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µราสัญÅั¡É³�

สัญÅั¡É³� : 
 ช่อ¿‡าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้าง

ด้วยดาวÄกÉ์ดวงใหÞ่ส่องประกายระยิบระยับ อยÙ่ในกรอบรÙป

ช่องหน้าต่างทรงไทย 

¤ÇาÁËÁาÂ : 
 รางวลัคุณภาพแหง่ชาติเปšนรางวลัอนัทรงเกยีรติ ทีพ่Öง

ปรารถนาของทุกหน่วยงาน เพราะเปšนเครื่องหมายแห่งความ

เปšนเลศิในการบรหิารจดัการทกุด้าน ตลอดจนผลประกอบการ

ที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสÙงสุดในโลก

Í§¤�»รÐ¡Íบ :
 ดาวÄกษ์ สือ่ให้เห็นถÖงจดุสÙงสดุแห่งความสำาเรจ็ ความ

รุ่งโรจน์ และการเปšนที่ยอมรับทั่วไป อันเปšนสิ่งพÖงปรารถนา

ของทุกองค์กร

 ช่อ¿‡าสีทอง สื่อให้เห็นถÖงความเปšนเลิศและความ

มุ่งมั่นที่จะพั²นามาตร°านคุณภาพให้ดียิ่งขÖ้นอย่างไม่หยุดย้ัง

 ช่องหน้าต่างทรงäทย สื่อถÖงวิสัยทัศน์ การมอง

การณ์ไกลสÙ่ความสำาเร็จ
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 รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award : TQA) เริม่ตน้ตัง้แตม่กีารลงนามในบนัทÖกความ

เข้าใจระหวา่งสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาตแิละสำานกังานพ²ันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเมือ่วันที ่

5 กันยายน 2539 เพื่อศÖกÉาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขÖ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนัก

ถÖงความสำาคÞัของรางวลันี ้สำานกังานคณะกรรมการพั²นาการเศรÉ°กจิและสงัคมแห่งชาติจÖงได้บรรจรุางวลั

คณุภาพแหง่ชาตไิวใ้นแผนยทุธศาสตรก์ารเพิม่ผลผลติของประเทศ «Öง่เปšนสว่นหนÖง่ของแผนพ²ันาเศรÉ°กิจ 

และสงัคมแหง่ชาต ิ©บบัที ่9 โดยมสีถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาตเิปšนหนว่ยงานหลกัในการประสานความรว่มมอื

กบัหนว่ยงานตา่งæ ทัง้ภาคร°ัและเอกชน เพ่ือเผยแพร ่สนบัสนนุ และผลกัดันให้องค์กรต่างæ ทัง้ภาคการผลติ

และการบรกิารนำาเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตไิปพ²ันาขดีความสามารถดา้นการบรหิารจดัการ องคก์รทีม่วิีธี

ป¯บิตัแิละผลการดำาเนนิการในระดบัมาตร°านโลกจะได้รบัการประกาศเกยีรติคุณด้วยรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

และองคก์รทีไ่ดร้บัรางวลัจะนำาเสนอวธิปี¯บิตัทิีน่ำาองคก์รของตนไปสÙค่วามสำาเรจ็ เพือ่เปšนแบบอยา่งใหอ้งคก์ร

อ่ืนæ นำาไปประยกุต ์เพือ่ให้ประสบผลสำาเรจ็เชน่เดยีวกนั «Öง่เมือ่มกีารขยายการดำาเนนิการไปอยา่งกวา้งขวาง 

ย่อมจะสง่ผลตอ่การพ²ันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดการคา้โลกได ้

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเปšนรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้น°านทางด้านเทคนิค

และกระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรั°อเมริกา หรือ The 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) «Öง่เปšนตน้แบบรางวัลคุณภาพแหง่ชาตทิี่ประเทศ

ต่างæ หลายประเทศทั่วโลกนำาไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป Þี่ปุ†น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และ¿�ลิปป�นส์ 

เปšนต้น

ÇÔสัÂ·ัÈ¹�áÅÐÇัµ¶Ø»รÐส§¤�

ÇÔสัÂ·ัÈ¹� :
 “รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิปšนรางวลัอนัทรงเกยีรต«ิÖง่ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง เปšนเครือ่งหมาย

แสดงถÖงความเปšนเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ที่ทัดเทียมระดับมาตร°านโลก”

Çัµ¶Ø»รÐส§¤� :
 1.  สนบัสนนุการนำาแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติไปใชใ้นการปรบัปรงุความสามารถในการแขง่ขนั

 2.  ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลสำาเร็จในระดับมาตร°านโลก

 3.  กระตุ้นให้มีการเรียนรÙ้และแลกเปลี่ยนวิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศ

 4.  แสดงใหน้านาชาตเิหน็ถÖงความมุง่มัน่ในการยกระดบัมาตร°านความเปšนเลศิในการบรหิารจดัการ

¤ÇาÁà»š¹Áา¢Í§รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ
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»รÐâÂª¹�µ‹ÍÍ§¤�¡ร
 

 องค์กรภาคร°ั ภาคเอกชน ทุกประเภท ทกุขนาด ทีน่ำาเกณฑเ์พือ่การดำาเนนิการทีเ่ปšนเลศิ «Öง่เปšนกรอบ

การประเมินคุณภาพระดับมาตร°านโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รับประโยชน์

ในทุกข้ันตอน เริม่จากการตรวจประเมนิตนเอง ผÙบ้รหิารจะทราบถÖงสภาพทีแ่ทจ้รงิวา่ระบบการบรหิารจดัการ

ของตนยงัขาดตกบกพรอ่งในเรือ่งใด จÖงสามารถกำาหนดวธิกีารและเป‡าหมายทีช่ดัเจนในการจดัทำาแผนป¯บัิตกิาร

และเมือ่องคก์รป¯บิตัติามแผนจนบรรลเุป‡าหมายทีว่างไว ้มีความพรอ้ม และตัดสนิใจสมัครรบัรางวลั องคก์ร

จะได้รบัการตรวจประเมนิดว้ยกระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล โดยผÙท้รงคณุว²ุจิากหลากหลายสาขาอาชพีทีไ่ดร้บั

การ½ƒกอบรมเพือ่เปšนผÙต้รวจประเมนิโดยเ©พาะ และไมว่า่องคก์รจะผา่นเกณฑร์บัรางวลัหรอืไมก่ต็าม องคก์รจะ

ไดร้บัรายงานป‡อนกลับ«Öง่ระบจุุดแขง็และจดุทีค่วรปรบัปรงุ «Öง่นบัเปšนประโยชนต่์อการนำาไปวางแผนปรบัปรงุ

องค์กรให้สมบÙรณ์มากขÖ้นต่อไป 

 องคก์รทีไ่ดร้บัรางวลัจะเปšนทีย่อมรบัจากองคก์รตา่งæ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสทิธิì

ใช้ตราสัÞลักÉณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  «Ö่งสื่อถÖงความเปšนเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโ¦Éณา

ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพั²นาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยการนำาเสนอวธิปี¯บิตัทิีน่ำาไปสÙค่วามสำาเรจ็และเป�ดโอกาสใหม้กีารเขา้เยีย่มชมสถานประกอบการ 

เพื่อเปšนแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นæ นำาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จเช่นเดียวกัน
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¼ั§¡ารบรÔËาร§า¹

¤³Ð¡รรÁ¡ารรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

สíา¹ั¡§า¹รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

¤³ÐÍ¹Ø¡รรÁ¡าร´Œา¹à·¤¹Ô¤
รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

¤³Ð¼ÙŒµรÇ¨»รÐàÁÔ¹

¤³ÐÍ¹Ø¡รรÁ¡าร´Œา¹¡ารส‹§àสรÔÁ
áÅÐส¹ับส¹Ø¹รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

• กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน
• อนุมัติรางวัล
• พิจารณาอนุมัติเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัล
• แต่งตั้งผÙ้ตรวจประเมิน

• ตรวจประเมินองค์กร
• เสนอรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัล
• จัดทำารายงานป‡อนกลับ

• สร้างการรับรÙ้ต่อสาธารณะ
• ให้ความรÙ้และกระตุ้นให้องค์กรนำาเกณฑ์ไปใช้
• จัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
• หางบประมาณสนับสนุน

• บริหารสำานักงาน
• เลขานุการคณะอนุกรรมการ และ
 คณะทำางานต่างæ

• จัดทำาและทบทวนเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัล
• จัดทำาและทบทวนหลักสÙตรการ½ƒกอบรมผÙ้ตรวจประเมิน
• กำาหนดคุณสมบัติผÙ้ตรวจประเมิน
• อนุมัติหลักสÙตร½ƒกอบรมผÙ้ตรวจประเมิน
• สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อผÙ้ตรวจประเมิน
• พิจารณารายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัล



7for Performance Excellence

¤ÇาÁสíาàรç¨¢Í§รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสำาเร็จของรางวัลคุณภาพแห่งชาติเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

หน่วยงาน และกลุ่มบุคคลต่างæ ทั้งภาครั°และเอกชน «Ö่งให้ความสำาคัÞกับการนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาตินี้ไปใช้เปšนกลไกขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย การสนับสนุนเหล่านี้มีใน

หลากหลายรÙปแบบ ตั้งแต่การให้งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดและแบ่งป˜นประสบการณ์

ความสำาเร็จ การอาสาสมัคร และการให้ความร่วมมือในรÙปแบบต่างæ เปšนส่วนสำาคัÞที่ทำาให้รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติคงความเปšนรางวัลเกียรติยศสÙงสุดของประเทศไทย บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงาน และ

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

¡รÐ·รÇ§ÍØµสาË¡รรÁ
 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำาคัÞกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติใน°านะที่เปšนเครื่องมือที่ช่วย

ยกระดับมาตร°านการบริหารจัดการองค์กรของไทย ให้มีวิธีป¯ิบัติและผลการดำาเนินการที่น่าเชื่อถือ เปšนที่

ยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ตั้งแต่ป‚ พ.ศ. 2545 เปšนต้นมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนและติดตามความสำาเร็จของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำาคัÞในการช่วยให้รางวัลนี้

เปšนที่ยอมรับของภาครั°และเอกชนจวบจนทุกวันนี้ 

ส¶าบั¹à¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµáË‹§ªาµÔ (FTPI)
       สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปšนหน่วยงานอิสระภายใต้การกำากับดÙแลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยมีมÙลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมารับรองการดำาเนินงาน ทำาหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการเพิ่ม

ผลผลิตของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจในการนำาเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติไปใช้ให้เปšนประโยชน์อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและ

ของประเทศ

สíา¹ั¡§า¹รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ (OTQA)
 สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปšนหน่วยงานภายใต้การกำากับดÙแลของคณะกรรมการรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ โดยมีผÙ้อำานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปšนผÙ้รับมอบอำานาจ นำานโยบายไปบริหาร

จัดการสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และติดตามผลการป¯ิบัติงาน ให้กระบวนการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปšนที่รÙ้จักยอมรับกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของ

ประเทศ

¤³Ð¡รรÁ¡ารรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA	National	Committee)

  ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินการ อนุมัติรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุมัติ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถÖงกระบวนการตัดสินรางวัล และแต่งตั้งผÙ้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะที่ทำาหน้าที่พั²นางานด้านต่างæ ได้แก่  
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	 1)	คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA	Technical	Subcommittee) 

  ทำาหน้าท่ีพั²นาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและกระบวนการตัดสินรางวัล กระบวนการสรรหา 

คัดเลือก พั²นา และเสนอรายชื่อผÙ้ตรวจประเมิน รวมถÖงพิจารณากลั่นกรองรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์

การรับรางวัลเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   

	 2)	คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA	Promotional	

Subcommittee) 

  ทำาหน้าท่ีเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรÙต่้อสาธารณะ และกระตุ้นให้องค์กรนำาเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ รวมถÖงการหางบประมาณสนับสนุนการดำาเนินการ

¼ÙŒµรÇ¨»รÐàÁÔ¹รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ (Assessors)
 ผÙ้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผÙ้ทรงคุณวุ²ิจากภาครั°และเอกชน«Ö่งอาสาสมัครมาทำาหน้าที่ผÙ้ตรวจ

ประเมินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ผÙ้ตรวจประเมินมีบทบาทสำาคัÞในการตรวจประเมิน และจัดทำารายงาน

ป‡อนกลับ (Feedback Report) ให้แก่องค์กรผÙ้สมัครขอรับรางวัล รวมถÖงการนำาเสนอรายชื่อองค์กรที่

ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลสÙ่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ «Ö่งในแต่ละป‚

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะสรรหาและคัดเลือกผÙ้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมผ่าน

กระบวนการคัดเลือกและ½ƒกอบรมที่เข้มข้น เพื่อให้ได้ผÙ้ตรวจประเมินที่พร้อมในด้านคุณสมบัติและคุณธรรม

จริยธรรม นอกจากนี้ ผÙ้ตรวจประเมินทุกคนยังต้องเข้ารับการ½ƒกอบรมประจำาป‚ เพื่อสร้างความรÙ้ความเข้าใจ

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างæ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผÙ้ที่ผ่านการ½ƒกอบรมจะขÖ้นทะเบียน

เปšนผÙ้ตรวจประเมินประจำาป‚เพื่อทำาหน้าที่ในป‚นั้นæ นอกจากทำาหน้าที่ในการตรวจประเมินแล้ว ผÙ้ตรวจ

ประเมินยังมีบทบาทสำาคัÞในการเผยแพร่และสร้างความรÙ้ความเข้าใจในรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่

หน่วยงาน สมาคม และชุมชนทางวิชาชีพต่างæ

Í§¤�¡ร·Õèä´Œรับรา§ÇัÅ 

 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทในการแบ่งป˜นประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความ

สำาเร็จขององค์กรและกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อเปšนแบบอย่างให้องค์กรอื่นæ ได้เรียนรÙ้และนำาไปประยุกต์

ใช้ตามความเหมาะสม กลไกสำาคัÞในการแบ่งป˜นประสบการณ์ คือ งานสัมมนาผÙ้รับรางวัล (Winner 

Conference) และการสัมมนากรณีศÖกÉาที่เปšนเลิศ (Winner Best Practices) «Ö่งสำานักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติจัดเปšนประจำาทุกป‚ โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างæ ทั้งภาครั°และเอกชนได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจาก

องค์กรที่ประสบความสำาเร็จทั้งหลาย และนำาเอาไปปรับใช้กับองค์กรตนเอง ตั้งแต่ป‚ พ.ศ. 2546 ผÙ้ได้รับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลการบริหารสÙ่ความเปšนเลิศ (TQC) ทุกรายได้แสดงความมุ่งมั่น

ในบทบาทของการเปšนต้นแบบของการพั²นาด้วยการนำาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการดำาเนินการสÙ่ความ

เปšนเลิศของตนอย่างเป�ดเผยจริงใจแก่ผÙ้เข้าร่วมสัมมนานับพันคนทุกป‚ เปšนส่วนสำาคัÞที่ทำาให้องค์กรจำานวน

มากได้ริเริ่มนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และนำาไปสÙ่การ

พั²นาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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¡าร¢ÂาÂ¼Åรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้ถÙกนำาไปใช้เปšนกรอบการ

พั²นารางวัลคุณภาพอื่นæ ในภาครั°และเอกชนอย่างแพร่หลาย เช่น มาตร°านโรงพยาบาลและการบริการ

สุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) การพั²นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั° (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) เกณฑ์การประเมินคุณภาพรั°วิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal : SEPA) หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้พิมพ์และแจกจ่ายมากกว่า 

70,000 เล่ม มีองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลมากกว่า 100 องค์กร และผÙ้สนใจที่เข้ารับการ½ƒกอบรมเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติกว่า 100,000 คน มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 3 องค์กร «Ö่งเปšน

องค์กรด้านการผลิตทั้งหมด และมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสÙ่ความเปšนเลิศ (TQC) 22 องค์กร  

ประกอบด้วย องค์กรด้านการผลิต 15 องค์กร (ในที่นี้เปšนองค์กร SMEs 1 องค์กร) องค์กรด้านการบริการ 

3 องค์กร องค์กรด้านการดÙแลสุขภาพ 3 องค์กร และองค์กรด้านการศÖกÉา 1 องค์กร
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à¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ à¾×èÍÍ§¤�¡ร·Õèà»š¹àÅÔÈ
ข้อกำาหนดต่างæ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแบ่งออกเปšน 7 หมวดด้วยกัน คือ 

  1. การนำาองค์กร

  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

  3. การมุ่งเน้นลÙกค้า

  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้

  5. การมุ่งเน้นบุคลากร

  6. การจัดการกระบวนการ

  7. ผลลัพธ์

à¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ à¾×èÍÍ§¤�¡ร·Õèà»š¹àÅÔÈ : ÁØÁÁÍ§ã¹àªÔ§รÐบบ

4.
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้

2.
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

7.
ผลลัพธ์

1.
การนำาองค์กร

3.
การมุ่งเน้น

ลÙกค้า

5.
การมุ่งเน้น
บุคลากร

6.
การจัดการ
กระบวนการ

Àา¾áส´§¤ÇาÁàª×èÍÁâÂ§áÅÐ¡ารบÙร³า¡าร¢Í§ËÁÇ´µ‹า§æ 
¢Í§à¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ «Öè§ÁÕÍ§¤�»รÐ¡Íบ´ั§¹Õé

âครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม	ความสัมพันธ์	และความท้าทาย
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â¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร 
 โครงร่างองค์กร กำาหนดบริบทให้แก่วิธีการที่องค์กรป¯ิบัติ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่สำาคัÞ
ในการทำางาน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เปšนแนวทางที่กำาหนดกรอบให้แก่ระบบการจัดการ

ผลการดำาเนินการขององค์กร

¡าร»¯ÔบัµÔ¡าร¢Í§รÐบบ
 การป¯ิบัติการของระบบประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวดที่อยÙ่ส่วนกลางของภาพ «Ö่งระบุลักÉณะของ
การป¯ิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ 
 การนำาองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุ่งเน้นลÙกค้า (หมวด 3) ประกอบ
กันเปšนกลุ่มการนำาองค์กร หมวดต่างæ เหล่านี้ถÙกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเน้นความสำาคัÞว่าการนำาองค์กรต้อง
มุ่งที่กลยุทธ์และลÙกค้า ผÙ้นำาระดับสÙงต้องกำาหนดทิศทางขององค์กรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
ประกอบกันเปšนกลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการที่สำาคัÞมีบทบาททำาให้การดำาเนินการสำาเร็จและ
นำาไปสÙ่ผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กร

 การทำางานทุกอย่างมุ่งสÙ่ผลลัพธ์ «Ö่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านลÙกค้า ด้าน
การเงินและตลาด ด้านการดำาเนินงานภายใน ด้านบุคลากร ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ลÙกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุ่มการนำาองค์กรเข้ากับกลุ่มผลลัพธ์ «Ö่ง
ความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความสำาคัÞอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จขององค์กร นอกจากนั้นลÙกศรนี้ยังแสดงถÖง
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการนำาองค์กร (หมวด 1) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ส่วนลÙกศร 2 ทิศทางนั้น 

แสดงถÖงความสำาคัÞของข้อมÙลป‡อนกลับในระบบการจัดการผลการดำาเนินการที่มีประสิทธิผล

¾×é¹°า¹¢Í§รÐบบ
 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ (หมวด 4) มีความสำาคัÞอย่างยิ่งในการทำาให้องค์กรมี
การจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำาเนินการและความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ระบบ
ที่ใช้ข้อมÙลจริงและองค์ความรÙ้เปšนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้นี้ เปšนพื้น°าน

ของระบบการจัดการผลการดำาเนินการโดยรวม

â¤ร§สรŒา§à¡³±�
 เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดในภาพหน้า 10 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นพิจารณาต่างæ

	 หัวข้อ
 หัวข้อทั้งหมดมี 18 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมุ่งเน้นข้อกำาหนดที่สำาคัÞ โดยชื่อหัวข้อและคะแนนแสดงอยÙ่
ที่หน้า 12 รÙปแบบหัวข้อแสดงอยÙ่ที่หน้า 109

	 ประเดçนพิจารณา
 ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นพิจารณาอย่างน้อยหนÖ่งประเด็น องค์กรจÖงควรตอบคำาถามตามข้อกำาหนด

ต่างæ ของแต่ละประเด็นพิจารณา
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ËัÇ¢ŒÍáÅÐ¤Ðá¹¹¢Í§à¡³±�»‚ 2553-2554
â¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร
 1.	ลักษณะองค์กร

	 2.	สภาวการณ์ขององค์กร

หมวดและหัวข้อต่างæ	 คะแนน

หมวด 1 การนำาองค์กร 120 

 1.1 การนำาองค์กรโดยผÙ้นำาระดับสÙง 70

 1.2 การกำากับดÙแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ 50

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 80

 2.1  การจัดทำากลยุทธ์ 40

 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำาไปป¯ิบัติ 40

หมวด 3 การมุ่งเน้นลÙกค้า 110

 3.1 ความผÙกพันของลÙกค้า 50

 3.2 เสียงของลÙกค้า 60

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ 80

 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร 40

 4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรÙ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 100

 5.1  ความผÙกพันของบุคลากร 55

 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 45

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 110

 6.1  ระบบงาน 50

 6.2  กระบวนการทำางาน 60

หมวด 7 ผลลัพธ์  400

 7.1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 70

 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า 70

 7.3  ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 65

 7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 65

 7.5  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 65

 7.6  ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร 65

คะแนนรวม		 	 1000
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¤íาÍ¸ÔบาÂà¾×èÍ¤ÇาÁà¢Œาã¨ã¹¡ารÍ‹า¹à¡³±�

 1. คำาศัพท์ที่สำาคัÞ เพื่อใช้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สังเกตได้จาก

  1.1 คำาที่ขีดเส้นใต้ ในเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (©บับภาÉาไทย) 

  1.2 คำาที่พิมพ์เปšนตัวพิมพ์ใหÞ่ ในเนื้อหาเกณฑ์ MBNQA (©บับภาÉาอังกÄÉ)

  คำาเหล่านี้สามารถดÙความหมายได้จากอภิธานศัพท์ หน้า 165-187

 

 2. หัวข้อต่างæ ในเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ แบ่งออกเปšน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

  บทนำา «Ö่งอธิบายสภาพแวดล้อมขององค์กร

  หมวด 1-6 อธิบายกระบวนการต่างæ ขององค์กร

  หมวด 7 แสดงผลลัพธ์จากกระบวนการต่างæ ขององค์กร

 

 3. คำาที่เปšนตัวเอียงในหมายเหตุ เปšนคำาอธิบายสำาหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร

 

 4. (*) หมายถÖง การตอบในประเด็นนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

 

 5. ในข้อกำาหนดต่างæ ของประเด็นพิจารณา ที่มีตัวเลขในวงเล็บ เช่น [1ก.(3)] ประกอบด้วย

  คำาถามหลายคำาถาม คำาถามเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และไม่จำาเปšนต้องแยกตอบ

  แต่ละคำาถาม คำาถามย่อยเหล่านี้ใช้เปšนแนวทางในการทำาความเข้าใจว่าต้องใช้สารสนเทศใด

  ในการตอบ

 

 6. หมายเหตุท้ายเกณฑ์แต่ละหัวข้อมีจุดประสงค์ 3 ประการ คือ

  (1) อธิบายคำาหรือข้อกำาหนดของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน

  (2) แนะนำาและให้ตัวอย่างวิธีการตอบตามข้อกำาหนดของหัวข้อ

  (3) ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่สำาคัÞกับหัวข้ออื่น

 

 โดยสรุปจุดประสงค์ของหมายเหตุ คือ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบคำาถามต่างæ ตามข้อกำาหนด 

ของหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขÖ้น

 

 7. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553-2554 เล่มนี้ จะใช้ในการดำาเนินงาน

  ในป‚ 2553-2554 สำาหรับองค์กรที่สนใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถพิจารณา

  รายละเอียดได้จากคÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำาป‚นั้นæ โดยขอรับได้ที่

  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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The Importance of Beginning with Your Organizational Profi le

Your Organizational Profi le is critically important because

 • it is the most appropriate starting point for self-assessment and for writing an  

application ;

 • it helps you identify potential gaps in key information and focus on key

performance requirements and results ;

 • it is used by the Assessors in application review, including the site visit, to 

understand your organization and what you consider important (you will be assessed

using the Criteria requirements in relation to your organization’s environment, relationships,

infl uences, and challenges, as presented in your Organizational Profi le); and

 • it also may be used by itself for an initial self-assessment. If you identify topics 

for which confl icting, little, or no information is available, it is possible that the Organizational 

Profi le can serve as your complete assessment, and you can use these topics for action 

planning.

P Preface : Organizational Profi le
 

 The Organizational Profi le is a snapshot of your organization, the KEY infl uences 

on HOW you operate, and the KEY challenges you face.

P.1 Organizational Description : What are your key organizational   
 characteristics?
 

	 Describe your organization’s operating environment and your KEY relationships with 

CUSTOMERS, suppliers, PARTNERS, and STAKEHOLDERS.

 Within your response, include answers to the following questions :

CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE
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à¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

¤ÇาÁสíา¤ัญ¢Í§¡ารàรÔèÁµŒ¹´ŒÇÂâ¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร :

โครงร่างองค์กรมีความสำาคัÞอย่างยิ่ง เนื่องจาก

 • เปšนจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง และการเขียนรายงาน

วิธีการและผลการดำาเนินงาน

 • ช่วยในการระบุสารสนเทศสำาคัÞที่อาจขาดหายไป และมุ่งเน้นที่ความต้องการ/ข้อกำาหนดและ

ผลลัพธ์การดำาเนินการที่สำาคัÞ

 • ผÙ้ตรวจประเมินใช้โครงร่างองค์กรนี้ในการตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน

รวมถÖงการเยี่ยมชม ณ สถานประกอบการ เพื่อจะได้เข้าใจองค์กร และสิ่งที่องค์กรเห็นว่ามีความสำาคัÞ 

(องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินตามข้อกำาหนดของเกณฑ์โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ 

อิทธิพล และความท้าทายขององค์กร «Ö่งแสดงไว้ในโครงร่างองค์กร) 

 • องค์กรอาจนำาโครงร่างองค์กรมาใช้เพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่ามีประเด็นใด

หรือสารสนเทศใดที่ขัดแย้งกัน มีน้อยหรือไม่มีเลย องค์กสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนป¯ิบัติการ

ได้โดยยังไม่ต้องประเมินต่อให้เต็มรÙปแบบ

บ·¹íา : â¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร
 

 โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมขององค์กร เปšนสิ่งสำาคัÞที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำาเนินงาน และความ

ท้าทายที่สำาคัÞที่องค์กรเผชิÞอยÙ่

1. Åั¡É³ÐÍ§¤�¡ร : Åั¡É³Ð·Õèสíา¤ัญ¢Í§Í§¤�¡ร¤×ÍÍÐäร
 

 ให้อธิบายถÖงสภาพแวดล้อมการดำาเนินงานขององค์กร และความสัมพันธ์ที่สำาคัÞ¡ÑºลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ 

คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้



16 for Performance Excellence

a.	Organizational	Environment
 
 (1) What are your organization’s main product offerings (see Note 1 below)? What 
  are the delivery mechanisms used to provide your products to your
  CUSTOMERS?
   
    (2) What are the KEY characteristics of your organizational culture? What are your 
  stated PURPOSE, VISION, VALUES, and MISSION? What are your organization’s 
  CORE COMPETENCIES and their relationship to your MISSION?
    
   (3) What is your WORKFORCE profi le? What are your WORKFORCE or employee  
  groups and SEGMENTS? What are their education levels? What are the KEY  
  factors that motivate them to engage in accomplishing your MISSION? What 
  are your organization’s WORKFORCE and job DIVERSITY, organized bargaining 
  units, KEY benefi ts, and special health and safety requirements?
   
    (4) What are your major facilities, technologies, and equipment?
     
  (5) What is the regulatory environment under which your organization operates? 
  What are the applicable occupational health and safety regulations;
  accreditation, certifi cation, or registration requirements; relevant industry
  standards; and environmental, fi nancial, and product regulations?

b.	Organizational	Relationships
 
 (1) What are your organizational structure and GOVERNANCE system? What are the 
  reporting relationships among your GOVERNANCE board, SENIOR LEADERS, 
  and parent organization, as appropriate?
     
 (2) What are your KEY market SEGMENTS, CUSTOMER groups, and STAKEHOLDER
  groups, as appropriate? What are their KEY requirements and expectations for 
  your products, CUSTOMER support services, and operations? What are the
  differences in these requirements and expectations among market SEGMENTS, 
  CUSTOMER groups, and STAKEHOLDER groups?
     
  (3) What are your KEY types of suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS? 
  What role do these suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS play in your 
  WORK SYSTEMS and the production and delivery of your KEY products and 
  CUSTOMER support services? What are your KEY mechanisms for
  communicating and managing relationships with suppliers, PARTNERS, and 
  COLLABORATORS? What role, if any, do these organizations play in your
  organizational INNOVATION PROCESSES? What are your KEY supply chain 
  requirements?
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ก.	สภาพแวดล้อมขององค์กร

 

  (1) องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง (ดÙหมายเหตุ 1) กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่

  ลÙกค้าคืออะไร

 (2) ลักÉณะที่สำาคัÞของวั²นธรรมองค์กรคืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

  ขององค์กรที่ได้ประกาศไว้คืออะไร ความสามารถพิเศÉขององค์กรคืออะไร และมีความ

  เกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจขององค์กร

 (3) ลักÉณะโดยรวมของบุคลากรเปšนอย่างไร มีการจำาแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเปšนกลุ่มและ

  ประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่านี้มีการศÖกÉาระดับใด ป˜จจัยที่สำาคัÞที่จÙงใจให้พวกเขาผÙกพันใน

  การบรรลุพันธกิจขององค์กรคืออะไร บุคลากร และภาระงานในองค์กรมีความหลากหลาย

  อย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดตั้งให้ทำาหน้าที่ต่อรองกับองค์กร สิทธิประโยชน์และข้อกำาหนดพิเศÉ

  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำาคัÞมีอะไรบ้าง

 (4) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำาคัÞอะไรบ้าง

 (5) องคก์รดำาเนนิการภายใตส้ภาพแวดลอ้มด้านก®ระเบยีบขอ้บงัคับอะไรบา้ง      ก®ระเบยีบขอ้บงัคบั

  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรอง หรือ

  ข้อกำาหนดด้านการจดทะเบียน มาตร°านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และก®ระเบียบข้อบังคับ

  ด้านสิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้าง

ข.	ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

 

 (1) โครงสร้าง และระบบการกำากับดÙแลขององค์กรมีลักÉณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่าง

  คณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร ผÙ้นำาระดับสÙง และองค์กรแม่มีลักÉณะเช่นใด (*)

 (2) ส่วนตลาด กลุ่มลÙกค้า และกลุ่มผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞขององค์กรมีอะไรบ้าง (*) กลุ่ม

  ดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำาคัÞต่อผลิตภัณฑ์ การบริการที่สนับสนุนลÙกค้า

  และการป¯ิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลÙกค้า และกลุ่ม

  ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำาคัÞแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

 (3)  ประเภทของผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และคÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ 

  ที่สำาคัÞที่สุดคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

  และการบริการที่สนับสนุนลÙกค้าที่สำาคัÞ มีกลไกที่สำาคัÞอะไรในการสื่อสารและจัดการด้าน

  ความสัมพันธ์กับผÙ้ส่งมอบ และคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ กลุ่มเหล่านี้

  มีบทบาทอะไรหรือไม่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ข้อกำาหนดที่สำาคัÞที่สุดของ

  ห่วงโ«่อุปทานขององค์กรคืออะไร
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Notes	:

N1.  “Product offerings” and “products” (P.1a[1]) refer to the goods and services that 
  your organization offers in the marketplace. Mechanisms for product delivery to your 
  end-use customers might be direct or through dealers, distributors, collaborators, 
  or channel partners. Nonprofi t organizations might refer to their product
  offerings as programs, projects, or services.

N2.  “Core competencies” (P.1a[2]) refers to your organization’s areas of greatest 
  expertise. Your organization’s core competencies are those strategically important 
  capabilities that are central to fulfi lling your mission or provide an advantage in your 
  marketplace or service environment. Core competencies frequently are challenging
  for competitors or suppliers and partners to imitate and provide a sustainable 
  competitive advantage.

N3.  Workforce or employee groups and segments (including organized bargaining 
  units) (P.1a[3]) might be based on the type of employment or contract reporting 
  relationship, location, tour of duty, work environment, family-friendly policies, 
  or other factors.

N4.  Customer groups (P.1b[2]) might be based on common expectations, behaviors, 
  preferences, or profi les. Within a group there may be customer segments based 
  on differences and commonalities within the group. Your markets might be
  subdivided into market segments based on product lines or features, distribution 
  channels, business volume, geography, or other factors that your organization 
  uses to defi ne related market characteristics.

N5.  Customer group and market segment requirements (P.1b[2]) might include 
  on-time delivery, low defect levels, safety, security, ongoing price reductions,
  electronic communication, rapid response, after-sales service, and multilingual
  services. Stakeholder group requirements might include socially responsible
  behavior and community service. For some nonprofi t organizations, requirements
  also might include administrative cost reductions, at-home services, and rapid 
  response to emergencies.
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หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1 “ผลิตภัณฑ์” [1.ก.(1)] หมายถÖง ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรนำาเสนอในตลาด กลไกการ

  ส่งมอบไปยังผÙ้บริโภคสุดท้ายอาจส่งมอบโดยตรง หรือผ่านตัวแทนจำาหน่าย ผÙ้จัดจำาหน่าย 

  คÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ หรือผ่านช่องทางของคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ 

  ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ÍÒ¨ËÁÒÂ¶Ö§ â»Ãá¡ÃÁ â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

  µ‹Ò§æ

 

หมายเหตุ	2 ความสามารถพิเศÉ [1.ก.(2)] หมายถÖง เรื่องที่องค์กรมีความชำานาÞที่สุด ความสามารถ

  พิเศÉขององค์กรเปšนขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ท่ีสำาคัÞ «Öง่เปšนแกนหลักในการทำาให้องค์กร

  บรรลุพันธกิจ หรือทำาให้ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาด หรือการบริการของตน ความ

  สามารถพิเศÉมักเปšนสิ่งท้าทายที่คÙ่แข่งหรือผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ

  ลอกเลียนแบบได้ยาก และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

หมายเหตุ	3 กลุ่มและส่วนของบุคลากรหรือพนักงาน (รวมถÖงกลุ่มที่ทำาหน้าที่เจรจาต่อรองต่างæ) [1.ก.(3)] 

  อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในการรายงานตามสัÞÞาจ้าง 

  ทำาเลที่ตั้ง กะการเข้าทำางาน สภาพแวดล้อมในการทำางาน นโยบายที่ให้ความสำาคัÞต่อ

  ครอบครัวพนักงาน หรือป˜จจัยอื่นæ

หมายเหตุ	4 กลุ่มลÙกค้า [1.ข.(2)] อาจแบ่งตามความคาดหวัง พÄติกรรม ความชอบ หรือลักÉณะที่เหมือน

  กัน ภายในกลุ่มหนÖ่งอาจมีการแบ่งส่วนของลÙกค้าตามความแตกต่างและความเหมือนภายใน

  กลุ่ม องค์กรอาจแบ่งกลุ่มตลาดย่อยออกเปšนส่วนตลาดตามสายหรือลักÉณะพิเศÉของ

  ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำาหน่าย มÙลค่าทางธุรกิจ ภÙมิศาสตร์ หรือป˜จจัยอื่นæ ที่องค์กร

  ใช้ในการจำาแนกลักÉณะของตลาดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ	5 ความต้องการของกลุ่มลÙกค้าและส่วนตลาด [1.ข.(2)] อาจรวมถÖงการส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับ

  ของเสียต่ำา ความปลอดภัย การป‡องกันภัย การให้ส่วนลด การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การ

  ตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการบริการในหลายภาÉา ความต้อง¡ÒÃ

  ของกลุ่มผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจรวมถÖงพÄติกรรมที่แสดงถÖงความรับผิดชอบต่อสังคม

  และการบริการชุมชน

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÅ´µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ

  ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃµÒÁºŒÒ¹ áÅÐ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ¢Í§¡ÒÃµÍºÊ¹Í§ã¹ÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹  
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N6.  Communication mechanisms (P.1b[3]) should be two-way and in understandable
  language, and they might be in person, via e-mail, Web-based, or by telephone.
  For many organizations, these mechanisms may change as marketplace,
  customer, or stakeholder requirements change.

N7.  Customers (P.1a[1]) include the users and potential users of your products. 
  In some nonprofi t organizations, customers might include members, taxpayers,
  citizens, recipients, clients, and benefi ciaries. Market segments might be 
  referred to as constituencies. 

N8.  Many nonprofi t organizations rely heavily on volunteers to accomplish their work. 
  These organizations should include volunteers in the discussion of their 
  workforce (P.1a[3]).

N9.  For nonprofi t organizations, relevant industry standards (P.1a[5]) might include 
  industrywide codes of conduct and policy guidance. The term “industry” is 
  used throughout the Criteria to refer to the sector in which you operate. For
  nonprofi t organizations, this sector might be charitable organizations, professional
  associations and societies, religious organizations, or government entities—or 
  a subsector of one of these.

N10.  For some nonprofi t organizations, governance and reporting relationships (P.1b[1])
  might include relationships with major agency, foundation, or other funding sources. 

For additional description of this Item, see page 118-144.
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หมายเหตุ	6 กลไกการสื่อสารต่างæ [1.ข.(3)] ควรเปšนการสื่อสารสองทิศทางและในภาÉาที่เข้าใจกันได้ 

  และอาจกระทำาในลักÉณะของการติดต่อโดยบุคคล โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไ«ต์

  หรือโดยทางโทรศัพท์ สำาหรับหลายองค์กร กลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ

  ของตลาด ลÙกค้า หรือผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมายเหตุ	7 ลÙกค้า [1.ก.(1)] รวมถÖง ผÙ้ใช้และผÙ้ที่คาดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ÅÙ¡¤ŒÒÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§ÊÁÒªÔ¡ ¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕ »ÃÐªÒª¹ 

  ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ ÅÙ¡¤ŒÒ áÅÐ¼ÙŒä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹� â´Â·ÕèÊ‹Ç¹µÅÒ´ÍÒ¨ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃáº‹§µÒÁ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕ

  ÊÔ·¸Ôì

หมายเหตุ	8 Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃËÅÒÂáË‹§ µŒÍ§¾Öè§¾ÒÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃºÃÃÅØ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

  ´Ñ§¹Ñé¹ àÁ×èÍ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ºØ¤ÅÒ¡Ã¤ÇÃÃÇÁ¶Ö§ÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃàËÅ‹Ò¹ÕéäÇŒ´ŒÇÂ [1.¡.(3)] 

หมายเหตุ	9 ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ÁÒµÃ°Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ [1.¡.(5)] ÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§

  ¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐ¤Ù‹Á×Í¹âÂºÒÂ·ÕèãªŒ·ÑèÇä»ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¹Ñé¹ ¤íÒÇ‹Ò “ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ” ã¹à¡³±�¹Õé

  ËÁÒÂ¶Ö§ ÀÒ¤Ê‹Ç¹·ÕèÍ§¤�¡Ã´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹ ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ÀÒ¤Ê‹Ç¹

  ´Ñ§¡Å‹ÒÇÍÒ¨à»š¹Í§¤�¡Ã¡ÒÃ¡ØÈÅ ÊÁÒ¤ÁáÅÐªÁÃÁÇÔªÒªÕ¾ Í§¤�¡ÃÈÒÊ¹Ò ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹

  ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×ÍÀÒ¤Ê‹Ç¹Â‹ÍÂ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹

หมายเหตุ	10 ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ÃÐºº¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ áÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å 

  [1.¢.(1)] ÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡ ÁÙÅ¹Ô¸Ô ËÃ×ÍáËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹Í×è¹æ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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P.2 Organizational Situation : What is your organization’s strategic
 situation?
 Describe your organization’s competitive environment, your KEY STRATEGIC
CHALLENGES and ADVANTAGES, and your system for PERFORMANCE improvement.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	Competitive	Environment
 
 (1) What is your competitive position? What are your relative size and growth in 
  your industry or markets served? What are the numbers and types of
  competitors for your organization?

      (2) What are the principal factors that determine your success relative to your
  competitors? What are any KEY changes taking place that affect your
  competitive situation, including opportunities for INNOVATION and collaboration, 
  as appropriate?
        
 (3) What are your KEY available sources of comparative and competitive data from
  within your industry? What are your KEY available sources of comparative data
  from outside your industry? What limitations, if any, are there in your ability to
  obtain these data?

b.	Strategic	Context
 
 What are your KEY business, operational, and human resource STRATEGIC
CHALLENGES and ADVANTAGES? What are your KEY STRATEGIC CHALLENGES and
ADVANTAGES associated with organizational SUSTAINABILITY?

c.	PERFORMANCE	Improvement	System
 
 What are the KEY elements of your PERFORMANCE improvement system, including 
your evaluation, organizational LEARNING, and INNOVATION PROCESSES?
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2. สÀาÇ¡าร³�¢Í§Í§¤�¡ร : สÀาÇ¡าร³�àªÔ§¡ÅÂØ·¸�¢Í§Í§¤�¡ร¤×ÍÍÐäร

 ให้อธิบายถÖงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞ 

และระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

 

 (1) องค์กรอยÙ่ที่ลำาดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบ

  กับองค์กรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกัน รวมทั้งจำานวนและประเภทของคÙ่แข่ง

 (2) อะไรคือป˜จจัยหลักที่กำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคÙ่แข่ง ป˜จจุบันมีการ

  เปลี่ยนแปลงอะไรที่สำาคัÞ «Ö่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร รวมถÖงโอกาสสำาหรับการ

  สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ (*)

 (3) แหล่งข้อมÙลสำาคัÞที่มีอยÙ่สำาหรับข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมี

  อะไรบ้าง แหล่งข้อมÙลสำาคัÞที่มีอยÙ่สำาหรับข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมอื่นมีอะไร

  บ้าง และมีข้อจำากัดอะไรบ้างในการได้มา«Ö่งข้อมÙลเหล่านี้ (ถ้ามี)

ข.	บริบทเชิงกลยุทธ์

 

 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞ ด้านธุรกิจ ด้านการป¯ิบัติการ และด้าน

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรคืออะไร ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞที่ส่งผลกระทบต่อ

ความยั่งยืนขององค์กรมีอะไรบ้าง

 

ค.	ระบบการปรับปรุง¼ลการดำาเนินการ

 

 ส่วนประกอบสำาคัÞของระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินผล 

กระบวนการเรียนรÙ้ระดับองค์กร และกระบวนการสร้างนวัตกรรมคืออะไร
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Notes	:

N1.  Principal factors (P.2a[2]) might include differentiators such as your price
  leadership, design services, innovation rate, geographic proximity, accessibility, 
  and warranty and product options. For some nonprofi t organizations, differentiators
  also might include your relative infl uence with decision makers, ratio of
  administrative costs to programmatic contributions, reputation for program or 
  service delivery, and wait times for service.

N2.  Strategic challenges and advantages (P.2b) might relate to technology, products, 
  your operations, your customer support, your industry, globalization, your value 
  chain, and people.

N3.  Performance improvement (P.2c) is an assessment dimension used in the Scoring
  System to evaluate the maturity of organizational approaches and deployment.
  This question is intended to help you and the Assessors set an overall
  context for your approach to performance improvement. Approaches
  to performance improvement that are compatible with the systems
  approach provided by the TQA framework might include implementing
  a Lean Enterprise System, applying Six Sigma methodology, using ISO 9000
  standards, or employing other process improvement and innovation tools.
  A growing number of organizations have implemented specifi c processes
  for meeting goals in product and process innovation.

N4.  Nonprofi t organizations frequently are in a very competitive environment; they
  often must compete with other organizations and with alternative sources for 
  similar services to secure fi nancial and volunteer resources, membership,
  visibility in appropriate communities, and media attention.

N5.  For nonprofi t organizations, the term “business” (P.2b) is used throughout the
  Criteria to refer to your main mission area or enterprise activity.

For additional description of this Item, see pages 118-144.
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หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1 “ป˜จจัยหลัก” [2.ก.(2)] อาจรวมถÖงสิ่งที่ทำาให้องค์กรมีความแตกต่างทางธุรกิจ เช่น การเปšน

  ผÙ้นำาด้านราคา การให้บริการออกแบบ อัตราของการสร้างนวัตกรรม ทำาเลที่ตั้งที่ใกล้กับลÙกค้า 

  ความสามารถในการเข้าถÖง รวมถÖงการรับประกันและทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ 

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ÊÔè§·Õè·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ ÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§ÃÐ´Ñº

  ÍÔ·¸Ô¾Å·ÕèÁÕµ‹Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨µÑ´ÊÔ¹ã¨ ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹µŒ¹·Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ª×èÍàÊÕÂ§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§

  ÁÍºâ»Ãá¡ÃÁËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ áÅÐàÇÅÒ·ÕèÃÍ¤ÍÂºÃÔ¡ÒÃ

หมายเหตุ	2 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (2.ข.) อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ 

  การป¯ิบัติการ การบริการที่สนับสนุนลÙกค้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โลกาภิวัตน์ 

  ห่วงโ«่คุณค่า และผÙ้ที่เกี่ยวข้อง  

หมายเหตุ	3 การปรับปรุงผลการดำาเนินการ (2.ค.) เปšนมิติการตรวจประเมินองค์กรตามระบบการให้

  คะแนน เพื่อตรวจประเมินระดับความสมบÙรณ์ของแนวทาง และการถ่ายทอดเพื่อนำาไป

  ป¯ิบัติ   คำาถามนี้ช่วยให้องค์กรและผÙ้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกำาหนดบริบทโดย

  รวมของแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร   แนวทางในการปรับปรุง

  ผลการดำาเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางที่เปšนระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  อาจรวมถÖงการใช้ Lean Enterprise System, Six Sigma, มาตร°าน ISO 9000 : 2000

  หรือเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและการสร้างนวัตกรรมอื่นæ มีองค์กรจำานวนเพิ่มขÖ้นที่นำา

  กระบวนการที่เ©พาะเจาะจงมาใช้เพื่อให้บรรลุเป‡าหมายการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

  และกระบวนการ

หมายเหตุ	4 º‹ÍÂ¤ÃÑé§·ÕèÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÙ§ ·Ñé§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

  ¡ÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃÍ×è¹ áÅÐ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹ à¾×èÍãËŒä´Œ

  áËÅ‹§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ ¡ÒÃà»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ã¹ªØÁª¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐ

  ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§Ê×èÍ

หมายเหตุ	5 ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ (2.¢.) ¤íÒÇ‹Ò “¸ØÃ¡Ô¨” ·ÕèãªŒã¹à¡³±�·Ñé§ËÁ´ ËÁÒÂ¶Ö§ 

  ¾Ñ¹¸¡Ô¨ËÅÑ¡ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÃÐ´ÑºÍ§¤�¡Ã

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144



26 for Performance Excellence

1 Leadership

 The Leadership Category examines HOW your organization’s SENIOR LEADERS’ 
personal actions guide and sustain your organization. Also examined are your organization’s
GOVERNANCE system and HOW your organization fulfi lls its legal, ethical, and societal 
responsibilities and supports its KEY communities.

 Describe HOW SENIOR LEADERS’ actions guide and sustain your organization.
Describe HOW SENIOR LEADERS communicate with your WORKFORCE and encourage 
HIGH PERFORMANCE.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	VISION,	VALUES,	and	MISSION

 (1) How do SENIOR LEADERS set organizational VISION and VALUES? How do
  SENIOR LEADERS DEPLOY your organization’s VISION and VALUES through
  your LEADERSHIP SYSTEM, to the WORKFORCE, to KEY suppliers and
  PARTNERS, and to CUSTOMERS and other STAKEHOLDERS, as appropriate? 
  How do SENIOR LEADERS’ personal actions refl ect a commitment to the
  organization’s VALUES?
 
    (2)  How do SENIOR LEADERS personally promote an organizational environment 
  that fosters, requires, and results in legal and ETHICAL BEHAVIOR?
   
 (3)  How do SENIOR LEADERS create a SUSTAINABLE organization? How do they 
  create an environment for organizational PERFORMANCE improvement, the
  accomplishment of your MISSION and STRATEGIC OBJECTIVES, INNOVATION, 
  competitive or role-model PERFORMANCE leadership, and organizational agility? 
  How do they create an environment for organizational and WORKFORCE
  LEARNING? How do they develop and enhance their personal leadership skills? 
  How do they participate in organizational LEARNING, in succession planning, 
  and in the development of future organizational leaders?

1.1 Senior Leadership: How do your senior leaders lead?
Process
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ËÁÇ´ 1 ¡าร¹íาÍ§¤�¡ร (120 ¤Ðá¹¹)

 ในหมวดการนำาองค์กรนี้ เปšนการตรวจประเมินว่าการกระทำาของผÙ้นำาระดับสÙงขององค์กรได้ชี้นำา

และทำาให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบการกำากับดÙแลองค์กร และวิธีการที่องค์กร

ใช้เพื่อบรรลุผลด้านก®หมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ รวมทั้งการสนับสนุน

ชุมชนที่สำาคัÞ

 ให้อธิบายถÖงการกระทำาของผÙ้นำาระดับสÙงในการชี้นำาและทำาให้องค์กรมีความยั่งยืน รวมทั้งอธิบาย

วิธีการที่ผÙ้นำาระดับสÙงสื่อสารกับบุคลากร และกระตุ้นให้มีผลการดำาเนินการที่ดี

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	วิสัยทัศน์	ค่านิยม	และพันธกิจ

 (1) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการกำาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  รวมถÖงถ่ายทอดวิสัยทัศน์

  และค่านิยมเพื่อนำาไปป¯ิบัติโดยผ่านระบบการนำาองค์กรไปยังบุคลากร ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความ

  ร่วมมืออย่างเปšนทางการที่สำาคัÞ ลÙกค้า รวมทั้งผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นæ (*) การป¯ิบัติตนของ

  ผÙ้นำาระดับสÙงได้แสดงให้เห็นถÖงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอย่างไร

 (2) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการด้วยตนเองอย่างไรในการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อส่งเสริม กำากับ

  และส่งผลให้มีการประพÄติป¯ิบัติตามก®หมายและมีจริยธรรม

 (3) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรที่จะทำาให้องค์กรมีความยั่งยืน ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไร

  ในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำาเนินการ การบรรลุพันธกิจและ

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ การสร้างนวัตกรรม ความคล่องตัวขององค์กร และมีผลการดำาเนิน

  ¡ÒÃที่เหนือกว่าคÙ่แข่งหรือเปšนแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นæ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อ

  ให้เกิดการเรียนรÙ้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   ผÙ้นำาระดับสÙงพั²นาและเสริมสร้างทักÉะ

  ความเปšนผÙ้นำาของตนเองอย่างไร นอกจากนี้ ผÙ้นำาระดับสÙงมีส่วนร่วมในการเรียนรÙ้ระดับองค์กร 

  การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง และการพั²นาผÙ้นำาในอนาคตขององค์กรอย่างไร

1.1 ¡าร¹íาÍ§¤�¡รâ´Â¼ÙŒ¹íารÐ´ับสÙ§ : ¼ÙŒ¹íารÐ´ับสÙ§¹íาÍ§¤�¡รÍÂ‹า§äร 
 (70 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	Communication	and	Organizational	PERFORMANCE

 (1) How do SENIOR LEADERS communicate with and engage the entire WORKFORCE?
  How do SENIOR LEADERS encourage frank, two-way communication throughout 
  the organization? How do SENIOR LEADERS communicate KEY decisions?
  How do they take an active role in reward and recognition programs to reinforce 
  HIGH PERFORMANCE and a CUSTOMER and business focus?
     
 (2)  How do SENIOR LEADERS create a focus on action to accomplish the
  organization’s objectives, improve PERFORMANCE, and attain its VISION? What 
  PERFORMANCE MEASURES do SENIOR LEADERS regularly review to identify 
  needed actions? How do SENIOR LEADERS include a focus on creating and 
  balancing VALUE for CUSTOMERS and other STAKEHOLDERS in their
  organizational PERFORMANCE expectations?

Notes	:

N1.  Organizational vision (1.1a[1]) should set the context for strategic objectives 
  and action plans, which are described in Items 2.1 and 2.2.

N2.  A sustainable organization (1.1a[3]) is capable of addressing current business needs 
  and possesses the agility and strategic management to prepare successfully for its 
  future business and market environment. In this context, the concept of
  innovation includes both technological and organizational innovation to succeed
  in the future. A sustainable organization also ensures a safe and secure 
  environment for the workforce and other key stakeholders. An organization’s 
  contributions to environmental, social, and economic systems beyond those of
  its workforce and immediate stakeholders are considered in its societal
  responsibilities (Item 1.2). 

N3.  A focus on action (1.1b[2]) considers the strategy, the workforce, the work 
  systems, and the hard assets of your organization. It includes both innovation 
  and ongoing improvements in productivity that may be achieved through
  eliminating waste or reducing cycle time, and it might use techniques such as
  Six Sigma and Lean. It also includes the actions to accomplish your
  organization’s strategic objectives. 
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หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1 วิสัยทัศน์ขององค์กร [1.1ก.(1)] ควรเปšนตัวกำาหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

  แผนป¯ิบัติการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2

หมายเหตุ	2 องค์กรที่มีความยั่งยืน [1.1ก.(3)] เปšนองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความจำาเปšนทางธุรกิจ

  ในป˜จจุบัน รวมทั้งมีความคล่องตัวและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรพร้อมรับ

  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและตลาดในอนาคต ในกรณีนี้แนวคิดเรื่องนวัตกรรมที่จะทำาให้

  องค์กรประสบความสำาเร็จในอนาคตน้ัน รวมถÖงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ

  องค์กรที่จะทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จในอนาคตด้วย นอกจากนี้องค์กรที่มีความยั่งยืน 

  จะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัยและมีการรักÉาความปลอดภัยสำาหรับบุคลากรและ

  ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่สำาคัÞ การให้การสนับสนุนต่อระบบสภาพแวดล้อม สังคม และ

  เศรÉ°กิจ นอกเหนือจากที่ให้แก่บุคลากรและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ให้นับเปšนส่วนหนÖ่ง

  ของความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ (หัวข้อ 1.2)

หมายเหตุ	3 การทำาให้เกิดการป¯ิบัติการอย่างจริงจัง [1.1ข.(2)] ต้องคำานÖงถÖงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน 

  และสินทรัพย์ที่จับต้องได้ขององค์กร รวมทั้งนวัตกรรม และการปรับปรุงผลิตภาพอย่าง

  ต่อเนื่อง «Ö่งอาจบรรลุได้โดยการขจัดความสÙÞเปล่าหรือลดรอบเวลา และอาจใช้เทคนิคต่างæ 

  เช่น Six Sigma, Lean รวมถÖงการป¯ิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

  องค์กร

ข.	การสื่อสารและ¼ลการดำาเนินการขององค์กร

 (1) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผÙกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้ง

  องค์กร ผÙ้นำาระดับสÙงกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปšนไปในลักÉณะสองทิศทาง

  ทั่วทั้งองค์กรอย่างไร ผÙ้นำาระดับสÙงสื่อสารการตัดสินใจที่สำาคัÞæ อย่างไร ผÙ้นำาระดับสÙงมี

  บทบาทเชิงรุกอย่างไรในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสร้างให้มีผลการ

  ดำาเนินการที่ดี รวมทั้งการให้ความสำาคัÞกับลÙกค้าและธุรกิจ

 (2) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการทำาให้เกิดการป¯ิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุ

  วัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำาเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผÙ้นำาระดับสÙงทบทวน

  ตัววัดผลการดำาเนินการอะไรบ้างเปšนประจำาเพื่อระบุสิ่งที่ต้องทำา ในการตั้งความคาดหวัง

  ต่อผลการดำาเนินการ ผÙ้นำาระดับสÙงคำานÖงถÖงและดำาเนินการอย่างไรในการนำาเรื่องการสร้าง

  คุณค่าและทำาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
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1.2 Governance and Societal Responsibilities : How do you 
 govern and fulfi ll your societal responsibilities? 

