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กระบวนการ (process) หมายถึงกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภายในและภายนอกส่วนราชการ กระบวนการ
ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาท างานร่วมกัน
ตามข้ันตอนหรือการปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ (ท่ีมา : ส านักงานก.พ.ร.) 

ลีน (LEAN) แนวคิดและเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการท างานเพื่อลดความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้ึนในทุกกระบวนการ แนวคิดของลีนว่ามีหลักการ ส าคัญ 5 ประการคือ 1) การระบุ
ส่วนท่ีมีคุณค่าของ กระบวนการ (Value) 2) การก าหนดสายธารแห่งคุณค่าทุกข้ันตอน 
(Value stream) 3) การสร้างทิศทางให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง (Flow) 4) การใช้
ระบบการดึงคุณค่า (Pull system) 5) การสร้างความสมบูรณ์แบบ (Pursue perfection) 
(ท่ีมา: Womack & Jones) 

Lean Government เป็นแนวคิดท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยลดความ
สูญเสีย ท้ังในส่วนของภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เหลือแต่เน้ือแท้ในการท างาน  
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะต้องมีน้ าหนักเท่า ๆ กันจึงจะถือว่าเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่ง 3 องค์ประกอบท่ีส าคัญน้ัน ได้แก่ 
 1. ประชาชน ได้รับประโยชน์สุข 
 2. กระบวนงาน มีการลดความสูญเสียในการท างาน 
 3. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจะต้องเคารพในความเป็น
ปัจเจกบุคคล 
(ท่ีมา : ส านักงานก.พ.ร.) 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
chain) 

เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กระบวนการสร้างมูลค่า จากต้นน้าถึงปลายน้า ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่
จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบจนถึงปลายทางในการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าหรือ
บริการท่ีถูกส่งต่อถึงผู้บริโภคโดยตรง จากน้ันจึงวิเคราะห์ในแต่ละข้ันตอนของห่วงโซ่ว่า 
ผู้ผลิตรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนในข้ันตอนการผลิตสินค้า
หรือบริการจะสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในแต่ละข้ันตอนหรือกระบวนการ ได้
อย่างไร ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์เหล่าน้ีจะส่งผลให้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอน
ของห่วงโซ่มูลค่าได้รับประโยชน์มากข้ึน (ท่ีมา: ส านักงาน ก.พ.) 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) 

เครื่องมือเชิงกระบวนการในการบริหารจัดการแบบบูรณาการท้ังกระบวนการ  (ต้ังแต่     
ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด (ส าหรับภาครัฐคือ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ) และเพื่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (ส าหรับ
ภาครัฐคือประชาชน) เป็นการ “ผลัก” (Push) จากต้นน้ า กลางน้ า ไปยังปลายน้ า คือ
ประชาชน ในกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทานน้ัน สิ่งท่ีส าคัญคือ การบริหาร การไหล
ของข้อมูล การบริหารทรัพยากรท้ังของเราและของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และการบริหารเครือข่าย
ของคู่ค้า ท้ังน้ีก็เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (ท่ีมา: ส านักงาน ก.พ.) 

ระดับเทียบเคียง 
(Benchmark) 

กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงวิธีปฏิบัติการและผลการด าเนินการท่ีเป้นเลิศของ
กิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกส่วนราชการ 

ข้อก าหนดท่ีส าคัญ (Key 
requirement) 

สิ่งท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผุ้รับบริการ ผุ้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 
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KAIZEN แปลตามศัพท์ภาษาญี่ปุ่นว่า “การปรับปรุง” (Improvement) เป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้ใน
การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน 
ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ หัวใจส าคัญอยู่ท่ีต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่มีท่ีสิ้นสุ ด 
(Continuous Improvement) 

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีเป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ใน 
กระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังให้คุณภาพเป็นเลิศ 
เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลก าไร โดยต้นทุนท่ีซิกซ์ ซิกมาให้ความสนใจ คือ ต้นทุน
คุณภาพ (Cost of Quality) 

PDCA เป็นแนวคิดท่ีเน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาข้ึนเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่ง
ถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลาย มากข้ึน เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards 
Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรน้ีจึงมี
อีกช่ือหน่ึงว่า “Deming Cycle” 
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 
1) Plan คือ การวางแผน 
2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 
3) Check คือ การตรวจสอบ 
4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 
ทุกครั้งท่ีการด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ท่ีมา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 
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