
กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลศิรัฐ

1

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การตามเกณฑ ์PMQA 4.0

(Application Report)



วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด

ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



4ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ระบบราชการ 4.0

5ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



คุณลักษณะของระบบราชการ 4.0

6ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



เกณฑ์การประเมินองค์กรชั้นเลิศ

ลักษณะส าคญัขององคก์าร

สภาพแวดลอ้ม, ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

3. การใหค้วามส าคญั

กับผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การน าองคก์าร

2. การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ

การปฏิบตักิาร

5. การมุง่เนน้

บุคลากร

7.ผลลพัธ์

การด าเนนิการ

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู้

1. OP 13 ค าถาม

2.  เกณฑ ์PMQA 7 หมวด 90 ค าถาม

7ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการ

น า

องค์การ

สร้างสรรค์เพ่ือ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

บรรลุ

วัตถุประสงค์

หลักขององค์กรตอบสนองความ

ต้องการใน

ปัจจุบัน

สินค้า

คุณค่า
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value 

Focus

Operation

ระบบการ

น า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงานเพื่อ

ส่งมอบคุณค่า

ระบบการ

น า

องค์การ
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ความเชื่อมโยง PMQA กับ ระบบราชการ 4.0

11ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ระดับการพฒันา 3 ระดับ

12ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



13ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

14ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ปฏิทินการรับสมัครและแนวทางการพิจารณารางวัลฯ

15ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



เอกสารการสมัครขอรับรางวัลเบือ้งต้น (รอบที่ 1)

16ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



แบบฟอร์มที่ 2: ลักษณะส าคัญขององค์การ

17ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



แบบฟอร์มที่ 3: ประเมินผลการด าเนินการ (PMQA 4.0)

18ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



แบบฟอร์มที่ 3: ประเมินผลการด าเนินการ (PMQA 4.0)

19ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



แบบฟอร์มที่ 4: ตัวชี้วัดหมวดที่ 7

20ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



เอกสารประกอบการสมัครรอบ 2 (กรณีผ่านรอบแรก)

21ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



เอกสารประกอบการสมัครรอบ 2 (กรณีผ่านรอบแรก)

22ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ลักษณะส าคัญขององค์กร : ประมาณ 5 หน้า (ไม่มีคะแนน)

• อธิบายโครงร่างองค์กรตามแนวค าถาม 13 ข้อ ที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงทิศทาง

การด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการขององค์กร

• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

• ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

ส่วนที่ 1:  ลกัษณะส าคัญขององค์กร 
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P. ลักษณะส าคัญขององค์กร

24

ข. บริบทเชิง

ยุทธศาสตร์

(1) พันธกิจหรอืหนา้ที่

ตามกฎหมาย (เพ่ิม : 

ความส าคัญเชิง

เปรียบเทียบ)

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม

(เพิ่ม: สมรรถนะหลัก

ของส่วนราชการ)

(3) ลักษณะโดยรวมของ

บุคลากร

(4) สินทรัพย์ : อาคาร

สถานที่ เทคโนโลยี

อุปกรณ์และสิ่ง

อ านวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อบังคับที่

ส าคัญ

(6) โครงสร้างองค์กร

(7) ผู้รับบรกิารและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและ

ระดับกลุ่มเป้าหมาย

(8) ส่วนราชการหรอืองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกันในการ

ให้บริการหรอืส่งมอบ

งานต่อกัน

(9)  สภาพแวดล้อมด้านการ

แข่งขันการแขง่ขนัทั้ง

ภายในและภายนอก

ประเทศ

(10) การเปล่ียนแปลงดา้น

การแข่งขนั (ถ้ามี)

(11) แหล่งข้อมูลเชงิ

เปรียบเทียบ

(12) ความท้าทายเชิง

กลยุทธแ์ละความ

ได้เปรียบเชงิกลยุทธ์

ของส่วนราชการใน

ด้านพันธกิจ ด้านการ

ปฏิบัติการ ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม

และด้านบุคลากร

ค. ระบบการปรับปรุง

ผลการด าเนินการ

(13) องค์ประกอบส าคัญ

ของระบบการ

ปรับปรุงผลการ

ด าเนินการรวมทั้ง

กระบวนการ

ประเมินและการ

ปรับปรุงโครงการ

และกระบวนการที่

ส าคัญของ

ส่วนราชการ

1.ลักษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององค์การ

ก. สภาพแวดล้อมด้าน

การแข่งขัน

ก.สภาพแวดล้อมของ

ส่วนราชการ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับ

องค์การ



1. ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

Organizational Profile
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พันธกิจ ผลผลิต/บริการตามพันธกิจ กลไกการเข้าถึง/ส่งมอบ

