข. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge)
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร. องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อ
ไปนี้อย่างไร.
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร.
• ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่.
• ถ่ายทอดความรูท้ เี่ กีย่ วข้องระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือ.
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์.
(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กร. องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบตั กิ าร ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ ผี ลการด�ำเนินการ
ทีด่ .ี องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการค้นหาวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละน�ำไปฏิบตั ิ
ในส่วนอื่น ๆ ขององค์กร (*).
(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational LEARNING)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไป
ในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร.
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หมายเหตุ 4.2ข.(1).
การผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และประเภทข้อมูลสารสนเทศทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ตารางข้อมูล วีดโิ อ และข้อความ
และอาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) และเทคนิควิทยาการข้อมูล (data
science). ความรูข้ ององค์กรทีส่ ร้างขึน้ จากข้อมูลเหล่านีอ้ าจเป็นเพียงการประมวลจากความคิดเห็น
และอาจเปิดเผยสารสนเทศที่อ่อนไหวขององค์กรหรือของบุคคลซึ่งต้องมีการปกป้องจากการน�ำไป
ใช้งานด้วยจุดมุ่งหมายอื่น.
หมายเหตุ 4.2ข.(3).
การเรียนรูต้ อ้ งถูกปลูกฝังลงไปในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร ซึง่ หมายความว่า การเรียนรูค้ วรเป็น
1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�ำวันที่ท�ำจนเป็นกิจวัตร.
2) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง.
3) การเน้นการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร.
4) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและมีความหมาย รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรม.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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หมวด 5 บุคลากร 		
(Workforce)

(100 คะแนน)

ในหมวดบุคลากร เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิด
ผลการด�ำเนินการที่ดี. หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อ
น�ำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มทีใ่ ห้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจ
โดยรวมขององค์กร.
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5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร
ที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล.
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(1) ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง (CAPABILITY and CAPACITY)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง
บุคลากร. องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการประเมินทักษะ สมรรถนะ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (certifications)
และจ�ำนวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับ (staffing levels).
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง และดูแล (onboard) บุคลากรใหม่. องค์กรท�ำให้มนั่ ใจ
ได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมอง (ideas) วัฒนธรรม
และวิธีคิด (thinking) ของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้าง ตลอดจนชุมชนของลูกค้า. องค์กร
ท�ำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรใหม่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กร.
(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง. องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• สร้างความสมดุลด้านความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ�ำนวนของบุคลากร และลดผลกระทบ ในกรณีที่จ�ำเป็น
ต้องลดจ�ำนวนบุคลากร.
• เตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการเพิ่มจ�ำนวนของบุคลากร.
• เตรียมบุคลากรส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรและระบบงาน เมื่อจ�ำเป็น.

หมวด 5

กระบวนการ
(45 คะแนน)

45

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

(4) ความส�ำเร็จในงาน (Work Accomplishment)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการจัดรูปแบบการท�ำงานและบริหารบุคลากร. องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไร
ในการจัดรูปแบบการท�ำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้
• งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ.
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององค์กร.
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ.
• มีผลการด�ำเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย.
ข. บรรยากาศการทำ�งานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาพแวดล้อมของการท�ำงาน (Workplace Environment)
องค์กรด�ำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย (security) และ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท�ำงานของบุคลากร. ตัววัดผลการด�ำเนินงานและเป้าประสงค์
ในการปรับปรุงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีอะไรบ้าง.
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส�ำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)
องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร. องค์กร
ได้ออกแบบสิง่ ดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ความแตกต่าง
ของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 5.
ผลลัพธ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบุคลากรและความผูกพันของบุคลากรควรรายงานในหัวข้อ
7.3 ส�ำหรับพนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผู้รับจ้างเหมาควรอธิบายในหมวด 2 และหมวด 6 โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านระบบงาน และกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร. ส�ำหรับองค์กรที่ต้อง
พึ่งพาอาสาสมัคร ค�ำว่าบุคลากร รวมถึงอาสาสมัครเหล่านี้ด้วย.
หมายเหตุ 5.1ก.(1).
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร ควรค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ที่ระบุในหมวด 2 และการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการที่อธิบายใน 4.1ค.(1).

หมวด 5

หมายเหตุ 5.1ก.(3).
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรา
ก�ำลัง อาจครอบคลุมการฝึกอบรม การศึกษา การสือ่ สารอย่างสมํา่ เสมอ การพิจารณาเกีย่ วกับการจ้าง
บุคลากรและความพร้อมปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง/หน้าที่ใหม่ของบุคลากร การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า (career) รวมถึงการช่วยพนักงานหางานใหม่ (outplacement) และบริการอื่น.
หมายเหตุ 5.1ก.(3), 5.1ก.(4).
การจัดรูปแบบการท�ำงานและบริหารบุคลากรอาจเกีย่ วข้องกับการจัดโครงสร้างบุคลากรส�ำหรับ
การเปลีย่ นแปลงทีอ่ งค์กรระบุในด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมภายนอก วัฒนธรรม หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์.
หมายเหตุ 5.1ข.(1).
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท�ำงานสามารถท�ำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นด้วยการขจัดอุปสรรค
ต่อผูพ้ กิ ารให้ทำ� งานได้ตามศักยภาพของตน สถานทีท่ ำ� งานทีม่ คี วามพร้อมต้องสามารถเข้าถึงได้ทงั้
ทางกายภาพ เทคโนโลยี และทัศนคติ (attitudinally accessible).
หมายเหตุ 5.1ข.(1).
หากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและตัววัดผลการด�ำเนินงานหรือเป้าหมายมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่แตกต่างกัน องค์กรควรอธิบายถึง
ความแตกต่างเหล่านี้ในการรายงานด้วยองค์กรควรอธิบายเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน
ในหัวข้อ 6.2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยโดยรวม.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)		
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
เพื่อรักษาบุคลากรไว้และมีผลการดำ�เนินการที่ดี.
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)
(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการก�ำหนดปัจจัยทีส่ �ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของบุคลากร. วิธกี าร
ก�ำหนดปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร.
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กระบวนการ
(55 คะแนน)
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(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)
องค์กรประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร. มีวิธีการและตัววัด ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งความผูกพันของ
บุคลากร. วิธกี ารและตัววัดเหล่านีม้ คี วามแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุม่ และประเภทของบุคลากร.
องค์กรใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร.
ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง
การท�ำงานที่ให้ผลการด�ำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร. องค์กรท�ำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนวิสัยทัศน์
และค่านิยม รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของมุมมอง (ideas) วัฒนธรรม และวิธีคิด
(thinking) ของบุคลากร. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการให้อ�ำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากร.
ค. การจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development)
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
ระบบการจัดการผลการปฎิบตั งิ านของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการท�ำงานทีใ่ ห้ผลการด�ำเนินการ
ที่ดีอย่างไร. ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจอย่างไร. ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเสริมสร้างในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• การยอมรับความเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK taking).
• การมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ.
• การบรรลุผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติการ.
2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรและความ
ต้องการขององค์กรอย่างไร. ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรได้พิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้
อย่างไร.
• ความปรารถนาในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร.
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กร และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผล
ได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
• สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม.
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(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS)
องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร.
องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนากับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญ.
• ใช้ผลความเชื่อมโยงนี้เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและปรับปรุง
การเรียนรู้และพัฒนา.
(4) การพัฒนาหน้าที่การงาน (Career Development)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการการพัฒนาหน้าที่การงานของบุคลากรและผู้น�ำในอนาคต
ขององค์กร. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของต�ำแหน่งผู้บริหาร ผู้น�ำ
และต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญ.
หมายเหตุ
หมายเหตุ 5.2ก.(1).
ตัวขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร (ระบุใน 1ก.(3)) หมายถึง สิ่งที่ขับเคลื่อนความมุ่งมั่น
ทั้งทางอารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้งานส�ำเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร.
หมายเหตุ 5.2ก.(2).
ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ใช้ประเมินและปรับ ปรุงความผูกพันของบุคลากร เช่น อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ
หมายเหตุ 5.2ค.(1).
ระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรภาครัฐบางแห่งถูกก�ำหนดโดยกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ดังนั้น การให้รางวัล และการยกย่องชมเชยต้องใช้ทางเลือกอื่น.
หมายเหตุ 5.2ค.(2).
ส�ำหรับการตอบค�ำถามในหัวข้อนี้ ควรรวมถึงการพิจารณาเป็นการเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาการ
เรียนรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีลักษณะเฉพาะใน
องค์กร. และอาจรวมถึงโอกาสในการพัฒนาที่ตอบสนองสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและนวัตกรรม การปรับปรุงเรื่องการ
มุง่ เน้นลูกค้า การเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน. องค์กรควรพิจารณาถึงขอบเขต
ของโอกาสในการพัฒนาทีอ่ งค์กรจัดให้ ซึง่ รวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพีเ่ ลีย้ ง
และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้วย.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 			
(Operations)

(100 คะแนน)

ในหมวดการปฏิบัติการ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ
ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จอย่างต่อ
เนื่อง.
กระบวนการ
(55 คะแนน)

TQA Criteria for Performance
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6.1 กระบวนการทำ�งาน (Work Processes):
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และกระบวนการทำ�งานทีส่ �ำ คัญ.
ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and PROCESS Design)
(1) การจัดท�ำข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�ำงาน (Determination of Product
and PROCESS Requirements)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท�ำข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�ำงาน.
(2) กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ (KEY WORK PROCESSES)
กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญขององค์กรมีอะไรบ้าง. อะไรคือข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญของกระบวนการ
ท�ำงานเหล่านี้.
(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�ำงานเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศ
ของผลิตภัณฑ์ คุณค่าในมุมมองของลูกค้า การค�ำนึงถึงความเสีย่ ง และความคล่องตัวทีอ่ าจต้องการ
ในอนาคต มาพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเหล่านี้.
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หมวด 6
TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement)
(1) การน�ำกระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation)
องค์กรมัน่ ใจได้อย่างไรว่าการปฏิบตั งิ านประจ�ำวันของกระบวนการท�ำงานเหล่านีจ้ ะเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกระบวนการทีส่ ำ� คัญ. องค์กรใช้ตวั วัด หรือตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญและตัววัด
ในกระบวนการอะไรในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน. ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
ตัววัดผลการด�ำเนินการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างไร.
(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก�ำหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส�ำคัญ. กระบวนการสนับสนุน
ที่ส�ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง. องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ�ำวันของกระบวนการ
เหล่านี้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ส�ำคัญ.
(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และกระบวนการสนับสนุนเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการด�ำเนินการของกระบวนการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะ
หลักขององค์กร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ.
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการจัดการเครือข่ายอุปทาน. องค์กรด�ำเนินการในเรือ่ งต่อไปนีอ้ ย่างไร.
• เลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติและการวางตัวที่ตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติการ.
• ช่วยยกระดับผลการด�ำเนินการขององค์กร.
• สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
• ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า.
องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• ส่งเสริมความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความร่วมมือภายในเครือข่ายอุปทาน.
• ท�ำให้มนั่ ใจว่าเครือข่ายอุปทานมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ตลาด และองค์กร ที่เปลี่ยนแปลงไป.
• สื่อสารความคาดหวังต่อผลการด�ำเนินการ วัดและประเมินผลการด�ำเนินการของผู้ส่งมอบ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่ผสู้ ง่ มอบเพือ่ ช่วยให้เกิดการปรับปรุง และจัดการกับผูส้ ง่ มอบทีม่ ผี ลการด�ำเนิน
การที่ไม่ดี.
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ง. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการด�ำเนินการกับโอกาสในการสร้างนวัตกรรม. องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไร
ในการด�ำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรก�ำหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผล
ได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISKS). องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้ทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการด�ำเนินการสนับสนุนโอกาสเหล่านี้. องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการตัดสินใจพิจารณายุติการด�ำเนินการตามโอกาสเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสม.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 6.1.
ควรรายงานผลลัพธ์ของการปรับปรุงผลด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ในหัวข้อ 7.1.
หมายเหตุ 6.1ก.(3).
การออกแบบกระบวนการ ยังรวมถึงความจ�ำเป็นในการออกแบบกระบวนการใหม่อย่างขนานใหญ่
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดหรือปัจจัยอื่น ๆ. ความคล่องตัวอาจจ�ำเป็นเมื่อจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานโดยรวม เช่น การที่
องค์กรน�ำผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของเครือข่ายอุปทานมาด�ำเนินการเอง เพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะการ
หยุดชะงักของการจัดหาวัตถุดบิ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์ภายนอกทีค่ าดเดาไม่ได้
หรือการจ้างหน่วยงานภายนอกผลิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการซึ่งก่อนหน้านี้ด�ำเนินการเองภายใน
องค์กร.
หมายเหตุ 6.1ข.(2).
กระบวนการสนับสนุนทีส่ ำ� คัญควรสนับสนุนกระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าขององค์กร. กระบวนการ
เหล่านี้ อาจรวมถึงกระบวนการที่สนับสนุนผู้น�ำและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น การออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ การปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า และการจัดการธุรกิจและ
กิจการอื่น ๆ ขององค์กร. ตัวอย่างกระบวนการเหล่านี้อาจรวมถึงบัญชีและจัดซื้อ.
หมายเหตุ 6.1ข.(3).
แนวทางในการปรับปรุงผลด�ำเนินการของกระบวนการและลดความแปรปรวน ควรเป็นส่วนหนึง่
ของระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ ข้อ 2ค.

หมายเหตุ 6.1ค.
การท�ำให้มนั่ ใจว่าผูส้ ง่ มอบทีอ่ งค์กรเลือกมีการวางตัวทีส่ ามารถตอบสนองความจ�ำเป็นด้านการ
ปฏิบตั กิ ารและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรอาจเป็นพันธมิตรกับผูส้ ง่ มอบ หรือจัดตัง้ กลุม่ พันธมิตร
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในเครือข่ายการส่งมอบเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน. การสือ่ สารความคาดหวัง
และข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางเพื่อให้ผู้ส่งมอบอธิบายถึงสิ่ง
ที่ต้องการได้จากองค์กร และจากองค์กรอื่นภายในเครือข่ายอุปทาน. ส�ำหรับหลาย ๆ องค์กร กลไก
เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย.
หมายเหตุ 6.1ง.
กระบวนการจัดการโอกาสส�ำหรับนวัตกรรมควรใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่อธิบายใน
2.1ก.(2).
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
กระบวนการ
(45 คะแนน)
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หมวด 6

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness):
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรในการทำ�ให้มน่ั ใจว่ามีการบริหารจัดการ
การปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิผล.
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการ.
องค์กรด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร.
• น�ำเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ
มาพิจารณาในกระบวนการท�ำงาน.
• ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท�ำงานซ�้ำ.
• ลดต้นทุนค่าประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยที่สุด (*).
• ลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ (inspections) การทดสอบ (tests) และการ
ตรวจสอบกระบวนการหรือผลการด�ำเนินการ (PROCESS or PERFORMANCE audits) (*).
• สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการควบคุมต้นทุน และประสิทธิภาพกับความต้องการ
ของลูกค้า.
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ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือส�ำคัญ และ
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญ มีความปลอดภัยและมีการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์. องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการท�ำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
การปฏิบัติการที่ส�ำคัญเป็นความลับและสามารถเข้าถึงได้ในทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามสิทธิที่เหมาะสม.
องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการ
• เฝ้าระวังสิง่ คุกคามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่.
• ท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากร ลูกค้า พันธมิตร และผู้ส่งมอบ เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
• ระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มีความปลอดภัย.
• ป้องกันระบบเหล่านีจ้ ากเหตุการณ์การทีอ่ าจกระทบต่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ตรวจจับ
ตอบสนอง และกู้คืนจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์.
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)
(1) ความปลอดภัย (Safety)
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย. ระบบ
ความปลอดภัยขององค์กรได้คำ� นึงถึงการป้องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ (inspection) การวิเคราะห์
ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท�ำให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร.
(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)
องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน.
ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค�ำนึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่อง
ของการด�ำเนินการ และการท�ำให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร. ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค�ำนึงถึงการพึ่งพาบุคลากรขององค์กร เครือข่ายอุปทาน และพันธมิตร
อย่างไร. องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าและตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจได้.
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หมวด 6

หมายเหตุ
หมายเหตุ 6.2ข.
ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรควรอธิบายถึง ให้ดูหมายเหตุ 4.2ก.(2).
หมายเหตุ 6.2ข.
การจัดการการรักษาการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) รวมถึงการปกป้อง
มิให้เกิดการสูญเสียข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวเกีย่ วกับบุคลากร ลูกค้า และองค์กร การปกป้องสินทรัพย์
ทางปัญญา การปกป้องมิให้เกิดการรั่วไหล และน�ำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดที่ส่งผลด้านการเงิน
กฎหมาย และชื่อเสียงขององค์กร.
หมายเหตุ 6.2ค.(2).
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ สาธารณูปโภค การป้องกันภัย
หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ. ความครอบคลุมในการเตรียมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรและความอ่อนไหวต่อการหยุดชะงัก
ของการปฏิบัตกิ าร. ระดับการยอมรับความเสี่ยงขององค์กรขึ้นอยูก่ ับลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ
เครือข่ายอุปทาน รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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หมวด 7 ผลลัพธ์			

(400 คะแนน)

ในหมวดผลลัพธ์ เกณฑ์ถามถึงผลการด�ำเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส�ำคัญทุกด ้าน
ขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์.
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ผลลัพธ์
(120 คะแนน)

56

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 				
(Product and Process Results) :
ผลการดำ�เนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร.
ก. ผลลัพธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า (CUSTOMERS-Focused Product and Service
RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญของผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความส�ำคัญและตอบสนอง
โดยตรงต่อลูกค้าเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
อย่างไร (*).
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำ�งาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS and Efficiency)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท�ำงานและกระบวนการ
สนับสนุนที่ ส� ำ คัญ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้า นประสิท ธิผล
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และนวัตกรรม
ของกระบวนการเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามประเภทของกระบนการอย่างไร (*).
(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)
ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัด
หรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของประสิทธิผลในระบบความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ
ภาวะฉุ ก เฉิ น เป็ น อย่ า งไร. ผลลั พ ธ์ เ หล่ า นี้ แตกต่ า งกั น ตามสถานที่ ด�ำ เนิ น การหรื อ ประเภท
ของกระบวนการอย่างไร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.
ไม่มีความเชื่อมโยงแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างหัวข้อในหมวดผลลัพธ์กับเกณฑ์ หมวด 1-6. องค์กร
ควรพิจารณาผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์แต่ละตัวในหมวดผลลัพธ์ มักมาจากกระบวนการ
มากกว่า 1 หมวด. ระบบการให้คะแนน (หน้า 156) ถามถึงข้อมูลปัจจุบนั แนวโน้ม การเปรียบเทียบ
และแบ่งกลุ่ม ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงสารสนเทศที่ส�ำคัญเพื่อใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการด�ำเนินการขององค์กร (หัวข้อ 4.1) แสดงถึงการน�ำความรูข้ ององค์กรมาใช้ (หัวข้อ 4.2)
และใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการส�ำหรับผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (หัวข้อ 7.2) รวมทั้ง
ด้านการเงินและตลาด และด้านกลยุทธ์ (หัวข้อ 7.5). ผลลัพธ์บางตัวอาจเป็นเรื่องเชิงคุณภาพ หรือ
ไม่สามารถรายงานเป็นแนวโน้มได้. ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ดา้ นภาระความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
องค์กร จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมผู้ส่งมอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ และผลลัพธ์
ส�ำหรับโครงการหรือกระบวนการที่ด�ำเนินการเพียงครั้งเดียว. ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
ได้มาจากกระบวนการเทียบเคียง (benchmarking) (ภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม ตามความ
เหมาะสม) และจากการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน. ในบางกรณี เช่น ผลลัพธ์สำ� หรับโครงการ
หรือกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ในองค์กร อาจไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือไม่มีที่เหมาะสม.
หมายเหตุ 7.1ก.
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ให้บริการลูกค้า ควรเชื่อมโยงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าตามทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างองค์กร (1.ข.(2)) โดยอ้างอิงตามสารสนเทศทีร่ วบรวม
ไว้ในหมวด 3. ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั เหล่านีค้ วรตอบสนองปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความนิยมของลูกค้า เช่น ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุของโครงร่างองค์กร ข้อ 1ข.(2) และหัวข้อ 3.2ข.
หมายเหตุ 7.1ก.
ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึง องค์กรภาครัฐ) แหล่งผู้ให้ทุนอาจเป็นผู้ก�ำหนด
ตัววัดผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ. จึงควรระบุตวั วัดเหล่านีแ้ ละรายงานผลไว้ในหัวข้อ
นี้ด้วย.

หมวด 7

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply- Network Management RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ของผลการด�ำเนินการด้านเครือข่ายอุปทาน รวมทั้งการมีส่วนในการยกระดับผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรเป็นอย่างไร.
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หมายเหตุ 7.1ข.
ผลลัพธ์ทรี่ ายงานในหัวข้อ 7.1ข. ควรตอบสนองข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั กิ าร ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงร่างองค์กร และหมวด 6
หมายเหตุ 7.1ข.
ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประสิทธิผลของกระบวนการท�ำงาน อาจรวมถึงอัตราของเสีย
ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงาน ผลลัพธ์ของการลดความ
ซับซ้อนของภาระงานภายในและการจ�ำแนกภาระงาน การลดของเสีย การปรับปรุงการวางผังงาน
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการบังคับบัญชา รายงานอุบัติการณ์ภายใต้เรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของการฝึกซ้อมหรือจ�ำลองภาวะฉุกเฉิน เช่น รอบเวลาการ
ควบคุม และการปฏิบัติตามมาตรฐาน และผลลัพธ์ในการซ้อมโยกย้ายสถานที่ท�ำงาน หรือการ
เตรียมพร้อมอื่น ๆ.
หมายเหตุ 7.1ค.
ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของผลการด�ำเนินการด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน อาจรวม
ถึงผลการตรวจสอบผู้ส่งมอบและพันธมิตร (supplier and partner audits) การส่งมอบที่ทันเวลา
ผลการตรวจรับของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ ตัววัดและตัวชี้วัดของการยกระดับผลการ
ด�ำเนินการ อาจรวมถึงการปรับปรุงผลของส่วนประกอบย่อย (subassembly) และการบริการของผู้
ส่งมอบที่ให้แก่ลูกค้า.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results):			
ผลการดำ�เนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (CUSTOMERS-Focused RESULTS)
(1) ความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMERS Satisfaction)
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญด้านความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของลูกค้าเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านีแ้ ตกต่างกัน
ตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดอย่างไร (*).

(2) ความผูกพันของลูกค้า (CUSTOMERS ENGAGEMENT) ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้า
เป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญด้านการสร้างความผูกพันและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า
เป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดอย่างไร (*).
หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.2.
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้า ที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้
ควรเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 1.ข.(2) รวมทั้งวิธีการรับฟัง
และประเมินตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results): 			
ผลการดำ�เนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร.
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE - Focused RESULTS)
(1) ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
ผลลัพธ์ดา้ นขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั
ทีส่ ำ� คัญด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร รวมถึงจ�ำนวนบุคลากรทีต่ อ้ งการในแต่ละระดับ
(staffing LEVELS) และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตาม
ความหลากหลายของ กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*).
(2) บรรยากาศการท�ำงาน (WORKFORCE Climate)
ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท�ำงานเป็นอย่า งไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัด ที่ส� ำคัญ
ด้านบรรยากาศการท�ำงาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย การเข้าถึงสถานที่ท�ำงาน การบริการ
และสิทธิประโยชน์สำ� หรับบุคลากรเป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้ แตกต่างกันตามความหลากหลาย
กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*).

หมวด 7
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(3) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้าน
ความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันของบุคลากรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน
ตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*).
(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำองค์กรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัด
ที่ส�ำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำองค์กรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตาม
ความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*).
หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.3.
ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อนี้ ควรสัมพันธ์กับกระบวนการ ตัววัด และตัวชี้วัด ที่รายงานไว้
ในหมวด 5 รวมทั้งตอบสนองความจ�ำเป็นของกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญที่อธิบายไว้ในหมวด 6
และต่อแผนปฏิบตั กิ ารขององค์กรและแผนด้านบุคลากรตามทีร่ ายงานไว้ในหัวข้อ 2.2. องค์กรที่ตอ้ ง
อาศัยอาสาสมัคร หรือนักศึกษาฝึกงาน ควรรายงานผลลัพธ์ของบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครด้วย (*).
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำ�องค์กรและการกำ�กับดูแลองค์กร 		
(Leadership and Governance Results):
ผลลัพธ์ด้านการนำ�องค์กรและการกำ�กับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร.
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำ�องค์กร การกำ�กับดูแลองค์กร และการทำ�ประโยชน์ให้สังคม (Leadership,
GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)
(1) การน�ำองค์กร (Leadership)
ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้น�ำระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า
เป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของการด�ำเนินการของผู้น�ำระดับสูงในเรื่อง
การสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร พันธมิตร และลูกค้าเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ การกระตุน้ ให้เกิดการสือ่ สารในลักษณะสองทิศทาง และการท�ำให้เกิดการปฏิบตั ิ
การอย่างจริงจังเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและกลุ่ม
ลูกค้าอย่างไร (*).
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.4.
การรายงานในหัวข้อนี้ ควรสัมพันธ์กบั กระบวนการสือ่ สารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 1.1.และกระบวนการ
และตัววัดด้านการก�ำกับดูแลองค์กร กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ จริยธรรม และการท�ำประโยชน์
ให้สังคม ที่รายงานในหัวข้อ 1.2 ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร
(ตัวอย่างเช่น การรายงานการอุบัติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย) ควรรายงานไว้
ในหัวข้อ 7.1ข.(2) และหัวข้อ7.3ก.(2).
หมายเหตุ 7.4ก.(2).
การรายงานในหัวข้อนี้ อาจรวมถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงินและความเสีย่ ง ค�ำแนะน�ำ
ทีม่ คี วามส�ำคัญของผูต้ รวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผูบ้ ริหารในเรือ่ งดังกล่าว.

หมวด 7

(2) การก�ำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)
ผลลัพธ์ด้านภาระความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญด้านการก�ำกับดูแลองค์กร และภาระความรับผิดชอบด้านการเงินภายในและภายนอก
เป็นอย่างไร (*).
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation)
ผลลัพธ์ดา้ นกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ
ด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก�ำหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็น
อย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงานอย่างไร (*).
(4) จริยธรรม (Ethics)
ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัด
ที่ส�ำคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม และความเชือ่ มัน่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ตี อ่ ผูน้ ำ� ระดับสูงและการก�ำกับดูแลองค์กรเป็น
อย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงานอย่างไร (*).
(5) สังคม (Society)
ผลลัพธ์ดา้ นความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัด
หรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้านการท�ำประโยชน์ให้สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญเป็นอย่างไร.
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หมายเหตุ 7.4ก.(4).
ตัวอย่างตัววัดของการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม และความเชือ่ มัน่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ให้ดูหมายเหตุของหัวข้อ 1.2ข(2).
หมายเหตุ 7.4ก.(5).
ตัววัดการสนับสนุนให้เกิดความผาสุกของสังคม อาจรวมถึงการลดการใช้พลังงาน การใช้
พลังงานหมุนเวียน การหมุนเวียนน�้ำเพื่อกลับมาใช้ใหม่ การลดคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ การลดและการ
ใช้ประโยชน์จากของเสีย และทางเลือกอื่นส�ำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น เพิ่มการประชุมแบบ
เสมือนจริง (Virtual Meeting) และการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 				
(Financial, Market, and Strategy RESULTS):
ผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางการเงินและการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)
(1) ผลการด�ำเนินการด้านการเงิน (Financial PERFORMANCE)
ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของ
ผลการด�ำเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร รวมถึงตัววัดโดยรวมเชิงประกอบ (aggregate MEASURES)
ด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน (financial viability) และผลการด�ำเนินการ
ด้านงบประมาณ (budgetary PERFORMANCE) เป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน
ตามส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้าอย่างไร (*).
(2) ผลการด�ำเนินการด้านตลาด (Marketplace PERFORMANCE)
ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านตลาดเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญของผลการ
ด�ำเนินการด้านตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต�ำแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาด
และส่วนแบ่งตลาด และการเจาะตลาดใหม่เป็นอย่างไร (*). ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามส่วน
ตลาดและกลุ่มลูกค้าอย่างไร (*).
ข. ผลลัพธ์ด้านการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรเป็นอย่างไร. ผลลัพธ์ของตัววัด
หรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการด�ำเนินการ
ตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISKS ) เป็นอย่างไร.
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.5ก.
ผลลัพธ์เหล่านีค้ วรสัมพันธ์กบั ตัววัดด้านการเงินตามทีร่ ายงานไว้ในหัวข้อ 4.1ก.(1) และแนวทาง
การจัดการด้านการเงิน ตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2.
หมายเหตุ 7.5ก.(1).
การรายงานในหัวข้อนี้ ควรรวมถึงตัววัดเชิงประกอบด้านผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ผลตอบแทน
ทางการลงทุน (ROI) ส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (operating margin) ความสามารถในการท�ำก�ำไร
หรือความสามารถในการท�ำก�ำไรตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า. ตัววัดด้านความมั่นคงทางการเงิน
อาจรวมถึงสภาพคล่อง (liquidity) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (debt to equity ratio) เงินสดย่อยรายวัน
(days cash on hand) ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และกระแสเงินสด. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) อาจรวมตัววัดเกีย่ วกับผลการด�ำเนินการเทียบกับงบประมาณ
(PERFORMANCE to budget) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเติมหรือลดลงของทุนส�ำรอง (reserve funds)
การลดความสิ้นเปลืองหรือการประหยัด การตอบสนองต่องบประมาณที่ลดลง การลดค่าใช้จ่าย
ให้ลูกค้า หรือผลตอบแทนต่อทุนซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่าย
การบริหารต่องบประมาณ และต้นทุนด้านการระดมทุน เทียบกับทุนที่ระดมได้.
หมายเหตุ 7.5ก.(2).
ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ในการรายงานหัวข้อนี้ อาจรวมตัววัดด้านการบริจาค
เพื่อการกุศลหรือเงินช่วยเหลือ (charitable donations or grants) และจ�ำนวนโครงการหรือการให้
บริการใหม่.
หมายเหตุ 7.5ข.
ตัววัดหรือตัวชี้วัดการบรรลุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ควรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ใน 2.1ข.(1) องค์ประกอบของความเสี่ยงที่รายงานใน 2.1ก(3)
และตัววัดผลการด�ำเนินการของแผนปฏิบตั กิ ารและการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการทีร่ ะบุไว้ใน 2.2ก.(5)
และ 2.2ก.(6) ตามล�ำดับ.
ส�ำหรับค�ำอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563–2564
การปรับเปลีย่ นเกณฑ์ในแต่ละครัง้ มีเจตจ�ำนงทีส่ ำ� คัญ คือ เกณฑ์ตอ้ งสะท้อนถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ทีน่ ำ� สมัยของการน�ำองค์กรและผลการด�ำเนินการทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าใช้ได้ผล ในขณะเดียวกันเกณฑ์ตอ้ งมี
ความกระชับและใช้งานง่าย.
หลายปีทผี่ า่ นมานับตัง้ แต่การจัดท�ำเกณฑ์เพือ่ ผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ เกณฑ์ได้ววิ ฒั นาการ
ไปตามปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความส�ำเร็จในระยะยาวขององค์กร.
จากการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป วันนีเ้ กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้นำ� เสนอกรอบการบริหาร
จัดการเพื่อความเป็นเลิศส�ำหรับองค์กรทุกประเภท ซึ่งเป็นแนวทางการน�ำองค์กรและการบริหาร
จัดการที่ปรับใช้ได้ ซึ่งช่วยให้เกิดแนวทางการด�ำเนินงานที่เป็นระบบเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร.
ในขณะที่เกณฑ์พัฒนาปรับเปลี่ยนไป แต่ยังคงต้องค�ำนึงถึงความสมดุลที่ส�ำคัญ 2 ประการ.
ทางหนึ่งเกณฑ์ต้องสะท้อนถึงมาตรฐานระดับชาติส�ำหรับการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ ให้ความรู้
แก่องค์กรในทุกแง่มมุ ของการสร้างระบบการจัดการผลการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ. ในอีกทางหนึง่
เกณฑ์ต้องท�ำให้องค์กรต่างๆ ที่มีระดับพัฒนาการขององค์กรที่แตกต่างกันไปสามารถเข้าถึงได้
และใช้งานง่าย.เพือ่ ให้เกิดความสมดุลนี้ การเปลีย่ นแปลงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564
มุ่งเน้นเพิ่มความตระหนักขององค์กรเกี่ยวกับระบบนิเวศธุรกิจ (business ecosystems) วัฒนธรรม
องค์กร เครือข่ายอุปทาน และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) และมุ่งเน้น
ในการท�ำให้เกณฑ์สามารถเข้าถึงได้ในมุมมองของผู้ใช้เกณฑ์
ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems)
ในขณะที่องค์กรต่างๆ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผู้น�ำองค์กร
จ�ำเป็นต้องน�ำองค์กรของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม ในระดับประเทศ
และบางครั้งระดับโลก ซึ่งเรียกว่าระบบนิเวศ. เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกัน
และกันเหล่านี้ อาจรวมถึงพันธมิตรและคู่ความร่วมมือแบบดั้งเดิม และอาจรวมถึงคู่แข่ง องค์กร
นอกภาคส่วน ชุมชน และลูกค้า. การเติบโตขององค์กรอาจขึน้ อยูก่ บั การเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศ
และความสามารถขององค์กรในการเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต. และเมื่อเกิดการแข่งขันกับองค์กร
อืน่ ๆ จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ องค์กรอาจโดดเด่นเหนือคูแ่ ข่งด้วยการน�ำเสนอสิง่ แปลกใหม่ ซึง่ บางครัง้
อาจเนื่องมาจากระบบนิเวศขององค์กร. เพื่อขยายความมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์ ค�ำว่า “ระบบ
นิเวศธุรกิจ (business ecosystems) จะปรากฏในส่วนค่านิยมและแนวคิดหลักและในหมายเหตุ
ของเกณฑ์. ในเนือ้ หาเกณฑ์ ประเด็นเกีย่ วกับผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร คูค่ วามร่วมมือ ลูกค้า และคูแ่ ข่งใน
บางค�ำถามและหมายเหตุบางข้อ ได้เน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญของการคิดในวงกว้างให้ครอบคลุม
นิเวศธุรกิจ.
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เครือข่ายอุปทาน (Supply network)
สืบเนือ่ งจากแนวคิดของระบบนิเวศ วิธกี ารขององค์กรในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ และส่งมอบ
ให้กบั ลูกค้า เกีย่ วข้องกันมากกว่าเป็นเพียงห่วงโซ่อย่างง่ายๆ จากผูส้ ง่ มอบ ไปยังผูส้ ง่ มอบ ไปยังองค์กร.
องค์กรที่ซับซ้อนอาจต้องประสานกิจกรรมต่างๆ กับผู้ส่งมอบจ�ำนวนมาก และบางองค์กรอาจเป็น
ส่วนหนึง่ ของเครือข่ายทีซ่ บั ซ้อนขององค์กรต่างๆ แต่ละแห่งมีบทบาทส�ำคัญในการผลิตหรือการส่งมอบ.
หน่วยงานเหล่านีจ้ ะมีความเชือ่ มโยงกันและพึง่ พาซึง่ กันและกันมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง.
ความส�ำเร็จขึน้ อยูก่ บั การรับรูแ้ ละการจัดการการพึง่ พาซึง่ กันและกันเหล่านีเ้ พือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน เกณฑ์ใช้ค�ำว่า “เครือข่ายอุปทาน” เพื่อกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร และส่งมอบให้แก่ลกู ค้า. ความสอดคล้องของเครือข่าย
อุปทาน คู่ความร่วมมือ และความคล่องตัวมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน.
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
วัฒนธรรมองค์กร – ความเชื่อร่วมกัน บรรทัดฐาน และค่านิยม ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น
เอกลักษณ์ภายในองค์กร – มีผลกระทบอย่างลึกซึง้ ต่อการตัดสินใจ ความผูกพันของบุคลากร ความผูกพัน
ของลูกค้า และความส�ำเร็จขององค์กร. ตั้งแต่ปี 2545 เกณฑ์ได้ถามถึงค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นองค์
ประกอบทีส่ ำ� คัญของวัฒนธรรมองค์กร. ในปีทผี่ า่ นมา ในเกณฑ์มคี ำ� ถามเกีย่ วกับวัฒนธรรม บางค�ำถาม
ใช้ค�ำศัพท์นี้ และบางค�ำถามใช้พฤติกรรมอ้างอิงที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรม. ปีนี้ เกณฑ์ถามชัดเจน
เกี่ยวกับลักษณะอื่นๆ ของวัฒนธรรมองค์กร และวิธีที่ผู้น�ำระดับสูงและองค์กรสร้างและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมนั้น.
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
(Security and cybersecurity)
เกณฑ์ได้กล่าวถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการรักษาความลับของสารสนเทศ
ตั้งแต่ปี 2545 และขยายความส�ำคัญของข้อพิจารณาเหล่านี้ในปี 2561-2562. เมื่อการรักษา
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กร เกณฑ์จึงมีการขยาย
ค�ำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
การทำ�ให้เข้าใจง่าย (Simplification)
เกณฑ์มกี ารปรับปรุงให้งา่ ยขึน้ ในหลายรายการ บางค�ำถามและบางหมายเหตุถกู ตัดทิง้ จัดระเบียบ
ใหม่ ปรับปรุง ย้ายที่ หรือเปลีย่ นถ้อยค�ำเพือ่ ช่วยสร้างความเข้าใจ. เนือ้ หาจากค�ำถามบางข้อถูกย้าย
ไปยังหมายเหตุเพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กร.