 Describe your organization’s GOVERNANCE system and APPROACH to leadership 
improvement. Describe HOW your organization assures legal and ETHICAL BEHAVIOR, fulfi lls
its societal responsibilities, and supports its KEY communities.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	Organizational	GOVERNANCE

 (1) How does your organization review and achieve the following KEY aspects of
  your GOVERNANCE system?
  • accountability for management’s actions
  • fi scal accountability
  • transparency in operations and selection of and disclosure policies for
   GOVERNANCE board members, as appropriate
  • independence in internal and external audits
  • protection of STAKEHOLDER and stockholder interests, as appropriate
      
 (2)  How do you evaluate the PERFORMANCE of your SENIOR LEADERS, including 
  the chief executive? How do you evaluate the PERFORMANCE of members of 
  your GOVERNANCE board, as appropriate? How do SENIOR LEADERS and 
  your GOVERNANCE board use these PERFORMANCE reviews to further their 
  development and to improve both their personal leadership EFFECTIVENESS 
  and that of your board and LEADERSHIP SYSTEM, as appropriate?

N4.  Your organizational performance results should be reported in Items 7.1–7.6. 

N5.  For nonprofi t organizations that rely on volunteers to accomplish their work,
  responses to 1.1b(1) also should discuss your efforts to communicate with 
  and engage the volunteer workforce.

For additional description of this Item, see page 118-144.

Process
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1.2 ¡าร¡íา¡ับ´ÙáÅáÅÐ¤ÇาÁรับ¼Ô´ªÍบµ‹Íสั§¤Áã¹Àา¾ãËญ‹ : Í§¤�¡ร
 ´íาà¹Ô¹¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡าร¡íา¡ับ´ÙáÅÍ§¤�¡ร áÅÐ·íาãËŒบรรÅØ¼Å´Œา¹¤ÇาÁ
 รับ¼Ô´ªÍบµ‹Íสั§¤Áã¹Àา¾ãËญ‹ (50 ¤Ðá¹¹)

 ให้อธิบายถÖงระบบการกำากับดÙแลองค์กร และแนวทางปรับปรุงระบบการนำาองค์กร ให้อธิบายวิธีการ

ท่ีองค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการดำาเนินการอย่างถÙกต้องตามก®หมายและการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม

และทำาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ และสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การกำากับดÙแลองค์กร

 (1) องค์กรดำาเนินการอย่างไรในการทบทวนและทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จในเรื่องต่างæ

  ที่สำาคัÞในระบบการกำากับดÙแลองค์กร

  • ความรับผิดชอบในการกระทำาของผÙ้บริหาร

  • ความรับผิดชอบด้านการเงิน

  • ความโปร่งใสในการดำาเนินการ รวมถÖงการคัดเลือกคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร และ

   นโยบายในเรื่องการเป�ดเผยข้อมÙลข่าวสารของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร (*)

  • การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปšนอิสระ

  • การปกป‡องผลประโยชน์ของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผÙ้ถือหุ้น (*)

 

 (2) องค์กรดำาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการป¯ิบัติงานของผÙ้นำาระดับสÙง «Ö่งรวมถÖงผÙ้นำา

  สÙงสุดด้วย รวมทั้งการประเมินผลการดำาเนินการของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร (*) ผÙ้นำา

  ระดับสÙงและคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กรใช้ผลการทบทวนผลการดำาเนินการข้างต้นไป

  พั²นาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของการนำาองค์กรของผÙ้นำาแต่ละคนและของคณะกรรมการ 

  รวมทั้งระบบการนำาองค์กรต่อไปอย่างไร (*) 

หมายเหตุ	4 ผลลัพธ์การดำาเนินการขององค์กรควรรายงานในหัวข้อ 7.1 - 7.6

หมายเหตุ	5 ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ·ÕèµŒÍ§¾Öè§¾ÒÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÁÒª‹ÇÂ·íÒ§Ò¹¹Ñé¹ ¡ÒÃµÍº¢ŒÍ 

  1.1¢.(1) ¤ÇÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèÍ§¤�¡ÃãªŒã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Õè

  à»š¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃàËÅ‹Ò¹Ñé¹´ŒÇÂ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144

¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	Legal	and	ETHICAL	BEHAVIOR

 (1) How do you address any adverse impacts on society of your products and
  operations? How do you anticipate public concerns with current and future 
  products and operations? How do you prepare for these concerns in a
  proactive manner, including conserving natural resources and using EFFECTIVE 
  supply chain management PROCESSES, as appropriate? What are your KEY 
  compliance PROCESSES, MEASURES, and GOALS for achieving and surpassing 
  regulatory and legal requirements, as appropriate? What are your KEY
  PROCESSES, MEASURES, and GOALS for addressing risks associated with your 
  products and operations?
 
 (2)  How does your organization promote and assure ETHICAL BEHAVIOR in all 
  your interactions? What are your KEY PROCESSES and MEASURES or
  INDICATORS for enabling and monitoring ETHICAL BEHAVIOR in your
  GOVERNANCE structure, throughout your organization, and in interactions with 
  CUSTOMERS, PARTNERS, suppliers, and other STAKEHOLDERS? How do you 
  monitor and respond to breaches of ETHICAL BEHAVIOR?

c.	Societal	Responsibilities	and	Support	of	KEY	Communities
 
 (1) How do you consider societal well-being and benefi t as part of your strategy 
  and daily operations? How do you consider the well-being of environmental, 
  social, and economic systems to which your organization does or may
  contribute?
    
  (2) How does your organization actively support and strengthen your KEY  
  communities? What are your KEY communities? How do you identify these 
  communities and determine areas for organizational involvement, including 
  areas related to your CORE COMPETENCIES? How do your SENIOR LEADERS, 
  in concert with your WORKFORCE, contribute to improving these communities?
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ข.	การประพÄติป¯ิบัติตามก®หมายและมีจริยธรรม	

 (1) องค์กรดำาเนินการอย่างไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ และการป¯ิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม   

  องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถÖงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และการป¯ิบัติการ

  ทั้งในป˜จจุบันและในอนาคตอย่างไร องค์กรมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวอย่างไร

  ทั้งนี้รวมถÖงการอนุรักÉ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโ«่อุปทานที่มี

  ประสิทธิผล (*) องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป‡าประสงค์ที่สำาคัÞอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กับข้อกำาหนดด้านก®ระเบียบข้อบังคับและก®หมายเพื่อให้เปšนไปตามระเบียบข้อบังคับที่

  กำาหนดหรือดีกว่าท่ีกำาหนด (*) องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป‡าประสงค์ท่ีสำาคัÞอะไรใน

  การดำาเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการป¯ิบัติการขององค์กร

 (2) องค์กรดำาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าป¯ิสัมพันธ์ทุกด้านของ

  องค์กรมีการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม   องค์กรมีกระบวนการ และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่

  สำาคัÞอะไรในการส่งเสริมและกำากับดÙแลให้มีการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้

  โครงสร้างระบบการกำากับดÙแลและตลอดทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งในการป¯ิสัมพันธ์กับลÙกค้า

  คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ผÙ้ส่งมอบ และผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น องค์กรมีวิธีการอย่างไร

  ในการกำากับดÙแล และดำาเนินการในกรณีที่มีการกระทำาที่ขัดต่อการประพÄติป¯ิบัติอย่างมี

  จริยธรรม

 

ค.	ความรับ¼ิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่	และการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัญ

 (1) องค์กรคำานÖงถÖงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเปšนส่วนหนÖง่ในกลยุทธ์และการป¯ิบัติการ

  ประจำาวันอย่างไร รวมถÖงการสร้างความสมบÙรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรÉ°กิจ

  ที่องค์กรดำาเนินการอยÙ่หรืออาจให้การสนับสนุนได้

 (2) องค์กรดำาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำาคัÞต่อ

  องค์กรอย่างจริงจัง ชุมชนที่สำาคัÞขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการกำาหนดชุมชน

  ดังกล่าวอย่างไร และกำาหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถÖงกิจกรรมที่อาจใช้ความ

  สามารถพิเศÉขององค์กร ผÙ้นำาระดับสÙงและบุคลากรร่วมมือกันในการพั²นาชุมชนนั้นอย่างไร
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Notes	:

N1.  Societal responsibilities in areas critical to your organization’s ongoing
  marketplace success also should be addressed in Strategy Development (Item 
  2.1) and in Process Management (Category 6). Key results, such as results of 
  regulatory and legal compliance (including the results of mandated fi nancial
  audits); reductions in environmental impacts through the use of “green”
  technology, resource-conserving activities, or other means; or improvements in 
  social impacts, such as the global use of enlightened labor practices, should 
  be reported as Leadership Outcomes (Item 7.6).

N2.  Transparency in operations of your governance board (1.2a[1]) should
  include your internal controls on governance processes. For some nonprofi t
  organizations, an external advisory board may provide some or all of the
  governance board functions. For those nonprofi t organizations that serve as
  stewards of public funds, stewardship of those funds and transparency in 
  operations are areas of emphasis. 

N3.  Leadership performance evaluation (1.2a[2]) might be supported by peer
  reviews, formal performance management reviews, and formal or informal
  workforce and other stakeholder feedback and surveys. For some nonprofi t 
  and government organizations, external advisory boards might evaluate the 
  performance of senior leaders and the governance board. 

N4.  Measures or indicators of ethical behavior (1.2b[2]) might include the percentage 
  of independent board members, measures of relationships with stockholder and 
  nonstockholder constituencies, instances of ethical conduct breaches and
  responses, survey results on workforce perceptions of organizational ethics,
  ethics hotline use, and results of ethics reviews and audits. They also might
  include evidence that policies, workforce training, and monitoring systems 
  are in place with respect to confl icts of interest and proper use of funds. 
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หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1 ควรนำาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ในประเด็นที่มีความสำาคัÞอย่างยิ่งต่อ

  ความสำาเร็จด้านตลาดในป˜จจุบันขององค์กรไปใช้ประกอบในการจัดทำากลยุทธ์ (หัวข้อ 2.1) 

  และในการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) ด้วย ในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร (หัวข้อ 7.6)

  ควรประกอบด้วยผลลัพธ์ที่สำาคัÞ เช่น ผลการป¯ิบัติตามก®ระเบียบข้อบังคับและก®หมาย

  (รวมถÖงผลลัพธ์การตรวจสอบด้านการเงินตามข้อบังคับ) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  โดยใช้เทคโนโลยีที่เปšนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) กิจกรรมอนุรักÉ์ทรัพยากร

  หรือวิธีการอื่นæ หรือการปรับปรุงผลกระทบต่อสังคม เช่น การป¯ิบัติต่อผÙ้ใช้แรงงานที่เปšนที่

  ยอมรับในระดับสากล

หมายเหตุ	2 ความโปร่งใสในการดำาเนินการของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร [1.2ก.(1)] ควรครอบคลุม

  เรื่องการควบคุมภายในของกระบวนการกำากับดÙแล 

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¨·íÒË¹ŒÒ·Õè

  ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅÍ§¤�¡Ã·Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê‹Ç¹   ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¡íÒäÃ·Õè

  ·íÒË¹ŒÒ·Õè´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà§Ô¹¡Í§·Ø¹¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³Ð µŒÍ§à¹Œ¹¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà§Ô¹

  ¡Í§·Ø¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð áÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

หมายเหตุ	3 การประเมินผลการนำาองค์กร [1.2ก.(2)] อาจใช้ข้อมÙลที่ได้จากการประเมินโดยผÙ้ร่วมงาน 

  ผลการทบทวนผลการดำาเนินการของผÙ้บริหารอย่างเปšนทางการ รวมทั้งใช้ข้อมÙลป‡อนกลับ

  และผลสำารวจของบุคลากรและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นæ ที่ทำาอย่างเปšนทางการหรือไม่เปšน

  ทางการ 

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃáÅÐÍ§¤�¡ÃÀÒ¤ÃÑ°ºÒ§áË‹§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

  ÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¨»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº

  ´ÙáÅÍ§¤�¡Ã

หมายเหตุ	4 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม [1.2ข.(2)] อาจรวมถÖงอัตราส่วน

  ของกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร ตัววัดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

  องค์กรกับกลุ่มผÙ้ถือหุ้น และผÙ้ไม่ได้ถือหุ้น การรายงานและการจัดการกับการกระทำาที่ขัดต่อ

  จริยธรรม ผลสำารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อจริยธรรมขององค์กร การใช้โทรศัพท์

  สายด่วนเ©พาะสำาหรับเร่ืองจริยธรรม รวมท้ังผลการทบทวนและการตรวจสอบด้านจริยธรรม

  «Ö่งอาจรวมถÖงหลัก°านท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีนโยบายการ½ƒกอบรมบุคลากรและระบบ

  การติดตามเ½‡าระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับ«้อนและการใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสม  



36 for Performance Excellence

N5.  Areas of societal contributions and community support appropriate for 1.2c 
  might include your efforts to improve the environment (e.g., collaboration to
  conserve the environment or natural resources); strengthen local community
  services, education, and health; and improve the practices of trade, 
  business, or professional associations.

N6.  The health and safety of your workforce are not addressed in Item 1.2; you 
  should address these workforce factors in Item 5.2.

N7.   Nonprofi t organizations should report in 1.2b(1), as appropriate, how they
  address the legal and regulatory requirements and standards that govern 
  fundraising and lobbying activities. 

N8.  For some charitable organizations, societal contributions and support for key
  communities (1.2c) may occur totally through the mission-related activities 
  of the organization. In such cases, it is appropriate to respond with any 
  “extra efforts” you devote to support of these communities.

For additional description of this Item, see pages 118-144.

Assessment	of	Item	Responses
 Item responses are assessed by considering the Criteria Item requirements; your 
key business factors presented in your Organizational Profi le; and the maturity of your 
approaches, breadth of their deployment, and strength of your improvement process and 
results relative to the Scoring System. Refer to the Scoring System information on pages 
190-201
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หมายเหตุ	5 เร่ืองการช่วยเหลือสังคมในภาพใหÞ่และการสนับสนุนชุมชนท่ีสำาคัÞในหัวข้อ 1.2ค. อาจรวมถÖง

  สิ่งที่องค์กรทำาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (เช่น ความร่วมมือเพื่ออนุรักÉ์สภาพแวดล้อม

  หรือทรัพยากรธรรมชาติ) สร้างความเข้มแข็งให้งานบริการ การศÖกÉา และสุขอนามัยของ

  ชุมชน และปรับปรุงการดำาเนินการของการค้า ธุรกิจ หรือสมาคมวิชาชีพต่างæ 

หมายเหตุ	6 หัวข้อ 1.2 ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร องค์กรควรอธิบาย

  เรื่องนี้ในหัวข้อ 5.2

หมายเหตุ	7 Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ¤ÇÃÍ Ô̧ºÒÂ¶Ö§ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·Õè̈ Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´áÅÐÁÒµÃ°Ò¹

  ¢Í§¡®ËÁÒÂáÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹áÅÐ¡ÒÃÅçÍººÕéäÇŒã¹

  [1.2¢.(1)] (*)

หมายเหตุ	8 ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã¡ÒÃ¡ØÈÅºÒ§áË‹§·ÕèÁÕ¾Ñ¹¸¡Ô¨ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÑ§¤Áã¹ÀÒ¾ãËÞ‹áÅÐ

  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ªØÁª¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞâ´ÂµÃ§ÍÂÙ‹áÅŒÇ (1.2¤.) Í§¤�¡Ã¤ÇÃÍ¸ÔºÒÂ¶Ö§ “¡ÒÃ·Ø‹Áà·à»š¹¾ÔàÈÉ”

  ã¹¡ÒÃÍØ·ÔÈµ¹à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ªØÁª¹¹Ñé¹æ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144

การตรวจประเมินการตอบคำา¶ามของหัวข้อ

 การตรวจประเมินคำาตอบในแต่ละหัวข้อ พิจารณาถÖงข้อกำาหนดของหัวข้อ ป˜จจัยทางธุรกิจที่สำาคัÞ

ขององค์กรที่นำาเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร และระดับความสมบÙรณ์ของแนวทาง ความครอบคลุมของการ

ถ่ายทอดเพื่อนำาไปสÙ่การป¯ิบัติ และจุดแข็งของกระบวนการปรับปรุงและผลลัพธ์ตามระบบการให้คะแนน

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องระบบการให้คะแนนในหน้า 190-201
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2 Strategic Planning

 The Strategic Planning Category examines HOW your organization develops
STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS. Also examined are HOW your chosen
STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS are DEPLOYED and changed if circumstances
require, and HOW progress is measured.

 Describe HOW your organization establishes its strategy to address its STRATEGIC 
CHALLENGES and leverage its STRATEGIC ADVANTAGES. Summarize your organization’s 
KEY STRATEGIC OBJECTIVES and their related GOALS.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	Strategy	Development	PROCESS

 (1) How does your organization conduct its strategic planning? What are the KEY
  PROCESS steps? Who are the KEY participants? How does your PROCESS 
  identify potential blind spots? How do you determine your CORE COMPETENCIES,
  STRATEGIC CHALLENGES, and STRATEGIC ADVANTAGES (identifi ed in your 
  Organizational Profi le)? What are your short- and longer-term planning time 
  horizons? How are these time horizons set? How does your strategic planning 
  PROCESS address these time horizons?
 
 (2)  How do you ensure that strategic planning addresses the KEY factors listed 
  below? How do you collect and analyze relevant data and information pertaining
  to these factors as part of your strategic planning PROCESS?
  • your organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats
  • early indications of major shifts in technology, markets, products, CUSTOMER 
   preferences, competition, or the regulatory environment
  • long-term organizational SUSTAINABILITY, including needed CORE  
   COMPETENCIES 
  • your ability to execute the strategic plan

2.1 Strategy Development : How do you develop your
 strategy?

Process
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ËÁÇ´ 2 ¡ารÇา§á¼¹àªÔ§¡ÅÂØ·¸� (80 ¤Ðá¹¹) 

 ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เปšนการตรวจประเมินว่าองค์กรจัดทำาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

แผนป¯ิบัติการขององค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธแ์ละแผนป¯ิบัติ

¡ÒÃที่เลือกไว้เพื่อนำาไปป¯ิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ความสำาคัÞกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้

ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞขององค์กรและ

เป‡าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การจัดทำากลยุทธ์

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ข้ันตอนท่ีสำาคัÞของกระบวนการจัดทำากลยุทธ์

  มีอะไรบ้าง และผÙเ้ก่ียวข้องท่ีสำาคัÞมีใครบ้าง กระบวนการดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดท่ีอาจ

  เกิดขÖน้ได้อย่างไร  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดความสามารถพิเศÉ ความท้าทายและ

  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ตามท่ีอธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร) กรอบเวลาของการวางแผนระยะ

  ส้ันและระยะยาวคืออะไร   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดกรอบเวลา และทำาให้กระบวนการ

  วางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือทำาให้มั่นใจว่าได้นำาป˜จจัยที่สำาคัÞต่อไปนี้มาประกอบการวางแผน

  เชิงกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมÙลและสารสนเทศ

  ที่เกี่ยวข้องกับป˜จจัยเหล่านี้มาเปšนส่วนหนÖ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

  • จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร

  • สัÞÞาณบ่งชี้แต่เนิ่นæ ถÖงการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัÞด้านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์

   ความชอบของลÙกค้า การแข่งขัน หรือสภาพแวดล้อมด้านก®ระเบียบข้อบังคับ

  • ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว รวมถÖงความสามารถพิเศÉที่จำาเปšนขององค์กร

  • ความสามารถขององค์กรในการนำาแผนกลยุทธ์ไปป¯ิบัติ

2.1 ¡าร¨ั´·íา¡ÅÂØ·¸� : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡าร¨ั´·íา¡ÅÂØ·¸�
 (40 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	STRATEGIC	OBJECTIVES

 (1) What are your KEY STRATEGIC OBJECTIVES and your timetable for accomplishing
  them? What are your most important GOALS for these STRATEGIC OBJECTIVES?
  
    (2)  How do your STRATEGIC OBJECTIVES address your STRATEGIC CHALLENGES 
  and STRATEGIC ADVANTAGES? How do your STRATEGIC OBJECTIVES address 
  your opportunities for INNOVATION in products, operations, and your business 
  model? How do your STRATEGIC OBJECTIVES address current and future CORE 
  COMPETENCIES? How do you ensure that your STRATEGIC OBJECTIVES balance 
  short- and longer-term challenges and opportunities? How do you ensure that your 
  STRATEGIC OBJECTIVES consider and balance the needs of all KEY STAKEHOLDERS?

Notes	:	

N1.  “Strategy development” refers to your organization’s approach (formal or
  informal) to preparing for the future. Strategy development might utilize various 
  types of forecasts, projections, options, scenarios, knowledge (see 4.2a for
  relevant organizational knowledge), or other approaches to envisioning the
  future for purposes of decision making and resource allocation. Strategy
  development might involve participation by key suppliers, distributors, partners, 
  and customers. For some nonprofi t organizations, strategy development might 
  involve participation by organizations providing similar services or drawing from 
  the same donor population or volunteer workforce.

N2.  The term “strategy” should be interpreted broadly. Strategy might be built 
  around or lead to any or all of the following: new products; redefi nition of key 
  customer groups or market segments; new core competencies; revenue growth 
  via various approaches, including acquisitions, grants, and endowments;
  divestitures; new partnerships and alliances; and new employee or volunteer
  relationships. Strategy might be directed toward becoming a preferred supplier,
  a local supplier in each of your major customers’ or partners’ markets, a low-cost
  producer, a market innovator, or a high-end or customized product or service
  provider. It also might be directed toward meeting a community or public need. 
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ข.	วัต¶ุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ

  วัตถุประสงค์เหล่านั้น เป‡าประสงค์ที่สำาคัÞที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง

 (2)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

  อย่างไร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธข์ององค์กรตอบสนองอย่างไรต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

  ของผลิตภัณฑ์ การป¯ิบัติการ และรÙปแบบการดำาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธใ์ห้ความ

  สำาคัÞต่อความสามารถพิเศÉขององค์กรทั้งในป˜จจุบันและอนาคตอย่างไร   องค์กรมีวิธีการ

  อย่างไรเพ่ือทำาให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาส

  ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งคำานÖงถÖงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผÙ้มี

  ส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞทั้งหมด

หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1	 “การจัดทำากลยุทธ์” หมายถÖง แนวทางขององค์กร (ทั้งที่เปšนทางการและไม่เปšนทางการ) 

   ในการเตรียมการสำาหรับอนาคต การจัดทำากลยุทธ์อาจใช้รÙปแบบต่างæ ของการพยากรณ์

   การคาดคะเน ทางเลือก สถานการณ์จำาลอง ความรÙ ้(ดÙหัวข้อ 4.2ก. เก่ียวกับความรÙข้ององค์กร)

   หรือแนวทางอื่นที่ช่วยให้เห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร

   การจัดทำากลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผÙ้ส่งมอบ ผÙ้จัดจำาหน่าย คÙ่ความร่วมมือ

   อย่างเปšนทางการ และลÙกค้าที่สำาคัÞ

   ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃºÒ§áË‹§ ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¡ÅÂØ·¸�ÍÒ¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

   ¢Í§Í§¤�¡Ã·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ ËÃ×Í·ÕèÁÕ¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤ËÃ×ÍÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¡ÅØ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹

หมายเหตุ	2	 “กลยุทธ์” ควรตีความอย่างกว้างæ กลยุทธ์อาจเปšนผลมาจากหรือนำาไปสÙ่สิ่งต่อไปนี้ เช่น 

   ผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำาหนดกลุ่มลÙกค้าหรือส่วนตลาดที่สำาคัÞใหม่ ความสามารถพิเศÉใหม่  

   รายได้ที่เพิ่มขÖ้นด้วยวิธีการต่างæ  รวมทั้งการครอบครองกิจการ เงินอุดหนุนและเงินบริจาค 

   การขายธุรกิจ การสร้างความร่วมมืออย่างเปšนทางการและการหาพันธมิตรใหม่ รวมถÖง

   การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานหรืออาสาสมัครใหม่ กลยุทธ์ขององค์กรอาจมุ่งเน้นการ

   ก้าวไปสÙ่การเปšนผÙ้ส่งมอบที่พÖงประสงค์ของลÙกค้า การเปšนผÙ้ส่งมอบในตลาดของลÙกค้าหลัก

   หรือของคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ การเปšนผÙ้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำา การเปšนผÙ้สร้าง

   นวัตกรรมในตลาด หรือการเปšนผÙ้ผลิตหรือบริการแก่ลÙกค้าระดับบนหรือตามความต้องการ

   ของลÙกค้าเ©พาะราย รวมทั้งอาจเปšนการมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือ

   สาธารณะ  
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N3.	 	 Your organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats (2.1a[2]) 
  should address all factors that are key to your organization’s future success, 
  including the following, as appropriate: your customer and market
  requirements, expectations, and opportunities; your opportunities for innovation 
  and role-model performance; your core competencies; your competitive
  environment and your performance relative to competitors and comparable
  organizations; your product life cycle; technological and other key
  innovations or changes that might affect your products and services and how 
  you operate, as well as the rate of that innovation; your workforce and other 
  resource needs; your ability to capitalize on diversity; your opportunities to
  redirect resources to higher-priority products, services, or areas; fi nancial, societal, 
  ethical, regulatory, technological, security, and other potential risks and
  opportunities; your ability to prevent and respond to emergencies, including
  natural or other disasters; changes in the national or global economy; partner 
  and supply chain requirements, strengths, and weaknesses; changes in your 
  parent organization; and other factors unique to your organization.

N4.	 	 Your ability to execute the strategic plan (2.1a[2]) should address your ability
  to mobilize the necessary resources and knowledge. It also should address
  your organizational agility based on contingency plans or, if circumstances 
  require, a shift in plans and rapid execution of new or changed plans.
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หมายเหตุ	3  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร [2.1ก.(2)] ควรครอบคลุมถÖงป˜จจัย

   ทั้งหมดที่สำาคัÞต่อความสำาเร็จในอนาคตขององค์กร รวมถÖงป˜จจัยดังต่อไปนี้ (*) ได้แก่ 

   • ความต้องการ ความคาดหวัง และโอกาสในด้านลÙกค้าและตลาด

   • โอกาสขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม และมีผลการดำาเนินการที่เปšนแบบอย่างที่ดี

   • ความสามารถพิเศÉขององค์กร 

   • สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและผลการดำาเนินการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับ

    คÙ่แข่งและองค์กรที่เทียบเคียงกันได้

   • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

   • นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำาคัÞอื่นæ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี

    ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร และการป¯ิบัติการ รวมทั้งอัตราการ

    สร้างนวัตกรรม

   • ความจำาเปšนด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นæ

   • ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

   • โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยÙ่ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความ

    สำาคัÞกว่า

   • ความเสี่ยงและโอกาสด้านการเงิน สังคมในภาพใหÞ่ จริยธรรม ก®ระเบียบข้อบังคับ

    เทคโนโลยีความมั่นคง และความเสี่ยงและโอกาสอื่นที่อาจเกิดขÖ้น

   • ความสามารถขององค์กรในการป‡องกัน และตอบสนองต่อภาวะ©ุกเ©ิน รวมทั้งภัยพิบัติ

    ทางธรรมชาติ หรือภัยอื่นæ 

   • การเปลี่ยนแปลงทางเศรÉ°กิจในระดับประเทศหรือระดับโลก

   • ข้อกำาหนด จุดแข็ง และจุดอ่อนของคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและห่วงโ«่อุปทาน

   • การเปลี่ยนแปลงขององค์กรแม่

   • ป˜จจัยอื่นæ ที่เปšนลักÉณะเ©พาะองค์กร

หมายเหตุ	4  ความสามารถขององค์กรในการนำาแผนกลยุทธ์ไปป¯ิบัติ [2.1ก.(2)] ควรคำานÖงถÖงความ

   สามารถขององค์กรในการระดมทรัพยากรและความรÙ้ที่จำาเปšน และความคล่องตัวของ

   องค์กรตามแผน©ุกเ©ิน หรือกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผน  และการ

   นำาแผนใหม่หรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปป¯ิบัติอย่างรวดเร็ว
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N5.  Strategic objectives that address key challenges and advantages (2.1b[2]) might 
  include rapid response, customization, co-location with major customers or
  partners, workforce capability and capacity, specifi c joint ventures, virtual
  manufacturing, rapid innovation, ISO quality or environmental systems 
  registration, Web-based supplier and customer relationship management, and 
  product and service quality enhancements. Responses to Item 2.1 should focus 
  on your specifi c challenges and advantages—those most important to your 
  ongoing success and to strengthening your organization’s overall performance.

N6.  Item 2.1 addresses your overall organizational strategy, which might include
  changes in product offerings and customer engagement processes. However, 
  the Item does not address product design or customer engagement strategies; 
  you should address these factors in Items 6.1 and 3.1, as appropriate.

For additional description of this Item, see pages 118-144.

 Describe HOW your organization converts its STRATEGIC OBJECTIVES into
ACTION PLANS. Summarize your organization’s ACTION PLANS, HOW they are DEPLOYED, 
and KEY ACTION PLAN PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS. Project your
organization’s future PERFORMANCE relative to KEY comparisons on these PERFORMANCE 
MEASURES or INDICATORS.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	ACTION	PLAN	Development	and	DEPLOYMENT

 (1) What are your KEY short- and longer-term ACTION PLANS? What are the KEY
  planned changes, if any, in your products, your CUSTOMERS and markets, and
  how you will operate?
   
 (2) How do you develop and DEPLOY ACTION PLANS throughout the 
  organization to your WORKFORCE and to KEY suppliers and PARTNERS, 
  as appropriate, to achieve your KEY STRATEGIC OBJECTIVES? How do you 
  ensure that the KEY outcomes of your ACTION PLANS can be sustained?

2.2 Strategy Deployment : How do you deploy your
 strategy?

Process
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หมายเหตุ	5  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบที่สำาคัÞ [2.1ข.(2)]

   อาจรวมถÖงการตอบสนองที่รวดเร็ว การผลิตหรือบริการตรงตามความต้องการของลÙกค้า

   เ©พาะราย การใช้สถานที่ร่วมกับลÙกค้าหลักหรือคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ขีดความ

   สามารถและอัตรากำาลังของบุคลากร การร่วมทุน การผลิตเสมือนจริง การสร้างนวัตกรรม

   ที่รวดเร็ว การได้รับการรับรองในระบบคุณภาพหรือระบบสิ่งแวดล้อม ตามมาตร°าน ISO

   การจัดการความสัมพันธ์กับผÙ้ส่งมอบและลÙกค้าผ่านเว็บไ«ต์ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของ

   ผลิตภัณฑ์และบริการ การตอบหัวข้อ 2.1 ควรมุ่งเน้นความท้าทายและความได้เปรียบ

   ที่เปšนลักÉณะเ©พาะขององค์กร«Ö่งมีความสำาคัÞอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จ และต่อการส่งเสริม

   ให้ผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กรดีขÖ้นอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ	6  หัวข้อ 2.1 กล่าวถÖงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม «Ö่งอาจรวมถÖงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ 

   และกระบวนการสร้างความผÙกพันกับลÙกค้า แต่หัวข้อนี้ไม่ครอบคลุมถÖงการออกแบบ

   ผลิตภัณฑ์ หรือยุทธวิธีในการสร้างความผÙกพันกับลÙกค้า «Ö่งจะอธิบายในหัวข้อ 3.1 และ 6.1 (*)

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144

 ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสÙ่แผนป¯ิบัติการ ให้สรุปแผนป¯ิบัติการ วิธีการ

ถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞผลการดำาเนินการที่สำาคัÞของแผนป¯ิบัติการ

รวมทั้งคาดการณ์ผลการดำาเนินการในอนาคตขององค์กรเปรียบเทียบกับตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดังกล่าว

โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การจัดทำาแ¼นป¯ิบัติการและการ¶่ายทอดเพื่อนำาäปป¯ิบัต Ô

 

 (1) แผนป¯ิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีสำาคัÞขององค์กรมีอะไรบ้าง   การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัÞ

  ในด้านผลิตภัณฑ์ ลÙกค้าและตลาดที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง (ถ้ามี) และองค์กรจะดำาเนินการ

  ตามแผนอย่างไร 

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำาแผนป¯ิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติทั่วทั้ง

  องค์กร ไปยังบุคลากร ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการที่สำาคัÞ (*) เพื่อให้บรรลุ

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทำาให้มั่นใจว่าผลการดำาเนินการ

  ที่สำาคัÞตามแผนป¯ิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 

2.2 ¡าร¶‹าÂ·Í´¡ÅÂØ·¸�à¾×èÍ¹íาä»»¯ÔบัµÔ : Í§¤�¡ร¶‹าÂ·Í´¡ÅÂØ·¸�
 à¾×èÍ¹íาä»»¯ÔบัµÔÍÂ‹า§äร (40 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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 (3) How do you ensure that fi nancial and other resources are available to support 
  the accomplishment of your ACTION PLANS, while meeting current obligations? 
  How do you allocate these resources to support the accomplishment of the
  plans? How do you assess and manage the fi nancial and other risks associated
  with the plans?

 (4) How do you establish and DEPLOY modifi ed ACTION PLANS if circumstances
  require a shift in plans and rapid execution of new plans?

 (5) What are your KEY human resource or WORKFORCE plans to accomplish
  your short- and longer-term STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS?
  How do the plans address potential impacts on people in your WORKFORCE
  and any potential changes to WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY needs?
    
 (6) What are your KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS for tracking
  the achievement and EFFECTIVENESS of your ACTION PLANS? How do you
  ensure that your overall ACTION PLAN measurement system reinforces 
  organizational ALIGNMENT? How do you ensure that the measurement system
  covers all KEY DEPLOYMENT areas and STAKEHOLDERS?

b.	PERMANCE	PROJECTION

 For the KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS identifi ed in 2.2a(6), 
what are your PERFORMANCE PROJECTIONS for both your short- and longer-term
planning time horizons? How are these PROJECTIONS determined? How does your
projected PERFORMANCE compare with the projected PERFORMANCE of your competitors
or comparable organizations? How does it compare with KEY BENCHMARKS, GOALS, 
and past PERFORMANCE, as appropriate? If there are current or projected gaps in
PERFORMANCE against your competitors or comparable organizations, HOW will you
address them?



47for Performance Excellence

เก
ณ
ฑ
์รา
งว
ัลค

ุณ
ภา

พ
แห

่งช
าต

ิ
ปร

ะจ
ำาป

ี	2
55
3-
25
54

 (3) องค์กรทำาอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นæ พร้อมใช้ในการสนับสนุน

  แผนป¯ิบัติการจนประสบความสำาเร็จ และบรรลุพันธะผÙกพันในป˜จจุบัน องค์กรมีวิธีการ

  จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนให้แผนป¯ิบัติการบรรลุผล   องค์กรประเมินและ

  จัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไร   

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนแผนและถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างรวดเร็ว  

  ในกรณีที่สถานการณ์บังคับ

 (5) แผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรที่สำาคัÞมีอะไรบ้าง ที่ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  และแผนป¯ิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว   แผนดังกล่าวได้คำานÖงถÖงผลกระทบและความ

  เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขÖ้นเกี่ยวกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลัง

  บุคลากรอย่างไร

 (6) ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัÞที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผน

  ป¯ิบัติการมีอะไรบ้าง   องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทำาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของ

  แผนป¯ิบัติการเสริมสร้างให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน   องค์กรมีวิธีการอย่างไร

  เพื่อทำาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเรื่องที่ถ่ายทอดเพ่ือนำาไปป¯ิบัติและ

  ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞæ ทั้งหมด

ข.	การคาดการณ์¼ลการดำาเนินการ

 การคาดการณ์ผลการดำาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
องค์กร ตามตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัÞที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(6) มีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการคาดการณ์   ผลดังกล่าวเปšนอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคÙ่แข่งหรือขององค์กรในระดับ
ที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สำาคัÞ เป‡าประสงค์ และผลการดำาเนินการ
ที่ผ่านมา (*) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินการมีความก้าวหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ องค์กร
จะทำาอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลการดำาเนินการป˜จจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบ
กับคÙ่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้
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Notes	:	

N1.  Strategy and action plan development and deployment are closely linked 
  to other Items in the Criteria. The following are examples of key linkages : 
  • Item 1.1 for how your senior leaders set and communicate 
   organizational  direction;
  • Category 3 for gathering customer and market knowledge as input to
   your strategy and action plans and for deploying action plans;
  • Category 4 for measurement, analysis, and knowledge management to
   support your key information needs, to support your development of 
   strategy, to provide an effective basis for your performance measurements, 
   and to track progress relative to your strategic objectives and action plans;
  • Category 5 for meeting your workforce capability and capacity 
   needs, for workforce development and learning system design and needs, and
   for implementing workforce-related changes resulting from action plans;
  • Category 6 for changes to core competencies, work systems, and
   work process requirements resulting from your action plans; and
  • Item 7.6 for specifi c accomplishments relative to your organizational
   strategy and action plans.

N2.  Measures and indicators of projected performance (2.2b) might include changes 
  resulting from new ventures; organizational acquisitions or mergers; new value
  creation; market entry and shifts; new legislative mandates, legal requirements, 
  or industry standards; and signifi cant anticipated innovations in products
  and technology.

For additional description of this Item, see page 118-144.
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หมายเหตุ		:	

หมายเหตุ	1  การจัดทำากลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ รวมทั้งการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติมีความเชื่อมโยง
   อย่างใกล้ชิดกับหัวข้ออื่นในเกณฑ์ ตัวอย่างการเชื่อมโยงที่สำาคัÞ มีดังนี้   
   • หัวข้อ 1.1 เรื่องการดำาเนินการของผÙ้นำาระดับสÙงในการกำาหนดและสื่อสารทิศทางของ
    องค์กร
   • หมวด 3 เร่ืองการรวบรวมความรÙเ้ก่ียวกับลÙกค้าและตลาด เพ่ือเปšนข้อมÙลสำาหรับกลยุทธ์
    และแผนป¯ิบัติการขององค์กร รวมทั้งการถ่ายทอดแผนป¯ิบัติการเพื่อนำาไปป¯ิบัติ
   • หมวด 4 เรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ เพื่อสนับสนุนความ
    จำาเปšนด้านสารสนเทศที่สำาคัÞ เพื่อสนับสนุนการจัดทำากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเปšน
    พื้น°านที่มีประสิทธิผล (Effective Basis) ในการวัดผลการดำาเนินการ และเพื่อติดตาม
    ความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ
   • หมวด 5 เรื่องการตอบสนองความจำาเปšนขององค์กรด้านขีดความสามารถและอัตรา
    กำาลังบุคลากร เรื่องการออกแบบและความจำาเปšนของระบบการพั²นาและการเรียนรÙ้  
    และเรื่องการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวกับบุคลากรตามแผนป¯ิบัติการ
   • หมวด 6 เรื่องการปรับเปลี่ยนความสามารถพิเศÉ ระบบงาน และข้อกำาหนดของ
    กระบวนการทำางาน ตามแผนป¯ิบัติการ 
   • หัวข้อ 7.6 เรื่องการบรรลุวัตถุประสงค์เ©พาะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ
    ขององค์กร

หมายเหตุ	2	 ตัววัดและดัชนีช้ีวัดผลการดำาเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ (หัวข้อ 2.2ข.) อาจรวมถÖงการเปล่ียนแปลง
   ที่เปšนผลจากการลงทุนใหม่ การเข้าถือสิทธิìหรือควบรวมกิจการ การสร้างคุณค่าใหม่ การ
   เข้าสÙ่ตลาดและการเปลี่ยนตลาด คำาสั่งตามก®หมายใหม่ ข้อกำาหนดตามก®หมาย หรือ
   มาตร°านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่สำาคัÞในอนาคตในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144



50 for Performance Excellence

3 Customer Focus

 The Customer	 Focus Category examines HOW your organization engages its 
CUSTOMERS for long-term marketplace success.  This ENGAGEMENT strategy includes 
HOW your organization builds a CUSTOMER-focused culture. Also examined is HOW 
your organization listens to the VOICE OF ITS CUSTOMERS and uses this information 
to improve and identify opportunities for INNOVATION.

 Describe HOW your organization determines product offerings and mechanisms to 
support CUSTOMERS’ use of your products. Describe also HOW your organization builds 
a CUSTOMER-focused culture.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	Product	Offerings	and	CUSTOMER	Support

 (1) How do you identify and innovate product offerings to meet the requirements 
  and exceed the expectations of your CUSTOMER groups and market SEGMENTS
  (identifi ed in your Organizational Profi le)? How do you identify and
  innovate product offerings to attract new CUSTOMERS and provide opportunities
  for expanding relationships with existing CUSTOMERS, as appropriate?

 (2) How do you determine your KEY mechanisms to support use of your products 
  and enable CUSTOMERS to seek information and conduct their business 
  with you? What are your KEY means of CUSTOMER support, including your 
  KEY communication mechanisms? How do they vary for different CUSTOMERS, 
  CUSTOMER groups, or market SEGMENTS? How do you determine your
  CUSTOMERS’ KEY support requirements? How do you ensure that CUSTOMER
  support requirements are DEPLOYED to all people and PROCESSES involved 
  in CUSTOMER SUPPORT?

 (3) How do you keep your APPROACHES for identifying and innovating product
  offerings and for providing CUSTOMER support current with business needs 
  and directions?

3.1 Customer Engagement : How do you engage customers
 to serve their needs and build relationships?

Process
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ËÁÇ´ 3 ¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา (110 ¤Ðá¹¹)

 ในหมวดการมุ่งเน้นลÙกค้า เปšนการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรสร้างความผÙกพันกับลÙกค้า เพื่อ

ความสำาเร็จด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผÙกพันนี้ครอบคลุมถÖงวิธีการสร้างวั²นธรรม

ที่มุ่งเน้นลÙกค้า รวมทั้งวิธีการที่องค์กรรับ¿˜ง “เสียงของลÙกค้า” และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหา

โอกาสในการสร้างนวัตกรรม

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรกำาหนดผลิตภัณฑ์และกลไกต่างæ เพื่อสนับสนุนการที่ลÙกค้าใช้ผลิตภัณฑ์

ขององค์กร รวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลิตภัณฑ์	และการสนับสนุนลÙกค้า

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ

  ต้องการ และทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มลÙกค้าและส่วนตลาด (ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง

  องค์กร) รวมทั้งวิธีการค้นหาและสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อดÖงดÙดลÙกค้าใหม่และสร้าง

  โอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับลÙกค้าในป˜จจุบัน (*)

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดกลไกที่สำาคัÞ เพื่อสนับสนุนให้ลÙกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ และ

  สามารถสืบค้นสารสนเทศ รวมทั้งทำาธุรกรรมกับองค์กร  วิธีการที่สำาคัÞในการสนับสนุนลÙกค้า 

  รวมทั้งกลไกที่สำาคัÞในการสื่อสารมีอะไรบ้าง วิธีการและกลไกเหล่านี้มีความแตกต่างกัน

  อย่างไรระหว่างลÙกค้า กลุ่มลÙกค้า หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการระบุ

  ข้อกำาหนดที่สำาคัÞในการสนับสนุนลÙกค้า   องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกำาหนดดังกล่าวได้

  ถ่ายทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนลÙกค้าเพื่อนำาไปป¯ิบัติ

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้แนวทางในการกำาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์

  รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนลÙกค้าทันต่อทิศทางและความต้องการของธุรกิจอยÙ่เสมอ

3.1 ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§ÅÙ¡¤Œา : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§¤ÇาÁ  
 ¼Ù¡¾ั¹¡ับÅÙ¡¤Œา à¾×èÍµÍบส¹Í§¤ÇาÁµŒÍ§¡ารáÅÐสรŒา§¤ÇาÁสัÁ¾ั¹¸� 
 (50 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	Building	a	CUSTOMER	Culture

 (1) How do you create an organizational culture that ensures a consistently 
  positive CUSTOMER experience and contributes to CUSTOMER ENGAGEMENT? 
  How do your WORKFORCE PERFORMANCE management system and 
  your WORKFORCE and leader development systems reinforce this culture?

 (2) How do you build and manage relationships with CUSTOMERS to 
  • acquire new CUSTOMERS;
  • meet their requirements and exceed their expectations in each stage of
   the CUSTOMER life cycle; and
  • increase their ENGAGEMENT with you?

  (3) How do you keep your APPROCHES for creating a CUSTOMER-focused
  culture and building CUSTOMER relationships current with business needs 
  and directions?

Notes	:

N1.  “Customer engagement” refers to your customers’ investment in your brand and
  product offerings. Characteristics of engagement include customer retention 
  and loyalty, customers’ willingness to make an effort to do business—and 
  to increase business—with your organization, and customers’ willingness to 
  actively advocate for and recommend your brand and product offerings. 

N2.  “Product offerings” and “products” refer to the goods and services that you 
  offer in the marketplace. Product offerings (3.1a[1]) should consider all the 
  important characteristics of products and services and their performance 
  throughout their full life cycle and the full “consumption chain.” The focus 
  should be on features that affect customer preference and loyalty—for example, 
  those features that differentiate your products from competing offerings or other 
  organizations’ services. Those features might include price, reliability, value,
  delivery, timeliness, ease of use, requirements for the use and disposal of 
  hazardous materials, customer or technical support, and the sales relationship.
  Key product features also might take into account how transactions occur 
  and factors such as customer data privacy and security. Your results on 
  performance relative to key product features should be reported in Item 7.1, and 
  those concerning customer perceptions and actions (outcomes) should be
  reported in Item 7.2. 
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ข.	การสร้างวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวั²นธรรมองค์กร เพ่ือทำาให้ม่ันใจว่าลÙกค้าได้รับประสบการณ์

  ท่ีดีอย่างคงเส้นคงวา และส่งผลต่อความผÙกพัน ระบบการจัดการผลการป¯ิบัติงานของบุคลากร 

  และระบบการพั²นาบุคลากรและผÙ้นำาเกื้อหนุนวั²นธรรมนี้อย่างไร

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลÙกค้าเพื่อ

  • ให้ได้ลÙกค้าใหม่

  • ตอบสนองความต้องการและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต

   ของการเปšนลÙกค้า 

  • เพิ่มความผÙกพันกับองค์กร

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้แนวทางในการสร้างวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้าและสร้าง

  ความสัมพันธ์กับลÙกค้าทันต่อทิศทางและความต้องการของธุรกิจอยÙ่เสมอ

หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1  “ความผÙกพันของลÙกค้า” หมายถÖง แรงหนุนของลÙกค้าที่ทุ่มให้กับยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ของ

   องค์กร ลักÉณะของความผÙกพัน รวมถÖงการรักÉาลÙกค้าไว้และความภักดีของลÙกค้า ความ

   เต็มใจของลÙกค้าในการทำาธุรกิจและขยายธุรกิจกับองค์กร และความเต็มใจของลÙกค้าในการ

   สนับสนุนอย่างเต็มที่และแนะนำายี่ห้อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นได้รÙ้จัก

หมายเหตุ	2  “ผลิตภัณฑ์” ในเกณฑ์นี้หมายถÖง สินค้าและบริการที่องค์กรเสนอขายในตลาด ผลิตภัณฑ์ 

   [3.1ก.(1)] ควรคำานÖงถÖงลักÉณะที่สำาคัÞทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งผลการ

   ดำาเนินการ ตลอดทั้งวงจรชีวิต และ “ห่วงโ«่การบริโภค” จุดมุ่งเน้นควรอยÙ่ที่ลักÉณะ

   พิเศÉที่มีผลต่อความชอบของลÙกค้าและความภักดี ตัวอย่างเช่น ลักÉณะพิเศÉที่ทำาให้

   ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีความแตกต่างจากคÙ่แข่ง หรือบริการขององค์กรอื่น ลักÉณะพิเศÉ

   เหล่านี้ อาจรวมถÖงราคา ความน่าเชื่อถือ คุณค่า การส่งมอบ ความทันกาล การใช้งานง่าย 

   ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการใช้และกำาจัดวัตถุอันตราย การบริการลÙกค้าหรือการบริการด้าน

   เทคนิค รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผÙ้ขายกับลÙกค้า ลักÉณะพิเศÉที่สำาคัÞของผลิตภัณฑ์ 

   อาจพิจารณาถÖงการทำาธุรกรรมและป˜จจัยอื่นæ เช่น การรักÉาความลับ และความปลอดภัย

   ของข้อมÙลส่วนตัวของลÙกค้า ควรรายงานผลลัพธ์ของผลดำาเนินการที่เกี่ยวกับลักÉณะ

   พิเศÉที่สำาคัÞของผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ 7.1 ส่วนประเด็นที่เกี ่ยวกับมุมมองและการ

   ตอบสนองของลÙกค้าให้รายงานในหัวข้อ 7.2
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N3.  The goal of customer support (3.1a[2]) is to make your organization easy to
  do business with and responsive to your customers’ expectations.

N4.  Customer relationship building (3.1b[2]) might include the development of 
  partnerships or alliances with customers.

N5.  The customer life cycle (3.1b[2]) begins in the pre-sale period and should 
  include all stages of your involvement with the customer. This might include 
  relationship building, the active business relationship, and an exit strategy, as
  appropriate.
  
N6.  For additional considerations on products, customers, and the business of
  nonprofi t organizations, see Item P.1, Notes 1 and 7, and Item P.2, Note 5.

For additional description of this Item, see page 118-144.

 Describe HOW your organization listens to your CUSTOMERS and acquires satisfaction
and dissatisfaction information. Describe also HOW CUSTOMER information is used to
improve your marketplace success.

Within your response, include answers to the following questions :

3.2 Voice of the Customer : How do you obtain and use
 information from your customers?

a.	CUSTOMER	Listening

 (1) How do you listen to CUSTOMERS to obtain actionable information and 
  to obtain feedback on your products and your CUSTOMER support? How do
  your listening methods vary for different CUSTOMERS, CUSTOMER groups, or
  market SEGMENTS? How do your listening methods vary across the
  CUSTOMER life cycle? How do you follow up with CUSTOMERS on the quality
  of products, CUSTOMER support, and transactions to receive immediate and
  actionable feedback?
 
 (2) How do you listen to former CUSTOMERS, potential CUSTOMERS, and 
  CUSTOMERS of competitors to obtain actionable information and to obtain
  feedback on your products, CUSTOMER support, and transactions, as
  appropriate?

Process
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หมายเหตุ	3  เป‡าประสงค์ของการสนับสนุนลÙกค้า [3.1ก.(2)] คือ การทำาให้ลÙกค้าสะดวกที่จะทำาธุรกิจ

   กับองค์กร และองค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลÙกค้า

หมายเหตุ	4  การสร้างความสัมพันธ์กับลÙกค้า [3.1ข.(2)] อาจจะรวมถÖงการสร้างความร่วมมืออย่างเปšน

   ทางการหรือการเปšนพันธมิตรกับลÙกค้า

หมายเหตุ	5  วงจรชีวิตของการเปšนลÙกค้า [3.1ข.(2)] เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงก่อนการขาย และควรรวมถÖง

   ทุกขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับลÙกค้า «Ö่งอาจรวมถÖงการสร้างความสัมพันธ์ การมีความ

   สัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกลยุทธ์ในการสิ้นสุดความเปšนลÙกค้า (*)

หมายเหตุ	6  ÊíÒËÃÑº¼ÅÔµÀÑ³±� ÅÙ¡¤ŒÒ áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨¢Í§Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ãËŒ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁã¹â¤Ã§Ã‹Ò§

   Í§¤�¡Ã ¢ŒÍ 1 ËÁÒÂàËµØ 1 áÅÐËÁÒÂàËµØ 7 áÅÐâ¤Ã§Ã‹Ò§Í§¤�¡Ã ¢ŒÍ 2 ËÁÒÂàËµØ 5 

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรรับ¿˜งลÙกค้า และได้สารสนเทศด้านความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจ  รวมทั้ง

ให้อธิบายวิธีการใช้สารสนเทศจากลÙกค้าเพื่อเพิ่มความสำาเร็จในตลาดของตน

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

3.2 àสÕÂ§¢Í§ÅÙ¡¤Œา : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารàสาÐËาáÅÐãªŒสารส¹à·È 
 ¨า¡ÅÙ¡¤Œา (60 ¤Ðá¹¹)

ก.	การรับ¿˜งลÙกค้า

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับ¿˜งลÙกค้า เพื่อให้ได้สารสนเทศและข้อมÙลป‡อนกลับเกี่ยวกับ

  ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลÙกค้าที่สามารถนำาไปใช้ต่อได้ วิธีการรับ¿˜งดังกล่าวมีความแตกต่าง

  กันอย่างไร ระหว่างลÙกค้า กลุ่มลÙกค้า หรือส่วนตลาด รวมทั้งมีความแตกต่างกันอย่างไร

  ภายในวงจรชีวิตของการเปšนลÙกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตามความคิดเห็นของ

  ลÙกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลÙกค้า และการทำาธุรกรรม เพื่อให้ได้ข้อมÙล

  ป‡อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนำาไปใช้ต่อได้

 

 (2)  องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการรับ¿˜งลÙกค้าในอดีต ลÙกค้าในอนาคต และลÙกค้าของคÙ่แข่ง เพื่อให้

  ได้สารสนเทศที่สามารถนำาไปใช้ต่อได้ และเพื่อให้ได้ข้อมÙลป‡อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ

  สนับสนุนลÙกค้า และการทำาธุรกรรม (*) 

 

¡รÐบÇ¹¡าร
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 (3 How do you manage CUSTOMER complaints? How does your CUSTOMER 
  complaint management PROCESS ensure that complaints are resolved promptly 
  and EFFECTIVELY? How does your CUSTOMER complaint management
  PROCESS enable you to recover your CUSTOMERS’ confi dence, and enhance 
  their satisfaction and ENGAGEMENT? How does your complaint management 
  system enable aggregation and ANALYSIS of complaints for use in improvement 
  throughout your organization and by your PARTNERS, as appropriate?

b.	Determination	of	CUSTOMER	Satisfaction	and	ENGAGEMENT

 (1) How do you determine CUSTOMER satisfaction and ENGAGEMENT? 
  How do these determination methods differ among CUSTOMER groups and
  market SEGMENTS, as appropriate? How do your measurements capture
  actionable information for use in exceeding your CUSTOMERS’ expectations
  and securing your CUSTOMERS’ ENGAGEMENT? How do your determination
  methods enable aggregation and ANALYSIS of data for use in improvement
  throughout your organization and by your PARTNERS, as appropriate?