26



ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่

27
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มาก

ปานกลาง

น้อย

ความเข้มแข็ง และขีดความสามารถการแข่งขันขององค์การ

อ่อนแอ ปานกลาง แข็งแรง



เหตุผลที่องค์การก่อตั้งขึ้น 

และยังด ารงอยู่

เป้าประสงค์

(Purpose)

ภาพความส าเร็จในอนาคต

ที่องค์การต้องการเป็น

หรือ ต้องการไปให้ถึง

วิสัยทัศน์

(Vision)

สิ่งที่องค์การยึดถือ

เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน

ค่านิยม

(Values)

ความสามารถหลักขององค์การ

ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ

สมรรถนะหลัก

(Competency)
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ประเภท ข้อก าหนด

พื้นฐาน

ข้อก าหนด

พิเศษ

อัตราก าลัง เพศ อายุเฉลี่ย จ านวนที่จะ

เกษียนในปี

..

ระดับความ

ผูกพัน

องค์ประ

กอบความ

ผูกพัน
ก าหนดไว้ จ านวนจริง ชาย หญิง

ระบบงาน/พันธกิจ...................
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พันธกิจ สินทรัพย์ที่ส าคัญ ความสามารถ(สมรรถนะ)
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พันธกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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1. ลักษณะองค์การ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

Organizational Profile
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ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใคร ต้องการ/

คาดหวัง

ใคร ต้องการ/

คาดหวัง
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ผลผลิต/บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการท างานร่วมกัน กลไกในการสื่อสาร
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2. สภาวการณ์ขององค์การ

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

Organizational Profile
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37

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขันของการทอ่งเที่ยวไทย
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ส ารวจการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

39

ประเด็นการแขง่ขัน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก



ประเภทการแข่งขัน คู่เทียบ แหล่งข้อมูล ข้อจ ากัด

40



2. สภาวการณ์ขององค์การ

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์

Organizational Profile
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42

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ด้านการบรรลพุันธกิจ

ด้านการปฏิบตัิการ

ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม

ด้านบุคลากร



2. สภาวการณ์ขององค์การ

ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ

Organizational Profile
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แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

45

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบา้งจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในด้านของการเป็นระบบราชการ 4.0 

- เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- องค์กรสมรรถนะสูงและทนัสมัย

แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ
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Evaluate & Learning

Driving Force

Resistance Force

Strategic Management Model

Expected

Results

Target

Group

Products & 

Services

+

Values

Key

Process

Resources 

Supporting

Process

Strategy & Planning

Leadership

Copyright ©2013 KITTINAT PANOMRIT
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48ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร.



ผลลัพธ์หมวด 7 - LeTCI

49

Le Level ระดับของผลการด าเนินการ

T Trend แนวโน้มเพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการ เปลี่ยนแปลง

C Compare เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่เหมาะสม

I Integration ตัววัดผลการด าเนินงานสะท้อนสมรรถนะที่ส าคัญขององค์การ

ครบถ้วน



ส่วนที่ 2: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA 4.0

50



ความเป็นเลิศ

51

แสดงให้เห็นด้วย

กระบวนการ(ระบบ)ในปัจจุบัน

พิสูจน์ด้วย

ผลลัพธ์ในอดีต

ยั่งยืนด้วย

แผนงานในอนาคต



แนวทางการประเมินหมวดที่ 1-6

A Approach วิธีการที่ใช้เพื่อใหง้านขององค์กรบรรลผุล รวมทั้งความมีประสิทธิผลของวิธีการน้ัน

D Deployment การน า approach ที่วางไว้สู่การปฏิบัตใินหน่วยงานที่เกีย่วข้องอย่างคงเส้นคงวา