คำ�ถามของเกณฑ์ (เดิมคือข้อกำ�หนดของเกณฑ์)
ค�ำถามพื้นฐาน ค�ำถามโดยรวม และค�ำถามย่อย ในเกณฑ์ เป็นค�ำถามเกี่ยวกับกระบวนการ
วิธีปฏิบัติ และผลลัพธ์ ที่พบในองค์กรที่มีผลการด�ำเนินการที่ดี. ค�ำถามเหล่านี้มีความส�ำคัญ
แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สนับสนุนและท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
และยัง่ ยืน. โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับค�ำถามย่อย ค�ำถามเหล่านีไ้ ม่ใช่รายการตรวจสอบ (checklist)
ของข้อก�ำหนดที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามให้บรรลุผลในทุกค�ำถาม. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้ เกณฑ์
ไม่เรียกค�ำถามเหล่านีว้ า่ “ข้อก�ำหนด” อีกต่อไป แต่เรียกอย่างง่ายๆ ว่า “ค�ำถาม” เกณฑ์ยงั คงคาดหวัง
ให้ผู้สมัครขอรับรางวัลตอบค�ำถามเหล่านี้ แต่ถ้าองค์กรเชื่อว่าบางค�ำถามไม่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ในปัจจุบันหรือในอนาคต องค์กรควรระบุเหตุผลว่าท�ำไม. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจประเมินควร
พิจารณาค�ำอธิบายขององค์กร แต่ผู้ตรวจประเมินควรใช้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเกณฑ์
เพือ่ ตัดสินใจด้วยตนเองถึงความส�ำคัญของค�ำถามนัน้ ๆ ต่อผูส้ มัคร. (ดู “ความส�ำคัญ” เป็น “ข้อพิจารณา
การให้คะแนน” หน้า 158).

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์หมวดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
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โครงร่างองค์กร
(Organizational Profile)
หัวข้อ 1. ลักษณะองค์กร ถามถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือจากค่านิยม และถาม
เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกของระบบการน�ำองค์กร.
หมวด 1 การนำ�องค์กร
(Leadership)
หัวข้อ 1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูง ถามถึงการสร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.
หัวข้อ 1.2 และทีอ่ นื่ ๆ ความรับผิดชอบต่อสังคม เปลีย่ นเป็น การท�ำประโยชน์ให้สงั คม. เมือ่ แนวคิด
เรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมได้รบั การยอมรับ องค์กรทีม่ ผี ลการด�ำเนินการทีด่ เี ห็นว่าการท�ำประโยชน์
ให้สังคมเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องท�ำมากกว่าสิ่งอื่นใด. การท�ำให้เหนือกว่าความรับผิดชอบในการ
ท�ำประโยชน์ให้สังคมอาจเป็นตัวขับเคลื่อนความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร และเป็นสิ่งสร้าง
ความแตกต่างในตลาด.

67

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021
68

หมวด 3 ลูกค้า
(Customers)
ประเด็นพิจารณาในหมวด 3 ถูกจัดระเบียบใหม่เพือ่ ท�ำให้เกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ จากมุมมอง
ของผูใ้ ช้. หัวข้อ 3.1 เปลีย่ นชือ่ เป็น ความคาดหวังของลูกค้า ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา ได้แก่
การรับฟังลูกค้า และการจ�ำแนกลูกค้าและผลิตภัณฑ์. ข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ประกอบด้วย
3 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์และการสนับสนุนลูกค้า การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของลูกค้า และการใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด
หมวด 5 บุคลากร
(Workforce)
หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ถามถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร. จากความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างการจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาบุคลากร จึงก�ำหนดประเด็นพิจารณา
ใหม่ ได้แก่ จัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมค�ำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
พัฒนา ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน.
หมวด 6 การปฏิบัติการ
(Operations)
หัวข้อ 6.1 กระบวนการท�ำงานในประเด็นพิจาณาที่สาม เรียกว่า การบริหารจัดการเครือข่าย
อุปทาน ได้รวมค�ำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องของเครือข่ายอุปทาน คู่ความร่วมมือ และความ
คล่องตัว และการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ.
หัวข้อ 6.2 ประเด็นพิจารณาทีส่ อง ได้รวมค�ำถามเกีย่ วกับบทบาทของบุคลากร ลูกค้า และผูส้ ง่ มอบ
เพื่อท�ำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
หมวด 7 ผลลัพธ์
(Results)
ระบบการให้คะแนน (หน้า 156-165) ถามถึงข้อมูลปัจจุบนั แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และแบ่ง
กลุม่ เพื่อตอบสนองต่อรายการผลลัพธ์ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับความซ�้ำซ้อนระหว่างค�ำถามของ
เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ ข้อความที่สะท้อนถึงปัจจัยการประเมินระดับ แนวโน้ม
และการเปรียบเทียบ ถูกตัดทิง้ ออกจากหัวข้อผลลัพธ์. องค์กรยังควรรายงานข้อมูลเหล่านีต้ ามความ
เหมาะสม ในการตอบเกณฑ์.
หัวข้อ 7.5 เรียกว่า ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ ถามถึงผลลัพธ์ขององค์กรในการน�ำ
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ โดยตระหนักว่าการด�ำเนินการตามกลยุทธ์นนั้ เกีย่ วข้องกับความส�ำเร็จด้านการเงิน
และตลาดอย่างใกล้ชิด.	 

แนวทางการตอบเกณฑ์
(How to Respond to the Criteria)
ในการเตรียมเอกสารขอรับรางวัล ผู้สมัครขอรับรางวัลควรท�ำความเข้าใจกับรายละเอียด
ในหัวข้อนี้ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสามารถตอบข้อก�ำหนดในเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดได้อย่างมีประสิทธิผล.
ผู้สมัครต้องจัดท�ำรายงานวิธีการและผลการด�ำเนินงาน (Application Report) โดยตอบข้อก�ำหนด
ของเกณฑ์ 17 หัวข้อ ทัง้ กระบวนการและผลลัพธ์ พร้อมทัง้ ศึกษา “ระบบการให้คะแนน” ประกอบกับ
แนวทางการให้คะแนน (หน้า 163 และ 165). แม้ว่าข้อมูลในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อองค์กร
ที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ส�ำหรับองค์กรที่จะใช้
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการประเมินตนเองด้วย.

1. เรียนรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Learn about the TQA framework)
องค์กรควรท�ำความคุ้นเคยกับส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อท�ำความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ.
• เนื้อหาเกณฑ์ (หน้า 15-63).
• ระบบการให้คะแนน (หน้า 156).
• อภิธานศัพท์ (หน้า 128).
• ค�ำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ (หน้า 76).
2. ทำ�ความเข้าใจวิธีการอ่านและตอบข้อกำ�หนดของหัวข้อต่าง ๆ ของเกณฑ์
(Understand how to read and respond to a Criteria item)
ทบทวนโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (หน้า 10) ซึ่งแสดงประเภทของหัวข้อ
ส่วนต่าง ๆ ของหัวข้อ และบทบาทของแต่ละส่วน. ควรให้ความส�ำคัญกับค�ำถามย่อยของแต่ละประเด็น
พิจารณา รวมทั้งหมายเหตุด้วย.
ค�ำถามในบางหัวข้อมีหลายส่วน. องค์กรต้องตอบค�ำถามทุกประเด็น เนื่องจากสารสนเทศ
ที่ขาดหายไปจะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการด�ำเนินการขององค์กร. เมื่อน�ำ
ค�ำถามย่อยมารวมกันจะเห็นถึงความหมายอย่างสมบูรณ์ของประเด็นพิจารณา. องค์กรอาจรวมการ
ตอบหลายค�ำถามในประเด็นพิจารณาเดียวกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม แต่ไม่จ�ำเป็นต้องแยก
ตอบทีละค�ำถาม.
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เริ่มต้น
(First Steps)
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3. ทบทวนแนวทางการให้คะแนน
(Review the scoring guidelines)
การตอบค�ำถามตามหัวข้อกระบวนการและผลลัพธ์ ให้อ่านทบทวนหัวข้อของเกณฑ์ร่วมกับ
แนวทางการให้คะแนน (หน้า 163 และ 165). ในการตอบค�ำถามในหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6)
ให้พิจารณาถึงปัจจัยการประเมินกระบวนการทั้ง 4 ของแนวทางการให้คะแนน ซึ่งให้ความส�ำคัญ
กับระดับความสมบูรณ์ของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ ความครอบคลุม
และทัว่ ถึงของการเรียนรู้ และการบูรณาการกับองค์ประกอบอืน่ ๆ ในระบบการจัดการผลการด�ำเนินการ.
เช่นเดียวกัน ในการตอบค�ำถามในหัวข้อผลลัพธ์ (หมวด 7) ให้พิจารณาถึงปัจจัยการประเมิน
ผลลัพธ์ทงั้ 4 ของแนวทางการให้คะแนน ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับระดับผลการด�ำเนินการจริง ความส�ำคัญ
ของแนวโน้มของผลลัพธ์ ข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม การบูรณาการกับองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของระบบผลการจัดการผลการด�ำเนินการขององค์กร และผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ.
“ความสมบูรณ์” ของการตอบค�ำถามตามเกณฑ์ พิจารณาจากของมิติการประเมิน (ADLI / LeTCI;
ให้ดู “แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดกระบวนการ” และ “แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดผลลัพธ์”
ด้านล่าง)
4. ทำ�ความเข้าใจความหมายของคำ�สำ�คัญ
(Understand the meaning of key terms)
ค�ำที่ใช้ในเกณฑ์อาจมีความหมายแตกต่าง. จากค�ำจ�ำกัดความมาตรฐานหรือค�ำจ�ำกัดความ
ที่ใช้ในองค์กร ค�ำที่ขีดเส้นใต้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในอภิธานศัพท์ (หน้า 128-154). การท�ำ
ความเข้าใจค�ำเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรประเมินตนเองได้อย่างแม่นย�ำ และสื่อสารกระบวนการ
และผลลัพธ์ขององค์กรแก่ผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง
5. เริ่มด้วยโครงร่างองค์กร
(Start with the Organizational Profile)
โครงร่างองค์กร (หน้า 15-20) เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด. ไม่ว่าองค์กรจะใช้เกณฑ์นี้ใน
การประเมินตนเอง หรือเขียนรายงาน หรือทบทวนกระบวนการใดใน 2 อย่างนี้ การจัดท�ำโครงร่าง
องค์กรจะช่วยองค์กรนัน้ เข้าใจว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องและส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อธุรกิจ พันธกิจ และผลการ
ด�ำเนินการขององค์กร.
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แม้วา่ เกณฑ์จะมุง่ เน้นผลลัพธ์การด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญขององค์กร แต่เฉพาะตัวผลลัพธ์เองมีคณุ ค่า
ทางด้านวินิจฉัยองค์กรน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรมีผลลัพธ์ไม่ดี หรือมีอัตราการปรับปรุง
ช้ากว่าคูแ่ ข่งหรือองค์กรที่เทียบเคียงกันได้ องค์กรจ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุวา่ “ท�ำไม” จึงเป็นเช่น
นั้น และควรท�ำ “อะไร” เพื่อเร่งการปรับปรุงให้ดีขึ้น.
เจตจ�ำนงของหัวข้อในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ก�ำหนดไว้เพื่อวินิจฉัยกระบวนการ
ที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กรที่ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กรได้มากที่สุด และน�ำไป
สูส่ มั ฤทธิผลของการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ. การวินจิ ฉัยและคุณภาพของการให้ขอ้ มูลป้อนกลับขึน้ อยูก่ บั
เนื้อหาและความสมบูรณ์ของรายงานวิธีการและผลการด�ำเนินการ. ดังนั้น องค์กรจึงควรตอบหัวข้อ
ต่าง ๆ โดยเน้นสารสนเทศของกระบวนการที่ส�ำคัญเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดท�ำและทบทวน
สารสนเทศดังต่อไปนี้
1. เข้าใจความหมายของคำ�ถาม “อย่างไร”
(Understand the meaning of HOW)
ในการตอบหัวข้อในหมวดกระบวนการที่มีค�ำถาม “อย่างไร” องค์กรควรตอบค�ำถามดังกล่าว
ด้วยการน�ำเสนอสารสนเทศของกระบวนการที่ส�ำคัญที่แสดงถึง แนวทาง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
การเรียนรู้ และการบูรณาการ (ดูระบบการให้คะแนน หน้า156). ค�ำตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว
หรือค�ำตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่างเท่านั้น จะถูกประเมินว่าเป็น “สารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรง
ประเด็น” (anecdotal information).
แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบ (Show that approaches are systematic). แนวทางที่
เป็นระบบ คือ แนวทางนัน้ สามารถท�ำหรือใช้ซำ�้ ได้ และใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู.้
หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบเมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน มีการปรับปรุง มีการ
สร้างนวัตกรรม และมีการแบ่งปันความรูร้ วมอยูด่ ว้ ย ซึง่ จะส่งผลให้แนวทางนัน้ มีระดับความสมบูรณ์
มากขึ้น.
แสดงการถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ (Show deployment). ในการตอบเกณฑ์ ควรสรุปวิธกี ารน�ำแนวทาง
ไปปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร.
แสดงหลักฐานการเรียนรู้ (Show evidence of learning). แสดงหลักฐานของวงจรการประเมิน
และการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งโอกาสของการสร้างนวัตกรรม. แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งปัน
การปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานอืน่ ๆ ขององค์กรทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ะดับองค์กร.
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แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดกระบวนการ
(Responding to Process Items) (หมวด 1-6)
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แสดงการบูรณาการ (Show integration). การบูรณาการแสดงความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและความกลมกลืนระหว่างกระบวนการ แผนงาน ตัววัด การปฏิบตั กิ าร และผลลัพธ์ ซึง่ ท�ำให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรเพิม่ ขึน้ อย่างมาก. การแสดงถึงความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในหมวดกระบวนการและการติดตามตัววัดที่สอดคล้องกันในหมวดผลลัพธ์ จะปรับปรุง
ผลการด�ำเนินการขององค์กร. การตอบเกณฑ์ให้แสดงถึงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
4 ประการ คือ
• ในส่วนโครงร่างองค์กร ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่ส�ำคัญต่อองค์กร.
• ในส่วนกลยุทธ์ (หมวด 2) รวมทัง้ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร และสมรรถนะหลัก
ขององค์กร ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุด และอธิบายว่าการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติบรรลุผลได้อย่างไร.
• ในการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์กร (หัวข้อ 4.1) ต้องแสดงถึงวิธีการที่องค์กร
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ.
• ในกลยุทธ์ (หมวด 2) และการปฏิบัติการ (หมวด 6) ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงระบบ
งานและกระบวนการท�ำงานที่มีความส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กร.
2. เข้าใจความหมายของคำ�ถาม “อะไร”
(Understand the meaning of what)
ค�ำถาม “อะไร” ก�ำหนดบริบทเพือ่ ให้องค์กรแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ตลอดทั้งการบูรณาการกันของระบบการจัดการผลการด�ำเนินการ. ตัวอย่างเช่น เมื่อองค์กรก�ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว แผนปฏิบัติการ ตัววัดผลการด�ำเนินการ และผลลัพธ์บางตัวที่รายงาน
ไว้ในหมวด 7 ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ด้วย.
หัวข้อในหมวด 1-6 มีคำ� ถาม “อะไร” อยู่ 2 แบบ คือ ค�ำถามแบบที่ 1 เป็นการถามถึงสารสนเทศ
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่ส�ำคัญและขั้นตอนการด�ำเนินการ และค�ำถามแบบที่ 2 เป็นการถาม
ให้รายงานผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัววัดที่ส�ำคัญขององค์กรว่าคือ “อะไร”.
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แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดผลลัพธ์
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1. มุ่งเน้นผลลัพธ์การดำ�เนินการขององค์กรที่สำ�คัญที่สุด
(Focus on your Organization’s most Critical Performance Results)
การรายงานผลลัพธ์ตอ้ งครอบคลุมข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อความส�ำเร็จขององค์กรตามทีแ่ สดงไว้
อย่างเด่นชัดแล้วในโครงร่างองค์กร หมวดการน�ำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร และการปฏิบตั กิ าร.

2. รายงานระดับ แนวโน้ม และการเปรียบเทียบ และแสดงการบูรณการ
(Report Levels, Trends, and Comparisons, and Show Integration)
รายงานผลการด�ำเนินการ (Report performance levels) โดยใช้มาตรวัดทีส่ อื่ ความหมายได้ชดั เจน.
รายงานแนวโน้ม (Report Trends) เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ. ต้องมีขอ้ มูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ชุดข้อมูลเพือ่ ให้เห็นการเริม่ ต้นของแนวโน้มชัดเจน.
แนวโน้มควรแสดงผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่รวมการผลการด�ำเนินการ
ที่คาดการณ์ไว้ (ในอนาคต). ไม่มีการจ�ำกัดช่วงเวลาขั้นต�่ำของข้อมูลแนวโน้ม แต่ช่วงเวลาระหว่าง
ชุดข้อมูลควรสื่อความหมายของตัววัดที่รายงาน. ข้อมูลแนวโน้มของตัววัดบางตัวอาจมีระยะนาน
ถึง 5 ปีหรือมากกว่า หรือน้อยกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของตัววัด. ส�ำหรับผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ ๆ
องค์กรควรรายงานข้อมูลใหม่เท่าที่มี ถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้ม ทั้งนี้ ควรอธิบายแนวโน้มที่ดี
หรือแนวโน้มในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญด้วย.
รายงานการเปรียบเทียบ (Report comparisons) เพื่อแสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบกับองค์กร
อื่นที่เลือกมาอย่างเหมาะสม หรือระดับเทียบเคียง.
รายงานการบูรณาการ (Show integration) โดยแสดงผลลัพธ์ท่ีส�ำคัญทั้งหมดขององค์กร
และจ�ำแนกตามกลุ่มที่จัดไว้ (เช่น ตามกลุ่มลูกค้า บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มสายผลิตภัณฑ์
ที่ส�ำคัญ ซึ่งควรระบุไว้ในโครงร่างองค์กร).

การตอบเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
(Responding Efficiently)
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1. อ้างอิงหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม (Cross-reference when appropriate)
เพือ่ ให้มั่นใจว่าค�ำตอบในแต่ละหัวข้อมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุด และค�ำตอบของเกณฑ์
ในหัวข้อต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ให้องค์กรอ้างอิงค�ำตอบในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
แทนการกล่าวซ�้ำถึงสารสนเทศเดิม. ในกรณีดังกล่าว ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการ
ทีส่ ำ� คัญไว้ในหัวข้อทีต่ อ้ งการสารสนเทศนัน้ ตัวอย่างเช่น ระบบการพัฒนาและการเรียนรูข้ องบุคลากร
ควรรายงานอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ 5.2 และหากต้องกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้อีก
ในหัวข้ออื่น ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.2 โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซ�้ำเดิม.
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2. ใช้รูปแบบที่กระชับ (Use a compact format)
เพื่อการใช้พื้นที่ในรายงานวิธีการและผลการด�ำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรน�ำเสนอ
สารสนเทศให้กระชับโดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของงาน (flowcharts) ตาราง และหัวข้อสั้น ๆ
(lists). การจ�ำกัดจ�ำนวนหน้าของรายงานส�ำหรับการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ บังคับให้องค์กรพิจารณาถึงสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการบริหารจัดการองค์กรและการรายงานผลลัพธ์.
3. ใช้กราฟ และตาราง (Use graphs and tables)
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่อาจน�ำเสนอในรูปแบบที่กระชับโดยใช้กราฟและตาราง. ผลลัพธ์ที่แสดงความ
ต่อเนือ่ งในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือเปรียบเทียบกับองค์กรอืน่ ควร “ปรับให้เป็นฐานเดียวกัน” (ได้แก่
การน�ำเสนอในรูปอัตราส่วนส�ำหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด). ตัวอย่างเช่น การรายงาน
แนวโน้มความปลอดภัยเป็นจ�ำนวนวันท�ำงานที่สูญเสียต่อจ�ำนวนพนักงาน 100 คน จะมีความหมาย
มากกว่าการรายงานจ�ำนวนวันท�ำงานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจ�ำนวนพนักงานไม่คงที่
ในช่วงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่องค์กรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่มีจ�ำนวน
พนักงานต่างกัน.
รูปที่ 7.1-3 ของเสียต่อล้านหน่วย (Defect per Million Opportunities)
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2558

2559

2560

2561

2562

2563

(คาดการณ์) (คาดการณ์)