 (2) How do you obtain and use information on your CUSTOMERS’ satisfaction
  relative to their satisfaction with your competitors? How do you obtain and use 
  information on your CUSTOMERS’ satisfaction relative to the satisfaction levels
  of CUSTOMERS of other organizations providing similar products or to
  industry BENCHMARKS, as appropriate?

 (3) How do you determine CUSTOMER dissatisfaction? How do your measurements
  capture actionable information for use in meeting your CUSTOMERS’
  requirements and exceeding their expectations in the future? How do your
  determination methods enable aggregation and ANALYSIS of data for use in
  improvement throughout your organization and by your PARTNERS, as appropriate? 
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 (3) องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลÙกค้า และทำาให้มั่นใจว่ากระบวนการ

  จัดการข้อร้องเรียนทำาให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล   

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลÙกค้าทำาให้เรียกความเชื่อม่ันของลÙกค้ากลับคืนมา 

  รวมทั้งสร้างเสริมความพÖงพอใจและความผÙกพันได้อย่างไร   ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ

  องค์กรทำาให้เกิดการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อนำาผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร 

  และโดยคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการได้อย่างไร (*)

ข.	การประเมินความพÖงพอใจและความ¼ÙกพันของลÙกค้า

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพÖงพอใจและความผÙกพันของลÙกค้า วิธีการเหล่านี้

  มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลÙกค้า  กลุ่มลÙกค้า  และส่วนตลาด  การวัดดังกล่าวให้สารสนเทศ

  ที่สามารถนำาไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังของลÙกค้า และสร้างความผÙกพัน

  กับลÙกค้าได้อย่างไร วิธีการประเมินส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อนำาผลไปใช้

  ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และโดยคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการได้อย่างไร (*)

 

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพÖงพอใจของลÙกค้าที่มีต่อ

  องค์กรเปรียบเทียบกับความพÖงพอใจของลÙกค้าของตนที่มีต่อคÙ่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไร

  ในการเสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพÖงพอใจของลÙกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบ

  กับระดับความพÖงพอใจของลÙกค้าอื่นที่มีต่อองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน หรือกับระดับ

  เทียบเคียงของอุตสาหกรรม (*)

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พÖงพอใจ   การวัดดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถ

  นำาไปใช้ตอบสนองความต้องการของลÙกค้าและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังในอนาคตของ

  ลÙกค้าได้อย่างไร วิธีการประเมินส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อนำาผลไปใช้

  ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และโดยคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการได้อย่างไร (*) 
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c.	ANALYSIS	and	Use	of	CUSTOMER	Data

 (1) How do you use CUSTOMER, market, and product offering information to
  identify current and anticipate future CUSTOMER groups and market SEGMENTS?
  How do you consider CUSTOMERS of competitors and other potential
  CUSTOMERS and markets in this segmentation? How do you determine which
  CUSTOMERS, CUSTOMER groups, and market SEGMENTS to pursue for
  current and future products?

 (2) How do you use CUSTOMER, market, and product offering information to
  identify and anticipate KEY CUSTOMER requirements (including products
  and product features) and changing expectations and their relative importance 
  to CUSTOMERS’ purchasing or relationship decisions? How do you identify and 
  anticipate how these requirements and changing expectations will differ across
  CUSTOMERS, CUSTOMER groups, and market SEGMENTS and across the
  CUSTOMER life cycle?

 (3) How do you use CUSTOMER, market, and product offering information to improve
  marketing, build a more CUSTOMER-focused culture, and identify opportunities
  for INNOVATION?

 (4) How do you keep your APPROACHES for CUSTOMER listening; determination
  of CUSTOMER satisfaction, dissatisfaction, and ENGAGEMENT; and use of
  CUSTOMER data current with business needs and directions?

Notes	:

N1.  The “voice of the customer” refers to your process for capturing customer-
  related information. Voice-of-the-customer processes are intended to be proactive
  and continuously innovative to capture stated, unstated, and anticipated
  customer requirements, expectations, and desires. The goal is to achieve
  customer engagement. Listening to the voice of the customer might include
  gathering and  integrating various types of customer data, such as survey data,
  focus group fi ndings, warranty data, and complaint data that affect customers’
  purchasing and engagement decisions. 
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ค.	การวิเคราะห์และใช้ข้อมÙลลÙกค้า

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศของลÙกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ เพื่อกำาหนด

  กลุ่มลÙกค้าและส่วนตลาด ทั้งในป˜จจุบันและอนาคต องค์กรได้คำานÖงถÖงลÙกค้าของคÙ่แข่งหรือ

  ลÙกค้าที่พÖงมีในอนาคตตามที่จำาแนกไว้แล้วอย่างไร   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดลÙกค้า 

  กลุ่มลÙกค้า และส่วนตลาด เพื่อชักชวนให้มา«ื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งในป˜จจุบันและอนาคต

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศของลÙกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ในการกำาหนดและ

  คาดการณ์ความต้องการท่ีสำาคัÞของลÙกค้า (รวมถÖงผลิตภัณฑ์ และลักÉณะพิเศÉของผลิตภัณฑ์) 

  และความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังความสำาคัÞเชิงเปรียบเทียบท่ีส่งผลให้ลÙกค้าตัดสินใจ

  «ื้อหรือตัดสินใจผÙกสัมพันธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดและคาดการณ์ความต้องการ

  และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป«Ö่งแตกต่างกันระหว่างลÙกค้า กลุ่มลÙกค้า และส่วนตลาด

  รวมทั้งระหว่างวงจรชีวิตของการเปšนลÙกค้า

 (3) องค์กรใช้สารสนเทศของลÙกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงด้านการตลาด สร้าง

  วั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า และระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้แนวทางในการรับ¿˜งลÙกค้า การประเมินความพÖงพอใจ

  ความไม่พÖงพอใจ และความผÙกพันของลÙกค้า รวมทั้งการใช้ข้อมÙลลÙกค้าให้ทันต่อทิศทางและ

  ความต้องการของธุรกิจอยÙ่เสมอ

หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1  “เสียงของลÙกค้า” [3.1ก.(2)] หมายถÖง กระบวนการในการเ¿‡นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

   ลÙกค้า   กระบวนการด้าน “เสียงของลÙกค้า” เปšนกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่าง

   ต่อเนื่องในการเ¿‡นหาความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของลÙกค้า ทั้งที่

   ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คาดการณ์ไว้ โดยมีเป‡าหมายเพื่อให้ลÙกค้าเกิดความผÙกพัน   

   การรับ¿˜งเสียงของลÙกค้า อาจรวมถÖงการรวบรวมและการบÙรณาการข้อมÙลต่างæ ของ

   ลÙกค้า เช่น ข้อมÙลที่ได้จากการสำารวจ ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ข้อมÙลการรับประกัน

   และข้อมÙลการร้องเรียนที่มีผลต่อการที่ลÙกค้าจะตัดสินใจ«ื้อและตัดสินใจผÙกสัมพันธ์
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N2.  Customer listening information could include marketing and sales information,
  customer engagement data, win/loss analysis, and complaint data. 
  “Actionable information” refers to specifi c aspects of your products and customer
  interactions that affect customers’ future relationships with your organization. 

N3.  Determining customer satisfaction and dissatisfaction (3.2b) might include the use 
  of any or all of the following: surveys, formal and informal feedback, customer
  account histories, complaints, fi eld reports, win/loss analysis, customer referral
  rates, and transaction completion rates. Information might be gathered on the
  Web, through personal contact or a third party, or by mail. Determining customer
  dissatisfaction should be seen as more than reviewing low customer satisfaction
  scores. Dissatisfaction should be independently determined to identify root 
  causes of dissatisfaction and enable a systematic remedy to avoid future
  dissatisfaction. 

N4.  Other organizations providing similar products (3.2b[2]) might include
  organizations that are not competitors but provide similar products in other
  geographic areas or to different populations.

For additional description of this Item, see page 118-144.
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หมายเหตุ	2  สารสนเทศจากการรับ¿˜งลÙกค้า อาจรวมถÖงสารสนเทศด้านการตลาดและการขาย ข้อมÙล

   ความผÙกพันของลÙกค้า การวิเคราะห์การได้หรือเสียลÙกค้า และข้อมÙลการร้องเรียน 

   “สารสนเทศที่นำาไปใช้ต่อได้” หมายถÖง ลักÉณะที่เ©พาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และการ

   ป¯ิสัมพันธ์กับลÙกค้าที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคตของลÙกค้ากับองค์กร

หมายเหตุ	3  การประเมินความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจของลÙกค้า (หัวข้อ 3.2ข.) อาจรวมถÖงการใช้วิธีการ

   บางอย่างหรือทุกอย่างดังต่อไปนี้ การสำารวจ ข้อมÙลป‡อนกลับทั้งที่เปšนทางการและไม่เปšน

   ทางการ ประวัติการทำาธุรกิจกับลÙกค้า ข้อร้องเรียน รายงานจากภาคสนาม การวิเคราะห์

   การได้หรือเสียลÙกค้า อัตราการแนะนำาจากลÙกค้าเดิม และอัตราความสำาเร็จของการทำา

   ธุรกรรมสารสนเทศอาจรวบรวมผ่านเว็บไ«ต์ การติดต่อโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม หรือ

   ทางไปรÉณีย์การประเมินความไม่พÖงพอใจของลÙกคา้ ไม่ควรพจิารณาเพียงแค่ขอ้ทีไ่ดค้ะแนน

   น้อยแต่ควรแยกการประเมินความไม่พÖงพอใจออกมาต่างหาก เพื่อวิเคราะห์ถÖงสาเหตุ

   รากเหง้าของความไม่พÖงพอใจ และทำาให้สามารถแก้ไขป˜Þหาอย่างเปšนระบบเพื่อหลีกเลี่ยง

   ความไม่พÖงพอใจในอนาคต

หมายเหตุ	4  องค์กรที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน [3.2ข.(2)] อาจรวมถÖงองค์กรที่ไม่ได้เปšนคÙ่แข่ง

   โดยตรง แต่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน ที่อยÙ่ในพื้นที่อื่นหรือกับกลุ่มประชากรอื่น

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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4 Measurement, Analysis, and Knowledge 
 Management 

 The Measurement, ANALYSIS, and Knowledge Management Category examines HOW 
your organization selects, gathers, analyzes, manages, and improves its data, information, 
and KNOWLEDGE ASSETS and HOW it manages its information technology. The Category
also examines HOW your organization reviews and uses reviews to improve its
PERFORMANCE.

 Describe HOW your organization measures, analyzes, reviews, and improves its
PERFORMANCE through the use of data and information at all levels and in all parts of 
your organization.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	PERFORMANCE	Measurement

 (1) How do you select, collect, align, and integrate data and information for tracking 
  daily operations and for tracking overall organizational PERFORMANCE, including 
  progress relative to STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS? What are your 
  KEY organizational PERFORMANCE MEASURES, including KEY short-term and
  longer-term fi nancial MEASURES? How frequently are these MEASURES 
  determined? How do you use these data and information to support
  organizational decision making and INNOVATION?

 (2) How do you select and ensure the EFFECTIVE use of KEY comparative data 
  and information to support operational and strategic decision making and
  INNOVATION?
 
 (3) How do you keep your PERFORMANCE measurement system current with 
  business needs and directions? How do you ensure that your PERFORMANCE 
  measurement system is sensitive to rapid or unexpected organizational 
  or external changes?

4.1 Measurement, Analysis, and Improvement of
 Organizational  Performance : How do you measure, 
 analyze, and then improve organizational performance?

Process
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ËÁÇ´ 4  ¡ารÇั´ ¡ารÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¡าร¨ั´¡าร¤ÇาÁรÙŒ
   (80 ¤Ðá¹¹)
 ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ เปšนการตรวจประเมินว่า องค์กรเลือก 

รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมÙล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรÙ้อย่างไร และองค์กร

มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร มีวิธีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการ

ดำาเนินการอย่างไร

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการดำาเนินการโดยการใช้

ข้อมÙลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การวัด¼ลการดำาเนินการ

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และ

  บÙรณาการข้อมÙลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการป¯ิบัติการประจำาวัน และผลการดำาเนินการ

  โดยรวมขององค์กร «Ö่งรวมถÖงการติดตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

  แผนป¯ิบัติการ องค์กรมีตัววัดผลการดำาเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่สำาคัÞทั้ง

  ระยะสั้นและระยะยาว   ตัววัดเหล่านี้ได้รับการพิจารณาบ่อยเพียงใด   องค์กรมีวิธีการอย่างไร

  ในการใช้ข้อมÙลและสารสนเทศเหล่านี้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรและสร้าง

  นวัตกรรม

 (2) องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมÙลและสารสนเทศเชิง

  เปรียบเทียบที่สำาคัÞเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับป¯ิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้ง

  การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล

 (3)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้ระบบการวัดผลการดำาเนินการทันต่อความต้องการและ

  ทิศทางของธุรกิจอยÙเ่สมอ   องค์กรทำาให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการดำาเนินการดังกล่าว

  มีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขÖ้นอย่างรวดเร็วหรือ

  ที่ไม่ได้คาดคิด

4.1 ¡ารÇั´ ¡ารÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¡าร»รับ»รØ§¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร¢Í§Í§¤�¡ร :  
 Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÇั´ ÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¹íาÁา»รับ»รØ§¼Å¡าร
 ´íาà¹Ô¹¡าร¢Í§Í§¤�¡ร (40 ¤Ðá¹¹) ¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	PERFORMANCE	ANALYSIS	and	Review

 How do you review organizational PERFORMANCE and capabilities? What ANALYSES
do you perform to support these reviews and to ensure that conclusions are valid? How do
you use these reviews to assess organizational success, competitive PERFORMANCE,
and progress relative to STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS? How do you
use these reviews to assess your organization’s ability to respond rapidly to changing
organizational needs and challenges in your operating environment?
 
c.	PERFORMANCE	Improvement

 How do you translate organizational PERFORMANCE review fi ndings into priorities 
for continuous and breakthrough improvement and into opportunities for INNOVATION? 
How are these priorities and opportunities DEPLOYED to work group and functional-level 
operations throughout your organization to enable EFFECTIVE support for their decision
making? When appropriate, HOW are the priorities and opportunities DEPLOYED to your 
suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS to ensure organizational ALIGNMENT?

Notes	:

N1.  Performance measurement (4.1a) is used in factbased decision making for
  setting and aligning organizational directions and resource use at the work unit,
  key process, departmental, and organizational levels.
  
N2.  Comparative data and information (4.1a[2]) are obtained by benchmarking and 
  by seeking competitive comparisons. “Benchmarking” refers to identifying
  processes and results that represent best practices and performance for similar
  activities, inside or outside your organization’s industry. Competitive
  comparisons relate your organization’s performance to that of competitors and
  other organizations providing similar products and services.
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ข.	การวิเคราะห์	และทบทวน¼ลการดำาเนินการ

 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำาเนินการและขีดความสามารถขององค์กร องค์กร

ทำาการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อนำามาใช้สนับสนุนการทบทวน และเพื่อทำาให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้

องค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลสำาเร็จขององค์กร ผลการดำาเนินการในเชิงแข่งขัน 

และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความ

สามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กร

และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรดำาเนินงานอยÙ่

ค.	การปรับปรุง¼ลการดำาเนินการ

 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดำาเนินการไปใช้จัดลำาดับความสำาคัÞ

ของเรื่องที่ต้องนำาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งนำาไปเปšนโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลำาดับความสำาคัÞไว้และโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม เพื่อให้กลุ่มงานและระดับป¯ิบัติการนำาไปป¯ิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนบุคคลเหล่านั้น

อย่างมีประสิทธิผลให้สามารถตัดสินใจได้   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวไปสÙ่ผÙ้ส่งมอบ

คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการขององค์กร เพื่อทำาให้มั่นใจว่ามีการนำาไปป¯ิบัติอย่าง

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร (*)

หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1  การวัดผลการดำาเนินการ (หัวข้อ 4.1ก.) นำามาใช้ในการตัดสินใจบนพื้น°านของข้อมÙลจริง

   เพ่ือกำาหนดและปรับทิศทางขององค์กร จัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในระดับหน่วยงาน กระบวนการ

   ที่สำาคัÞ ระดับ½†าย และระดับองค์กร ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางของ

   องค์กร

หมายเหตุ	2  ข้อมÙลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ [4.1ก.(2)] ได้มาจากการเทียบเคียงกับองค์กรอื่น

   ด้วยกระบวนการเทียบเคียง และการค้นหาตัวเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน คำาว่า “กระบวนการ

   เทียบเคียง” หมายถÖง การเ¿‡นหากระบวนการและผลลัพธ์ที่แสดงถÖงวิธีป¯ิบัติและผลการ

   ดำาเนินการที่เปšนเลิศในกิจกรรมที่คล้ายคลÖงกัน ทั้งภายในกลุ่มหรือนอกกลุ่มอุตสาหกรรม   

   คำาว่า “การเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน” เปšนการเปรียบเทียบผลการดำาเนินการระหว่าง

   องค์กรกับคÙ่แข่งและองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลÖงกัน
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N3.  Organizational performance reviews (4.1b) should be informed by
  organizational performance measurement, performance measures reported
  throughout your Criteria Item responses, and performance measures reviewed
  by senior leaders (1.1b[2]), and they should be guided by the strategic objectives
  and action plans described in Items 2.1 and 2.2. The reviews also might be
  informed by internal or external Baldrige assessments.

N4.  Analysis (4.1b) includes examining performance trends; organizational, industry,
  and technology projections; and comparisons, cause-effect relationships, and
  correlations. Analysis should support your performance reviews, help determine
  root causes, and help set priorities for resource use. Accordingly, analysis draws 
  on all types of data: customer-related, fi nancial and market, operational, and
  competitive.
  
N5.   The results of organizational performance analysis and review should contribute
  to your organizational strategic planning in Category 2.

N6.   Your organizational performance results should be reported in Items 7.1–7.6.

For additional description of this Item, see pages 118-144.

 Describe HOW your organization ensures the quality and availability of needed 
data, information, software, and hardware for your WORKFORCE, suppliers, PARTNERS,
COLLABORATORS, and CUSTOMERS. Describe HOW your organization builds and
manages its KNOWLEDGE ASSETS.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	Data,	Information,	and	Knowledge		Management

 (1) How do you ensure the following properties of your organizational data, information,
  and knowledge?

4.2 Management of Information, Knowledge, and Information  
 Technology : How do you manage your information, 
 organizational knowledge, and information technology?  

Process
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หมายเหตุ	3  การทบทวนผลการดำาเนินการระดับองค์กร (หัวข้อ 4.1ข.) ควรมาจากการวัดผลการดำาเนินการ

   ระดับองค์กร ตัววัดผลการดำาเนินการที่รายงานไว้ในการตอบหัวข้อต่างæ ในเกณฑ์ และ

   ตัววัดผลการดำาเนินการที่ทบทวนโดยผÙ้นำาระดับสÙง [1.1ข.(2)] โดยอิงตามวัตถุประสงค์เชิง

   กลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 รวมทั้งอาจมาจากผลการ

   ตรวจประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ	4  การวิเคราะห์ (หัวข้อ 4.1ข.) ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้มของผลการดำาเนินการ การ

   คาดการณ์ในระดับองค์กร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

   ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และการหาค่าป¯ิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการ

   ทบทวนผลการดำาเนินการ ช่วยให้ทราบต้นเหตุของป˜Þหา และช่วยจัดลำาดับความสำาคัÞ

   ของการใช้ทรัพยากร ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์จÖงต้องใช้ข้อมÙลทุกประเภท เช่น ข้อมÙล

   เกี่ยวกับลÙกค้า ข้อมÙลการเงินและตลาด ข้อมÙลการป¯ิบัติการ และข้อมÙลเชิงแข่งขัน

หมายเหตุ	5  ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์และการทบทวนผลการดำาเนินการระดับองค์กร ควรสนับสนุน

   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรในหมวด 2

หมายเหตุ	6  ควรรายงานผลการดำาเนินการขององค์กรในหัวข้อ 7.1 ถÖง 7.6

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144 

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมÙล สารสนเทศ «อ¿ต์แวร์ และÎาร์ดแวร์

ที่จำาเปšนสำาหรับบุคลากร ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ รวมทั้งลÙกค้า มี

คุณภาพและพร้อมใช้งาน และให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรÙ้ขององค์กร

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การจัดการข้อมÙล	สารสนเทศ	และการจัดการความรÙ้

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้มั่นใจว่าข้อมÙล สารสนเทศ และความรÙ้ขององค์กร มี 

  คุณสมบัติดังนี้ : 

4.2 ¡าร¨ั´¡ารสารส¹à·È ¤ÇาÁรÙŒ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕสารส¹à·È : Í§¤�¡รÁÕ
 ÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡าร¨ั´¡ารสารส¹à·È ¤ÇาÁรÙŒ¢Í§Í§¤�¡ร áÅÐ
 à·¤â¹âÅÂÕสารส¹à·È (40 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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  • accuracy
  • integrity and reliability
  • timeliness
  • security and confi dentiality

 (2) How do you make needed data and information available? How do you make
  them accessible to your WORKFORCE, suppliers, PARTNERS, COLLABORATORS,
  and CUSTOMERS, as appropriate?

 (3) How do you manage organizational knowledge to accomplish?
  • the collection and transfer of WORKFORCE knowledge;
  • the transfer of relevant knowledge from and to CUSTOMERS, suppliers, 
   PARTNERS, and COLLABORATORS;
  • the rapid identifi cation, sharing, and implementation of best practices; and
  • the assembly and transfer of relevant knowledge for use in your strategic 
   planning PROCESS.

b.	Management	of	Information	Resources	and	Technology

 (1) How do you ensure that hardware and software are reliable, secure, and user-
  friendly?

 (2) In the event of an emergency, HOW do you ensure the continued availability 
  of hardware and software systems and the continued availability of data and
  information?
 
 (3) How do you keep your data and information availability mechanisms, including
  your software and hardware systems, current with business needs and
  directions and with technological changes in your operating environment?

Notes	:	

N1.  Data and information access (4.2a[2]) might be via electronic or other means.

For additional description of this Item, see page 118-144.
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  • แม่นยำา

  • ถÙกต้องและเชื่อถือได้

  • ทันกาล

  • ปลอดภัยและเปšนความลับ 

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมÙลและสารสนเทศที่จำาเปšนมีความพร้อมใช้งาน และทำาให้

  บุคลากร ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ รวมทั้งลÙกค้า 

  สามารถเข้าถÖงข้อมÙลดังกล่าวได้ (*) 

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรÙ้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้

  • การรวบรวมและถ่ายทอดความรÙ้ของบุคลากร 

  • การถ่ายทอดความรÙ้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วม

   มืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ

  • ความรวดเร็วในการค้นหาและระบุ การแบ่งป˜น และการนำาวิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศไปดำาเนิน

   ¡ÒÃ

  • การรวบรวมความรÙ้และถ่ายทอดความรÙ้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิง

   กลยุทธ์

ข.	การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	และเทคâนâลยีสารสนเทศ

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าÎาร์ดแวร์และ«อ¿ต์แวร์มีความเช่ือถือได้ ปลอดภัย และ

  ใช้งานง่าย

 (2) ในกรณี©ุกเ©ิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำาให้ม่ันใจว่าข้อมÙลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบ

  Îาร์ดแวร์และ«อ¿ต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรักÉากลไกท่ีทำาให้ข้อมÙลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน 

  รวมท้ังระบบÎาร์ดแวร์และ«อ¿ต์แวร์ทันกับความต้องการและทิศทางของธุรกิจ และการเปล่ียน

  แปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมท่ีองค์กรดำาเนินงานอยÙเ่สมอ

หมายเหตุ	:	

หมายเหตุ	1  การเข้าถÖงข้อมÙลและสารสนเทศ [4.2ก.(2)] อาจทำาได้โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

   วิธีการอื่นæ 

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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5 Workforce Focus

 The WORKFORCE	Focus Category examines HOW your organization engages, 
manages, and develops your WORKFORCE to utilize its full potential in ALIGNMENT 
with your organization’s overall MISSION, strategy, and ACTION PLANS. The Category 
examines your ability to assess WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY needs and to 
build a WORKFORCE environment conducive to HIGH PERFORMANCE. 

 Describe HOW your organization engages, compensates, and rewards your
WORKFORCE to achieve HIGH PERFORMANCE. Describe HOW members of your
WORKFORCE, including leaders, are developed to achieve HIGH PERFORMANCE. Describe 
HOW you assess WORKFORCE ENGAGEMENT and use the results to achieve higher 
PERFORMANCE.

Within your response, include answers to the following questions :

a.	WORKFORCE	Enrichment

 (1) How do you determine the KEY factors that affect WORKFORCE ENGAGEMENT?
  How do you determine the KEY factors that affect WORKFORCE satisfaction? 
  How are these factors determined for different WORKFORCE groups and
  SEGMENTS?

 (2) How do you foster an organizational culture that is characterized by open
  communication, HIGH-PERFORMANCE WORK, and an engaged WORKFORCE?
  How do you ensure your organizational culture benefi ts from the diverse ideas,
  cultures, and thinking of your WORKFORCE?

 (3) How does your WORKFORCE PERFORMANCE management system support
  HIGH-PERFORMANCE WORK and WORKFORCE ENGAGEMENT? How does
  your WORKFORCE PERFORMANCE management system consider WORKFORCE
  compensation, reward, recognition, and incentive practices? How does your
  WORKFORCE PERFORMANCE management system reinforce a CUSTOMER
  and business focus and achievement of your ACTION PLANS?

5.1 Workforce Engagement : How do you engage your 
 workforce to achieve organizational and personal 
 success? 

Process
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ËÁÇ´ 5 ¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร (100 ¤Ðá¹¹)

 ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากร เปšนการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ

ผÙกพัน จัดการ และพั²นาบุคลากร เพื่อนำาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน¡Ñºพันธกิจ  กลยุทธ์ และแผนป¯ิบัติการโดยรวมขององค์กร   หมวดนี้ให้พิจารณาความสามารถ

ขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร และความสามารถ

ในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดำาเนินการที่ดี

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสร้างความผÙกพัน ให้ค่าตอบแทน และให้รางวัลบุคลากรเพื่อให้มีผลการ

ดำาเนินการที่ดี   อธิบายถÖงการพั²นาบุคลากรและผÙ้นำาเพื่อให้เกิดผลการดำาเนินการที่ดียิ่งขÖ้น รวมทั้งอธิบาย

ว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผÙกพันของบุคลากร และใช้ผลการประเมินนั้นมาทำาให้ผลการ

ดำาเนินการดียิ่งขÖ้น

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำาหนดป˜จจัยสำาคัÞที่ส่งผลต่อความผÙกพัน และมีวิธีการอย่างไร

  ในการกำาหนดป˜จจัยสำาคัÞที่ส่งผลต่อความพÖงพอใจของบุคลากร วิธีการกำาหนดป˜จจัยเหล่านี้

  แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวั²นธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เป�ดกว้าง

  การทำางานท่ีให้ผลการดำาเนินการท่ีดี และบุคลากรมีความผÙกพัน องค์กรทำาให้มั่นใจได้อย่างไรว่า

  วั²นธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด  วั²นธรรรม  และความ

  คิดเห็นของบุคลากร

 (3) ระบบการจัดการผลการป¯ิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการทำางานที่ให้ผลการดำาเนิน

  การที่ดีและความผÙกพันของบุคลากรอย่างไร และได้พิจารณาถÖงการบริหารค่าตอบแทน การ

  ให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจÙงใจอย่างไร รวมทั้งเสริมสร้างการมุ่งเน้น

  ลÙกค้าและธุรกิจ และการบรรลุผลสำาเร็จของแผนป¯ิบัติการอย่างไร 

5.1 ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§บØ¤Åา¡ร : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§¤ÇาÁ
 ¼Ù¡¾ั¹¡ับบØ¤Åา¡ร à¾×èÍãËŒบรรÅØ¤ÇาÁสíาàรç¨ã¹รÐ´ับÍ§¤�¡รáÅÐรÐ´ับ
 บØ¤¤Å (55 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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b.	WORKFORCE	and	Leader	Development

 (1)  How does your LEARNING and development system address the following
  factors for your WORKFORCE and your leaders?
  • your organization’s CORE COMPETENCIES, STRATEGIC CHALLENGES, and 
   accomplishment of its ACTION PLANS, both short-term and long-term
  • organizational PERFORMANCE improvement and INNOVATION
  • ethics and ethical business practices 
  • the breadth of development opportunities, including education, training,
   coaching, mentoring, and work-related experiences, as appropriate
    
 (2) How does your LEARNING and development system address the following
  factors for your WORKFORCE?
  • their LEARNING and development needs, including those that are self-identifi ed
   and those identifi ed by supervisors and managers
  • the transfer of knowledge from departing or retiring workers
  • the reinforcement of new knowledge and skills on the job
    
 (3) How do you evaluate the EFFECTIVENESS and effi  ciency of your LEARNING 
  and development systems?

 (4) How do you manage EFFECTIVE career progression for your entire WORKFORCE?
  How do you accomplish EFFECTIVE succession planning for management and 
  leadership positions?

c.	Assessment	of	WORKFORCE	ENGAGEMENT

 (1) How do you assess WORKFORCE ENGAGEMENT? What formal and informal
  assessment methods and MEASURES do you use to determine WORKFORCE
  ENGAGEMENT and WORKFORCE satisfaction? How do these methods and 
  MEASURES differ across WORKFORCE groups and SEGMENTS? How do you 
  use other INDICATORS, such as WORKFORCE retention, absenteeism,
  grievances, safety, and PRODUCTIVITY to assess and improve WORKFORCE 
  ENGAGEMENT?

 (2) How do you relate your WORKFORCE ENGAGEMENT assessment fi ndings to KEY 
  business RESULTS reported in Category 7 to identify opportunities for
  improvement in both WORKFORCE ENGAGEMENT and business RESULTS?
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ข.	การพั²นาบุคลากรและ¼Ù้นำา

 (1) ระบบการเรียนรÙ้และการพั²นาสำาหรับบุคลากรและผÙ้นำาขององค์กร ได้พิจารณาป˜จจัยต่อไปนี้

  อย่างไร

  • ความสามารถพิเศÉ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลสำาเร็จของแผนป¯ิบัติการ

   ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  • การปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร และนวัตกรรม

  • จริยธรรมและวิธีป¯ิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

  • ขอบเขตของโอกาสในการพั²นา รวมทั้งการศÖกÉา การ½ƒกอบรม การสอนงาน และการ

   เปšนพี่เลี้ยง รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน (*) 

 (2) ระบบการเรียนรÙ้และการพั²นาสำาหรับบุคลากรได้พิจารณาป˜จจัยต่อไปนี้อย่างไร

  • ความต้องการด้านการเรียนรÙ้และการพั²นา ทั้งเรื่องที่เปšนความต้องการของตนเอง และที่

   กำาหนดโดยหัวหน้างาน และผÙ้จัดการ

  • การถ่ายโอนความรÙ้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกÉียณอายุ

  • การส่งเสริมให้มีการใช้ความรÙ้และทักÉะใหม่ในการป¯ิบัติงาน 

 (3) องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรÙ้และการพั²นาอย่างไร

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

  อย่างมีประสิทธิผล องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่งของตำาแหน่ง

  ผÙ้บริหารและผÙ้นำาอย่างมีประสิทธิผล

ค.	การประเมินความ¼ÙกพันของบุคลากÃ

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผÙกพันของบุคลากร ทั้งที่เปšนทางการและไม่เปšน

  ทางการ และมีตัววัดอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผÙกพันและความพÖงพอใจของบุคลากร   

  วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร  

  องค์กรใช้ดัชนีชี้วัดอื่นæ เช่น การรักÉาให้บุคลากรอยÙ่กับองค์กร การขาดงาน การร้องทุกข์ 

  ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความผÙกพันของบุคลากรอย่างไร

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนำาผลการประเมินความผÙกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับ

  ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำาคัÞที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผÙกพันของ

  บุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
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Notes	:	

N1.  “Workforce” refers to the people actively involved in accomplishing the work 
  of your organization. It includes your organization’s permanent, temporary, and 
  part-time personnel, as well as any contract employees supervised by your
  organization. It includes team leaders, supervisors, and managers at all levels.
  People supervised by a contractor should be addressed in Category 6
  as part of your larger work systems. 
  For nonprofi t organizations that also rely on volunteers, “workforce” includes
  these volunteers.

N2.  “Workforce engagement” refers to the extent of workforce commitment, both 
  emotional and intellectual, to accomplishing the work, mission, and vision of
  the organization.

N3.  The characteristics of “high-performance work” environments (5.1a[2] and 5.1a[3])
  in which people do their utmost for the benefi t of their customers and for the 
  success of the organization are key to understanding an engaged workforce.
  These characteristics are described in detail in the defi nition of “high-performance
  work” on page 172.
  
N4.  Compensation, recognition, and related reward and incentive practices (5.1a[3])
  include promotions and bonuses that might be based on performance, skills
  acquired, and other factors.
  In some government organizations, compensation systems are set by law or
  regulation. However, since recognition can include monetary and nonmonetary,
  formal and informal, and individual and group mechanisms, reward and
  recognition systems do permit fl exibility.
  
N5.  Your organization may have unique considerations relative to workforce
  development, learning, and career progression. If this is the case, your response
  to 5.1b should include how you address these considerations.
 
N6.  Identifying improvement opportunities (5.1c[2]) might draw on your workforce-
  focused results presented in Item 7.4 and might involve addressing workforce-
  related problems based on their impact on your business results reported 
  in response to other Category 7 Items.

For additional description of this Item, see pages 118-144.
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หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  “บุคลากร” หมายถÖง ผÙ้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำาให้งานขององค์กรสำาเร็จ ได้แก่ พนักงาน
   ประจำา พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ทำางานไม่เต็มเวลา และพนักงานจ้างตามสัÞÞาที่
   องค์กรควบคุมดÙแล รวมถÖงหัวหน้าทีม หัวหน้างาน และผÙ้จัดการทุกระดับ ส่วนพนักงาน
   ที่ควบคุมดÙแลโดยผÙ้รับจ้างเหมาควรอธิบายในหมวด 6 โดยให้เปšนส่วนหนÖ่งของระบบงาน
   ในภาพใหÞ่ 
   ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ·ÕèµŒÍ§¾Öè§¾ÒÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ¤íÒÇ‹Ò “ºØ¤ÅÒ¡Ã” ÃÇÁ¶Ö§
   ÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃàËÅ‹Ò¹Õé´ŒÇÂ

หมายเหตุ	2  “ความผÙกพันของบุคลากร” หมายถÖง ระดับของความมุ่งมั่น ทั้งทางอารมณ์และสติป˜ÞÞา 
   เพื่อให้งานสำาเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

หมายเหตุ	3  ลักÉณะของสภาพแวดล้อมที่ทำาให้เกิด “การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี” [5.1ก.(2) 
   และ 5.1ก.(3)] «Ö่งบุคลากรทำางานให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลÙกค้าและความสำาเร็จของ
   องค์กร เปšนกุÞแจสำาคัÞในการเข้าใจความผÙกพันของบุคลากร คุณลักÉณะเหล่านี้ ได้อธิบาย

   ไว้โดยละเอียดในคำาจำากัดความของ “การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี” ในหน้า 172 

หมายเหตุ	4  การบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัลและสิ่งจÙงใจ [5.1ก.(3)] หมาย
   รวมถÖงการเล่ือนตำาแหน่งและโบนัส ท่ีอิงกับผลการดำาเนินการ ทักÉะท่ีเพ่ิมขÖน้ และป̃จจัยอ่ืนæ 
   ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤‹ÒµÍºá·¹¢Í§Í§¤�¡ÃÀÒ¤ÃÑ°ºÒ§áË‹§¶Ù¡¡íÒË¹´â´Â¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í¡®
   ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ÃÐºº¡ÒÃãËŒÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ªÁàªÂ¡çÍÒ¨Â×´ËÂØ‹¹ä´Œ 
   à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ªÁàªÂ ÍÒ¨à»š¹µÑÇà§Ô¹ äÁ‹à»š¹µÑÇà§Ô¹ à»š¹·Ò§¡ÒÃáÅÐäÁ‹à»š¹·Ò§¡ÒÃ 

   à»š¹ÃÒÂºØ¤¤ÅËÃ×Íà»š¹¡ÅØ‹Á

หมายเหตุ	5  องค์กรอาจมีกรณีเ©พาะที่ต้องนำามาพิจารณาในเรื่องการพั²นา การเรียนรÙ้ และความ
   ก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร การตอบคำาถามในหัวข้อ 5.1ข. ควรอธิบายวิธีการ

   ที่องค์กรดำาเนินการในกรณีดังกล่าว

หมายเหตุ	6  การระบุโอกาสในการปรับปรุง [5.1ค.(2)] อาจวิเคราะห์จากผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
   ที่รายงานไว้ในหัวข้อ 7.4 และอาจรวมไปถÖงผลลัพธ์ที่รายงานไว้ในหัวข้ออื่นæ ของหมวด 7 

   «Ö่งได้รับผลกระทบจากป˜Þหาที่เกี่ยวข้องกับผÙ้ป¯ิบัติงาน

หมายเหตุ	7  สำาหรับองค์กรข้ามชาติ การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และการวางแผนสืบทอด
   ตำาแหน่งของผÙ้นำา ให้อธิบายแผนการ วิธีการ และการดำาเนินการที่องค์กรพั²นาบุคลากร
   ในประเทศไทย ให้สามารถสืบทอดตำาแหน่งผÙ้นำาและผÙ้บริหารด้วย

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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 Describe HOW your organization manages WORKFORCE CAPABILLTY and CAPACITY
to accomplish the work of the organization. Describe HOW your organization maintains a 
safe, secure, and supportive work climate.

Within your response, include answers to the following questions :

	a.	WORKFORCE	CAPABILITY	and	CAPACITY

 (1) How do you assess your WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY needs,
  including skills, competencies, and staffi  ng levels?
 
 (2) How do you recruit, hire, place, and retain new members of your WORKFORCE? 
  How do you ensure your WORKFORCE represents the diverse ideas,
  cultures, and thinking of your hiring and CUSTOMER community?
    
 (3) How do you manage and organize your WORKFORCE to accomplish the work
  of your organization, capitalize on the organization’s CORE COMPETENCIES,
  reinforce a CUSTOMER and business focus, exceed PERFORMANCE
  expectations, address your STRATEGIC CHALLENGES and ACTION PLANS,
  and achieve the agility to address changing business needs?

 (4) How do you prepare your WORKFORCE for changing CAPABILITY and
  CAPACITY needs? How do you manage your WORKFORCE, its needs, and
  your needs to ensure continuity, to prevent WORKFORCE reductions, and to
  minimize the impact of WORKFORCE reductions, if they do become necessary?

b.	WORKFORCE	Climate

 (1) How do you address workplace environmental factors to ensure and
  improve WORKFORCE health, safety, and security? What are your PERFORMANCE
  MEASURES and improvement GOALS for each of these WORKFORCE needs?
  What are any signifi cant differences in these factors and PERFORMANCE
  MEASURES or targets for different workplace environments?
     

5.2 Workforce Environment : How do you build an effective 
 and supportive workforce environment? 

Process
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 ให้อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร เพื่อให้

งานขององค์กรบรรลุผลสำาเร็จ   ให้อธิบายว่าองค์กรดำาเนินการอย่างไรเพื่อรักÉาบรรยากาศในการทำางานที่มี

ความปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนต่อการทำางาน

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	ขีดความสามาร¶และอัตรากำาลังบุคลากร

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลัง

  บุคลากร รวมทั้งทักÉะ สมรรถนะ และกำาลังคนที่มีอยÙ่

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักÉาบุคลากรใหม่ไว้ องค์กรมั่นใจ

  ได้อย่างไรว่าบุคลากรเปšนตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถÖงความหลากหลายทางความคิด วั²นธรรม

  และความคิดเห็นของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลÙกค้า

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กร

  บรรลุผล เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศÉขององค์กร เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นลÙกค้า

  และธุรกิจ เพื่อให้มีผลการดำาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย เพื่อตอบสนองต่อความ

  ท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่จะตอบสนองต่อความ

  ต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

  ด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคลากร 

  บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำาเนินการได้อย่าง

  ต่อเนื่อง เพื่อป‡องกันการลดจำานวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าว

ข.	บรรยากาศการทำางานของบุคลากร

 (1) องค์กรดำาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับป˜จจัยต่างæ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อสร้าง

  ความมั่นใจและปรับปรุงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร ตัววัดและ

  เป‡าประสงค์ในการปรับปรุงสำาหรับความต้องการของบุคลากรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้าง  มีความ

  แตกต่างที่สำาคัÞของป˜จจัย  ตัววัด หรือเป‡าหมายอะไรบ้าง สำาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่

  ทำางานที่แตกต่างกัน

5.2 สÀา¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§บØ¤Åา¡ร : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§
 สÀา¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁÕ»รÐสÔ·¸Ô¼ÅáÅÐà¡×éÍË¹Ø¹บØ¤Åา¡ร (45 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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 (2)  How do you support your WORKFORCE via policies, services, and benefi ts?
  How are these tailored to the needs of a diverse WORKFORCE and different
  WORKFORCE groups and SEGMENTS?

Notes	:

N1.  “Workforce capability” (5.2a) refers to your organization’s ability to accomplish
  its work processes through the knowledge, skills, abilities, and competencies 
  of its people. Capability may include the ability to build and sustain relationships
  with your customers; to innovate and transition to new technologies; to develop 
  new products, services, and work processes; and to meet changing business,
  market, and regulatory demands. “Workforce capacity” (5.2a) refers to your
  organization’s ability to ensure suffi  cient staffi  ng levels to accomplish its
  work processes and successfully deliver your products to your customers,
  including the ability to meet seasonal or varying demand levels.

N2.  Workforce capability and capacity should consider not only current needs but also 
  future requirements based on your strategic objectives and action plans reported
  in Category 2.
  
N3.  Preparing your workforce for changing capability and capacity needs (5.2a[4]) 
  might include training, education, frequent communication, considerations of
  workforce employment and employability, career counseling, and outplacement
  and other services.

For additional description of this Item, see page 118-144. 
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 (2) องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยการกำาหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์อย่างไร 

  สิ่งดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย 

  รวมทั้งความแตกต่างของกลุ่มและส่วนของบุคลากรอย่างไร

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  “ขีดความสามารถของบุคลากร” (หัวข้อ 5.2ก.) หมายถÖง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุ

   ผลสำาเร็จของกระบวนการทำางานด้วยความรÙ้ ทักÉะ ความสามารถ และสมรรถนะของ

   บุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถÖงความสามารถในการสร้างและรักÉาความสัมพันธ์

   กับลÙกค้า การสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนสÙ่เทคโนโลยีใหม่ การพั²นาผลิตภัณฑ์ บริการ 

   และกระบวนการทำางานใหม่ และการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ การตลาดและ

   ก®ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป คำาว่า “อัตรากำาลังบุคลากร” (หัวข้อ 5.2ก.) หมายถÖง 

   ความสามารถขององค์กรที่ทำาให้มั่นใจว่ามีจำานวนบุคลากรเพียงพอในการป¯ิบัติตาม

   กระบวนการทำางาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลÙกค้าได้ รวมทั้งความสามารถในการ

   ตอบสนองระดับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือระดับความต้องการตามÄดÙกาล

หมายเหตุ	2  ขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร ควรคำานÖงทั้งความจำาเปšนในป˜จจุบันและใน

   อนาคตตามเป‡าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการที่รายงานในหมวด 2

หมายเหตุ	3  การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและ

   อัตรากำาลัง [5.2ก.(4)] อาจรวมถÖงการ½ƒกอบรม การศÖกÉา การสื่อสารอย่างสม่ำาเสมอ การ

   คำานÖงถÖงการจ้างบุคลากรและความพร้อมต่อการหางานใหม่ การให้คำาปรÖกÉาเกี่ยวกับอาชีพ 

   และช่วยพนักงานหางานใหม่ รวมถÖงบริการอื่น

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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6 Process Management

 The PROCESS Management Category examines HOW your organization designs 
its WORK SYSTEMS and HOW it designs, manages, and improves its KEY PROCESSES 
for implementing those WORK SYSTEMS to deliver CUSTOMER VALUE and achieve
organizational success and SUS-TAINABILITY. Also examined is your readiness for
emergencies.

 Describe HOW your organization designs its WORK SYSTEMS and determines its 
KEY PROCESSES to deliver CUSTOMER VALUE, prepare for potential emergencies, and 
achieve organizational success and SUSTALNABILITY. 

Within your response, include answers to the following questions :

a.	WORK	SYSTEMS	DESIGN

 (1) How do you design and innovate your overall WORK SYSTEMS? How do you
  decide which PROCESSES within your overall WORK SYSTEMS will be internal 
  to your organization (your KEY WORK PROCESSES) and which will use 
  external resources?
      
 (2) How do your WORK SYSTEMS and KEY WORK PROCESSES relate 
  to and capitalize on your CORE COMPETENCIES?
 
b.	KEY	WORK	PROCESSES

 (1) What are your organization’s KEY WORK PROCESSES? How do these 
  PROCESSES contribute to delivering CUSTOMER VALUE, profi tability or fi nancial
  return, organizational success, and SUSTAINABILITY?
      
 (2) How do you determine KEY WORK PROCESS requirements, incorporating
  input from CUSTOMERS, suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS, as
  appropriate? What are the KEY requirements for these PROCESSES?

6.1 Work Systems : How do you design your work 
 systems? 

Process
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ËÁÇ´ 6 ¡าร¨ั´¡าร¡รÐบÇ¹¡าร (110 ¤Ðá¹¹)

 ในหมวดการจัดการกระบวนการ เปšนการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ

ระบบงาน รวมทั้งมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัÞเพื่อดำาเนินงาน

ให้ระบบงานดังกล่าวสร้างคุณค่าแก่ลÙกค้าและทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จและยั่งยืน รวมทั้งให้อธิบาย

ถÖงการเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ิน

 ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการออกแบบระบบงาน และกำาหนดกระบวนการสำาคัÞที่ส่งมอบ

คุณค่าแก่ลÙกค้า การเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ินที่อาจเกิดขÖ้น และการทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ

และยั่งยืน

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การออกแบบระบบงาน

 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม รวมทั้ง

  วิธีการท่ีใช้ตัดสินว่ากระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเปšนกระบวนการภายในองค์กร 

  (กระบวนการทำางานที่สำาคัÞขององค์กร) และกระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก

 

 (2) ระบบงานและกระบวนการทำางานที่สำาคัÞขององค์กรมีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จาก

  ความสามารถพิเศÉขององค์กรอย่างไร

ข.	กระบวนการทำางานที่สำาคัญ

 (1) กระบวนการทำางานที่สำาคัÞขององค์กรมีอะไรบ้าง กระบวนการเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อการ

  ส่งมอบคุณค่าแก่ลÙกค้า สร้างกำาไรหรือผลตอบแทนด้านการเงิน ทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ 

  และย่ังยืน

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำาข้อกำาหนดของกระบวนการทำางานท่ีสำาคัÞ โดยใช้ข้อมÙลจาก

  ลÙกค้า ผÙส่้งมอบ คÙค่วามร่วมมืออย่างเปšนทางการ และไม่เปšนทางการ (*) ข้อกำาหนดท่ีสำาคัÞของ

  กระบวนการดังกล่าวคืออะไร

6.1 รÐบบ§า¹ : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÍÍ¡áบบรÐบบ§า¹ 
 (50 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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c.	Emergency	Readiness

 How do you ensure WORK SYSTEM and workplace preparedness for disasters or 
emergencies? How does your disaster and emergency preparedness system consider pre-
vention, management, continuity of operations, and recovery?

Notes	:

N1.  “Work systems” refers to how the  work of your organization is accomplished. 
  Work systems involve your workforce, your key suppliers and partners, your
  contractors, your collaborators, and other components of the supply chain
  needed to produce and deliver your products and business and support
  processes. Your work systems coordinate the internal work processes
  and the external resources necessary for you to develop, produce, and
  deliver your products to your customers and to succeed in your marketplace.

N2.  Your key work processes (6.1b[1]) are your most important internal value
  creation processes and might include product design and delivery, customer
  support, supply chain management, business, and support processes. Your
  key work processes are the processes that involve the majority of your
  organization’s workforce and produce customer, stakeholder, and stockholder
  value.
 
N3.  Disasters and emergencies (6.1c) might be weather-related, utility-related,
  security-related, or due to a local or national emergency, including potential
  pandemics. Emergency considerations related to information technology should
  be addressed in Item 4.2.

For additional description of this Item, see pages 118-144.
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ค.	การเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ิน

 องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทำาให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทำางานมีการเตรียมพร้อมต่อ

ภัยพิบัติหรือภาวะ©ุกเ©ิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ©ุกเ©ินดังกล่าวได้คำานÖงถÖงการ

ป‡องกันการจัดการ ความต่อเนื่องของการดำาเนินการ และการทำาให้คืนสÙ่สภาพเดิมอย่างไร

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  “ระบบงาน” หมายถÖง วิธีการที่องค์กรใช้ในการทำางานให้สำาเร็จ «Ö่งเกี่ยวข้องกับบุคลากร

   ขององค์กร ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการที่สำาคัÞ คÙ่สัÞÞา คÙ่ความร่วม

   มืออย่างไม่เปšนทางการ และส่วนอื่นæ ในห่วงโ«่อุปทานที่จำาเปšนต่อการผลิตและส่งมอบ

   ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะประสาน

   กระบวนการทำางานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่างæ จากภายนอกที่จำาเปšนต่อการพั²นา

   ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลÙกค้า และทำาให้องค์กรได้รับความสำาเร็จในตลาด

หมายเหตุ	2  กระบวนการทำางานที่สำาคัÞ [6.1ข.(1)] หมายถÖง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำาคัÞที่สุด

   ภายในองค์กร «Ö่งอาจรวมถÖงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ การสนับสนุน

   ลÙกค้าการจัดการห่วงโ«่อุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน

   กระบวนการทำางานที่สำาคัÞ หมายถÖง กระบวนการต่างæ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหÞ่ของ

   องค์กร  และสร้างคุณค่าต่อลÙกค้า ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผÙ้ถือหุ้น 

หมายเหตุ	3  ภัยพิบัติและภาวะ©ุกเ©ิน (หัวข้อ 6.1ค.) อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ สาธารณÙปโภค

   การป‡องกันภัย หรือเกิดจากภาวะ©ุกเ©ินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ รวมถÖงการแพร่ของ

   โรคระบาดการเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงาน

   ไว้ในหัวข้อ 4.2

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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 Describe HOW your organization designs, implements, manages, and improves its 
KEY WORK PROCESSES to deliver CUSTOMER VALUE and achieve organizational success 
and SUSTAINABILITY.

Within your response, include answers to the following questions :

	a.	WORK	PROCESS	Design

 How do you design and innovate your WORK PROCESSES to meet all the KEY 
requirements? How do you incorporate new technology, organizational knowledge, and the 
potential need for agility into the design of these PROCESSES? How do you incorporate 
CYCLE TIME, PRODUCTIVITY, cost control, and other effi  ciency and EFFECTIVENESS
factors into the design of these PROCESSES?

b.	WORK	PROCESS	Management

 (1) How do you implement and manage your WORK PROCESSES to ensure that 
  they meet design requirements? How does your day-to-day operation of these 
  PROCESSES ensure that they meet KEY PROCESS requirements? How is
  WORKFORCE, CUSTOMER, supplier, PARTNER, and COLLABORATOR input
  used in managing these PROCESSES, as appropriate? What are your KEY
  PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS and in-process MEASURES
  used for the control and improvement of your WORK PROCESSES?
     
 (2) How do you control the overall costs of your WORK PROCESSES? 
  How do you prevent defects, service errors, and rework and minimize
  warranty costs or CUSTOMERS’ PRODUCTIVITY losses, as appropriate? How
  do you minimize the costs of inspections, tests, and PROCESS or
  PERFORMANCE audits, as appropriate?
 

6.2 Work Processes : How do you design, manage, and
 improve your key organizational work processes?

Process
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 ให้อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการออกแบบ นำากระบวนการทำางานที่สำาคัÞไปป¯ิบัติ จัดการ และ

ปรับปรุงอย่างไร เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลÙกค้า รวมทั้งทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จและยั่งยืน   

 โดยตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	การออกแบบกระบวนการทำางาน

 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทำางาน เพื่อให้เปšนไป

ตามข้อกำาหนดที่สำาคัÞ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนำาเทคโนโลยีใหม่ ความรÙ้ขององค์กร และความคล่องตัว

ท่ีอาจจำาเปšนในอนาคต มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่าน้ี องค์กรนำาเร่ืองของรอบเวลา ผลิตภาพ

การควบคุมต้นทุน รวมทั้งป˜จจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นæ มาพิจารณาในการออกแบบ

กระบวนการเหล่านี้อย่างไร  

ข.	การจัดการกระบวนการทำางาน

 (1) องค์กรนำากระบวนการทำางานไปป¯ิบัติและจัดการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเปšนไปตามข้อกำาหนด

  ของการออกแบบ องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการป¯ิบัติงานประจำาวันของกระบวนการเหล่านี้

  จะเปšนไปตามข้อกำาหนดที่สำาคัÞ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนำาข้อมÙลจากบุคลากร ลÙกค้า

  ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และคÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการมาใช้ในการ

  จัดการกระบวนการดังกล่าว (*) ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัÞและตัววัดใน

  กระบวนการที่องค์กรใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำางานต่างæ คืออะไร

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของกระบวนการทำางาน   องค์กรมีวิธีการ

  อย่างไรในการป‡องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการทำางาน«้ำา

  รวมทั้งการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหาย หรือการสÙÞเสียผลิตภาพของลÙกค้าให้น้อยที่สุด

  (*) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ 

  และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดำาเนินการ (*)

6.2 ¡รÐบÇ¹¡าร·íา§า¹ : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÍÍ¡áบบ ¨ั´¡าร 
 áÅÐ»รับ»รØ§¡รÐบÇ¹¡าร·íา§า¹·Õèสíา¤ัญ (60 ¤Ðá¹¹)

¡รÐบÇ¹¡าร
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c.	WORK	PROCESS	Improvement

 How do you improve your WORK PROCESSES to achieve better PERFORMANCE, 
to reduce variability, to improve products, and to keep the PROCESSES current with
business needs and directions? How do you incorporate the RESULTS of the organizational 
PERFORMANCE reviews discussed in response to Item 4.1 into the SYSTEMATIC evaluation 
and improvement of your WORK PROCESSES? How are WORK PROCESS improvements
and lessons learned shared with other organizational units and PROCESSES to drive
organizational LEARNING and INNOVATION?