R Result ผลการพัฒนาของส่วนราชการที่สอดคลอ้งกับคณุลกัษณะระบบราชการ 4.0

- ระดับ Basic: ตอบสนองพันธกิจและหน้าทีข่องส่วนราชการ มีแนวคิดริเร่ิมไปสู่ระบบราชการ 

4.0

- ระดับ Advance: ผลเชื่อมโยงกับความต้องการและบรรลเุป้าหมายของประเทศ มีแนวทางการ

พัฒนาชัดเจนตามแนวทางระบบราชการ 4.0

- ระดับ Significance: มีการบูรณาการทกุภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางระบบ

ราชการ 4.0 จนเกิดผล
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หมวด 1 การน าองค์การ
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สร้าง Attitude motivation
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Atmosphere

(บรรยากาศ)

Attitude

(ทัศนคติ)

Action

(ลงมือท า)

My Movie.wmv


ก าหนดเป้าหมาย 2 ประเภท

55

เป้าหมายที่จ าเป็นต้องบรรลุตามเป้า

(Committed KPI)

• เป้าหมายที่จ าเป็นต้องท าให้ส าเร็จเพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ

• ต้องท าให้ดต้ามเป้า ส าเร็จตามเวลา

• เป็นส่ิงที่ทีมงาน Committed

• วัดผลที่การบรรลตุามเป้า

เป้าหมายที่ท้าทาย/สร้างแรงบันดาลใจ

(Aspirational KPI)

• Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

• ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ออกแบบมาใหท้ า

ส าเร็จภายในปีเดียว ท าต่อเนื่อง

• ใช้กระตุ้นให้ทีมคดินอกกรอบ ค้นหา

วิธีการใหม่ ๆ 

• ไม่วัดผลที่การบรรลตุามเป้า แต่วัดที่

ความพยายาม



หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

56

4 หลักส าคัญ 10 หลักย่อย

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

(New Public Management)

1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness)

1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)

2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 2.1 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)

2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law)

2.4 ความเสมอภาค (Equity)

3. ประชารัฐ (Participatory State) 3.1 การมีส่วนร่วม/การแสวงหาฉันทามติ

(Participation/Consensus Oriented)

3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization)

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 

(Administrative Responsibility)

4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)



การประเมินความเสี่ยง
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ประเด็นในการพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงตาม ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเข้มข้นของ

การควบคุม/การตรวจสอบ 

(Internal Control)

ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Consequence )

ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

Balance



Risk-Control-Internal Auditing
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Risk Control

 ✓ Wastes

✓  Unacceptable

• วัตถุประสงค์ ที่ไม่มี การควบคุม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

• การควบคุม โดยปราศจาก ความเสี่ยง คือความสูญเสียด้านทรัพยากร

• ความเสี่ยง ที่ปราศจาก การควบคุม เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

• การตรวจสอบภายใน ท่ีไม่ครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยง และการควบคุม เป็นเรื่อง

ที่เสียเวลา 

• รายงานสิ่งผิดปกติ Abnormality Report “Risk Based Auditing”



กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง: 4T Strategy
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ยอมรับ

Take

หลีกเลี่ยง/ก าจัด

Terminate

ถ่ายเท

Transfer

สร้างระบบเฝ้าระวัง(Monitor) ถ้าเกิดปัญหา

แก้ไปตามสถานการณ์

เปลี่ยนวิธีการ ใช้วิธีการอื่นเพื่อหลีกเลีย่งความเสี่ยง

ลดผลกระทบ

Treat

หลีกเลี่ยงการด าเนินการแบบเตม็รูปแบบ

โดยด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง (Pilot project)

เช่นการท าประกันความเสียหายของโครงการ 

หรือด าเนินการใหผู้้อื่นรับผดิชอบแทน (การ

ขายต่อ)



จุดมุ่งหมายของการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

60Cr. อ.สัญญา เศรษฐพิทยากุล 

(บ.Trinitech)