ตัวอย่างกราฟรูปที่ 7.1-3 แสดงถึงข้อมูลที่องค์กรอาจน�ำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของค�ำตอบหัวข้อ
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ. ในส่วนโครงร่างองค์กร มีการระบุว่า Six Sigma เป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญในระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ โดยมีของเสียต่อล้านหน่วย (defects
per million opportunities) เป็นตัววัดที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง
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กราฟดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีในการรายงานผลได้ชัดเจนและมีประสิทธิผล ดังนี้
• ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน.
• มีการแสดงระดับและแนวโน้มข้อมูลของตัววัดผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น ของเสียต่อ
ล้านหน่วย.
• แสดงผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลาย ๆ ปี.
• ลูกศรชี้ลงแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีส�ำหรับตัววัดนี้.
• แสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน.
• เพียงกราฟเดียว องค์กรสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 สายผลิตภัณฑ์
โดยมีการติดตามผลในแต่ละสายผลิตภัณฑ์.
• มีการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงอย่างฉีกแนวหรือ
ก้าวกระโดดในปี 2562 เมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาของสายผลิตภัณฑ์ ข. ทั้งนี้ ข้อมูล
เนือ้ หาควรอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด และอาจอ้างว่าเป็นผลจากการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ
จากสายผลิตภัณฑ์ ก.
การอธิบายกราฟโดยใช้แนวทางการให้คะแนน จะท�ำให้เป็นทีส่ งั เกตเกีย่ วกับการด�ำเนินการของ
องค์กรและรักษาระดับความสมบูรณ์ขององค์กร ดังนี้
• ผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กรในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ซึง่ สรุปได้จากการเปรียบ
เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองค์กร “ระดับโลก” ในสายผลิตภัณฑ์ ก.
• ผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กรแสดงถึงแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีและยั่งยืน.
• สายผลิตภัณฑ์ ก. เป็นผู้น�ำด้านผลการด�ำเนินการในปัจจุบัน แสดงถึงผลการด�ำเนินการ
ที่ดีและยั่งยืน (ของเสียต่อล้านหน่วยประมาณ 5) และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2558.
• สายผลิตภัณฑ์ ข. มีการปรับปรุงทีร่ วดเร็ว โดยมีผลการด�ำเนินการใกล้เคียงกับคูแ่ ข่งทีเ่ ก่งทีส่ ดุ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังตามหลังสายผลิตภัณฑ์ ก.
• สายผลิตภัณฑ์ ค. ซึ่งระบุในรายงานวิธีการและผลการด�ำเนินงานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ประสบปัญหาเกีย่ วกับของเสียในช่วงต้น แต่คาดการณ์วา่ จะมีการปรับปรุงทีด่ ขี นึ้ (องค์กรควรอธิบาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นนี้อย่างสั้น ๆ และสาเหตุของการปรับปรุงที่ดีขึ้น).
• องค์กรมีการคาดการณ์ถึงการลดลงของอัตราของเสียในทุกสายผลิตภัณฑ์. สายผลิตภัณฑ์
ค. ยังคงมีการปรับปรุงที่ล้าหลังกว่าสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ. องค์กรคาดการณ์ว่าสายผลิตภัณฑ์ ก.
จะบรรลุเป้าหมาย Six Sigma ภายในปี 2563.
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ในส่วนนีส้ รุปรายละเอียดของเกณฑ์แต่ละหมวดและแต่ละหัวข้อ รวมทัง้ แสดงตัวอย่างและค�ำแนะน�ำ
เสริมหมายเหตุที่แสดงในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ.
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
โครงร่างองค์กรแสดงบริบทและภาพรวมขององค์กร. โครงร่างองค์กรยังช่วยชี้น�ำและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสารสนเทศที่องค์กรน�ำเสนอในหัวข้อหมวด 1-7.
โครงร่างองค์กรจะท�ำให้องค์กรเข้าใจลึกซึง้ เกีย่ วกับปัจจัยภายในและภายนอกทีส่ ำ� คัญซึง่ ก�ำหนด
สภาพแวดล้อมด้านการด�ำเนินงาน. ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม พันธกิจ
และสมรรถนะหลักขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ตลอดจนความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ ซึง่ ต่างส่งผลกระทบต่อวิธกี ารด�ำเนินงานและการตัดสินใจขององค์กร. ดังนัน้ โครงร่างองค์กร
จะช่วยให้องค์กรเข้าใจได้ดีขึ้นในวิถีการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จของธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต รวมทั้งความจ�ำเป็น โอกาส และข้อจ�ำกัดที่มีผลต่อระบบการจัดการขององค์กร.
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
เจตจำ�นง
หัวข้อนีก้ ล่าวถึงลักษณะและความสัมพันธ์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร. จุดมุง่ หมาย
ของหัวข้อนี้ คือ การก�ำหนดบริบทส�ำหรับองค์กร.
ข้อสังเกต
เข้าใจองค์กร (Understand your Organization). การใช้ค�ำต่าง ๆ เช่น “วิสัยทัศน์” “ค่านิยม”
“วัฒนธรรม” “พันธกิจ” และ “สมรรถนะหลักขององค์กร” มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร
และองค์กรอาจไม่ได้ใช้ค�ำใดค�ำหนึ่งนี้ หรืออาจใช้ค�ำอื่น. ดังนั้น องค์กรควรมีความเข้าใจที่ชัดเจน
ถึงสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อองค์กร เหตุผลของการคงอยูข่ ององค์กร และภาพทีผ่ นู้ ำ� ระดับสูงต้องการ
น�ำองค์กรไปให้ถึงในอนาคต. ความชัดเจนนี้จะช่วยให้องค์กรตัดสินใจและด�ำเนินการตามกลยุทธ์
ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร.
เข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies). การระบุสมรรถนะหลักขององค์กร
ที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำ เร็จ
ในปัจจุบนั และในอนาคต รวมทัง้ มีความสามารถในการแข่งขัน. การน�ำสมรรถนะหลักขององค์กรไปใช้
อย่างเหมาะสมจะสร้างความโดดเด่นในตลาด. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กรให้ทนั ต่อทิศทาง
เชิงกลยุทธ์อยู่เสมอจะท�ำให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ทีเ่ ป็นส่วนประกอบในสมรรถนะหลักขององค์กร ซึง่ จะช่วยสนับสนุนความส�ำเร็จในอนาคตขององค์กร.
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เข้าใจสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร (Understand your Regulatory Environment).
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในสถานที่ที่องค์กรตั้งอยู่จะส่งผลต่อวิธีการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ดังนัน้ ความเข้าใจในเรือ่ งสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการตัดสินใจในด้านการปฏิบตั กิ าร
และด้านกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล. นอกจากนี้ ยังช่วยให้องค์กรระบุได้วา่ องค์กรจะด�ำเนินการเพียงเพือ่
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานปฏิบัติ หรือมีการ
ด�ำเนินการทีเ่ หนือกว่าข้อก�ำหนดต่าง ๆ ซึง่ บ่งบอกถึงความเป็นองค์กรชัน้ น�ำและเป็นแหล่งของความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
เข้าใจความต้องการของลูกค้า. ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าและส่วนตลาดอาจรวมถึงการส่งมอบ
ทีต่ รงเวลา ระดับของเสียตํา่ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
บนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) การให้สว่ นลด การใช้เทคโนโลยีทเี่ หนือชัน้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การบริการหลังการขาย และการบริการในหลายภาษา. ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการชุมชน. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก�ำไรบางแห่ง (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
อาจรวมถึงการลดต้นทุนของการบริหารจัดการ การให้บริการตามบ้าน และความรวดเร็วของการ
ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน.
ระบุบทบาทและความสัมพันธ์ด้านการก�ำกับดูแลองค์กร (Identify Governance Roles and
Relationships). องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ
หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร มีระบบการก�ำกับดูแลที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างดีโดยระบุความสัมพันธ์
เชิงการรายงานไว้อย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการระบุหน้าทีข่ องผูน้ ำ� ระดับสูง (คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลองค์กร และองค์กรแม่ (ถ้ามี)) ให้มีความชัดเจน. รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรทีม่ กั เป็นประเด็นพิจารณาทีส่ ำ� คัญในโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลองค์กร.
เข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understand your customers’ requirements). ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด อาจรวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียต�ำ่ ความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) การให้สว่ นลด
การใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการบริการ
ในหลายภาษา. ความต้องการของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการบริการชุมชน. ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรบางแห่ง (รวมถึงองค์กรภาครัฐ)
ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าและส่วนตลาด อาจรวมถึงการลดต้นทุนของการบิหารจัดการ การให้บริการ
ตามบ้าน และความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน.
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เข้าใจบทบาทของผูส้ ง่ มอบ (Understand the Role of Suppliers). ในองค์กรส่วนใหญ่ ผูส้ ง่ มอบ
มีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ และการรักษาไว้
หรือการบรรลุความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร. ข้อก�ำหนดของเครือข่ายอุปทาน
อาจรวมถึงการส่งมอบทีต่ รงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุน่ จ�ำนวนพนักงานทีไ่ ม่คงที่ ความสามารถ
ในการวิจัยและออกแบบ นวัตกรรมด้านกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิตหรือบริการ
ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย.
เข้าใจระบบนิเวศธุรกิจ (Understand your ecosystems). ด้วยองค์กรต่างๆ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งโลกาภิวัฒน์ องค์กรจ�ำนวนมากพึ่งพาระบบนิเวศ
ธุรกิจ (เครือข่ายผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ และแม้แต่ลูกค้าและคู่แข่ง) มากขึ้นเรื่อยๆ
โดยบทบาทเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามความจ�ำเป็น. การใช้ความได้เปรียบจากระบบนิเวศเหล่านี้อาจ
ส่งผลให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ลูกค้าใหม่ กลุ่มคนที่มีความสามารถกลุ่มใหม่ และประสิทธิภาพที่
เพิม่ มากขึน้ ในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า. ในบางกรณี การเติบโตขององค์กรอาจขึน้ อยูก่ บั
การเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต.
และเมือ่ เกิดการแข่งขันกับองค์กรอืน่ ๆ จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ องค์กรอาจสามารถสร้างความโดดเด่น
เหนือคู่แข่งด้วยการน�ำเสนอสิ่งใหม่และสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศ
ขององค์กร.
2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่องค์กรด�ำเนินงานอยู่ รวมถึงความท้าทาย
และความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส� ำ คั ญ และยั ง เน้ น ถึ ง แนวทางที่ อ งค์ ก รใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ผลการด�ำเนินการและการเรียนรู้. จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การช่วยให้องค์กรเข้าใจเกี่ยวกับ
ความท้าทายทีส่ ำ� คัญขององค์กร และเข้าใจระบบในองค์กรทีจ่ ะสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
ข้อสังเกต
เข้าใจคูแ่ ข่งขององค์กร (Know your Competitors). ความเข้าใจว่าคูแ่ ข่งคือใคร มีจำ� นวนกีร่ าย
และลักษณะที่ส�ำคัญของคู่แข่ง เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการก�ำหนดว่าอะไรคือความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันขององค์กรในธุรกิจและตลาด. องค์กรชัน้ น�ำมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้น. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และเชิงแข่งขัน อาจรวมถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ในธุรกิจ กิจกรรมเทียบเคียง รายงานประจ�ำปีของบริษทั มหาชน
และองค์กรมหาชน การประชุม (conferences) เครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ.
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ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges and advantages).
การด�ำเนินงานขององค์กรในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบนั หมายความว่า องค์กรก�ำลังเผชิญ
กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทสี่ ง่ ผลต่อความสามารถในการรักษาระดับผลการด�ำเนินการอย่างยัง่ ยืน
และรักษาไว้ซงึ่ ต�ำแหน่งในเชิงแข่งขันขององค์กร. การท�ำความเข้าใจเรือ่ งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ขององค์กรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเท่าเทียมกับการท�ำความเข้าใจเรื่องความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร.
ทั้ง 2 เรื่องต่างเป็นแหล่งความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เพื่อใช้ประโยชน์และเสริมสร้างในขณะที่องค์กร
ต้องตอบสนองความท้าทายที่ส�ำคัญ. ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การเงิน การปฏิบัติการ โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรม ขีดความสามารถ
ขององค์กรแม่ ลูกค้าและตลาด ชือ่ เสียงและการยอมรับของตราสินค้า ธุรกิจขององค์กร โลกาภิวตั น์
เครือข่ายคุณค่า และบุคลากร.
เข้าใจความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Know your Strategic Challenges). ความท้าทาย
เหล่านี้อาจรวมถึง
• ต้นทุนการด�ำเนินงาน (เช่น วัสดุ แรงงาน หรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์).
• การขยายหรือหดตัวของตลาด.
• การควบรวมหรือครอบครองกิจการ ทั้งโดยองค์กรเองและโดยคู่แข่ง.
• สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของอุปสงค์และเศรษฐกิจขาลงทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก.
• วงจรธรรมชาติของอุตสาหกรรม.
• การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดแทน.
• การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยี.
• ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
• การมีคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด.
• การมีแรงงานที่มีทักษะ.
• การเกษียณของแรงงานสูงอายุ.
เข้าใจความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Know your Strategic Advantages). ความได้
เปรียบเหล่านี้อาจรวมถึง
• การเป็นผู้น�ำด้านการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม.
• การเป็นที่ยอมรับเรื่องการให้บริการลูกค้า.
• ระดับการรับรู้ของตราสินค้า (brand recognition).
• ความคล่องตัว.
• การบูรณาการเครือข่ายอุปทาน.
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• การเป็นผู้น�ำด้านราคา.
• ชื่อเสียงด้านคุณภาพและความเชื่อถือได้.
• การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green).
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน.
• ท�ำเลที่ตั้งที่สะดวก.
• เข้าถึงง่าย.
• ทางเลือกของการรับประกันและผลิตภัณฑ์.
ส�ำหรับองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) สิง่ ทีท่ ำ� ให้มคี วามโดดเด่น อาจรวมถึง
ความสามารถในการโน้มน้าวผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อผลสัมฤทธิ์
ของโปรแกรม/แผนงาน ชือ่ เสียง ด้านการส่งมอบหรือการให้บริการ และระยะเวลารอรับการบริการ.
เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีอย่างฉีกแนว (Prepare for Disruptive Technologies).
การขาดการเตรียมพร้อมที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนว ซึ่งคุกคามต่อต�ำแหน่ง
ในการแข่งขันหรือตลาดขององค์กร จัดเป็นความท้าทายที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่อาจเกิดขึ้น.
ตัวอย่างการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีอย่างฉีกแนวทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เร็วๆ นี้ รวมถึง สมาร์ทโฟนทีท่ า้ ทายรูปแบบ
การสื่อสารแบบดั้งเดิม คอมพิวเตอร์ และการค้าทุกประเภท, ร้านค้าออนไลน์ที่ท้าทายส�ำนักงาน
แบบทีเ่ ป็นอาคารสถานที,่ อีเมล์ การส่งข้อความ และสือ่ สังคมออนไลน์ทที่ า้ ทายวิธกี ารสือ่ สารต่างๆ
ทุกประเภท, และแอปพลิเคชันบริการรถยนต์ที่ท้าทายบริการขนส่งแบบดั้งเดิม.
ปัจจุบันนี้ องค์กรจ�ำเป็นต้องส�ำรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ ให้คน้ พบความท้าทายเหล่านัน้ ในระยะเริม่ ต้นเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้. เทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ใหม่ 4 อย่าง
ทีก่ ำ� ลังขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ โซลูชนั่ มือถือ การประมวลผลทางปัญญา
(หรือปัญญาประดิษฐ์) คลาวด์คอมพิวติง้ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things). องค์กร
จ�ำเป็นต้องตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างความท้าทายและโอกาสในตลาด
ของตนเอง.
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หมวดการน�ำองค์กร ถามเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้น�ำระดับสูงและระบบการก�ำกับดูแลองค์กรใช้ชี้น�ำ
และท�ำให้องค์กรมีความยั่งยืน.
1.1 การนำ�องค์กรโดยผู้นำ�ระดับสูง (Senior Leadership)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงประเด็นความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของผู้น�ำระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.
ข้อสังเกต
บทบาทของผูน้ �ำระดับสูง (The Role of Senior Leaders). ผูน้ ำ� ระดับสูงมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
ค่านิยมและทิศทาง การสร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสือ่ สาร การสร้างคุณค่าและท�ำให้
เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุกกลุ่ม และการสร้างให้องค์กรเกิด
การปฏิบัติการอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (transformational change)
ในโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรเมื่อจ�ำเป็น. ความส�ำเร็จขององค์กรต้องอาศัยการมองการณ์ไกล
ความเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและการปฏิบัติการในองค์กร ความมุ่งมั่น
ต่อการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
และการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนขององค์กรเป็นส�ำคัญ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ในระดับองค์กรที่มากยิ่งขึ้น.
ผู้น�ำระดับสูงที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Role-Model Senior Leaders). ในองค์กรที่ได้รับการยกย่อง
อย่างสูงนัน้ ผูน้ ำ� ระดับสูงมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างวัฒนธรรมทีส่ ร้างความผูกพันกับลูกค้า การพัฒนา
ผู้น�ำในอนาคตขององค์กร รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลในการอุทิศตนของบุคลากร.
ผูน้ ำ� ระดับสูงด�ำเนินการด้วยตนเองในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าทีส่ ำ� คัญ. ผูน้ ำ� ระดับสูงเสริมสร้าง
ทักษะความเป็นผู้น�ำของตนเอง. ผู้น�ำระดับสูงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การพัฒนาผู้น�ำ
ในอนาคต การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในโอกาสและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยกย่อง
ชมเชยบุคลากร. นอกจากนี้ กิจกรรมการพัฒนาผู้น�ำในอนาคต อาจรวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง การเป็น
ผู้ฝึกสอนงาน หรือการมีส่วนร่วมในหลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำองค์กร. ผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างที่ดี
จะตระหนักถึงความจ�ำเป็นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกโฉม และจากนัน้ น�ำไปสูค่ วามพยายาม
เพื่อการบรรลุผลเต็มรูปแบบ. นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ การยอมรับความผิดพลาด
รวมทั้งแสดงภาระความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการขององค์กร.
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การประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม (Legal and ethical
behavior). ในการเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ผู้น�ำระดับสูง
มักต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการส่งมอบผลระยะสั้นกับการก�ำหนดบรรทัดฐานบรรยากาศ
ที่มีจริยธรรมและนโยบายของความซื่อสัตย์เสียก่อน.
การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ นวัตกรรม (Creating an environment for innovation). นวัตกรรม
เริม่ ต้นด้วยการก�ำหนดทิศทางทีช่ ดั เจน. ผูน้ ำ� ระดับสูงต้องสือ่ สารเกีย่ วกับปัญหาหรือโอกาสทีอ่ งค์กร
พยายามจัดการ จากนัน้ สร้างสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนและกระบวนการทีช่ ดั เจน ซึง่ จะกระตุน้ และ
อนุมัติให้เกิดความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
1.2 การกำ�กับดูแลองค์กรและการทำ�ประโยชน์ ให้สังคม
(Governance and Societal Contributions)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงประเด็นส�ำคัญ ๆ ในระบบการก�ำกับดูแลองค์กร รวมถึงการปรับปรุงของผู้น�ำ
ระดับสูงและระบบการน�ำองค์กร. นอกจากนี้ ยังถามถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรท�ำให้มนั่ ใจว่าทุกคนในองค์กร
ได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรม รวมทัง้ การท�ำประโยชน์ให้สงั คมและสนับสนุนชุมชน
ที่ส�ำคัญ.
ข้อสังเกต
การก�ำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance). หัวข้อนี้เน้นเกี่ยวกับความจ�ำเป็น
ที่องค์กรจะต้องมีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านการก�ำกับดูแลที่รับผิดชอบ รับรู้ เข้าใจ โปร่งใส
รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส�ำคัญ (รวมทั้งผู้ถือหุ้น) ขององค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ องค์กรที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร. คณะกรรมการดังกล่าวควรมีอสิ ระในการทบทวนและตรวจสอบ
องค์กร รวมทั้งตรวจติดตามการด�ำเนินการขององค์กรและผู้น�ำสูงสุด หรือคณะผู้บริหารระดับสูง.
การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม และความเสี่ยง (Legal Compliance, Ethics, and Risks).
การจัดการและปรับปรุงผลการด�ำเนินการจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการเชิงรุกในด้าน (1) การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และ (3) ปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ. การที่จะมีผลการด�ำเนินการที่ดีในเรื่องดังกล่าวได้นั้น องค์กรต้องก�ำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมที่ผู้น�ำระดับสูงสามารถใช้ในการติดตาม. นอกจากนี้ องค์กรควรมีความไวต่อประเด็น
ความกังวลของสาธารณะ ไม่ว่าประเด็นนั้นจะระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับปัจจุบัน
หรือไม่ก็ตาม. องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีต้องหาโอกาสในการด�ำเนินการอย่างเป็นเลิศด้านการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรม. นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการยอมรับ
ความเสี่ยง การระบุระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมส�ำหรับองค์กร รวมทั้งการประกาศและการสื่อสาร
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นโยบายการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยง.
ความกังวลของสาธารณะ (Public Concerns). องค์กรภาครัฐและองค์กรการกุศลควรคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ ซึง่ อาจรวมถึงต้นทุนของโครงการและการด�ำเนินงาน ความทันกาล
และเท่าเทียมกันในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการรับรู้ของสังคมต่อการที่องค์กรดูแลรักษา
ทรัพยากรสาธารณะ.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources). การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอาจบรรลุได้โดยการใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
การใช้สารเคมีที่มีน�้ำเป็นตัวท�ำละลายทดแทนสารเคมีอันตราย การอนุรักษ์พลังงาน การใช้แหล่ง
พลังงานที่สะอาดกว่า หรือการน�ำผลผลิตพลอยได้หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่.
การท�ำประโยชน์ให้สงั คม (Societal contributions). เมือ่ แนวคิดเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้รับการยอมรับ องค์กรที่มีผลการด�ำเนินการที่ดีเห็นว่าการท�ำประโยชน์ให้สังคมเป็นสิ่งที่พวกเขา
ต้องท�ำมากกว่าสิ่งอื่นใด. การท�ำให้เหนือกว่าความรับผิดชอบในการท�ำประโยชน์ให้สังคมอาจเป็น
ตัวขับเคลื่อนความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร และเป็นสิ่งสร้า งความแตกต่า งในตลาด.
การท�ำประโยชน์ให้สังคมมีค วามหมายมากกว่ า การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เท่ า นั้ น .
องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ มีโอกาสส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนชุมชนทีส่ ำ� คัญ. ทัง้ นี้ ระดับและขอบเขตของการ
ส่งเสริมขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารถขององค์กร.
นอกจากนี้ การตัดสินใจทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับองค์กรใด ๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะพิจารณาถึงการท�ำประโยชน์
ให้สังคมขององค์กรนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ.
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กลยุทธ์
(Strategy) (หมวด 2)
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หมวดนี้ถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรสร้าง/พัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
น�ำไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวัดความก้าวหน้า.
หมวดนีเ้ น้นว่าความส�ำเร็จขององค์กรในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กร
เป็นประเด็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญทีจ่ ำ� เป็นต้องอยูใ่ นการวางแผนภาพรวมขององค์กร. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ที่ส�ำคัญ คือการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์กร และระบบงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญในการท�ำให้องค์กรมั่นใจถึงการประสบความส�ำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.
ในขณะที่หลายองค์กรมีความช�ำนาญในการวางแผนกลยุทธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความท้าทาย
ที่ส�ำคัญยังคงเป็นเรื่องการน�ำแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดผลักดัน
ให้องค์กรต้องมีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน หรือเทคโนโลยีที่ฉีกแนว ซึ่งสามารถสร้างความปั่นป่วนให้แก่ตลาดที่ก�ำลังเติบโต
อย่างรวดเร็วแต่คาดเดาได้งา่ ยกว่า. หมวดนีแ้ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการในการมุง่ เน้น
ทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนขององค์กรด้วย.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเน้นประเด็นที่ส�ำคัญ 3 ประการของความเป็นเลิศขององค์กร
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Excellence) เป็นมุมมองความเป็นเลิศ
เชิงกลยุทธ์ประการหนึ่ง โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้า ตลาดใหม่
และส่วนแบ่งตลาด. ทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน การท�ำก�ำไร และ
ความส�ำเร็จขององค์กรในระยะยาว.
• การปรับปรุงผลการด�ำเนินการและนวัตกรรม (Operational Performance Improvement
and Innovation) มีส่วนส�ำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสามารถ
ในการแข่งขันด้านต้นทุน/ราคา. การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ าร ซึง่ รวมถึงความรวดเร็ว
การตอบสนอง และความยืดหยุน่ เป็นการลงทุนเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของความพร้อมขององค์กร.
• การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล (Organizational learning and learning by
Workforce Members) เป็นการพิจารณากลยุทธ์ที่จ�ำเป็นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั . เกณฑ์เน้นว่าต้องปลูกฝังการปรับปรุงและการเรียนรูไ้ ว้ในกระบวนการท�ำงาน.
นอกจากนี้ บทบาทพิเศษของการวางแผนกลยุทธ์ คือ การท�ำให้ระบบงานและโครงการที่ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการปรับปรุงและการเรียนรู้ได้เตรียมองค์กรให้พร้อมส�ำหรับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของสิ่งที่ต้องด�ำเนินการขององค์กร และน�ำสิ่งที่จัดล�ำดับความส�ำคัญเหล่านั้นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง.
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หมวดการวางแผนกลยุทธ์ถามองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
• การพิจารณาองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญด้านความเสีย่ งในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ รวมทัง้ โอกาส
ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความจ�ำเป็นในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมในเรื่องโครงสร้างหรือวัฒนธรรมองค์กร.
• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด การท�ำให้มนั่ ใจว่ามีบคุ ลากรทีพ่ ร้อมด้วยทักษะเพียงพอ
การเชื่อมโยงระหว่างความจ�ำเป็น/ข้อก�ำหนดระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจก�ำหนดเรื่องรายจ่าย
ลงทุน การพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ส่งมอบและการสร้างพันธมิตรใหม่หรือคู่ความ
ร่วมมือ.
• การท�ำให้มนั่ ใจว่าการน�ำไปปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิผล นัน่ คือ มีกลไกในการสือ่ สารข้อก�ำหนดและ
บรรลุความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กรและระดับบริหาร
(2) ระดับระบบงานและระดับกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ และ (3) ระดับหน่วยงานและระดับลักษณะงาน
รายบุคคล.
ค�ำถามของหมวดนีก้ ระตุน้ ให้คดิ และปฏิบตั อิ ย่างมีกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไปสูร่ ะดับ
ในการแข่งขันที่โดดเด่นในตลาด. ค�ำถามนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีฝ่ายวางแผนหรือวงจร
การวางแผนที่เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการมองอนาคตด้วยวิธีที่เฉพาะ รวมทั้งไม่ได้หมายความว่า
สิ่งที่องค์กรต้องการปรับปรุงทั้งหมดสามารถหรือควรวางแผนไว้ล่วงหน้า. ระบบการปรับปรุงที่มี
ประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับความร่วมมือ. องค์กรต้องมี
แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเลือกการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสร้างนวัตกรรมใหญ่ ๆ นั้นต้องช่วงชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด. ส่วนใหญ่แล้วการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญมักค�ำนึงถึงเหตุผลหลักด้านต้นทุน โอกาส และอุปสรรค. อย่างไรก็ตาม องค์กรควร
พิจารณาปัจจัยส�ำคัญด้านอื่น ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว เช่น การท�ำประโยชน์ให้สังคม.
2.1 การจัดทำ�กลยุทธ์ (Strategy Development)
เจตจำ�นง
หัวข้อนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพือ่ ตอบสนองความท้าทายและใช้ประโยชน์
ความได้เปรียบ และวิธกี ารในการตัดสินใจเกีย่ วกับระบบงานทีส่ ำ� คัญและสมรรถนะหลักขององค์กร
และถามถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญและเป้าประสงค์. ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้ผลการด�ำเนินการโดยรวม
ความสามารถในการแข่งขัน และความส�ำเร็จในอนาคตดียิ่งขึ้น.
ข้อสังเกต
บริบทส�ำหรับการจัดท�ำกลยุทธ์ (A Context for Strategy Development). หัวข้อนี้ก�ำหนดให้
มีสารสนเทศพืน้ ฐานของกระบวนการวางแผน และสารสนเทศของปัจจัยส�ำคัญทัง้ หมดทีม่ ผี ลกระทบ
ความเสี่ยง ความท้าทาย และข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและทิศทาง
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ในอนาคตขององค์กร โดยการมองการณ์ไกลตามความเหมาะสมและเท่าที่เป็นไปได้จากมุมมอง
ขององค์กรและธุรกิจหรือตลาด. แนวทางนี้มุ่งหวังให้มีบริบทที่ครบถ้วนและเป็นจริงส�ำหรับการจัด
ท�ำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด เพื่อชี้น�ำการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการ
โดยรวม.
พื้นฐานการปฏิบัติการที่มุ่งเน้นอนาคต (A Future-Oriented Basis for Action). หัวข้อนี้มุ่งหวัง
ให้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท ทั้งองค์กรที่แสวงหาผลก�ำไรและไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ) สถานะการแข่งขัน ประเด็นเชิงกลยุทธ์ แนวทางการวางแผน และแผนงาน. ค�ำถามนี้
ก�ำหนดอย่างชัดเจนให้มีพื้นฐานการปฏิบัติการที่มุ่งเน้นอนาคต แม้แต่องค์กรที่ก�ำลังแสวงหาทาง
สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ก็ยังจ�ำเป็นต้องก�ำหนดและทดสอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อน�ำมาใช้ก�ำหนด
และชี้น�ำในประเด็นที่ส�ำคัญยิ่งต่อทั้งการปฏิบัติการและผลการด�ำเนินการขององค์กร.
ผู้น�ำในการแข่งขัน (Competitive Leadership). หัวข้อนี้เน้นการที่องค์กรพัฒนาเพื่อเป็นผู้น�ำ
ในการแข่งขัน ซึง่ มักขึน้ อยูก่ บั การเติบโตของรายได้และประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร. การเป็นผูน้ ำ�
ในการแข่งขันนัน้ จ�ำเป็นต้องมีภาพของอนาคต ซึง่ ไม่เพียงพิจารณาแค่ตลาดหรือส่วนตลาดทีอ่ งค์กร
แข่งขันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการแข่งขันขององค์กรที่มีหลายทางเลือกด้วย. การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การแข่งขันนั้น องค์กรต้องเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรเองและของคู่แข่ง และยังเกี่ยวข้อง
กับความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน เพือ่ ให้ได้เป็นหรือรักษาความเป็นผูน้ ำ�
ในตลาด. ถึงแม้ว่าไม่มีการก�ำหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน แต่จุดเน้นของหัวข้อนี้ คือ การท�ำให้
องค์กรบรรลุความเป็นผู้น�ำในการแข่งขันอย่างยั่งยืน.
ข้อมูลและสารสนเทศส�ำหรับการวางแผนกลยุทธ์ (Data and information for strategic planning).
ข้อมูลและสารสนเทศอาจมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ
และมีข้อมูลและสารสนเทศให้ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ. ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผล
เสียอย่างรอบด้าน.
จุดบอด (Blind spots)” จุดบอดเกิดจากสมมติฐานหรือข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย
หรือมีอคติ ซึ่งก่อให้เกิดช่องโหว่ ความอ่อนไหว ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนในการท�ำความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมการแข่งขันและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทอี่ งค์กรเผชิญอยู.่ จุดบอดอาจเกิดขึน้ มาจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือสิ่งที่มาทดแทนสิ่งเดิม ซึ่งอาจมาจากภายใน
หรือภายนอกอุตสาหกรรม.
การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Managing strategic risk) การตัดสินใจขององค์กรในเรื่อง
การจัดการกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับและ
ด้านธุรกิจภายนอก จุดบอดในการวางแผนกลยุทธ์ และความสามารถในการด�ำเนินการตามแผน
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กลยุทธ์ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อองค์กร. การวิเคราะห์ปจั จัยเหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในองค์กร.
ระบบงาน (Work Systems). ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องอาศัย
• การออกแบบที่มีประสิทธิผล.
• การมุ่งเน้นการป้องกัน.
• ความเชื่อมโยงกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ.
• การมุง่ เน้นการสร้างคุณค่าต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด การปรับปรุงผลการด�ำเนินการ
ด้านการปฏิบัติการ การลดรอบเวลา การประเมินผล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการสร้างนวัตกรรม
และการเรียนรู้ระดับองค์กร.
• การทบทวนอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ประเมินความจ�ำเป็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานของวิธกี าร
ท�ำงานให้ส�ำเร็จ.
นอกจากนี้ ระบบงานถูกออกแบบในลักษณะที่ท�ำให้องค์กรมีความคล่องตัวและมีการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร. ทั้งนี้ ความคล่องตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป. ความคล่องตัว อาจหมายถึง
ความสามารถในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็ว การตอบสนอง
อย่างรวดเร็วต่ออุปสงค์หรือสภาวะตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรือความสามารถในการให้บริการทีห่ ลากหลาย
ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรและตลาด.
ความคล่องตัวและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
ต่อการตัดสินใจในการที่จะว่าจ้างให้องค์กรภายนอกด�ำเนินการแทน การท�ำข้อตกลงกับผู้ส่งมอบที่
ส�ำคัญ และในการท�ำข้อตกลงด้านความร่วมมือในรูปแบบแปลกใหม่.
ระบบงานและระบบนิเวศ (Work systems and ecosystems). องค์กรควรมองระบบนิเวศ
อย่างมีกลยุทธ์. ต้องเปิดกว้างต่อการจัดการหุน้ ส่วนใหม่ กิจการค้าร่วม (Consortium) เว็บ และรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจ (Business models) ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร. การเติบโต
ขององค์กรอาจขึ้นอยู่กับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการ
เตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต. และเมื่อเกิดการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ จากอุตสาหกรรมอื่นๆ องค์กร
อาจโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการน�ำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศ
ขององค์กร. กลยุทธ์ขององค์กรควรค�ำนึงถึงบทบาทขององค์กรเองและบทบาทที่องค์กรปรารถนา
ภายในระบบนิเวศ (ในฐานะพันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ คู่แข่ง หรือลูกค้า หรือหลาย ๆ
อย่างผสมผสานกัน)
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives). วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อาจเป็นเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากร การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย (Customization) ใช้สถานที่ท�ำงาน
ร่วมกัน (Co-location) กับลูกค้าหรือพันธมิตร การร่วมทุน โรงงานผลิตเสมือนจริง (Virtual
manufacturing) นวัตกรรมที่รวดเร็วหรือตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด การขึ้นทะเบียนระบบ
คุณภาพ ISO หรือระบบสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินกิจกรรมการท�ำประโยชน์ให้สังคม
2.2 การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation).
เจตจำ�นง
หัวข้อนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่องค์กรประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าองค์กรมีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร.
ข้อสังเกต
การพัฒนาและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (Developing and Deploying
Action Plans). ความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยู่กับทรัพยากรและตัววัดผลการด�ำเนินการ
รวมทัง้ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนของหน่วยงาน ผูส้ ง่ มอบ และพันธมิตร. หัวใจ
ส�ำคัญของเรือ่ งนี้ คือ วิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและความคงเส้น
คงวา เช่น ผ่านระบบงาน กระบวนการท�ำงาน และตัววัดที่ส�ำคัญ. ความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและความคงเส้นคงวาดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการก�ำหนดและการสื่อสารล�ำดับ
ความส�ำคัญของกิจกรรมการปรับปรุงทีด่ ำ� เนินอยู่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของงานประจ�ำวันของทุกหน่วยงาน.
นอกจากนี้ ตัววัดผลการด�ำเนินการยังมีความส�ำคัญยิง่ ในการติดตามผลการด�ำเนินการ. การน�ำแผน
ปฏิบัติการไปปฏิบัติและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและวิธี
ปฏิบัติการ. ความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติการเป็นผลมาจากความส�ำเร็จที่เห็นได้ในระยะสั้นและการ
ปฏิบัติในระยะยาว.
การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร (Performing Analyses to Support Resource
Allocation). องค์กรอาจใช้การวิเคราะห์หลายประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีทรัพยากร
ทางการเงินเพือ่ ท�ำให้แผนปฏิบตั กิ ารบรรลุผลส�ำเร็จและบรรลุพนั ธะผูกพันทีม่ อี ยู.่ ส�ำหรับการด�ำเนิน
งานในปัจจุบัน อาจมีการวิเคราะห์กระแสเงินสด รายรับสุทธิ และหนี้สินหมุนเวียนต่อทรัพย์สิน
หมุนเวียน. ส่วนเรือ่ งการลงทุนทีจ่ ะท�ำให้แผนปฏิบตั กิ ารบรรลุผล องค์กรอาจวิเคราะห์มลู ค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดด้วยส่วนลดเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (return on investment - ROI)
หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (return on invested capital - ROIC). นอกจากนี้ ยังควรใช้การ
วิเคราะห์เพื่อประเมินความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ในการสนับสนุนให้แผน
ปฏิบัติการส�ำเร็จขณะที่ยังคงบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน. นอกเหนือจากทรัพยากรด้านการเงิน
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องค์กรยังต้องมีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสามารถ รวมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสิง่ สนับสนุนอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็น. แต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการวิเคราะห์เฉพาะตัวเพื่อช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถ
ทางการเงินในการด�ำเนินงานในปัจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไป รวมทัง้ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากแผน
ปฏิบัติการที่จัดท�ำขึ้นด้วย.
การสร้างแผนด้านบุคลากร (Creating Workforce Plans). แผนปฏิบัติการ ควรรวมถึงแผน
ด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากร ซึ่งต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธ์
โดยรวมขององค์กร. ตัวอย่างองค์ประกอบของแผน เช่น
• การจัดโครงสร้างใหม่ของงานและลักษณะงานเพื่อเพิ่มการเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ
และการตัดสินใจของบุคลากร.
• การริเริม่ เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานมากขึน้ เช่น ความร่วมมือ
ของสหภาพ.
• การพิจารณาถึงการว่าจ้างให้องค์กรภายนอกด�ำเนินการแทน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบุคลากร
ที่มีอยู่และการริเริ่มใหม่ ๆ.
• การริเริ่มเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับความต้องการในด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง
ของบุคลากรในอนาคต.
• การริเริ่มเพื่อเสริมสร้างให้มีการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร.
• การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยเพื่อเชิดชูทีม องค์กร
ตลาดหุ้น ลูกค้า หรือคุณลักษณะของผลการด�ำเนินการ.
• การริเริ่มการให้การศึกษาและฝึกอบรม เช่น โปรแกรม/แผนงานพัฒนาผู้น�ำในอนาคต
การเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อช่วยท�ำให้มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
เพียงพอ และการจัดโปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทสี่ ำ� คัญต่อความส�ำเร็จในอนาคตของบุคลากร
และองค์กร.
การคาดการณ์สภาพแวดล้อมในอนาคตขององค์กร (Projecting your Future Environment).
การคาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือในอนาคตเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญ
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ
ในอนาคตขององค์กร และผลการด�ำเนินการในอนาคตของคู่แข่ง. การคาดการณ์ดังกล่าวช่วยให้
องค์กรตรวจพบและลดอุปสรรคในการแข่งขัน ช่วยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนัน้ ๆ และช่วย
ระบุโอกาสต่าง ๆ. องค์กรอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ของแบบจ�ำลอง สถานการณ์จ�ำลอง หรือเทคนิค
และวิธีการพิจารณาอื่น ๆ ในการคาดคะเนสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือ ทั้งนี้
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและประเภทขององค์กร สมรรถนะหลักใหม่ขององค์กรทีอ่ าจต้องการในอนาคต ระดับ
ความอิ่มตัวของตลาด ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรของการแข่งขัน (เช่น ราคา
ต้นทุน หรืออัตรานวัตกรรม).
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การคาดการณ์และการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการขององค์กร (Projecting and comparing
your performance). การคาดการณ์และการเปรียบเทียบในหัวข้อนี้ มุ่งปรับปรุงความสามารถของ
องค์กรในการท�ำความเข้าใจและติดตามปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการด�ำเนินการเชิงแข่งขันที่มีพลวัต.
ผลการด�ำเนินการที่คาดการณ์ไว้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการร่วมทุนในธุรกิจใหม่
การเข้าสู่ตลาดใหม่ การเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือแผนขับเคลื่อน
ทางกลยุทธ์อนื่ ๆ ซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับระดับความเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
กระบวนการติดตามดังกล่าว ท�ำให้องค์กรมีความพร้อมมากขึ้นในการน�ำเรื่องอัตราการปรับปรุง
และการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับของคู่แข่งหรือองค์กรเทียบเคียง และเทียบกับเป้าหมาย
หรือเป้าประสงค์ที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรมาประกอบการพิจารณา. กระบวนการติดตามนี้
เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่ส�ำคัญส�ำหรับองค์กร เพื่อเริ่มต้น เร่งรัด หรือยุติโครงการ และเพื่อการ
ด�ำเนินการที่จ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร.
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ลูกค้า
(Customers) (หมวด 3)
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เกณฑ์ในหมวดลูกค้า ถามเกีย่ วกับวิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้สร้างความผูกพันกับลูกค้าเพือ่ ความส�ำเร็จ
ในตลาดในระยะยาว รวมถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรรับฟังลูกค้า ตอบสนองได้ตามความคาดหวังและเหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.
หมวดนี้มุ่งเน้นให้ความผูกพันกับลูกค้าเป็นผลลัพธ์หนึ่งที่ส�ำคัญของกลยุทธ์โดยรวมในด้านการ
เรียนรู้และผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
ให้สารสนเทศทีส่ ำ� คัญยิง่ แก่องค์กรในการท�ำความเข้าใจลูกค้าและตลาด. ในหลาย ๆ กรณี เสียงของลูกค้า
ให้สารสนเทศที่มีความหมาย ทั้งมุมมองของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของตลาด
ซึ่งอาจส่งผลต่อความส�ำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรในตลาด.
3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงกระบวนการที่องค์กรใช้ในการรับฟังลูกค้า ประเมินความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของลูกค้า การก�ำหนดกลุ่มและส่วนของลูกค้า. และยังถามถึงกระบวนการก�ำหนด
และปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าและตลาด. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสาะหาสารสนเทศ
ที่มีคุณค่าเพื่อท�ำให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าและปรับปรุงการตลาด.
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ข้อสังเกต
การรับฟังลูกค้า (Customer Listening). การเลือกกลยุทธ์ในการรับฟังเสียงของลูกค้าขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางธุรกิจที่ส�ำคัญขององค์กร. การรับฟังเสียงของลูกค้ามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ.
รูปแบบที่มักใช้ ได้แก่ การสอบถามลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ส�ำคัญ (focus group) การบูรณาการอย่าง
ใกล้ชิดกับลูกค้าที่ส�ำคัญ การสัมภาษณ์ลูกค้าในอดีตและที่พึงมีในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
หรือตัดสินใจผูกสัมพันธ์ของลูกค้า ความเห็นของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์การได้
หรือเสียลูกค้าโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และสารสนเทศ
ที่ได้จากการส�ำรวจหรือข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า.
สารสนเทศที่สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการต่อได้ (Actionable Information). หัวข้อนี้เน้นวิธีการ
ที่องค์กรได้สารสนเทศจากลูกค้าที่สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการต่อได้. สารสนเทศจะน�ำไปใช้ต่อได้
เมือ่ องค์กรสามารถน�ำสารสนเทศนีไ้ ปเชือ่ มโยงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้
ใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้เพื่อก�ำหนดเป้าประสงค์ในการปรับปรุงที่เฉพาะ
เจาะจงและจัดล�ำดับความส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง.
การรับฟัง การเรียนรู้ และกลยุทธ์ธุรกิจ (Listening/Learning and Business Strategy).
ในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อความคาดหวังและความภักดีของลูกค้า รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้าในตลาด. ดังนัน้ องค์กรจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับฟังและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง. การรับฟัง
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของ
องค์กร.
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media). ลูกค้าหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความประทับใจ
ต่อผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้าขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ. ลูกค้าอาจได้สารสนเทศนี้จากการ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่องค์กรเป็นผู้ด�ำเนินการเองหรือผ่านช่องทางที่ลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม. สิ่งเหล่านี้
เป็นแหล่งสารสนเทศทีม่ คี ณุ ค่าต่อองค์กร ข้อคิดเห็นเชิงลบอาจเป็นแหล่งข้อมูลทีม่ คี ณุ ค่าส�ำหรับการ
ปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาการบริการ (service recovery) ได้อย่างทันท่วงที.
ดังนั้น องค์กรจึงมีความจ�ำเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับสื่อเหล่านี้เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม
สารสนเทศดังกล่าว. สื่อสังคมออนไลน์เป็นทั้งวิธีการรับฟังลูกค้าและวิธีการสื่อสาร การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความผูกพัน. การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลได้กลายเป็น
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า และการใช้อย่างไม่มปี ระสิทธิผลอาจเป็นตัวผลักดัน
ให้ไม่ผูกพัน ลด หรือบ่อนท�ำลายความสัมพันธ์.
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ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด (Customer and Market Knowledge). ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
กลุม่ ลูกค้า ส่วนตลาด ลูกค้าในอดีต และลูกค้าในอนาคต ช่วยให้องค์กรสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสม สนับสนุนให้องค์กรวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม พัฒนาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า
มากขึ้น พัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ พัฒนาภาพลักษณ์ของตราสินค้าขององค์กร และและท�ำให้มั่นใจว่า
องค์กรจะประสบความส�ำเร็จในระยะยาว.
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท�ำให้ลูกค้าสามารถค้นหาสารสนเทศ
และรับการสนับสนุน และจัดการข้อร้องเรียน. นอกจากนี้ หัวข้อนีย้ งั ถามถึงการประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของลูกค้า และวิธีการใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าที่องค์กรรวบรวมมา. สิ่งเหล่านี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้นและยกระดับความภักดีของลูกค้า.
ข้อสังเกต
การสร้างความผูกพันเป็นการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Engagement as a Strategic Action).
ความผูกพันของลูกค้าเป็นการด�ำเนินการในเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างความภักดีของลูกค้า
ให้สงู จนถึงระดับทีล่ กู ค้าจะให้การสนับสนุนตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที.่ การจะสร้างความภักดี
ในระดับดังกล่าว บุคลากรในองค์กรต้องมีวฒั นธรรมทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในเรื่องธุรกิจ กลยุทธ์ และพฤติกรรมและความนิยมของลูกค้า.
กลยุทธ์ดา้ นความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Strategies). กลยุทธ์ดา้ นความสัมพันธ์
แต่ละกลยุทธ์อาจใช้ได้ผลกับลูกค้าบางราย ดังนั้น กลยุทธ์ความสัมพันธ์ที่องค์กรใช้อาจจ�ำเป็น
ต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนส�ำหรับแต่ละลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด. นอกจากนี้ อาจต้อง
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในวงจรชีวติ ลูกค้าแต่ละช่วงเวลา. การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า อาจรวมถึง
การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการหรือการเป็นพันธมิตรกับลูกค้า.
การบริหารตราสินค้า (Brand management). การบริหารตราสินค้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ การวาง
ต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์กรในตลาด. การบริหารตราสินค้าอย่างมีประสิทธิผลน�ำไปสูก่ ารยกระดับ
การรับรูต้ ราสินค้าและความภักดีของลูกค้า. การบริหารตราสินค้ามีจดุ มุง่ หมายในการสร้างความผูกพัน
ทางอารมณ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรจากคู่แข่งและสร้างความภักดี.
การสนับสนุนลูกค้า (Customer support). เป้าประสงค์ของการสนับสนุนลูกค้า คือ การท�ำให้
ลูกค้ามีความสะดวกที่จะท�ำธุรกิจกับองค์กรและองค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ลูกค้า.
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การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า (Determining customer satisfaction
and dissatisfaction). ในการประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของลูกค้า องค์กรอาจใช้วธิ กี าร
บางอย่างหรือทุกอย่างดังต่อไปนี้ การส�ำรวจ ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ประวัตกิ ารท�ำธุรกิจกับลูกค้า ข้อร้องเรียน รายงานจากภาคสนาม การวิเคราะห์การได้หรือเสียลูกค้า
อัตราการแนะน�ำจากลูกค้าเดิม และอัตราความส�ำเร็จของการท�ำธุรกรรม. องค์กรอาจรวบรวม
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ การติดต่อโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย์.
การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management). การรวบรวม วิเคราะห์ และค้นหาต้นเหตุ
ของข้อร้องเรียนควรน�ำไปสูก่ ารก�ำจัดสาเหตุตา่ ง ๆ ของข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลและน�ำไปสู่
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์. องค์กรต้องถ่ายทอดสารสนเทศ
ของผลที่ด�ำเนินการได้ส�ำเร็จนี้สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล.
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่ง (Customers’ Satisfaction with Competitors). แง่มุม
ทีส่ ำ� คัญแง่มมุ หนึง่ ในการประเมินความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของลูกค้า คือการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรกับที่มีต่อคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นทางเลือกอื่น
และ/หรือองค์กรที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน. สารสนเทศเหล่านี้อาจได้มาจากการวิเคราะห์
การได้หรือเสียลูกค้า การศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ทำ� โดยองค์กรเองหรือโดยหน่วยงานอิสระ. ปัจจัย
ที่มีผลต่อความชอบของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ
ที่ผลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความส�ำเร็จขององค์กร
ในระยะยาว.