Notes	:

N1.  To improve process performance (6.2c) and reduce variability, your organization
  might implement approaches such as a Lean Enterprise System, Six Sigma 
  methodology, use of ISO quality systems standards, the Plan-Do-Check-Act 
  methodology, or other process improvement tools. These approaches might
  be part of your performance improvement system described in response
  to P.2c in the Organizational Profi le.

N2.  The results of improvements in product performance should be reported in Item
  7.1. All other work process performance results should be reported in Item 7.5.

For additional description of this Item, see pages 118-144.
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ค.	การปรับปรุงกระบวนการทำางาน

 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อบรรลุผลการดำาเนินการที่ดีขÖ้น ลด

ความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขÖ้น รวมทั้งทำาให้กระบวนการเหล่านี้ทันกับความ

ต้องการและทิศทางของธุรกิจอยÙ่เสมอ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนำาผลการทบทวนการดำาเนินการของ

องค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างเปšนระบบ องค์กร

มีวิธีการอย่างไรในการแบ่งป˜นข้อมÙลการปรับปรุงและบทเรียนที่ได้รับระหว่างหน่วยงานและกระบวนการ

อื่นæ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรÙ้และสร้างนวัตกรรมในองค์กร

หมายเหตุ :

หมายเหตุ	1  เพื่อปรับปรุงผลดำาเนินการของกระบวนการ (หัวข้อ 6.2ค.) และลดความแปรปรวน องค์กร

   อาจใช้แนวทางต่างæ เช่น ระบบ Lean Enterprise วิธีการของ Six Sigma ระบบคุณภาพ

   มาตร°าน ISO วิธีการ Plan-Do-Check-Act หรือเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ

   แบบอื่นæ แนวทางเหล่านี้อาจเปšนส่วนหนÖ่งของระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการของ

   องค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ ข้อ 2ค.

หมายเหตุ	2  ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงผลดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ควรรายงานในหัวข้อ 7.1 ส่วนผลลัพธ์

   อื่นæ ของผลการดำาเนินการของกระบวนการทำางาน ควรรายงานในหัวข้อ 7.5

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144
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7 Results

 The RESULTS Category examines your organization’s PERFORMANCE and improvement
in all KEY areas- product outcomes, CUSTOMER-focused outcomes, fi nancial and market
outcomes, WORKFORCE-focused outcomes, PROCESS EFFECTIVENESS outcomes, and
leadership outcomes. PERFORMANCE LEVELS are examined relative to those of competitors
and other organizations with similar product offerings.

 Summarize your organization’s KEY product PERFORMANCE RESULTS. SEGMENT 
your RESULTS by product offerings, CUSTOMER groups, and market SEGMENTS, as
appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions : 

a.	Product	RESULTS

 What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS of 
product PERFORMANCE that are important to your CUSTOMERS? How do these RESULTS 
compare with the PERFORMANCE of your competitors and other organizations with similar 
product offerings?
 
Notes	:	

N1.  Product results reported in this Item should relate to the key product features
  identifi ed as customer requirements and expectations in P.1b(2), based on
  information gathered in Items 3.1 and 3.2. The measures or indicators should
  address factors that affect customer preference, such as those included in
  Item P.1, Note 5, and Item 3.1, Note 2. 

N2.   For some nonprofi t organizations, product or service performance measures
  might be mandated by your funding sources. These measures should be
  identifi ed and reported in your response to this Item. 

For additional description of this Item, see pages 145-150.

7.1 Product Outcomes : What are your product performance 
 results?

Results
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ËÁÇ´ 7 ¼ÅÅั¾¸� (400 ¤Ðá¹¹)

 ในหมวดผลลัพธ์ เปšนการตรวจประเมินผลการดำาเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สำาคัÞทุก

ด้านขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า ผลลัพธ์ด้านการเงินและ

ตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และผลลัพธ์ด้านการนำา

องค์กร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระดับผลการดำาเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคÙ่แข่ง และองค์กร

อื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงด้วย

       ให้สรุปผลการดำาเนินการที่สำาคัÞด้านผลิตภัณฑ์ โดยแสดงผลลัพธ์จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลÙกค้า 

และส่วนตลาด (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้าน¼ลิตภัณฑ์

 ระดับป̃จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสำาคัÞต่อลÙกค้าเปšนอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินการของคÙ่แข่ง และองค์กร

อื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงเปšนอย่างไร

 

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่รายงานในหัวข้อนี้ควรเชื่อมโยงกับลักÉณะพิเศÉของผลิตภัณฑ์ «Ö่ง

   เปšนความต้องการหรือความคาดหวังของลÙกค้าตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร [1.ข.(2)] โดย

   อ้างอิงตามสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดเหล่านี้ควร

   ตอบสนองป˜จจัยที่มีผลต่อความชอบของลÙกค้า เช่น ป˜จจัยต่างæ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของ

   โครงร่างองค์กร  หมายเหตุ 5 และหัวข้อ 3.1 หมายเหตุ 2

หมายเหตุ	2  ¡ÒÃÇÑ´¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ

   ºÒ§áË‹§ ÍÒ¨¶Ù¡¡íÒË¹´â´ÂáËÅ‹§¼ÙŒãËŒ·Ø¹ ¨Ö§¤ÇÃÃÐºØµÑÇÇÑ´àËÅ‹Ò¹ÕéáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼ÅäÇŒã¹

   ËÑÇ¢ŒÍ¹Õé´ŒÇÂ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150

7.1 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¼ÅÔµÀั³±� : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¼ÅÔµÀั³±�ÁÕÍÐäรบŒา§  
 (70 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�
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 Summarize your organization’s KEY CUSTOMER-focused RESULTS for CUSTOMER 
satisfaction, dissatisfaction, and ENGAGEMENT. SEGMENT your RESULTS by product
offerings, CUSTOMER groups, and market SEGMENTS, as appropriate. Include appropriate 
comparative data.

Provide data and information to answer the following questions :

	a.	CUSTOMER-Focused	RESULTS

 (1) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS of 
  CUSTOMER satisfaction and dissatisfaction? How do these RESULTS compare 
  with the CUSTOMER satisfaction LEVELS of your competitors and other
  organizations providing similar products?

 (2) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or
  INDICATORS of CUSTOMER relationship building and ENGAGEMENT? How do 
  these RESULTS compare over the course of your CUSTOMER life cycle,
  as appropriate?

Notes	:	

N1.  Customer satisfaction, dissatisfaction, relationship building, and engagement
  results reported in this Item should relate to the customer groups and market 
  segments discussed in P.1b(2) and Category 3 and to the listening and
  determination methods and data described in Item 3.2.
N2.  Measures and indicators of customers’ satisfaction with your products relative 
  to customers’ satisfaction with competitors and comparable organizations (7.2a[1]) 
  might include information and data from your customers and from independent 
  organizations.

For additional description of this Item, see page 145-150.

7.2 Customer-Focused Outcomes : What are your
 customer-focused performance results? 

Results
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 ให้สรุปผลลัพธ์ที่สำาคัÞของการมุ่งเน้นลÙกค้า รวมถÖงความพÖงพอใจ ความไม่พÖงพอใจ และความ

ผÙกพัน โดยแสดงผลลัพธ์จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลÙกค้า และส่วนตลาด (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมÙลเชิง

เปรียบเทียบที่เหมาะสม

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า

 (1) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจ

  ของลÙกค้าเปšนอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพÖงพอใจของลÙกค้าต่อ

  คÙ่แข่ง และองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงเปšนอย่างไร

 (2) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

  ความผÙกพัน¡ÑºลÙกค้าเปšนอย่างไร   ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเปšน

  ลÙกค้าเปšนอย่างไร (*)

 

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  ผลลัพธ์ด้านความพÖงพอใจ ความไม่พÖงพอใจ การสร้างความสัมพันธ์ และความผÙกพัน

   ของลÙกค้าที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้ ควรเชื่อมโยงกับกลุ่มลÙกค้าและส่วนตลาดที่ระบุไว้ใน

   โครงร่างองค์กร [1.ข.(2)] และหมวด 3 รวมทั้งวิธีการและข้อมÙลการรับ¿˜งและประเมินตามที่

   ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2  

หมายเหตุ	2  ตัววัดและดัชนีชี้วัดด้านพÖงพอใจของลÙกค้าในผลิตภัณฑ์ขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับ

   ความพÖงพอใจของลÙกค้าต่อคÙ่แข่งและองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ [7.2ก.(1)] อาจ

   รวมถÖงข้อมÙลและสารสนเทศจากลÙกค้าขององค์กรและจากองค์กรอิสระ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150

7.2 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา
 ÁÕÍÐäรบŒา§ (70 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�
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 Summarize your organization’s KEY fi nancial and marketplace PERFORMANCE
RESULTS by market SEGMENTS or CUSTOMER groups, as appropriate. Include appropriate
comparative data.

Provide data and information to answer the following questions :

7.3 Financial and Market Outcomes : What are your fi nancial 
 and marketplace performance results? 

a.	Financial	and	Market	RESULTS

 (1) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS
  of fi nancial PERFORMANCE, including aggregate MEASURES of fi nancial
  return, fi nancial viability, or budgetary PERFORMANCE, as appropriate?

 (2) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS
  of marketplace PERFORMANCE, including market share or position, market
  and market share growth, and new markets entered, as appropriate?
 
Notes	:	

N1.  Responses to 7.3a(1) might include aggregate measures of fi nancial return, such 
  as return on investment (ROI), operating margins, profi tability, or profi tability by 
  market segment or customer group. Responses also might include measures of 
  fi nancial viability, such as liquidity, debt-to-equity ratio; days cash on hand, asset
  utilization, and cash fl ow. Measures should relate to the fi nancial measures
  reported in 4.1a(1) and the fi nancial management approaches described in
  Item 2.2. For nonprofi t organizations, additional measures might include
  performance to budget, reserve funds, cost avoidance or savings, administrative 
  expenditures as a percentage of budget, and the cost of fundraising versus
  funds raised.

N2.  For nonprofi t organizations, responses to 7.3a(2) might include measures of 
  charitable donations or grants and the number of new programs or services
  offered.

For additional description of this Item, see page 145-150.

Results
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 ให้สรุปผลลัพธ์การดำาเนินการที่สำาคัÞด้านการเงินและตลาด โดยแสดงผลลัพธ์จำาแนกตามส่วน

ตลาดหรือกลุ่มลÙกค้า (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

 (1) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการด้านการเงิน
  เปšนอย่างไร รวมถÖงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความม่ันคงทางการเงิน (Financial
  Viability) หรือผลการดำาเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary Performance)  เปšนอย่างไร (*)

 (2) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการด้านตลาด
  เปšนอย่างไร รวมถÖงส่วนแบ่งตลาดหรือตำาแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่ง
  ตลาด และการเจาะตลาดใหม่เปšนอย่างไร (*)

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  การตอบคำาถามในหัวข้อ 7.3ก.(1) อาจรวมถÖงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน 
   เช่น ผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) ส่วนกำาไรจากการดำาเนินงาน (Operating Margin) 
   ความสามารถในการทำากำาไร หรือความสามารถในการทำากำาไรตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลÙกค้า
   นอกจากนี้ อาจรวมถÖงตัววัดด้านความมั่นคงทางการเงิน เช่น สภาพคล่อง (Liquidity)
   อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เงินสดย่อยรายวัน (Days Cash on 
   Hand) ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และกระแสเงินสด ตัววัดเหล่านี้ควรสัมพันธ์กับ
   ตัววัดด้านการเงินตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 4.1ก.(1) และแนวทางการจัดการด้านการเงิน
   ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2
   ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ÍÒ¨ÃÇÁµÑÇÇÑ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà·ÕÂº¡Ñº
   §º»ÃÐÁÒ³ (Performance to Budget) ·Ø¹ÊíÒÃÍ§ (Reserve Funds) ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÊÔé¹à»Å×Í§
   ËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´ à»ÍÃ�à«ç¹µ�¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃµ‹Í§º»ÃÐÁÒ³áÅÐµŒ¹·Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃÃÐ´Á
   ·Ø¹ à·ÕÂº¡Ñº·Ø¹·ÕèÃÐ´Áä´้

หมายเหตุ	2  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ã¹¡ÒÃµÍº¤íÒ¶ÒÁã¹ËÑÇ¢ŒÍ 7.3¡.(2) ÍÒ¨ÃÇÁµÑÇÇÑ´
   ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à¾×èÍ¡ÒÃ¡ØÈÅËÃ×Íà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í (Charitable Donations or Grants) áÅÐ
   ¨íÒ¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃËÃ×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150

7.3 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารà§Ô¹áÅÐµÅา´ : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารà§Ô¹áÅÐµÅา´ 
 ÁÕÍÐäรบŒา§ (65 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�
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 Summarize your organization’s KEY WORKFORCE-focused RESULTS for WORKFORCE
ENGAGEMENT and for your WORKFORCE environment. SEGMENT your RESULTS 
to address the DIVERSITY of your WORKFORCE and to address your WORKFORCE
groups and SEGMENTS, as appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions :

a.	WORKFORCE	RESULTS

 (1) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS
  of WORKFORCE ENGAGEMENT and WORKFORCE satisfaction?

 (2) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or
  INDICATORS of WORKFORCE and leader development?
 
 (3) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES of WORKFORCE
  CAPABILITY and CAPACITY, including staffi  ng levels and appropriate skills?
   
 (4) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS
  of your WORKFORCE climate, including WORKFORCE health, safety, and
  security and WORKFORCE services and benefi ts, as appropriate?

Notes	:	

N1.  Results reported in this Item should relate to processes described in Category 5. 
  Your results should be responsive to key work process needs described in
  Category 6 and to your organization’s action plans and human resource
  or workforce plans described in Item 2.2.

N2.	  Responses to 7.4a(1) should include measures and indicators identifi ed in
  response to 5.1c(1).

N3.  Nonprofi t organizations that rely on volunteers should include results
  for their volunteer workforce, as appropriate.

For additional description of this Item, see page 145-150.

7.4 Workforce-Focused Outcomes : What are your 
 workforce-focused performance results? 

Results
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 ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สำาคัÞ ที่ทำาให้บุคลากรมีความผÙกพันกับองค์กร และมี

สภาพแวดล้อมที่ดี โดยแสดงผลลัพธ์จำาแนกตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากร (*) รวมทั้ง

ให้แสดงข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้านบุคลากร

 (1) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านการทำาให้บุคลากรมีความผÙกพัน

  กับองค์กรและความพÖงพอใจของบุคลากรเปšนอย่างไร

 (2) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านการพั²นาบุคลากรและ

  ผÙ้นำาองค์กรเปšนอย่างไร

 (3) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านขีดความสามารถและอัตรา

  กำาลังบุคลากร รวมถÖงจำานวนของบุคลากร และทักÉะที่เหมาะสมของบุคลากรเปšนอย่างไร

 (4) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านบรรยากาศการทำางาน รวมถÖง

  สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การให้บริการและสิทธิประโยชน์สำาหรับบุคลากรเปšน

  อย่างไร (*) 

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อนี้ควรสัมพันธ์กับกระบวนการที่อธิบายไว้ในหมวด 5 รวมทั้ง

   ตอบสนองต่อกระบวนการที่สำาคัÞที่อธิบายไว้ในหมวด 6 และต่อแผนป¯ิบัติการขององค์กร

   และแผนทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2

หมายเหตุ	2  การตอบหัวข้อ 7.4ก.(1) ควรรวมถÖงตัววัดและดัชนีชี้วัดตามที่ตอบไว้ในหัวข้อ 5.1ค.(1)

หมายเหตุ	3  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ«Öè§µŒÍ§ÍÒÈÑÂÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ¤ÇÃÃÇÁ¼ÅÅÑ¾¸�¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã

   ·Õèà»š¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150

7.4 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹
 บØ¤Åา¡รÁÕÍÐäรบŒา§ (65 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�
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 Summarize your organization’s KEY operational PERFORMANCE RESULTS that
contribute to the improvement of organizational EFFECTIVENESS, including your organization’s
readiness for emergencies. SEGMENT your RESULTS by product offerings, by
CUSTOMER groups and market SEGMENTS, and by PROCESSES and locations, as
appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions :

a.	PROCESS	EFFECTIVENESS	RESULTS

 (1) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS
  of the operational PERFORMANCE of your WORK SYSTEMS, including WORK
  SYSTEM and workplace preparedness for disasters or emergencies?

 (2)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or
  INDICATORS of the operational PERFORMANCE of your KEY WORK 
  PROCESSES, including PRODUCTIVITY, CYCLE TIME, and other appropriate
  MEASURES of  PROCESS EFFECTIVENESS, effi  ciency, and INNOVATION?

Notes	:	

N1.  Results reported in Item 7.5 should address your key operational requirements
  as presented in the Organizational Profi le and in Items 6.1 and 6.2.
  Include results not reported in Items 7.1–7.4.

N2.  Results reported in Item 7.5 should provide key information for analysis 
  and review of your organizational performance (Item 4.1); demonstrate use of 
  organizational knowledge (Item 4.2); and provide the operational basis for
  product outcomes (Item 7.1), customer-focused outcomes (Item 7.2), and fi nancial
  and market outcomes (Item 7.3).

7.5 Process Effectiveness Outcomes : What are your
 process effectiveness results?

Results
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 ให้สรุปผลลัพธ์ท่ีสำาคัÞของการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ «Öง่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล

ขององค์กร รวมทั้งความพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ินขององค์กร โดยแสดงผลลัพธ์จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลÙกค้า

และส่วนตลาด และตามกระบวนการและสถานที่ (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อการตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้านประสิทธิ¼ลของกระบวนการ

 (1) ระดับป̃จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการด้านการ

  ป¯ิบัติการของระบบงาน รวมทั้งการเตรียมพร้อมของระบบงานและสถานที่ทำางานเมื่อเกิด

  ภัยพิบัติและภาวะ©ุกเ©ิน

 (2) ระดับป˜จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการของกระบวน

  การทำางานที่สำาคัÞ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่นæ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล

  ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการอื่นæ

 

หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.5 ควรตอบสนองข้อกำาหนดที่สำาคัÞในการป¯ิบัติการ ตามที่

   ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และหัวข้อ 6.1 และ 6.2 รวมถÖงผลลัพธ์ตัวอื่นæ ที่ไม่ได้รายงานไว้

   ในหัวข้อ 7.1-7.4

หมายเหตุ	2  ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.5 ควรแสดงสารสนเทศที่สำาคัÞเพื่อใช้สำาหรับการวิเคราะห์

   และทบทวนผลการดำาเนินการขององค์กร (หัวข้อ 4.1) แสดงถÖงการนำาความรÙ้ขององค์กร

   มาใช้ (หัวข้อ 4.2) และใช้เปšนพื้น°านในการป¯ิบัติการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

   (หัวข้อ 7.1) ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า (หัวข้อ 7.2) และด้านการเงินและตลาด (หัวข้อ 7.3)

7.5 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹»รÐสÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡รÐบÇ¹¡าร : ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹»รÐสÔ·¸Ô¼Å
 ¢Í§¡รÐบÇ¹¡ารÁÕÍÐäรบŒา§ (65 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�



98 for Performance Excellence

N3.  Appropriate measures and indicators of work system performance (7.5a[1]) 
  might include audit, just in-time delivery, and acceptance results for externally 
  provided products, services, and processes; supplier and partner performance; 
  product, service, and work system innovation rates and results; simplifi cation of
  internal jobs and job classifi cations; work layout improvements; changing
  supervisory ratios; response times for emergency drills or exercises; and results
  for work relocation or contingency exercises.

For additional description of this Item, see pages 145-150.

 Summarize your organization’s KEY GOVERNANCE and SENIOR LEADERSHIP 
RESULTS, including evidence of strategic plan accomplishments, fi scal accountability, 
legal compliance, ETHICAL BEHAVIOR, societal responsibility, and support of KEY communities.
SEGMENT your RESULTS by organizational units, as appropriate. Include appropriate
comparative data.

Provide data and information to answer the following questions :

	a.	Leadership	and	Societal	Responsibility	RESULTS

 (1) What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of accomplishment
  of your organizational strategy and ACTION PLANS?

 (2) What are your KEY current fi ndings and TRENDS in KEY MEASURES or
  INDICATORS of GOVERNANCE and fi scal accountability, both internal and
  external, as appropriate?
      
 (3) What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of regulatory
  and legal compliance? 

 (4) What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of ETHICAL
  BEHAVIOR and of STAKEHOLDER trust in the SENIOR LEADERS and
  GOVERNANCE of your organization? What are your RESULTS for KEY
  MEASURES or INDICATORS of breaches of ETHICAL BEHAVIOR?

 (5) What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of your
  organization’s fulfi llment of its societal responsibilities and your organization’s
  support of its KEY communities?

7.6 Leadership Outcomes : What are your leadership
 results?

Results
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หมายเหตุ	3  ตัววัดและดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมของผลการดำาเนินการของระบบงาน [7.5ก.(1)] อาจรวมถÖง

   ผลการตรวจสอบ การส่งมอบที่ทันเวลา และการยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ

   จากภายนอก ผลการดำาเนินการของผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ผลลัพธ์

   และอัตราการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงาน การลดความ«ับ«้อน

   ของภาระงานภายในและการจำาแนกภาระงาน การปรับปรุงการวางผังงาน การเปล่ียนแปลง

   สัดส่วนของการกำากับดÙแล เวลาตอบสนองในการ½ƒกหรือการ«้อมรับภาวะ©ุกเ©ิน และ

   ผลลัพธ์ในการ«้อมโยกย้ายสถานที่ทำางาน หรือการเตรียมพร้อมอื่นæ

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150

 ให้สรุปผลลัพธ์ที่สำาคัÞด้านการกำากับดÙแลและการนำาองค์กรของโดยผÙ้นำาระดับสÙง รวมทั้งหลัก°าน
การบรรลุแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบด้านการเงิน การป¯ิบัติตามก®หมาย การประพÄติป¯ิบัติอย่างมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ และการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ โดยแสดงผลลัพธ์ตาม
หน่วยงานขององค์กร (*) รวมทั้งให้แสดงข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

 ให้แสดงข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อการตอบคำาถามต่อไปนี้

ก.	¼ลลัพธ์ด้านการนำาองค์กรและความรับ¼ิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่

 (1) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของการบรรลุกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการขององค์กร
  เปšนอย่างไร

 (2) ผลลัพธ์ป̃จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านการกำากับดÙแลองค์กรและ
  ความรับผิดชอบด้านการเงิน ทั้งภายในและภายนอกเปšนอย่างไร (*)

 (3) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดที่สำาคัÞด้านการป¯ิบัติตามก®ระเบียบข้อบังคับและก®หมาย
  เปšนอย่างไร

 (4) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม  และผลลัพธ์
  ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของความเชื่อมั่นของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผÙ้นำาระดับ
  สÙงและการกำากับดÙแลองค์กรเปšนอย่างไร   ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของพÄติกรรม
  ที่ละเมิดการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรมเปšนอย่างไร

 (5) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ และการ
  สนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞเปšนอย่างไร

7.6 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡าร¹íาÍ§¤�¡ร : ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡าร¹íาÍ§¤�¡รÁÕÍÐäรบŒา§ 
 (65 ¤Ðá¹¹)

¼ÅÅั¾¸�
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Notes	:	

N1.  Measures or indicators of strategy and action plan accomplishment (7.6a[1]) 
  should address your strategic objectives and goals identifi ed in 2.1b(1) and
  your action plan performance measures and projected performance
  identifi ed in 2.2a(6) and 2.2b, respectively.

N2.  Responses to 7.6a(2) might include fi nancial statement issues and risks,
  important internal and external auditor recommendations, and management’s
  responses to these matters. 
  For some nonprofi t organizations, results of IRS 990 audits also might be
  included.

N3.  Regulatory and legal compliance results (7.6a[3]) should address requirements 
  described in 1.2b. Workforce-related occupational health and safety results
  (e.g., Occupational Safety and Health Administration [OSHA] reportable incidents)
  should be reported in 7.4a(4).

N4.   For examples of measures of ethical behavior and stakeholder trust (7.6a[4]),
  see Item 1.2, Note 4.

N5.   Responses to 7.6a(5) should address your organization’s societal responsibilities
  discussed in 1.2b(1) and 1.2c(1), as well as support of the key communities
  discussed in 1.2c(2). Measures of contributions to societal well-being
  might include reduced energy consumption; the use of renewable energy 
  resources, recycled water, and alternative approaches to conserve resources
  (e.g., increased audio and video conferencing); and the global use of
  enlightened labor practices.

For additional description of this Item, see page 145-150.
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หมายเหตุ	:

หมายเหตุ	1  ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดการบรรลุแผนกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ [7.6ก.(1)] ควรเจาะจงที่
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป‡าประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ใน 2.1ข.(1) และตัววัดผลการดำาเนินการ
   และผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนป¯ิบัติการที่ระบุไว้ใน 2.2ก.(6) และ 2.2ข. ตามลำาดับ

หมายเหตุ	2  การตอบคำาถามในหัวข้อ 7.6ก.(2) อาจรวมถÖงประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและ
   ความเสี่ยง คำาแนะนำาที่สำาคัÞæ ของผÙ้ตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนอง
   ของผÙ้บริหารในเรื่องดังกล่าว 

หมายเหตุ	3  ผลลัพธ์ด้านการป¯ิบัติตามก®ระเบียบข้อบังคับและก®หมาย [7.6ก.(3)] ควรเปšนผลลัพธ์
   ตามข้อกำาหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.2ข. ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
   บุคลากร(ตัวอย่างเช่น การรายงานการเกิดอุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.4ก.(4)

หมายเหตุ	4  ตัวอย่างตัววัดของการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผÙ้มีส่วนได้
   ส่วนเสีย [7.6ก.(4)] ให้ดÙหัวข้อ 1.2 หมายเหตุ 4

หมายเหตุ	 5  ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.6ก.(5) ควรครอบคลุมถÖงความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ ตามที่
   ระบุไว้ใน 1.2ข.(1) และ 1.2ค.(1) รวมถÖงการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞขององค์กร ตามที่ระบุ
   ไว้ใน 1.2ค.(2) ตัววัดการสนับสนุนให้เกิดความผาสุกของสังคมในภาพใหÞ่ อาจรวมถÖง
   การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การหมุนเวียนน้ำากลับมาใช้ใหม่ และ
   ทางเลือกอื่นสำาหรับการอนุรักÉ์ทรัพยากร (เช่น เพิ่มการประชุมทางไกลแบบภาพและ
   เสียง) และการป¯ิบัติต่อผÙ้ใช้แรงงานที่เปšนที่ยอมรับในระดับสากล

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 145-150
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¡ารà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§à¹×éÍËาà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ 
»รÐ¨íา»‚ 2553-2554 àÁ×èÍà·ÕÂบ¡ับà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾
áË‹§ªาµÔ »รÐ¨íา»‚ 2552

 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือที่มักจะถÙกเรียกว่าเกณฑ์เพ่ือการดำาเนินการที่เปšนเลิศนี้มีต้นแบบ

มาจากรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของสหรั°อเมริกา«Ö่งได้

รับการพั²นาปรับปรุงตลอดมา เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลการดำาเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กร ประเด็นความกังวลด้านการกำากับดÙแลและ

จริยธรรม «Ö่งในป˜จจุบันเกณฑ์ได้ให้ความสำาคัÞกับการตัดสินใจสำาคัÞæ ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จขององค์กรทั้ง

ในระยะสั้น และอย่างยั่งยืนในระยะยาวตลอดเวลา เกณฑ์ได้พั²นาไปสÙ่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุมและ

บÙรณาการการบริหารจัดการกับผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กร

 แม้ว่าเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในระยะแรกจะเน้นคุณภาพในภาคการผลิต แต่เกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้พั²นาไปสÙ่การมุ่งเน้นกลยุทธ์ของการแข่งขันระดับองค์กร ในการทบทวนเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ«Ö่งดำาเนินการเปšนประจำาทุกป‚นั้น มีประเด็นสำาคัÞ 2 เรื่อง ที่คณะกรรมการต้อง

พิจารณาเพื่อให้เกิดความสมดุลของเกณฑ์ ได้แก่

 (1) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ The Malcolm Baldrige National Quality Award

  (MBNQA) เพื่อนำามาปรับใช้กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของไทย

 (2) การแปลความหมายของศัพท์ภาÉาอังกÄÉให้มาเปšนภาÉาไทยที่ยังคงความหมายสำาคัÞให้

  ใกล้เคียง ถÙกต้องตรงกับเนื้อความเดิมและเข้าใจง่าย

 การดำาเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน และมักไม่ทันกาลกับช่วงเวลาในการ½ƒกอบรม

ประจำาป‚ของสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนั้นในป‚ พ.ศ. 2553-2554 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค

รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้มีมติให้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติใช้เนื้อหาของ The Malcolm Baldrige

National Quality Award (MBNQA) ©บับ 2009-2010 โดยปรับปรุงเนื้อหาในคำาบรรยายส่วนอื่นæ เพื่อ

ให้เหมาะสมกับองค์กรไทย หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553-2554 มีสาระสำาคัÞของ

การปรับปรุง สรุปได้ดังนี้
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1. ¡ารà»ÅÕèÂ¹á»Å§â´Â·ัèÇä»¢Í§Ë¹ั§ส×Íà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ
  

 • คำาอธิบายเพื่อความเข้าใจในการอ่านเกณฑ์ทุกหัวข้อ

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หน้า 102-104

 • การเทียบเคียงภาÉาไทยคÙ่กับภาÉาอังกÄÉ ระหว่างเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  หมวด 1-7 และระบบการให้คะแนน

 • การปรับเปลี่ยนแผนภาพบทบาทค่านิยมหลักและแนวคิด โดยมีการระบุให้สอดคล้องกับเกณฑ์

  ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • การปรับเปลี่ยนคำา หรือความหมายของเนื้อหาในคำาอภิธานศัพท์

 • การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  โดยสำานักงานได้มีการจัดทำาคÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้องค์กรที่สนใจ

  สมัครขอรับรางวัลได้รับทราบถÖงรายละเอียดท่ีชัดเจน รวมถÖงการปรับเปล่ียนเน้ือหาในบางส่วน

  สำาหรับการสมัครขอรับรางวัลอันประกอบด้วย

  • คุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานที่อยÙ่ในเครือ

  • วิธีการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แก่ แบบ¿อร์มใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น  

   แบบ¿อร์มใบสมัคร และวันสิ้นสุดการส่งเอกสารถÖงสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

   ตารางเวลาดำาเนินงานประจำาป‚ และเงื่อนไขและข้อกำาหนดทั่วไป เปšนต้น

  • วิธีเขียนรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน ได้แก่ รÙปแบบของการเขียนรายงานวิธีการ

   และผลการดำาเนินงาน ประกอบด้วย ตารางหรือกรา¿ โดยมีการกำาหนดขนาดของ

   ตัวอักÉร และรÙปแบบการพิมพ์ เปšนต้น

 • การเตรียมตัวรับการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review 

 • การจัดเรียงข้อมÙลภายในหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • ระบบการให้คะแนน และแนวทางการให้คะแนน

  • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Scoring Guidelines โดยมีภาÉาอังกÄÉ และภาÉาไทย 

   เทียบเคียงกันไป

  • การให้คะแนนคำาตอบในแต่ละหัวข้อแบ่งเปšน 4 มิติ สำาหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่

   มิติที่ 4 เกี่ยวกับการบÙรณาการ (Integration) 
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2. ¡ารà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§à¹×éÍËาà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

 การปรับเปลี่ยนที่สำาคัÞของเกณฑ์ป‚ 2553-2554 ได้ให้ความสำาคัÞใน 3 ประเด็น ได้แก่

(1) การมุ่งเน้นลÙกค้า (2) ความสามารถพิเศÉขององค์กร และ (3) ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อ

สังคมในภาพใหÞ่ เมื่อองค์กรต้องแข่งขันในตลาดระดับโลกและในตลาดท้องถิ่นที่มีการแข่งขันสÙง การสร้าง

ความผÙกพันกับลÙกค้าได้กลายเปšนแนวคิดที่ได้รับความสนใจเพิ่มขÖ้น คำาถามในเกณฑ์©บับนี้กระตุ้นให้องค์กร

วิเคราะห์เจาะลÖกความสามารถในการระบุและส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลÙกค้าทั้งในป˜จจุบันและอนาคต คำาถาม

ทั้งหลายถามถÖงวั²นธรรมในการดÙแลลÙกค้าเพื่อสนับสนุนให้เกิดความผÙกพันของลÙกค้า คำาถามจะทวนสอบวิธี

การรับ¿˜งเสียงของลÙกค้า และที่สำาคัÞกว่านั้น คือ วิธีการใช้สารสนเทศที่เก็บรวบรวมได้ องค์กรได้มุ่งเน้นลÙกค้า

แล้วหรือยัง แม้ว่าความสามารถพิเศÉได้เริ่มใช้เปšนแนวคิดที่สำาคัÞในเกณฑ์ตั้งแต่ป‚ 2552 แต่ยังไม่ได้ถÙกนำามา

ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงกลยุทธ์ คำาถามของเกณฑ์©บับนี้จÖงเน้นให้องค์กรวิเคราะห์เจาะลÖกความสัมพันธ์ 

ระหว่างความสามารถพิเศÉกับพันธกิจ กลยุทธ์ และความยั่งยืนขององค์กร องค์กรมีความสามารถในสิ่งที่

จะทำาให้องค์กรมีความยั่งยืนแล้วหรือยัง ความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล้อม สังคมในภาพใหÞ่ และเศรÉ°กิจ 

เปšนเรื่องที่องค์กรชั้นนำาให้ความสนใจเพิ่มมากขÖ้น คำาถามของเกณฑ์©บับนี้จÖงเน้นให้องค์กรวิเคราะห์เจาะลÖก

วิธีการท่ีองค์กรสนับสนุนความผาสุกของระบบเหล่านี้และสิ่งที่องค์กรมีส่วนช่วยในการสนับสนุนอย่าง

ชัดเจน องค์กรได้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่แล้วหรือยัง

¡ารà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õèสíา¤ัญ¢Í§à¡³±�ã¹Àา¾รÇÁ สรØ»ä´Œ´ั§¹Õé
 

 • จำานวนหัวข้อของเกณฑ์เท่าเดิมอยÙ่ที่ 18 หัวข้อ บวกโครงร่างองค์กร 2 ข้อ จำานวนของประเด็น

  พิจารณาเพิ่มขÖ้นจาก 37 เปšน 41 ประเด็นพิจารณา

 • เนื้อหาเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้

  • บทนำา : โครงร่างองค์กร ได้เพิ่มความสามารถพิเศÉเปšนลักÉณะที่สำาคัÞอันหนÖ่งของสภาพ

   แวดล้อมขององค์กร

  • หมวด 1 การนำาองค์กร ได้เพิ่มการมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมใน

   ภาพใหÞ่ และบทบาทของผÙ้นำาระดับสÙง

  • หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้นำาความสามารถพิเศÉมาเปšนส่วนหนÖ่งของแนวคิด

   เชิงกลยุทธ์

  • หมวด 3 การมุ่งเน้นลÙกค้า ได้ปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมความผÙกพันของลÙกค้าและเสียงของ

   ลÙกค้า

  • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ ทั้ง 3 ส่วนมีการแยกออกจากกัน

   อย่างชัดเจน แต่มีการมุ่งเน้นความสำาคัÞ ทั้งการจัดการสารสนเทศและความรÙ้ และการ

   จัดการเทคโนโลยีและระบบของสารสนเทศ
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  • หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้เพิ ่มความชัดเจน และมุ่งเน้นประเด็นสำาคัÞด้าน

   ความผÙกพันของบุคลากร

  • หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ได้จัดเรียงลำาดับคำาถามใหม่ให้ดีขÖ้น

  • หมวด 7 ผลลัพธ์ ได้ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหมวด 1-6 เพื่อให้มีผลลัพธ์

   ที่สำาคัÞและเหมาะสม

 • ค่านิยมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ได้ปรับใหม่ให้สะท้อนถÖง

  แนวคิดความย่ังยืนมากย่ิงขÖน้เปšนความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ (Societal Responsibility)

 • อภิธานศัพท์ มีการเพิ่ม 3 คำา ได้แก่ ความผÙกพันของลÙกค้า เสียงของลÙกค้า และกระบวนการ

  ทำางาน นอกจากนี้ นิยามของความยั่งยืนได้ขยายถÖงประเด็นที่มีผลต่อสังคมในภาพใหÞ่

 • แนวทางการให้คะแนนของผลลัพธ์ มีการปรับเปลี่ยนให้แสดงการคาดการณ์ผลการดำาเนินการ

  ในแต่ละช่วงคะแนน โดยดÙจากรÙปตัวอย่างผลลัพธ์ที่แสดงในแนวทางการตอบคำาถามของหัวข้อ

  ผลลัพธ์

¡ารà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ราÂÅÐàÍÕÂ´ËัÇ¢ŒÍ สรØ»ä´Œ´ั§¹Õé

บ·¹íา : â¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร
 • ข้อ 1 ลักÉณะองค์กร ©บับนี้ได้เพิ่มคำาถามเกี่ยวกับความสามารถพิเศÉขององค์กร และความ

  สัมพันธ์กับพันธกิจขององค์กร

 • ข้อ 2 ความท้าทายต่อองค์กร ได้เปลี่ยนชื่อเปšนสภาวการณ์ขององค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถÖง

  จุดเน้นของหัวข้อนี้ให้ชัดเจนขÖ้น

ËÁÇ´ 1 ¡าร¹íาÍ§¤�¡ร
 • หัวข้อ 1.1 การนำาองค์กรโดยผÙ้นำาระดับสÙง ได้เพิ่มคำาถามเกี่ยวกับวิธีการที่ผÙ้นำาระดับสÙงยก

  ระดับทักÉะการนำาองค์กรของตนเอง

 • หัวข้อ 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ยกระดับเปšนความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ «Ö่ง

  รวมถÖงการอนุรักÉ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อการกระทำาของผÙ้ส่งมอบ

  และการคำานÖงถÖงความผาสุกของระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรÉ°กิจ ที่องค์กรมีส่วนช่วย

ËÁÇ´ 2 ¡ารÇา§á¼¹àªÔ§¡ÅÂØ·¸�
 • หัวข้อ 2.1 การจัดทำากลยุทธ์ ได้เพิ่มความสามารถพิเศÉเปšนองค์ประกอบหลักในการจัดทำา

  กลยุทธ์และความยั่งยืนขององค์กร

 • หัวข้อ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำาไปป¯ิบัติ ได้เพิ่มคำาถามที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดแผน

  ป¯ิบัติการ เพื่อให้ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการนำาไปป¯ิบัติ
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ËÁÇ´ 3 ¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา
 หมวด 3 ถÙกปรับใหม่เกือบทั้งหมด โดยแบ่งเปšน 2 หัวข้อใหม่ ดังนี้

 • หัวข้อ 3.1 ความผÙกพันของลÙกค้า ถามถÖงวิธีการที่องค์กรสร้างความผÙกพันกับลÙกค้า เพื่อตอบ

  สนองความจำาเปšนและสร้างความสัมพันธ์ หัวข้อนี้มี 2 ประเด็นพิจารณา คือ (1) ผลิตภัณฑ์

  และการสนับสนุนลÙกค้า และ (2) การสร้างวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า

 • หัวข้อ 3.2 เสียงของลÙกค้า ถามถÖงวิธีการที่ได้มาและใช้สารสนเทศจากลÙกค้า หัวข้อนี้มี 3

  ประเด็นพิจารณา คือ (1) การรับ¿˜งลÙกค้า (2) การประเมินความพÖงพอใจของลÙกค้าและความ

  ผÙกพัน (3) การวิเคราะห์และใช้ข้อมÙลลÙกค้า

ËÁÇ´ 4 ¡ารÇั´ ¡ารÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¡าร¨ั´¡าร¤ÇาÁรÙŒ
 • หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร เพิ่มประเด็น

  พิจารณา “การปรับปรุงผลการดำาเนินการ”

 • หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรÙ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประเด็นพิจารณา

  “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้หัวข้อนี้ชัดเจนขÖ้น

ËÁÇ´ 5 ¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร
 • หัวข้อ 5.1 ความผÙกพันของบุคลากร ยังคงประเด็นพิจารณาไว้ 3 เร่ือง แต่ได้ลดจำานวนคำาถาม

  ในประเด็นต่างæ ลง เพื่อให้ง่ายและมุ่งเน้นที่ข้อกำาหนด

ËÁÇ´ 6 ¡าร¨ั´¡าร¡รÐบÇ¹¡าร
 • หัวข้อ 6.1 ระบบงาน เรียงลำาดับคำาถามใหม่ มี 3 ประเด็นพิจารณา คือ (1) การออกแบบ

  ระบบงาน (2) กระบวนการทำางานที่สำาคัÞ (3) ความพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ิน

 • หัวข้อ 6.2 กระบวนการทำางาน มี 3 ประเด็นพิจารณา (1) การออกแบบกระบวนการทำางาน 

  (2) การจัดการกระบวนการทำางาน และ (3) การปรับปรุงกระบวนการทำางาน การปรับปรุง

  กระบวนการทำางานได้เพิ่มคำาถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรนำาผลจากการทบทวนการดำาเนินงาน

  ของกระบวนการทำางานมาใช้ในการปรับปรุงการทำางานขององค์กร

ËÁÇ´ 7 ¼ÅÅั¾¸�
 • หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า ได้ปรับให้สอดคล้องกับหมวด 3 มีการถามถÖงผลลัพธ์

  ด้านความผÙกพันของลÙกค้า

 • หัวข้อ 7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร ได้เพิ่มคำาถามผลลัพธ์ในการบรรลุความรับผิดชอบต่อ

  สังคมในภาพใหÞ่



107for Performance Excellence

µัÇÍÂ‹า§áบบ¿Íร�Á»รÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (µาÁ¤ÇาÁสÁั¤รã¨)
(äÁ‹µŒÍ§ãส‹äÇŒã¹ราÂ§า¹ÇÔ¸Õ¡ารáÅÐ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹§า¹)

 แม้การตรวจประเมินจากผÙ้ตรวจภายนอกจะเปšนประโยชน์ แต่องค์กรจะรÙ้จักตัวเองได้ดีกว่าผÙ้อื่น   

องค์กรสามารถใช้เกณฑ์นี้ เพื่อระบุจุดแข็งที่สำาคัÞและโอกาสในการปรับปรุงที่สำาคัÞขององค์กร ผÙ้สมัคร

รับรางวัลสามารถวิเคราะห์ตนเองและเร่งการปรับปรุงองค์กรของตนเองโดยอาศัยแบบประเมินที่สร้างจาก

คำาถามต่างæ ของเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด 

  

 ผÙ้สมัครรับรางวัลสามารถประเมินองค์กรตนเองได้โดยเริ่มจากการระบุจุดแข็งที่สำาคัÞและโอกาสใน

การปรับปรุงที่สำาคัÞขององค์กร 1 หรือ 2 ข้อ ในแต่ละหมวด สำาหรับประเด็นสำาคัÞให้ระบุเป‡าหมายและ

แผนป¯ิบัติการ กำาหนดเวลา และผÙ้รับผิดชอบ ตามช่องที่ระบุในแบบ¿อร์มประเมินตนเอง

หมวด

จุดแข็ง

1

2

โอกาสในการ
ปรับปรุง

1

2

จุดแข็ง

1

2

โอกาสในการ
ปรับปรุง

1

2

หมวด	1-6

หมวด	7

ระดับความ
สำาคัÞ มาก / 
กลาง / น้อย ผÙ้รับผิดชอบกำาหนดเวลา

แล้วเสร็จ

ประเดçนสำาคัญ

เป‡าหมายที่
ท้าทาย หรือ
เป‡าหมายการ

พั²นา

แผนป¯ิบัติการ
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 ในการเตรียมเอกสารขอรับรางวัล ผÙ้สมัครรับรางวัลควรทำาความเข้าใจกับรายละเอียดในหัวข้อนี้

เพื่อช่วยให้ผÙ้สมัครรับรางวัลสามารถตอบข้อกำาหนดในเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด ผÙ้สมัคร

รับรางวัลจะต้องจัดทำารายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน (Application Report) โดยตอบข้อกำาหนด

ทั้งหมดในความยาวไม่เกิน 100 หน้ากระดาÉ (สำาหรับ©บับภาÉาไทย) หรือ ความยาวไม่เกิน 70 หน้า

กระดาÉ (สำาหรับ©บับภาÉาอังกÄÉ)

เนื้อหาในส่วนนี้แบ่งออกเปšน 3 ส่วน ดังนี้

 (1) แนวทางทั่วไปเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการทำาความ

  เข้าใจหัวข้อต่างæ

 (2) แนวทางการตอบหัวข้อในหมวด 1–6 (กระบวนการ)

 (3) แนวทางการตอบหัวข้อในหมวด 7 (ผลลัพธ์)

1. ¼ÙŒสÁั¤ร¤ÇรÍ‹า¹ราÂÅÐàÍÕÂ´ã¹Ë¹ั§ส×Íà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ ãËŒà¢Œาã¨¶‹Í§á·Œ
 ในส่วนของเนื้อหาและการตอบ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเอง

2. ·íา¤ÇาÁà¢Œาã¨ÇÔ¸Õ¡ารµÍบ¢ŒÍ¡íาË¹´¢Í§ËัÇ¢ŒÍµ‹า§æ
 รÙปแบบของหัวข้อ แสดงให้เห็นส่วนต่างæ ของหัวข้อ บทบาท และตำาแหน่งของแต่ละส่วน 

 ผÙ้สมัครรับรางวัลต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรÙปแบบหัวข้อและข้อกำาหนดต่างæ ที่อยÙ่ในประเด็น

พิจารณา (ดÙรÙปหน้า 109) 

 หมายเหตุท้ายข้อกำาหนดของแต่ละหัวข้อมีไว้เพื่อช่วยให้เข้าใจประเด็นพิจารณา นอกจากนี้ ผÙ้สมัคร

รับรางวัลควรอ่านคำาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละหมวดและหัวข้อ (หน้า 118-150) 

á¹Ç·า§¡ารµÍบà¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

á¹Ç·า§·ัèÇä»
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รÙ»áบบ¢Í§ËัÇ¢ŒÍ

1.1	การนำาองค์กรâดย¼Ù้นำาระดับสÙง	:	¼Ù้นำาระดับสÙงนำาองค์กรอย่างäร	(70	คะแนน)

 ให้อธิบายถÖงการกระทำาของผÙ้นำาระดับสÙงในการชี้นำาและทำาให้องค์กรมีความยั่งยืน รวมทั้งอธิบายวิธีการที่
ผÙ้นำาระดับสÙงสื่อสารกับบุคลากร และกระตุ้นให้มีผลการดำาเนินการที่ดี

ãËŒÍ§¤�¡ÃµÍº¤íÒ¶ÒÁµ‹Íä»¹Õé
 
	 ก.	 วิสัยทัศน์	ค่านิยม	และพันธกิจ
  (1) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการกำาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  รวมถÖงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม
   เพื่อนำาไปป¯ิบัติโดยผ่านระบบการนำาองค์กรไปยังบุคลากร ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ
   ที่สำาคัÞ ลÙกค้า รวมทั้งผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นæ (*) การป¯ิบัติตนของผÙ้นำาระดับสÙงได้แสดงให้เห็นถÖง
   ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอย่างไร
  (2) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการด้วยตนเองอย่างไรในการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อส่งเสริม กำากับและส่งผล
   ให้มีการประพÄติป¯ิบัติตามก®หมายและมีจริยธรรม
  (3) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรที่จะทำาให้องค์กรมีความยั่งยืน ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการ
   สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำาเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   การสร้างนวัตกรรม ความคล่องตัวขององค์กร และมีผลการดำาเนินการที่เหนือกว่าคÙ่แข่งหรือเปšนแบบ
   อย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นæ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรÙ้ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
   บุคคล ผÙ้นำาระดับสÙงพั²นาและเสริมสร้างทักÉะความเปšนผÙ้นำาของตนเองอย่างไร นอกจากนี้ ผÙ้นำาระดับ
   สÙงมีส่วนร่วมในการเรียนรÙ้ระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง และการพั²นาผÙ้นำาในอนาคต
   ขององค์กรอย่างไร
ข.	 การสื่อสารและ¼ลการดำาเนินการขององค์กร
  (1) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผÙกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร ผÙ้นำา
   ระดับสÙงกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปšนไปในลักÉณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กรอย่างไร 
   ผÙ้นำาระดับสÙงสื่อสารการตัดสินใจที่สำาคัÞæ อย่างไร ผÙ้นำาระดับสÙงมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการให้รางวัล
   และยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดำาเนินการที่ดี รวมทั้งการให้ความสำาคัÞกับลÙกค้า
   และธุรกิจ
  (2) ผÙ้นำาระดับสÙงดำาเนินการอย่างไรในการทำาให้เกิดการป¯ิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   ปรับปรุงผลการดำาเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผÙ้นำาระดับสÙงทบทวนตัววัดผลการดำาเนินการ
   อะไรบ้างเปšนประจำาเพื่อระบุสิ่งที่ต้องทำา ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการดำาเนินการ ผÙ้นำาระดับสÙง
   คำานÖงถÖงและดำาเนินการอย่างไรในการนำาเรื่องการสร้างคุณค่าและทำาให้เกิดความสมดุลของคุณค่า
   ระหว่างลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
ËÁÒÂàËµØ :
หมายเหตุ	1 วิสัยทัศน์ขององค์กร [1.1ก.(1)] ควรเปšนตัวกำาหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการ
   ที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2
หมายเหตุ	2 องค์กรที่มีความยั่งยืน [1.1ก.(3)] เปšนองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความจำาเปšนทางธุรกิจในป˜จจุบัน 
   รวมทั้งมีความคล่องตัวและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรพร้อมรับสภาพแวดล้อมทาง
   ธุรกิจและตลาดในอนาคต ในกรณีนี้แนวคิดเรื่องนวัตกรรมที่จะทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จใน
   อนาคตนั้น รวมถÖงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับองค์กรที่จะทำาให้องค์กรประสบความ
   สำาเร็จในอนาคตด้วย นอกจากนี้องค์กรที่มีความยั่งยืน จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและมี
   การรักÉาความปลอดภัยสำาหรับบุคลากรและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่สำาคัÞ การให้การสนับสนุนต่อ
   ระบบสภาพแวดล้อม สังคม และเศรÉ°กิจ นอกเหนือจากที่ให้แก่บุคลากรและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   โดยตรงให้นับเปšนส่วนหนÖ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ (หัวข้อ 1.2)
หมายเหตุ	3 การทำาให้เกิดการป¯ิบัติการอย่างจริงจัง [1.1ข.(2)] ต้องคำานÖงถÖงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน และ
   สินทรัพย์ที่จับต้องได้ขององค์กร รวมทั้งนวัตกรรม และการปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง «Ö่งอาจ
   บรรลุได้โดยการขจัดความสÙÞเปล่าหรือลดรอบเวลา และอาจใช้เทคนิคต่างæ เช่น Six Sigma, Lean 
   รวมถÖงการป¯ิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
หมายเหตุ	4 ผลลัพธ์การดำาเนินการขององค์กรควรรายงานในหัวข้อ 7.1 - 7.6
หมายเหตุ	5 สำาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรที่ต้องพÖ่งพาอาสาสมัครมาช่วยทำางานนั้น การตอบข้อ 1.1ข.(1) ควร
   กล่าวถÖงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสื่อสารและสร้างความผÙกพันกับบุคลากรที่เปšนอาสาสมัครเหล่านั้นด้วย

ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในหน้า 118-144

ชื่อหัวข้อหมายเลขหัวข้อ

ชื่อหัวข้อของข้อกำาหนด
พื้น°าน

ข้อกำาหนดโดยรวมของ
หัวข้อแยกเปšนแต่ละเรื่อง
ที่ควรพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

หมายเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ
 1. อธิบายคำาศัพท์ และข้อ
  กำาหนดท่ีสำาคัÞให้ชัดเจน
 2. ให้คำาแนะนำาในการตอบ
 3. ระบุหรืออธิบายความ
  เชื่อมโยงที่สำาคัÞ

คะแนนของหัวข้อ

ข้อกำาหนดต่างæ
ที่เปšนคำาถามใน
แต่ละประเด็น
พิจารณา

ประเภทของข้อมÙล
หรือสารสนเทศที่
องค์กรต้องตอบ
ในหัวข้อนี้

กระบวนการ
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 เกณฑ์แต่ละหัวข้อได้รับการจัดกลุ่มเปšน “กระบวนการ” (หมวด 1-6) หรือ “ผลลัพธ์” (หมวด 7) 

ตามประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ แนวทางการตอบหัวข้อในหมวด 1-6 อยÙ่ในหน้า 111-113 และ

แนวทางการตอบหัวข้อในหมวด 7 อยÙ่ในหน้า 114-117

    

 ข้อกำาหนดต่างæ ในแต่ละหัวข้ออยÙ่ในรÙปแบบคำาถาม ประเด็นพิจารณาอาจมีหลายคำาถาม  คำาถาม

ต่างæ ช่วยชี้แนะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าต้องการสารสนเทศอะไรบ้าง ผÙ้สมัครควรพยายามตอบคำาถาม

ทั้งหมดในหัวข้อนั้น แต่ไม่จำาเปšนต้องแยกตอบทีละคำาถาม และอาจรวมการตอบหลายคำาถามในประเด็น

พิจารณาเดียวกันเปšนกลุ่มตามความเหมาะสม

3. ·íา¤ÇาÁà¢Œาã¨¤ÇาÁËÁาÂ¢Í§¤íาสíา¤ัญ
 คำาที่ใช้ในเกณฑ์อาจมีความหมายแตกต่างจากคำาจำากัดความมาตร°านหรือคำาจำากัดความที่ใช้ใน

องค์กรของท่าน  

 คำาที่ขีดเส้นใต้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในอภิธานศัพท์ (ตั้งแต่หน้า 165)  การทำาความเข้าใจคำาเหล่านี้