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

61



ใช้ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจ

62

Special

Capabilities

Internal

Business

Landscape

External

Match

Superior Performance

กลยุทธ์ คือการอธิบายว่า องค์กรจะใช้ขีดความสามารถ ที่มีไปสร้างคุณค่าอะไร และจะสร้างขีดความสามารถอะไร

ใหม่ในอนาคต ในการตอบสนองต่อสภาพภูมิทัศน์ทางธุรกิจ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ



ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์
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แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ 

การเลือกอะไรที่จะไม่ท า

กลยุทธ์ไม่ใช่การท าใหเ้กดิแผนที่

สมบูรณ์ 

✓ แต่กลยุทธ์ตอ้งถูกปรับเปลีย่นให้

เข้ากับสถานการณ์จริง 

✓ สมมติฐานที่ใช้สร้างกลยุทธ์ตอ้ง

ถูกทดสอบและตรวจสอบอย่าง

สม่ าเสมอ

กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับ

✓ การเลือกท ากจิกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดการด าเนินการที่

เป็นเลิศ

✓ การไม่เลือกท ากจิกรรมที่ไม่

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กร

กลยุทธ์ คือ ความพยายาม

อย่างเป็นระบบเพ่ือท าให้

เกิดผลการด าเนินการที่

เป็นเลิศ

กลยุทธ์ไม่ใช่การเลอืกวิธีการทีด่ี

ที่สุดในการแข่งขนั แต่กลยุทธ์

เกี่ยวข้องกับ

✓ การสร้างความแตกต่าง

✓ วิธีการแขง่ขนั

✓ การสร้างมูลคา่เพิ่มที่โดดเดน่ 

ด้วยการด าเนินการทีแ่ตกตา่ง

จากคู่แขง่   

กลยุทธ์มีองค์ประกอบ

หลายส่วน : ก าหนด
เป้าหมาย วิธีการบรรลุ

เป้าหมาย จุดยืน

ไม่มีเป้าหมายจ านวนมาก 

: เน้นถึงเรื่องที่ส าคัญ
จริงๆ



กระบวนการบรหิารเชิงยุทธศาสตร์

64

Strategic 

Analysis

Strategic 

Positioning

Strategic 

Formulation

Strategic 

Deployment

ส ารวจสินทรัพย์/สมรรถนะองค์การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ขององค์กร

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการ

แข่งขัน ทั้ง

- การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร

- สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

- สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

เลือกต าแหน่งทางยทุธศาสตร ์> 

บทบาทท่ีควรเล่น/ภาพลักษณ์ใน

สายตาผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คุณค่าที่

ควรส่งมอบ

ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกจิ

ทบทวน/ก าหนดวัตถุประสงค์ทาง

ยุทธศาสตร์

ทบทวน/ก าหนดค่านยิม

ดัดสินใจเรือ่งระบบงาน 

และสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต

ระบุความท้าทาย ความได้เปรียบ และ

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ

ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา

- กลยุทธ์

- มาตรการท่ีเกีย่วขอ้ง

- ตัวชี้วัดส าคัญ

ก าหนดแผนงาน-โครงการ

ก าหนดตวัชีวั้ดส าคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบเชงิลบ

ก าหนดวิธีควบคุมความเสี่ยง และแผน

ส ารอง

ถ่ายทอดหน่วยงานที่เกีย่วข้องไปปฏิบัติ

ติดตามผล/คาดการณ์ผลในอนาคต/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทบทวนเป้าประสงค์หลักขององค์การ



ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategic Positioning)
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดลอ้มในการ

แข่งขัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Value

บทบาททีต่อ้งการเลน่ ภาพลักษณ์ในสายตาผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่

ต้องการให้ปรากฎ

คุณค่าที่ตอ้งการส่งมอบ



ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategic Positioning)
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เมื่อเลือกต าแหน่งทางยุทธศาสตร์แล้ว ต้อง

สร้างป้อมปราการ ที่ต่อต้านแรงกดดันจาก

สภาพแวดล้อม

หรือการหาหรือสร้างต าแหน่ง ที่ตั้งอยู่ใน

จุดที่ปราศจากหรือมี

แรงกดดันที่น้อยท่ีสุด
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กลยุทธ์มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ

1. กลยุทธ์เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า (Value) จากขีดความสามารถท่ีมีอยู่ (Leverage Competencies)

2. กลยุทธ์เป็นเรื่องต้องตัดสินใจแบบได้อย่างเสียอย่าง (Trade offs)

3. กลยุทธ์เป็นเรื่องของความพยายามอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในองค์กร (Synergy)

4. กลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องระยะยาว (Continue)
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

69



Stakeholder Analysis

การด าเนินการ

ตามพันธกิจ

หน่วยงานก ากับ/ให้

นโยบาย

ผู้รับบริการ

ผู้ได้รับ

ผลกระทบจาก

การให้บริการ

หน่วยงานร่วมปฏิบัติ

หน่วยงาน

สนับสนุน

ทรัพยากร
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-

0

+

ความต้องการ (Needs)

ความคาดหวัง 

(Expectation)

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง
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แบ่งส่วนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุกลุ่มเป้าหมาย

(Segmentation & Targeting)

72

- เกณฑ์ภูมิศาสตร์

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์

- เกณฑ์จิตวิทยา

- เกณฑ์พฤติกรรม

- เกณฑ์ปัญหา
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้
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วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ

77

วิเคราะห์ผล

• ผลเทียบแผน

• อะไรก าลังเกิดขึ้น

Best Practice

คาดการณ์ผล

โอกาสปรับปรุง

• หน่วยไหนดีที่สุด

• วิธีไหนดีที่สุด

• หาวิธีที่ดีที่สุดยังไง

?

• ผลจะเป็นยังไง

• จะบรรลุเป้า

หรือไม่

• จะปรับปรุงยังไง

?

• โอกาสปรับปรุง/

นวัตกรรม

• จัดล าดับความส าคัญ

• น าไปปฏิบัติอย่างไร ?

ความรู้



การเรียบเรียงความรู้

Capture

รวบรวมความรู้

▪ รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆทั้ง

ภายใน/ภายนอกองค์การ

Analysis

วิเคราะห์ความรู้ทีร่วบรวมมา

▪ แยกแยะ แตกประเด็น จัดระเบียบ

Validation

ตรวจสอบความถูกต้อง

▪ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ความรู้ที่

รวบรวมมา

Modelling

สร้างเป็นรูปแบบองค์ความรู้

▪ สร้าง Pattern/Model

▪ จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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INNOVATION FUNNEL
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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HR and Business Strategy

83

Business

Vision

Business 

Strategy

Business 

Goals

HR

Vision

HR

Strategy

HR

Goals



การใช้สมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

84

การพัฒนาบุคลากร

-Competency Based 

HRD

-Competency Gap

-Career Planning and 

Development

การสรรหาและการเตรียมบุคลากร

เพื่อด ารงต าแหน่ง 

-การจัดท าแผนสืบทอดและสร้าง

ความต่อเนื่อง (Succession Plan)

-Right Talent, Right Place, Right Time

การบริหารผลการปฏิบตังิาน

(Performance Management) 

Achievement = Performance + Competency

การบริหารคา่ตอบแทน

Skill and Competency Based Pay

สมรรถนะ



ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

ความผูกพนัในงาน (Work Engagement) คือ การที่บุคคลหรือผู้ท างานทุ่มเทแรงกาย 

ก าลังสติปัญญา และจิตใจไปที่งานของตนเอง

Schaufeli และ Bakker (2004):

ความกระฉับกระเฉง

(Vigor)

การอุทิศตนให้งาน

(Dedication)

ความจดจ่อในงาน

(Absorption)
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน (Job Resources)

▪ Social Support from Colleagues 

and Supervisors

▪ Performance Feedback

▪ Skill Variety

▪ Autonomy Start a Motivational 

Process 

ทรัพยากรส่วนบุคคล (Personal Resources) 

▪ High Optimism

▪ High Self-Efficacy

▪ Resilience

▪ Self-Esteem
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน

(Job Resources) 

ทรัพยากรส่วนบุคคล

(Personal Resources) 

ความผูกพันในงาน

(Work Engagement) 

ผลของงาน

(Job Performance) 
+

+ +
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Competency-Based Training
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนอง

90

คุณค่า

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลผลิต

ความต้องการ

+

ความคาดหวัง

คน

เครื่องมือ

วิธีการ

สารสนเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่าปัจจัยสนับสนุน

ความสามารถในการสร้างคุณค่า



กิจกรรม

กิจกรรมเป็นแหล่งของการเกิดคุณค่า

กิจกรรมก็เป็นแหล่งของการเกิดต้นทุน

บริหารกิจกรรมในกระบวนการ

เพื่อสร้าง “คุณค่า” มากที่สุด 

ในขณะที่ “ต้นทุน” ต่ าที่สุด
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ต้นทุน

ต้นทุนของการด าเนินการขึ้นอยู่กับ 

กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 

เกิดจาก การเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรม
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แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

แบ่งกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท

1. กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (กระชับเวลา)

2. กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณคา่หรือเป็นความสูญเปล่า (ขจัดตัดทิ้ง)   

3. กิจกรรมที่ไม่สร้างคณุคา่แตไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้(หาวิธีการใหม่ใหไ้ด้จุดมุ่งหมายเดิม)
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กิจกรรมทีไ่มไ่ดเ้พิม่

คุณค่าแตไ่ม่

สามารถ

หลีกเลีย่งได้

กิจกรรมที่

สร้างคณุคา่

ความสญูเปลา่



ความสูญเปล่า(Wastes) 8 ประการ 
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เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS
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E

C

R

S

Eliminate: ตัด

Combine: รวม

Rearrange: เรียง

Simplify: ง่าย



การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์ของการบรหิารความต่อเนือ่ง

A - ลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ ให้สามารถด าเนินการและส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดร้ะดับที่ยอมรบัได้

B – ลดระยะเวลาของการหยดุชะงัก โดยให้สามารถกอบกูโ้ดยเรว็

* การบรหิารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤต
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การเตรียมรับการตรวจรับรอง ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน
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จุดมุ่งหมายของการ Site Visit
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การน าไปปฏิบัติ

(Deployment)

ผู้รับรองต้องการสอบทาน ในส่วนที่ยากจะเข้าใจจากรายงาน ได้แก่

การบูรณาการ

(Integration)

ความเป็นระบบ

(System)

การมีส่วนร่วม

(Involvement)

การเรียนรู้

(Learning)



ประเด็นส าคัญในการ Site Visit
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ผู้รับรองเยี่ยมชม เพื่อดูประเด็นส าคัญท่ีใช้ในการให้คะแนน และการเป็นต้นแบบที่ดี

ยืนยัน

(Clarify)
ข้อมูลที่ขาดหายไป หรือคลุมเครือ

ตอกย้ า

(Verify)
จุดแข็ง หรือส่วนที่เป็น Best Practice



แนวทางการตรวจรับรอง
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รับฟังการน าเสนอ ซักถามประเด็นส าคัญ

Hot Issue

ให้แสดงหลักฐาน

เน้นการตรวจข้ามหัวข้อ หรือข้าม

หมวด



ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน

PMQA Mechanism

การชี้น า/ป้องกันทุจริต/

สร้างความร่วมมือ/ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม

กระบวนการวางแผน/

เป้าหมายชัดเจน/น าไปสู่การ

ปฏิบัติ/ติดตามผล

สารสนเทศ/ประเมินความ

พอใจ+ผูกพัน/สร้าง

นวัตกรรม/จัดการเรื่อง

ร้องเรียน

ระบบวัด/วิเคราะห์/ใช้

ความรู/้บริหารสารสนเทศ

และ IT

SHRM/บรรยากาศ+ทีม/

ความผูกพัน+วัฒนธรรม/

ระบบพัฒนาบุคลากร

ออกแบบระบบงาน/

ปรับปรุง+นวัตกรรม/เพิ่ม

ประสิทธิภาพ/มุ่งประสิทธิผล

ตัววัดด้าน

พันธกิจ/ผู้รับบริการและประชาชน/การพัฒนา

บุคลากร/การเป็นต้นแบบ/ผลกระทบต่อ

ประเทศ/การลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม

1

2

3

4

5 6

7

P
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