หมวด 4 ถือเป็น “สมอง” ทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการท�ำให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ของการปฏิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้าน
สารสนเทศทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ รวมทัง้
การจัดการความรูข้ ององค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง นวัตกรรม และเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร. หัวใจส�ำคัญของการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศดังกล่าวอยูท่ คี่ ณุ ภาพ
และความพร้อมใช้งานของข้อมูล. นอกจากนี้ สารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
อาจเป็นแหล่งข้อมูลเบือ้ งต้นในการท�ำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเพิม่ ผลิตภาพ ดังนัน้
หมวดนี้จึงครอบคลุมการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย.
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4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำ�เนินการขององค์กร (Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศส�ำหรับการวัดผล
การด�ำเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพือ่ สนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการด�ำเนินการ
ขององค์กร. หัวข้อนี้เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในการวัดผล
การด�ำเนินการและระบบการจัดการที่มีการบูรณาการ โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน
และด้านอืน่ ๆ. จุดประสงค์ของการวัดผลการด�ำเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง
เพื่อชี้น�ำการจัดการกระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ทีส่ ำ� คัญ อีกทัง้ เพือ่ คาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร รวมทั้งเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่น�ำมาแบ่งปัน.
ข้อสังเกต
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการระบบการจัดการผลการด�ำเนินการ
(Aligning and Integrating your Performance Management System). ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันและการบูรณาการเป็นหลักการที่ส�ำคัญในการน�ำระบบการวัดผลการด�ำเนินการ
ไปปฏิบัติและการน�ำไปใช้อย่างประสบความส�ำเร็จ. เกณฑ์มองว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและการบูรณาการต้องพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใช้งานเพื่อให้ตรงกับ
ความจ�ำเป็นในการประเมินและปรับปรุงผลการด�ำเนินการ รวมทัง้ เพือ่ จัดท�ำและน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั .ิ
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและการบูรณาการครอบคลุมถึงวิธกี ารท�ำให้ตวั วัดสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และวิธีการบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากทั่วทั้ง
องค์กร. ข้อมูลและสารสนเทศระดับองค์กรเป็นข้อมูลน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการทบทวนผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์. นอกจากนี้ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการ
บูรณาการยังครอบคลุมถึงวิธีการที่ผู้น�ำระดับสูงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในเรื่องข้อก�ำหนดการวัดผล
การด�ำเนินการ เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินการในระดับกลุม่ งานและกระบวนการในตัววัดทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ
ที่ก�ำหนดไว้ว่ามีความส�ำคัญต่อองค์กรโดยรวมหรือก�ำหนดไว้ส�ำหรับการปรับปรุง.
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data). ความท้าทายและศักยภาพของปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนั้น
อยู่ที่การเลือก การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ จากนั้นน�ำไปสู่การปฏิบัติการและกลยุทธ์ ไม่เพียงแค่ใช้ข้อมูล
แต่ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความคิดในการรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้านและนวัตกรรม
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การวิเคราะห์สารสนเทศ (Information analytics). ส�ำหรับการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน การวิเคราะห์
ข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบมิติการวัดที่ส�ำคัญ 2 มิติ (เช่น ผลิตภาพ ความสามารถในการท�ำก�ำไร ROI
ความพึงพอใจของลูกค้า และความส�ำคัญเชิงสัมพันธ์) ก็มักจะเพียงพอ. มิติที่ 3 เช่น เวลาหรือ
การแบ่งส่วน (เช่น ตามกลุ่มลูกค้า) อาจถูกเพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์ การวิเคราะห์สารสนเทศขั้นสูง
สามารถให้ภาพมิติที่ 3 และมิติที่ 4 ของสถานะปัจจุบันและสถานะที่ต้องการหรือคาดการณ์ถึง
ผลการด�ำเนินการขององค์กรในอนาคต เทคโนโลยี ผูค้ น และตลาด จากภาพทีอ่ งิ ตามข้อมูลเหล่านัน้
ท�ำให้องค์กรจ�ำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์หรือจ�ำลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์
การใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (The case for comparative data). การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นสิ่งส�ำคัญต่อทุกองค์กร. เหตุผลหลักในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้
• องค์กรจ�ำเป็นต้องรู้ระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ.
• สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศทีไ่ ด้จากการจัดระดับเทียบเคียงมักผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด (breakthrough) หรือการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกโฉม
(transformational change).
• การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการด�ำเนินการมักน�ำไปสูค่ วามเข้าใจทีด่ ขี นึ้ ต่อกระบวนการ
และผลการด�ำเนินการของกระบวนการดังกล่าว.
• การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการเชิงเปรียบเทียบและผลการด�ำเนินการของคูแ่ ข่งอาจเผยให้
องค์กรเห็นถึงความได้เปรียบและประเด็นความท้าทายที่จ�ำเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรม.
นอกจากนี้ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบยังอาจสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร การเป็นพันธมิตร และการว่าจ้างให้องค์กรภายนอก
ด�ำเนินการแทน.
การเลือกและการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Selecting and Using Comparative Data).
ในการเลือกและการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องก�ำหนด
ความจ�ำเป็นและล�ำดับความส�ำคัญ รวมทัง้ ก�ำหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม
ทั้งจากภายในและภายนอกธุรกิจและตลาด.
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การทบทวนผลการด�ำเนินการ (Reviewing Performance). การทบทวนระดับองค์กรในหัวข้อนี้
มีจดุ ประสงค์ให้ครอบคลุมผลการด�ำเนินการในทุกเรือ่ ง ทัง้ ผลการด�ำเนินการในปัจจุบนั และการคาดการณ์
ผลการด�ำเนินการในอนาคต โดยคาดว่าผลการทบทวนจะเป็นแนวทางทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทัง้ เพือ่ ชีน้ ำ� ให้เกิด
การปรับปรุงและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ สมรรถนะหลัก
ขององค์กร ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ และตัววัดความส�ำเร็จ. ผลจากการทบทวนอาจแจ้งเตือนองค์กร
ถึงความจ�ำเป็นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงอย่างพลิกโฉมในโครงสร้างและระบบงานขององค์กร. ดังนัน้
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการทบทวนระดับองค์กรประการหนึ่ง คือการแปลงผลการทบทวน
ไปเป็นการปฏิบัติการที่ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือที่เหมาะสม และลูกค้าที่ส�ำคัญ.
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (Use of comparative data in reviews). การใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลท�ำให้องค์กรสามารถก�ำหนดเป้าประสงค์
ทีท่ า้ ทาย และส่งเสริมการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ต่อกลยุทธ์เชิงแข่งขันของ
องค์กร.
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการ (Analyzing Performance). การวิเคราะห์ที่องค์กรด�ำเนินการ
เพื่อให้เข้าใจผลการด�ำเนินการและการปฏิบัติการที่จ�ำเป็นอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับ
ประเภท ขนาด สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กร และปัจจัยอื่น ๆ. ตัวอย่างของการ
วิเคราะห์ ได้แก่
• การหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่กบั ตัวชีว้ ดั
ที่ส�ำคัญด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และส่วนแบ่งตลาด.
• ผลตอบแทนจากการลงทุนของความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
ที่องค์กรได้ด�ำเนินการ.
• ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ที่เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล.
• การตีความการเปลีย่ นแปลงส่วนแบ่งตลาดในเรือ่ งการได้และเสียลูกค้า และการเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องความผูกพันของลูกค้า.
• แนวโน้มของตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น ผลิตภาพ รอบเวลา ระดับของเสีย
การลดความสูญเสีย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่.
• ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระดับบุคคลและการเรียนรู้ระดับองค์กรกับมูลค่าเพิ่ม
ต่อพนักงาน.
• ผลประโยชน์ด้านการเงินที่ได้มาจากการปรับปรุงอัตราก�ำลัง ความปลอดภัย การขาดงาน
และการลาออกของบุคลากร.
• ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรม.
• ผลประโยชน์และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงการจัดการและการแบ่งปันความรูข้ ององค์กร.
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• ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม.
• ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุและตอบสนองความต้องการด้านขีดความ
สามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร กับการรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์กร การจูงใจ และผลิตภาพ.
• ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ทเี่ กิดจากปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากรและการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล.
• ตัววัดเดีย่ วหรือตัววัดร่วมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินการของคูแ่ ข่ง.
• แนวโน้มของต้นทุนเปรียบเทียบกับแนวโน้มของคู่แข่ง.
• ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบัติการ
และแนวโน้มผลการด�ำเนินการด้านการเงินโดยรวม ที่สะท้อนให้เห็นจากตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ต้นทุน
การด�ำเนินงาน รายได้ ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และมูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน.
• การจัดสรรทรัพยากรส�ำหรับแผนงานปรับปรุงต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงต้นทุน/ผลประโยชน์
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง.
• รายได้สุทธิหรือจากการออม ที่เป็นผลมาจากการปรับปรุงผลการด�ำเนินการด้านคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติการ และด้านบุคลากร.
• การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการระหว่างหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพและด้านการ
ปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินการด้านการเงิน.
• ผลทีไ่ ด้รบั จากกิจกรรมการปรับปรุงต่อกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และมูลค่าหลักทรัพย์
• ผลกระทบด้านก�ำไรที่เกิดจากความภักดีของลูกค้า.
• ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับรายได้ของการเข้าสูต่ ลาดใหม่ รวมทัง้ สายการผลิตและการ
ขยายตัวทางภูมิศาสตร์.
• ส่วนแบ่งตลาดเทียบกับก�ำไร.
• แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ตลาด รวมทัง้ ดัชนีมลู ค่าหลักทรัพย์ และผลกระทบของแนวโน้มดังกล่าว
ต่อความส�ำเร็จในระยะยาวขององค์กร.
การวิเคราะห์ การทบทวนผลการด�ำเนินการ และการวางแผนทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Aligning Analysis, Performance Review, and Planning). ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่อยู่เดี่ยว ๆ
มักจะไม่ใช่พื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดล�ำดับความส�ำคัญขององค์กร. ดังนั้น หัวข้อนี้จึงเน้นว่า
ต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างการวิเคราะห์กบั การทบทวนผลการ
ด�ำเนินการขององค์กร และระหว่างการทบทวนผลการด�ำเนินการขององค์กรกับการวางแผน
ขององค์กร ซึ่งจะท�ำให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์และการทบทวนนั้นสัมพันธ์กับการตัดสินใจ และสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้
ผลการด�ำเนินการในอดีตขององค์กรประกอบกับสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน
และภายนอกในอนาคต ยังท�ำให้องค์กรสามารถคาดการณ์ผลการด�ำเนินการได้. ซึง่ การคาดการณ์เหล่านี้
อาจเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการวางแผน.
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เข้าใจการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล (Understanding Causality). การปฏิบัติการ
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผลระหว่างกระบวนการต่าง ๆ และระหว่าง
กระบวนการกับผลลัพธ์. การปฏิบัติการและผลลัพธ์ของกระบวนการอาจส่งผลถึงทรัพยากรต่าง ๆ
ดังนั้น องค์กรจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ เพราะทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงมีจ�ำกัด.
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information and Knowledge
Management)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และท�ำให้มั่นใจ
ถึงคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขององค์กร.
ข้อสังเกต
การจัดการสารสนเทศ (Information Management). ในการจัดการสารสนเทศ องค์กรจ�ำเป็น
ต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจัง เนื่องจากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล.
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของการใช้สารสนเทศในการปฏิบตั กิ ารขององค์กรทีม่ ากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของเครือข่ายความรู้ขององค์กร ผ่านเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างธุรกิจ
กับธุรกิจ องค์กรกับองค์กร และธุรกิจกับผูบ้ ริโภค เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายความสามารถขององค์กรในการ
ท�ำให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชือ่ ถือ และพร้อมใช้งานในรูปแบบทีใ่ ช้งานง่าย. ความสามารถในการ
ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภท เช่น วีดโิ อ ข้อความ และตัวเลข จะสร้างโอกาส
ให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability). ข้อมูล
และสารสนเทศเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อเครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร พันธมิตร และห่วงโซ่อุปทาน.
องค์กรควรค�ำนึงถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านนี้ และควรตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
สอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็ว การประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล และความ
ปลอดภัย อันเนื่องมาจากมีการเพิ่มความถี่และขนาดในการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความท้าทายเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management). การจัดการความรู้ขององค์กรต้องมุ่งเน้น
ที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
และใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและองค์กร. ระบบการจัดการความรู้ขององค์กร
ควรมีกลไกการแบ่งปันความรูข้ องบุคลากรและองค์กร เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าจะรักษาการท�ำงานทีใ่ ห้ผล
การด�ำเนินการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งแม้ในช่วงทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น. องค์กรควรก�ำหนดว่าความรูใ้ ดส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และท�ำให้มีกระบวนการแบ่งปันสารสนเทศนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลากร (Implicit knowledge).
การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning). ในปัจจุบัน องค์กรต้องเผชิญกับประเด็น
เรือ่ งการจัดการ การใช้ การประเมิน และการแบ่งปันความรูข้ ององค์กรมากขึน้ เรือ่ ย ๆ. องค์กรชัน้ น�ำ
ได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพันธมิตร
ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กร และการสร้างนวัตกรรม.

บุคลากร
(Workforce) (หมวด 5)
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หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร กล่าวถึงวิธีปฏิบัติที่ส�ำคัญด้านบุคลากร เพื่อมุ่งสร้างและรักษา
ให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลการด�ำเนินการดีอยูเ่ สมอ และท�ำให้บคุ ลากรมีความผูกพันกับองค์กร
และมุง่ ปฏิบตั งิ านสูเ่ ป้าหมาย อีกทัง้ เพือ่ ท�ำให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงและประสบ
ความส�ำเร็จ. ทั้งนี้ ในการสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
กับกลยุทธ์โดยรวม เกณฑ์จงึ ครอบคลุมการวางแผนด้านบุคลากรไว้เป็นส่วนหนึง่ ในหมวดการวางแผน
กลยุทธ์ (หมวด 2) ด้วย.
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)
เจตจำ�นง
หัวข้อนีถ้ ามถึงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร วิธตี อบสนองความต้องการ
เหล่านั้นเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผล รวมทั้งถามถึงวิธีการที่ท�ำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าบรรยากาศ
ในการท�ำงานเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน. จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลที่ส่งผล
ให้การท�ำงานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จและสามารถเกื้อหนุนบุคลากรได้.
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ข้อสังเกต
ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากร (Workforce Capability and Capacity). มีองค์กร
เป็นจ�ำนวนมากสับสนกับแนวคิดเรือ่ งขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง ด้วยการเพิม่ จ�ำนวนคนทีม่ ที กั ษะ
ไม่เหมาะสมเพื่อชดเชยการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ หรือตั้งสมมติฐานว่าคนงานจ�ำนวนน้อย
แต่ทักษะสูงกว่าสามารถทดแทนความจ�ำเป็นด้านอัตราก�ำลังส�ำหรับกระบวนการที่ต้องการทักษะ
น้อยหรือทักษะที่แตกต่างกันแต่ต้องการคนจ�ำนวนมากเพื่อการท�ำงานให้ส�ำเร็จ. การมีจ�ำนวนคน
ที่เหมาะสมและทักษะที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ. การมองไปข้างหน้าเพื่อคาดการณ์
ความจ�ำเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังในอนาคต จะท�ำให้องค์กรมีเวลาเพียงพอส�ำหรับ
การฝึกอบรม การว่าจ้าง การปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งของบุคลากร และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน.
การจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change management). การจัดการการเปลีย่ นแปลงเป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในระดับองค์กรซึ่งผู้น�ำเป็นผู้ควบคุมและท�ำให้ยั่งยืน.
การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการความทุ่มเท การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง. การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ และเกิดจากผู้น�ำระดับสูง
ขององค์กร. สิ่งนี้ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทั้งองค์กร และอาจต้องก�ำหนดจุดเริ่มต้น
ภายในองค์กร.
การสนับสนุนบุคลากร (Workforce Support). องค์กรส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะขนาดใดก็ตาม มีโอกาส
มากมายในการสนับสนุนบุคลากร. ตัวอย่างของการให้บริการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก กิจกรรม และ
โอกาสอื่น ๆ ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน การพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน และการช่วยบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ กิจกรรม
สันทนาการหรืองานประเพณี การดูแลสุขภาพ ณ สถานที่ท�ำงาน และการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
การยกย่องชมเชยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การให้การศึกษานอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและ
เพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการท�ำงานแบบยืดหยุ่นและโปรแกรมผลประโยชน์ การช่วยให้หางานใหม่
เมื่อถูกเลิกจ้าง ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการขยายเวลาให้พนักงานสามารถใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง.
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงระบบขององค์กรในเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร เพื่อสร้างความสามารถและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนผลการด�ำเนินการทีด่ ขี ององค์กร
เพื่อน�ำสมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนปฏิบัติการและท�ำให้
มั่นใจว่ามีความส�ำเร็จในปัจจุบันและในอนาคต.
ข้อสังเกต
ผลการด�ำเนินการที่ดี (High Performance). จุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท�ำงานให้บรรลุผลการด�ำเนินการทีด่ .ี ความเข้าใจลักษณะของสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้เกิดการท�ำงาน
ทีใ่ ห้ผลการด�ำเนินการทีด่ ี ซึง่ ท�ำให้บคุ ลากรท�ำงานอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ผลประโยชน์ของลูกค้าและความส�ำเร็จ
ขององค์กร ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการเข้าใจและสร้างความผูกพันของบุคลากร. ทั้งนี้ การท�ำงานที่ให้
ผลการด�ำเนินการที่ดีประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความยืดหยุ่น การสร้างนวัตกรรม การเอื้อ
อ�ำนาจในการตัดสินใจ และภาระความรับผิดชอบส่วนบุคคล การแบ่งปันความรูแ้ ละทักษะ การสือ่ สาร
และการถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
การมุ่งเน้นลูกค้า และการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของธุรกิจและข้อก�ำหนดของตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป.
การสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผลการด�ำเนินการ (Workforce Engagement and
Performance). ผลจากการศึกษาจ�ำนวนมากแสดงว่า เมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรสูง
จะท�ำให้ผลการด�ำเนินการดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ. งานวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า องค์ประกอบส�ำคัญในการสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ การท�ำงานที่มีคุณค่า รู้ทิศทางขององค์กรชัดเจนและมีส�ำนึกในภาระ
ความรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินการ มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัย มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
มีประสิทธิผล และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน. ในหลาย ๆ องค์กร พนักงานและอาสาสมัคร
มีแรงจูงใจและรู้สึกถึงคุณค่าของงานที่ตนท�ำอยู่ เนื่องจากงานนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง.
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ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร (Drivers of Workforce Engagement). ถึงแม้ว่า
ความพึงพอใจกับค่าตอบแทน และการขึ้นค่าตอบแทนจะเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่สองปัจจัยนี้ไม่เพียงพอ
ที่จะท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความผูกพันและผลการด�ำเนินการที่ดี. ตัวอย่างของปัจจัยอื่นที่ควร
น�ำมาพิจารณา เช่น การแก้ไขปัญหาและค�ำร้องทุกข์ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล โอกาสส�ำหรับ
การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการ
สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความปลอดภัยและการป้องกันภัยของสถานทีท่ ำ� งาน ปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม ระดับของการได้รับมอบอ�ำนาจ
ความมัน่ คงในงาน รวมถึงความเข้าใจลึกซึง้ ถึงความจ�ำเป็นทีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ บุคลากรทีห่ ลากหลาย
ตลอดจนการสนับสนุนขององค์กรในการให้บริการลูกค้า.
ปัจจัยบั่นทอนความผูกพัน (Factors Inhibiting Engagement). ประเด็นส�ำคัญที่องค์กรควรให้
ความใส่ใจเท่าเทียมกับเรื่องความผูกพันของบุคลากร คือการท�ำความเข้าใจกับปัจจัยที่บั่นทอน
ความผูกพัน ได้แก่ ปัจจัยที่ได้จากการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากร การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
การส�ำรวจความคิดเห็นจากบล็อก หรือการสัมภาษณ์บคุ ลากรทีล่ าออกจะช่วยให้องค์กรเข้าใจปัจจัย
เหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น.
ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย (Compensation and Recognition). ระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงานขององค์กร. การยกย่องชมเชย อาจเป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดทัง้ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่ . เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิผลการให้คา่ ตอบแทนและการยกย่องชมเชย อาจรวมถึงการเลือ่ นต�ำแหน่งและโบนัสทีเ่ ชือ่ มโยง
กับผลการปฏิบตั งิ าน ทักษะทีแ่ สดงให้เห็นของบุคลากร ทักษะทีจ่ ำ� เป็น การปรับตัวให้เข้ากับระบบงาน
และวัฒนธรรมใหม่ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ. แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย
อาจรวมถึงการแบ่งปันผลก�ำไร กลไกในการแสดงความ “ขอบคุณ” อย่างง่าย ๆ การให้รางวัล
แก่ทีมงานหรือหน่วยงานที่มีผลการด�ำเนินการดีเยี่ยม และเชื่อมโยงกับตัววัดความผูกพันของลูกค้า
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ส�ำคัญขององค์กร.
ตัวชี้วัดอื่นด้านความผูกพันของบุคลากร (Other Indicators of Workforce Engagement).
นอกเหนือจากตัววัดความผูกพันของบุคลากรโดยตรงด้วยการส�ำรวจอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการแล้ว ยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การขาดงาน การลาออก การร้องทุกข์ และการนัดหยุดงาน.
การพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน Performance development) องค์กรในปัจจุบนั ต้องการพนักงาน
ที่มีความสามารถหลายด้าน และสามารถยกระดับทักษะการท�ำงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง.
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องการนี้โดยการตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงาน. ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน พนักงานจะแสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลของตนและการเติบโตในองค์กรโดยผ่านการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก. การเรียนรู้นี้เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน โอกาส และการเรียนรู้
ส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงระดับต่อไปขององค์กรและผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล.
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ความจ�ำเป็นในการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน (Performance development needs.) ความจ�ำเป็น
ในการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านอาจมีความแตกต่างกันมาก ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร และระดับการพัฒนาขององค์กรและแต่ละบุคคล. ความต้องการนี้ อาจครอบคลุมถึง
การเพิม่ ทักษะในการแบ่งปันความรู้ การสือ่ สาร การท�ำงานเป็นทีม และการแก้ปญั หาในการตีความ
และการใช้ขอ้ มูล การท�ำให้เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์กระบวนการและลดความ
ซับซ้อนของกระบวนการ การลดความสูญเสียและรอบเวลา การท�ำงานกับอาสาสมัครและการสร้าง
แรงจูงใจให้อาสาสมัคร รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์หรือ
การวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับประโยชน์. ความจ�ำเป็นในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูง
ในเทคโนโลยีใหม่หรือทักษะพืน้ ฐาน เช่น การอ่าน การเขียน ภาษา คณิตศาสตร์ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์.
สถานทีแ่ ละรูปแบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Learning and Development Locations and formats).
โอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา อาจท�ำได้ทงั้ ภายในหรือภายนอกองค์กร และอาจท�ำโดยการสอนงาน
ในขณะปฏิบตั งิ าน การเรียนในห้องเรียน การเรียนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หรือการเรียน
ทางไกล (distance learning) รวมทัง้ การมอบหมายงานทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนา การสอนงาน หรือ
การเป็นพี่เลี้ยง.
ความจ�ำเป็นในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Learning and Development Needs).
เพื่อช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลายองค์กรจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร
ของแต่ละบุคคลที่จัดท�ำร่วมกับแต่ละคน โดยพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
ด้านอาชีพการงานและการเรียนรู้.
การฝึกอบรมบุคลากรทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้า (Customer Contact Training). แม้วา่ หัวข้อนีไ้ ม่ได้ถาม
เป็นพิเศษเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรที่ติดต่อกับลูกค้า แต่การฝึกอบรมดังกล่าวมีความส�ำคัญ
และปฏิบตั กิ นั โดยทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงทักษะและความรูท้ สี่ ำ� คัญในเรือ่ งผลิตภัณฑ์และลูกค้า
วิธีการรับฟังลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และวิธีการจัดการหรือ
การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล.
ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Effectiveness). ตัววัด
ทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาบุคลากรและผูน้ ำ�
อาจดูได้จากผลกระทบต่อผลการด�ำเนินการของแต่ละบุคคล หน่วยงาน และองค์กร รวมทัง้ ผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับผลประโยชน์.
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หมวดการปฏิบัติการถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรมุ่งเน้นการท�ำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการส่งมอบ การสร้างนวัตกรรม รวมถึงประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความส�ำเร็จในปัจจุบนั
และในอนาคต.
6.1 กระบวนการทำ�งาน (Work Processes)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงการจัดการกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ และการ
สร้างนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และท�ำให้องค์กรบรรลุผลส�ำเร็จและ
ยั่งยืน.
ข้อสังเกต
ข้อก�ำหนดของกระบวนการท�ำงาน (Work Process Requirements). แนวทางการออกแบบ
กระบวนการท�ำงานขององค์กรอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกแบบใหม่ ทีม่ คี วามหลากหลายของรูปแบบ มีการปรับแต่งตามลูกค้า
หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการท�ำงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไม่วา่ จะมากหรือน้อย. แนวทางการออกแบบ
ควรค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์และบริการ. ปัจจัยทีต่ อ้ งน�ำมาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการท�ำงานต้องครอบคลุมถึงความปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green
manufacturing) ขีดความสามารถในการวัด ขีดความสามารถของกระบวนการ ความสามารถ
ในการน�ำไปผลิตได้ ความสามารถในการบ�ำรุงรักษาได้ ความหลากหลายของความคาดหวัง
ของลูกค้าทีท่ ำ� ให้ตอ้ งมีผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนหลายรูปแบบให้เลือก ขีดความสามารถของผูส้ ง่ มอบ
และการจัดท�ำเอกสาร.
การออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลต้องค�ำนึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิต และส่งมอบด้วย
ซึ่งอาจต้องวิเคราะห์รายละเอียดของกระบวนการผลิตหรือบริการ และออกแบบหรือปรับรื้อ
กระบวนการดังกล่าวใหม่ (reengineering) เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป.
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กระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ (Key Product-Related and Business Processes).
กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญขององค์กร รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และ
กระบวนการทางธุรกิจทีไ่ ม่เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผูน้ ำ� ระดับสูงพิจารณาว่ามีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
และการเติบโตขององค์กร. กระบวนการดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ขององค์กร. กระบวนการทางธุรกิจ
ทีส่ ำ� คัญอาจรวมถึงการจัดหาเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและความรู้ การควบรวมและครอบครอง
กิจการ การขยายไปสู่ตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด.
ส�ำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร กระบวนทางธุรกิจที่ส�ำคัญอาจรวมถึงการหาทุน การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สือ่ การมีสว่ นร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะ. เนือ่ งจากลักษณะของกระบวนการ
เหล่านี้มีความหลากหลาย จึงอาจท�ำให้ข้อก�ำหนดและผลการด�ำเนินการของแต่ละกระบวนการ
มีความแตกต่างกันอย่างมาก.
การออกแบบกระบวนการท�ำงาน (Work Process Design). หลายองค์กรจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ข้อก�ำหนดส�ำหรับผูส้ ง่ มอบ พันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือในขัน้ ตอนการออกแบบกระบวนการท�ำงาน.
กล่าวโดยรวม การออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลจะต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดในห่วงโซ่คณุ ค่า.
หากมีโครงการออกแบบกระบวนการท�ำงานหลายโครงการพร้อมกัน หรือหากผลิตภัณฑ์มกี ารใช้ชนิ้ ส่วน
หรือผูส้ ง่ มอบ อุปกรณ์ บุคลากร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอืน่ ๆ
องค์กรอาจต้องให้ความส�ำคัญกับการประสานการใช้ทรัพยากร ซึง่ อาจเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและลดเวลาในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด.
ตัววัดภายในกระบวนการ (In-Process Measures). หัวข้อนี้กล่าวถึงการวัดภายในกระบวนการ
โดยเฉพาะ. ในการวัดภายในกระบวนการ องค์กรต้องมีการก�ำหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพื่อวัด
และสังเกตการณ์ ซึง่ ควรเริม่ ท�ำโดยเร็วทีส่ ดุ ในช่วงต้น ๆ ของกระบวนการเพือ่ ลดปัญหาและค่าใช้จา่ ย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการด�ำเนินการที่คาดหวังไว้ให้เหลือน้อยที่สุด.
ผลการด�ำเนินการของกระบวนการ (Process Performance). การจะบรรลุผลการด�ำเนินการ
ที่คาดหวังไว้ของกระบวนการ องค์กรต้องก�ำหนดระดับหรือมาตรฐานของผลการด�ำเนินการภายใน
กระบวนการให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ. หากมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น องค์กรต้องมีมาตรการ
แก้ไขเพือ่ ให้ผลการด�ำเนินการของกระบวนการเป็นไปตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้เดิม. การแก้ไขทีเ่ หมาะสม
อาจต้องพิจารณาด้านเทคโนโลยี บุคลากร หรือทั้งสองเรื่อง ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการ.
มาตรการแก้ไขทีเ่ หมาะสม ควรเน้นการแก้ปญั หาทีต่ น้ เหตุ (root cause) ของความเบีย่ งเบน อีกทัง้
ควรลดโอกาสเกิดซ�้ำหรือการเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันในที่อื่น ๆ ขององค์กร.
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ในกรณีที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามาเกี่ยวข้อง องค์กรจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ลูกค้าด้วยว่าผลการด�ำเนินการของกระบวนการดีเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่มักเกิดกับการให้บริการทาง
วิช าชีพ และการให้บริการของแต่ละบุคคล. ส�ำหรับ เรื่องรอบเวลาของกระบวนการที่ส�ำคัญ
ในบางองค์กรอาจนานเป็นปีหรือมากกว่า ซึง่ ก่อให้เกิดความท้าทายในการวัดความก้าวหน้าเป็นรายวัน
และในการระบุโอกาสลดรอบเวลาตามความเหมาะสม.
กระบวนการสนับสนุน (Key Support Processes). กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญขององค์กร รวมถึง
กระบวนการทีส่ นับสนุนการปฏิบตั กิ ารประจ�ำวันและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แต่มกั ไม่ได้รบั การออกแบบ
ในรายละเอียดร่วมกับผลิตภัณฑ์. ข้อก�ำหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไม่ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มากนัก แต่ขนึ้ อยูก่ บั ข้อก�ำหนดภายในขององค์กรเป็นส�ำคัญ จึงต้องมีการ
ประสานและบูรณาการกันเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงและได้ผลการด�ำเนินการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล. กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึงกระบวนการด้านการเงินและบัญชี
การจัดการอาคารสถานที่ งานบริการด้านกฎหมาย งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์
และงานด้านบริหารอื่น ๆ.
การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement). หัวข้อนี้ก�ำหนดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิธกี ารปรับปรุงกระบวนการเพือ่ บรรลุผลการด�ำเนินการทีด่ ขี นึ้ . ผลการด�ำเนินการทีด่ ขี นึ้ มิได้หมายถึง
คุณภาพทีด่ ขี นึ้ ในมุมมองของลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงผลการด�ำเนินการด้านการเงินและด้านการ
ปฏิบัติการที่ดีขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย เช่น ผลิตภาพ. ทั้งนี้ แนวทางต่าง ๆ
ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้กันโดยทั่วไป รวมถึง
• การใช้ผลการทบทวนผลการด�ำเนินการขององค์กร.
• การแบ่งปันกลยุทธ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ นการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม.
• การวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย (เช่น การจัดท�ำผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหา
จุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด).
• การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคนิคและธุรกิจ.
• การใช้เครือ่ งมือปรับปรุงคุณภาพ เช่น Lean, Six Sigma, และ Plan-Do-Check-Act (PDCA).
• การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรที่เป็นเลิศ.
• การใช้เทคโนโลยีทางเลือก.
• การใช้สารสนเทศจากลูกค้าของกระบวนการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจต้องใช้ขอ้ มูลด้านการเงินเพือ่ ประเมินทางเลือกและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ. แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการ
หรือปรับรื้อกระบวนการใหม่ (reengineering).
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เครือข่ายอุปทาน (Supply network). แทนที่จะเป็นห่วงโซ่อุปทานแบบส่งต่อขึ้นไปทีละทอด
องค์กรต้องพึง่ พาเครือข่ายอุปทานมากขึน้ เพือ่ จัดการสินทรัพย์ทอี่ ยูน่ อกขอบเขตองค์กรแบบดัง้ เดิม.
การที่องค์กรทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร และต�ำแหน่งภายในระบบนิเวศธุรกิจ ท�ำให้มีการ
ค�ำนึงถึงผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์เครือข่าย
อุปทานให้เกิดคุณค่าสูงสุด องค์กรต้องวางต�ำแหน่งตัวเองเพือ่ สร้างความได้เปรียบจากเครือข่ายผูส้ ง่ มอบ
ที่คล่องตัวและพึ่งพาซึ่งกันและกัน.
การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-network management). ส�ำหรับหลาย ๆ องค์กร การจัดการ
เครือข่ายอุปทานเป็นปัจจัยหลักในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายด้านผลิตภาพและผลก�ำไร รวมทัง้ ความส�ำเร็จ
ขององค์กรโดยรวม. กระบวนการเกีย่ วกับผูส้ ง่ มอบ ควรรองรับเจตจ�ำนง 2 ประการ คือ ช่วยปรับปรุง
ผลการด�ำเนินการของผูส้ ง่ มอบและพันธมิตร และช่วยให้พวกเขาสนับสนุนต่อการปรับปรุงระบบงาน
ขององค์กรด้วย. การจัดการเครือข่ายอุปทาน อาจรวมถึงกระบวนการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบ โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ลดจ�ำนวนรวมของผูส้ ง่ มอบ และเพิม่ การจัดท�ำข้อตกลงกับผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรทีพ่ งึ ประสงค์.
การสื่อสารกับเครือข่ายอุปทาน (Supply-network communication). กลไกในการสื่อสารกับ
ผูส้ ง่ มอบควรใช้ภาษาทีเ่ ป็นทีเ่ ข้าใจร่วมกัน. ซึง่ อาจเป็นการติดต่อแบบตัวต่อตัว อีเมล์ สือ่ สังคมออนไลน์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือโทรศัพท์. ส�ำหรับหลาย ๆ องค์กร กลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามความต้องการของตลาด ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย.
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management). ในองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกับ
การสร้างนวัตกรรมมีแนวโน้มทีจ่ ะมีแนวความคิดต่าง ๆ มากเกินกว่าทรัพยากรทีอ่ งค์กรมีอยู่ ซึง่ ท�ำให้
องค์กรต้องมีจดุ ตัดสินใจทีส่ ำ� คัญ 2 ประเด็นในวงจรการสร้างนวัตกรรม คือ (1) จัดล�ำดับความส�ำคัญ
โอกาสต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อด�ำเนินโครงการที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด
(ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน) (2) รู้ว่าเมื่อไรจะยุติโครงการ
และจัดสรรทรัพยากรนั้นเพื่อการพัฒนาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จหรือโครงการใหม่ต่อไป.
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)
เจตจำ�นง
หัวข้อนีถ้ ามถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรท�ำให้มนั่ ใจถึงประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้มสี ภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยและส่งมอบคุณค่าแก่ลกู ค้า. บ่อยครัง้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิผลมักขึน้ อยูก่ บั
ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบตั กิ าร และรักษาระบบสารสนเทศให้มคี วามเชือ่ ถือได้ ความปลอดภัย
และมีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
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ข้อสังเกต
การควบคุมต้นทุน (Cost Control). การลดต้นทุนและรอบเวลาอาจบรรลุได้ดว้ ยกลยุทธ์ในการจัดการ
กระบวนการแบบ Lean. การลดของเสียและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาจเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma.
ดังนั้น องค์กรจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ตัววัดที่ส�ำคัญเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการ
ทั้งหมดในทุกแง่มุม.
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity).
เมื่อพิจารณาถึงความถี่และปริมาณการถ่ายโอนและการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจต่อความปลอดภัย
ของสินทรัพย์และสารสนเทศ การจัดการเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จงึ เป็นองค์ประกอบ
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั กิ ารขององค์กร. ดังนัน้ องค์กรจึงต้องมีแนวทางทีเ่ ป็นระบบ
ในการจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสม โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และบูรณาการเรือ่ งนีก้ บั แนวทางโดยรวม
ในการน�ำองค์กร. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีพลวัตและท้าทายด้วยภัยคุกคามใหม่ ความเสี่ยงใหม่
และวิธีการใหม่ ๆ การจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หมายถึง การพิจารณาถึงภัย
คุกคามที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละองค์กรและระดับการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าองค์กร
ต้องระบุกจิ กรรมทีม่ คี วามส�ำคัญ ต่อการให้บริการและต่อลูกค้า จากนัน้ จัดล�ำดับความส�ำคัญในการ
ลงทุนเพือ่ ปกป้องกิจกรรมเหล่านัน้ . การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ อาจรวมถึงการฝึกอบรม
บุคลากรที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการให้ความรู้กับลูกค้า
ผูส้ ง่ มอบ และพันธมิตร. นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเหล่านีเ้ พือ่ แจ้งให้ทราบ
ถึงภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ทอี่ าจเกิดขึน้ แจ้งให้ทราบถึงการละเมิดต่าง ๆ และรายงานถึงความพยายาม
ในการกู้คืนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร.
ความปลอดภัยในสถานทีท่ �ำงาน (Workplace Safety). ทุกองค์กร ไม่วา่ จะขนาดใด จ�ำเป็นต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เกีย่ วกับความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน. อย่างไรก็ตาม องค์กรทีม่ ผี ลการ
ด�ำเนินการที่ดีจะมีกระบวนการที่นอกจากจะท�ำให้มั่นใจว่าสถานที่ท�ำงานมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานขั้นต�ำ่ แล้ว ยังสามารถก้าวไปไกลเกินกว่าการสร้างความปลอดภัยเริ่มแรก (Safety-first)
ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการเชิงรุก โดยใช้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย.
ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity). เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนือ่ งในภาวะฉุกเฉิน องค์กรควรค�ำนึงถึงการปฏิบตั กิ ารขององค์กรทุกแง่มมุ ทีจ่ ำ� เป็นในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า รวมถึงความพร้อมของเครือข่ายอุปทาน. พันธกิจขององค์กร
ความต้องการและข้อก�ำหนดของลูกค้า จะเป็นแนวทางให้องค์กรก�ำหนดระดับการปฏิบัติการ
ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคมักมีความจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้
มากกว่าองค์กรที่ให้บริการด้านอื่น.