จะช่วยให้องค์กรสื่อสารกระบวนการและผลลัพธ์ขององค์กรแก่ผÙ้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ได้อย่างถÙกต้อง

4. ¡ารÍŒา§ÍÔ§á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹
 การประเมินคำาตอบตามหัวข้อกระบวนการและผลลัพธ์ ให้อ่านทบทวนหัวข้อของเกณฑ์ร่วมกับ

แนวทางการให้คะแนน (หน้า 190-201) นอกจากเสริมข้อกำาหนดในหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) แล้ว 

แนวทางการให้คะแนนยังให้ความสำาคัÞกับระดับความสมบÙรณ์ของแนวทางที่ใช้ ความครอบคลุมของการ

ถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ ความครอบคลุมและทั่วถÖงของการเรียนรÙ้ และการบÙรณาการกับองค์ประกอบอื่นæ 

ในระบบการจัดการผลการดำาเนินการ

5. ¨ั´·íาâ¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร
 โครงร่างองค์กรเปšนจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำารายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน

 

 โครงร่างองค์กรจะช่วยทุก½†ายเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องและสำาคัÞที่สุดต่อธุรกิจ พันธกิจและผลการ

ดำาเนินการขององค์กร ได้แก่ องค์กรเพื่อใช้เกณฑ์ในการตรวจประเมินตนเอง ผÙ้จัดเตรียมเอกสารรายงาน

วิธีการและผลการดำาเนินงาน และผÙ้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างองค์กรอยÙ่ในหน้า 118-120
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1. à¢Œาã¨¤ÇาÁËÁาÂ¢Í§¤íา¶าÁ “ÍÂ‹า§äร”
 ในการตอบหัวข้อในหมวด 1-6 ที่มีคำาถาม “อย่างไร” องค์กรควรตอบคำาถามดังกล่าวด้วยการ

นำาเสนอสารสนเทศของกระบวนการที่สำาคัÞที่แสดงถÖงแนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ การเรียนรÙ้ 

และการบÙรณาการ (ดÙระบบการให้คะแนน หน้า 190-201) 

 คำาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าวหรือคำาตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่างเท่านั้นจะถÙกประเมินว่า

“มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน” (Anecdotal Information)  

2. à¢Œาã¨¤ÇาÁËÁาÂ¢Í§¤íา¶าÁ “ÍÐäร”
 หัวข้อในหมวด 1-6 มีคำาถาม “อะไร” อยÙ่ 2 แบบ ดังนี้

 คำาถามแบบที่ 1 เปšนการถามถÖงสารสนเทศพื้น°านเกี่ยวกับกระบวนการที่สำาคัÞและขั้นตอนการ

ดำาเนินการ การตอบแต่เพียงว่า “ใคร” เปšนผÙ้รับผิดชอบอาจมีประโยชน์บ้าง แต่ไม่เพียงพอสำาหรับการ

วินิจ©ัยหรือให้ข้อมÙลป‡อนกลับได้ 

 คำาถามแบบที่ 2 เปšนการถามถÖงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผล แผน วัตถุประสงค์ เป‡าประสงค์ 

หรือตัววัดที่สำาคัÞขององค์กรว่าคือ “อะไร” คำาถามเหล่านี้กำาหนดบริบทเพื่อให้องค์กรแสดงให้เห็นถÖงความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบÙรณาการกันของระบบการจัดการผลการดำาเนินการ ตัวอย่างเช่น 

เมื่อองค์กรกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว แผนป¯ิบัติการ แผนด้านทรัพยากรบุคคล ตัววัดผลการ

ดำาเนินการและผลลัพธ์บางตัวที่รายงานไว้ในหมวด 7 ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ด้วย

á¹Ç·า§¡ารµÍบËัÇ¢ŒÍã¹ËÁÇ´ 1-6

 แม้ว่าเกณฑ์จะมุ่งเน้นผลลัพธ์การดำาเนินการที่สำาคัÞขององค์กร แต่เ©พาะตัวผลลัพธ์เองมีคุณค่า

ทางด้านวินิจ©ัยองค์กรน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรมีผลลัพธ์ไม่ดี หรือมีอัตราการปรับปรุงช้ากว่าคÙ่แข่ง

หรือองค์กรที่เทียบเคียงกันได้ องค์กรจำาเปšนต้องเข้าใจถÖงสาเหตุว่า “ทำาไม” จÖงเปšนเช่นนั้น และควรทำา 

“อะไร” เพื่อเร่งการปรับปรุงให้ดีขÖ้น

 จุดประสงค์ของหัวข้อในหมวด 1-6 กำาหนดไว้เพื่อวินิจ©ัยกระบวนการที่สำาคัÞที่สุดขององค์กรที่

ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กรได้มากที่สุด และนำาไปสÙ่สัมÄทธิìผลของการดำาเนินการที่

สำาคัÞ 

 การวินิจ©ัยและการให้ข้อมÙลป‡อนกลับขÖ้นอยÙ่กับเนื้อหาและความสมบÙรณ์ของการอธิบายหัวข้อ

นั้นæ อย่างยิ่ง ดังนั้น องค์กรจÖงควรตอบหัวข้อต่างæ โดยเน้นสารสนเทศของกระบวนการที่สำาคัÞเปšนหลัก 

ตามแนวทางการจัดทำาและทบทวนสารสนเทศดังต่อไปนี้
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3. Í¸ÔบาÂÇÔ¸Õ¡าร´íาà¹Ô¹¡าร¢Í§Í§¤�¡ร â´Â¤íา¹Ö§¶Ö§á¹Ç·า§áÅÐ¢ŒÍสั§à¡µµ‹Íä»¹Õé

	 •	 แสดงให้เหçน¶Öงแนวทางที่เป็นระบบ

  แนวทางที่เปšนระบบ คือ แนวทางนั้นใช้«้ำาได้ และใช้ข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการ

  เรียนรÙ้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเปšนระบบ เมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน

  มีการปรับปรุง มีนวัตกรรม และมีการแบ่งป˜นความรÙ้รวมอยÙ่ด้วย «Ö่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมี

  ระดับความสมบÙรณ์มากขÖ้น

	 •	 แสดงให้เหçน¶Öงการ¶่ายทอดเพื่อนำาäปป¯ิบัติ

  สารสนเทศที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัตินั้น ควรสรุปว่ามีการนำาแนวทางไปป¯ิบัติใน

  หน่วยงานต่างæ ขององค์กรอย่างไร «Ö่งอาจนำาเสนอให้กระชับขÖ้นโดยใช้ตาราง

	 •	 แสดงให้เหçน¶ÖงการเรียนรÙ ้

  กระบวนการต่างæ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้งโอกาสของการ

  เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด   การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบ่งป˜นกับหน่วยงาน

  อื่นæ ขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรÙ้ระดับองค์กร

	 •	 แสดงให้เหçน¶ÖงการบÙรณาการ

  การบÙรณาการแสดงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืน ระหว่าง

  กระบวนการ แผนงาน ตัววัด การป¯ิบัติการ และผลลัพธ์ «Ö่งทำาให้เกิดประสิทธิภาพและ

  ประสิทธิผลขององค์กร

	 •	 แสดงให้เหçน¶Öงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวา

  การแสดงถÖงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวา ต้องคำานÖงถÖงสิ่งสำาคัÞ 4 ประการ คือ

  (1)  โครงร่างองค์กร ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่สำาคัÞต่อองค์กร

  (2)  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถÖงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนป¯ิบัติการ และ

    ความสามารถพิเศÉ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถÖงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุด และ

    อธิบายว่าการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติบรรลุผลได้อย่างไร

  (3)  คำาอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์กร (หัวข้อ 4.1) ควรแสดงวิธีการ

    ที่องค์กรวิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำาเนินการเพื่อกำาหนดลำาดับ

    ความสำาคัÞ 

  (4)  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถÖงและกระบวนการ

    ทำางานที่มีความสำาคัÞต่อผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กร การแสดงถÖงความมุ่ง

    เน้นและความคงเส้นคงวาของหัวข้อในหมวด 1-6 และการติดตามตัววัดที่เกี่ยวข้องกัน

    ของหัวข้อในหมวด 7 จะช่วยปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร
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	 •	 ตอบข้อกำาหนดของหัวข้อต่างæ	ให้สมบÙรณ์

  สารสนเทศที่ขาดหายไปจะถือว่าเปšนความบกพร่องในระบบการจัดการผลการดำาเนินการ

  ขององค์กร   ดังนั้น องค์กรต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็น   การตอบคำาถามแต่ละคำาถาม

  ในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้

4. ÍŒา§ÍÔ§ËัÇ¢ŒÍÍ×è¹µาÁ¤ÇาÁàËÁาÐสÁ
 คำาตอบในแต่ละหัวข้อควรมีความสมบÙรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเปšนได้ อย่างไรก็ตาม คำาตอบ

ของแต่ละหัวข้อควรสนับสนุน«Ö่งกันและกัน ดังนั้น จÖงควรใช้การอ้างอิงคำาตอบในหัวข้ออื่นæ ตามความ

เหมาะสมแทนการกล่าว«้ำาถÖงสารสนเทศเดิม  ในกรณีดังกล่าว ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการที่

สำาคัÞไว้ในหัวข้อที่ต้องการสารสนเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ระบบการพั²นาและการเรียนรÙ้ของบุคลากร ควร

รายงานอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ 5.1 และหากต้องกล่าวถÖงเรื่องการพั²นาและการเรียนรÙ้อีกในหัวข้ออื่น 

ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.1 โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียด«้ำาเดิม

5. ãªŒรÙ»áบบ·Õè¡รÐªับ
 องค์กรที่สมัครรับรางวัลควรใช้เนื้อที่ 100 หน้ากระดาÉตามที่กำาหนดไว้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

และนำาเสนอสารสนเทศให้กระชับโดยใช้แผนภÙมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) ตาราง และหัวข้อ

สั้นæ (Bullets)
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á¹Ç·า§¡ารµÍบËัÇ¢ŒÍã¹ËÁÇ´ 7
  
  เกณฑ์เน้นผลลัพธ์เปšนสำาคัÞ สารสนเทศ แนวทาง และตัวอย่าง ที่แสดงถÖงการรายงานด้าน

ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลและความสมบÙรณ์ มีดังนี้

1. ÁØ‹§à¹Œ¹¼ÅÅั¾¸�¡าร´íาà¹Ô¹¡าร¢Í§Í§¤�¡ร·Õèสíา¤ัญ·ÕèสØ´
  การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกำาหนดที่สำาคัÞที่สุดต่อความสำาเร็จขององค์กร ตามที่แสดงไว้

อย่างเด่นชัดแล้วในโครงร่างองค์กร และหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดการมุ่งเน้นลÙกค้า รวมทั้งหมวด

การจัดการกระบวนการ

2. ãËŒ¤ÇาÁสíา¤ัญ¡ับ¢ŒÍ¡íาË¹´·Õèสíา¤ัญ 4 »รÐ¡าร¢Í§á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹à¾×èÍ¡ารราÂ§า¹
 ¼ÅÅั¾¸�·ÕèÁÕ»รÐสÔ·¸Ô¼Å
 

  • ระดับผลการดำาเนินการ ควรรายงานในมาตราวัดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน

  • แนวโน้ม เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์ อัตราการเปลี่ยนแปลง และขอบเขตของการถ่ายทอด

   เพื่อนำาไปป¯ิบัติ

  • การเปรียบเทียบ เพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่เลือกมาอย่างเหมาะสม

  • การบÙรณาการ เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์ที่สำาคัÞทั้งหมด และจำาแนกตามกลุ่มที่จัดไว้

   (เช่น ตามกลุ่มลÙกค้า บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มสายผลิตภัณฑ์ที่สำาคัÞ) และสัมพันธ์

   กับการคาดการณ์ผลการดำาเนินการที่สำาคัÞ (*)

3. áส´§¢ŒÍÁÙÅá¹Çâ¹ŒÁµÅÍ´ª‹Ç§àÇÅา·ÕèÁÕ¡ารµÔ´µาÁá¹Çâ¹ŒÁ
  แม้ว่าไม่มีการจำากัดช่วงเวลาขั้นต่ำาของข้อมÙลแนวโน้ม แต่โดยทั่วไปแล้วควรมีข้อมÙลย้อนหลังอย่าง

น้อยสามชุดข้อมÙลเพื่อให้เห็นแนวโน้มชัดเจน สำาหรับผลลัพธ์บางเรื่องอาจต้องแสดงแนวโน้มถÖงห้าป‚หรือ

มากกว่า

  แนวโน้ม หมายถÖง ผลการดำาเนินการที่ผ่านมาในอดีตและป˜จจุบัน โดยไม่รวมการคาดการณ์ใน

อนาคต นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่ใช้แสดงแนวโน้มนี้ต้องเหมาะสมกับตัววัดแต่ละตัวที่ได้รายงานไว้ 

  สำาหรับผลลัพธ์ที่สำาคัÞæ แม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม แต่ควร

รายงานข้อมÙลใหม่เท่าที่มีไว้ด้วย
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4. ãªŒรÙ»áบบ·Õè¡รÐªับ àª‹¹ ¡รา¿ áÅÐµารา§
  ผลลัพธ์ส่วนใหÞ่อาจนำาเสนอในรÙปแบบที่กระชับโดยใช้กรา¿และตาราง «Ö่งควรมีข้อมÙลรายละเอียด

เพื่อให้แปลผลได้ง่าย   ผลลัพธ์ที่แสดงความต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนÖ่งหรือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

ควร “ปรับให้เปšน°านเดียวกัน” (ได้แก่ การนำาเสนอในรÙปอัตราส่วนสำาหรับข้อมÙลที่มีความแตกต่างของ

ขนาด)   

  ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มความปลอดภัยเปšนจำานวนวันทำางานที่สÙÞเสียต่อจำานวนพนักงาน 

100 คน จะมีความหมายมากกว่าการรายงานจำานวนวันทำางานที่สÙÞเสียไปทั้งหมด โดยเ©พาะถ้าจำานวน

พนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่องค์กรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่มี

จำานวนพนักงานต่างกัน

5. บÙร³า¡าร¼ÅÅั¾¸�à¢ŒาäÇŒã¹à¹×éÍËา
  ในเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน ควรมีคำาอธิบายความหมายคÙ่กับผลลัพธ์นั้นæ

ในที่เดียวกัน องค์กรควรอธิบายหากแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัÞ ไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้าน

Åº

  นอกจากนี้ ควรใช้ตัวเลขกำากับให้สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น รÙปที่ 3 ในหัวข้อ 7.5 ควรใช้ตัวเลขกำากับ

รÙปเปšน 7.5–3 (ดÙตัวอย่างในรÙปกรา¿ของหน้า 116)

  ตัวอย่างกรา¿หน้า 116 แสดงถÖงข้อมÙลที่องค์กรอาจนำาเสนอเปšนส่วนหนÖ่งของคำาตอบหัวข้อ 7.5 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ   

  ในโครงร่างองค์กร องค์กรได้ระบุว่า Six Sigma เปšนองค์ประกอบที่สำาคัÞในระบบการปรับปรุงผล

การดำาเนินการ โดยมีของเสียต่อล้านหน่วยเปšนตัววัดที่สำาคัÞตัวหนÖ่ง (Defects per million opportunities)
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กรา¿ดังกล่าวเปšนตัวอย่างที่ดีในการรายงานผลได้ชัดเจนและมีประสิทธิผล ดังนี้

  • มีการระบุตัวเลขกำากับกรา¿เพื่ออ้างอิงถÖงในเนื้อหา

  • ให้ข้อมÙลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน

  • มีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมÙลของตัววัดผลการดำาเนินการที่สำาคัÞ เช่น ของเสียต่อล้านหน่วย

  • แสดงผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลายæ ป‚

  • ลÙกศรชี้ขÖ้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่เพิ่มขÖ้นเปšนสิ่งดีสำาหรับตัววัดนี้ 

  • แสดงข้อมÙลเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน

  • เพียงกรา¿เดียว องค์กรสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการติดตามผลในสายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท

  • มีการคาดการณ์ผลการดำาเนินการที่ปรับปรุงให้ดีขÖ้น รวมทั้งการปรับปรุงอย่าง©ีกแนวหรือ

   ก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับผลการดำาเนินการที่ผ่านมาของสายผลิตภัณฑ์ ข. ข้อมÙลเนื้อหาควร

   อธิบายถÖงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และอาจอ้างว่าเปšนผลจากการเรียนรÙ้ที่สำาคัÞจาก

   สายผลิตภัณฑ์ ก.

¡ÒÃ
ส่ง

มอบที่
ตรง
เวลา 
(%)

“องค์กรระดับâลก”	จากอุตสาหกรรมอื่น	ที่มี
กิจกรรมคล้ายกัน	ปี	2552

ค่าเ©ลี่ยของ
อุตสาหกรรม	ปี	2552

ดี

ผลิตภัณฑ์ ก.

ผลิตภัณฑ์ ข.

ผลิตภัณฑ์ ค.
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องค์กรโดยรวม

คÙ่แข่งที่เก่งที่สุด

¼ลการดำาเนินการเกี่ยวกับการส่งมอบที่ตรงเวลารÙป	7.5-3
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ตัวอย่างคำาอธิบายกรา¿เพื่อช่วยในการตีความแนวทางการให้คะแนน (หน้า 190-201) ดังนี้

  • ผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กรในป̃จจุบันอยÙใ่นระดับดีเย่ียม «Öง่สรุปได้จากการเปรียบเทียบ

   กับคÙ่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองค์กร “ระดับโลก”

  • ผลการดำาเนินการโดยรวมขององค์กรแสดงถÖงแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีและยั่งยืน

  • สายผลิตภัณฑ์ ก. มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขÖ้น โดยสายผลิตภัณฑ์ ก. เปšนผÙ้นำาด้านผลการ

   ดำาเนินการในป˜จจุบัน แสดงถÖงผลการดำาเนินการที่ดีและยั่งยืน (ของเสียต่อล้านหน่วย 

   ประมาณ 5) และมีแนวโน้มที่ดีขÖ้นตั้งแต่ป‚ 2548   

  • สายผลิตภัณฑ์ ข. มีการปรับปรุงที่รวดเร็วกว่า โดยมีผลการดำาเนินการใกล้เคียงกับคÙ่แข่งที่เก่ง

   ที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังตามหลังสายผลิตภัณฑ์ ก.

  • สายผลิตภัณฑ์ ค. «Ö่งระบุในรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงานว่าเปšนผลิตภัณฑ์ใหม่ปราก¯

   ป˜Þหาเกี่ยวกับของเสียในช่วงต้น แต่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงที่ดีขÖ้น (องค์กรควรอธิบาย

   ป˜Þหาที่เกิดขÖ้นในช่วงต้นนี้อย่างสั้นæ)

  • องค์กรมีการคาดการณ์ถÖงการลดลงของอัตราของเสียในทุกสายผลิตภัณฑ์ แม้ว่าสายผลิตภัณฑ์

   ค. ยังคงมีการปรับปรุงที่ล้าหลังกว่าสายผลิตภัณฑ์อื่นæ องค์กรคาดการณ์ว่าสายผลิตภัณฑ์

   ก. จะบรรลุเป‡าหมาย Six Sigma ภายในป‚ 2553

6. ÍŒา§ÍÔ§á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹
  การประเมินคำาตอบของหัวข้อในหมวด 7 จะพิจารณาข้อกำาหนดของหัวข้อและนัยสำาคัÞของ

แนวโน้มของผลลัพธ์ ระดับผลการดำาเนินการตามความเปšนจริง ข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่สัมพันธ์กัน ความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันขององค์ประกอบที่สำาคัÞในระบบการจัดการผลการดำาเนินการ และจุดแข็ง

ของกระบวนการปรับปรุงที่สัมพันธ์กับแนวทางการให้คะแนน ดังนั้น องค์กรจÖงต้องพิจารณาทั้งเกณฑ์และ

แนวทางการให้คะแนน (หน้า 190-201)
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¤íาÍ¸ÔบาÂà¾ÔèÁàµÔÁã¹áµ‹ÅÐËÁÇ´áÅÐËัÇ¢ŒÍ

â¤ร§ร‹า§Í§¤�¡ร
  โครงร่างองค์กรแสดงให้เห็นภาพรวมขององค์กร โครงร่างองค์กรบ่งบอกถÖงสภาพแวดล้อมด้านการ

ดำาเนินงานขององค์กร ความสัมพันธ์ท่ีสำาคัÞขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและบริบทเชิงกลยุทธ์

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำาเนินการ โครงร่างองค์กรแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจองค์กรในการ

พิจารณารายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน ผÙ้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะใช้โครงร่างองค์กร

เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าอะไรท่ีองค์กรให้ความสำาคัÞ รวมท้ังเพ่ือช้ีนำาและจัดลำาดับความสำาคัÞของสารสนเทศ

ที่องค์กรนำาเสนอในหัวข้อในหมวด 1-7

  โครงร่างองค์กรจะทำาให้องค์กรเข้าใจลÖก«Ö้งเกี่ยวกับป˜จจัยภายในและภายนอกที่สำาคัÞ «Ö่งกำาหนด

สภาพแวดล้อมด้านการดำาเนินงานป˜จจัยเหล่านี้ ได้แก่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความสามารถพิเศÉ 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน และความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบต่อวิธีการ

ดำาเนินงานและการตัดสินใจขององค์กร ดังนั้น โครงร่างองค์กรจะช่วยให้องค์กรเข้าใจได้ดีขÖ้นในบริบทของ

การดำาเนินงาน ข้อกำาหนดที่สำาคัÞเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จของธุรกิจทั้งในป˜จจุบันและในอนาคตและความ

ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งความจำาเปšน โอกาส และข้อจำากัดที่มีผลต่อระบบการจัดการผลการดำาเนินการของ

องค์กร

1. Åั¡É³ÐÍ§¤�¡ร : Åั¡É³Ð·Õèสíา¤ัญ¢Í§Í§¤�¡ร¤×ÍÍÐäร

จุดประสงค์	

  หัวข้อนี้กล่าวถÖงลักÉณะและความสัมพันธ์ที่สำาคัÞที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร

และยงักล่าวถÖงระบบการกำากบัดÙแลองคก์ร จุดประสงคข์องหวัขอ้นี้ คอื การกำาหนดบรบิทสำาหรบัองคก์รและให้

องค์กรใช้ในการตอบข้อกำาหนดของเกณฑ์ในหมวด 1-7

ข้อสังเกต

  • การใช้คำาต่างæ เช่น “จุดประสงค์” “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” “ค่านิยม” และ “ความสามารถ

   พิเศÉ” มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร บางองค์กรอาจไม่ใช้คำาเหล่านี้อย่างไรก็ตาม

   องค์กรควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนถÖงสิ่งที่มีความสำาคัÞยิ่งต่อองค์กร เหตุผลของการคงอยÙ่ของ

   องค์กร และภาพที่ผÙ้นำาระดับสÙงต้องการนำาองค์กรไปให้ถÖงอนาคต ความชัดเจนนี้จะช่วยให้

   องค์กรตัดสินใจและดำาเนินการตามกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร
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  • หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร คือ การกำาหนดความสามารถ

   พิเศÉที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าว   การนำาความสามารถพิเศÉไปใช้

   อย่างเหมาะสมจะสร้างความโดดเด่นในตลาด   การทำาให้ความสามารถพิเศÉขององค์กรทันต่อ

   ทิศทางเชิงกลยุทธ์ทำาให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และการปกป‡องทรัพย์สินทางป˜ÞÞา

   ที่เปšนส่วนประกอบในความสามารถพิเศÉขององค์กรจะช่วยสร้างความยั่งยืน

  • สภาพแวดล้อมด้านก®ระเบียบข้อบังคับทำาให้องค์กรจำาเปšนต้องป¯ิบัติตามและส่งผลกระทบ

   ต่อวิธีการดำาเนินงานขององค์กร   ความเข้าใจในเรื่องสภาพแวดล้อมดังกล่าวเปšนสิ่งสำาคัÞในการ

   ตัดสินใจในการป¯ิบัติการและในเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้น ยังช่วยให้องค์กร

   ระบุได้ว่า องค์กรเพียงดำาเนินการตามข้อกำาหนดขั้นต่ำาของก®หมาย ก®ระเบียบข้อบังคับ และ

   มาตร°านป¯ิบัติ หรือมีการดำาเนินการที่เหนือกว่าข้อกำาหนดต่างæ «Ö่งบ่งบอกถÖงความเปšน

   องค์กรชั้นนำา

  • องค์กรชั้นนำามีระบบการกำากับดÙแลที่กำาหนดไว้เปšนอย่างดีโดยระบุความสัมพันธ์เชิงการรายงาน

   ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จÖงจำาเปšนต้องมีการกำาหนดหน้าที่ของผÙ้นำาระดับสÙง คณะกรรมการ 

   กำากับดÙแลองค์กร และองค์กรแม่ (ถ้ามี) อย่างชัดเจน ความเปšนอิสระและความรับผิดชอบ

   ของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร  มักเปšนประเด็นพิจารณาที่สำาคัÞในโครงสร้างการกำากับ

   ดÙแลองค์กร

  • ในกรณีที่ผÙ้ส่งมอบมีบทบาทที่สำาคัÞอย่างยิ่งในกระบวนการต่างæ ที่สำาคัÞในการดำาเนินธุรกิจ 

   และในการรักÉาไว้หรือการบรรลุความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร   ข้อกำาหนด

   ของห่วงโ«่อุปทานอาจรวมถÖงการส่งมอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุ่น จำานวนพนักงาน

   ที่ไม่คงที่ ความสามารถในการวิจัยและออกแบบ นวัตกรรมด้านกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ 

   รวมทั้งการผลิตหรือบริการตามความต้องการของลÙกค้าเ©พาะราย

2. สÀาÇ¡าร³�¢Í§Í§¤�¡ร : สÀาÇ¡าร³�àªÔ§¡ÅÂØ·¸�¢Í§Í§¤�¡ร¤×ÍÍÐäร

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้กล่าวถÖงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่องค์กรดำาเนินงานอยÙ่ รวมถÖงความท้าทายและ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞ และยังเน้นถÖงแนวทางที่องค์กรใช้ในการปรับปรุงผลการดำาเนินการ 

การเรียนรÙ้ระดับองค์กร และการสร้างนวัตกรรม จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การทำาความเข้าใจในความ

ท้าทายที่สำาคัÞขององค์กร และเข้าใจระบบในองค์กรที่จะรักÉาความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
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ข้อสังเกต

  • ความรÙ้ในเรื่องจุดแข็ง จุดเปราะบาง โอกาสในการปรับปรุง และการเติบโตขององค์กร มีความ

   จำาเปšนอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ด้วยความรÙ้นี้ องค์กรสามารถกำาหนด 

   (1) ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ความสามารถพิเศÉ และคุณลักÉณะที่มีผลต่อผลการดำาเนินการ

   «Ö่งเปšนลักÉณะเ©พาะขององค์กร (2) สิ่งที่ทำาให้องค์กรแตกต่างจากองค์กรอื่น (3) สิ่งที่ช่วยให้

   องค์กรรักÉาความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ (4) สิ่งที่องค์กรต้องพั²นาเพื่อรักÉา

   ตำาแหน่งในตลาดอย่างยั่งยืน หรือสร้างตำาแหน่งในตลาด

  • ความเข้าใจว่าคÙ่แข่งคือใคร มีจำานวนกี่ราย และลักÉณะที่สำาคัÞของคÙ่แข่ง เปšนสิ่งจำาเปšน

   อย่างยิ่งในการกำาหนดว่าอะไรเปšนความได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมและ

   ตลาด องค์กรชั้นนำามีความเข้าใจอย่างลÖก«Ö้งในสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในป˜จจุบัน

   รวมถÖงป˜จจัยต่างæ ที่มีผลต่อผลการดำาเนินงานประจำาวัน และป˜จจัยต่างæ ที่อาจมีผลกระทบ

   ต่อผลการดำาเนินการในอนาคต

  • แหล่งข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน อาจรวมถÖงวารสารทางอุตสาหกรรมและสิ่งตีพิมพ์

   อื่น  กระบวนการเทียบเคียง รายงานประจำาป‚ของบริÉัทมหาชนและองค์กรมหาชน การประชุม 

   (Conference) เครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมอุตสาหกรรมต่างæ 

  • การดำาเนินงานขององค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสÙงเช่นในป˜จจุบัน หมายความว่า องค์กร

   กำาลังเผชิÞกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการรักÉาระดับผลการดำาเนิน

   การอย่างยั่งยืนและรักÉาไว้«Ö่งความได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้อาจ

   รวมถÖงต้นทุนการดำาเนินงาน (เช่น วัสดุ แรงงาน หรือสถานที่ตั้งทางภÙมิศาสตร์) การขยาย

   หรอืหดตวัของตลาด  การควบรวมหรอืครอบครองกจิการทัง้โดยองคก์รเองและโดยคÙแ่ขง่  สภาวะ

   เศรÉ°กิจ รวมถÖงความผันผวนของอุปสงค์และเศรÉ°กิจขาลงทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

   วงจรธรรมชาติของอุตสาหกรรม การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดแทน การเปลี่ยนแปลง

   อย่าง©ับพลันด้านเทคโนโลยี หรือการมีคÙ่แข่งใหม่เข้าสÙ่ตลาด นอกจากนี้ องค์กรอาจเผชิÞกับ

   ความท้าทายที่เกี่ยวกับการสรรหา ว่าจ้าง และรักÉาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้

  • การไม่ได้เตรียมพร้อมต่อเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่าง©ีกแนว «Ö่งคุกคามต่อตำาแหน่ง

   ในการแข่งขันหรือตลาดขององค์กร จัดเปšนความท้าทายที่มีความสำาคัÞอย่างยิ่งที่อาจเกิดขÖ้น 

   ตัวอย่างในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่าง©ีกแนว เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มา

   แทนที่เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์มือถือที่กำาลังมาแทนโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะ

   เครื่องโทรสารที่แย่งธุรกิจจากบริการส่งเอกสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท้าทายวิธีการ

   ติดต่อต่างæ ทุกประเภท ป˜จจุบันองค์กรต้องสำารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

   อุตสาหกรรมอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้ค้นพบความท้าทายเหล่านั้นในระยะแรกที่สุดเท่าที่จะ

   เปšนไปได้
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¡าร¹íาÍ§¤�¡ร (ËÁÇ´ 1)

  หมวดการนำาองค์กร กล่าวถÖง วิธีการที่ผÙ้นำาระดับสÙงกระทำาเพื่อชี้นำาและทำาให้องค์กรมีความยั่งยืน 

การกำาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการคาดหวังผลการดำาเนินการขององค์กร โดยให้ความสำาคัÞกับวิธีการ

ที่ผÙ้นำาระดับสÙงสื่อสารกับบุคลากร เสริมสร้างทักÉะความเปšนผÙ้นำาของตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรÙ้ระดับ

องค์กร พั²นาผÙ้นำาในอนาคต วัดผลการดำาเนินการในระดับองค์กร และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิด

การประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรมและผลการดำาเนินการที่ดี หมวดนี้ยังรวมถÖงระบบการกำากับดÙแลองค์กร 

และวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้านก®หมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่

รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ 

1.1 ¡าร¹íาÍ§¤�¡รâ´Â¼ÙŒ¹íารÐ´ับสÙ§ : ¼ÙŒ¹íารÐ´ับสÙ§¹íาÍ§¤�¡รÍÂ‹า§äร

จุดประสงค ์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินประเด็นสำาคัÞของความรับผิดชอบของผÙ้นำาระดับสÙง รวมทั้งวิธีการที่ผÙ้นำาระดับ

สÙงกำาหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร และนำาค่านิยมดังกล่าวไปป¯ิบัติ หัวข้อนี้มุ่งเน้น

ถÖงการป¯ิบัติตนของผÙ้นำาระดับสÙงในการสรรค์สร้างให้องค์กรมีผลการดำาเนินการที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยการ

มุ่งเน้นธุรกิจและลÙกค้า

ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้มุ่งเน้นบทบาทสำาคัÞของผÙ้นำาระดับสÙงในการกำาหนดค่านิยมและทิศทาง การสื่อสาร 

   การสร้างคุณค่าและทำาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุกกลุ่ม 

   และการสร้างให้องค์กรเกิดการมุ่งเน้นในการป¯ิบัติการต่างæ   ความสำาเร็จขององค์กรต้องอาศัย

   การมองการณ์ไกล และความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และความยั่งยืน

   ขององค์กรเปšนสำาคัÞ «Ö่งต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเอื้ออำานาจในการ

   ตัดสินใจแก่ผÙ้ป¯ิบัติงาน ความคล่องตัว และการเรียนรÙ้ในระดับองค์กรที่มากยิ่งขÖ้น

  • ในองค์กรท่ีได้รับความยกย่องอย่างสÙงน้ัน ผÙน้ำาระดับสÙงมีความมุ่งม่ันในการพั²นาผÙน้ำาในอนาคต

   ขององค์กร รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลในการอุทิศตนของบุคลากร ผÙ้นำาระดับ

   สÙงเสริมสร้างทักÉะความเปšนผÙ้นำาของตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรÙ้ระดับองค์กร ในการ

   พั²นาผÙ้นำาในอนาคต การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในโอกาสและกิจกรรม 

   ต่างæ ที่ยกย่องชมเชยบุคลากร นอกจากนี้ กิจกรรมการพั²นาผÙ้นำาในอนาคต อาจรวมถÖง

   การเปšนพี่เลี้ยง หรือการมีส่วนร่วมในหลักสÙตรการพั²นาผÙ้นำาองค์กร
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1.2 ¡าร¡íา¡ับ´ÙáÅáÅÐ¤ÇาÁรับ¼Ô´ªÍบµ‹Íสั§¤Áã¹Àา¾ãËญ‹ : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹

  ¡าร¡íา¡ับ´ÙáÅÍ§¤�¡รáÅÐáส´§¤ÇาÁรับ¼Ô´ªÍบµ‹Íสั§¤Áã¹Àา¾ãËญ‹

จุดประสงค ์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินประเด็นสำาคัÞæ ในระบบการกำากับดÙแล รวมถÖงการปรับปรุงการนำาองค์กร

นอกจากน้ี ยังตรวจประเมินการท่ีองค์กรทำาให้ม่ันใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้ประพÄติป¯ิบัติตามก®หมาย

และจริยธรรม รวมท้ังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ และการสนับสนุนชุมชนท่ีสำาคัÞ

ข้อสังเกต

  • ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการกำากับดÙแลองค์กร เน้นถÖงความจำาเปšนที่องค์กรจะต้องมีคณะกรรมการ

   หรือที่ปรÖกÉาด้านการกำากับดÙแลที่รับผิดชอบ รับรÙ้เข้าใจ โปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อ

   ผลต่างæ ที่เกิดขÖ้น เพื่อให้สามารถปกป‡องผลประโยชน์ของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞ (รวมทั้ง

   ผÙ้ถือหุ้น) ขององค์กรที่อยÙ่ในตลาดหลักทรัพย์ องค์กรที่ไม่อยÙ่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

   องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร   คณะกรรมการดังกล่าวควรมีอิสระในการทบทวนและตรวจสอบ

   องค์กร รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำาเนินการขององค์กรและผÙ้นำาสÙงสุด 

  • ในการจัดการและปรับปรุงผลการดำาเนินการจำาเปšนต้องมีการดำาเนินการเชิงรุกในด้าน (1) การ

   ประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม (2) การป¯ิบัติตามก®หมายและก®ระเบียบข้อบังคับ และ

   (3) ป˜จจัยเสี่ยงต่างæ การที่จะมีผลการดำาเนินการที่ดีในเรื่องดังกล่าวได้นั้น องค์กรต้องกำาหนด

   ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมที่ผÙ้นำาระดับสÙงสามารถใช้ในการติดตามการทบทวนผลการ

   ดำาเนินการขององค์กร นอกจากนี้ องค์กรควรมีความไวต่อประเด็นความกังวลของสังคม ไม่ว่า

   ประเด็นนั้นจะถÙกระบุไว้ในก®หมายและก®ระเบียบข้อบังคับป˜จจุบันหรือไม่ก็ตาม องค์กรที่เปšน

   แบบอย่างที่ดีต้องพยายามทำาให้เหนือกว่าข้อกำาหนดและมีความเปšนเลิศด้านการประพÄติ

   ป¯ิบัติตามก®หมายและจริยธรรม

  • องค์กรภาครั°และองค์กรการกุศลควรคาดการณ์ล่วงหน้าถÖงความกังวลของสังคม «Ö่งอาจรวม

   ถÖงต้นทุนของโครงการและการดำาเนินงาน ความทันกาลและเท่าเทียมกันในการเข้าถÖงผลิตภัณฑ์

   รวมทั้งการรับรÙ้ของสังคมต่อการที่องค์กรดÙแลรักÉาทรัพยากรสาธารณะ

  • หัวข้อนี้กล่าวถÖงการใช้กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  «Ö่งอาจรวมถÖงการใช้

   เทคโนโลยีที่เปšนมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีที่มีน้ำาเปšนตัวกลางทดแทนสารเคมีอันตราย

   การอนุรักÉ์พลังงาน การใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า หรือการนำาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
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  • ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่มีความหมายมากกว่าการป¯ิบัติตามก®ระเบียบ

   ข้อบังคับเท่านั้น องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหÞ่มีโอกาสคำานÖงถÖงและส่งเสริมระบบที่ดี ทั้งใน

   ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรÉ°กิจ รวมถÖงโอกาสในการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ ระดับ

   และขอบเขตของการสนับสนุนขÖ้นอยÙ่กับขนาดและความสามารถขององค์กร

  • ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรควรพิจารณาให้การสนับสนุนในเรื่องที่เปšนความ

   สามารถพิเศÉขององค์กร ตัวอย่างเช่น การที่องค์กรร่วมมือกับโรงเรียนและคณะกรรมการ

   โรงเรียนเพื่อปรับปรุงการศÖกÉา องค์กรร่วมมือกับผÙ้ให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุง

   สุขอนามัยในชุมชนท้องถ่ิน โดยให้การศÖกÉาและเปšนอาสาสมัครเพ่ือแก้ไขป̃Þหาด้านสาธารณสุข

   รวมทั้งสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้า ธุรกิจ และสมาคมวิชาชีพ ในกิจกรรมที่เปšน

   ประโยชน์ เช่น กิจกรรมอาสาสมัครต่างæ หรือการแบ่งป˜นวิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพ

   ในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกและเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างสำาหรับองค์กรที่ไม่

   แสวงหาผลกำาไร ได้แก่ ความร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรอื่นหรือกับองค์กรธุรกิจอื่น 

   เพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินการโดยรวมและการดÙแลรักÉาทรัพยากรส่วนรวมและส่วนที่

   ได้รับบริจาค
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¡ารÇา§á¼¹àªÔ§¡ÅÂØ·¸� (ËÁÇ´ 2)

  หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าวถÖง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนป¯ิบัติการ

การถ่ายทอดเพื่อนำาแผนไปป¯ิบัติ วิธีการทำาให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะบรรลุผลสำาเร็จตามแผน วิธี

การปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวิธีการวัดความสำาเร็จและรักÉาความยั่งยืน หมวดนี้เน้น

ว่าความย่ังยืนขององค์กรในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กรเปšนประเด็นกลยุทธ์ที่

สำาคัÞที่จำาเปšนต้องอยÙ่ในการวางแผนภาพรวมขององค์กร การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞประการหนÖ่ง คือ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถพิเศÉ«Ö่งจะเปšนองค์ประกอบที่สำาคัÞในความยั่งยืนขององค์กร 

  ในขณะที่หลายองค์กรมีความชำานาÞในการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากขÖ้นเรื่อยæ แต่ความท้าทายที่

สำาคัÞยังคงเปšนเรื่องการนำาแผนไปป¯ิบัติ โดยเ©พาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดผลักดันให้องค์กรต้องมี

ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด เช่น สภาวะเศรÉ°กิจที่ผันผวน หรือเทคโนโลยี

ที่©ีกแนว«Ö่งสามารถสร้างความป˜›นป†วนให้แก่ตลาดที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่คาดเดาได้ง่ายกว่า   หัวข้อนี้

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถÖงความจำาเปšนในการมุ่งเน้นทั้งการพั²นาแผนและขีดความสามารถในการป¯ิบัติ

ตามแผนขององค์กร

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเน้นแง่มุมที่สำาคัÞ 3 ประการของความเปšนเลิศขององค์กร แง่มุม

เหล่านี้เปšนสิ่งสำาคัÞในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  • ความเปšนเลิศท่ีมุ่งเน้นลÙกค้าเปšนมุมมองความเปšนเลิศเชิงกลยุทธ์ประการหนÖง่   โดยมุ่งเน้นท่ีป̃จจัย

   ขับเคลื่อนที่มีผลต่อความผÙกพันของลÙกค้า ตลาดใหม่ และส่วนแบ่งตลาด ทั้งสามสิ่งนี้เปšน

   ป˜จจัยที่สำาคัÞต่อความสามารถในการแข่งขัน การทำากำาไร และความยั่งยืนขององค์กร

  • การปรับปรุงผลการดำาเนินการและนวัตกรรมส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพทั้งในระยะสั้นและ

   ระยะยาว และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน/ราคา การสร้างขีดความสามารถในการ

   ป¯ิบัติการ รวมถÖงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุ่น แสดงถÖงการลงทุนในการ

   สร้างความแข็งแกร่งของความพร้อมขององค์กร

  • ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในป˜จจุบัน องค์กรจำาเปšนต้องดำาเนินการเชิง

   กลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเรียนรÙ้ระดับองค์กรและระดับบุคคล   เกณฑ์เน้นว่าต้องปลÙก½˜งการปรับ

   ปรุงและการเรียนรÙ้ไว้ในกระบวนการทำางาน   บทบาทพิเศÉของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ 

   การทำาให้กระบวนการทำางานและโครงการที่ทำาให้เกิดการเรียนรÙ้สอดคล้องไปในแนวทาง

   เดียวกันกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อทำาให้ม่ันใจว่าการปรับปรุงและการเรียนรÙ้ได้

   เตรียมองค์กรให้พร้อมสำาหรับการจัดลำาดับความสำาคัÞขององค์กรและนำาสิ่งที่จัดลำาดับความ

   สำาคัÞไว้ไปป¯ิบัติอย่างจริงจัง
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2.1 ¡าร¨ั´·íา¡ÅÂØ·¸� : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡าร¨ั´·íา¡ÅÂØ·¸�

จุดประสงค ์

  หัวข้อน้ีตรวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการกำาหนดความสามารถพิเศÉ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และในการจัดทำาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายและ

เพ่ิมความได้เปรียบ   ท้ังน้ี เพ่ือทำาให้ผลการดำาเนินการโดยรวม ความสามารถในการแข่งขัน และความสำาเร็จ

ในอนาคตดีย่ิงขÖน้

หมวดการวางแ¼นเชิงกลยุทธ์เป็นการตรวจประเมินองค์กรในวิธีการต่างæ	ดังนี้

  • การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สำาคัÞ ความสามารถพิเศÉ รวมทั้ง

   ความสามารถในการป¯ิบัติตามกลยุทธ์

  • การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สÙงสุด การทำาให้ม่ันใจว่ามีบุคลากรท่ีมีทักÉะเพียงพอ การเช่ือมโยง

   ระหว่างความต้องการระยะส้ันและระยะยาว «Öง่อาจกำาหนดรายจ่ายลงทุน การพั²นาหรือจัดหา

   เทคโนโลยี การพั²นาผÙ้ส่งมอบ และการสร้างความร่วมมือใหม่อย่างเปšนทางการและไม่เปšน

   ทางการ

  • การทำาให้มั่นใจว่าการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติมีประสิทธิผล นั่นคือ มีกลไกในการสื่อสาร

   ข้อกำาหนดและบรรลุความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

   (1) ระดับองค์กรและระดับบริหาร

   (2) ระดับระบบงานและระดับกระบวนการทำางานที่สำาคัÞ

   (3) ระดับหน่วยงานและระดับภาระงานรายบุคคล

  ข้อกำาหนดของหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์กระตุ้นให้คิดและป¯ิบัติอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพั²นา

พื้น°านที่จะนำาไปสÙ่ความเปšนผÙ้นำาที่โดดเด่นในตลาด ¢ŒÍ¡íÒË¹´¹ÕéäÁ‹ä´ŒËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò¨ÐµŒÍ§ÁÕ½†ÒÂÇÒ§á¼¹ 

ËÃ×ÍÃÍºàÇÅÒ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ รวมทั้งไม่ได้หมายความว่าองค์กรสามารถปรับปรุงหรือวางแผน

ล่วงหน้าได้ทั้งหมด ระบบการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานในหลากหลายรÙปแบบและ

หลายระดับความร่วมมือ «Ö่งต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยเ©พาะอย่างยิ่งเมื่อแผนการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างนวัตกรรมใหÞ่æ นั้นต้องช่วงชิงทรัพยากรที่มีอยÙ่อย่างจำากัด ส่วนใหÞ่ การ

จัดลำาดับความสำาคัÞมักเน้นเหตุผลด้านต้นทุนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม องค์กรอาจมีป˜จจัยพิจารณาสำาคัÞด้าน

อื่น  «Ö่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่
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ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้กำาหนดให้มีสารสนเทศพื้น°านของกระบวนการวางแผน รวมทั้งให้มีสารสนเทศของ

   ป˜จจัยสำาคัÞทั้งหมดที่มีผลกระทบ ความเสี่ยง ความท้าทาย และข้อกำาหนดที่สำาคัÞอื่นæ

   ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยการมองการณ์ไกลตามความ

   เหมาะสมและเท่าที่เปšนไปได้จากมุมมองขององค์กรและอุตสาหกรรมหรือตลาด   แนวทางนี้

   มุ่งหวังให้มีบริบทที่ครบถ้วนและเปšนจริงสำาหรับการจัดทำากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลÙกค้าและตลาด 

   เพื่อชี้นำาการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการโดยรวม

  • หัวข้อนี้มุ่งหวังให้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทสำาหรับองค์กรที่ต้องการผลกำาไรและไม่แสวงหา

   ผลกำาไร สถานะการแข่งขัน ประเด็นเชิงกลยุทธ์ แนวทางการวางแผน และแผนงาน

   ข้อกำาหนดน้ีกำาหนดอย่างชัดเจนให้มีพ้ืน°านการป¯ิบัติการท่ีมุ่งเน้นอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่า

   ต้องมี½†ายวางแผน วงจรการวางแผนที่เ©พาะเจาะจง หรือวิธีการมองอนาคตด้วยวิธีที่เ©พาะ

   เพราะแม้แต่องค์กรที่กำาลังเสาะหาทางสร้างโอกาสของธุรกิจใหม่æ ก็ยังจำาเปšนต้องกำาหนด

   และทดสอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อนำามาใช้กำาหนดและชี้นำาในประเด็นที่สำาคัÞยิ่งต่อทั้ง

   การป¯ิบัติการและผลการดำาเนินการขององค์กร

  • หัวข้อนี้เน้นในเรื่องวิธีการที่องค์กรพั²นาเพื่อเปšนผÙ้นำาในการแข่งขัน «Ö่งมักขÖ้นอยÙ่กับการเติบโต

   ของรายได้และประสิทธิผลของการป¯ิบัติการ การเปšนผÙ้นำาในการแข่งขันนั้นจำาเปšนต้องมีภาพ

   ของอนาคต «Ö่งไม่เพียงพิจารณาแค่ตลาดหรือส่วนตลาดที่องค์กรแข่งขันเท่านั้น แต่ต้องรวม

   ถÖงวิธีการที่องค์กรแข่งขันด้วย วิธีการที่องค์กรแข่งขันมีหลายทางเลือกและองค์กรต้องเข้าใจ

   จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรเองและของคÙแ่ข่ง   ถÖงแม้ว่าไม่มีการกำาหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน

   แต่จุดเน้นของหัวข้อนี้ คือ การทำาให้องค์กรบรรลุความเปšนผÙ้นำาในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

  • การคาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือในอนาคตเปšนส่วนที่มีความ

   สำาคัÞมากขÖ้นเรื่อยæ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์ดังกล่าวช่วยให้ตรวจพบและ

   ลดอุปสรรคในการแข่งขัน ช่วยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนั้นæ และช่วยชี้บ่งโอกาสต่างæ

    องค์กรอาจใช้รÙปแบบที่หลากหลายของแบบจำาลอง สถานการณ์จำาลอง หรือเทคนิคและวิธีการ

   พิจารณาอื่นæ เพื่อนำามาคาดคะเนสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือ ทั้งนี้ ขÖ้นอยÙ่

   กับขนาดและประเภทขององค์กร ความสามารถพิเศÉในอนาคต ระดับความอิ่มตัวของตลาด 

   ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรของการแข่งขัน (เช่น ราคา ต้นทุน หรือ

   อัตรานวัตกรรม)



127for Performance Excellence

คำา
อธ

ิบา
ยเ
พ
ิ่มเ
ติม

เก
ี่ยว

กับ
หม

วด
แล

ะห
ัวข

้อ

2.2 ¡าร¶‹าÂ·Í´¡ÅÂØ·¸�à¾×èÍ¹íาä»»¯ÔบัµÔ : Í§¤�¡ร¶‹าÂ·Í´¡ÅÂØ·¸�à¾×èÍ¹íาä»»¯ÔบัµÔ  
  ÍÂ‹า§äร

จุดประสงค ์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสÙ่แผนป¯ิบัติการเพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่องค์กรตรวจประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนป¯ิบัติการ 

เพื่อทำาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำาไปสÙ่การป¯ิบัติจนบรรลุเป‡าประสงค์

ข้อสังเกต	

  • หัวข้อนี้ถามถÖงวิธีการที่องค์กรจัดทำาแผนป¯ิบัติการและถ่ายทอดเพื่อนำาแผนไปป¯ิบัติ ไปยัง

   บุคลากร ผÙ้ส่งมอบที่สำาคัÞ และคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ความสำาเร็จของแผน

   ป¯ิบัติการขÖ้นอยÙ่กับทรัพยากรและตัววัดผลการดำาเนินการ รวมทั้งความสอดคล้องไปในแนว

   ทางเดียวกันของแผนของหน่วยงาน ผÙ้ส่งมอบ และคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ หัวใจสำาคัÞ

   ของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและความคงเส้น

   คงวา ตัวอย่างเช่น ผ่านการกำาหนดระบบงาน กระบวนการทำางาน และตัววัดที่สำาคัÞ ความ

   สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความคงเส้นคงวาดังกล่าวจะเปšนพื้น°านสำาหรับการ

   กำาหนดและการสื่อสารลำาดับความสำาคัÞของกิจกรรมการปรับปรุงที่ดำาเนินอยÙ่ «Ö่งเปšนส่วนหนÖ่ง

   ของงานประจำาวันของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ตัววัดผลการดำาเนินการยังมีความสำาคัÞ

   ยิ่งในการติดตามผลการดำาเนินการ

  • องค์กรอาจใช้การวิเคราะห์ได้หลายประเภท เพื่อทำาให้มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรทางการเงินเพื่อ

   ทำาให้แผนป¯ิบัติการบรรลุผลสำาเร็จและบรรลุพันธะผÙกพันที่มีอยÙ่   สำาหรับเรื่องการดำาเนินงาน

   ในป˜จจุบัน อาจรวมถÖงการวิเคราะห์กระแสเงินสด รายได้รับสุทธิ และหนี้สินหมุนเวียนต่อ

   ทรัพย์สินหมุนเวียน ส่วนเรื่องการลงทุนที่จะทำาให้แผนป¯ิบัติการบรรลุผล อาจวิเคราะห์มÙลค่า

   ป˜จจุบันของกระแสเงินสดด้วยส่วนลดเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (Return on

   investment - ROI) หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (Return on invested capital - ROIC) «Ö่ง

   แต่ละองค์กรจะมีรÙปแบบการวิเคราะห์เ©พาะตัวเองเพื่อช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถ

   ทางการเงินในการดำาเนินงานในป˜จจุบันและที่จะเกิดขÖ้นต่อไป รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขÖ้น

   จากแผนป¯ิบัติการที่จัดทำาขÖ้น

  • แผนป¯ิบัติการ ควรรวมถÖงแผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากร «Ö่งต้องสอดคล้องไปใน

   แนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
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  • ตัวอย่างองค์ประกอบของแผนด้านทรัพยากรบุคคล เช่น

   • การจัดโครงสร้างใหม่ของงานและภาระงานเพื่อเพิ่มการเอื้ออำานาจในการตัดสินใจและ

    การตัดสินใจของบุคลากร

   • การริเริ ่มในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผÙ้บริหารและพนักงานมากขÖ้น เช่น

    ความร่วมมือของสหภาพ

   • การพิจารณาถÖงการว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดำาเนินการแทน  «Ö่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากร

    ที่มีอยÙ่และการริเริ่มใหม่æ 

   • การริเริ่มเพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับความจำาเปšนในด้านอัตรากำาลังและขีดความสามารถ

    ของบุคลากรในอนาคต

   • การริเริ่มเพื่อเสริมสร้างให้มีการแบ่งป˜นความรÙ้และการเรียนรÙ้ระดับองค์กร

   • การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย เพื่อเชิดชÙทีม

    องค์กร ตลาดหุ้น ลÙกค้า หรือคุณลักÉณะในการทำางาน หรือ

   • การริเริ่มการให้การศÖกÉาและ½ƒกอบรม เช่น โปรแกรมพั²นาผÙ้นำาในอนาคต ความร่วมมือ

    อย่างเปšนทางการกับมหาวิทยาลัยต่างæ เพื่อช่วยทำาให้มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีความรÙ้

    และทักÉะเพียงพอ และการจัดโปรแกรม½ƒกอบรมเทคโนโลยีใหม่ที่สำาคัÞต่อความสำาเร็จใน

    อนาคตของบุคลากรและองค์กร  

  • การคาดการณ์และการเปรียบเทียบในหัวข้อนี้มุ่งหวังปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการ

   ทำาความเข้าใจและติดตามป˜จจัยที่เกี่ยวกับผลการดำาเนินการเชิงแข่งขันที่มีพลวัต ผลการดำาเนิน

   การที่คาดการณ์ไว้อาจรวมถÖงการเปลี่ยนแปลงที่เปšนผลจากการร่วมทุนในธุรกิจใหม่ การเข้าสÙ่

   ตลาดใหม่ การเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือแผนขับเคลื่อนทาง

   กลยุทธ์อื่นæ   ด้วยกระบวนการติดตามดังกล่าว ทำาให้องค์กรมีความพร้อมมากขÖ้นในการนำาเรื่อง

   อัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับของคÙ่แข่งหรือองค์กรเทียบเคียง และ

   เทียบกับเป‡าหมายหรือเป‡าประสงค์ที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรมาประกอบการพิจารณา

   กระบวนการติดตามนี้เปšนเครื่องมือในการวินิจ©ัยที่สำาคัÞสำาหรับการบริหารจัดการ
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¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา (ËÁÇ´ 3)
  

  หมวดการมุ่งเน้นลÙกค้า กล่าวถÖง วิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างความผÙกพันกับลÙกค้า โดยเน้น

การตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลÙกค้า การสร้างความสัมพันธ์ และการแสดงให้เห็นถÖงความ

ภักดีของลÙกค้า โดยผ่านแรงหนุนของลÙกค้าที่ทุ่มให้กับยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ หมวดนี้มุ่งเน้นให้ความผÙกพัน

ดังกล่าวเปšนผลลัพธ์หนÖ่งที่สำาคัÞของกลยุทธ์โดยรวม ในด้านวั²นธรรมที่มุ ่งเน้นลÙกค้าและการรับ¿˜ง

การเรียนรÙ ้ และผลการดำาเนินการท่ีเปšนเลิศ ผลลัพธ์ด้านความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจของลÙกค้าให้สารสนเทศ

ที่สำาคัÞยิ่งที่ทำาให้เข้าใจลÙกค้าและตลาด ในหลายกรณี เสียงของลÙกค้า ให้สารสนเทศที่มีความหมาย 

ทั้งมุมมองของลÙกค้าและพÄติกรรมของตลาด รวมทั้งวิธีการที่มุมมองและพÄติกรรมของลÙกค้าอาจส่งผลต่อ

ความยั่งยืนขององค์กรในตลาด

  

3.1 ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§ÅÙ¡¤Œา : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¡ับÅÙ¡¤Œา 
  à¾×èÍµÍบส¹Í§¤ÇาÁµŒÍ§¡าร áÅÐสรŒา§¤ÇาÁสัÁ¾ั¹¸�

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินกระบวนการกำาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลÙกค้าและ

ตลาด นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินกลไกเพื่อสนับสนุนให้ลÙกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร และเพื่อสร้าง

วั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า โดยมีเป‡าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับลÙกค้า และเพิ่มความผÙกพันกับองค์กร

ข้อสังเกต

  • ความผÙกพันของลÙกค้าเปšนการป¯ิบัติการในเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป‡าหมายเพื่อสร้างความภักดีจน

   ถÖงระดับที่ลÙกค้าสนับสนุนยี่ห้อและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่   การที่องค์กรจะได้ความภักดีในระดับ

   ดังกล่าวนั้น บุคลากรต้องมีวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้า โดยอยÙ่บนพื้น°านของความเข้าใจอย่าง

   ถ่องแท้ในเรื่องกลยุทธ์เชิงธุรกิจ พÄติกรรมและความชอบของลÙกค้า

  • แต่ละกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์อาจใช้ได้ผลกับลÙกค้าเพียงบางราย ดังนั้น องค์กรอาจจำาเปšน

   ต้องใช้กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำาหรับแต่ละลÙกค้า กลุ่มลÙกค้า และ

   ส่วนตลาด นอกจากนี้ อาจต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตการ

   เปšนลÙกค้า

3.2 àสÕÂ§¢Í§ÅÙ¡¤Œา : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารàสาÐËาáÅÐãªŒสารส¹à·È¨า¡ÅÙ¡¤Œา

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินกระบวนการที่องค์กรใช้ในการรับ¿˜งลÙกค้า ประเมินความพÖงพอใจและความ

ไม่พÖงพอใจของลÙกค้า รวมทั้งวิเคราะห์และใช้ข้อมÙลลÙกค้า โดยมีเป‡าหมายเพื่อปรับปรุงการตลาด

สร้างวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้ามากขÖ้น และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
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ข้อสังเกต
  • การเลือกกลยุทธ์ในการรับ¿˜งเสียงของลÙกค้าขÖ้นอยÙ่กับป˜จจัยทางธุรกิจที่สำาคัÞขององค์กรโดยมี
   การรับ¿˜งเสียงของลÙกค้าในรÙปแบบที่หลากหลายขÖ้นเรื่อยæ รÙปแบบที่มักใช้ รวมถÖงกลุ่มตัวอย่าง
   ลÙกค้าที่สำาคัÞ (Focus Group) การบÙรณาการอย่างใกล้ชิดกับลÙกค้าที่สำาคัÞ การสัมภาÉณ์
   ลÙกค้าในอดีตและที่พÖงมีในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสินใจ«ื้อหรือตัดสินใจผÙกสัมพันธ์ของลÙกค้า 
   การใช้กระบวนการรับข้อร้องเรียน เพื่อทำาความเข้าใจคุณลักÉณะที่สำาคัÞของผลิตภัณฑ์ การ
   วิเคราะห์การได้หรือเสียลÙกค้าโดยเปรียบเทียบกับคÙ่แข่ง หรือองค์กรอื่นที่ขายผลิตภัณฑ์
   ที่คล้ายคลÖงกัน และสารสนเทศที่ได้จากการสำารวจหรือข้อมÙลป‡อนกลับจากลÙกค้า

  • หัวข้อนี้เน้นวิธีการที่องค์กรได้สารสนเทศจากลÙกค้าที่นำาไปใช้ดำาเนินการต่อได้   สารสนเทศที่นำา
   ไปใช้ดำาเนินการต่อได้สามารถนำาไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจที่สำาคัÞ 
   รวมทั้งใช้ในการประเมินต้นทุนและรายได้ เพื่อกำาหนดเป‡าประสงค์ในการปรับปรุงและลำาดับ
   ความสำาคัÞในการเปลี่ยนแปลง

  • ในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรÉ°กิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
   รวดเร็ว มีป˜จจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อความคาดหวังของลÙกค้าและความภักดี รวมทั้ง
   การป¯ิสัมพันธ์กบัลÙกค้าในตลาด   ดังนั้น จÖงมีความจำาเปšนที่จะต้องรับ¿˜งและเรียนรÙ้อยา่งต่อเนื่อง
   การรับ¿̃งและเรียนรÙ้อย่างมีประสิทธิผลจำาเปšนต้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
   โดยรวมขององค์กร

  • ความรÙ้เกี่ยวกับลÙกค้า กลุ่มลÙกค้า ส่วนตลาด ลÙกค้าในอดีต และลÙกค้าในอนาคต ช่วยให้องค์กร
   สามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่
   เหมาะสม เพื่อพั²นาวั²นธรรมที่มุ่งเน้นลÙกค้ามากขÖ้น เพื่อพั²นาธุรกิจใหม่æ และเพื่อทำาให้
   มั่นใจว่าองค์กรจะมีความยั่งยืน

  • กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และหาต้นเหตุของข้อร้อง
   เรียน ควรนำาไปสÙ่การกำาจัดสาเหตุต่างæ ของข้อร้องเรียนได้
   อย่างมีประสิทธิผลและนำาไปสÙ่การจัดลำาดับความสำาคัÞของ
   การปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ องค์กรจะต้อง
   ถ่ายทอดสารสนเทศของผลที่ดำาเนินการได้สำาเร็จนี้ เพื่อให้มี
   การถ่ายทอดและเพ่ือนำาไปป¯ิบั ติทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
   ประสิทธิผล

  • ในการประเมินความพÖงพอใจและความไม่พÖงพอใจของลÙกค้านั้น เรื่องที่สำาคัÞเรื่องหนÖ่ง คือ
   การเปรียบเทียบความพÖงพอใจของลÙกค้าที่มีต่อองค์กรกับที่มีต่อคÙ่แข่ง ผลิตภัณฑ์ที่เปšนคÙ่แข่ง
   หรือเปšนทางเลือกอื่น และ/หรือองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน สารสนเทศเหล่านี้อาจได้
   มาจากการศÖกÉาเชิงเปรียบเทียบที่ทำาโดยองค์กรเองหรือโดยหน่วยงานอิสระ ป˜จจัยที่มีผลต่อ
   ความชอบของลÙกค้าเปšนสิ่งที่มีความสำาคัÞอย่างยิ่งในการทำาความเข้าใจกับป˜จจัยต่างæ
   ที่ผลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและความ
   ยั่งยืนขององค์กร
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¡ารÇั´ ¡ารÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¡าร¨ั´¡าร¤ÇาÁรÙŒ (ËÁÇ´ 4)

  หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ เปšนหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่

สำาคัÞทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำาเนินการ  รวมทั้งการจัดการความรÙ้

ขององคก์รอยา่งมปีระสทิธผิล เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัปรงุและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร

  อธิบายง่ายæ หมวด 4 ถือเปšน “สมอง” ที่เปšนศÙนย์กลางทำาให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกันของการป¯ิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร หัวใจสำาคัÞของการใช้ข้อมÙลและ

ÊÒÃสนเทศดังกล่าวอยÙ่ที่คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมÙล

  ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการความรÙ้ อาจเปšนป°มเหตุของความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้น หมวดนี้จÖงครอบคลุมการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ในเรื่อง

ดังกล่าวด้วย

4.1 ¡ารÇั´ ¡ารÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¡าร»รับ»รØ§¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร¢Í§Í§¤�¡ร : 
  Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÇั´ ÇÔà¤ราÐË� áÅÐ¹íาÁา»รับ»รØ§¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร
  ¢Í§Í§¤�¡ร

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการเลือกและใช้ข้อมÙลและสารสนเทศสำาหรับการ

วัดผลการดำาเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการ

ดำาเนินการขององค์กร

  หัวข้อนี้เปšนศÙนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมÙลและสารสนเทศในการวัดผลการดำาเนิน

การและระบบการบริหารจัดการที่มีการบÙรณาการ โดยอาศัยข้อมÙลและสารสนเทศด้านการเงินและด้านอื่นæ

  จุดประสงค์ของการวัดผลการดำาเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง คือ 

เพื่อช้ีนำาการจัดการกระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ที่สำาคัÞ รวมทั้งเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิดภายในหรือ

ภายนอกองค์กร

ข้อสังเกต

  • ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบÙรณาการเปšนหลักการที่สำาคัÞในการนำา

   ระบบการวัดผลการดำาเนินการไปป¯ิบัติให้สำาเร็จ   ในการวัดผลการดำาเนินการต้องพิจารณา

   ทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใช้งาน เพื่อให้ตรงกับความจำาเปšนในการตรวจประเมินและ

   ปรับปรุงผลการดำาเนินการ   ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและการบÙรณาการครอบคลุมถÖง
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   วิธีการทำาให้ตัววัดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และวิธีการบÙรณาการเพื่อให้ได้

   ข้อมÙลและสารสนเทศจากทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งยังครอบคลุมถÖงวิธีการที่ผÙ้นำาระดับสÙงนำา

   ข้อกำาหนดด้านการวัดผลการดำาเนินการไปใช้เพ่ือติดตามผลการดำาเนินการในระดับกลุ่มงาน

   และกระบวนการในตัววัดที่สำาคัÞต่างæ ที่กำาหนดไว้ว่ามีความสำาคัÞต่อองค์กรโดยรวมหรือ

   กำาหนดไว้สำาหรับการปรับปรุง

  • การใช้ข้อมÙลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเปšนสิ่งสำาคัÞต่อทุกองค์กร เหตุผลหลักในการใช้

   ข้อมÙลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้

   (1)  องค์กรจำาเปšนต้องทราบระดับของตนเองเม่ือเปรียบเทียบกับคÙแ่ข่ง และวิธีป¯ิบัติท่ีเปšนเลิศ

   (2)  สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการเทียบเคียงมักผลักดัน

     ให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough)

   (3)  การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการดำาเนินการมักทำาให้เข้าใจกระบวนการและ

     ผลการดำาเนินการของกระบวนการดังกล่าวได้ดีขÖ้น  สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอาจ

     สนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศÉ

     ขององค์กร การสร้างความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และการว่าจ้างให้องค์กรภายนอก

     ดำาเนินการแทน

  • การเลือกและการใช้ข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องมี

   (1)  การกำาหนดความจำาเปšนและลำาดับความสำาคัÞ

   (2)  การกำาหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบที่เหมาะสม ทั้งจากภายในและภาย

     นอกอุตสาหกรรม และตลาด

   (3)  การใช้ข้อมÙลและสารสนเทศ เพื่อกำาหนดเป‡าประสงค์ที่ท้าทาย และเพื่อส่งเสริมการ

     ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดในเรื่องที่สำาคัÞอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์เชิงแข่งขันขององค์กร

  • การทบทวนระดับองค์กรในหัวข้อนี้มีจุดประสงค์ให้ครอบคลุมผลการดำาเนินการในทุกเรื่อง

   รวมทั้งการทบทวนการดำาเนินการในป˜จจุบันและการมุ่งไปในอนาคตว่าทำาได้ดีเพียงใด โดย

คาดการณ์ว่า ผลการทบทวนจะเปšนแนวทางที่เชื่อถือได้

ทั้งเพื่อชี้นำาให้เกิดการปรับปรุงและโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ ความสามารถพิเศÉ

ขององค์กร ป˜จจัยแห่งความสำาเร็จ และตัววัดที่สำาคัÞ

ขององค์กร ดังนั้น องค์ประกอบที่สำาคัÞของการทบทวน

ระดับองค์กร คือ การแปลงผลการทบทวนไปเปšนนโยบาย

ในเชิงป¯ิบัติที่มีความเ©พาะเจาะจง เพียงพอสำาหรับการ

ถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติทั่วทั้งองค์กร และถ่ายทอดไปยัง 

ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และไม่เปšน

ทางการที่เหมาะสม และลÙกค้าที่สำาคัÞ
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  • การวิเคราะห์ที่องค์กรดำาเนินการเพื่อให้เข้าใจผลการดำาเนินการ และการป¯ิบัติการที่จำาเปšน

   อาจแตกต่างกันอย่างมาก ขÖ้นอยÙ่กับประเภท ขนาด สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันของ

   องค์กร และป˜จจัยอื่นæ   ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ได้แก่

   • การหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞด้าน

    ลÙกค้า เช่น ความพÖงพอใจของลÙกค้า การรักÉาลÙกค้าไว้ และส่วนแบ่งตลาด

   • ต้นทุนและรายได้ที่เปšนผลมาจากป˜Þหาที่เกี่ยวข้องกับลÙกค้า และประสิทธิผลของการแก้ไข

    ป˜Þหาดังกล่าว 

   • การตีความการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดในแง่ของการได้และเสียลÙกค้า และการเปล่ียนแปลง

    ในด้านความผÙกพันของลÙกค้า

   • แนวโน้มการปรับปรุงของดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัÞ เช่น ผลิตภาพ รอบเวลา

    การลดความสÙÞเสีย การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับของเสีย 

   • ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรÙ้ระดับบุคคลและระดับองค์กร กับมÙลค่าเพิ่มต่อพนักงาน

   • ผลประโยชน์ด้านการเงินที่เปšนผลมาจากการปรับปรุงความปลอดภัย การขาดงาน และ

    การลาออกของบุคลากร

   • ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้การศÖกÉาและ½ƒกอบรม «Ö่งรวมถÖงการ½ƒกอบรม

    ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และโอกาสในการเรียนรÙ้ทางไกลแบบอื่น

   • ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการและการแบ่งป˜นความรÙ้ของ

    องค์กร

   • ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรÙ้ กับนวัตกรรม

   • ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุและตอบสนองความต้องการด้าน

    ขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร กับการรักÉาให้บุคลากรอยÙ่กับองค์กร การจÙงใจ 

    และผลิตภาพ

   • ต้นทุนและรายได้ที่เปšนผลมาจากป˜Þหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและประสิทธิผลของการ

    แก้ไขป˜Þหาดังกล่าว

   • ตัววัดเดี่ยวหรือตัววัดเชิงรวมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินการ

    ของคÙ่แข่ง

   • แนวโน้มของต้นทุนเปรียบเทียบกับแนวโน้มของคÙ่แข่ง

   • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ

    กับแนวโน้มผลการดำาเนินการด้านการเงินโดยรวม ที่สะท้อนให้เห็นในดัชนีชี้วัดต่างæ เช่น 

    ต้นทุนการดำาเนินงาน รายได้ ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และมÙลค่าเพิ่มต่อพนักงาน

   • การจัดสรรทรัพยากรระหว่างแผนงานปรับปรุงแบบต่างæ โดยพิจารณาถÖงต้นทุน/ประโยชน์

    หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาพใหÞ่

   • กำาไรหรือการลดต้นทุนที่เปšนผลมาจากการปรับปรุงผลการดำาเนินการด้านคุณภาพ ด้านการ

    ป¯ิบัติการ และด้านบุคลากร
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   • การเปรียบเทียบระหว่างหน่วยธุรกิจต่างæ เพื่อแสดงผลของการปรับปรุงผลการดำาเนินการ

    ด้านคุณภาพ และด้านการป¯ิบัติการต่อผลลัพธ์ด้านการเงิน

   • ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมการปรบัปรงุต่อกระแสเงนิสด เงนิทนุหมุนเวยีน และคุณค่าต่อผÙถ้อืหุน้

   • ผลกระทบด้านกำาไรที่เกิดจากความภักดีของลÙกค้า

   • ต้นทุนและรายได้ที่มาจากการเจาะตลาดใหม่ รวมทั้งการขยายสÙ่ตลาดโลก

   • ส่วนแบ่งตลาดเทียบกับกำาไร

   • แนวโน้มทางเศรÉ°กิจ ตลาด รวมท้ังดัชนีช้ีวัดด้านคุณค่าต่อผÙมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบ

    ของแนวโน้มดังกล่าวต่อความยั่งยืนขององค์กร

  • ข้อเท็จจริงและข้อมÙลเชิงเดี่ยวมักไม่ใช่พื้น°านที่มีประสิทธิผลในการจัดลำาดับความสำาคัÞ

   ขององค์กร ดังนั้น หัวข้อนี้จÖงเน้นว่าต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างใกล้ชิด

   ระหว่างการวิเคราะห์กับการทบทวนผลการดำาเนินการขององค์กร และระหว่างการวิเคราะห์กับ

   การวางแผนขององค์กร «Ö่งจะทำาให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์นั้นเปšนประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และ

   ทำาให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นอยÙ่บนพื้น°านของข้อมÙลและสารสนเทศที่ตรงประเด็น

  • การป¯ิบัติการขÖ้นอยÙ่กับความเข้าใจในความเชื่อมโยงของเหตุและผลระหว่างกระบวนการต่าง æ

   และระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์หรือผลสัมÄทธิì   การป¯ิบัติการและผลลัพธ์ของกระบวนการ

   อาจส่งผลถÖงทรัพยากรต่างæ ดังนั้น องค์กรจÖงจำาเปšนอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้น°านการวิเคราะห์

   ที่มีประสิทธิผลเพื่อการตัดสินใจ เพราะทรัพยากรที่ใช้ในการปรับปรุงมีจำากัด และความเปšน

   เหตุเปšนผลกันมักไม่ชัดเจน

4.2 ¡าร¨ั´¡ารสารส¹à·È ¤ÇาÁรÙŒ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕสารส¹à·È : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äร
  ã¹¡าร¨ั´¡ารสารส¹à·È ¤ÇาÁรÙŒ¢Í§Í§¤�¡ร áÅÐà·¤â¹âÅÂÕสารส¹à·È

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรทำาให้มั่นใจว่าข้อมÙล สารสนเทศ «อ¿ต์แวร์ และÎาร์ดแวร์

ที่จำาเปšน มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน สำาหรับบุคลากร ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและ

ไม่เปšนทางการ และลÙกค้า นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์

ทางความรÙ้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขององค์กร

ข้อสังเกต
  • การจัดการสารสนเทศอาจจำาเปšนต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจัง เนื่องจากแหล่งข้อมÙลและ
   สารสนเทศเพิ่มมากขÖ้นอย่างมหาศาล การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศทาง
   อิเล็กทรอนิกส์ในการป¯ิบัติการขององค์กร เปšนเรื่องที่ท้าทายความสามารถขององค์กรในการ
   ทำาให้ระบบดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งานในรÙปแบบที่ใช้งานง่าย ทั้งที่เปšน
   ส่วนหนÖ่งของเครือข่ายความรÙ้ขององค์กรอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

   องค์กรกับองค์กร และธุรกิจกับผÙ้บริโภค 
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  • ข้อมÙลและสารสนเทศเปšนสิ่งสำาคัÞอย่างยิ่ ง ต่อเครือข่ายธุรกิจหรือเครือข่ายองค์กร 

   การสร้างความร่วมมืออย่างเปšนทางการ และห่วงโ«่อุปทาน การตอบคำาถามในหัวข้อนี้ องค์กร

   ควรคำานÖงถÖงการใช้ข้อมÙลและสารสนเทศดังกล่าว และควรตระหนักถÖงความจำาเปšนในการ

   สอบทานความถÙกต้องของข้อมÙลอย่างรวดเร็วและการประกันความเชื่อถือได้ของข้อมÙล 

   อันเนื่องมาจากมีการถ่ายโอนข้อมÙลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขÖ้นอย่างต่อเนื่อง

  • การจัดการความรÙ้ขององค์กรต้องมุ่งเน้นที่ความรÙ้ที่บุคลากรต้องใช้ในการป¯ิบัติงาน  ปรับปรุง

   กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมทั้งการทำาให้ทันกับความต้องการและทิศทางของธุรกิจ

   ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถÖงการพั²นาการแก้ไขป˜Þหาอย่างสร้างสรรค์ «Ö่งเพิ่มคุณค่าให้แก่

   ลÙกค้าและองค์กร

  • การจัดการ การใช้การประเมิน และการแบ่งป˜นความรÙ้ขององค์กร «Ö่งเพิ่มขÖ้นเรื่อยæ 

   เปšนเรื่องหนÖ่งที่องค์กรต้องเผชิÞในป˜จจุบัน   องค์กรชั้นนำาได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรÙ้

   ของบุคลากร ลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ «Ö่งร่วมกัน

   ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรÙ้ระดับองค์กร และปรับปรุงผลการดำาเนินการ

  • องค์กรควรวางแผนอย่างระมัดระวังในการจัดให้มีโครงสร้างพื้น°านของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ข้อมÙล และสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเปšน

   ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุÉย์   ในการวางแผนเหล่านี้ควรคำานÖงถÖงความต้องการของ

   ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร รวมทั้งบุคลากร ลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่าง

   เปšนทางการและไม่เปšนทางการ นอกจากนี้ ควรมีการประสานให้สอดคล้องกับแผนโดยรวม

   ขององค์กร เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (หัวข้อ 6.1)
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¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร (ËÁÇ´ 5)

  หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร กล่าวถÖง วิธีป¯ิบัติที่สำาคัÞด้านบุคลากร «Ö่งมุ่งที่จะสร้างและรักÉาให้

องค์กรมีผลการดำาเนินการที่ดีอยÙ่เสมอ รวมทั้งการทำาให้บุคลากรมีความผÙกพันกับองค์กร เพื่อให้บุคลากร

และองค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำาเร็จ ในหมวดนี้ครอบคลุมวิธีการสร้าง

ความผÙกพัน การพั²นา และการจัดการบุคลากรในลักÉณะที่บÙรณาการกัน (สอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการขององค์กร) การมุ่งเน้นบุคลากรครอบคลุมความ

ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร รวมถÖงบรรยากาศที่สนับสนุนการทำางานของบุคลากร   

เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวม เกณฑ์นี้จÖง

ครอบคลุมถÖงการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรไว้เปšนส่วนหนÖ่งในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(หมวด 2) ด้วย

5.1 ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§บØ¤Åา¡ร : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¡ับ
  บØ¤Åา¡ร à¾×èÍãËŒบรรÅØ¤ÇาÁสíาàรç¨ã¹รÐ´ับÍ§¤�¡รáÅÐรÐ´ับบØ¤¤Å 

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินระบบขององค์กรในเรื่องการสร้างความผÙกพัน การพั²นา และการประเมิน

ความผÙกพันของบุคลากร เพื่อสร้างความสามารถและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนป¯ิบัติงานให้องค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการดำาเนินการที่ดีขององค์กร เพื่อ

นำาความสามารถพิเศÉขององค์กรมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนป¯ิบัติการและทำาให้มั่นใจว่ามี

ความยั่งยืน

ข้อสังเกต

  • การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดีเห็นได้จากความยืดหยุ่น นวัตกรรม การแบ่งป˜นความรÙ้และ

   ทักÉะ การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ

   วัตถุประสงค์ขององค์กร การมุ่งเน้นลÙกค้า และการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของ

   ธุรกิจและข้อกำาหนดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้ คือ เพื่อให้บุคลากร

   สามารถทำางานให้บรรลุผลการดำาเนินการที่ดี

 

  • ผลจากการศÖกÉาจำานวนมากแสดงว่าเมื่อบุคลากรมีความผÙกพันกับองค์กรสÙง จะทำาให้ผลดำาเนิน

   การดีขÖ้นอย่างมีนัยสำาคัÞ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบสำาคัÞในการสร้างความผÙกพันกับ

   องค์กร ได้แก่ การทำางานที่มีคุณค่า รÙ้ทิศทางขององค์กร มีสำานÖกรับผิดชอบต่อผลการดำาเนินการ 

   อยÙ่ในสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไว้เนื้อเชื่อใจ และให้ความร่วมมือ

   «Ö่งกันและกัน  

   ã¹Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃËÅÒÂÍ§¤�¡Ã ¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÁÕáÃ§¨Ù§ã¨áÅÐÃÙŒÊÖ¡¶Ö§

   ¤Ø³¤‹Ò¢Í§§Ò¹·Õèµ¹·íÒÍÂÙ‹ à¾ÃÒÐ§Ò¹¹Ñé¹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤‹Ò¹ÔÂÁ¢Í§µ¹àÍ§
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  • องค์กรควรทำาความเข้าใจและให้ความสำาคัÞกับป˜จจัยที่บั่นทอนความผÙกพัน การสำารวจความ

   คิดเห็นของบุคลากร หรือการสัมภาÉณ์บุคลากรที่ลาออกจะช่วยให้องค์กรเข้าใจป˜จจัยเหล่านี้

   ได้ดียิ่งขÖ้น

  • ระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงาน เพื่อให้เกิด

   ประสิทธิผล การให้ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยอาจเชื่อมโยงกับทักÉะของบุคลากรที่

   เห็นได้ชัดเจนและกับผลการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน

  • แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย อาจรวมถÖงการแบ่งป˜นผลกำาไร การให้

   รางวัลแก่ทีมงานหรือหน่วยงานที่มีผลการดำาเนินการดีเยี่ยม  และความเชื่อมโยงกับตัววัดความ

   ผÙกพันของลÙกค้า การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร หรือวัตถุประสงค์อื่นที่สำาคัÞ

   ขององค์กร

  • ความต้องการในการพั²นาบุคลากรอาจมีความแตกต่างกันมาก ขÖ้นอยÙ่กับลักÉณะของงาน 

   ความรับผิดชอบของบุคลากร และระดับการพั²นาขององค์กรและแต่ละบุคคล   ความต้องการ

   นี้อาจครอบคลุมถÖงการเพิ่มทักÉะในการแบ่งป˜นความรÙ้ การสื่อสาร การทำางานเปšนทีม และการ

   แก้ป˜Þหา รวมทั้งการตีความและการใช้ข้อมÙล การตอบสนองความต้องการของลÙกค้า  ความ

   สามารถในการวิเคราะห์กระบวนการและลดความ«ับ«้อนของกระบวนการ การลดความ

   สÙÞเสียและรอบเวลา  การทำางานกับอาสาสมัครและการสร้างแรงจÙงใจให้อาสาสมัคร  รวมถÖง

   การจัดลำาดับความสำาคัÞตามความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์

   ความต้องการในการศÖกÉาอาจรวมถÖงทักÉะระดับสÙงในเทคโนโลยีใหม่หรือทักÉะพื้น°าน เช่น 

   การอ่าน การเขียน ภาÉา คณิตศาสตร์ และทักÉะด้านคอมพิวเตอร์

  • โอกาสในการเรียนรÙ้และพั²นาอาจทำาได้ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และอาจทำาโดยการ

   สอนงานในขณะป¯ิบัติงาน การเรียนในห้องเรียน การเรียนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการ

   เรียนทางไกล รวมทั้งการมอบหมายงานที่จะทำาให้เกิดการพั²นา การสอนงาน หรือการเปšน

   พี่เลี้ยง

  • เพื่อช่วยให้บุคลากรตระหนักถÖงศักยภาพสÙงสุดของตนเอง หลายองค์กรใช้แผนพั²นารายบุคคล

   ที่จัดทำาร่วมกับแต่ละคน โดยพิจารณาถÖงวัตถุประสงค์ส่วนตัวด้านอาชีพการงานและการเรียนรÙ้

   ด้วย

  • แม้ว่าหัวข้อนี้ไม่ได้ถามถÖงการ½ƒกอบรมบุคลากรที่ติดต่อกับลÙกค้าเปšนพิเศÉ แต่การ½ƒกอบรม

   ดังกล่าวมีความสำาคัÞและป¯ิบัติกันโดยทั่วไป   ส่วนใหÞค่รอบคลุมถÖงการเรียนรÙ้และทักÉะต่างæ

   ที่สำาคัÞอย่างยิ่งในเรื่องผลิตภัณฑ์และลÙกค้า วิธีการรับ¿˜งลÙกค้า วิธีการแก้ไขป˜Þหาหรือความ

   ล้มเหลว และวิธีการจัดการหรือการตอบสนองความคาดหวังของลÙกค้าอย่างมีประสิทธิผล
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  • ระบบการจัดการความรÙ้ขององค์กรควรมีกลไกการแบ่งป˜นความรÙ้ของบุคลากรและองค์กร

   เพื่อทำาให้มั่นใจว่าจะรักÉาการทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีการ

   ปรับเปลี่ยน   แต่ละองค์กรควรกำาหนดว่าความรÙ้ใดที่มีความสำาคัÞอย่างยิ่งต่อการป¯ิบัติงานและ

   ทำาให้มีกระบวนการแบ่งป˜นสารสนเทศนี้อย่างเปšนระบบ โดยเ©พาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เปšน

   ความรÙ้ส่วนบุคคลที่½˜งลÖกอยÙ่ในตัวบุคลากร (Implicit Knowledge) 

  • ตัววัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรÙ้และการพั²นา

   บุคลากรและผÙ้นำาอาจดÙได้จากผลกระทบต่อผลการดำาเนินการของแต่ละบุคคล หน่วยงาน และ

   องค์กร รวมทั้งผลกระทบต่อผลการดำาเนินการที่เกี่ยวกับลÙกค้า และการวิเคราะห์ต้นทุน

   หรือผลประโยชน์

  • ถÖงแม้ว่าความพÖงพอใจกับรายได้และความพÖงพอใจกับการเลื่อนตำาแหน่งจะเปšนสิ่งสำาคัÞ

   แต่สองป˜จจัยนี้ไม่เพียงพอที่จะทำาให้ม่ันใจว่าบุคลากรจะมีความผÙกพันและผลการดำาเนินการที่ดี   

   ป˜จจัยอื่นที่ควรนำามาพิจารณา เช่น การแก้ไขป˜Þหาและคำาร้องทุกข์ของบุคลากรอย่างมี

   ประสิทธิผล  การพั²นาและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร  สภาพแวดล้อม

   ในการทำางานและการสนับสนุนของ½†ายบริหาร  ความปลอดภัยและการป‡องกันภัยของสถาน

   ที่ทำางาน  ปริมาณงานที่รับผิดชอบ  การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความร่วมมือ และการทำางาน

   เปšนทีม  รวมทั้งความมั่นคงในงาน  รวมถÖงการเห็นค่าของความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่ม

   บุคลากรที่หลากหลาย  ตลอดจนการสนับสนุนขององค์กรในการให้บริการลÙกค้า

  • นอกจากตัววัดความผÙกพันของบุคลากรโดยตรงด้วยการสำารวจอย่างเปšนทางการหรือไม่

   เปšนทางการแล้ว ยังมีดัชนีชี้วัดอื่นæ เช่น การขาดงาน การลาออก การร้องทุกข์ และ

   การนัดหยุดงาน
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5.2 สÀา¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§บØ¤Åา¡ร : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารสรŒา§สÀา¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁÕ
  »รÐสÔ·¸Ô¼ÅáÅÐ·Õèà¡×éÍË¹Ø¹บØ¤Åา¡ร

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรขององค์กร ความต้องการด้านขีดความสามารถ

และอัตรากำาลังบุคลากร วิธีตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผล รวมทั้งตรวจ

ประเมินวิธีการที่ทำาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าบรรยากาศในการทำางานปลอดภัยและสนับสนุนการป¯ิบัติงาน   

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลให้การทำางานขององค์กรบรรลุผลสำาเร็จ

และเกื้อหนุนบุคลากร

ข้อสังเกต

  • องค์กรส่วนใหÞ่ ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม มีโอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร   ตัวอย่าง

   ของการบริการ อาคารสถานที่ กิจกรรม และโอกาสอื่นæ ได้แก่ การให้คำาปรÖกÉาทั้ง

   ในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน การพั²นาความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการช่วยให้มี

   โอกาสได้รับงานใหม่ กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณี การยกย่องชมเชยทั้งอย่างเปšน

   ทางการและไม่เปšนทางการ การให้การศÖกÉานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดÙแลบุตรในชั่วโมง

   ทำางาน การอนุÞาตให้ลาหยุดกรณีพิเศÉเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน

   ชั่วโมงการทำางานแบบยืดหยุ่นและโปรแกรมผลประโยชน์ การช่วยให้หางานใหม่เมื่อถÙกเลิกจ้าง 

   ผลประโยชน์เมื่อเกÉียณอายุ รวมถÖงการขยายเวลาครอบคลุมในการรักÉาพยาบาลและวิธีที่

   พนักงานสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

  • ทุกองค์กร ไม่ว่าจะขนาดใด จำาเปšนต้องป¯ิบัติตามมาตร°านขั้นต่ำาเกี่ยวกับความปลอดภัย

   ในสถานที่ทำางาน อย่างไรก็ตาม องค์กรที่มีผลการดำาเนินการที่ดีจะมีกระบวนการที่นอกจาก

   จะทำาให้มั่นใจว่าสถานที่ทำางานมีความปลอดภัยตามมาตร°านขั้นต่ำาแล้ว ยังต้องทำาให้เหนือกว่า

   มาตร°านที่กำาหนดไว้ «Ö่งรวมถÖงการออกแบบกระบวนการเชิงรุก โดยใช้ข้อมÙลจากผÙ้ที่เกี่ยวข้อง

   โดยตรงกับงานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย
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¡าร¨ั´¡าร¡รÐบÇ¹¡าร (ËÁÇ´ 6)

  หมวดการจัดการกระบวนการเปšนหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านระบบงานและกระบวนการทำางานที่

สำาคัÞขององค์กร หมวดนี้ กล่าวถÖง วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อให้งานลุล่วง โดยเน้นที่ความสำาคัÞ การปกป‡อง

และการใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศÉเพื่อความสำาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร โดยเ©พาะอย่างยิ่ง

การเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ินที่อาจเกิดขÖ้นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถป¯ิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง

  ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยการออกแบบที่มีประสิทธิผล การมุ่งเน้นที่การ

ป‡องกัน ความเชื่อมโยงกับลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ และคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการและไม่เปšนทางการ  รวม

ทั้งการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞทั้งหมด ผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ  

รอบเวลา การเตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ิน รวมถÖงการประเมินผล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้าง

นวัตกรรม และการเรียนรÙ้ระดับองค์กร

  ความคล่องตัว การลดต้นทุน และการลดรอบเวลา มีความสำาคัÞมากขÖ้นเรื่อยæ ต่อการจัดการ

กระบวนการและการออกแบบโครงสร้างองค์กรในทุกแง่มุม คำาอธิบายง่ายæ ของ “ความคล่องตัว” หมายถÖง

ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลต่อความต้องการที่ปรับ

เปลี่ยน ความคล่องตัว อาจหมายถÖงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยÙ่เสมอ หรือความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการ

ของลÙกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ขÖ้นอยÙ่กับกลยุทธ์ขององค์กรและตลาด ความคล่องตัวยังหมายถÖงการตัดสินใจ

ว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดำาเนินการแทน การทำาข้อตกลงกับผÙ้ส่งมอบที่สำาคัÞ และการสร้างความร่วมมือ

อย่างเปšนทางการในรÙปแบบใหม่æ ความยืดหยุ่นอาจจำาเปšนต้องใช้กลยุทธ์พิเศÉ เช่น การออกแบบชิ้นส่วนที่

ถอดประกอบได้ การใช้ชิ้นส่วนร่วม การใช้สายการผลิตร่วม รวมถÖงการ½ƒกอบรมเ©พาะด้าน การลดต้นทุน

และลดรอบเวลา มักเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการกระบวนการแบบ Lean การลดของเสียและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์มักเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma ดังนั้น จÖงมีความจำาเปšนอย่างยิ่งที่จะใช้ตัววัดที่สำาคัÞเพื่อติดตาม

การจัดการกระบวนการทั้งหมดในทุกแง่มุม
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6.1 รÐบบ§า¹ : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÍÍ¡áบบรÐบบ§า¹

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินระบบงาน ความสามารถพิเศÉ และการตัดสินใจเรื่องกระบวนการทำางานของ

องค์กร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลÙกค้า เตรียมพร้อมต่อภาวะ©ุกเ©ินที่อาจเกิดขÖ้น รวมทั้งบรรลุความสำาเร็จและ

ความยั่งยืนขององค์กร

ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้พิจารณาถÖงวิธีการออกแบบระบบงานโดยรวมขององค์กร และการจัดระบบงานที่จำาเปšน

   ทั้งหมดเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์   หัวข้อนี้ทำาให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับความสามารถ

   พิเศÉขององค์กร  «Ö่งคนทั่วไปมักไม่เห็นคุณค่าว่าเปšนที่มาที่สำาคัÞในการทำาให้องค์กรเกิดความ

   ยั่งยืน มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเปšนที่ยอมรับในตลาด

  • หัวข้อนี้กำาหนดให้มีสารสนเทศและคำาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำางานที่สำาคัÞ รวมทั้งข้อ

   กำาหนดเ©พาะของกระบวนการเหล่านั้น ข้อกำาหนดดังกล่าวอาจรวมถÖงการใช้ความคล่องตัว 

   (ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น) เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

  • กระบวนการทำางานที่สำาคัÞขององค์กรรวมถÖงกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวน

   การทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ «Ö่งผÙ้นำาระดับสÙงพิจารณาว่ามีความสำาคัÞต่อความสำาเร็จ

   และการเติบโตขององค์กร   กระบวนการดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศÉขององค์กร 

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และป˜จจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัÞอย่างยิ่งขององค์กร กระบวนการ

   ธุรกิจที่สำาคัÞอาจรวมถÖงกระบวนการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพั²นา การจัดหาเทคโนโลยี 

   การจัดการสารสนเทศและความรÙ้ การจัดการห่วงโ«่อุปทาน การเปšนคÙ่ความร่วมมือกับผÙ้

   ส่งมอบ การว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดำาเนินการแทน การควบรวมและครอบครองกิจการ

   การขยายไปสÙ่ตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด 

   ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹ 

   ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊ×èÍ ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÑ¡É³Ð

   ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàËÅ‹Ò¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ ¨Ö§ÍÒ¨·íÒãËŒ¢ŒÍ¡íÒË¹´áÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§

   áµ‹ÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÔé¹àªÔ§

  • กระบวนการทำางานท่ีสำาคัÞขององค์กรรวมถÖงกระบวนการที่สนับสนุนการป¯ิบัติงานประจำาวัน

   และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แต่มักไม่ได้รับการออกแบบในรายละเอียดร่วมกับผลิตภัณฑ์

   ข้อกำาหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไม่ขÖ้นอยÙ่กับคุณลักÉณะของผลิตภัณฑ์มากนัก 

   แต่ขÖ้นอยÙ่กับข้อกำาหนดภายในขององค์กรเปšนสำาคัÞ จÖงต้องมีการบÙรณาการและประสานงาน
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   กันเปšนอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงและได้ผลการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพและ

   ประสิทธิผล กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถÖงกระบวนการด้านการเงินและบัÞชี การจัดการ

   อาคารสถานที่ งานบริการด้านก®หมาย งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์ 

   และงานด้านบริหารอื่นæ

  • สำาหรับหลายæ องค์กร การจัดการห่วงโ«่อุปทานเปšนป˜จจัยที่มีความสำาคัÞเพิ่มมากขÖ้นในการ

   บรรลุเป‡าหมายด้านผลิตภาพและผลกำาไร รวมทั้งความสำาเร็จขององค์กรโดยรวม เมื่อองค์กร

   ทบทวนความสามารถพิเศÉของตน ทำาให้มีการคำานÖงถÖงผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšน

   ทางการและไม่เปšนทางการในเชิงกลยุทธ์มากขÖ้น   กระบวนการเกี่ยวกับผÙ้ส่งมอบควรสนอง

   จุดประสงค์ 2 ประการ คือ ช่วยปรับปรุงผลการดำาเนินการของผÙ้ส่งมอบและคÙ่ค้าอย่างเปšน

   ทางการ และยิ่งไปกว่านั้น คือ ช่วยให้การดำาเนินงานของผÙ้ส่งมอบส่งผลให้ระบบงานขององค์กร

   ดีขÖ้น   การจัดการห่วงโ«่อุปทานอาจรวมถÖงกระบวนการคัดเลือกผÙ้ส่งมอบ โดยมุ่งเป‡าไปที่การลด

   จำานวนผÙ้ส่งมอบโดยรวมลงและเพ่ิมการจัดทำาข้อตกลงกับผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมือ

   ที่พÖงประสงค์

  • หลายองค์กรจำาเปšนต้องคำานÖงถÖงข้อกำาหนดสำาหรับผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ

   และไม่เปšนทางการในขั้นตอนการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำางาน   กล่าวโดยรวม

   การออกแบบที่มีประสิทธิผลจะต้องคำานÖงถÖงผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโ«่คุณค่า   หากมี

   โครงการออกแบบหลายโครงการพร้อมกัน หรือหากผลิตภัณฑ์มีการใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และ

   สิ่งอำานวยความสะดวกร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น องค์กรอาจต้องให้ความสำาคัÞกับการใช้ทรัพยากร

   ร่วม «Ö่งอาจเปšนวิธีการหนÖ่งในการลดต้นทุนต่อหน่วยและลดเวลาในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

   สÙ่ตลาดได้อย่างมาก

  • ความพยายามขององค์กรในการทำาให้ม่ันใจว่าสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะ

   ©ุกเ©ิน องค์กรควรคำานÖงถÖงการป¯ิบัติงานในทุกแง่มุมที่จำาเปšนต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่

   ลÙกค้า   ในการวางแผน องค์กรต้องคำานÖงถÖงทุกกระบวนการทำางานที่สำาคัÞ   พันธกิจขององค์กร 

   ความต้องการและข้อกำาหนดของลÙกค้าจะเปšนแนวทางให้องค์กรกำาหนดระดับการให้บริการ

   แก่ลÙกค้า ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณÙปโภคมักมีความจำาเปšนในการคำานÖงถÖง

   บริการต่างæ เหล่านี้มากกว่าองค์กรธุรกิจอื่น

   Í§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ·ÕèÁÕÀÒÃ¡Ô¨·ÕèµŒÍ§µÍºÊ¹Í§ã¹ÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹ ¨íÒà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§¨ÐµŒÍ§

   ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

   ความพยายามทำาให้องค์กรดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องควรประสานกับความพยายามในการ

   ทำาให้มั่นใจว่าองค์กรมีข้อมÙลและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน (หัวข้อ 4.2)
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6.2 ¡รÐบÇ¹¡าร·íา§า¹ : Í§¤�¡รÁÕÇÔ¸Õ¡ารÍÂ‹า§äรã¹¡ารÍÍ¡áบบ ¨ั´¡าร áÅÐ»รับ»รØ§
  ¡รÐบÇ¹¡าร·íา§า¹·Õèสíา¤ัญ

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำางานที่สำาคัÞ เพื่อสร้าง

คุณค่าให้แก่ลÙกค้า และทำาให้บรรลุความสำาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร

ข้อสังเกต

  • แนวทางการออกแบบกระบวนการขององค์กรอาจมีความแตกต่างกันขÖ้นกับลักÉณะของ

   ผลิตภัณฑ์ว่าเปšนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ ที่เปšนการปรับเปลี่ยนของรÙปแบบ หรือที่เกี่ยวกับ

   การเปลี่ยนกระบวนการทำางานไม่ว่าจะมากหรือน้อย องค์กรควรคำานÖงถÖงข้อกำาหนดที่สำาคัÞ

   ของผลิตภัณฑ์ ป˜จจัยที่ต้องนำามาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการทำางานครอบคลุมถÖง

   ความปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ

   ผลิตที่เปšนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) ขีดความสามารถในการวัด

   ขีดความสามารถของกระบวนการ การนำาไปผลิตได้ง่าย การบำารุงรักÉาได้ง่าย รÙปแบบ

   ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้เลือกตามความหลากหลายของความคาดหวังของลÙกค้า ขีดความ

   สามารถของผÙ้ส่งมอบ และความจำาเปšนด้านเอกสาร การออกแบบที่มีประสิทธิผลต้องคำานÖงถÖง

   รอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิตและส่งมอบด้วย «Ö่งอาจต้องวิเคราะห์ขั้นตอนของ

   กระบวนการผลิตหรือบริการ และออกแบบหรือปรับร้ือกระบวนการดังกล่าวใหม่ (“Reengineering”)

   เพื่อให้มีประสิทธิภาพสÙงขÖ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลÙกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

  • หัวข้อนี้กล่าวถÖงการวัดภายในกระบวนการ และการป¯ิสัมพันธ์กับลÙกค้าและผÙ้ส่งมอบ ในการวัด

   ภายในกระบวนการและการป¯ิสัมพันธ์ องค์กรต้องกำาหนดจุดวิกÄตในกระบวนการ เพื่อการวัด

   การสังเกตการณ์ หรือการปรับเปลี่ยน กิจกรรมเหล่านี้ควรอยÙ่ตอนต้นของกระบวนการ เพื่อลด

   ป˜Þหาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขÖ้นจากการที่ผลลัพธ์ไม่เปšนไปตามที่คาดหวังโดยให้เหลือน้อยที่สุด

   การจะบรรลุผลการดำาเนินการที่คาดหวังไว้ องค์กรต้องกำาหนดระดับตัววัดภายในกระบวนการ

   หรือมาตร°านเพื่อเปšนแนวทางในการตัดสินใจ เมื่อเกิดการเบี่ยงเบน ต้องมีป¯ิบัติการแก้ไข

   เพื่อให้ประสิทธิผลของกระบวนการเปšนไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ การแก้ไขที่เหมาะสมอาจ

   ต้องพิจารณาด้านเทคโนโลยีและ/หรือด้านบุคลากรขÖ้นกับลักÉณะของกระบวนการ   การป¯ิบัติ

   การแก้ไขที่เหมาะสมควรเน้นการแก้ป˜Þหาที่ต้นเหตุของความเบี่ยงเบน (รากเหง้าของป˜Þหา) 

   «Ö่งจะลดโอกาสเกิด«้ำาหรือการเกิดป˜Þหาแบบเดียวกันในจุดอื่นæ ขององค์กร ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

   กับลÙกค้า องค์กรจะต้องพิจารณาถÖงความแตกต่างระหว่างลÙกค้าด้วยในการประเมินว่าผลการ

   ดำาเนินการของกระบวนการดีเพียงใด ทั้งนี้ รวมถÖงการจัดทำาแผนสำารองสำาหรับเหตุการณ์ที่

   ไม่คาดคิด ทั้งเหตุการณ์ที่เ©พาะเจาะจงหรือทั่วไป «Ö่งขÖ้นอยÙ่กับสารสนเทศที่รวบรวมได้จาก
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   ลÙกค้า เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเปšนสิ่งที่มักเกิดกับการให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการ

   เ©พาะบุคคล   รอบเวลาของกระบวนการที่สำาคัÞในบางองค์กรอาจนานเปšนป‚หรือมากกว่า

   ก่อให้เกิดความท้าทายในการวัดความก้าวหน้าเปšนรายวันและโอกาสในการลดรอบเวลา

  • หัวข้อนี้กำาหนดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดำาเนิน

   การที่ดีขÖ้น ผลการดำาเนินการที่ดีขÖ้นมิได้หมายถÖงคุณภาพที่ดีขÖ้นในมุมมองของลÙกค้าเท่านั้น 

   แต่ยังหมายถÖงผลการดำาเนินการด้านการเงินและด้านการป¯ิบัติการที่ดีขÖ้นจากมุมมองของผÙ้มี

   ส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย เช่น ผลิตภาพ แนวทางต่างæ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้กัน

   โดยทั่วไป รวมถÖง

   (1)  การใช้ผลจากการทบทวนผลการดำาเนินการขององค์กร

   (2)  การแบ่งป˜นกลยุทธ์ที่ประสบความสำาเร็จทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรÙ้และการ

     สร้างนวัตกรรม

   (3)  การวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย  เช่น การวิเคราะห์ผังกระบวนการ การทดลอง

     เพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุด (Optimization Experiments) การป‡องกันความผิดพลาด

   (4)  การวิจัยและพั²นาในด้านเทคนิคและธุรกิจ

   (5)  กระบวนการเทียบเคียง

   (6)  การใช้เทคโนโลยีทางเลือก และ

   (7)  การใช้สารสนเทศจากลÙกค้าของกระบวนการต่างæ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจต้องใช้ข้อมÙลด้านการเงินเพื่อประเมินทางเลือก

     และจัดลำาดับความสำาคัÞ แนวทางดังกล่าวเป�ดโอกาสให้มีทางเลือกมากมาย รวมถÖงการ

     ออกแบบกระบวนการใหม่ทั้งหมดด้วย (“Reengineering”)
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¼ÅÅั¾¸� (ËÁÇ´ 7)

  หมวดผลลัพธ์นี้ มุ่งเน้นถÖงผลลัพธ์ของการประเมินวัตถุประสงค์และการประเมินของลÙกค้าต่อ

ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ภาพรวมผลการดำาเนินการด้านการเงินและตลาดโดยรวม ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านระบบการนำาองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ และผลลัพธ์ของกระบวนการและ

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัÞ การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ดังกล่าว ทำาให้สามารถรักÉาจุดประสงค์ของ

เกณฑ์นี้ «Ö่งได้แก่ การนำาเสนอคุณค่าที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลÙกค้าและตลาด ผลการดำาเนินการที่ดีเยี่ยม 

ตามที่ปราก¯ในดัชนีชี้วัดด้านการป¯ิบัติการ บุคลากร ก®หมาย จริยธรรม สังคมในภาพใหÞ่ และการเงิน 

รวมทั้งดัชนีชี้วัดด้านการเรียนรÙ้ระดับองค์กรและระดับบุคคล   

  หมวด 7 จÖงให้สารสนเทศ “ตามเวลาจริง” (ตัววัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมินและปรับปรุง

กระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

หัวข้อ 4.1 กำาหนดให้มีการวิเคราะห์และทบทวนข้อมÙลและสารสนเทศของผลลัพธ์ เพื่อให้ทราบผลกาÃ

ดำาเนินการโดยรวมขององค์กร และเพื่อจัดลำาดับความสำาคัÞในการปรับปรุง
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7.1 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¼ÅÔµÀั³±� : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¼ÅÔµÀั³±�ÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่สำาคัÞเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

และมีคุณค่า «Ö่งจะทำาให้ลÙกค้าเกิดความพÖงพอใจ และความผÙกพัน

ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้เน้นตัววัดผลการดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ «Ö่งเปšนดัชนีชี้วัดจากมุมมองของลÙกค้า และ

   การตัดสินใจที่มีผลต่อการ«ื้อและความสัมพันธ์กับองค์กรในอนาคต ตัววัดผลการดำาเนินการ

   ด้านผลิตภัณฑ์ได้มาจากสารสนเทศที่เกี่ยวกับลÙกค้า «Ö่งรวบรวมไว้ในหัวข้อ 3.1 และ 3.2

  • ตัววัดด้านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะนำามาใช้อาจพิจารณาจากพื้น°านต่อไปนี้ ได้แก่ การวัด

   คุณภาพภายใน ผลการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ ระดับของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ 

   เวลาในการตอบสนอง และข้อมÙลเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานหรือคุณลักÉณะอื่นของ

   ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมจากลÙกค้าขององค์กรโดยหน่วยงานอื่น รวมทั้งผลการสำารวจลÙกค้าในการ

   ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการใช้ผลิตภัณฑ์กับดัชนีชี้วัดด้านลÙกค้า เปšนเครื่องมือการจัดการที่

   สำาคัÞอย่างยิ่งสำาหรับนำามาใช้ในหลายลักÉณะ เช่น 

   (1)  การกำาหนดและการมุ่งเน้นที่ข้อกำาหนดที่สำาคัÞด้านคุณภาพและความต้องการของลÙกค้า

   (2)  การระบุสิ่งที่ทำาให้ผลิตภัณฑ์และบริการแตกต่างจากที่มีอยÙ่ในตลาด

   (3)  การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างคุณลักÉณะของผลิตภัณฑ์กับผลความ

     พÖงพอใจและความผÙกพันของลÙกค้า 

  ค่าสหสัมพันธ์นี ้ อาจชี้ให้เห็นส่วนตลาดที่กำาลังเกิดขÖ ้นใหม่หรือที่กำาลังมีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนระดับความสำาคัÞของข้อกำาหนด หรือโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะล้าสมัย

7.2 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤ŒาÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ของผลการดำาเนินการด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กร

ดำาเนินการได้ดีเพียงใดในการสร้างความพÖงพอใจให้แก่ลÙกค้า และสร้างความผÙกพันในระยะยาว (*)

ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้มุ่งเน้นที่ข้อมÙลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ทราบและช่วยคาดการณ์ผลการดำาเนินการ

   ขององค์กรในมุมมองของลÙกค้า ข้อมÙลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถÖง

   • ความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจของลÙกค้า  
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   • การรักÉาลÙกค้าไว้ การได้ลÙกค้าและการเสียลÙกค้า รวมถÖงลÙกค้าท่ีทำาธุรกิจกับองค์กรเปšนประจำา  

   • ข้อร้องเรียนจากลÙกค้า การแก้ป˜Þหาข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล การเรียกร้องค่าประกัน

    ผลิตภัณฑ์  

   • คุณค่าผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลÙกค้า โดยพิจารณาถÖงคุณภาพและราคา  

   • การตรวจประเมินโดยลÙกค้าในเรื่องความสะดวกในการติดต่อองค์กรและความง่ายในการ

    ใช้ผลิตภัณฑ์ (ครอบคลุมถÖงมารยาทในการให้บริการ)

   • การที่ลÙกค้าสนับสนุนยี่ห้อและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่