คำ�อธิบายเกณฑ์

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน
มีความจ�ำเป็นมากทีจ่ ะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเสมอ. ความพยายามท�ำให้องค์กร
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรประสานกับความพยายามในการท�ำให้มั่นใจว่าองค์กรมีข้อมูล
และสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน (หัวข้อ 4.2)
องค์กรควรวางแผนอย่างระมัดระวังในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล และสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น
ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือน�้ำมือมนุษย์. ในการวางแผนเหล่านี้ ควรค�ำนึงถึงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร รวมทั้งบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่
ความร่วมมือ. นอกจากนี้ ควรมีการประสานให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมขององค์กร เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (หัวข้อ 6.2) และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.

หมวดนี้ ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมดที่จ�ำเป็นในการท�ำให้องค์กรยั่งยืน ซึ่งรวมถึง ผลลัพธ์
ด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทสี่ ำ� คัญ ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นลูกค้า ผลลัพธ์ดา้ นบุคลากร ผลลัพธ์
ด้านระบบการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแลองค์กร และผลการด�ำเนินการด้านการเงินและตลาดโดยรวม.
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ดังกล่าวจะท�ำให้สามารถรักษาเจตจ�ำนงของเกณฑ์นี้ ซึ่งได้แก่ การรักษา
การน�ำเสนอคุณค่าที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกค้าและตลาด การมีผลการด�ำเนินการที่ดีเยี่ยมสะท้อน
จากตัวชีว้ ดั ด้านการปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ด้านการเรียนรูร้ ะดับองค์กรและระดับบุคคล. หมวด 7
จึงเป็นหมวดทีแ่ สดงสารสนเทศ “ในขณะทีเ่ กิดขึน้ จริง” (ตัววัดความก้าวหน้า) เพือ่ ประเมิน ปรับปรุง
และสร้างนวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
กลยุทธ์โดยรวมขององค์กร. ในขณะที่หมวด 7 ตรวจประเมินผลลัพธ์อย่างกว้าง ๆ องค์กรควรให้
ความส�ำคัญกับการตรวจติดตามผลลัพธ์ทเี่ ป็นผลจากการด�ำเนินการด้านการปฏิบตั กิ าร และเป็นตัว
พยากรณ์ผลการด�ำเนินการในอนาคตด้วย.
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process Results)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการที่ส�ำคัญ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมี
ความผูกพัน
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ข้อสังเกต
ตัววัดผลการด�ำเนินการของผลิตภัณฑ์ (Measures of Product Performance). หัวข้อนี้เน้น
ตัววัดผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของมุมมองของลูกค้า และการตัดสินใจ
ที่มีผลต่อการซื้อ การปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับองค์กรในอนาคต. ตัววัดผลการด�ำเนินการ
ด้านผลิตภัณฑ์ได้มาจากสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งรวบรวมไว้ในหมวด 3.
ตัวอย่างตัววัดด้านผลิตภัณฑ์ (Examples of Product Measures). การน�ำตัววัดด้านผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ หมาะสมมาใช้อาจพิจารณาจากพืน้ ฐานต่อไปนี้ การวัดคุณภาพภายใน ผลการใช้งานจริง
ของผลิตภัณฑ์ ระดับของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ เวลาในการตอบสนอง และข้อมูล
เกี่ยวกับความง่ายในการใช้งาน หรือคุณลักษณะอื่นของผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมจากลูกค้าขององค์กร
โดยหน่วยงานอื่น รวมทั้งผลส�ำรวจลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ.
ผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และตัวชีว้ ดั ด้านลูกค้า (Product Performance and Customer
Indicators). ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการกับตัวชีว้ ดั ด้านลูกค้า
เป็นเครื่องมือการจัดการที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับน�ำมาใช้ในหลายลักษณะ เช่น (1) การก�ำหนด
และการมุง่ เน้นข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญด้านคุณภาพและลูกค้า (2) การระบุสงิ่ ทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์และบริการ
แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด และ (3) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผลความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า. ค่าสหสัมพันธ์นอี้ าจชีใ้ ห้เห็น
ส่วนตลาดที่ก�ำลังเกิดขึ้นใหม่หรือที่ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนความต้องการที่ส�ำคัญ หรือ
โอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะล้าสมัย.
ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency
Measures). ตัววัดและตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการอาจรวมถึง
• ผลการด�ำเนินการของระบบงานที่แสดงถึงการลดต้นทุนได้มากขึ้น หรือมีผลิตภาพสูงขึ้น
โดยการใช้ทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก.
• การลดระดับการปล่อยมลพิษ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือการใช้พลังงาน.
• การลดปริมาณการปล่อยของเสีย การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทเี่ กิดขึน้ และการน�ำของเสีย
กลับมาใช้ใหม่.
• ตัวชีว้ ดั การตอบสนองภายในองค์กร เช่น รอบเวลา ความยืดหยุน่ ของการผลิต เวลาคอยผลิตภัณฑ์
เวลาที่ใช้ในการตั้งเครื่องจักร และเวลาในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด.
• ผลการด�ำเนินการที่ดีขึ้นในด้านการบริหารส�ำนักงานและด้านสนับสนุนอื่น ๆ.
• ตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลของแนวทางด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
• ตัวชีว้ ดั เฉพาะทางธุรกิจ เช่น อัตรานวัตกรรมและการเพิม่ การใช้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลลัพธ์จากการน�ำ Six Sigma ไปปฏิบตั ิ และการยอมรับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ณ เวลา
ที่ส่งมอบ.

• การประเมินโดยลูกค้าเรื่องความสะดวกในการติดต่อองค์กรและความง่ายในการใช้
ผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมถึงมารยาทในการให้บริการ).
• การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของลูกค้าต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร.
• การให้รางวัล การจัดอันดับ และการได้รบั การยกย่องชมเชยจากลูกค้าและองค์กรอิสระอืน่ ๆ.
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• ตัวชี้วัดของเครือข่ายอุปทาน เช่น การลดจ�ำนวนสินค้าคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบ
การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ลดต้นทุนในการจัดการเครือข่ายอุปทาน.
• ผลลัพธ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น การตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001.
ตัววัดผลการด�ำเนินการขององค์กรและการปฏิบัติการ (Measures of Organizational and
Operational Performance). หัวข้อนี้กระตุ้นให้องค์กรพัฒนาและใช้ตัววัดที่เป็นเอกลักษณ์
และสร้างสรรค์ในการติดตามกระบวนการทีส่ ำ� คัญและการปรับปรุงการปฏิบตั กิ าร. การพัฒนาตัววัด
ที่เป็นเอกลักษณ์ ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างผลการด�ำเนินการด้านปฏิบัติ
การและคุณภาพ หรือผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์. องค์กรควรใช้ตัววัดที่เกี่ยวข้องและส�ำคัญ
ในการประเมินผลการด�ำเนินการขององค์กรและการปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉินขององค์กร.
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงผลลัพธ์ของผลการด�ำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ด�ำเนินการได้ดีเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความผูกพันในระยะยาว.
ข้อสังเกต
ผลการด�ำเนินการขององค์กรในมุมมองของลูกค้า (Your performance as viewed by your
customers). หัวข้อนีม้ งุ่ คาดการณ์ผลการด�ำเนินการขององค์กรในมุมมองของลูกค้าโดยใช้ขอ้ มูลทัง้ หมด
ที่มีความเกี่ยวข้อง. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึง
• ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า.
• การรักษาลูกค้าไว้ การได้ลูกค้า และการเสียลูกค้า.
• ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน การแก้ปญั หาข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
การเรียกร้องค่าประกันผลิตภัณฑ์.
• คุณค่าผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้า โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา.
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ความพึงพอใจสัมพัทธ์ (Relative satisfaction) ส�ำหรับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
ขององค์กรเทียบกับความพึงพอใจต่อคูแ่ ข่งและองค์กรทีเ่ ทียบเคียงกันได้ ตัววัดและตัวชีว้ ดั อาจรวมถึง
ข้อมูลและสารสนเทศจากลูกค้า จากลูกค้าของคู่แข่งและจากองค์กรอิสระอื่นๆ
ผลลัพธ์ทเี่ หนือกว่าความพึงพอใจ (Results that go Beyond Satisfaction). หัวข้อนีเ้ น้นผลลัพธ์
ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า ซึง่ เหนือกว่าการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เพราะความผูกพันและความสัมพันธ์
เป็นตัวชี้วัดและตัววัดที่ดีกว่าต่อความส�ำเร็จในตลาดในอนาคต รวมถึงความยั่งยืนขององค์กร.
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เพิ่มผลิตภาพ มีความเอื้ออาทร ความผูกพัน และการเรียนรู้
ให้แก่บุคลากรทั้งหมดได้ดีเพียงใด.
ข้อสังเกต
ปัจจัยของผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results Factors). ผลลัพธ์ที่รายงานนี้อาจรวมถึง
ปัจจัยทัว่ ไปหรือปัจจัยเฉพาะขององค์กร. ปัจจัยทัว่ ไป อาจครอบคลุมถึงความปลอดภัย การขาดงาน
การลาออก ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน (ข้อร้องทุกข์) ของพนักงาน. ส�ำหรับตัววัดบางตัว เช่น
การขาดงานและการลาออก อาจมีการเปรียบเทียบในระดับท้องถิน่ หรือระดับภูมภิ าคตามความเหมาะสม.
ปัจจัยเฉพาะขององค์กร คือ ตัววัดที่องค์กรใช้ประเมินบรรยากาศในการท�ำงานและความผูกพัน
ของบุคลากร. ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงขอบเขตของการฝึกอบรม การฝึกอบรมซ�้ำ หรือการฝึกอบรม
ข้ามสายงาน เพื่อให้บรรลุความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร ขอบเขต
และความส�ำเร็จของการเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ ความร่วมมือระหว่างสหภาพและฝ่ายจัดการ
หรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมของกระบวนการและโปรแกรม/แผนงานกิจกรรมต่าง ๆ.
ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากร (Workforce Capacity and Capability). ผลลัพธ์
ของตัวชีว้ ดั ด้านขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากรอาจรวมถึงก�ำลังคนทีม่ อี ยูใ่ นทุกหน่วยงาน
และการมีใบรับรองวิทยฐานะ (Certifications) ส�ำหรับทักษะทีจ่ ำ� เป็น. อาจรวมทัง้ การปรับโครงสร้าง
ขององค์กร การหมุนเวียนงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อทิศทางในระดับกลยุทธ์หรือข้อก�ำหนด
ของลูกค้า. สินค้าค้างส่งหรือการลดสินค้าค้างส่งอาจเป็นตัวชี้วัดของความท้าทายหรือการปรับปรุง
ด้านขีดความสามารถหรืออัตราก�ำลังตามล�ำดับ.
ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement). ตัววัดผลลัพธ์ทรี่ ายงานตัวชีว้ ดั ความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจหน้างาน วัฒนธรรม
องค์กร และการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากร. ผลลัพธ์ทรี่ ายงานนีอ้ าจรวมถึงข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจัยน�ำเข้า
เช่น จ�ำนวนรางวัลที่เป็นเงิน แต่จุดเน้นส�ำคัญควรเป็นข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์.
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ตัวอย่างของตัววัดผลสัมฤทธิ์ อาจได้แก่ การรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์กรมากยิง่ ขึน้ เป็นผลมาจาก
การริเริ่มโครงการยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงาน หรือการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งไปเป็นผู้น�ำเป็นผลมาจากโปรแกรมการพัฒนาผู้น�ำขององค์กร.
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำ�องค์กรและการกำ�กับดูแลองค์กร (Leadership and
Governance Results)
เจตจำ�นง
หัวข้อนี้ถามถึงผลลัพธ์ที่ส�ำคัญขององค์กรในเรื่องการน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูงและการก�ำกับ
ดูแลองค์กร เพือ่ แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินทีด่ ี การเป็นองค์กรทีม่ จี ริยธรรม ซึง่ ท�ำให้บรรลุผล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม.
ข้อสังเกต
ความส�ำคัญของมาตรฐานจริยธรรม (Importance of High Ethical Standards). องค์กรต้อง
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และแสดงให้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติโดยรวมมีมาตรฐานสูง โดยไม่ขึ้น
กับว่าสังคมมีการเพ่งเล็งมากขึน้ ในเรือ่ งการก�ำกับดูแลองค์กรและภาระความรับผิดชอบด้านการเงิน
จริยธรรม ภาระความรับผิดชอบของผู้น�ำ. คณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรและผู้น�ำระดับสูง
ควรติดตามตัววัดผลการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ และสือ่ สารผลการด�ำเนินการดังกล่าว
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้.
ผลลัพธ์ที่รายงาน (Results to Report). ผลลัพธ์ขององค์กรควรรวมถึงความส�ำเร็จที่โดดเด่น
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ผลการ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานทีส่ นับสนุนทุนส�ำรองตามความเหมาะสม ผลลัพธ์ตา่ ง ๆ
ควรรวมถึงการสนับสนุนความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ.
การถูกต่อต้านหรือลงโทษ (Sanctions or Adverse Actions). หากองค์กรเคยถูกต่อต้านหรือลงโทษ
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือสัญญา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา องค์กรควรสรุปเหตุการณ์
และสภาพปัจจุบันให้ทราบ รวมทั้งการด�ำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำด้วย
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ (Financial, Market, and Strategy
Results)
เจตจ�ำนง
หัวข้อนีต้ รวจประเมินผลลัพธ์ดา้ นการเงินและตลาดทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความมัน่ คงทางการเงิน
รวมทัง้ ความท้าทายและความส�ำเร็จด้านตลาดขององค์กร. นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินความส�ำเร็จ
ของกลยุทธ์องค์กรอีกด้วย.
ข้อสังเกต
บทบาทของผู้น�ำระดับสูง (Senior Leaders’ Role). ตัววัดที่รายงานในหัวข้อนี้เป็นตัววัดที่ผู้น�ำ
ระดับสูงใช้ในการติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินการและความมัน่ คงทางการเงิน
ขององค์กร.
ตัววัดทีเ่ หมาะสม (Appropriate Measures to Report). นอกเหนือจากตัววัดในหัวข้อ 7.5ก.(1)
ตัววัดและตัวชี้วัดด้านการเงินที่เหมาะสม อาจรวมถึงรายได้ งบประมาณ ก�ำไรหรือขาดทุน ฐานะ
ด้านเงินสด (cash position) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net assets) อัตราส่วนหนี้สิน (debt leverage)
วงจรเงินสด (cash-to-cash cycle time) ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ ประสิทธิภาพของการด�ำเนินการด้านการเงิน
การเก็บเงิน (collections) การเรียกเก็บเงิน (billing) การบริหารลูกหนี้ (receivables) และผลตอบแทน
ทางการเงิน. ตัววัดผลการด�ำเนินการด้านตลาดอาจรวมถึงตัววัดการเติบโตทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่
และการเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่.
ตัววัดการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Measures of Strategy Implementation). เนื่องจากองค์กร
จ�ำนวนมากมักมีปัญหาในการก�ำหนดตัววัดที่เหมาะสม การวัดความก้าวหน้าของความส�ำเร็จ
ตามกลยุทธ์เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ . ตัววัดความก้าวหน้าดังกล่าวมักได้มาจากการก�ำหนดผลลัพธ์
ที่สะท้อนเป้าประสงค์ของผลส�ำเร็จท้ายสุดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสียก่อน จากนั้นจึงใช้
เป้าประสงค์ดังกล่าวมาก�ำหนดตัววัดในช่วงกลาง.
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ค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นความเชือ่ และพฤติกรรมทีพ่ บว่า
ฝังลึกอยู่ในองค์กรที่มีผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศหลายแห่ง. ค่านิยมและแนวคิดหลักเหล่านี้
เป็นรากฐานการบูรณาการระหว่างผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญและข้อก�ำหนดของการปฏิบัติการ
ภายใต้การมุ่งเน้นผลลัพธ์ ก่อให้เกิดพื้นฐานการปฎิบัติ การป้อนกลับ และความยั่งยืนขององค์กร.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดท�ำขึ้นโดยอาศัยค่านิยมและแนวคิดหลักต่าง ๆ ดังนี้
• มุมมองในเชิงระบบ.
• การน�ำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์.
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า.
• การให้ความส�ำคัญกับบุคลากร.
• การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว.
• การมุ่งเน้นความส�ำเร็จ.
• การจัดการเพื่อนวัตกรรม.
• การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง.
• การท�ำประโยชน์ให้สังคม.
• จริยธรรมและความโปร่งใส.
• การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์.

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

ค่านิยมและแนวคิดหลัก
(Core Values and Concepts)
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มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)
มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการกับองค์ประกอบทุกส่วนขององค์กรให้เป็นองค์กรหนึง่ เดียว
เพื่อบรรลุพันธกิจ ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง และผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ. มุมมองเชิงระบบ
ยังหมายถึงการจัดการองค์กรภายใต้บริบทของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงโอกาสส�ำหรับความสัมพันธ์ใหม่ และอาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นนวัตกรรม. การจัดการ
ผลการด�ำเนินการโดยรวมขององค์กรจะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องอาศัยการตระหนักรู้ว่าองค์กร
เป็นระบบที่มีการปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกัน. การสังเคราะห์ในประเด็นเฉพาะของแต่ละองค์กร
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ เป็นสิ่งที่ท�ำให้ระบบประสบความส�ำเร็จ.
“การสังเคราะห์” (synthesis) หมายถึง การมองภาพรวมขององค์กรโดยใช้ความต้องการที่ส�ำคัญ
ของธุรกิจ รวมถึงสมรรถนะหลักขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ระบบงาน
และความต้องการของบุคลากร. “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง การปฏิบัติ
ที่เกี่ยวเนื่องกันระดับองค์กร เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน. “การบูรณาการ” เป็นการต่อยอดจากความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรมีการปฏิบตั กิ ารอย่างเชือ่ มโยงกันเต็มทีแ่ บบครบวงจร และเป็นประโยชน์รว่ มกันเพือ่ ให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ต้องการ.
นอกจากนี้ องค์กรอยู่ภายในระบบนิเวศธุรกิจ – เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตร
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรม. ภายในระบบขนาดใหญ่นี้ บทบาทระหว่างองค์กรอาจเป็นไปอย่างลืน่ ไหล
เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นและจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง. ส�ำหรับระบบนิเวศธุรกิจ การสังเคราะห์หมายถึง
การเข้าใจว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมใหญ่ ซึ่งรวมคุณสมบัติที่ส�ำคัญที่องค์กรมีส่วนร่วม
ในการให้และต้องได้รบั จากพันธมิตร คูค่ วามร่วมมือ คูแ่ ข่ง ลูกค้า ชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ.
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นในภาพรวมการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (หน้า 8) มุมมองเชิงระบบ ครอบคลุมถึงการที่ผู้น�ำระดับสูงขององค์กรให้ความส�ำคัญ
ต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และการมุง่ เน้นลูกค้า ซึง่ หมายความว่า ผูน้ ำ� ระดับสูงต้องตรวจติดตาม ตอบสนอง
และจัดการผลการด�ำเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์เป็นพืน้ ฐาน. นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบ ยังหมายรวม
ถึงการใช้ตัววัด ตัวชี้วัด สมรรถนะหลักขององค์กร และความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
และเชื่อมโยงกลยุทธ์เ หล่านั้นเข้ากับระบบงานและกระบวนการที่ส�ำคัญ จัดการความเสี่ยง
และจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ
โดยรวม และท�ำให้ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพึงพอใจ. ค่านิยมและแนวคิดหลัก เกณฑ์ทงั้ 7 หมวด
และแนวทางการให้คะแนน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลไกการบูรณาการระบบเข้าด้วยกัน.
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การนำ�องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
ผู้น�ำระดับสูงขององค์กรควรก�ำหนดวิสัยทัศน์ สร้างบรรยากาศที่มุ่งเน้นลูกค้า สร้างค่านิยม
และจริยธรรมขององค์กรที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งก�ำหนดความคาดหวังที่สูง
ส�ำหรับบุคลากร. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และความคาดหวังขององค์กร ควรมีความสมดุลระหว่าง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ . ผูน้ ำ� ต้องก�ำกับให้มกี ารสร้างกลยุทธ์ ระบบ และวิธกี าร
ต่าง ๆ เพือ่ การสร้างความรูแ้ ละขีดความสามารถ กระตุน้ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม จัดการความเสีย่ ง
มีภาระความรับผิดชอบ (accountability) บรรลุผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
อย่างต่อเนื่องขององค์กร.
ค่านิยมและกลยุทธ์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ ควรช่วยชีน้ ำ� การด�ำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร.
ผู้น�ำระดับสูงต้องสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ำให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และสามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง.
ผูน้ ำ� ระดับสูงต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั กิ ารและผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลองค์กร โดยคณะกรรมการชุดนีต้ อ้ งรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ ในด้านจริยธรรม
การปฏิบัติการ รวมทั้งผลการด�ำเนินการขององค์กรและของผู้น�ำระดับสูงด้วย.
ผู้น�ำระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมี
ส่วนร่วมด้วยตนเองในเรื่องการวางแผน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรม
การสื่อสาร การสอนงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร การพัฒนาผู้น�ำในอนาคต การทบทวน
ผลการด�ำเนินการขององค์กร และการยกย่องชมเชยบุคลากร. นอกจากนี้ ในเรือ่ งการเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี ผูน้ ำ� ระดับสูงสามารถเสริมสร้างจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวังขององค์กรไปพร้อม ๆ กับ
การสร้างภาวะผูน้ ำ� ความมุง่ มัน่ และความคิดริเริม่ ให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร. นอกจากนี้ ผูน้ ำ� ระดับสูง
ควรแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและการยอมรับความผิดพลาด รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง.
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ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)
เนือ่ งจากลูกค้าขององค์กรเป็นผูต้ ดั สินผลการด�ำเนินการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ.
ดังนัน้ องค์กรจึงต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะและลักษณะทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้ ช่องทาง
ในการเข้าถึงและสนับสนุนลูกค้าเพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
ได้ลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจ ความนิยม และความภักดีของลูกค้า การกล่าวถึงในทางที่ดี รวมทั้ง
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในที่สุด. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
ปัจจุบนั และอนาคต คือ การเข้าใจความปรารถนาของลูกค้าในปัจจุบนั และการคาดการณ์ความปรารถนา
ของลูกค้าและโอกาสของตลาดในอนาคต.
คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มาจากประสบการณ์
ทัง้ หมดทีล่ กู ค้ามีกบั องค์กร. ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึง่ ช่วยสร้าง
ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้า.
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้ามีความหมายมากกว่าการลดของเสียและความผิดพลาด หรือการ
ท�ำตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ หรือการลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า. อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นสิง่
ทีม่ ผี ลต่อมุมมองลูกค้าทีม่ ตี อ่ องค์กร และเป็นสิง่ ส�ำคัญในเรือ่ งความเป็นเลิศทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า. นอกจากนี้
ความส�ำเร็จขององค์กรในการแก้ปัญหาของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และข้อบกพร่อง
เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการรักษาลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว. การรักษา
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นคุณลักษณะที่จ�ำเป็นในการรักษาลูกค้าไว้.
องค์กรทีม่ งุ่ เน้นลูกค้าไม่เพียงแต่ให้ความส�ำคัญต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐานของลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงั ต้องให้ความส�ำคัญต่อคุณลักษณะและลักษณะทีท่ ำ� ให้
องค์กรแตกต่างจากคูแ่ ข่ง. ความแตกต่างนัน้ อาจเกิดจากการทีอ่ งค์กรเสนอสิง่ ใหม่หรือสิง่ ทีป่ รับปรุงใหม่
ให้แก่ลกู ค้า การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมบริการ ราคา การผลิตและบริการตามความต้องการของลูกค้า
เฉพาะราย กลไกทีห่ ลากหลายในการเข้าถึงของลูกค้าและการสือ่ สารถึงลูกค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
หรือความสัมพันธ์พเิ ศษกับลูกค้า เช่น การมีสว่ นร่วมในเครือข่ายพันธมิตรหรือเครือข่ายความร่วมมือ
ขององค์กรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพประสิทธิผลและนวัตกรรม.
ดังนัน้ ความเป็นเลิศทีม่ งุ่ เน้นลูกค้าจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการให้ได้ลกู ค้าใหม่ การรักษา
ลูกค้าเดิมและการท�ำให้ลกู ค้าเกิดความภักดี ระดับการรับรูข้ องตราสินค้าทีแ่ ข็งแกร่ง การเพิม่ ส่วนแบ่ง
ตลาด รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ. นอกจากนี้ องค์กรต้องมีความไวต่อความต้องการของลูกค้าและ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้า. องค์กร
ต้องรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างตัง้ ใจ และต้องคาดการณ์ความเปลีย่ นแปลงในตลาด. ดังนัน้ ความเป็นเลิศ
ที่มุ่งเน้นลูกค้า จึงต้องประกอบด้วยวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าและความคล่องตัว.
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การให้ความสำ�คัญกับบุคลากร (Valuing People)
ความส�ำเร็จขององค์กรขึน้ กับบุคลากรทีม่ คี วามผูกพัน ซึง่ เกิดจากการได้ทำ� งานทีม่ คี วามหมาย
ทิศทางองค์กรทีช่ ดั เจน โอกาสในการเรียนรู้ ภาระความรับผิดชอบในผลการด�ำเนินการ รวมทัง้ สภาพ
แวดล้อมทีป่ ลอดภัย มีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และให้ความร่วมมือซึง่ กันและกัน. องค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
จะต้องมีวัฒนธรรมที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของภูมิหลังและคุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจของบุคลากร พันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือ. องค์กรทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จจะให้ความส�ำคัญแก่บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กร เช่นเดียวกับที่ให้ความส�ำคัญแก่
ลูกค้า ชุมชน ผูถ้ อื หุน้ และคนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานขององค์กร.
การให้ความส�ำคัญกับบุคลากร หมายถึง ความมุง่ มัน่ ต่อการสร้างความผูกพัน การพัฒนา และ
ความผาสุกของบุคลากร ซึ่งอาจต้องอาศัยการออกแบบวิธีปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น และมีผลการ
ด�ำเนินการที่ดีที่เหมาะสมกับสถานที่ท�ำงานและชีวิตครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน. ความท้าทาย
ที่ส�ำคัญในการให้ความส�ำคัญกับบุคลากร มีดังนี้
1) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้น�ำองค์กรที่มีต่อความส�ำเร็จของบุคลากร.
2) การสร้างระบบจูงใจและยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่นอกเหนือไปจากระบบการให้ผล
ตอบแทนตามปกติ.
3) ข้อเสนอด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีในองค์กร.
4) การแบ่งปันความรู้ขององค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการลูกค้า และช่วยให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น.
5) การสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้บคุ ลากรยอมรับความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้
ผลเสียอย่างรอบด้าน เพื่อท�ำให้เกิดนวัตกรรม.
6) การสร้างระบบความรับผิดชอบในผลการด�ำเนินการของบุคลากรและองค์กร.
7) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนบุคลากรที่มีความหลากหลาย.
ความส�ำเร็จของบุคลากร รวมทัง้ ผูน้ ำ� ขึน้ อยูก่ บั การทีบ่ คุ ลากรมีโอกาสทีจ่ ะเรียนรู.้ การเรียนรู้
หมายรวมถึงการเตรียมบุคลากรส�ำหรับสมรรถนะหลักในอนาคตขององค์กรด้วย. การสอนงาน
ในขณะปฏิบัติงานเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีความคุ้มค่า โดยเชื่อมโยงกับเรื่องการฝึกอบรม
กับความจ�ำเป็นด้านอัตราก�ำลังขององค์กร. ในองค์กรทีม่ อี าสาสมัคร การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ของอาสาสมัครแต่ละคนถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรพิจารณาเช่นกัน.
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องค์กรต้องสร้างความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอก และพันธมิตรแบบพหุภาคี ทัง้ กับบุคลากร
และองค์กรอื่น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึ้น. ความร่วมมือภายในองค์กร
อาจรวมถึงความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผูบ้ ริหาร. การสร้างความร่วมมือภายในองค์กร อาจเกีย่ วข้อง
กับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรข้ามสายงานในหน่วยงานต่าง ๆ และสาขาต่าง ๆ
หรือระหว่างพนักงานและอาสาสมัคร เพือ่ ท�ำให้เกิดความยืดหยุน่ มากขึน้ การตอบสนอง และการแบ่งปัน
ความรู้.
เมื่อผลิตภัณฑ์และบริการมีความเป็นสหสาขามากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรอาจต้องการพันธมิตร
จัดการหุ้นส่วน สมาคม และเครือข่ายที่มีคุณค่า และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์.
การจัดการทั้งหมดเหล่านี้ จะสามารถท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง.
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การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational Learning and Agility)
ความส�ำเร็จในภาวะปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันในระดับโลก จ�ำเป็น
ต้องอาศัยการเรียนรู้ระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัว ซึ่งหมายถึง ขีดความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ. หลายองค์กรต้องลดระยะเวลา
ในการน�ำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือทีป่ รับปรุงใหม่เข้าสูต่ ลาด รวมทัง้ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร
และองค์กรภาครัฐมีความจ�ำเป็นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นปัญหาสังคมใหม่ ๆ. เหตุการณ์
ที่ท�ำให้เกิดภาวะชะงักงันบ่อยครั้งซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของนวัตกรรม เทคโนโลยี
หรือการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจ เหตุการณ์รนุ แรงจากสภาพภูมอิ ากาศ หรือเสียงเรียกร้อง
จากชุมชนหรือสังคม ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีความสามารถในการรับมือกับการจัดการความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงด้วยรอบเวลาที่สั้นลง. การปรับปรุงเรื่องเวลาในการตอบสนองมักต้องอาศัย
ระบบงานใหม่ การปรับโครงสร้างของกระบวนการท�ำ งานให้เรียบง่ายขึ้น เครือข่ายผู้ส่งมอบ
และพันธมิตรที่คล่องตัว หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีก
กระบวนการหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึง่ อย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการ
อบรมข้ามสายงานและได้รบั การเอือ้ อ�ำนาจในการตัดสินใจ รวมทัง้ การจัดการองค์ความรูข้ ององค์กร
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิผล จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว.
การเรียนรู้ระดับองค์กร ประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญหรือการสร้างนวัตกรรมที่นำ� ไปสูเ่ ป้าประสงค์ใหม่ แนวทางใหม่ ผลิตภัณฑ์และ
ตลาดใหม่.
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การเรียนรูต้ อ้ งถูกปลูกฝังลงไปในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร ซึง่ หมายความว่า การเรียนรูค้ วรเป็น
1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�ำวันที่ท�ำจนเป็นกิจวัตร.
2) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (รากเหง้าของปัญหา).
3) การเน้นการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร.
4) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและมีความหมาย รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรม.
แหล่งการเรียนรู้ในองค์กร ได้แก่ ความคิดของพนักงานและอาสาสมัคร ผลการวิจัยและ
พัฒนาข้อมูลจากลูกค้า การแบ่งปันวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ผลการด�ำเนินการของคูแ่ ข่ง และกระบวนการ
เทียบเคียง.
การเรียนรู้ระดับองค์กร ส่งผลดังนี้
1) การเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่ และการบริการลูกค้า.
2) การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ.
3) การสร้างและปรับปรุงกระบวนการใหม่หรือรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือทีป่ รับปรุงขึน้ ใหม่.
4) การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง.
5) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร.
6) การเพิ่มความสามารถในการด�ำเนินการขององค์กรเพื่อการท�ำประโยชน์ให้สังคม.
7) ความคล่องตัวอย่างสูงในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะชะงักงัน.
ปัจจัยความส�ำเร็จในการตอบสนองความท้าทายเชิงแข่งขัน คือ ระยะเวลาตั้งแต่ออกแบบ
จนออกสู่ตลาด หรือรอบเวลาในการสร้างนวัตกรรม. องค์กรจ�ำเป็นต้องบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ
จากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งอย่างรวดเร็ว จากการวิจัยและแนวความคิดไปสู่การน�ำไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของตลาด.
ตัววัดที่เกี่ยวกับเวลาในทุกแง่มุมมีความส�ำคัญมากขึ้น และตัววัดรอบเวลากลายเป็นตัววัด
ที่ส�ำคัญตัวหนึ่งของกระบวนการ. การให้ความส�ำคัญเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์ส�ำคัญอื่น ๆ
เช่น การปรับปรุงเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานจะส่งผลต่อการปรับปรุงหรือการเปลีย่ นแปลงระบบงาน
องค์กร คุณภาพ ต้นทุน การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภาพ และความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายไปพร้อม ๆ กัน.
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การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัวอาจประสบความส�ำเร็จโดยผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ซึง่ อาจมีสมรรถนะหลักทีเ่ ติมเต็มให้แก่องค์กร และอาจท�ำให้องค์กรสามารถเข้าสูต่ ลาดใหม่หรือเป็น
พืน้ ฐานส�ำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่. นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรอาจช่วยผสมผสานและเสริม
ความแข็งแกร่งและสมรรถนะหลักขององค์กรหรือขีดความสามารถของผู้น�ำของทั้งสององค์กร
ในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกัน. ความร่วมมือเช่นนี้น�ำมาซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ
ขององค์กรอีกด้วย. ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ซึ่งรวมถึงพันธมิตรและคู่ความร่วมมือแบบดั้งเดิม รวมทั้ง คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน และองค์กรที่อยู่
นอกภาคส่วนหรืออุตสาหกรรม.
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การมุ่งเน้นความสำ�เร็จ (Focus on Success)
การสร้างองค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในปัจจุบนั และในอนาคตต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรและตลาด. เพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง
องค์กรต้องจัดการกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการระยะสัน้ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียบางกลุม่ กับความจ�ำเป็นขององค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อื่นในการลงทุนในระยะยาวเพื่อความส�ำเร็จ. ในการสร้างความยั่งยืนและเป็นผู้น�ำด้านผลการ
ด�ำเนินการ องค์กรต้องมีแนวทางที่มุ่งเน้นอนาคตอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธะ
ระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกค้า บุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ถือหุ้น
สาธารณชน และชุมชนขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผน กระบวนการ
และความสัมพันธ์ เมื่อสถานการณ์บังคับ.
การวางแผนงานขององค์กรและการจัดสรรทรัพยากรจึงควรคาดการณ์ลว่ งหน้าถึงปัจจัยต่าง ๆ
กล่าวคือ ความคาดหวังของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โอกาสในการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่
คู่ความร่วมมือใหม่ และโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ วิกฤตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ ความจ�ำเป็นด้านอัตราก�ำลังและขีดความสามารถ ตลาดโลกทีม่ กี ารแข่งขันสูง การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ การเปลีย่ นแปลง
ของลูกค้าหรือส่วนตลาด รูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นเชิงกลยุทธ์
ของคู่แข่ง ดังนั้น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร จึงต้องรองรับปัจจัย
ดังกล่าวด้วย. การมุ่งเน้นความส�ำเร็จ ครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้น�ำ บุคลากร และผู้ส่งมอบ
การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่มีประสิทธิผล การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความกล้าเสี่ยง
ที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน และการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ตลอดทั้งการคาด
การณ์ถึงประเด็นการท�ำประโยชน์ให้สังคมและความกังวลของสังคม.
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การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation)
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม
กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย. นวัตกรรมควรน�ำองค์กรไปสู่มิติใหม่ในการด�ำเนินการ. การสร้างนวัตกรรมจ�ำเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน. นวัตกรรมและการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแนวคิด
ทีแ่ ตกต่างกัน แต่เติมเต็มซึง่ กันและกัน. องค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จใช้ทงั้ 2 แนวทางในการปรับปรุง
ผลการด�ำเนินการ.
นวัตกรรมไม่จ�ำกัดอยู่ในขอบเขตของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีความส�ำคัญต่อการ
ปฏิบัติการ ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานขององค์กรในทุก ๆ ด้าน. ผู้น�ำองค์กรจึงควรชี้น�ำ
และบริหารองค์กรเพือ่ ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์และเพือ่ ให้ความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร รวมทั้งบูรณาการนวัตกรรม
เข้าไว้ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผลการด�ำเนินการขององค์กรช่วยเกือ้ หนุน
ให้เกิดนวัตกรรม. กระบวนการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบต้องมีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร และควรค้นหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเติมเต็มให้แก่องค์กร และกับองค์กรที่เดิม
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือ.
นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับใช้นวัตกรรมของอุตสาหกรรมอืน่ เพือ่ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมที่องค์กรอยู่. นวัตกรรมเกิดจากการสั่งสมความรู้ขององค์กรและ
บุคลากร และนวัตกรรมของพันธิมตร คูค่ วามร่วมมือ ลูกค้า และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ. นวัตกรรม
อาจเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรซึ่งปกติไม่ได้ท�ำงานด้วยกันและอยู่ในหน่วยงานที่แตกต่างกัน
ในองค์กร รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กรเครือข่ายคู่ความร่วมมือ. ดังนั้น ความสามารถในการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้ใหม่และที่สั่งสมมาเหล่านี้อย่างรวดเร็วจึงมีความส�ำคัญต่อการ
ผลักดันนวัตกรรมขององค์กร.
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การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ต้องมีการวัดและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการขององค์กร
ทั้งภายในองค์กรและในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน. การวัดผลควรพัฒนาจากความต้องการ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และควรสื่อถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ รวมทั้งผลการด�ำเนินการของคู่แข่งและอุตสาหกรรม.
การบริหารผลการด�ำเนินการขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบประกอบกัน. ข้อมูลสารสนเทศอาจอยูใ่ นหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ หรือข้อมูล
เชิงคุณภาพ และมาจากหลายแหล่ง ทั้งกระบวนการภายใน ผลส�ำรวจ และอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งสื่อ
สังคมออนไลน์). ระบบการวัดผลการด�ำเนินการควรครอบคลุมถึง
• ผลการด�ำเนินการด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ.
• การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบัติการ ด้านตลาด และการแข่งขัน.
• ผลการด�ำเนินการด้านผู้ส่งมอบ บุคลากร พันธมิตร ต้นทุน และการเงิน.
• ผลลัพธ์ด้านการก�ำกับดูแลองค์กรและการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
ในการปรับปรุงผลการด�ำเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้ความส�ำคัญ
กับการเลือกและใช้ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการ. “ตัววัดหรือตัวชีว้ ัดที่เลือกมาต้องเป็นตัวที่ดี
ที่สุดในการสะท้อนถึงปัจจัยที่น�ำไปสู่ผลการด�ำเนินการที่ดีขึ้นในด้านลูกค้า การปฏิบัติการ การเงิน
และสังคม. กลุ่มตัววัดหรือตัวชี้วัดควรผ่านการคัดเลือกมาอย่างรอบคอบ โดยต้องเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของลูกค้าและผลการด�ำเนินการขององค์กรจึงจะช่วยให้กระบวนการทัง้ หมดสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ขององค์กร”. องค์กรอาจจ�ำเป็นต้องใช้ตัววัดและตัวชี้วัด
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากกระบวนการติดตามจะท�ำให้องค์กรสามารถประเมินและปรับเปลีย่ นตัววัดหรือตัวชีว้ ดั เหล่านัน้
เพื่อให้สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น.
การวิเคราะห์ หมายถึง การสกัดสาระส�ำคัญของข้อมูลและสารสนเทศออกมา เพื่อใช้สนับสนุน
การประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรม. ในการวิเคราะห์องค์กร จ�ำเป็น
ต้องใช้ขอ้ มูลเพือ่ ก�ำหนดแนวโน้ม การคาดการณ์ ตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึง่ โดยปกติแล้ว
อาจไม่เห็นเด่นชัด. การวิเคราะห์จะสนับสนุนจุดมุง่ หมายหลายประการ เช่น การวางแผน การทบทวน
ผลการด�ำเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการกับระดับ
เทียบเคียงของคู่แข่ง หรือของ “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” และการจัดการการเปลี่ยนแปลง. เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการวิเคราะห์ อาจต้องมีการรวบรมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจต้องมีการ
จ�ำแนกข้อมูลตามตลาด สายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มบุคลากร เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น.
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การทำ�ประโยชน์ ให้สังคม (Societal Contributions)
ผู้น�ำองค์กรควรให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และการค�ำนึงถึงความผาสุก
และประโยชน์ของสังคม. ผู้น�ำควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรและบุคลากรในการคุ้มครองป้องกัน
สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมของสาธารณะ ซึง่ ครอบคลุมถึงผลกระทบของการปฏิบตั ิ
การขององค์กรและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์. นอกจากนี้ องค์กรควรให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากร การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง. การวางแผนจึงควร
คาดการณ์ลว่ งหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ การขนส่ง
การใช้และการก�ำจัดผลิตภัณฑ์. การวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิผลควรลดหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหา แก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างตรงไปตรงมา และจัดให้มสี ารสนเทศและการสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สาธารณะ
มีความตระหนักในเรือ่ งดังกล่าวอยูเ่ สมอ รวมทัง้ รักษาความปลอดภัยและความเชือ่ มัน่ ของสาธารณะ.
องค์กรควรปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิน่ จังหวัด หรือประเทศเท่านัน้
และควรถือเอาข้อบังคับเหล่านั้นเป็นโอกาสในการท�ำให้เหนือกว่าสิ่งที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ. การค�ำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึง การแสดงภาวะผู้น�ำและการ
สนับสนุนความต้องการที่ส�ำคัญ (เท่าที่ท�ำได้ตามข้อจ�ำกัดทางทรัพยากรขององค์กร) ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในขอบข่ายที่องค์กรสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้. ภาวะผู้น�ำ
และการสนับสนุนดังกล่าว อาจรวมถึงการปรับปรุงด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และบริการ
อื่นของชุมชน การสร้างความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในประเด็น
ที่มีความส�ำคัญ การอนุรักษ์ทรัพยากร การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การให้บริการชุมชนและกิจกรรม
เพื่อการกุศล การปรับปรุงวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมและธุรกิจ และการแบ่งปันสารสนเทศที่ไม่เป็น
ความลับทางธุรกิจ.
ทั้งนี้ การแสดงภาวะผู้น�ำในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบสามารถส่งผลต่อองค์กรอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเจตจ�ำนงดังกล่าวด้วย.
ในการจัดการการท�ำประโยชน์ให้สงั คม องค์กรต้องใช้ตวั วัดทีเ่ หมาะสม และผูน้ ำ� ต้องรับผิดชอบตัววัด
ดังกล่าว.
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จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อการท�ำ
ธุรกรรมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม. คณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรต้องมี
จริยธรรมสูงและตรวจติดตามการด�ำเนินการทั้งหมด. ผู้น�ำระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังต่อบุคลากร
ในเรื่องดังกล่าว.
แนวปฏิบัติเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กรเป็นพื้นฐานส�ำหรับวัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์กรและเป็นสิง่ ทีแ่ ยกแยะ “ความถูกต้อง” ออกจาก “ความไม่ถกู ต้อง”. การก�ำหนด
หลักจริยธรรมทีอ่ อกแบบเป็นอย่างดีและค่านิยมองค์กรจะเอือ้ อ�ำนาจในการตัดสินใจแก่บคุ ลากรเพือ่ ให้
สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น และอาจท�ำหน้าที่เป็นขอบเขตในการ
ก�ำหนดบรรทัดฐานและข้อห้ามขององค์กร.
คุณลักษณะของความโปร่งใส คือ ความตรงไปตรงมาอย่างคงเส้นคงวาและการการน�ำองค์กร
และการบริหารจัดการด้วยการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง ภาระความรับผิดชอบ และการแบ่งปันข้อมูล
ทีช่ ดั เจนและถูกต้อง ความโปร่งใสมีประโยชน์ตอ่ องค์กรหลายประการ และเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรและท�ำให้บุคลากรเข้าใจเหตุผลของการกระท�ำและสิ่งที่พวกเขาจะมี
ส่วนร่วมได้. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบยังมีความส�ำคัญในการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความเชื่อมั่นในองค์กร.
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใสจะสร้างความไว้วางใจให้แก่องค์กรและ
ผู้น�ำ สร้างความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมและความสง่างาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
ให้คุณค่า.
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การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering Value and Results)
การส่งมอบคุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญและสร้างสมดุลของคุณค่าระหว่างกลุม่ เหล่านัน้
จะช่วยในเรื่องการสร้างความภักดีต่อองค์กร มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือ
สังคมด้วย. ในการตอบสนองต่อเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงและขัดแย้งกันในบางครั้ง เพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ อาจหมายถึงว่ากลยุทธ์ขององค์กรต้องระบุความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญไว้ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า แผนและการปฏิบัติต่าง ๆ สนอง
ความต้องการของทุกฝ่าย โดยหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง. การใช้ตัววัดผลการด�ำเนินการแบบน�ำและแบบตาม (leading & lagging measures)
ร่วมกันอย่างสมดุล เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิผลในการสือ่ สารถึงจุดเน้นส�ำคัญในระยะสัน้ และระยะยาว
ขององค์กร การตรวจติดตามผลการด�ำเนินการจริง และเป็นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ์.

อภิธานศัพท์
(Glossary)
อภิธานศัพท์จะอธิบายค�ำศัพท์ในเกณฑ์ และแนวทางการให้คะแนนทีข่ ดี เส้นใต้ไว้. ประโยคแรก
ต่อจากอภิธานศัพท์แต่ละค�ำจะแสดงความหมายด้วยตัวอักษรตัวเข้ม. ประโยคทีเ่ หลือในย่อหน้าแรก
เป็นการขยายความ. ย่อหน้าถัดมาเป็นการให้ตัวอย่าง สารสนเทศเชิงพรรณนา หรือความเชื่อมโยง
ที่ส�ำคัญกับสารสนเทศอื่น ๆ ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
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ACTION PLANS : แผนปฏิบัติการ
“แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการด�ำเนินการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งองค์กรใช้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์. แผนปฏิบตั กิ ารระบุรายละเอียดของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้และกรอบเวลาทีต่ อ้ งท�ำ
ให้ส�ำเร็จ. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มี
การก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กรมีความเข้าใจและน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล. ในเกณฑ์นี้ การถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิ
การสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอาจจ�ำเป็นต้องให้การฝึกอบรม
ที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคลากรบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย.
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของผู้ส่งมอบในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คือ การสร้างและ
รักษาการเป็นผูน้ ำ� ด้านราคา ดังนัน้ แผนปฏิบตั กิ ารควรเป็นการออกแบบกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการสร้างระบบบัญชีที่ตรวจสอบต้นทุนในระดับกิจกรรม และมีกระบวนการและระบบบัญชี
ที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ อาจรวมถึงการฝึกอบรม
หน่วยงานและทีมงานของผูส้ ง่ มอบในการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามต้นทุนและผลประโยชน์. การวิเคราะห์
และการทบทวนในระดับองค์กรจึงควรเน้นที่การเพิ่มผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน และคุณภาพ.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ ในหน้า
150.
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ANALYSIS: การวิเคราะห์
“การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผล. การวิเคราะห์มกั เกีย่ วข้องกับการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล. การวิเคราะห์
ระดับองค์กรโดยรวมจะช่วยชี้น�ำการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการท�ำงานเพื่อให้บรรลุ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
ถึงแม้ข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความส�ำคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มี
ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติการหรือการจัดล�ำดับความส�ำคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความสัมพันธ์ข้างต้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ
ข้อมูล.

อภิธานศัพท์

ALIGNMENT : ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
“ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังบุคลากร การปฏิบัติ
การ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญขององค์กร. ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันในเจตจ�ำนงและเป้าประสงค์
รวมทัง้ ต้องใช้ตวั วัดและสารสนเทศทีเ่ สริมกันเพือ่ ช่วยในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกระบวนการที่ส�ำคัญ และระดับหน่วยงาน.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “INTEGRATION.” “การบูรณาการ” ประกอบ ในหน้า 139.
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ANECDOTAL: สารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรงประเด็น
“สารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรงประเด็น” หมายถึง สารสนเทศด้านกระบวนการที่ขาด
ความเฉพาะเจาะจงในด้านวิธีการ ตัววัด กลไกการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และปัจจัยการประเมิน
การปรับปรุง และการเรียนรู้. สารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรงประเด็นนี้ มักเป็นการใช้ตัวอย่าง
และการอธิบายกิจกรรมแต่ละเรื่องมากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ.
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ตัวอย่างการตอบที่มีสารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรงประเด็นในเรื่องวิธีการที่ผู้น�ำระดับสูง
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการที่คาดหวัง อาจอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ผู้น�ำระดับสูง
คนหนึ่งไปตรวจเยี่ยมสาขาต่าง ๆ ขององค์กร. ในขณะที่การตอบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ
จะอธิบายถึงวิธกี ารทีผ่ นู้ ำ� ระดับสูงทัง้ หมดใช้ในการสือ่ สารถึงผลการด�ำเนินการทีค่ าดหวังไปยังทุกพืน้ ที่
ท�ำการและบุคลากรทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งอธิบายถึงตัววัดที่ผู้น�ำใช้ในการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลของวิธีการ รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุง.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “SYSTEMATIC” “มีความเป็นระบบ” ประกอบ ในหน้า 151.
APPROACH: แนวทาง
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้ในการด�ำเนินกระบวนการ (หมวด 1-6). ในเกณฑ์นี้
แนวทางยังหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อก�ำหนดของหัวข้อและสภาพแวดล้อมการ
ด�ำเนินงานขององค์กร รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น.
แนวทาง เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6
ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.
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BASIC QUESTIONS: คำ�ถามพื้นฐาน
“ค�ำถามพื้นฐาน” หมายถึง แนวคิดที่เป็นแก่นสารที่ส�ำคัญของหัวข้อนั้น ในเกณฑ์นี้ ข้อก�ำหนด
พื้นฐานของแต่ละหัวข้อแสดงไว้ที่ “ชื่อหัวข้อ”.
ดูตัวอย่างรูปแบบของหัวข้อ ในหน้า 10.
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BENCHMARKS: ระดับเทียบเคียง
“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งมีผลการด�ำเนินการและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกธุรกิจ. การที่องค์กรเข้าร่วมการจัดระดับ
เทียบเคียงเพื่อให้เข้าใจถึงผลการด�ำเนินการระดับโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุง
อย่างก้าวกระโดด.

ระดับเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึง่ ของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอืน่ ๆ รวมถึง
ข้อมูลธุรกิจซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลผลการด�ำเนินการของคู่แข่งและการเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่คล้ายคลึงกันที่อยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์เดียวกันหรือที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคล้ายกัน
ในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่น.

CAPACIITY, WORKFORCE: อัตรากำ�ลัง, บุคลากร
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “WORKFORCE CAPACITY” “อัตราก�ำลังบุคลากร” ในหน้า 154.

อภิธานศัพท์

CAPABILITY, WORKFORCE: ขีดความสามารถ, บุคลากร
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “WORKFORCE CAPABILITY” “ขีดความสามารถของบุคลากร” ในหน้า 154.

CORE COMPETENCIES: สมรรถนะหลักขององค์กร
“สมรรถนะหลักขององค์กร” หมายถึง เรื่องที่องค์กรมีความช�ำนาญที่สุด เป็นขีดความสามารถ
พิเศษที่ส�ำคัญในเชิงกลยุทธ์ เป็นแกนหลักที่ท�ำให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบ
ในตลาดให้แก่องค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ. สมรรถนะหลักขององค์กร มักเป็นสิ่งที่คู่
แข่ง หรือผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก และสมรรถนะหลักขององค์กรอาจสร้างความ
ได้เปรียบอย่างต่อเนื่องในการแข่งขัน หรือสร้างโอกาสในระบบนิเวศธุรกิจ. หากขาดสมรรถนะหลัก
ที่จ�ำเป็นขององค์กร อาจส่งผลต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ หรือการเสียเปรียบในตลาด.
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COLLABORATORS: คู่ความร่วมมือ
“คู่ความร่วมมือ” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการด�ำเนินการกับองค์กรที่
จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วนหรือผู้ที่ร่วมด�ำเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อมีเป้าหมาย
ระยะสัน้ ทีส่ อดคล้องกันหรือเหมือนกัน. โดยทัว่ ไป ความร่วมมือในลักษณะนีม้ กั ไม่มขี อ้ ตกลงหรือรูป
แบบที่เป็นทางการ.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “PARTNERS” “พันธมิตร” ประกอบ ในหน้า 143.
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สมรรถนะหลักขององค์กร อาจเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การเสนอบริการ
ที่โดดเด่น ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ (เช่น การเข้า
ครอบครองกิจการ).
CUSTOMER: ลูกค้า
“ลูกค้า” หมายถึง ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม/แผนงาน หรือบริการขององค์กร (ในเกณฑ์เรียกว่า
“ผลิตภัณฑ์”) หรืออาจเป็นผู้ใช้ในอนาคต. ลูกค้าหมายรวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงและผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ายต่อ เช่น ผู้จดั จ�ำหน่าย ตัวแทน หรือบริษทั ทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นส่วน
ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น. เกณฑ์นี้กล่าวถึงลูกค้าอย่างกว้าง ๆ โดยครอบคลุมถึงลูกค้าใน
ปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่งด้วย.
ความเป็นเลิศทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า เป็นค่านิยมประการหนึง่ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทฝี่ งั อยู่
ในความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลการด�ำเนินการที่ดี. การมุ่งเน้นลูกค้ามีผลกระทบและ
ควรเป็นปัจจัยในการบูรณาการในทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ระบบงานและกระบวนการท�ำงาน
และผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “STAKEHOLDERS” “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในหน้า XXX. เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุคคลอืน่ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการ
ขององค์กร.
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CUSTOMER ENGAGEMENT: ความผูกพันของลูกค้า
“ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง แรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ขององค์กร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการและการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู ค้ายังคงใช้ผลิตภัณฑ์. ลักษณะของความผูกพัน รวมถึง
การรักษาลูกค้าไว้และความภักดีต่อตราสินค้า ความเต็มใจของลูกค้าในการท�ำธุรกิจกับองค์กร
เพิม่ การท�ำธุรกิจกับองค์กร และความเต็มใจของลูกค้าในการแนะน�ำตราสินค้า รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ให้
คนอื่นรู้จักอย่างแข็งขัน.
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DIVERSITY: ความหลากหลาย
“ความหลากหลาย” หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบุคลากรซึ่งท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์และเป็นตัวแทนของชุมชนของบุคลากรทีอ่ งค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้า.
ความแตกต่างของบุคลากร ครอบคลุมถึงตัวแปรต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ
ความพิการ แนวโน้มทางเพศ อายุและพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นก�ำเนิด
และทักษะ รวมทั้งความแตกต่างทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา และมุมมอง.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชุมชน
ของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้า. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทั้งสอง
เรื่องนี้ในการสร้างบุคลากรจะเพิ่มโอกาสในการมีผลการด�ำเนินการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า บุคลากร และชุมชน รวมทั้งสร้างความผูกพันกับลูกค้าและบุคลากรอีกด้วย.
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DEPLOYMENT: การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
“การถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและทัว่ ถึงของการน�ำแนวทางไปด�ำเนินการ
เพือ่ ตอบสนองค�ำถามในเกณฑ์. การถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั จิ ะประเมินจากความครอบคลุมและความ
ลึกในการน�ำแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร.
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อกระบวนการในหมวด 1-6
ดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ ในเรือ่ ง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.