   • การให้รางวัล การจัดอันดับ และการได้รับการยกย่องชมเชยจากลÙกค้าและองค์กรอิสระอื่น æ

  • หัวข้อนี้เน้นผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า «Ö่งมากกว่าการวัดความพÖงพอใจของลÙกค้า เพราะ

   ความสัมพันธ์และความผÙกพัน เปšนดัชนีชี้วัดและตัววัดที่ดีกว่าสำาหรับความสำาเร็จในตลาดใน

   อนาคตและสำาหรับความยั่งยืนขององค์กร

7.3 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารà§Ô¹áÅÐµÅา´ : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารà§Ô¹áÅÐµÅา´ÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาดที่สำาคัÞ เพื่อให้เข้าใจถÖงความมั่นคงทางการเงิน 

รวมทั้งความท้าทายและโอกาสในตลาดขององค์กร

ข้อสังเกต

  • ตัววัดที่รายงานในหัวข้อนี้เปšนตัววัดที่ผÙ้นำาระดับสÙงใช้ในการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ

   เพื่อตรวจประเมินผลการดำาเนินการและความมั่นคงทางการเงินขององค์กร

  • นอกเหนือจากตัววัดในหัวข้อ 7.3 หมายเหตุ 1 ตัววัดและดัชนีชี้วัดด้านการเงินที่เหมาะสมอาจ

   รวมถÖงรายได้ งบประมาณ กำาไรหรือขาดทุน °านะด้านเงินสด (Cash Position) มÙลค่า
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7.4 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร´Œา¹¡ารÁØ‹§à¹Œ¹บØ¤Åา¡ร
  ÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถสร้างและ

รักÉาสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีเพ่ิมผลิตภาพ ความผÙกพัน และเอ้ืออาทรให้แก่บุคลากรท้ังหมดได้ดีเพียงใด

ข้อสังเกต

  • ตัววัดผลลัพธ์ที่รายงานถÖงดัชนีชี้วัดความผÙกพันและความพÖงพอใจของบุคลากรอาจรวมถÖง

   การปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับหน้างาน วั²นธรรมองค์กร และการแลกเปลี่ยน

   เรียนรÙ้ของบุคลากร   ผลลัพธ์ที่รายงานนี้อาจรวมถÖงข้อมÙลที่เปšนป˜จจัยนำาเข้า เช่น จำานวนรางวัล

   ในรÙปตัวเงิน แต่จุดเน้นสำาคัÞควรเปšนข้อมÙลที่แสดงถÖงประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ ตัวอย่างของตัว

   วัดผลลัพธ์  เช่น  การที่บุคลากรอยÙ่กับองค์กรนานขÖ้น«Ö่งเปšนผลมาจากการริเริ่มโครงการยกย่อง

   ชมเชยเพื่อนร่วมงาน  หรือจำานวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำาแหน่ง«Ö่งเปšนผลมาจากโปรแกรม

   การพั²นาผÙ้นำาขององค์กร

  • ผลลัพธ์ของดัชนีชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากร อาจรวมถÖงจำานวน

   บุคลากรในทุกหน่วยงานและการมีใบรับรองวิทย°านะสำาหรับทักÉะที่จำาเปšน อาจรวมทั้งการ

   ปรับโครงสร้างขององค์กร การหมุนเวียนงาน«Ö่งออกแบบเพื่อตอบสนองต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์

   หรือความต้องการของลÙกค้า

  • ผลลัพธ์ที่รายงานนี้อาจรวมถÖงป˜จจัยทั่วไปหรือป˜จจัยเ©พาะขององค์กร ป˜จจัยทั่วไป เช่น

   ความปลอดภัย การขาดงาน การลาออก ความพÖงพอใจ และข้อร้องเรียน (ข้อร้องทุกข์)

   ของพนักงาน สำาหรับตัววัดบางตัว เช่น การขาดงานและการลาออก อาจมีการเปรียบเทียบใน

   ระดับท้องถิ่นหรือระดับภÙมิภาคตามความเหมาะสม ป˜จจัยเ©พาะขององค์กร คือ ตัววัดที่องค์กร

   ใช้ตรวจประเมินความผÙกพันและบรรยากาศในการทำางานของบุคลากร   ป˜จจัยเหล่านี้อาจรวมถÖง

   ขอบเขตของการ½ƒกอบรม การ½ƒกอบรม«้ำา หรือการ½ƒกอบรมข้ามสายงาน เพื่อให้บรรลุความ

   ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร  ขอบเขตและความสำาเร็จของการกำาหนด

   ทิศทางการทำางานด้วยตนเอง  ความร่วมมือระหว่างสหภาพและ½†ายจัดการ  หรืออาสาสมัคร

   ที่เข้าร่วมกิจกรรมของกระบวนการและแผนงาน 

   สินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Leverage) วงจรเงินสด กำาไรสุทธิ

   ต่อหุ้น ประสิทธิภาพของการดำาเนินการด้านการเงิน ((การเก็บเงิน (Collections) การเรียก

   เก็บเงิน (Billing) การบริหารลÙกหนี้ (Receivables)) และผลตอบแทนทางการเงิน ตัววัดผล

   การดำาเนินการด้านตลาด อาจรวมถÖงตัววัดการเติบโตทางธุรกิจ เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือ

   เงินช่วยเหลือที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าสÙ่ตลาดใหม่ หรือสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์

   ใหม่
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7.5 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹»รÐสÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡รÐบÇ¹¡าร : ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹»รÐสÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡รÐบÇ¹¡าร
  ÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการที่สำาคัÞขององค์กร «Ö่งไม่ได้รายงาน

ไว้ในหัวข้อ 7.1–7.4 เพื่อให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทำางาน

ข้อสังเกต

  • หัวข้อนี้กระตุ้นให้องค์กรพั²นาและใช้ตัววัดที่เปšนเอกลักÉณ์และสร้างสรรค์ในการติดตาม

   กระบวนการที่สำาคัÞและการปรับปรุงการป¯ิบัติการ   องค์กรควรใช้ตัววัดที่เกี่ยวข้องและสำาคัÞ

   ในการประเมินผลการดำาเนินการขององค์กรและการป¯ิบัติการทั้งหมด รวมถÖงความพร้อม

   ต่อภาวะ©ุกเ©ินขององค์กร

  • ตัววัดและดัชนีชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถÖง

   • ผลการดำาเนินการของระบบงานที่แสดงถÖงการลดต้นทุนได้มากขÖ้นหรือมีผลิตภาพสÙงขÖ้น

    โดยการใช้ทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก  

   • การลดระดับการปล่อยมลพิÉ การลดปริมาณการปล่อยของเสีย การใช้ประโยชน์จากผลผลิต

    พลอยได้ และการนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่   

   • ดัชนีชี้วัดการตอบสนองภายในองค์กร เช่น รอบเวลา ความยืดหยุ่นของการผลิต

    เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลÙกค้า เวลาที่ใช้ในการตั้งเครื่องจักร และเวลา

    ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สÙ่ตลาด  

   • ผลการดำาเนินการที่ดีขÖ้นในด้านการบริหารสำานักงานและด้านอื่นæ

  • ตัววัดและดัชนีชี้วัดเ©พาะทางธุรกิจ เช่น 

   • อัตรานวัตกรรมและการเพิ่มการใช้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์จากการ

    นำา Six Sigma ไปป¯ิบัติ และการยอมรับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาที่ส่งมอบ  

   • ดัชนีชี้วัดของห่วงโ«่อุปทาน เช่น การลดจำานวนสินค้าคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบ

    การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมÙลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    และการลดต้นทุนในการจัดการห่วงโ«่อุปทาน 

   • ผลลัพธ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น การตรวจประเมินตามระบบ

    มาตร°านคุณภาพ ISO 9001
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7.6 ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡าร¹íาÍ§¤�¡ร : ¼ÅÅั¾¸�´Œา¹¡าร¹íาÍ§¤�¡รÁÕÍÐäรบŒา§

จุดประสงค์

  หัวข้อนี้พิจารณาผลลัพธ์ที่สำาคัÞขององค์กรในเรื่องการนำาองค์กรและการกำากับดÙแล ความสำาเร็จ

ตามแผนกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เปšนองค์กรท่ีมีจริยธรรม

และยังคงสถานะทางการเงินที่ดีไว้ โดยสามารถแสดงผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่และการ

สนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ

ข้อสังเกต

  • การวัดความก้าวหน้าของความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เปšนเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง 

   เนื่องจากองค์กรจำานวนมากมักมีป˜Þหาในการกำาหนดตัววัดที่เหมาะสม   ตัววัดความก้าวหน้า

   ดังกล่าวมักได้มาจากการกำาหนดผลลัพธ์ที่สะท้อนเป‡าประสงค์ของผลสำาเร็จท้ายสุดตาม

   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสียก่อน จากนั้นจÖงใช้เป‡าประสงค์ดังกล่าวมากำาหนดตัววัดในช่วงกลาง

  • องค์กรต้องมีการป¯ิบัติอย่างจริงจังและแสดงให้เห็นว่าการประพÄติป¯ิบัติโดยรวมมี

   มาตร°านสÙง โดยไม่ขÖ้นกับว่าสังคมมีการเพ่งเล็งมากขÖ้นในเรื่องการกำากับดÙแล และความรับ

   ผิดชอบด้านการเงิน จริยธรรม และความรับผิดชอบของผÙ้นำา คณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร

   และผÙ้นำาระดับสÙงควรติดตามตัววัดผลการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ และสื่อสาร

   ผลการดำาเนินการดังกล่าวให้ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรÙ้    

  • ควรรายงานผลลัพธ์การป¯ิบัติตามก®ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ก®หมาย และก®ระเบียบ

   ข้อบังคับต่างæ ผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครั°หรือหน่วยงานที่ให้ทุน และผลลัพธ์ที่

   โดดเด่นในเรื่องดังกล่าว (*) ผลลัพธ์ต่างæ ควรรวมถÖงการที่องค์กรช่วยสนับสนุนให้เกิดความ

   ผาสุกในสังคมในภาพใหÞ่โดยรวมและการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัÞ 

  • หากองค์กรเคยถÙกต่อต้านหรือลงโทÉภายใต้ก®หมาย ก®ระเบียบข้อบังคับ หรือสัÞÞา

   ในช่วง 5 ป‚ที่ผ่านมา องค์กรควรสรุปเหตุการณ์และสภาพป˜จจุบันให้ทราบด้วย
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¨Ø´»รÐส§¤�¢Í§à¡³±�

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปšนบรรทัด°านสำาหรับการประเมินตนเองขององค์กร การคัดเลือก

ผÙ้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการให้ข้อมÙลป‡อนกลับแก่องค์กรที่สมัครรับรางวัล ยิ่งกว่านั้น ยังมี

บทบาทสำาคัÞสามประการในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

  • ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำาเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์กร

  • กระตุ้นให้มีการส่ือสารและแบ่งป̃นสารสนเทศวิธีป¯ิบัติท่ีเปšนเลิศระหว่างองค์กรต่างæ ทุกประเภท

  • เปšนเครื่องมือที่สามารถนำามาใช้ในการทำาความเข้าใจและจัดการผลการดำาเนินการขององค์กร 

   รวมทั้งใช้เปšนแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรÙ้

à»‡า»รÐส§¤�¢Í§à¡³±�à¾×èÍ¡าร´íาà¹Ô¹¡าร·Õèà»š¹àÅÔÈ
  

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทำาขÖ้นเพื่อช่วยให้องค์กรใช้แนวทางที่บÙรณาการในการจัดการ

ผลการดำาเนินการ «Ö่งจะส่งผลให้เกิด

  • การส่งมอบคุณค่าที่ดีขÖ้นเสมอให้แก่ลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย «Ö่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน

   ขององค์กร

  • การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม

  • การเรียนรÙ้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

¤‹า¹ÔÂÁËÅั¡áÅÐá¹Ç¤Ô´

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทำาขÖ้นโดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิดต่างæ ดังนี้

  • การนำาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

  • ความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้า

  • การเรียนรÙ้ระดับองค์กรและระดับบุคคล

  • การให้ความสำาคัÞกับบุคลากรและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ

  • ความคล่องตัว

  • การมุ่งเน้นอนาคต

  • การจัดการเพื่อนวัตกรรม

  • การจัดการโดยใช้ข้อมÙลจริง

  • ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่

  • การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

  • มุมมองในเชิงระบบ

¤‹า¹ÔÂÁËÅั¡ áÅÐá¹Ç¤Ô´
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  ค่านิยมหลักและแนวคิดต่างæ ดังกล่าวเปšนความเชื่อและพÄติกรรมที่พบว่า½˜งอยÙ่ในองค์กรที่มีผล

การดำาเนินการชั้นเลิศหลายแห่ง   ค่านิยมหลักและแนวคิดจÖงเปšนราก°านที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง

ผลการดำาเนินการที่สำาคัÞและข้อกำาหนดของการป¯ิบัติการภายใต้กรอบการจัดการที่เน้นผลลัพธ์ 

«Ö่งนำาไปสÙ่การป¯ิบัติการและการให้ข้อมÙลป‡อนกลับ

¡าร¹íาÍ§¤�¡รÍÂ‹า§ÁÕÇÔสัÂ·ัÈ¹�

  ผÙ้นำาระดับสÙงขององค์กรควรกำาหนดทิศทางและสร้างบรรยากาศที่มุ่งเน้นลÙกค้า สร้างค่านิยมที่มี

ความชัดเจนและเปšนรÙปธรรม รวมทั้งกำาหนดความคาดหวังที่สÙง ทิศทาง ค่านิยม และความคาดหวังของ

องค์กร ควรมีความสมดุลระหว่างความต้องการของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผÙ้นำาต้องกำากับให้มีการสร้าง

กลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่างæ เพื่อการบรรลุผลการดำาเนินการที่เปšนเลิศ การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

การสร้างความรÙแ้ละขีดความสามารถ และการนำาไปสÙค่วามย่ังยืนขององค์กร ค่านิยมและกลยุทธ์ท่ีได้กำาหนด

ไว้ควรช่วยชี้นำาการดำาเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร ผÙ้นำาระดับสÙงควรสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น 

และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ มีการพั²นาและเรียนรÙ้

มีนวัตกรรม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผÙ้นำาระดับสÙงควรมีความรับผิดชอบต่อการป¯ิบัติการและผลการ

ดำาเนินการของคณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร โดยคณะกรรมการชุดนี้ต้องรับผิดชอบต่อผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม ในด้านจริยธรรม การป¯ิบัติการ และผลการดำาเนินการขององค์กรและของผÙ้นำาระดับสÙงด้วย

  ผÙน้ำาระดับสÙงควรป¯ิบัติตนเปšนแบบอย่างท่ีดี โดยการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วม

ด้วยตนเองในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพั²นาผÙ้นำาในอนาคต การทบทวนผลการดำาเนิน

การขององค์กร และการยกย่องชมเชยบุคลากรในการเปšนแบบอย่างที่ดี ผÙ้นำาระดับสÙงสามารถหนุนเสริม

จริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวังขององค์กรไปพร้อมæ กับการสร้างภาวะผÙ้นำา ความมุ่งมั่น และความ

คิดริเริ่มให้เกิดขÖ้นทั่วทั้งองค์กร

¤ÇาÁà»š¹àÅÔÈ·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹ÅÙ¡¤Œา

  เนื่องจากลÙกค้าขององค์กรเปšนผÙ้ตัดสินผลการดำาเนินการและคุณภาพ ดังนั้น องค์กรต้องคำานÖงถÖง

คุณลักÉณะและลักÉณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางในการเข้าถÖงและสนับสนุนลÙกค้า«Ö่งส่ง

มอบคุณค่าให้แก่ลÙกค้า อันจะนำาไปสÙ่การได้ลÙกค้าใหม่ ความพÖงพอใจ ความชอบ และความภักดีของลÙกค้า

การกล่าวถÖงในทางที่ดี รวมทั้งการขยายธุรกิจในที่สุด ความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้า ประกอบด้วยส่วนที่เปšน

ป˜จจุบันและอนาคต คือ การเข้าใจความปรารถนาของลÙกค้าในป˜จจุบัน และการคาดการณ์ความปรารถนา

ของลÙกค้าและโอกาสของตลาดในอนาคต

  คุณค่าและความพÖงพอใจของลÙกค้าอาจได้รับอิทธิพลจากป˜จจัยต่างæ ที่มาจากประสบการณ์ทั้งหมด

ที่ลÙกค้ามีกับองค์กร รวมถÖงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลÙกค้า «Ö่งช่วยสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น 

และความภักดีของลÙกค้า
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  ความเปšนเลิศที่มุ ่งเน้นลÙกค้ามีความหมายมากกว่าการลดของเสียและความผิดพลาด การมี

คุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ หรือการลดข้อร้องเรียนจากลÙกค้า อย่างไรก็ตาม ป˜จจัยเหล่านี้เปšนสิ่งที่มีผลต่อ

ภาพลักÉณ์ขององค์กรในมุมมองลÙกค้า และเปšนส่วนสำาคัÞในความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้า ยิ่งกว่านั้นความ

สำาเร็จขององค์กรในการแก้ป˜Þหาของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และข้อบกพร่อง เปšนสิ่งสำาคัÞ

อย่างยิ่งในการรักÉาลÙกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลÙกค้าในระยะยาว

  องค์กรที่มุ่งเน้นลÙกค้าไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัÞต่อลักÉณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการพื้น°านของลÙกค้าเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำาคัÞต่อคุณลักÉณะและลักÉณะที่ทำาให้องค์กร

แตกต่างจากคÙ่แข่ง ความแตกต่างนั้นอาจเกิดจากการที่องค์กรเสนอสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ให้แก่ลÙกค้า 

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมบริการ การผลิตและบริการตามความต้องการของลÙกค้าเ©พาะราย กลไกที่

หลากหลายในการเข้าถÖงของลÙกค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือความสัมพันธ์พิเศÉกับลÙกค้า

  ดังนั้น ความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้าจÖงเปšนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรักÉาลÙกค้าไว้และความ

ภักดี การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และการเติบโตของธุรกิจ องค์กรต้องมีความไวต่อความต้องการของลÙกค้าและ

ตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขÖ้นใหม่ รวมทั้งป˜จจัยต่างæ ที่มีผลต่อความผÙกพันของลÙกค้า องค์กรต้องรับ¿˜ง

เสียงของลÙกค้า องค์กรต้องคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนั้น องค์กรต้องมีความคล่องตัวเพื่อ

ความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้า

¡ารàรÕÂ¹รÙŒรÐ´ับÍ§¤�¡รáÅÐรÐ´ับบØ¤¤Å

  การที่องค์กรจะบรรลุผลการดำาเนินการทางธุรกิจที่เปšนเลิศ จำาเปšนต้องมีแนวทางที่ก่อให้เกิดการ

เรียนรÙ้ระดับองค์กรและระดับบุคคล «Ö่งรวมถÖงการแลกเปลี่ยนเรียนรÙ้โดยผ่านกระบวนการที่เปšนระบบ   

การเรียนรÙ้ระดับองค์กร ประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางท่ีมีอยÙ่แล้วอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง

ที่สำาคัÞหรือนวัตกรรมที่นำาไปสÙ่เป‡าประสงค์และแนวทางใหม่ การเรียนรÙ้ต้องถÙกปลÙก½˜งลงไปในวิถีการป¯ิบัติ

งานขององค์กร «Ö่งหมายความว่า การเรียนรÙ้ควรเปšน

  (1) ส่วนหนÖ่งของการป¯ิบัติงานประจำาวันที่ทำาจนเปšนกิจวัตร

  (2) สิ่งที่ป¯ิบัติในทุกระดับตั้งแต่บุคคล หน่วยงาน และองค์กร 

  (3) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ป˜Þหาที่ต้นเหตุโดยตรง 

  (4) การเน้นการสร้างองค์ความรÙ้และแบ่งป˜นความรÙ้ทั่วทั้งองค์กร และ 

  (5) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัÞและมีความหมาย รวมทั้งการสร้าง

   นวัตกรรม  

  แหล่งการเรียนรÙ้ในองค์กร ได้แก่ ความคิดของพนักงานและอาสาสมัคร ผลการวิจัยและพั²นา 

ข้อมÙลจากลÙกค้า การแบ่งป˜นวิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศ และกระบวนการเทียบเคียง
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การเรียนรÙ้ระดับองค์กร	ส่ง¼ลดังนี้	

  (1)  การเพิ่มมÙลค่าให้แก่ลÙกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่ และการบริการลÙกค้า

  (2)  การสร้างโอกาสใหม่æ ทางธุรกิจ 

  (3) การสร้างและปรับปรุงกระบวนการใหม่หรือรÙปแบบทางธุรกิจใหม่æ หรือที่ปรับปรุงขÖ้นใหม่

  (4)  การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสÙÞเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

  (5)  การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองลÙกค้าและการลดรอบเวลา 

  (6) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร และ

  (7)  การเพ่ิมผลการดำาเนินการขององค์กรเพ่ือให้บรรลุผลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ 

  

  ความสำาเร็จของบุคลากรขÖ้นกับโอกาสในการเรียนรÙ้และการได้ใช้ทักÉะใหม่æ ที่เพิ่มขÖ้น ความสำาเร็จ

ของผÙ้นำาก็ขÖ้นกับการเข้าถÖงโอกาสเหล่านี้เช่นเดียวกัน ในองค์กรที่มีอาสาสมัคร การเรียนรÙ้ของอาสาสมัคร

แต่ละคนถือเปšนสิ่งสำาคัÞเช่นกัน และควรนำาไปพิจารณาร่วมกับการพั²นาการเรียนรÙ้และทักÉะของ

พนักงานด้วย องค์กรลงทุนด้านการเรียนรÙ้ระดับบุคคลได้ด้วยการให้การศÖกÉา การ½ƒกอบรม และโอกาสอื่นæ 

เพื่อความก้าวหน้าและพั²นาอย่างต่อเนื่อง โอกาสเหล่านี้รวมถÖงการหมุนเวียนภาระงาน และการเพิ่ม

ค่าตอบแทนตามความรÙ้และทักÉะที่นำามาใช้เพิ่มขÖ้น ส่วนการสอนงานในขณะป¯ิบัติงานเปšนวิธีการพั²นา

ที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการที่สำาคัÞขององค์กร วิธีการให้การศÖกÉาและการ½ƒกอบรมอาจมีหลายวิธี

รวมทั้งการเรียนรÙ้ผ่านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต รวมถÖงการเรียนทางไกล

การเรียนรÙ้ระดับบุคคล	ส่ง¼ลดังนี้	

  (1) ทำาให้บุคลากรที่อยÙ่ในองค์กรมีความผÙกพัน มีความพÖงพอใจ และมีทักÉะหลากหลายมากขÖ้น 

  (2) เกิดการเรียนรÙ้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

  (3) มีการสร้างสินทรัพย์ทางความรÙ้ขององค์กร และ

  (4) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมมากขÖ้น

  ดังนั้น การเรียนรÙ้จÖงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขÖ้น แต่ควรมุ่งถÖงความสามารถที่ดีขÖ้น

ในการตอบสนองลÙกค้า ปรับตัว สร้างนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อทำาให้องค์กรอยÙ่ในตลาดได้

อย่างยั่งยืนและมีความได้เปรียบในผลการดำาเนินการ การเรียนรÙ้ยังช่วยชี้นำาให้บุคลากรมีความพÖงพอใจและ

แรงจÙงใจในการมุ่งสÙ่ความเปšนเลิศ
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¤ÇาÁสัÁ¾ั¹¸�¢Í§¤‹า¹ÔÂÁËÅั¡áÅÐá¹Ç¤Ô´

¡ารãËŒ¤ÇาÁสíา¤ัญ¡ับบØ¤Åา¡รáÅÐ¤Ù‹¤ÇาÁร‹ÇÁÁ×ÍÍÂ‹า§à»š¹·า§¡าร

  ความสำาเร็จขององค์กรขÖ้นกับบุคลากรที่มีความผÙกพัน «Ö่งเกิดจากงานที่มีความหมาย ทิศทางองค์กร

ที่ชัดเจน ความรับผิดชอบในผลการดำาเนินการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไว้เนื้อเชื่อใจ และให้ความ

ร่วมมือ«Ö่งกันและกัน  

  นอกจากนั้น ความหลากหลายของภÙมิหลัง ความรÙ้ ทักÉะ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจÙงใจของ

บุคลากรและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการทั้งหมดนับวันจะทวีความสำาคัÞมากขÖ้นต่อความสำาเร็จของ

องค์กร

  การให้ความสำาคัÞต่อบุคลากร หมายถÖง ความมุ่งมั่นต่อการสร้างความผÙกพัน ความพÖงพอใจ การ

พั²นา และความผาสุกของบุคลากร «Ö่งจะต้องอาศัยการออกแบบวิธีป¯ิบัติที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการ

ดำาเนินการที่ดีที่เหมาะสมกับสถานที่ทำางานและชีวิตครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน ความท้าทายที่สำาคัÞใน

การให้ความสำาคัÞกับบุคลากร มีดังนี้ 

  (1) การพิสÙจน์ถÖงความมุ่งมั่นของผÙ้นำาองค์กรที่มีต่อความสำาเร็จของบุคลากร 

  (2) การสร้างระบบการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่นอกเหนือไปจากระบบการให้ผลตอบแทนตาม
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  (3) ข้อเสนอด้านการพั²นาและความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีในองค์กร 

  (4) การแบ่งป˜นความรÙ้ขององค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการลÙกค้าได้ดียิ่งขÖ้น และช่วยให้

   องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขÖ้น

  (5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทำาและมีนวัตกรรม และ

  (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนบุคลากรที่หลากหลาย

  องค์กรต้องสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป‡าประสงค์โดย

รวมได้ดีขÖ้น ความร่วมมือภายในองค์กร อาจรวมถÖงความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผÙ้บริหาร «Ö่งอาจนำาไป

สÙ่การพั²นาบุคลากร การ½ƒกอบรมข้ามหน่วยงาน หรือการปรับโครงสร้างงาน เช่น การมีทีมงานที่มีผลการ

ดำาเนินการที่ดี ความร่วมมือภายในองค์กร อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย

งานต่างæ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบ่งป˜นความรÙ้

  ความร่วมมือภายนอกองค์กร อาจเปšนความร่วมมือกับลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ สถาบันการศÖกÉาหรือองค์กร

ชุมชนต่างæ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หรือการเปšนคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการหรือพันธมิตรเปšนความ

ร่วมมือภายนอกที่มีความสำาคัÞมากยิ่งขÖ้น «Ö่งอาจเปšนช่องทางสÙ่ตลาดใหม่หรือเปšนพื้น°านของผลิตภัณฑ์

ใหม่หรือบริการสนับสนุนลÙกค้าใหม่ นอกจากนี้ การเปšนคÙ่ความร่วมมือกันจะช่วยผสมผสานและเสริมความ

แข็งแกร่งและความสามารถพิเศÉหรือขีดความสามารถของผÙ้นำาของทั้งสององค์กรในประเด็นที่เปšนความ

สนใจร่วมกัน   ความร่วมมือเช่นนี้อาจนำามา«Ö่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย   

  ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรที่ดีจะก่อให้เกิดการพั²นาวัตถุประสงค์ระยะยาว

«Ö่งเปšนพื้น°านสำาหรับการลงทุนร่วมกันและความเชื่อถือระหว่างกัน ดังนั้น องค์กรและคÙ่ความร่วมมืออย่าง

เปšนทางการจÖงควรระบุเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ กลไกในการสื่อสารอย่างสม่ำาเสมอ แนวทางประเมินความ

ก้าวหน้า ตลอดจนวิธีการในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   ในบางกรณี การจัดหลักสÙตร

และโครงการ½ƒกอบรมร่วมกันอาจเปšนวิธีการหนÖ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพั²นาบุคลากร

¤ÇาÁ¤Å‹Í§µัÇ

  ความสำาเร็จในภาวะป˜จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันในระดับโลก จำาเปšน

ต้องอาศัยความคล่องตัว «Ö่งหมายถÖง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่าง©ับไวและความยืดหยุ่นในการ

ตอบสนองความต้องการของลÙกค้าเ©พาะราย หลายองค์กรต้องลดระยะเวลาในการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่

ปรับปรุงใหม่เข้าสÙ่ตลาด รวมทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรและองค์กรภาครั°ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ต่อประเด็นป̃Þหาสังคมใหม่æ การปรับปรุงเวลาในการตอบสนองมักต้องอาศัยระบบงานใหม่ การปรับโครงสร้าง

ของหน่วยงานและกระบวนการทำางานให้เรียบง่ายขÖ้น หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการ

หนÖ่งไปสÙ่อีกกระบวนการหนÖ่งอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการอบรมข้ามหน่วยงานและได้รับการเอื้อ

อำานาจในการตัดสินใจจÖงมีความสำาคัÞอย่างยิ่งในบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรง 
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  ป˜จจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัÞประการหนÖ่งในการบรรลุความท้าทายเชิงแข่งขัน คือ รอบเวลาใน

การออกแบบถÖงการนำาผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสÙ่ตลาด หรือรอบเวลาการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง

ต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องบÙรณาการการทำางานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่างæ 

(เช่น Concurrent Engineering) เริ่มตั้งแต่การวิจัยหรือกรอบแนวคิดไปจนถÖงการนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์

และการนำาไปป¯ิบัติ 

  การวัดผลการดำาเนินการด้านเวลาในทุกแง่มุม มีความสำาคัÞมากขÖ้น และรอบเวลากลายเปšนตัววัด

ที่สำาคัÞตัวหนÖ่งของกระบวนการ การให้ความสำาคัÞเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์สำาคัÞอื่นæ เช่น

การปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการดำาเนินงานจะส่งผลต่อการปรับปรุงระบบงาน องค์กร คุณภาพ ต้นทุน

การบÙรณาการห่วงโ«่อุปทาน และผลิตภาพไปพร้อมæ กัน

¡ารÁØ‹§à¹Œ¹Í¹า¤µ

  การสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจป˜จจัยต่างæ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและตลาด ในการมุ่งสÙ่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการมีผลการดำาเนินการดีเลิศอย่าง

ยั่งยืน องค์กรต้องมีแนวทางที่มุ่งเน้นอนาคตอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธะระยะยาวกับ

ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞ ได้แก่ ลÙกค้า บุคลากร ผÙ้ส่งมอบ คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ผÙ้ถือหุ้น 

สาธารณชน และชุมชนขององค์กร

  การวางแผนงานขององค์กรจÖงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถÖงป˜จจัยต่างæ เช่น ความคาดหวังของลÙกค้า

โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่และความร่วมมือทางธุรกิจ การพั²นาบุคลากรและความต้องการในการจ้างงาน

การขยายตัวของตลาดโลก การพั²นาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของลÙกค้าหรือส่วนตลาด รÙปแบบทาง

ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของก®ระเบียบข้อบังคับต่างæ ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคม

ในภาพใหÞ่ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของคÙ่แข่ง ดังนั้น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

การจัดสรรทรัพยากร จÖงต้องรองรับป˜จจัยดังกล่าวด้วย การมุ่งเน้นอนาคต ครอบคลุมถÖงการพั²นาผÙ้นำา 

บุคลากร และผÙ้ส่งมอบ การวางแผนสืบทอดตำาแหน่งที่มีประสิทธิผล การสร้างโอกาสเพื่อนวัตกรรม  และ

การคาดการณ์

¡าร¨ั´¡ารà¾×èÍ¹Çัµ¡รรÁ

  นวัตกรรม หมายถÖง การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัÞเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กระบวนการ 

การป¯ิบัติการ และรÙปแบบทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   นวัตกรรม

ควรนำาองค์กรไปสÙ่มิติใหม่ในการดำาเนินการ นวัตกรรมไม่จำากัดอยÙ่ในขอบเขตของ½†ายวิจัยและพั²นาเท่านั้น

แต่ยังมีความสำาคัÞต่อการป¯ิบัติการ ระบบงาน และกระบวนการทำางานขององค์กรในทุกæ ด้าน ผÙ้นำาองค์กร
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จÖงควรช้ีนำาและบริหารองค์กรเพ่ือให้นวัตกรรมกลายเปšนส่วนหนÖง่ของวั²นธรรมการเรียนรÙข้ององค์กร รวมท้ัง

บÙรณาการนวัตกรรมเข้าไว้ในการป¯ิบัติงานประจำาวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร

ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเปšนระบบต้องมีการป¯ิบัติอย่างทั่วถÖงทั้ง

องค์กร

  นวัตกรรมเกิดจากการสั่งสมความรÙ้ขององค์กรและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพร่

และใช้ประโยชน์จากความรÙ้เหล่านี้อย่างรวดเร็วจÖงมีความสำาคัÞต่อการผลักดันนวัตกรรมขององค์กร

¡าร¨ั´¡ารâ´ÂãªŒ¢ŒÍÁÙÅ¨รÔ§

  การวัดและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการมีความสำาคัÞต่อองค์กร   การวัดผลควรพั²นาจากความ

ต้องการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และควรสื่อถÖงข้อมÙลและสารสนเทศที่สำาคัÞอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ 

ผลผลิต และผลลัพธ์ที่สำาคัÞ การบริหารผลการดำาเนินการขององค์กรต้องอาศัยข้อมÙลและสารสนเทศหลาก

หลายรÙปแบบประกอบกัน ระบบการวัดผลการดำาเนินการควรครอบคลุมถÖง

  • ผลการดำาเนินการด้านลÙกค้า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 

  • การเปรียบเทียบผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ ด้านตลาด และการแข่งขัน 

  • ผลการดำาเนินการด้านผÙ้ส่งมอบ บุคลากร คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ต้นทุน และการเงิน 

   รวมถÖง

  • ผลสัมÄทธิìด้านการกำากับดÙแลและการป¯ิบัติตามก®ระเบียบข้อบังคับ 

  องค์กรควรจำาแนกข้อมÙลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ เช่น จำาแนกตามตลาด ตามสายผลิตภัณฑ์ 

และตามกลุ่มบุคลากร

  การวิเคราะห์ หมายถÖง การกลั่นกรองสาระสำาคัÞของข้อมÙลและสารสนเทศออกมาเพื่อใช้สนับสนุน

การประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และนวัตกรรม  ในการวิเคราะห์ องค์กรจำาเปšนต้องใช้ข้อมÙล

เพื่อกำาหนดแนวโน้ม การคาดการณ์ ตลอดจนความเปšนเหตุเปšนผลกัน «Ö่งโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด

การวิเคราะห์จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการดำาเนินการโดย

รวม การปรับปรุงการป¯ิบัติการ การบรรลุผลการจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการ

ดำาเนินการกับระดับเทียบเคียงของคÙ่แข่ง หรือของ “วิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศ”
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  ในการปรับปรุงผลการดำาเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้ความสำาคัÞกับการ

เลือกและใช้ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการ 

  ทั้งนี้ ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่เลือกมาต้องเปšนตัวที่ดีที่สุดที่สะท้อนถÖงป˜จจัยที่นำาไปสÙ่ผลการดำาเนินการ

ที่ดีขÖ้นในด้านลÙกค้า การป¯ิบัติการ การเงิน และสังคมในภาพใหÞ่ กลุ่มตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุม

และเชื่อมโยงกับความต้องการของลÙกค้าและผลการดำาเนินการขององค์กรจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมด

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป‡าประสงค์ขององค์กร

 

  ตัววัดและดัชนีชี้วัดอาจมีความจำาเปšนต่อการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมÙลที่ได้จากกระบวนการติดตามอาจส่งผลให้เกิดการประเมินและปรับเปลี่ยนตัววัด

หรือดัชนีชี้วัดเหล่านั้น เพื่อให้สนับสนุนเป‡าประสงค์ขององค์กรยิ่งขÖ้น

¤ÇาÁรับ¼Ô´ªÍบµ‹Íสั§¤Áã¹Àา¾ãËญ‹

  ผÙ้นำาองค์กรควรให้ความสำาคัÞต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม 

และการคำานÖงถÖงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมในภาพใหÞ่ ผÙ้นำาควรเปšนแบบอย่างที่ดีในการ

ให้ความสำาคัÞเรื่องจริยธรรม การคุ้มครองป‡องกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของสาธารณะ

การคุ้มครองป‡องกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถÖงการป¯ิบัติการขององค์กรและ

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น องค์กรควรให้ความสำาคัÞต่อการอนุรักÉ์ทรัพยากรและการลดความ

สÙÞเสียตั้งแต่ต้นทาง การวางแผนจÖงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถÖงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขÖ้นจากการผลิต 

การกระจายผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การใช้และการกำาจัดผลิตภัณฑ์ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรป‡องกัน

มิให้เกิดป˜Þหา แก้ไขป˜Þหาที่เกิดขÖ้นอย่างตรงไปตรงมา และจัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จำาเปšน

เพื่อให้สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวอยÙ่เสมอ รวมทั้งรักÉาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของ

สาธารณะ

  ในหลายæ องค์กร ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำาคัÞมากในด้านความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการออกแบบมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและของเสียที่เปšนขยะทั่วไป

และขยะอุตสาหกรรม   ดังนั้น กลยุทธ์การออกแบบที่มีประสิทธิผลจÖงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถÖงความกังวล

และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขÖ้นเรื่อยæ

  องค์กรไม่ควรเพียงแต่ป¯ิบัติตามก®หมายและก®ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศ

เท่านั้น แต่ควรถือเอาข้อบังคับเหล่านั้นเปšนโอกาสในการปรับปรุง “ให้เหนือกว่าสิ่งที่จำาเปšนต้องป¯ิบัติตาม

ก®ระเบียบ”  
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  องค์กรควรยÖดถือการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรมในการดำาเนินงานและการมีป¯ิสัมพันธ์กับ

ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี ควรมีการกำาหนดข้อพÖงป¯ิบัติด้านจริยธรรมระดับสÙงและต้องมีการติดตามโดย

คณะกรรมการกำากับดÙแลองค์กร

  “การคำานÖงถÖงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมในภาพใหÞ่” หมายถÖง การแสดงภาวะผÙ้นำาและ

การสนับสนุนความต้องการที่สำาคัÞของสังคม เท่าที่ทำาได้ตามข้อจำากัดขององค์กร ความต้องการดังกล่าว 

อาจรวมถÖง ความต้องการปรับปรุงด้านการศÖกÉาและสุขอนามัยของชุมชน การทำาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

การเปšนแบบอย่างที่ดีของสังคมในประเด็นที่มีความสำาคัÞ การอนุรักÉ์ทรัพยากร การให้บริการชุมชน

การปรับปรุงวิธีป¯ิบัติขององค์กรและอุตสาหกรรม และการแบ่งป˜นสารสนเทศที่ไม่เปšนความลับทางธุรกิจ 

การแสดงภาวะผÙ้นำาใน°านะที่เปšนองค์กรต้นแบบสามารถส่งผลต่อสถาบันอื่น ทั้งภาครั°และเอกชน ในการ

สร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

  การจัดการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่ จำาเปšนต้องใช้ตัววัดที่เหมาะสม และความ

รับผิดชอบของภาวะผÙ้นำาสำาหรับตัววัดดังกล่าว

¡ารÁØ‹§à¹Œ¹·Õè¼ÅÅั¾¸�áÅÐ¡ารสรŒา§¤Ø³¤‹า

  การวัดผลการดำาเนินการขององค์กร จำาเปšนต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สำาคัÞ «Ö่งนำาไปใช้เพื่อสร้างคุณค่า

และรักÉาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞ ได้แก่ ลÙกค้า บุคลากร ผÙ้ถือหุ้น ผÙ้ส่งมอบ

คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ สาธารณะ และชุมชน การสร้างคุณค่าเพื่อผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞเหล่า

นี้ ทำาให้องค์กรสามารถสร้างความภักดีต่อองค์กร นำาไปสÙ่การเติบโตทางเศรÉ°กิจและช่วยเหลือสังคมด้วย   

  บางครั้งเป‡าหมายของการสร้างสมดุลทางคุณค่าอาจเปลี่ยนแปลงและอาจขัดแย้งกันได้ ดังนั้น 

กลยุทธ์ขององค์กรจÖงควรระบุความต้องการของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞไว้ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้

ว่า แผนและการป¯ิบัติต่างæ สนองความต้องการของทุก½†าย และหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อ

ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนÖ่ง การใช้ตัววัดผลการดำาเนินการแบบนำาและแบบตาม (Leading &

Lagging Measures) ร่วมกันอย่างสมดุล เปšนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อสารถÖงจุดเน้นสำาคัÞในระยะ

สั้นและระยะยาวขององค์กร การตรวจติดตามผลการดำาเนินการจริง และเปšนพื้น°านเพื่อการปรับปรุง

ผลลัพธ์
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ÁØÁÁÍ§ã¹àªÔ§รÐบบ

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินำาเสนอมุมมองในเชิงระบบเพื่อการจัดการองค์กรและกระบวนการที่

สำาคัÞให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสÙ่ผลการดำาเนินการที่เปšนเลิศ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด ค่านิยมหลัก และแนวทาง

การให้คะแนน เปšนองค์ประกอบพื้น°านกลไกการบÙรณาการระบบเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการผล

การดำาเนินการโดยรวมจะประสบความสำาเร็จได้ ต้องอาศัยการสังเคราะห์ ความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน และการบÙรณาการในประเด็นเ©พาะของแต่ละองค์กร   

  การสังเคราะห์ หมายถÖง การมองภาพรวมขององค์กรโดยใช้ความต้องการที่สำาคัÞของธุรกิจ รวมถÖง

ความสามารถพิเศÉ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนป¯ิบัติการ และระบบงาน 

  

  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน หมายถÖง การอาศัยความเชื่อมโยงที่สำาคัÞระหว่างข้อกำาหนด

ต่างæ ในหมวดต่างæ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำาให้มั่นใจว่าแผนงาน กระบวนการ ตัววัด 

และการป¯ิบัติการต่างæ มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

  

  การบÙรณาการเปšนการต่อยอดจากความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละ

ส่วนของระบบการจัดการผลการดำาเนินการขององค์กรมีการป¯ิบัติการอย่างเชื่อมโยงกันเต็มที่และให้ผลลัพธ์

ที่ต้องการ

  แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นในกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติ ในหน้า 10  

  มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถÖงการที่ผÙ้นำาระดับสÙงขององค์กรให้ความสำาคัÞต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์

และการมุ่งเน้นลÙกค้า «Ö่งหมายความว่า ผÙ้นำาระดับสÙงต้องตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และจัดการผลการ

ดำาเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์เปšนพื้น°าน   

  นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบ ยังหมายรวมถÖงการใช้ตัววัด ดัชนีชี้วัด ความสามารถพิเศÉ และ

ความรÙ้ขององค์กรเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สำาคัÞนั้น หมายถÖงการเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั้นเข้ากับระบบงานและ

กระบวนการที่สำาคัÞ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผล

การดำาเนินการโดยรวม และทำาให้ลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียพÖงพอใจ

  ดังนั้น มุมมองในเชิงระบบ หมายถÖง การจัดการทั้งองค์กร และการจัดการกับองค์ประกอบแต่ละ

ส่วน เพื่อบรรลุความสำาเร็จขององค์กร
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¤Ø³Åั¡É³Ðสíา¤ัญ¢Í§à¡³±�รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

1. à¡³±�ÁØ‹§à¹Œ¹¼ÅÅั¾¸�
 

 เกณฑ์มุ่งเน้นผลการดำาเนินการระดับองค์กรที่สำาคัÞ «Ö่งประกอบด้วย

  (1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์

  (2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า

  (3) ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

  (4) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

  (5) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ รวมถÖงการวัดผลการดำาเนินงานที่สำาคัÞขององค์กร

  (6) ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กร รวมถÖงการกำากับดÙแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหÞ่

  การใช้ตัววัดในมุมมองต่างæ เหล่านี้ร่วมกันเพื่อทำาให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรมีความสมดุล นั่นคือ 

ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนÖ่งเกินไประหว่างกลุ่มผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞ วัตถุประสงค์ หรือเป‡าประสงค์

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. à¡³±�äÁ‹ä´Œ¡íาË¹´ÇÔ¸Õ¡ารáÅÐสาÁาร¶»รับãªŒä´Œ 
 

 เกณฑ์ประกอบด้วยข้อกำาหนดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ไม่ได้กำาหนดว่า

	 	 • องค์กรควรมีโครงสร้างอย่างไร

	 	 • องค์กรควรหรือไม่ควรที่จะมีหน่วยงานด้านวางแผน ด้านจริยธรรม ด้านคุณภาพ หรือหน้าที่อื่นæ

	 	 • องค์กรควรบริหารหน่วยงานต่างæ ด้วยวิธีเดียวกัน   

  ป˜จจัยเหล่านี้แตกต่างกันไปตามองค์กรและสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการและกลยุทธ์ที่

ผันแปรไป

  เกณฑ์ไม่ได้กำาหนดวิธีการไว้ เพราะว่า

  (1) จุดมุ่งเน้นอยÙ่ที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่วิธีป¯ิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างองค์กร องค์กรควรมีการพั²นา

และแสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับใช้ได้ และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุตามข้อกำาหนด   การที่

เกณฑ์ไม่ได้กำาหนดวิธีการไว้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรทำาการปรับปรุง ทั้งอย่างค่อยเปšนค่อยไป

และอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้น°านด้วยนวัตกรรม

  (2) การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์กรขÖ้นอยÙ่กับป˜จจัยต่างæ เช่น ประเภท

และขนาดของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระดับองค์กร ระดับการพั²นาขององค์กร รวมทั้งขีดความสามารถและ

ความสำานÖกรับผิดชอบของบุคลากร
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  (3) การมุ่งเน้นข้อกำาหนดแทนที่จะเน้นวิธีป¯ิบัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ การสื่อสาร การ

แบ่งป˜นข้อมÙล ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบÙรณาการ ในขณะเดียวกันสนับสนุนให้เกิด

นวัตกรรมและแนวทางป¯ิบัติที่หลากหลาย

3. à¡³±�ส¹ับส¹Ø¹ÁØÁÁÍ§ã¹àªÔ§รÐบบà¾×èÍãËŒà»‡า»รÐส§¤�สÍ´¤ÅŒÍ§ä»ã¹
 á¹Ç·า§à´ÕÂÇ¡ั¹·ัé§Í§¤�¡ร
  

  มุมมองในเชิงระบบเพื่อให้เป‡าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เปšนราก°านของโครงสร้าง

ที่บÙรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิด โครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการให้คะแนน รวมทั้งการ

มุ่งเน้นผลลัพธ์ การเปšนเหตุและผล และการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างæ ของเกณฑ์

  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของเกณฑ์ เกิดจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการและกลยุทธ์

ขององค์กรที่มีการเชื่อมโยงและเสริม«Ö่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่าของลÙกค้า และผÙ้

มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผลดำาเนินการโดยรวม ดังนั้น การใช้ตัววัดเหล่านี้จÖงเปšนกรอบที่ทำาให้กิจกรรมต่างæ 

ดำาเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยไม่จำาเปšนต้องกำาหนดวิธีป¯ิบัติโดยละเอียด หรือการตัดสินใจแบบ

รวมศÙนย์ หรือการจัดการกระบวนการที่«ับ«้อนเกินไป ตัววัดเหล่านี้จÖงเปšนทั้งเครื่องมือในการสื่อสาร และ

เปšนพื้น°านในการถ่ายทอดเป‡าหมายของผลการดำาเนินการเพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร   

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนี้ทำาให้มั่นใจว่าจุดประสงค์ขององค์กรมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้องค์กรมีความคล่องตัว มีนวัตกรรม และมีการเอื้ออำานาจในการตัดสินใจ

  มุมมองในเชิงระบบเพื่อให้เป‡าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจะต้องมีการเชื่อมโยง

ระหว่างหัวข้อต่างæ ในเกณฑ์อยÙต่ลอดเวลา โดยเ©พาะอย่างย่ิงเม่ือกลยุทธ์และเป‡าประสงค์มีการเปล่ียนแปลง

ในเกณฑ์นี้ วงจรการเรียนรÙ้จากการป¯ิบัติเกิดขÖ้นโดยอาศัยข้อมÙลป‡อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์

  วงจรการเรียนรÙ้แบ่งเปšน 4 ขั้นตอน

  (1) การวางแผน «Ö่งรวมถÖงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัด และการถ่ายทอด เพื่อนำา

ข้อกำาหนดไปป¯ิบัติ (แนวทาง)

  (2) การป¯ิบัติตามแผน (การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ)

  (3) การตรวจประเมินความก้าวหน้าและการได้มา«Ö่งความรÙ้ใหม่ (รวมทั้งการเสาะหาโอกาสสำาหรับ

นวัตกรรม) (การเรียนรÙ้)

  (4) การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน ความกลมกลืนระหว่างกระบวนการและหน่วยงาน

ป¯ิบัติการ และการเลือกตัววัดที่ดีขÖ้น (การบÙรณาการ)
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4. à¡³±�ส¹ับส¹Ø¹¡ารµรÇ¨»รÐàÁÔ¹·Õèà¹Œ¹à»‡า»รÐส§¤�
  

  เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วย ระบบการตรวจประเมิน«Ö่งแยกเปšน 2 ส่วน ดังนี้

  (1) ข้อกำาหนด «Ö่งเน้นที่ผลการดำาเนินการ 18 หัวข้อ   

  (2) แนวทางการให้คะแนน อธิบายถÖงมิติต่างæ ของการตรวจประเมิน ได้แก่ กระบวนการ และ

ผลลัพธ์ รวมถÖงป˜จจัยที่สำาคัÞต่างæ ที่ใช้ในการตรวจประเมินในแต่ละมิติ ดังนั้น การตรวจประเมินจÖงช่วย

ให้องค์กรทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามข้อกำาหนดทั้ง 18 หัวข้อ และตามระดับความสมบÙรณ์

ของกระบวนการและผลการดำาเนินการที่กำาหนดไว้ในแนวทางการให้คะแนน ด้วยเหตุนี้ การตรวจประเมิน

จÖงนำาไปสÙ่การป¯ิบัติการเพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินการในทุกด้าน ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. (เกณฑ์มุ่งเน้น

ผลลัพธ์) การตรวจประเมินจÖงเปšนเครื่องมือการจัดการที่มีประโยชน์มากกว่าการทบทวนผลการดำาเนินการ

ทั่วไป และสามารถปรับใช้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์กรหลายประเภท
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  อภิธานศัพท์ เปšนคำาจำากัดความและคำาอธิบายอย่างย่อของคำาต่างæ ที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ «Ö่งมีความ

สำาคัÞต่อการจัดการผลการดำาเนินการขององค์กร ผÙ้อ่านอาจสังเกตเห็นถÖงคำาศัพท์ที่สำาคัÞ«Ö่งปราก¯ในหมวด

ต่างæ ของเกณฑ์นี้ได้ง่ายขÖ้น เนื่องจากคำาศัพท์เหล่านี้จะมีการขีดเส้นใต้ เพื่อเปšนการระบุว่าคำาศัพท์ดังกล่าว

มีสารสนเทศเพิ่มเติม«Ö่งสามารถดÙเพิ่มเติมได้ในอภิธานศัพท์  

Action Plans : á¼¹»¯ÔบัµÔ¡าร

  “แผนป¯ิบัติการ” หมายถÖง แผนการดำาเนินการที่เ©พาะเจาะจง«Ö่งตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง

กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนป¯ิบัติการต้องระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และกรอบเวลา

ที่ต้องทำาให้สำาเร็จ การจัดทำาแผนป¯ิบัติการถือว่าเปšนขั้นตอนที่สำาคัÞอย่างยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มี

การกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป‡าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว เพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความ

เข้าใจและนำากลยุทธ์ไปป¯ิบัติอย่างมีประสิทธิผล ในเกณฑ์นี้ การถ่ายทอดแผนป¯ิบัติการเพื่อนำาไปป¯ิบัติ

ครอบคลุมถÖงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานต่างæ ในการถ่ายทอด

เพื่อนำาไปป¯ิบัติอาจจำาเปšนต้องให้การ½ƒกอบรมที่เ©พาะเจาะจงแก่พนักงานบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากร

ใหม่ด้วย

  ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของผÙ้ส่งมอบในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสÙง คือการ

สร้างและรักÉาการเปšนผÙ้นำาด้านราคา ดังนั้น แผนป¯ิบัติการควรเปšนการออกแบบกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพและการสร้างระบบบัÞชีที่ตรวจสอบต้นทุนในระดับกิจกรรม «Ö่งสอดคล้องกันไปในแนวทาง

เดียวกันทั่วทั้งองค์กร การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ อาจรวมถÖงการ½ƒกอบรมหน่วยงานและทีมงานในการจัด

ลำาดับความสำาคัÞตามต้นทุนและประโยชน์ การวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์กรจÖงควรเน้นที่การ

เพิ่มผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน และคุณภาพ 

  ดÙคำาจำากัดความของ “Strategic Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ ในหน้า 182-

183

Alignment : ¤ÇาÁสÍ´¤ÅŒÍ§ä»ã¹á¹Ç·า§à´ÕÂÇ¡ั¹

  “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถÖง ความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ 

สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การป¯ิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

เป‡าประสงค์ที่สำาคัÞขององค์กร ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จำาเปšนต้องมี

ความเข้าใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป‡าประสงค์ รวมทั้งต้องใช้ตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อช่วยใน

การวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกระบวนการ

ที่สำาคัÞ และระดับหน่วยงาน 

  ดÙคำาจำากัดความของ “Integration” “การบÙรณาการ” ประกอบ ในหน้า 174

ÍÀÔ¸า¹Èั¾·� (Glossary)
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Analysis : ¡ารÇÔà¤ราÐË�

  “การวิเคราะห์” หมายถÖง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมÙล เพื่อใช้เปšนพื้น°านในการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิผล 

  การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล การวิเคราะห์ระดับองค์กรโดย

รวม จะช่วยชี้นำาการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำางานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำาคัÞ

และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  ถÖงแม้ข้อเท็จจริงและข้อมÙลแต่ละตัวจะมีความสำาคัÞ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มีประสิทธิผลต่อ

การป¯ิบัติการหรือการจัดลำาดับความสำาคัÞเสมอไป เนื่องจากการป¯ิบัติการที่มีประสิทธิผลขÖ้นอยÙ่กับความ

เข้าใจในความสัมพันธ์ข้างต้น «Ö่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมÙล

Anecdotal : ÁÕสารส¹à·È¹ŒÍÂáÅÐäÁ‹ªั´à¨¹

  “มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน” หมายถÖง สารสนเทศด้านกระบวนการที่ขาดความเ©พาะเจาะจง

ในด้านวิธีการ ตัววัด กลไกการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ และป˜จจัยการประเมิน การปรับปรุง และการ