อภิธานศัพท์

CYCLE TIME: รอบเวลา
“รอบเวลา” หมายถึง เวลาทีต่ อ้ งใช้เพือ่ บรรลุตามข้อผูกพันหรือท�ำงานให้เสร็จสมบูรณ์. “รอบเวลา”
หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการในทุกแง่มุม เช่น เวลาที่ใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
เวลาในการท�ำตามค�ำสัง่ ซือ้ เวลาในการส่งมอบ เวลาในการปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร เวลาในการตอบสนอง
ลูกค้า และตัววัดด้านเวลาที่ส�ำคัญอื่น ๆ. การปรับปรุงรอบเวลาจึงอาจรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว.
ผลการด�ำเนินการด้านเวลาและความเร็วมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปรับปรุงความสามารถใน
การแข่งขันและผลการด�ำเนินการโดยรวม.
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EFFECTIVE: ประสิทธิผล
“ประสิทธิผล” หมายถึง การประเมินว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้สามารถตอบสนอง
เจตจ�ำนงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด. การประเมินประสิทธิผลต้อง
1) ประเมินว่าแนวทางนัน้ มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร
และองค์กรสามารถถ่ายทอดเพื่อน�ำแนวทางสู่การปฏิบัติได้ดีเพียงใด หรือ
2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ของกระบวนการหรือผลการด�ำเนินการ
ของผลิตภัณฑ์.
EMPOWERMENT: การเอื้ออำ�นาจในการตัดสินใจ
“การเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การให้อ�ำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติการแก่บุคลากร. เมื่อบุคลากรใดได้รับการเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ บุคลากรนั้น
จะพยายามใช้ความรูแ้ ละความเข้าใจทีต่ นมีอยูเ่ กีย่ วกับเรือ่ งงานนัน้ ๆ ในการตัดสินใจอย่างมีคณุ ภาพ
มากที่สุด.
การเอือ้ อ�ำนาจในการตัดสินใจมีจดุ มุง่ หมายในการช่วยบุคลากรให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลกู ค้าตัง้ แต่การติดต่อครัง้ แรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิม่ ผลิตภาพ ปรับปรุงผลการด�ำเนิน
การขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน. บุคลากรที่ได้รับอ�ำนาจในการตัดสินใจจะต้อง
มีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนัน้ องค์กรจึงต้องจัดให้มีสารสนเทศที่ทันกาลและเป็น
ประโยชน์อยู่เสมอ.
ENGAGEMENT, CUSTOMER: ความผูกพัน, ลูกค้า
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “CUSTOMER ENGAGEMENT” “ความผูกพันของลูกค้า” ในหน้า 132.
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ENGAGEMENT, WORKFORCE: ความผูกพัน, บุคลากร
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “WORKFORCE ENGAGEMENT” “ความผูกพันของบุคลากร” ในหน้า 154.
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ETHICAL BEHAVIOR: การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
“การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม” หมายถึง การกระท�ำทีอ่ งค์กรท�ำให้มนั่ ใจว่าทุกการตัดสินใจ
การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณขององค์กร
และหลักการด้านวิชาชีพ. หลักการเหล่านี้ ควรสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับทั้งหมด
ขององค์กร รวมทั้งเป็นพื้นฐานส�ำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ
“ความผิด”
ผูน้ ำ� ระดับสูงควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม. หลักการนี้
ประยุกต์ใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร ตั้งแต่ลูกจ้างชั่วคราวจนถึงคณะกรรมการบริหาร และ
จ�ำเป็นต้องมีการสื่อสารและเสริมสร้างอย่างสม�่ำเสมอ. แม้ว่าเกณฑ์ไม่ได้ก�ำหนดรูปแบบที่เฉพาะ
เจาะจงเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม ผูน้ ำ� ระดับสูงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการท�ำให้
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม. ทัง้ นี้ พฤติกรรม
ที่มีจริยธรรม รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่.
การก�ำหนดหลักจริยธรรมทีอ่ อกแบบเป็นอย่างดีและมีความชัดเจนจะเอือ้ อ�ำนาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น. บางองค์กรใช้หลัก
จริยธรรมเป็นกรอบในการจ�ำกัดพฤติกรรมที่อาจจะท�ำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อองค์กร และ/หรือ
สังคม.
ดูค่านิยม “จริยธรรมและความโปร่งใส” ประกอบ ในหน้า 126.
EXCELLENCE: ความเป็นเลิศ
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “PERFORMANCE EXCELLENCE” “การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ” ในหน้า 145.
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GOALS: เป้าประสงค์
“เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับของผลของการด�ำเนินการทีอ่ งค์กรต้องการ
หรือปรารถนาที่จะบรรลุ. เป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว. เป้าประสงค์เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ชี้น�ำการปฏิบัติการ. เป้าประสงค์เชิงปริมาณที่แสดงค่าเป็นจุดหรือเป็นช่วงที่เป็นตัวเลข
มักเรียกว่า “เป้าหมาย”. เป้าหมายอาจเป็นผลการด�ำเนินการที่องค์กรปรารถนา โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน. “เป้าหมายทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ (stretch goals)” หมายถึง
เป้าหมายของการปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่ การฉีกแนว หรือการปรับปรุงอย่าง “ก้าวกระโดด” ในเรื่องที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จในอนาคตขององค์กร. ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถึง
• การท�ำให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถวัด
ความส�ำเร็จได้.
• การสนับสนุนการท�ำงานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน.
• การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง.
• การเป็นพื้นฐานส�ำหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS” “การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ ”
ประกอบ ในหน้า 145.
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GOVERNANCE: การกำ�กับดูแลองค์กร
“การก�ำกับดูแลองค์กร” หมายถึง ระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมต่าง ๆ ในการ
ปกครององค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริหาร และผู้น�ำระดับสูงขององค์กร. กฎบัตรองค์กร (corporate charters) กฎระเบียบที่บังคับใช้
(by laws) และนโยบายขององค์กร จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องแต่ละกลุม่ รวมทัง้ อธิบายถึงวิธกี ารก�ำหนดทิศทางและการควบคุมเพือ่ สร้างหลักประกัน
ในด้าน
1) ความรับผิดชอบต่อเจ้าของ/ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น.
2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติการ.
3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม.
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HIGH PERFORMANCE: ผลการดำ�เนินการที่ดี
“ผลการด�ำเนินการที่ด”ี หมายถึง การท�ำงานทีม่ งุ่ ให้ผลการด�ำเนินการขององค์กรและบุคลากร
มีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงผลการด�ำเนินการด้านคุณภาพ ผลิตภาพ อัตราการ
สร้างนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการและคุณค่าต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียดีขึ้น.
แนวทางทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลการด�ำเนินการทีด่ ี มีรปู แบบ หน้าที่ และระบบจูงใจทีแ่ ตกต่างกันไป. ผลการ
ด�ำเนินการทีด่ เี กิดมาจากความผูกพันของบุคลากร และช่วยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และ
เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ท�ำหน้าที่
ต่อรองให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีมงานต่าง ๆ การเอือ้ อ�ำนาจในการตัดสินใจแก่บคุ ลากร
รวมถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล และการน�ำข้อมูลของบุคลากรมาใช้ในการวางแผน การเรียนรู้
และการสร้างทักษะระดับบุคคลและระดับองค์กร การเรียนรู้จากองค์กรอื่น ความยืดหยุ่นในการ
ออกแบบภาระงานและการมอบหมายงาน การรักษาโครงสร้า งองค์กรแนวราบ (flattened
organizational structure) เพื่อให้มีการเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจในระดับ
หัวหน้างานมากที่สุด รวมทั้งการใช้ตัววัดผลการด�ำเนินการและการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล. หลายองค์กรกระตุ้นให้เกิดผลการด�ำเนินการที่ดีโดยใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการด�ำเนินการขององค์กร สิ่งที่บุคคล
และกลุ่มท�ำให้องค์กร และการเพิ่มทักษะ. นอกจากนี้ กระบวนการท�ำงานที่ให้ผลการด�ำเนินการ
ที่ดีต้องพยายามท�ำให้โครงสร้างองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร งาน ลักษณะงาน การพัฒนา
บุคลากร และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน.

อภิธานศัพท์

กระบวนการต่าง ๆ ด้านการก�ำกับดูแลองค์กร อาจรวมถึงการอนุมตั ทิ ศิ ทางเชิงกลยุทธ์ การตรวจ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง การตรวจสอบทางการเงินหรือหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary) อื่น การจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการ
รายงานการด�ำเนินการแก่ผถู้ อื หุน้ . การท�ำให้มนั่ ใจว่าการก�ำกับดูแลองค์กรมีประสิทธิผล มีความส�ำคัญ
ต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนต่อประสิทธิผลขององค์กร.
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HOW: อย่างไร
“อย่างไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุพันธกิจ. ในการตอบค�ำถาม
“อย่างไร” ในข้อก�ำหนดของหัวข้อในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ควรรวมถึงสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับ
แนวทาง (วิธีการและตัววัด) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการด้วย.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

INDICATORS: ตัวชี้วัด
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “MEASURES AND INDICATORS” “ตัววัดและตัวชี้วัด” ในหน้า 142.
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INNOVATION: การสร้างนวัตกรรม
“การสร้างนวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. การสร้างนวัตกรรม
เป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่ง
อาจเป็นของใหม่หรือน�ำมาปรับเพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่. ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรม
เป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ.
การสร้างนวัตกรรมใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์
และความเต็มใจที่จะด�ำเนินการตามความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
การสร้างนวัตกรรมที่ประสบความส�ำเร็จในระดับองค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
หลายขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและการแบ่งปันความรู้ การตัดสินใจทีจ่ ะน�ำไปใช้ การด�ำเนินการ
การประเมินผล และการเรียนรู้. แม้ว่าการสร้างนวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่การสร้าง
นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการทีส่ ำ� คัญขององค์กร ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง
ผ่านการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
หรือผลผลิต. การสร้างนวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานของโครงสร้างองค์กร หรือรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อให้ส�ำเร็จในงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น.
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “INTELLIGENT RISKS” “ความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน” ในหน้า 139. และ “STRATEGIC OPPORTUNITIES” “โอกาสเชิงกลยุทธ์” ประกอบ ในหน้า
150.

อภิธานศัพท์

INTELLIGENT RISKS: ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
“ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน” หมายถึง โอกาสที่จะได้รับ
ประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่น�ำโอกาสนั้นมาพิจารณาจะบั่นทอน
ความส�ำเร็จในอนาคตขององค์กร. ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านนั้น
องค์กรต้องสามารถยอมรับความล้มเหลว และองค์กรต้องยอมรับว่าไม่สามารถคาดหวังให้เกิด
นวัตกรรม หากด�ำเนินการเฉพาะเรื่องที่มีโอกาสส�ำเร็จเท่านั้น. ในระยะเริ่มต้น องค์กรต้องลงทุน
ในเรื่องที่มีโอกาสส�ำเร็จ และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้.
ระดับของความเสีย่ งทีจ่ ะรับได้อาจแตกต่างกันตามจังหวะและระดับของภัยคุกคามและโอกาส
ในธุรกิจ. ส�ำหรับธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในเรือ่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่
หรือรูปแบบทางธุรกิจใหม่ องค์กรจ�ำเป็นต้องลงทุนด้านทรัพยากรมากกว่าธุรกิจที่มั่นคงแล้ว ซึ่งใน
ธุรกิจประเภทหลังนี้ องค์กรยังคงต้องเฝ้าติดตาม ส�ำรวจการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง แต่โดย
ส่วนมากมักมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ STRATEGIC OPPORTUNITIES” “โอกาสเชิงกลยุทธ์” ประกอบ ในหน้า 150.
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INTEGRATION: การบูรณาการ
“การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญขององค์กร. การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และจะส�ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการด�ำเนินการของแต่ละองค์ประกอบ
ภายในระบบการจัดการผลการด�ำเนินการขององค์กรมีการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วเนือ่ งกันเป็นหนึง่ เดียวอย่าง
สมบูรณ์.
การบูรณาการเป็นมิติหนึ่งในการประเมินทั้งหมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์ ดูค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “ALIGNMENT” ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบในหน้า 129.

139

KEY: ที่สำ�คัญ
“ทีส่ ำ� คัญ” หมายถึง สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากหรือส�ำคัญทีส่ ดุ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการบรรลุผลลัพธ์
ที่ต้องการขององค์กร. ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงความท้าทายที่ส�ำคัญ
แผนงานที่ส�ำคัญ กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ และตัววัดที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญที่สุด
ต่อความส�ำเร็จขององค์กร. สิง่ เหล่านีเ้ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการมุง่ ไปสูห่ รือตรวจติดตามผลลัพธ์
ที่ต้องการ. โดยทั่วไปมักระบุสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดประมาณ 5 ประเด็น (เช่น ความท้าทายที่ส�ำคัญ 5
ประเด็น).
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KNOWLEDGE ASSETS: สินทรัพย์ทางความรู้
“สินทรัพย์ทางความรู”้ หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาทีม่ กี ารสัง่ สมภายในองค์กร โดยเป็นความรู้
ที่ทั้งองค์กรและบุคลากรเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู้ ความเข้าใจ
ความจ�ำ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทักษะด้านการรับรูแ้ ละด้านเทคนิค รวมทัง้ ขีดความสามารถต่าง ๆ.
สินทรัพย์ทางความรู้ มีอยูใ่ นบุคลากร ซอฟต์แวร์ สิทธิบตั ร ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางปฏิบตั ิ นโยบาย
และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเป็นที่เก็บสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรไว้ สินทรัพย์
ทางความรู้ยังมีอยู่ที่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรด้วย.
สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบัติ” (Know How) ที่องค์กรสามารถน�ำไปเพื่อใช้
ประโยชน์ เพื่อลงทุน และเพื่อการเติบโต. การสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้จึงเป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญส�ำหรับองค์กรในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และช่วย
รักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน.
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LEADERSHIP SYSTEM: ระบบการนำ�องค์กร
“ระบบการน�ำองค์กร” คือ 1) วิธีการน�ำองค์กรอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ถูกใช้ทั่ว
ทั้งองค์กร 2) เป็นรากฐานส�ำหรับการตัดสินใจที่ส�ำคัญ 3) เป็นกระบวนการในการตัดสินใจ และน�ำ
ผลการตัดสินใจไปสื่อสารและปฏิบัติ. ระบบการน�ำองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างและกลไกในการ
ตัดสินใจ การท�ำให้มั่นใจเรื่องการสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกและการพัฒนาผู้น�ำและผู้จัดการ
การเสริมสร้างค่านิยม การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังต่อผลการ
ด�ำเนินการ.
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LEARNING: การเรียนรู้
“การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์
และนวัตกรรม. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ระดับ
องค์กรและระดับบุคคลโดยบุคลากร โดย
1) การเรียนรู้ระดับองค์กรได้มาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง
ความคิดและมุมมองจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการ
จัดระดับเทียบเคียง.
2) การเรียนรูร้ ะดับบุคคลได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพือ่ ความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละบุคคล.
เพือ่ ความมีประสิทธิผล การเรียนรูค้ วรถูกปลูกฝังอยูใ่ นวิถกี ารท�ำงานขององค์กร ซึง่ ส่งผลให้เกิด
การได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรและบุคลากร.
ดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมของ “การเรียนรูร้ ะดับองค์กรและระดับบุคคล” ในค่านิยมและแนวคิดหลัก
การให้ความส�ำคัญกับบุคลากร ในหน้า 119 และการเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว
ในหน้า 120.
การเรียนรู้ เป็นมิตหิ นึง่ ในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 ดูคำ� อธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเรียนรู้
ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.

อภิธานศัพท์

ระบบการน�ำองค์กรที่มีประสิทธิผลต้องค�ำนึงถึงความสามารถและความต้องการของบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และต้องตั้งความคาดหวังต่อผลการด�ำเนินการและการปรับปรุงผลการ
ด�ำเนินการให้สงู . ระบบการน�ำองค์กรสร้างความภักดีและการท�ำงานเป็นทีม โดยขึน้ อยูก่ บั วิสยั ทัศน์
และค่านิยม รวมทัง้ การมุง่ ไปสูเ่ ป้าประสงค์รว่ มขององค์กร. ระบบการน�ำองค์กรกระตุน้ และสนับสนุน
ความคิดริเริ่ม การสร้างนวัตกรรม และการเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ตามเจตจ�ำนงและหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่ต้องผ่านการตัดสินใจหลาย
ขัน้ ตอน. ระบบการน�ำองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิผลต้องมีกลไกทีผ่ นู้ ำ� ใช้ในการประเมินตนเอง การรับข้อมูล
ป้อนกลับ และการปรับปรุง.
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LEVELS: ระดับ
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ที่ท�ำให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการด�ำเนินการ
ขององค์กรอยู่ในต�ำแหน่งหรืออันดับใดในมาตราวัดที่เหมาะสม. ระดับผลการด�ำเนินการท�ำให้
สามารถตรวจประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์
และตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่เหมาะสม.
MEASURES AND INDICATORS: ตัววัดและตัวชี้วัด
“ตัววัดและตัวชี้วัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจ�ำนวนปัจจัยน�ำเข้า ผลผลิต และผล
การด�ำเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม/แผนงาน โครงการ บริการ และผลการด�ำเนิน
การขององค์กรโดยรวม. ตัววัดและตัวชี้วัดอาจเป็นแบบไม่ซับซ้อน (ได้จากการวัดแต่ละครั้ง) หรือ
แบบหลายตัวประกอบกัน.
เกณฑ์ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างตัววัดและตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม บางคนชอบใช้ค�ำว่า
“ตัวชี้วัด” เมื่อ
1) การวัดนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ผลการด�ำเนินการ แต่ไม่ใช่ตวั วัดโดยตรงของผลการด�ำเนินการนัน้
(เช่น จ�ำนวนข้อร้องเรียน เป็นตัวชี้วัดของความไม่พึงพอใจ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของความ
ไม่พึงพอใจ).
2) การวัดนัน้ เป็นตัวท�ำนาย (ตัวชีว้ ดั น�ำ - leading indicator) ของผลการด�ำเนินการด้านอืน่ ๆ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากกว่า (เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเป็นตัวชีว้ ดั น�ำของการเพิม่ ส่วนแบ่ง
ตลาด).
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MISSION: พันธกิจ
“พันธกิจ” หมายถึง หน้าทีโ่ ดยรวมขององค์กร. พันธกิจ เป็นการตอบค�ำถามว่า “องค์กรพยายาม
บรรลุอะไร” พันธกิจอาจก�ำหนดลูกค้าหรือตลาดที่องค์กรให้บริการ สมรรถนะหลักขององค์กร หรือ
เทคโนโลยีที่องค์กรใช้.
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OVERALL QUESTIONS: คำ�ถามโดยรวม
“ค�ำถามโดยรวม” หมายถึง นัยส�ำคัญของแต่ละหัวข้อ แสดงด้วยค�ำถามแรก (ค�ำถามน�ำ ที่เป็น
ตัวอักษรตัวเข้ม) ในแต่ละย่อหน้าของประเด็นพิจารณา. ดูตัวอย่างรูปแบบของหัวข้อ ในหน้า 10.

อภิธานศัพท์

MULTIPLE QUESTIONS: คำ�ถามย่อย
ค�ำถามย่อย หมายถึงรายละเอียดทีร่ ะบุในแต่ละค�ำถามภายใต้ประเด็นพิจารณา. ค�ำถามแรกสุด
ในชุดค�ำถาม แสดงถึงค�ำถามที่ส�ำคัญที่สุดในชุดค�ำถามนั้น ค�ำถามต่าง ๆ ที่ตามมาจะขยายความ
ค�ำถามแรก. ดูตัวอย่างรูปแบบของหัวข้อ ในหน้า 10.
องค์กรทีม่ ผี ลการด�ำเนินการดี มีคะแนนสูง อาจไม่สามารถตอบสนองข้อก�ำหนดย่อยทัง้ หมดได้
ด้วยความสามารถหรือความส�ำเร็จที่เท่าเทียมกัน.
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PARTNERS: พันธมิตร
“พันธมิตร” หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ส�ำคัญที่ตกลงท�ำงานร่วมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินการ. โดยทั่วไป มักเป็นความร่วมมือในลักษณะ
ที่เป็นทางการเพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
หรือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะอย่าง.
โดยปกติ การเป็นพันธมิตรมักมีก�ำหนดช่วงเวลา และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาท
และผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน.
ดูค�ำอธิบายของ “COLLABORATORS” “คู่ความร่วมมือ” ในหน้า 131.
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PERFORMANCE: ผลการดำ�เนินการ
“ผลการด�ำเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และลูกค้า
ซึ่งท�ำให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ มาตรฐาน
ผลลัพธ์ทผี่ า่ นมา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์ขององค์กรอืน่ ๆ. ผลการด�ำเนินการอาจแสดงในรูปแบบ
ตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครอบคลุมผลการด�ำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การมุง่ เน้น
ลูกค้า การปฏิบัติการ และการเงินและตลาด.
1) “ผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของ
ตัววัดและตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความส�ำคัญต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น ความเชื่อถือได้
ของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบทีต่ รงเวลา ระดับของเสียจากประสบการณ์ลกู ค้า และเวลาในการตอบสนอง
การให้บริการ. ส�ำหรับองค์กรทีใ่ ห้บริการบางองค์กรและองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ผลการด�ำเนินการ
ด้านผลิตภัณฑ์ อาจรวมถึงผลการด�ำเนินการของโปรแกรม/แผนงาน และโครงการที่ตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน การให้บริการถึงบ้าน หรือความสามารถในการใช้หลายภาษาในการ
ให้บริการ.
2) “ผลการด�ำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า” หมายถึง ผลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัววัด
และตัวชี้วัดในเรื่องการยอมรับ ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การรักษาลูกค้าไว้
ข้อร้องเรียนและผลจากการส�ำรวจลูกค้า.
3) “ผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบัติการ” หมายถึง ผลการด�ำเนินการด้านบุคลากร ด้าน
การน�ำองค์กร ด้านองค์กร (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับตัววัดและ
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และภาระความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา ผลิตภาพ
การลดความสูญเสีย การลาออกของบุคลากร อัตราการฝึกอบรมข้ามสายงาน การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ ความรับผิดชอบด้านการเงิน การบรรลุกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน.
การวัดผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบตั กิ ารอาจกระท�ำในระดับหน่วยงาน ระดับกระบวนการทีส่ ำ� คัญ
และระดับองค์กร.
4) “ผลการด�ำเนินการด้านการเงินและตลาด” หมายถึง ผลการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับตัววัด
และตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ และต�ำแหน่งในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
การเติบโตของสินทรัพย์ และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าเพิ่ม
ต่อพนักงาน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ผลการใช้
งบประมาณ ปริมาณเงินทุนส�ำรอง วงจรเงินสด ตัววัดอื่น ๆ ด้านความสามารถในการท�ำก�ำไร
และสภาพคล่อง และการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด.

อภิธานศัพท์

PERFORMANCE EXCELLENCE: ผลการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
“ผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการด�ำเนินการขององค์กรอย่าง
บูรณาการ ซึ่งส่งผลให้เกิด
1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กร.
2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม.
3) การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคลของบุคลากร.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย โครงร่างองค์กร
ค่านิยมและแนวคิดหลัก และแนวทางการให้คะแนน สามารถน�ำมาใช้เป็นกรอบการท�ำงานและเครือ่ ง
มือในการตรวจประเมินที่ท�ำให้เข้าใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนให้บรรลุผลการด�ำเนินการที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ.
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PERFORMANCE PROJECTIONS: การคาดการณ์ผลการดำ�เนินการ
“การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการด�ำเนินการในอนาคต. การ
คาดการณ์ควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจถึงผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา อัตราการปรับปรุง และ
สมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในและการสร้างนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน. ดังนั้น
การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการจัดการการปฏิบตั ิ
การ การพัฒนาและการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ.
การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการเป็นการแถลงถึงผลการด�ำเนินการในอนาคต “ทีค่ าดหมายไว้”
เป้าประสงค์ เป็นการแถลงผลการด�ำเนินการในอนาคต “ทีป่ รารถนา”. การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ
ของคู่แข่งหรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้อาจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่องค์กรเผชิญอยู่
และเรื่องที่จ�ำเป็นต้องมีผลการด�ำเนินการที่ก้าวกระโดดหรือนวัตกรรม. เมื่อองค์กรมุ่งหวังผลการ
ด�ำเนินการทีก่ า้ วกระโดดหรือนวัตกรรม การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการและเป้าประสงค์อาจเหลือ่ ม
ซ้อนกันได้.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “GOALS” “เป้าประสงค์” ประกอบ ในหน้า 136.
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PROCESS: กระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกัน โดยมีเจตจ�ำนงเกีย่ วข้องกับการผลิตหรือบริการ
ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร. โดยทั่วไป กระบวนการเป็นขั้นตอนหรือ
กิจกรรมที่มีล�ำดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ
และการปรับปรุง มาท�ำงานร่วมกัน. นอกจากนี้ แทบจะไม่มกี ระบวนการใดเลยทีส่ ามารถด�ำเนินงาน
ได้โดยล�ำพัง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบกัน. ในบาง
สถานการณ์ กระบวนการอาจต้องด�ำเนินตามล�ำดับขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัด
ตามเอกสารวิธปี ฏิบตั กิ ารและข้อก�ำหนด (ทีอ่ าจเป็นทางการ) รวมทัง้ การวัดและขัน้ ตอนการควบคุม
ที่ชัดเจน.
ในกรณีทเี่ ป็นการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ลูกค้าเกีย่ วข้องโดยตรงกับการให้บริการนัน้ ค�ำว่า
“กระบวนการ” จะมีความหมายที่กว้างมากขึ้นในการต้องขยายความว่าต้องท�ำอะไรในการบริการ
ซึ่งอาจรวมถึงล�ำดับขั้นตอนก่อนหลังที่พึงประสงค์หรือคาดหวังไว้. ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความส�ำคัญ
การบริการจะต้องให้สารสนเทศทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้าเข้าใจและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวได้. กระบวนการ
บริการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีแนวทางส�ำหรับผูใ้ ห้บริการในการจัดการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การกระท�ำหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการ.
ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์ ค�ำว่า
“กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถึงล�ำดับขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็นทางการ แต่หมายความ
ถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่ต้องใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือก
ที่ก�ำหนดไว้ การประเมินผล และการรายงานผล. ทั้งนี้ ล�ำดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผล
ที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว.
การตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มี 2 มิติ ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์
และในการตรวจประเมินกระบวนการ มี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย แนวทาง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
การเรียนรู้ และการบูรณาการ.
ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.
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PROJECTIONS, PERFORMANCE: การคาดการณ์, ผลการดำ�เนินการ
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS” การคาดการณ์ผลการด�ำเนินการ ใน
หน้า 145.

อภิธานศัพท์

PRODUCTIVITY: ผลิตภาพ
“ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร. แม้ค�ำว่า “ผลิตภาพ” มักใช้
กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน
และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถน�ำไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการ
สร้างผลผลิต. การวัด “ผลิตภาพโดยรวม” โดยใช้ตวั วัดเชิงประกอบท�ำให้สามารถประเมินผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น) ว่ามี
ประโยชน์หรือไม่.
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RESULTS: ผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร. การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินการในปัจจุบนั ผลการด�ำเนินการเมือ่ เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ อัตรา
ความครอบคลุม และความส�ำคัญของการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัววัดผลลัพธ์กับข้อก�ำหนดด้านผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญขององค์กร.
การตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มี 2 มิติ ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์
และในการตรวจประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย ระดับผลการด�ำเนินการในปัจจุบัน แนวโน้ม การ
เปรียบเทียบ และการบูรณาการ
ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 156.
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SEGMENT: ส่วน (ประเภท ใช้กับบุคลากร)
“ส่วน” หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกค้า ของตลาด ของผลิตภัณฑ์ หรือของบุคลากร. โดย
ปกติ “ส่วน” จะมีคุณลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้อย่างมีเหตุมีผล. ในหัวข้อในหมวด
ผลลัพธ์ ค�ำว่า “ส่วน” หมายถึง ข้อมูลด้านผลลัพธ์ที่แบ่งเป็นส่วน ๆ ในรูปแบบที่ท�ำให้สามารถ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม. แต่ละองค์กรสามารถก�ำหนดปัจจัยของ
ตนเองที่ใช้ในการแบ่งส่วนลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร. ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน”
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการจ�ำแนกความต้องการและความคาดหวังเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน
ของกลุ่มลูกค้า กลุ่มตลาด และกลุ่มบุคลากร และส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว.
ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนตลาดอาจแบ่งตามช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ขนาดธุรกิจ ภูมิศาสตร์
หรือเทคโนโลยีที่ใช้. การแบ่งส่วนบุคลากรอาจแบ่งตามภูมิศาสตร์ ทักษะ ความต้องการ การมอบ
หมายงาน หรือการจ�ำแนกภาระงาน.
SENIOR LEADERS: ผู้นำ�ระดับสูง
“ผู้น�ำระดับสูง” หมายถึง กลุ่มหรือทีมผู้บริหารระดับสูงขององค์กร. ในหลาย ๆ องค์กร ผู้น�ำ
ระดับสูง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้ที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุด.
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STAKEHOLDERS: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย” หมายถึง กลุม่ ทุกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติการและความส�ำเร็จขององค์กร. ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ อาจรวมถึงลูกค้า
บุคลากร พันธมิตร คู่ความร่วมมือ คณะกรรมการก�ำกับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กร
ที่ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ให้ทุนด�ำเนินงาน และชุมนุมในท้องถิ่นและสมาคม
วิชาชีพ.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “CUSTOMER” “ลูกค้า” ประกอบ ในหน้า 132.
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STRATEGIC CHALLENGES: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
“ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง แรงกดดันต่าง ๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความส�ำเร็จ
ในอนาคตขององค์กร. ความท้าทายเหล่านีม้ กั เกิดจากแรงผลักดันของต�ำแหน่งในการแข่งขันทีค่ าดหวัง
ในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน. โดยทั่วไป ความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก. อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน
องค์กรเองด้วย.
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม
และความเสีย่ งหรือความจ�ำเป็นอืน่ ๆ. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเกีย่ วกับขีดความสามารถ
ขององค์กร หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ขององค์กร.

อภิธานศัพท์
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STRATEGIC ADVANTAGES: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
“ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่าง ๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่า
องค์กรจะประสบความส�ำเร็จในอนาคตหรือไม่. โดยทัว่ ไป มักเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้องค์กรประสบความ
ส�ำเร็จในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกัน.
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก
1) สมรรถนะหลักขององค์กร ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างและเพิม่ พูนขีดความสามารถภายในขององค์กร.
2) ทรัพยากรภายนอกที่ส�ำคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความ
สัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับพันธมิตร.
เมื่อองค์กรเข้าใจที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้งสองแหล่งแล้ว องค์กรสามารถเพิ่มพูน
ขีดความสามารถภายในที่เป็นเอกลักษณ์นี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถที่เกื้อหนุนกัน
จากองค์กรอื่น.
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “STRATEGIC CHALLENGES” “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” ในหน้า 149 และ
“STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ในหน้า 150 ประกอบ เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว.

149

ดูค�ำจ�ำกัดความของ “STRATEGIC ADVANTAGES” “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” ในหน้า 149
และ “STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ในหน้า 150 ประกอบ เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว.
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STRATEGIC OBJECTIVES: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
“วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุง่ หมายทีช่ ดั เจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส�ำคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และการ
ได้เปรียบทางธุรกิจ. โดยทัว่ ไป วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุง่ เน้นทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และ
เกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายที่ส�ำคัญในด้านลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี
(ความท้าทายเชิงกลยุทธ์). กล่าวอย่างกว้าง ๆ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ สิ่งที่องค์กรต้องบรรลุ
เพื่อรักษาหรือท�ำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และท�ำให้มั่นใจถึงความส�ำเร็จในระยะยาว.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะก�ำหนดทิศทางระยะยาวขององค์กร และชีน้ ำ� ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร.
ดูค�ำจ�ำกัดความของ “ACTION PLANS” “แผนปฏิบัติการ ประกอบ ในหน้า 128 เพื่อให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ตัวอย่างของวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
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STRATEGIC OPPORTUNITIES: โอกาสเชิงกลยุทธ์
“โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ภาพอนาคตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ รูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจ (รวมทัง้ พันธมิตรทางธุรกิจ) หรือตลาดใหม่หรือทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป. ภาพอนาคตดังกล่าว
เกิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม การประมาณอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อมองอนาคต
ที่แตกต่างออกไป.
การเกิดความคิดทีน่ ำ� ไปสูโ่ อกาสเชิงกลยุทธ์ มักเกิดจากสภาพแวดล้อมทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความคิด
อย่างอิสระโดยไม่ถกู ชีน้ ำ� . การเลือกว่าจะด�ำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ใด ต้องพิจารณาถึงความ
เสี่ยงสัมพัทธ์ (relative risk) ด้านการเงินและด้านอื่น ๆ จากนั้นจึงตัดสินใจอย่างรอบคอบ (ความ
กล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน).
ดูคำ� จ�ำกัดความของ “INTELLIGENT RISKS” “ความกล้าเสีย่ งทีผ่ า่ นการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน” ประกอบ ในหน้า 139.

VALUE: คุณค่า
“คุณค่า” หมายถึง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อ
เทียบกับค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่น ๆ. องค์กรมักพิจารณาคุณค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทาง
เลือกต่าง ๆ เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
ร่วมกัน. องค์กรจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่าคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มคืออะไร จากนั้นส่งมอบ
คุณค่าให้แต่ละกลุ่มนั้น. การกระท�ำดังนี้ องค์กรต้องสร้างความสมดุลของคุณค่าที่มีต่อลูกค้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย เช่น ผู้ถือหุ้น บุคลากร และชุมชน.
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TRENDS: แนวโน้ม
“แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ขององค์กร หรือความคงเส้นคงวาของผลการด�ำเนินการในช่วงเวลาหนึง่ . แนวโน้มแสดง
ผลการด�ำเนินการขององค์กรตามล�ำดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป.
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ที่มิใช่การคาดการณ์). ทั้งนี้
อาจจ�ำเป็นต้องแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติ. ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อให้เห็นแนวโน้มจะ
สามารถก�ำหนดได้จากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ. รอบเวลาที่สั้นลงท�ำให้ต้องมีการวัดบ่อยขึ้น
ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานานกว่า จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน.
ตัวอย่างของแนวโน้มที่ต้องตอบตามเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ผลการด�ำเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ดา้ นความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของลูกค้าและบุคลากร
ผลการด�ำเนินการด้านการเงิน ผลการด�ำเนินการด้านตลาด และผลการด�ำเนินการด้านการปฏิบตั กิ าร
เช่น รอบเวลา และผลิตภาพ.

อภิธานศัพท์

SYSTEMATIC: เป็นระบบ
“เป็นระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นล�ำดับ สามารถท�ำซ�้ำได้ และแสดง
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้. แนวทางจะมีความเป็นระบบ ถ้าหากมีการสร้าง
โอกาสในการประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งปัน รวมอยู่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับ
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.
ในการใช้ค�ำว่า “เป็นระบบ” ให้ดู “แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ” ในหน้า 163.
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VALUES: ค่านิยม
“ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น�ำที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร
ปฏิบตั .ิ ค่านิยมสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ขององค์กร. ค่านิยมสนับสนุนและชีน้ ำ�
การตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน์ดว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม.
ตัวอย่างของค่านิยม อาจรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการ
ปฏิสัมพันธ์กับทุกกรณี การท�ำให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคล
และต่อความหลากหลาย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นให้มีผลการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
ทุกวัน.
VISION: วิสัยทัศน์
“วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต. วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทาง
ทีอ่ งค์กรจะมุง่ ไป สิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ทอี่ งค์กรต้องการให้ผอู้ นื่ รับรูใ้ นอนาคต.
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VOICE OF THE CUSTOMER: เสียงของลูกค้า
“เสียงของลูกค้า” หมายถึง กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับลูกค้า. กระบวนการ
ด้าน “เสียงของลูกค้า” เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของลูกค้า ทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คาดการณ์ไว้
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน. การรับฟังเสียงของลูกค้า อาจรวมถึงการรวบรวมและ
การบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ ผลจากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ การรับประกัน สารสนเทศด้านการตลาดและ
การขาย ข้อร้องเรียนที่มีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อและตัดสินใจผูกสัมพันธ์.
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WORK PROCESSES: กระบวนการทำ�งาน
“กระบวนการท�ำงาน” หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส�ำคัญที่สุดภายในองค์กร ซึ่งอาจ
รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการส่งมอบ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน. กระบวนการท�ำงานเป็นกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กร และสร้างคุณค่าต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผูถ้ อื หุน้ . กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญขององค์กรต้องด�ำเนินการให้สำ� เร็จโดยบุคลากรขององค์กร
เสมอ.

WORKFORCE: บุคลากร
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลทุกคนที่องค์กรเป็นผู้ดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิบัติงาน
ทีจ่ ะท�ำให้งานขององค์กรประสบความส�ำเร็จ รวมทัง้ พนักงานทีอ่ งค์กรจ่ายค่าตอบแทน (เช่น พนักงาน
ประจ�ำ พนักงานที่ท�ำงานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว และพนักงานที่ท�ำงานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้ง
พนักงานจ้างตามสัญญาทีอ่ งค์กรดูแลและควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) โดยรวมถึงผูน้ ำ� หัวหน้างาน
และผู้จัดการในทุกระดับ.

TQA Criteria for Performance
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WORK SYSTEMS: ระบบงาน
“ระบบงาน” ประกอบด้วย กระบวนการท�ำงานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก
ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
ในตลาด. ภายในระบบงาน กระบวนการภายในคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร.
แหล่งทรัพยากรจากภายนอก อาจรวมถึงกระบวนการทีด่ ำ� เนินการโดยผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรทีส่ ำ� คัญ
คู่สัญญา คู่ความร่วมมือ และส่วนอื่น ๆ ในเครือข่ายอุปทานที่จ�ำเป็นต่อการผลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน. กระบวนการภายในและแหล่ง
ทรัพยากรจากภายนอกเหล่านี้ท�ำงานร่วมกันเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ.
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องในระดับกลยุทธ์ ซึ่งองค์กรต้องตัดสินใจว่าใช้
กระบวนการภายในหรือแหล่งทรัพยากรจากภายนอกเพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดและความยัง่ ยืนในตลาด.
การตัดสินใจนี้ครอบคลุมถึงการปกป้องสินทรัพย์ทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ขององค์กร และการบรรเทาความเสี่ยง. การตัดสินใจใดๆ ขององค์กรจะมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
องค์กร บุคลากร กระบวนการท�ำงาน และอุปกรณ์ / เทคโนโลยี.

อภิธานศัพท์

กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญขององค์กรมักเกีย่ วข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยทีก่ ำ� หนด
ความส�ำเร็จขององค์กรเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง และปัจจัยทีผ่ นู้ ำ� ระดับสูงใช้พจิ ารณาว่าส�ำคัญต่อการเติบโต
ขององค์กร. กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญขององค์กรต้องด�ำเนินการให้สำ� เร็จโดยบุคลากรขององค์กร
เสมอ.
ในทางตรงกันข้าม โครงการเป็นกระบวนการท�ำงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งตั้งใจด�ำเนินการให้เกิด
ผลลัพธ์แล้วเลิกด�ำเนินการ.
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WORKFORCE CAPABILITY: ขีดความสามารถของบุคลากร
“ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององค์กรที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จตาม
กระบวนการท�ำงาน ด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ (Competencies) ของ
บุคลากร. ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างนวัตกรรมและการเปลีย่ นผ่านสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�ำงานใหม่
รวมทั้งการตอบสนองธุรกิจ ตลาด และความต้องการของกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป.
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WORKFORCE CAPACITY: อัตรากำ�ลังบุคลากร
“อัตราก�ำลังบุคลากร” หมายถึง จ�ำนวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับขององค์กรที่จะท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ องค์กรมีจำ� นวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอต่อการท�ำให้กระบวนการท�ำงานส�ำเร็จ และสามารถ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ส�ำเร็จ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต้องการ
บุคลากรตามฤดูกาลหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลง.
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WORKFORCE ENGAGEMENT: ความผูกพันของบุคลากร
“ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งในด้านความรู้สึกและ
สติปัญญาเพื่อท�ำให้งานวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์กรบรรลุผล. องค์กรที่มีระดับความผูกพัน
ของบุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารท�ำงานทีใ่ ห้ผลการด�ำเนินการ
ที่ดี ท�ำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและความส�ำเร็จ
ขององค์กร.
โดยทั่วไป บุคลากรในองค์กรจะรู้สึกมีความผูกพันกับองค์กรเมื่อมีแรงจูงใจและได้ท�ำงานที่มี
ความหมายต่อตน และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและในสถานที่ท�ำงาน. ประโยชน์
ของความผูกพันของบุคลากร คือ การท�ำให้เกิดบรรยากาศความไว้ใจซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อม
ที่มีความปลอดภัยและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี
การเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ และการมีภาระรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินการของตน. ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จที่จะน�ำมาซึ่งความผูกพัน ได้แก่ การฝึกอบรมและการพัฒนา ความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน ระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลทีม่ ปี ระสิทธิผล โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน
และการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัวของบุคลากร.
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คะแนน
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ระบบการให้คะแนน
คะแนนของค�ำตอบในแต่ละหัวข้อ จะขึ้นอยู่กับการประเมินใน 2 มิติ คือ
1) กระบวนการ (หมวด 1-6).
2) ผลลัพธ์ (หมวด 7).
การให้คะแนนค�ำตอบในแต่ละหัวข้อ ให้พจิ ารณาสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำถามของหัวข้อนัน้
และแนวทางการให้คะแนนดังต่อไปนี้
• ปัจจัยธุรกิจส�ำคัญที่น�ำเสนอในโครงร่างองค์กร.
• ระดับความสมบูรณ์และความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอด        
สู่การปฏิบัติ และจุดแข็งของกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุง.
• ระดับของผลการด�ำเนินการ และผลลัพธ์เมือ่ เปรียบเทียบกับองค์กรอืน่ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
หรือระดับเทียบเคียง.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

มิติการให้คะแนน
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กระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบค�ำถามต่าง ๆ ในหมวด 1-6.
ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ประกอบด้วย แนวทาง (Approach–A) การถ่ายทอดสู่      
การปฏิบตั ิ (Deployment–D) การเรียนรู้ (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) (ADLI).
รายงานป้อนกลับของรางวัลคุณภาพแห่งชาติสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปัจจัย
เหล่านี้. คะแนนส�ำหรับหมวดกระบวนการเป็นการประเมินภาพรวมของผลการด�ำเนินการโดยรวม
ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 ดังนี้
แนวทาง (Approach–A) หมายถึง
• วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ.
• ความเหมาะสมของวิธกี ารทีใ่ ช้ตอบค�ำถามของหัวข้อต่าง ๆ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อม
การด�ำเนินงานขององค์กร.
• ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่าง ๆ ขององค์กร.
• ระดับของการทีแ่ นวทางนัน้ น�ำไปใช้ซำ�้ ได้ และอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ (ซึ่งหมายถึง การด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ).

ระบบการให้คะแนน
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การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองค�ำถามของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องและส�ำคัญต่อองค์กร.
• การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา.
• การน�ำแนวทางไปใช้ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม.
การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง
• การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง.
• การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทางผ่านการสร้างนวัตกรรม.
• การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการปรั บ ปรุ ง และการสร้ า งนวั ต กรรมกั บ หน่ ว ยงานและ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร.
ดู “จากการตั้งรับปัญหาสู่การสร้างนวัตกรรม” ในหน้า 159 ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้า       
ผ่านระดับความสมบูรณ์ของมิติการให้คะแนนนี้
การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และเกณฑ์หมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6).
• การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่าง
กระบวนการและระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร.
• แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบตั กิ าร มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร.
ในการให้คะแนนหมวดกระบวนการ ให้ค�ำนึงว่าแนวทาง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้   
และการบูรณาการมีความเชื่อมโยงกัน. ค�ำอธิบายแนวทางควรบ่งชี้เรื่องการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
เสมอ โดยให้สอดคล้องกับค�ำถามของหัวข้อนัน้ และองค์กรของตน. เมือ่ กระบวนการพัฒนาสมบูรณ์ขนึ้
ค�ำอธิบายควรแสดงถึงวงจรการเรียนรู้ (รวมถึงนวัตกรรม) รวมทั้งบูรณาการกับกระบวนการและ
หน่วยงานอื่น (ดู “ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ” หน้า 161).
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ผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุผลตามค�ำถามใน หมวด 7 ปัจจัย
ทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level-L) แนวโน้ม (Trend-T) การเปรียบเทียบ
(Comparison-C) และการบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI). คะแนนของหมวดผลลัพธ์เป็นการ
ประเมินภาพรวมของผลการด�ำเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยผลลัพธ์ทั้ง 4 ดังนี้
ระดับ (Level-Le) หมายถึง ผลการด�ำเนินการในปัจจุบันของตัววัดด้วยมาตรวัดที่เหมาะสม.
แนวโน้ม (Trend-T) หมายถึงอัตราของการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ หรือความต่อเนื่องของ
ผลการด�ำเนินการที่ดีในประเด็นที่ส�ำคัญ (ความลาดชันของชุดข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป).
การเปรียบเทียบ (Comparison-C) หมายถึง ผลการด�ำเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่นที่เหมาะสม เช่น คู่แข่ง หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกัน หรือระดับเทียบเคียง.
การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของตัววัดผลลัพธ์ต่าง ๆ
(มักมีการจ�ำแนกประเภท) ที่ระบุผลการด�ำ เนินการด้านลูกค้ารายส�ำ คัญ ผลิตภัณฑ์ ตลาด
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ระดับองค์กร ตามที่ปรากฏอยู่ในโครงร่างองค์กร
และในหมวดกระบวนการ.
ในการให้คะแนนหมวดผลลัพธ์ ให้พิจารณาข้อมูลระดับผลการด�ำเนินการ แนวโน้ม และ      
ตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสมของตัววัดและตัวชี้วัดที่ส�ำคัญขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการกับ           
ข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญขององค์กร. หมวดผลลัพธ์ควรแสดงข้อมูลความครอบคลุมของผลการด�ำเนินการ
ตามที่รายงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ขององค์กร.
ถ้ากระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง องค์กร
ควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย.
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“ความสำ�คัญ” ในการพิจารณาคะแนน
(“Importance” as a Scoring Consideration)
ประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณาในการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ   “ความส�ำคัญ”
ของกระบวนการและผลลัพธ์ตอ่ ปัจจัยส�ำคัญทางธุรกิจ ทีแ่ สดงไว้ในรายงานวิธกี ารและผลการด�ำเนินงาน.
องค์กรควรระบุเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญที่สุดไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อต่าง ๆ เช่น หัวข้อ 2.1, 2.2,
3.2, 5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความต้องการที่ส�ำคัญของลูกค้า  สภาพแวดล้อม       
ด้านการแข่งขัน ความต้องการของบุคลากร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ และแผนปฏิบัติการ.

จากการตั้งรับปัญหาสู่การสร้างนวัตกรรม
(From Fighting Fires to Innovation)

ระบบการให้คะแนน

วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
(How to Score an Item Response)
การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ควรยึดแนวทางดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแนวทางการให้คะแนน (หน้า 162-165).
2. พิจารณาว่าช่วงคะแนนใด (เช่น 30–45%, 50-65% หรือ 70–85%) อธิบาย “ระดับความ
ส�ำเร็จขององค์กรได้ใกล้เคียงที่สุด” ดังที่รายงานไว้ในการตอบในหัวข้อนั้น. เลือกช่วงคะแนนโดย
พิจารณาจากภาพรวมของปัจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการ (ADLI) หรือปัจจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ์ (LeTCI).
ช่วงคะแนนที่ให้จะเป็นช่วงคะแนนที่สะท้อนการตอบรายงานในภาพรวมได้ดีที่สุด โดยไม่เป็นการ
แจงนับหรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละปัจจัย. ทั้งนี้ จะไม่ใช้ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเป็น       
“ตัวกัน (gate)” ให้คะแนนไม่สามารถขยับขึ้นไปในช่วงคะแนนที่สูงกว่านั้น. ช่วงคะแนนที่อธิบาย
“ระดับความส�ำเร็จขององค์กรทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ ” ไม่จำ� เป็นต้องสมบูรณ์แบบ และมักมีความไม่สมบูรณ์
ในบางปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินในหมวด 1-6  (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้.
3. อ่านช่วงคะแนนถัดไปที่สูงขึ้นไปหรือต�่ำลงมา. การตัดสินใจให้คะแนน (เช่น 55% หรือ 60%)
ภายในช่วงคะแนนที่เลือกไว้ ต้องประเมินว่าค�ำตอบในหัวข้อนั้น ๆ ในภาพรวมใกล้เคียงกับเนื้อหา
ที่อธิบายในช่วงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต�่ำลงมาเพียงใด.

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้จากการดับเพลิงสู่นวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย
การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะส�ำคัญขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง. การเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจะช่วยผลักดันองค์กรจากระดับเบื้องต้นที่มุ่งตั้งรับปัญหา 
ไปสู่ระดับสูงสุดของการปรับปรุงอย่างทั่วถึง การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม.

ผูท้ รี่ บั ผิดชอบโดยตรงเกิดความตระหนกตกใจกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เน้นการหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพือ่ คลีค่ ลายสถานการณ์นนั้ ให้กลับสูส่ ภาวะปกติอย่าง
รวดเร็ว. คล้ายกับเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ เร่งวิง่ ลากสาย
ดับเพลิงเพื่อดับเพลิงให้เร็วที่สุด เท่าที่จะท�ำได้.

1
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ขั้นที่ 1 การตั้งรับปัญหา
(Reacting to the Problem) (0-5%)
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ขั้นที่ 2 รณรงค์ ให้เกิดการปรับปรุง
(General Improvement Orientation) (10-25%)
องค์กรโดยผู้ที่รับผิดชอบแสวงหาเครื่องมือหรือ
ก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถ
รับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น. เทียบได้กับการที่องค์กรติดตั้ง
ท่อและสายดับเพลิงจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วในการดับเพลิงและลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ .

2

ขั้นที่ 3 การปรับปรุงและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
(Systematic Evaluation and Improvement) (30-45%)
องค์กรเริ่มมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อประเมิน
จุดที่เป็นความเสี่ยงหรือสาเหตุของปัญหา  เพื่อหาทาง
รับมือกับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตรงจุดนัน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้ . เทียบได้กบั การที่องค์กรประเมินว่า
พื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ และติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและหัวรดน้ำ (Heat Sensors
and a Sprinkler System) เป็นพิเศษ พร้อมทั้งแผนการ
รับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้น.

3

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ทบทวนและกำ�หนดกลยุทธ์ปรับปรุง
(Learning and Strategic Improvement) (50-65%)
องค์กรด�ำเนินการบริหารจัดการเชิงป้องกันการเกิด
อั ค คี ภั ย อย่ า งเป็ น ระบบมากขึ้ น . เที ย บได้ กั บ
การทีอ่ งค์กรติดตัง้ ระบบตรวจจับความร้อนและหัวรดน�ำ้
ในบริเวณกว้าง เพื่อช่วยเตือนภัยให้ทราบเมื่อระดับ
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถท�ำให้เกิดเพลิงไหม้และ
รดน�้ำดับไฟได้.
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์องค์กรและสร้างนวัตกรรม
(Organizational Analysis and Innovation) (70-100%)
องค์กรเริ่มมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อประเมิน
จุดที่เป็นความเสี่ยงหรือสาเหตุของปัญหา  เพื่อหาทาง
รับมือกับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตรงจุดนัน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้ . เทียบได้กบั การที่องค์กรประเมินว่า
พื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ และติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและหัวรดนำ้ (Heat Sensors
and a Sprinkler System) เป็นพิเศษ พร้อมทั้งแผนการ
รับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้น.

4

5

ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ
(Steps toward Mature Processes)
ตัวช่วยในการตรวจประเมินและให้คะแนนในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
1. ตั้งรับปัญหา (Reacting to Problems) (0–25%)
การปฏิบัติการมีในลักษณะเป็นกิจกรรม
มากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะ
ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้า.
ขาดการก�ำหนดเป้าประสงค์ที่ดี.
2. แนวทางเริ่มเป็นระบบ (Early Systematic Approaches) (30 – 45%)
องค์กรอยูใ่ นขัน้ เริม่ ต้นของการปฏิบตั กิ าร โดย
กระบวนการทีส่ ามารถท�ำซ�ำ้ ได้. มีการประเมินผล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และการปรับปรุง และเริม่ มีการประสานงานบ้าง
และการปฏิบัติการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร. มีการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ.
3. แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Aligned Approaches) (50–65%)
การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่สามารถท�ำซ�้ำได้ และมีการประเมินผลอย่าง
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
สม�่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปัน
และการปฏิบัติการ
ความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร. กระบวนการตอบสนอง
กลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญขององค์กร.

ระบบการให้คะแนน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และการปฏิบัติการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และการปฏิบัติการ

การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่สามารถท�ำซ�้ำได้ และมีการประเมินผลอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ การเปลีย่ นแปลงและการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ. การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการ
แบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การ
ท�ำงานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
ใช้ ก ระบวนการและตั ว วั ด ในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
การปฏิบัติการที่ส�ำคัญ.

TQA Criteria for Performance
Excellence Framework 2020-2021

4. แนวทางที่มีบูรณาการ (Integrated Approaches) (70–100%)
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Process Scoring Guidelines
(For Use with Categories 1–6)
SCORE

0%
or
5%

PROCESS

• No SYSTEMATIC APPROACH to item questions 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)

• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to the BASIC QUESTION in the item is evident. (A)
10%, 15%, • The APPROACH is in the early stages of DEPLOYMENT in most areas or work units, inhibiting progress in
20% or
achieving the BASIC QUESTION of the item. (D)
25% • 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)
• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the BASIC QUESTION in the item, is evident. (A)
30%, 35%, • The APPROACH is DEPLOYED, although some areas or work units are in early stages of DEPLOYMENT. (D)
40% or • The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to evaluation and improvement of KEY PROCESSES is evident. (L)
45% • 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)

TQA Criteria for Performance
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• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the OVERALL QUESTIONS in the item, is evident. (A)
50%, 55%, • The APPROACH is well DEPLOYED, although DEPLOYMENT may vary in some areas or work units. (D)
60% or • A fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement PROCESS and some organizational LEARNING,
including some INNOVATION, are in place for improving the efficiency and EFFECTIVENESS of KEY PROCESSES. (L)
65%
• The APPROACH is ALIGNED with your overall organizational needs as identified in response to the
Organizational Profile and other process items. (I)
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• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to MULTIPLE QUESTIONS in the item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, with no significant gaps. (D)
70%, 75%, • Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING, including INNOVATION,
80% or
are KEY management tools; there is clear evidence of refinement as a result of organizational-level ANALYSIS
85%
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)

90%, 95%
or 100%

• 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)

แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ
(Process Scoring Guidelines) (หมวด 1-6)
คะแนน

กระบวนการ (หมวด 1-6)

0%
หรือ
5%

• ไม่มแี นวทางอย่างเป็นระบบทีต่ อบค�ำถามของหัวข้ออย่างชัดเจน. มีสารสนเทศน้อย /ไม่ชดั เจน /ไม่ตรงประเด็น. (A)
• แทบไม่ปรากฏหลักฐานการน�ำแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ. (D)
• ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง (Improvement Orientation). มีการปรับปรุงเมือ่ เกิดปัญหา. (L)
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร. แต่ละพื้นที่หรือหน่วยงานด�ำเนินการ
อย่างเอกเทศ. (I)

50%, 55%,
60% หรือ
65%

• ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลทีต่ อบค�ำถามย่อยของหัวข้อ. (A)
• มีการน�ำแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ. (D)
70%, 75%, • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ขอ้ มูลจริง และมีการเรียนรูใ้ นระดับองค์กร รวมถึงการสร้าง
80% หรือ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการจัดการ. ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอันเป็น
ผลจากการวิเคราะห์และการแบ่งปันระดับองค์กร. (L)
85%
• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ. (I)
• ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลทีต่ อบค�ำถามย่อยของหัวข้ออย่างครบถ้วน. (A)
• มีการน�ำแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในพื้นที่
หรือหน่วยงานใด ๆ. (D)
90%, 95% • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ในระดับองค์กรผ่านการสร้าง		
หรือ 100% นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร. ปรากฏหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการแบ่งปัน. (L)
• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ. (I)
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30%, 35%,
40% หรือ
45%

• ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลทีต่ อบค�ำถามพืน้ ฐานของหัวข้อ. (A)
• มีการน�ำแนวทางไปถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ ถึงแม้วา่ บางพืน้ ทีห่ รือบางหน่วยงานเพิง่ อยูใ่ นขัน้ เริม่ ต้นของการถ่ายทอดสู		
่
การปฏิบัติ. (D)
• ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส�ำคัญ. (L)
• เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร และในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ. (I)
• ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบค�ำถามโดยรวมของหัวข้อ. (A)
• มีการน�ำแนวทางไปถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็นอย่างดี ถึงแม้วา่ อาจแตกต่างกันในบางพืน้ ทีห่ รือบางหน่วยงาน. (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ขอ้ มูลจริง และมีการเรียนรูใ้ นระดับองค์กรรวมถึง
การสร้างนวัตกรรมในบางเรือ่ ง เพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทีส่ ำ� คัญ. (L)
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการโดยรวมขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ. (I)

ระบบการให้คะแนน

• ปรากฎหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบค�ำถามพื้นฐานของหัวข้อ. (A)
10%, 15%, • การน�ำแนวทางไปถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ยิ งั อยูใ่ นขัน้ เริม่ ต้นในเกือบทุกพืน้ ทีห่ รือหน่วยงาน ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการ
20% หรือ บรรลุคำ� ถามพื้นฐานของหัวข้อ. (D)
25% • ปรากฏหลักฐานว่าเริม่ เปลีย่ นแปลงจากการปรับปรุงเมือ่ เกิดปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทัว่ ไป. (L)
• มีแนวทางทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพืน้ ทีห่ รือหน่วยงานอืน่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปญั หา. (I)
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Results Scoring Guidelines
(For Use with Category 7)
SCORE

0%
or
5%

RESULTS

• 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 QUESTION in the item,
10%, 15%, and early good PERFORMANCE LEVELS are evident. (Le)
20% or • Some TREND data are reported, with some adverse TRENDS evident. (T)
25% • 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 QUESTION in the item. (Le)
30%, 35%, • Some TREND data are reported, and most of the TRENDS presented are beneficial. (T)
40% or • Early stages of obtaining comparative information are evident. (C)
45% • RESULTS are reported for many areas of importance to the accomplishment of your organization’s MISSION. (I)
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• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive to the OVERALL QUESTIONS in the
item. (Le)
50%, 55%, • Beneficial TRENDS are evident in areas of importance to the accomplishment of your organization’s MISSION. (T)
60% or • Some current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against relevant comparisons and/or BENCHMARKS
65%
and show areas of good relative PERFORMANCE. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY CUSTOMER, market, and PROCESS
requirements. (I)
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• Good-to-excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive to MULTIPLE QUESTIONS in   
the item. (Le)
cial TRENDS have been sustained over time in most areas of importance to the accomplishment of your
70%, 75%, • Benefi
zation’s MISSION. (T)
80% or • organi
Many to most TRENDS and current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against relevant comparions
85%
and/or BENCHMARKS and show areas of leadership and very good relative PERFORMANCE. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY CUSTOMER, market, PROCESS, and ACTION
PLAN requirements. (I)
• Excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are reported that are fully responsive to the MULTIPLE
QUESTIONS in the item. (Le)
90%, 95% • Beneficial TRENDS have been sustained over time in all areas of importance to the accomplishment of your
organization’s MISSION. (T)
or 100%
• Industry and BENCHMARK leadership is demonstrated in many areas. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS and PROJECTIONS are reported for most KEY CUSTOMER, market,
PROCESS, and ACTION PLAN requirements. (I)

แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์
(Results Scoring Guidelines) (หมวด 7)
คะแนน

0%
หรือ
5%

ผลลัพธ์ (หมวด 7)

• ไม่มีการรายงานผลการด�ำเนินการขององค์กร หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในหัวข้อที่รายงาน. (Le)
• ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือแสดงแนวโน้มเชิงลบเป็นส่วนใหญ่. (T)
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร. (I)

• มีการรายงานระดับผลการด�ำเนินการที่ดี ตอบค�ำถามพื้นฐานของหัวข้อ. (Le)
30%, 35%, • มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี. (T)
40% หรือ • เริ่มมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
45% • มีการรายงานผลลัพธ์หลายเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร. (I)
• มีการรายงานระดับผลการด�ำเนินการที่ดี ตอบค�ำถามโดยรวมของหัวข้อ. (Le)
50%, 55%, • แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร. (T)
60% หรือ • ผลการด�ำเนินการในปัจจุบันบางเรื่องดีกว่าคู่เทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม. (C)
65% • มีการรายงานผลการด�ำเนินการขององค์กรที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ส�ำคัญส่วนใหญ่
ความต้องการของตลาดที่ส�ำคัญส่วนใหญ่ และข้อก�ำหนดของกระบวนการที่ส�ำคัญส่วนใหญ่. (I)

ระบบการให้คะแนน

• มีการรายงานผลการด�ำเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องที่ตอบค�ำถามพื้นฐาน
10%, 15%, ของหัวข้อ และมีระดับผลการด�ำเนินการที่เริ่มดี. (Le)
20% หรือ • มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มเชิงลบ. (T)
25% • แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
• มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร. (I)

• มีการรายงานระดับผลการด�ำเนินการที่ดีเลิศ ตอบค�ำถามย่อยของหัวข้ออย่างครบถ้วน. (Le)
• มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ส�ำคัญทุกเรื่องซึ่งจะท�ำให้บรรลุพันธกิจขององค์กร. (T)
90%, 95% • แสดงถึงความเป็นผู้น�ำทั้งในธุรกิจและเป็นผู้น�ำส�ำหรับการเทียบเคียงในหลายด้าน. (C)
หรือ 100% • มีการรายงานผลการด�ำเนินการและการคาดการณ์ผลการด�ำเนินการขององค์กรที่ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้าที่ส�ำคัญส่วนใหญ่ ความต้องการของตลาดที่ส�ำคัญส่วนใหญ่ และข้อก�ำหนดของ
กระบวนการและแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่. (I)
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• มีการรายงานระดับผลการด�ำเนินการที่ดีถึงดีเลิศ ตอบค�ำถามย่อยของหัวข้อ. (Le)
มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ส�ำคัญส่วนใหญ่ซึ่งจะท�ำให้บรรลุพันธกิจขององค์กร. (T)
70%, 75%, •• มีมีแแนวโน้
มและระดับผลการด�ำเนินการในปัจจุบันหลายเรื่องถึงส่วนใหญ่ ดีกว่าคู่เทียบ และ/หรือ
80% หรือ ระดันวโน้
บเทียบเคียง และมีผลการด�ำเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้น�ำในระดับดีมาก. (C)
85% • มีการรายงานผลการด�
ำเนินการขององค์กรที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ส�ำคัญส่วนใหญ่
ความต้องการของตลาดทีส่ ำ� คัญส่วนใหญ่ และข้อก�ำหนดของกระบวนการและแผนปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่. (I)
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กระบวนการตรวจประเมินและอนุมัติรางวัล
รับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review
ตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review
ใช

ไมใช

> 550 คะแนน

> 330 คะแนน

ไมใช

องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report

ใช

ตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit

ตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit
ไมใช

> 650 คะแนน

ใช
ใช

> 350 คะแนน

พิจารณาคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
ขององคกรระดับ World Class และคุณคา
ของการไดรับรางวัล

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองคกร
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
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องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report

ไมใช
ใช

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองคกร
เพื่อรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC+ และ TQC)

อนุมัติรางวัลิคุณภาพแหงชาติ (TQA)
รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC+ และ TQC)
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ไมใช

พิธีมอบรางวัล

องคกรรับรายงานปอนกลับ
Feedback Report
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความส�ำเร็จของรางวัลคุณภาพแห่งชาติเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการน�ำ
เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ นี้ ไ ปใช้ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศไทย. การสนับสนุนเหล่านี้มีในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การให้งบประมาณสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ความส�ำเร็จ การอาสาสมัคร และการให้
ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติคงความเป็น
รางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทย. บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงาน และกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรของไทยให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด�ำเนินการ
ที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก. ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ จั ด สรรงบประมาณผ่ า นสถาบั น เพิ่ ม ผลิ ต แห่ ง ชาติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น และติ ด ตามความส� ำ เร็ จ
ของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ
และเอกชนจวบจนทุกวันนี้.
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA National Committee)
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและเอกชน เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
• พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสมัคร เกณฑ์การตัดสินรางวัล เกณฑ์คะแนนกระบวนการตรวจ
ประเมิน และเกณฑ์การมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
• พิจารณาอนุมัติรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การมองรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
• แต่งตั้งและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ หรือคณะท�ำงาน.
โดยมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและเอกชน มีความเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ
ท�ำหน้าที่พัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้แก่

ระบบการให้คะแนน

ความสำ�เร็จของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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1) คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
• กลั่นกรอง และเสนอข้อคิดเห็นในด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมิน.
• เสนอแนวทางการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
• เสนอรายชื่อผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
• พิจารณารายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
2) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
• กลัน่ กรอง และเสนอข้อคิดเห็นในด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรูต้ อ่ สาธารณะ.
• กระตุ้นให้องค์กรน�ำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้.
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors)
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งอาสาสมัคร
ท�ำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน. ผู้ตรวจประเมินมีบทบาทส�ำคัญในการตรวจ
ประเมินและจัดท�ำรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ให้แก่องค์กรผู้สมัครขอรับรางวัล รวมถึง
การน�ำเสนอรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติต่อส�ำนักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค และเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. ในแต่ละปี ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติด�ำเนินการสรรหา
และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมที่เข้มข้น เพื่อให้ได้ผู้
ตรวจประเมินที่พร้อมในด้านคุณสมบัติ คุณธรรม และจริยธรรม. นอกจากนี้ ผู้ตรวจประเมินทุกคน
ยังต้องเข้ารับการฝึกอบรมประจ�ำปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. ผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมจะขึน้ ทะเบียนเป็นผูต้ รวจประเมินประจ�ำ
ปีเพื่อท�ำหน้าที่ในปีนั้น ๆ. นอกจากท�ำหน้าที่ในการตรวจประเมินแล้ว ผู้ตรวจประเมินยังมีบทบาท
ส�ำคัญในการเผยแพร่และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่ หน่วยงาน สมาคม
และชุมชนทางวิชาชีพต่าง ๆ.
สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Office of Thailand Quality Award: OTQA)
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ โดยมีผู้อ�ำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ น�ำนโยบายไปบริหาร
จัดการ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เพือ่ เผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนน�ำเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ด�ำเนินการในระดับมาตรฐานโลก ซึง่ เมือ่ มีการขยายการด�ำเนินงานไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะส่งผลต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้.
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