เรียนรÙ้ สารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจนนี้ มักเปšนการใช้ตัวอย่างและการอธิบายกิจกรรมแต่ละเรื่อง มากกว่า

กระบวนการที่เปšนระบบ 

  ตัวอย่างในการตอบ เรื่องวิธีการที่ผÙ้นำาระดับสÙงถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติในด้านผลการดำาเนินการ

ที่คาดหวัง การตอบที่มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน อาจอธิบายถÖงเหตุการณ์ที่ผÙ้นำาระดับสÙงคนหนÖ่งไป

ตรวจเยี่ยมสาขาต่างæ ขององค์กร   ส่วนการตอบด้วยกระบวนการที่เปšนระบบ จะอธิบายถÖงวิธีการที่ผÙ้นำา

ระดับสÙงทั้งหมดใช้ในการสื่อสารถÖงผลการดำาเนินการที่คาดหวังไปยังทุกพ้ืนที่ทำาการและบุคลากรทุกคนอย่าง

สม่ำาเสมอ รวมทั้งอธิบายถÖงตัววัดที่ใช้ในการตรวจประเมินประสิทธิผลของวิธีการ รวมถÖงเครื่องมือและ

เทคนิคที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสาร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Systematic” “มีความเปšนระบบ” ในหน้า 183

Application Report : ราÂ§า¹ÇÔ¸Õ¡ารáÅÐ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹§า¹

  “รายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน” หมายถÖง เอกสารเพื่อใช้ในการสมัครรับรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ทั้งนี้ องค์กรที่สมัครจะต้องเปšนผÙ้ดำาเนินการจัดทำา และจัดส่งให้สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ภายในไม่เกินวันที่กำาหนด คือ วันที่ 15 สิงหาคม ของป‚ที่ยื่นสมัครขอรับรางวัล
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Approach : á¹Ç·า§

  “แนวทาง” หมายถÖง วิธีการที่องค์กรดำาเนินการเพื่อตอบสนองข้อกำาหนดของหัวข้อต่างæ ในเกณฑ์

นี้ แนวทาง หมายรวมถÖงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกำาหนดของหัวข้อ และสภาพแวดล้อมการดำาเนิน

งานขององค์กร รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น 

  แนวทาง เปšนมิติหนÖ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6   

  ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 190-201 

Basic Requirements : ¢ŒÍ¡íาË¹´¾×é¹°า¹

  “ข้อกำาหนดพื้น°าน” หมายถÖง เรื่องที่ผÙ้ใช้เกณฑ์ต้องอธิบาย เมื่อตอบคำาถามเกี่ยวกับแนวคิดที่เปšน

แก่นสารที่สำาคัÞของหัวข้อนั้น ข้อกำาหนดพื้น°านเปšนสาระสำาคัÞที่เปšนพื้น°านของหัวข้อนั้นæ (ตัวอย่างเช่น 

แนวทางสำาหรับการจัดทำากลยุทธ์สำาหรับหัวข้อ 2.1)  

  ในเกณฑ์นี้ ข้อกำาหนดพื้น°านของแต่ละหัวข้อแสดงไว้ที่ “ชื่อหัวข้อ” 

  ดÙตัวอย่างรÙปแบบของหัวข้อในหน้า 109

Benchmarks  : รÐ´ับà·ÕÂบà¤ÕÂ§

  “ระดับเทียบเคียง” หมายถÖง กระบวนการและผลลัพธ์ «Ö่งมีผลการดำาเนินการและวิธีป¯ิบัติที่เปšน

เลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลÖงกันภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม องค์กรเข้าร่วมการจัดระดับเทียบเคียง 

เพื่อให้เข้าใจถÖงผลการดำาเนินการระดับโลกในป˜จจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด

  ระดับเทียบเคียง เปšนรÙปแบบหนÖ่งของข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบอื่นæ รวมถÖง

ข้อมÙลอุตสาหกรรม«Ö่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม (ส่วนมากเปšนค่าเ©ลี่ยของอุตสาหกรรม) ข้อมÙลผลการดำาเนิน

การของคÙ่แข่ง และการเปรียบเทียบกับองค์กรที่คล้ายคลÖงกันที่อยÙ่ในพื้นที่ภÙมิศาสตร์เดียวกัน หรือที่นำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการคล้ายกันในพื้นที่ภÙมิศาสตร์อื่น

Capability,  Workforce : ¢Õ´¤ÇาÁสาÁาร¶, บØ¤Åา¡ร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Workforce Capability” “ขีดความสามารถของบุคลากร” ในหน้า 186

Capacity, Workforce : Íัµรา¡íาÅั§, บØ¤Åา¡ร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Workforce Capacity” “อัตรากำาลังบุคลากร” ในหน้า 186
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Collaborators : ¤Ù‹¤ÇาÁร‹ÇÁÁ×ÍÍÂ‹า§äÁ‹à»š¹·า§¡าร

  “คÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ” หมายถÖง หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการดำาเนิน

การกับองค์กร ที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วน หรือผÙ้ที่ร่วมดำาเนินการเปšนครั้งคราวเมื่อมี

เป‡าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกัน โดยทั่วไป ความร่วมมือในลักÉณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรÙป

แบบที่เปšนทางการ 

  ดÙคำาจำากัดความของ “Partners” “คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ” หน้า 177

Core Competency : ¤ÇาÁสาÁาร¶¾ÔàÈÉ

  “ความสามารถพิเศÉ” หมายถÖง เรื่องที่องค์กรมีความชำานาÞที่สุด ความสามารถพิเศÉขององค์กร 

เปšนขีดความสามารถที่สำาคัÞเชิงกลยุทธ์ เปšนแกนหลักที่ทำาให้องค์กรบรรลุพันธกิจ «Ö่งสร้างความได้เปรียบใน

ตลาดให้แก่องค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ ความสามารถพิเศÉ มักเปšนสิ่งที่คÙ่แข่ง หรือผÙ้ส่งมอบ

และคÙค่วามร่วมมืออย่างเปšนทางการลอกเลียนแบบได้ยาก และความสามารถพิเศÉขององค์กรอาจสร้างความ

ได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน

  ความสามารถพิเศÉ อาจเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาÞในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร 

ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเ©พาะ (เช่น การเข้า«ื้อกิจการ)

Customer : ÅÙ¡¤Œา

  “ลÙกค้า” หมายถÖง ผÙ้ใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการขององค์กร (เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” ในเกณฑ์)

หรืออาจจะเปšนผÙ้ใช้ในอนาคต ลÙกค้า รวมถÖงผÙ้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง และผÙ้«ื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายต่อ เช่น 

ผÙ้จัดจำาหน่าย ตัวแทน หรือบริÉัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเปšนส่วนประกอบหนÖ่งของผลิตภัณฑ์นั้น เกณฑ์นี้

กล่าวถÖงลÙกค้าอย่างกว้างæ ครอบคลุมถÖงลÙกค้าในป˜จจุบัน ลÙกค้าในอนาคต และลÙกค้าของคÙ่แข่งด้วย

  ความเปšนเลิศที่มุ่งเน้นลÙกค้า เปšนค่านิยมหลักประการหนÖ่งของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่½˜ง

อยÙ่ในความเชื่อและพÄติกรรมขององค์กรที่มีผลการดำาเนินการที่ดี การมุ่งเน้นลÙกค้ามีผลกระทบและควร

บÙรณาการในทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ระบบงาน และกระบวนการทำางาน และผลลัพธ์ทางธุรกิจของ

องค์กร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Stakeholders” “ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในหน้า 181 เพื่อให้ทราบถÖงความ

สัมพันธ์ระหว่างลÙกค้าและบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการขององค์กร
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Customer Engagement : ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§ÅÙ¡¤Œา
 

  “ความผÙกพันของลÙกค้า” หมายถÖง แรงหนุนของลÙกค้าที่ทุ่มให้กับยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ขององค์กร   ทั้งนี้ 

ขÖ้นกับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ลÙกค้ายังคงใช้ผลิตภัณฑ์   

  ลักÉณะของความผÙกพัน รวมถÖงการรักÉาลÙกค้าไว้และความภักดีของลÙกค้า ความเต็มใจของลÙกค้า

ในการทำาธุรกิจกับองค์กร และความเต็มใจของลÙกค้าในการสนับสนุนอย่างเต็มที่และแนะนำายี่ห้อ รวมทั้ง

ผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นรÙ้จัก

Cycle Time : รÍบàÇÅา 
  

  “รอบเวลา” หมายถÖง เวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุตามข้อผÙกพันหรือทำางานให้เสร็จสมบÙรณ์ การวัดด้าน

เวลามีบทบาทสำาคัÞในเกณฑ์นี้ เพราะผลการดำาเนินการด้านเวลามีความสำาคัÞอย่างยิ่งต่อการปรับปรุง

ความสามารถในการแข่งขันและผลการดำาเนินการโดยรวม   

  “รอบเวลา” หมายถÖง เวลาที่ใช้ในการดำาเนินการในทุกแง่มุม การปรับปรุงรอบเวลา อาจรวมถÖง

เวลาที่ใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สÙ่ตลาด เวลาในการทำาตามคำาสั่ง«ื้อ เวลาในการส่งมอบ เวลาในการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เวลาในการตอบสนองลÙกค้า และตัววัดด้านเวลาที่สำาคัÞอื่นæ

Deployment : ¡าร¶‹าÂ·Í´à¾×èÍ¹íาä»»¯ÔบัµÔ

  “การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ” หมายถÖง ความครอบคลุมและทั่วถÖง ของการนำาแนวทางไปดำาเนิน

การเพื่อตอบสนองข้อกำาหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและ

ความลÖกในการนำาแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร 

  การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ เปšนมิติหนÖ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6   

  ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 

190-201

Diversity : ¤ÇาÁËÅา¡ËÅาÂ

  “ความหลากหลาย” หมายถÖง การให้คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของบุคลากร «Ö่ง

ครอบคลุมถÖงตัวแปรต่างæ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัÞชาติ ความพิการ แนวโน้มทางเพศ อายุและ

พÄติกรรมที่แตกต่างกันตามยุคสมัย การศÖกÉา ถิ่นกำาเนิด และทักÉะ รวมทั้งความแตกต่าง ทางความคิด

ความคิดเห็น สาขาการศÖกÉา และมุมมอง
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  ในเกณฑ์นี้ หมายถÖง ความหลากหลายของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลÙกค้า   

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทั้งสองเรื่องนี้ จะเพิ่มโอกาสในการมีผลการดำาเนินการที่ดี สร้าง

ความพÖงพอใจให้แก่ลÙกค้า บุคลากร และชุมชน รวมทั้งสร้างความผÙกพันกับลÙกค้าและบุคลากร

Effective : »รÐสÔ·¸Ô¼Å
  

  “ประสิทธิผล” หมายถÖง การประเมินว่ากระบวนการหรือมาตรการท่ีใช้สามารถตอบสนองจุดประสงค์

ที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่า

  (1) แนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร และองค์กร 

   สามารถถ่ายทอดเพื่อนำาแนวทางไปป¯ิบัติได้ดีเพียงใด หรือ

  (2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้

Empowerment : ¡ารàÍ×éÍÍíา¹า¨ã¹¡ารµั´สÔ¹ã¨

  “การเอื้ออำานาจในการตัดสินใจ” หมายถÖง การให้อำานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ

การป¯ิบัติการแก่บุคลากร การเอื้ออำานาจในการตัดสินใจจะส่งผลให้การตัดสินใจกระทำาโดยผÙ้ที่อยÙ่ใกล้หน้า

งานมากที่สุด «Ö่งเปšนผÙ้มีความรÙ้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น 

  การเอื้ออำานาจในการตัดสินใจมีจุดมุ่งหมายในการช่วยบุคลากรให้สามารถสร้างความพÖงพอใจให้แก่

ลÙกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการดำาเนินการ

ขององค์กร บุคลากรที่ได้รับอำานาจในการตัดสินใจจะต้องมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น 

องค์กรจÖงต้องจัดให้มีสารสนเทศที่ทันกาลและเปšนประโยชน์

Engagement, Customer : ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹, ÅÙ¡¤Œา

  ดÙคำาจำากัดความของ “Customer Engagement” “ความผÙกพันของลÙกค้า” ในหน้า 169

Engagement, Workforce : ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹, บØ¤Åา¡ร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Workforce Engagement” “ความผÙกพันของบุคลากร” ในหน้า 186
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Ethical Behavior : ¡าร»รÐ¾ÄµÔ»¯ÔบัµÔÍÂ‹า§ÁÕ¨รÔÂ¸รรÁ
  

  “การประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมายถÖง วิธีการที่องค์กรทำาให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจ

การป¯ิบัติการ และการป¯ิสัมพันธ์กับผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปšนไปตามหลักจรรยาบรรณขององค์กรและหลัก

การด้านวิชาชีพ หลักการเหล่านี้ ควรสนับสนุนก®หมายและก®ระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดของ

องค์กร รวมทั้งเปšนพื้น°านสำาหรับค่านิยมและวั²นธรรมองค์กร «Ö่งจะตัดสิน “ความถÙก” และ “ความผิด”

  ผÙ้นำาระดับสÙงควรประพÄติตนเปšนแบบอย่างที่ดีของการประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม หลักการ

นี้ ประยุกต์ใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร ตั้งแต่บุคลากรชั่วคราวจนถÖงคณะกรรมการบริหาร และจำาเปšน

ต้องมีการสื่อสารและส่งเสริมอย่างสม่ำาเสมอ แม้ว่าจะไม่มีรÙปแบบที่ยอมรับทั่วกันของพÄติกรรมที่มีจริยธรรม

ก็ตาม ผÙ้นำาระดับสÙงควรทำาให้มั่นใจว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ

หลักจริยธรรม มีการป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร ผÙ้ถือหุ้น ลÙกค้า

คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ ผÙ้ส่งมอบ และชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยÙ่

  บางองค์กรอาจมองว่าหลักจริยธรรมเปšนกรอบที่ทำาให้มีการจำากัดพÄติกรรม แต่การกำาหนดหลัก

จริยธรรมที่ออกแบบเปšนอย่างดีและชัดเจน จะเอื้ออำานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรเพื่อให้สามารถตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขÖ้น

Goals : à»‡า»รÐส§¤�

  “เป‡าประสงค์” หมายถÖง สภาพในอนาคตหรือระดับผลของการดำาเนินการที่องค์กรต้องการบรรลุ   

เป‡าประสงค์เปšนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป‡าประสงค์เปšนจุดหมายปลายทางที่ชี้นำาการป¯ิบัติการ   

  เป‡าประสงค์เชิงปริมาณที่แสดงค่าเปšนจุดหรือเปšนช่วงที่เปšนตัวเลข มักเรียกว่า “เป‡าหมาย”

เป‡าหมายอาจเปšนการคาดการณ์จากข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมÙลเชิงแข่งขัน   

  “เป‡าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals)” หมายถÖง การปรับปรุงที่สำาคัÞหรือการปรับปรุง

อย่าง “ก้าวกระโดด” ในเรื่องที่สำาคัÞอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จในอนาคตขององค์กร

  ประโยชน์ของเป‡าประสงค์ รวมถÖง

  • การทำาให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนป¯ิบัติการมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดความ

   สำาเร็จได้

  • การสนับสนุนการทำางานเปšนทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน

  • การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป‡าหมายที่

   ท้าทายอย่างยิ่ง

  • การเปšนพื้น°านสำาหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล
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Governance : ¡าร¡íา¡ับ´ÙáÅ

  “การกำากับดÙแล” หมายถÖง ระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมต่างæ ในการปกครององค์กร 

รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างæ ของเจ้าของหรือผÙ้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร และผÙ้นำาระดับสÙงของ

องค์กร    

  ก®บัตรองค์กร (Corporate Charters) ก®ระเบียบที่บังคับใช้ (By-laws) และนโยบายขององค์กร

จะระบุเปšนลายลักÉณ์อักÉรถÖงสิทธิและความรับผิดชอบของผÙ้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอธิบายถÖงวิธีการ

กำาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้างหลักประกันในด้าน

  (1) ความรับผิดชอบต่อเจ้าของ/ผÙ้ถือหุ้น และผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

  (2) ความโปร่งใสของการป¯ิบัติการ และ

  (3) การป¯ิบัติอย่างยุติธรรมต่อผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

  กระบวนการต่างæ ด้านการกำากับดÙแล อาจรวมถÖงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ การตรวจติดตาม

และประเมินผลการดำาเนินการของผÙ้บริหารสÙงสุดขององค์กร การกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ

ระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเป�ดเผย

ข้อมÙลข่าวสาร รวมทั้งการรายงานการดำาเนินการแก่ผÙ้ถือหุ้น การทำาให้มั่นใจว่าการกำากับดÙแล มีประสิทธิผล

มีความสำาคัÞต่อความเชื่อถือของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนต่อประสิทธิผลขององค์กร

High-Performance Work : ¡าร·íา§า¹·ÕèãËŒ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร·Õè´Õ

  คำาว่า “การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี” หมายถÖง กระบวนการทำางานที่มุ่งให้ผลการดำาเนิน

การขององค์กรและบุคลากรมีระดับสÙงขÖ้นเรื่อยæ อย่างเปšนระบบ โดยรวมถÖงผลการดำาเนินการด้านคุณภาพ 

ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม และรอบเวลา «Ö่งจะส่งผลให้การให้บริการแก่ลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้

ส่วนเสียดีขÖ้น

  แนวทางที่นำาไปสÙ่การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี มีรÙปแบบ หน้าที่ และระบบจÙงใจที่แตกต่าง

กันไป การทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดีเน้นที่การสร้างความผÙกพันกับบุคลากร «Ö่งประกอบด้วยการ

ร่วมมือกันระหว่าง½†ายบริหารและบุคลากร «Ö่งอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ทำาหน้าที่ต่อรองให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน มักเกี่ยวข้องกับทีมงานต่างæ การเอื้ออำานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร ความรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง การนำาข้อมÙลของบุคลากรมาใช้ในการวางแผน  การสร้างทักÉะและการเรียนรÙ้ในระดับบุคคล

และระดับองค์กร การเรียนรÙ้จากองค์กรอื่น ความยืดหยุ่นในการออกแบบภาระงานและการมอบหมายงาน

โครงสร้างองค์กรแนวราบ (Flattened Organizational Structure) เพื่อให้มีการกระจายอำานาจในการ

ตัดสินใจ และการตัดสินใจกระทำาโดยผÙ้ที่อยÙ่ใกล้หน้างานมากที่สุด รวมทั้งการใช้ตัววัดผลการดำาเนินการ

อย่างมีประสิทธิผล รวมถÖงการเปรียบเทียบผลการดำาเนินการ
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  องค์กรที่มีผลการดำาเนินการที่ดีส่วนใหÞ่ใช้สิ่งจÙงใจทั้งที่เปšนตัวเงินและไม่เปšนตัวเงิน โดยพิจารณา

จากป˜จจัยต่างæ เช่น ผลการดำาเนินการขององค์กร สิ่งที่บุคคลและกลุ่มทำาให้องค์กร และการเพิ่มทักÉะ   

นอกจากนี้ กระบวนการทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี ต้องพยายามทำาให้โครงสร้างองค์กร ความสามารถ

พิเศÉ งาน ภาระงาน การพั²นาบุคลากร และการให้สิ่งจÙงใจมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

How : ÍÂ‹า§äร

  “อย่างไร” หมายถÖง ระบบและกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุพันธกิจ ในการตอบคำาถาม 

“อย่างไร” ในข้อกำาหนดของหัวข้อในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)

  

  คำาอธิบายกระบวนการควรรวมถÖงสารสนเทศ เช่น แนวทาง (วิธีการและตัววัด) การถ่ายทอดเพื่อ

นำาไปป¯ิบัติ การเรียนรÙ้ และการบÙรณาการด้วย

 

Indicators : ´ัª¹ÕªÕéÇั´

  ดÙคำาจำากัดความของ “Measures and Indicators” “ตัววัดและดัชนีชี้วัด” ในหน้า 176

Innovation : ¹Çัµ¡รรÁ

  “นวัตกรรม” หมายถÖง การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัÞเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ

ประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมÙลค่าใหม่ให้แก่ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเปšนการรับเอาความคิด 

กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ «Ö่งอาจเปšนของใหม่หรือนำามาปรับใช้

เพื่อการใช้งานในรÙปแบบใหม่

  ผลลัพธ์ของนวัตกรรม เปšนการ©ีกแนวหรือการเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ 

หรือกระบวนการ

  นวัตกรรมที่ประสบความสำาเร็จในระดับองค์กร เปšนกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่

เกี่ยวข้องกับการพั²นาและการแบ่งป˜นความรÙ้ การตัดสินใจที่จะดำาเนินการ การดำาเนินการ การประเมินผล 

และการเรียนรÙ้ แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่

สำาคัÞขององค์กร «Ö่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปšนการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือ

การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถÖงการเปลี่ยนแปลงพื้น°านของโครงสร้างองค์กร 

หรือรÙปแบบธุรกิจเพื่อให้บรรลุงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขÖ้น
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Integration : ¡ารบÙร³า¡าร

  “การบÙรณาการ” หมายถÖง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การป¯ิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป‡าประสงค์ที่สำาคัÞขององค์กร

การบÙรณาการที่มีประสิทธิผล เปšนมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และจะสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อ

การดำาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปšนหนÖ่ง

เดียวอย่างสมบÙรณ์

  ดÙคำาจำากัดความของ “Alignment” “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” ประกอบ ในหน้า 165

  การบÙรณาการเปšนมิติหนÖ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

บÙรณาการ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 190-201

Key : ·Õèสíา¤ัญ

  “ที่สำาคัÞ” หมายถÖง ส่วนประกอบหรือป˜จจัยต่างæ ที่สำาคัÞมากหรือสำาคัÞที่สุด ที่มีความสำาคัÞ

อย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกล่าวถÖง

ความท้าทายที่สำาคัÞ แผนงานที่สำาคัÞ กระบวนการทำางานที่สำาคัÞ และตัววัดที่สำาคัÞ «Ö่งเปšนสิ่งที่มีความ

สำาคัÞที่สุดต่อความสำาเร็จขององค์กร สิ่งเหล่านี้เปšนองค์ประกอบที่สำาคัÞในการมุ่งไปสÙ่หรือตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Knowledge Assets : สÔ¹·รั¾Â�·า§¤ÇาÁรÙŒ

  “สินทรัพย์ทางความรÙ้” หมายถÖง ทรัพยากรทางป˜ÞÞาที่มีการสั่งสมภายในองค์กร โดยเปšนความรÙ้ที่

ทั้งองค์กรและบุคลากรเก็บรวบรวมไว้ในรÙปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรÙ้ ความเข้าใจ ความจำา 

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทักÉะด้านการรับรÙ้และด้านเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถต่างæ

  องค์กร บุคลากร «อ¿ต์แวร์ สิทธิบัตร °านข้อมÙล เอกสาร แนวทางป¯ิบัติ นโยบายและวิธีป¯ิบัติ 

รวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเปšนที่เก็บสินทรัพย์ทางความรÙ้ขององค์กรไว้ 

  สินทรัพย์ทางความรÙ้ ไม่เพียงแต่มีอยÙ่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีอยÙ่ที่ลÙกค้า ผÙ้ส่งมอบ และคÙ่ความ

ร่วมมืออย่างเปšนทางการด้วย 

  สินทรัพย์ทางความรÙ้เปšน “ความรÙ้ในภาคป¯ิบัติ” (Know How) ที่องค์กรสามารถนำาไปเพื่อใช้

ประโยชน์ เพื่อลงทุน และเพื่อการเติบโต การสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรÙ้ จÖงเปšนส่วนประกอบ

สำาคัÞสำาหรับองค์กรในการสร้างคุณค่าให้แก่ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และช่วยรักÉาความได้เปรียบ

เชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
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Leadership System : รÐบบ¡าร¹íาÍ§¤�¡ร 

  “ระบบการนำาองค์กร” หมายถÖง วิธีการบริหารที่ผÙ้นำาระดับสÙงนำามาใช้ทั้งอย่างเปšนทางการและไม่

เปšนทางการทั่วทั้งองค์กร «Ö่งเปšนพื้น°านและวิธีที่ใช้ตัดสินใจที่สำาคัÞ การสื่อสาร และการนำาไปป¯ิบัติ รวม

ถÖงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ  การสื่อสาร 2 ทิศทาง  การเลือกและการพั²นาผÙ้นำาและผÙ้จัดการ  

รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม การประพÄติป¯ิบัติอย่างมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังต่อผลการ

ดำาเนินการ

  ระบบการนำาองค์กรที่มีประสิทธิผล ต้องคำานÖงถÖงความสามารถและความต้องการของบุคลากรและ

ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และต้องตั้งความคาดหวังต่อผลการดำาเนินการและการปรับปรุงผลการดำาเนินการให้

สÙง ระบบการนำาองค์กรสร้างความภักดีและการทำางานเปšนทีม โดยขÖ้นอยÙ่กับวิสัยทัศน์และค่านิยม รวมทั้ง

การมุ่งไปสÙ่เป‡าประสงค์ร่วมขององค์กร ระบบการนำาองค์กรกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มและการเสี่ยง

ที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัÞชาตามจุดประสงค์และหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการ

บังคับบัÞชาที่มีขั้นตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน ระบบการนำาองค์กรที่มีประสิทธิผล ต้องมีกลไกที่ผÙ้นำาใช้

ในการตรวจประเมินตนเอง การรับข้อมÙลป‡อนกลับ และการปรับปรุง

Learning : ¡ารàรÕÂ¹รÙŒ

  “การเรียนรÙ้” หมายถÖง ความรÙ้หรือทักÉะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศÖกÉา ประสบการณ์ และ

นวัตกรรม ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถÖงการเรียนรÙ้ทั้งสองส่วน คือ การเรียนรÙ้ระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล การเรียนรÙ้ระดับองค์กรได้มาจากการวิจัยและพั²นา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความ

คิดและข้อมÙลจากบุคลากรและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งป˜นวิธีป¯ิบัติที่เปšนเลิศ และการจัดระดับเทียบ

เคียง การเรียนรÙ้ระดับบุคคลได้มาจากการศÖกÉา การ½ƒกอบรม และโอกาสในการพั²นาเพื่อความเจริÞ

ก้าวหน้าของแต่ละบุคคล

  เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรÙ้ ควรถÙกปลÙก½˜งอยÙ่ในวิถีการทำางานขององค์กร «Ö่งส่งผลให้เกิด

การได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรและบุคลากร ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมของ “การเรียนรÙ้ระดับ

องค์กรและระดับบุคคล” ในค่านิยมหลักและแนวคิด ในหน้า 151-161

  การเรียนรÙ้ เปšนมิติหนÖ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 

  ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรÙ้ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 190-201

Levels : รÐ´ับ
  

  “ระดับ” หมายถÖง สารสนเทศที่เปšนตัวเลขที่ทำาให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการดำาเนินการขององค์กร

อยÙ่ในตำาแหน่งหรืออันดับใดในมาตราวัดที่เหมาะสม ระดับผลการดำาเนินการทำาให้สามารถตรวจประเมินผล

เปรียบเทียบกับผลการดำาเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป‡าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่นæ ที่เหมาะสม
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Measures and Indicators : µัÇÇั´áÅÐ´ัª¹ÕªÕéÇั´

  “ตัววัดและดัชนีชี้วัด” หมายถÖง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจำานวนป˜จจัยนำาเข้า ผลผลิต และผลการ

ดำาเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดำาเนินการขององค์กร

โดยรวม ตัววัดและดัชนีชี้วัดอาจเปšนแบบง่ายæ (ได้จากการวัดแต่ละครั้ง) หรือแบบหลายตัวประกอบกัน

  เกณฑ์ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างตัววัดและดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม บางคนชอบใช้คำาว่า 

“ดัชนีชี้วัด” 

  (1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินการ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของผลการดำาเนินการ

   นั้น (เช่น จำานวนข้อร้องเรียน เปšนดัชนีชี้วัดของความไม่พÖงพอใจ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรง

   ของความไม่พÖงพอใจ) และ 

  (2) เมื่อการวัดนั้นเปšนตัวทำานาย (ดัชนีชี้วัดนำา - Leading Indicator) ของผลการดำาเนินการด้าน

   อื่นæ ที่มีนัยสำาคัÞมากกว่า (เช่น ความพÖงพอใจของลÙกค้าที่เพิ่มขÖ้นอาจเปšนดัชนีชี้วัดนำาของ

   การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด)

Mission : ¾ั¹¸¡Ô¨ 

  “พันธกิจ” หมายถÖง หน้าที่โดยรวมขององค์กร พันธกิจ เปšนการตอบคำาถามว่า “องค์กรพยายาม

บรรลุอะไร” พันธกิจอาจกำาหนดลÙกค้าหรือตลาดที่องค์กรให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นหรือพิเศÉของ

องค์กร หรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้

Multiple Requirements : ¢ŒÍ¡íาË¹´µ‹า§æ 

  “ข้อกำาหนดต่างæ” หมายถÖง คำาถามย่อยæ ที่ผÙ้ใช้เกณฑ์ต้องตอบในแต่ละประเด็นพิจารณา คำาถาม

เหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อกำาหนดในแต่ละหัวข้อ 

  ดÙตัวอย่างรÙปแบบของหัวข้อ ในหน้า 109

Overall Requirements : ¢ŒÍ¡íาË¹ ấ´ÂรÇÁ

  “ข้อกำาหนดโดยรวม” หมายถÖง เรื่องต่างæ ที่ผÙ้ใช้เกณฑ์ต้องอธิบาย เมื่อตอบคำาถามเกี่ยวกับสาระ

สำาคัÞของแต่ละหัวข้อน้ัน ข้อกำาหนดโดยรวมจะแสดงถÖงนัยสำาคัÞท่ีปราก¯อยÙใ่นประเด็นพิจารณาในแต่ละ

หัวข้อ ในเกณฑ์นี้ ข้อกำาหนดโดยรวมของแต่ละหัวข้อแสดงด้วยประโยคนำาเรื่อง «Ö่งพิมพ์ด้วยอักÉรตัวหนา 

  ดÙตัวอย่างรÙปแบบของหัวข้อ ในหน้า 109
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Partners : ¤Ù‹¤ÇาÁร‹ÇÁÁ×ÍÍÂ‹า§à»š¹·า§¡าร

  “คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ” หมายถÖง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สำาคัÞที่ตกลงทำางานร่วมกับ

องค์กร เพื่อให้บรรลุเป‡าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินการ โดยทั่วไป มักเปšนความร่วมมือ

ในลักÉณะที่เปšนทางการ เพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เ©พาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ หรือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เ©พาะอย่าง 

  โดยปกติ ความร่วมมืออย่างเปšนทางการมักมีกำาหนดช่วงเวลา และคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ

มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทและผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน 

  ดÙคำาอธิบายของ “Collaborators” “คÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ” ประกอบ ในหน้า 168

Performance : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร

  “ผลการดำาเนินการ” หมายถÖง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และลÙกค้า «Ö่ง

ทำาให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเป‡าประสงค์ มาตร°าน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และองค์กรอื่นæ ผลการ

ดำาเนินการอาจแสดงในรÙปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครอบคลุมผลการดำาเนินการ 4 ด้าน ได้แก่

  (1)  ผลิตภัณฑ์

  (2)  การมุ่งเน้นลÙกค้า

  (3)  การเงินและตลาด

  (4)  การป¯ิบัติการ

    “ผลการดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์” หมายถÖง ผลการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับลักÉณะของตัววัด

และดัชนีชี้วัดของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำาคัÞต่อลÙกค้า ตัวอย่างเช่น ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ 

การส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียจากประสบการณ์ลÙกค้า และเวลาในการตอบสนองการให้บริการ 

  ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¼Å¡íÒäÃ ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±�ÍÒ¨ÃÇÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§

â»Ãá¡ÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèµÍºÊ¹Í§ä´ŒÃÇ´àÃçÇã¹ÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹ ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¶Ö§ºŒÒ¹ ËÃ×Í¡ÒÃãªŒËÅÒÂÀÒÉÒã¹

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

  “ผลการดำาเนินการด้านการมุ่งเน้นลÙกค้า” หมายถÖง ผลการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัววัดและดัชนี

ชี้วัดในเรื่องการยอมรับ ป¯ิกิริยา และพÄติกรรมของลÙกค้า ตัวอย่างเช่น การรักÉาลÙกค้าไว้ ข้อร้องเรียน 

และผลจากการสำารวจลÙกค้า
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  “ผลการดำาเนินการด้านการเงินและตลาด” หมายถÖง ผลการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัววัดและ

ดัชนีชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ และตำาแหน่งในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การเติบโต

ของสินทรัพย์ และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน มÙลค่าเพิ่มต่อพนักงาน อัตราส่วน

หนี้สินต่อทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กำาไรจากการดำาเนินงาน ผลการใช้งบประมาณ ปริมาณเงิน

ทุนสำารอง วงจรเงินสด ตัววัดอื่นæ ด้านความสามารถในการทำากำาไรและสภาพคล่อง และการเพิ่มส่วนแบ่ง

ตลาด 

  “ผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ” หมายถÖง ผลการดำาเนินการด้านบุคลากร ด้านการนำาองค์กร 

ด้านองค์กร และด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัววัดและดัชนีช้ีวัดด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ

รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสÙÞเสีย การลาออกของบุคลากร อัตราการ

½ƒกอบรมข้ามสายงาน การป¯ิบัติตามก®ระเบียบข้อบังคับ ความรับผิดชอบทางการเงิน และการมีส่วนร่วม

กับชุมชน ผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ อาจวัดในระดับหน่วยงาน ระดับกระบวนการที่สำาคัÞ และ

ระดับองค์กร

Performance Excellence : ¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร·Õèà»š¹àÅÔÈ

  “ผลการดำาเนินการที่เปšนเลิศ” หมายถÖง แนวทางการจัดการผลการดำาเนินการขององค์กรอย่าง

บÙรณาการ «Ö่งส่งผลให้เกิด

  (1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขÖ้นอยÙ่เสมอให้แก่ลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย «Ö่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน

   ขององค์กร

  (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม และ

  (3) การเรียนรÙ้ระดับองค์กรและระดับบุคคล

   เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำาเนินการที่เปšนเลิศ สามารถนำามาใช้เปšนกรอบการทำางาน 

และเครื่องมือในการตรวจประเมินที่ทำาให้เข้าใจถÖงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเปšนแนวทางในการ

วางแผน

Performance Projections : ¡าร¤า´¡าร³�¼Å¡าร´íาà¹Ô¹¡าร

  “การคาดการณ์ผลการดำาเนินการ” หมายถÖง การคาดคะเนผลการดำาเนินการในอนาคต การคาดการณ์

อาจอิงกับผลการดำาเนินการที่ผ่านมา หรือผลการดำาเนินการของคÙ่แข่ง หรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกัน

ได้หรือองค์กรต้องการให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่า หรือการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมท่ีมีพลวัต

หรือเป‡าประสงค์เพื่อผลการดำาเนินการในอนาคต นอกจากนั้น การคาดการณ์ เปšนการบÙรณาการการ

ประมาณการของอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กร รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าต้องมีการ

ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดหรือสร้างนวัตกรรมในเรื่องใด   
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  การคาดการณ์ผลการดำาเนินการ นอกจากจะกำาหนดเพื่อให้บรรลุเป‡าประสงค์แล้ว ยังอาจเปšนค่าที่

ใช้ทำานายระดับผลการดำาเนินการในอนาคตที่แสดงให้เห็นถÖงความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิÞในการบรรลุ

เป‡าประสงค์ ดังนั้น การคาดการณ์ผลการดำาเนินการจÖงเปšนเครื่องมือในการวางแผนที่สำาคัÞอย่างหนÖ่งของ

½†ายบริหาร

Process : ¡รÐบÇ¹¡าร 

  “กระบวนการ” หมายถÖง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเก่ียวข้องกับการผลิต (หรือบริการ)

ให้แก่ลÙกค้า (ผÙ้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทั่วไป กระบวนการเปšนขั้นตอนหรือกิจกรรมที่

มีลำาดับชัดเจน «Ö่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง 

มาทำางานร่วมกัน แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่สามารถดำาเนินงานได้โดยลำาพัง ดังนั้น จÖงต้องพิจารณา

ความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบกัน ในบางสถานการณ์ กระบวนการอาจต้องดำาเนินตาม

ลำาดับขั้นตอนที่กำาหนดไว้เ©พาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตามเอกสารวิธีป¯ิบัติการและข้อกำาหนด (ที่อาจเปšน

ทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน

  ในกรณีที่เปšนการบริการ โดยเ©พาะอย่างยิ่งเมื่อลÙกค้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการนั้น คำาว่า 

“กระบวนการ” จะมีความหมายที่กว้างมากขÖ้น (เช่น อาจต้องขยายความว่าต้องทำาอะไร «Ö่งรวมถÖงลำาดับ

ขั้นตอนก่อนหลังที่พÖงประสงค์หรือคาดหวังไว้) ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความสำาคัÞ การบริการจะต้องให้

สารสนเทศที่ช่วยให้ลÙกค้าเข้าใจและป¯ิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว   กระบวนการบริการดังกล่าว จำาเปšนต้อง

มีแนวทางสำาหรับผÙ้ให้บริการในการจัดการแก้ป˜Þหาเ©พาะหน้าที่เกี่ยวกับการกระทำาหรือพÄติกรรมของผÙ้รับ

บริการ

  ในงานที่ใช้ความรÙ้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพั²นา และการวิเคราะห์

คำาว่า “กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถÖงลำาดับขั้นตอนที่กำาหนดไว้อย่างเปšนทางการ แต่หมายความถÖง

ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการดำาเนินการที่ต้องใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่กำาหนดไว้ 

การประเมินผล และการรายงานผล ทั้งนี้ ลำาดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเปšนผลที่เกิดขÖ้นภายหลังที่มี

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว

  ในระบบการให้คะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะมีการตรวจประเมินถÖงระดับความ

สำาเร็จของกระบวนการ ระดับความสำาเร็จนี้อยÙ่บนพื้น°านของป˜จจัยทั้ง 4 ประการที่ใช้ประเมินแต่ละ

กระบวนการที่สำาคัÞขององค์กร ได้แก่ แนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ การเรียนรÙ้ และการบÙรณาการ

  ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 190-201
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Productivity : ¼ÅÔµÀา¾

  “ผลิตภาพ” หมายถÖง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  

  แม้คำาว่า “ผลิตภาพ” มักใช้กับป˜จจัยใดป˜จจัยหนÖ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) 

เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถนำาไปพิจารณาถÖงการใช้ทรัพยากร

ทั้งหมดในการสร้างผลผลิต  การวัด “ผลิตภาพโดยรวม” โดยใช้ตัววัดหลายตัวร่วมกัน ทำาให้สามารถประเมิน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ («Ö่งอาจรวมถÖงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น)

ว่ามีประโยชน์หรือไม่

Purpose : ¨Ø´»รÐส§¤�      

   “จุดประสงค์” หมายถÖง เหตุผลพื้น°านที่ทำาให้องค์กรดำารงอยÙ่ บทบาทหลักของจุดประสงค์ คือ

การกระตุ้นและชี้นำาองค์กรในการกำาหนดค่านิยม โดยปกติ จุดประสงค์มักจะกว้างและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

องค์กรในธุรกิจต่างกันอาจมีจุดประสงค์คล้ายคลÖงกัน ในขณะที่องค์กรในธุรกิจเดียวกันอาจมีจุดประสงค์

ต่างกัน

Results : ¼ÅÅั¾¸� 

  “ผลลัพธ์” หมายถÖง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่ได้จากการดำาเนินการตามข้อกำาหนดของหัวข้อ

ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดำาเนินการในป˜จจุบัน ผลการ

ดำาเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความสำาคัÞ

ของการปรับปรุงผลการดำาเนินการ รวมถÖงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับข้อกำาหนดด้านผลการ

ดำาเนินการที่สำาคัÞขององค์กร 

  ดÙคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 200-201

Segment : ส‹Ç¹ 

  “ส่วน” หมายถÖง ส่วนใดส่วนหนÖ่งของลÙกค้าทั้งหมด ของตลาด ของผลิตภัณฑ์ หรือของบุคลากร   

โดยปกติ “ส่วน” จะมีคุณลักÉณะร่วมกันที่สามารถจัดเปšนกลุ่มได้อย่างมีเหตุมีผล 

  ในหัวข้อในหมวดผลลัพธ์ คำาว่า “ส่วน” หมายถÖง ข้อมÙลด้านผลลัพธ์ที่แบ่งเปšนส่วนæ ในรÙปแบบที่

ทำาให้สามารถวิเคราะห์ผลการดำาเนินการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์กรสามารถกำาหนดป˜จจัยที่

เ©พาะเจาะจงของตนเองที่ใช้ในการแบ่งส่วนลÙกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร 



181for Performance Excellence

อภ
ิธา
นศ

ัพ
ท์	

(G
lo
ss
ar
y)

  ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน” มีความสำาคัÞอย่างยิ่งในการจำาแนกความต้องการและความคาดหวัง

เ©พาะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของกลุ่มลÙกค้า กลุ่มตลาด และกลุ่มบุคลากร และสำาคัÞอย่างยิ่งในการ

ทำาให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างæ ดังกล่าว   

  ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนตลาดอาจแบ่งตามช่องทางการจัดจำาหน่าย ขนาดธุรกิจ ภÙมิศาสตร์ หรือ

เทคโนโลยีที่ใช้ การแบ่งส่วนบุคลากรอาจแบ่งตามภÙมิศาสตร์ ทักÉะ ความต้องการ การมอบหมายงาน หรือ

การจำาแนกภาระงาน

 

Senior Leaders : ¼ÙŒ¹íารÐ´ับสÙ§

  “ผÙ้นำาระดับสÙง” หมายถÖง กลุ่มหรือทีมผÙ้บริหารระดับสÙงขององค์กร ในหลายæ องค์กร ผÙ้นำาระดับสÙง 

ประกอบด้วย ผÙ้บริหารสÙงสุดขององค์กรและผÙ้ที่รายงานตรงต่อผÙ้บริหารสÙงสุด

Stakeholders : ¼ÙŒÁÕส‹Ç¹ä´Œส‹Ç¹àสÕÂ

  “ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถÖง กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ จากการ

ป¯ิบัติการและความสำาเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัÞ รวมถÖงลÙกค้า บุคลากร

คÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ คÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ คณะกรรมการกำากับดÙแล ผÙ้ถือหุ้น

ผÙ้ส่งมอบ ผÙ้เสียภาÉี องค์กรที่ดÙแลก®ระเบียบข้อบังคับ ผÙ้กำาหนดนโยบาย ผÙ้ให้ทุนดำาเนินงาน และชุมนุมใน

ท้องถิ่นและสมาคมวิชาชีพ 

  ดÙคำาจำากัดความของ “Customer” “ลÙกค้า” ประกอบ ในหน้า 168

Strategic Advantages : ¤ÇาÁä´Œà»รÕÂบàªÔ§¡ÅÂØ·¸�

  “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” หมายถÖง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างæ ที่เปšนตัวตัดสินว่าองค์กร

จะประสบความสำาเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเปšนป˜จจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำาเร็จในเชิง

แข่งขันในป˜จจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน

  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก

  (1) ความสามารถพิเศÉ ที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มพÙนขีดความสามารถภายในขององค์กร และ

  (2) ทรัพยากรภายนอกที่สำาคัÞในเชิงกลยุทธ์ «Ö่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์

   กับองค์กรภายนอกและกับคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการ
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  เมื่อองค์กรเข้าใจที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้งสองแหล่งแล้ว องค์กรสามารถเพิ่มพÙน

ขีดความสามารถภายในท่ีเปšนเอกลักÉณ์นี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถที่เกื้อหนุนกันจากองค์กร

อื่น

  ดÙคำาจำากัดความของ “Strategic Challenges” “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” และ “Strategic

Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ เพื่อให้ทราบถÖงความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ «Ö่งเปšนสิ่งที่องค์กรระบุอย่างชัดเจนในการ

ตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว

Strategic Challenges : ¤ÇาÁ·Œา·าÂàªÔ§¡ÅÂØ·¸�

  “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถÖง แรงกดดันต่างæ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำาเร็จในอนาคต

ขององค์กร   ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตำาแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร 

เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลÖงกัน   

  โดยทั่วไป ความท้าทายเชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่เพียงเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม 

ในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้องเผชิÞกับความ

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรเองด้วย

  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของลÙกค้าหรือตลาด 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถÖงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความ

เสี่ยงหรือความจำาเปšนอื่นæ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององค์กร หรือ

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นæ ขององค์กร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Strategic Advantages” “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” และ “Strategic

Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” เพื่อให้ทราบถÖงความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์กับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์«Ö่งเปšนสิ่งที่องค์กรระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายที่สำาคัÞ 

Strategic Objectives : Çัµ¶Ø»รÐส§¤�àªÔ§¡ÅÂØ·¸� 

  “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถÖง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำาคัÞ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และการได้เปรียบ

ทางธุรกิจ   
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  โดยทั่วไป วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเกี่ยวข้องกับโอกาส

และความท้าทายที่สำาคัÞในด้านลÙกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์) กล่าว

อย่างกว้างæ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ สิ่งที่องค์กรต้องบรรลุเพื่อรักÉาหรือทำาให้เกิดความสามารถในการ

แข่งขัน และทำาให้มั่นใจถÖงความยั่งยืนในระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะกำาหนดทิศทางระยะยาวของ

องค์กร และชี้นำาในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร

  ดÙคำาจำากัดความของ “Action Plans” “แผนป¯ิบัติการ ในหน้า 165 เพื่อให้ทราบถÖงความสัมพันธ์

ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับแผนป¯ิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผน

ป¯ิบัติการ

Sustainability : ¤ÇาÁÂัè§Â×¹

  “ความยั่งยืน” หมายถÖง ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความจำาเปšนทางธุรกิจ

ในป˜จจุบัน  รวมทั้งมีความคล่องตัวและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทำาให้พร้อมรับมือต่อธุรกิจ ตลาด และ

สภาพแวดล้อมการดำาเนินงานในอนาคต   องค์กรจำาเปšนต้องพิจารณาถÖงป˜จจัยภายในและภายนอก «Ö่งอาจ

รวมถÖงป˜จจัยของอุตสาหกรรมทั้งหมด และป˜จจัยที่เ©พาะเจาะจงขององค์กร

  ความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร 

เทคโนโลยี ความรÙ้ ความสามารถพิเศÉ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างæ ความยั่งยืนอาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความชอบของลÙกค้า การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน และ

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านก®หมายและก®ระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังรวมถÖง

การเตรียมพร้อมประจำาวันต่อเหตุ©ุกเ©ินที่กำาลังเกิดขÖ้น หรืออาจจะเกิดขÖ้นในระยะอันใกล้ด้วย

  ในบริบทของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และการป¯ิบัติการขององค์กร

ที่มีต่อสังคมและการสนับสนุนสังคมขององค์กร เพื่อความผาสุกของระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรÉ°กิจ 

เปšนส่วนหนÖ่งของความรับผิดชอบโดยรวมต่อสังคมในภาพใหÞ่ ไม่ว่าองค์กรจะดำาเนินการหรือไม่ หรือจะ

ดำาเนินการอย่างไร อาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร

Systematic : ÁÕ¤ÇาÁà»š¹รÐบบ 

  “มีความเปšนระบบ” หมายถÖง แนวทาง«Ö่งมีการจัดขั้นตอนไว้เปšนลำาดับ สามารถทำา«้ำาได้ และมี

การใช้ข้อมÙลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรÙ้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเปšนระบบ หากมีการ

ประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งป˜นรวมอยÙ่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบÙรณ์ยิ่งขÖ้น 

  ในการใช้คำาว่า “มีความเปšนระบบ” ให้ดÙ “แนวทางการให้คะแนน” ในหน้า 190-201
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Trends : á¹Çâ¹ŒÁ 

  “แนวโน้ม” หมายถÖง สารสนเทศที่เปšนตัวเลขที่แสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลลัพธ์ขององค์กร แนวโน้มแสดงผลการดำาเนินการขององค์กรตามลำาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป

  โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มต้องมีข้อมÙลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ที่มิใช่การคาดการณ์) ทั้งนี้อาจ

จำาเปšนต้องแสดงข้อมÙลเพิ่มขÖ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติ ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อให้เห็นแนวโน้มจะสามารถกำาหนด

ได้จากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ รอบเวลาที่สั้นขÖ้น ทำาให้ต้องมีการวัดบ่อยขÖ้น ในขณะที่รอบเวลาที่

ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานานกว่า จÖงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน

  ตัวอย่างของแนวโน้มที่ต้องตอบในเกณฑ์ ได้แก่ ข้อมÙลที่เกี่ยวกับผลการดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ด้านความพÖงพอใจและไม่พÖงพอใจของลÙกค้าและบุคลากร ผลการดำาเนินการด้านการเงิน

ผลการดำาเนินการด้านตลาด และผลการดำาเนินการด้านการป¯ิบัติการ เช่น รอบเวลา และผลิตภาพ

Value : ¤Ø³¤‹า 

  “คุณค่า” หมายถÖง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบกับ

ค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่นæ   

  องค์กรมักพิจารณาคุณค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทางเลือกต่างæ เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น

คุณค่าที่ลÙกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์ และบริการต่างæ ร่วมกัน องค์กรจำาเปšนต้องเข้าใจว่าคุณค่าต่อผÙ้มีส่วนได้

ส่วนเสียแต่ละกลุ่มคืออะไร จากนั้นส่งมอบคุณค่าให้แต่ละกลุ่มนั้น การทำาดังนี้ องค์กรต้องทำาให้เกิดความ

สมดุลของคุณค่าที่มีต่อลÙกค้าและผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น ผÙ้ถือหุ้น บุคลากร และชุมชน

Values : ¤‹า¹ÔÂÁ

  “ค่านิยม” หมายถÖง หลักการและพÄติกรรมชี้นำาที่สื่อถÖงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรป¯ิบัติ   

ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวั²นธรรมที่พÖงประสงค์ขององค์กร   ค่านิยมสนับสนุนและชี้นำาการตัดสินใจ

ของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม   

  ตัวอย่างของค่านิยม อาจรวมถÖงการแสดงให้เห็นถÖงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการ

ป¯ิสัมพันธ์ในทุกกรณี การทำาให้เหนือกว่าความคาดหวังของลÙกค้า การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคล และต่อ

ความหลากหลายของบุคลากร การพิทักÉ์สิ่งแวดล้อม และความมานะบากบั่นให้มีผลการดำาเนินการที่เปšน

เลิศทุกวัน   
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Vision : ÇÔสัÂ·ัÈ¹� 

  “วิสัยทัศน์” หมายถÖง สภาวะที่องค์กรต้องการเปšนในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถÖงทิศทางที่องค์กรจะ

มุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเปšน หรือภาพลักÉณ์ที่องค์กรต้องการให้ผÙ้อื่นรับรÙ้ในอนาคต

Voice of the Customer : àสÕÂ§¢Í§ÅÙ¡¤Œา
  

  “เสียงของลÙกค้า” หมายถÖง กระบวนการในการเ¿‡นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับลÙกค้า   กระบวนการด้าน 

“เสียงของลÙกค้า” เปšนกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการเ¿‡นหาความต้องการ

ความคาดหวัง และความปรารถนาของลÙกค้า ทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คาดการณ์ไว้ โดยมีเป‡าหมายเพื่อ

ให้ลÙกค้าเกิดความผÙกพัน

  การรับ¿˜งเสียงของลÙกค้า อาจรวมถÖงการรวบรวมและการบÙรณาการข้อมÙลต่างæ ของลÙกค้า เช่น 

ข้อมÙลที่ได้จากการสำารวจ ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง การรับประกัน ข้อร้องเรียนที่มีผลต่อการที่ลÙกค้า

จะตัดสินใจ«ื้อและตัดสินใจผÙกสัมพันธ์

Work Processes : ¡รÐบÇ¹¡าร·íา§า¹
 

  “กระบวนการทำางาน” หมายถÖง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำาคัÞที่สุดภายในองค์กร «Ö่งอาจรวม

ถÖงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ การสนับสนุนลÙกค้า การจัดการห่วงโ«่อุปทาน กระบวนการทาง

ธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน 

  กระบวนการทำางาน เปšนกระบวนการต่างæ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหÞ่ขององค์กร และสร้าง

คุณค่าต่อลÙกค้า ผÙ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผÙ้ถือหุ้น

  กระบวนการทำางานที่สำาคัÞขององค์กรมักเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศÉขององค์กร ป˜จจัยที่

กำาหนดความสำาเร็จขององค์กรเมื่อเทียบกับคÙ่แข่ง และป˜จจัยที่ผÙ้นำาระดับสÙงใช้พิจารณาว่าสำาคัÞต่อการ

เติบโตขององค์กร

Workforce : บØ¤Åา¡ร

  “บุคลากร” หมายถÖง บุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการป¯ิบัติงานที่จะทำาให้งานขององค์กร

ประสบความสำาเร็จ รวมทั้งพนักงานที่องค์กรจ่ายค่าตอบแทน (เช่น พนักงานประจำา พนักงานที่ทำางานไม่

เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว และพนักงานที่ทำางานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งพนักงานจ้างตามสัÞÞาที่องค์กร

ดÙแลและควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) โดยรวมถÖงผÙ้นำา หัวหน้างาน และผÙ้จัดการในทุกระดับ
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Workforce Capability : ¢Õ´¤ÇาÁสาÁาร¶¢Í§บØ¤Åา¡ร
  

  “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถÖง ความสามารถขององค์กรที่จะทำางานให้สำาเร็จตาม

กระบวนการทำางาน ด้วยความรÙ้ ทักÉะ ความสามารถ และสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร

  ขีดความสามารถอาจรวมถÖงความสามารถในการสร้างและรักÉาความสัมพันธ์กับลÙกค้า การสร้าง

นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสÙ่เทคโนโลยีใหม่ การพั²นาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำางานใหม่ รวมทั้งการ

ตอบสนองธุรกิจ ตลาด และความต้องการของก®ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

Workforce Capacity : Íัµรา¡íาÅั§บØ¤Åา¡ร

  “อัตรากำาลังบุคลากร” หมายถÖง ความสามารถขององค์กรที่จะทำาให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีจำานวน

ผÙป้¯ิบัติงานท่ีเพียงพอต่อการทำาให้กระบวนการทำางานสำาเร็จ และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสÙล่Ùกค้าได้สำาเร็จ 

รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต้องการตามÄดÙกาลหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

Workforce Engagement : ¤ÇาÁ¼Ù¡¾ั¹¢Í§บØ¤Åา¡ร

  “ความผÙกพันของบุคลากร” หมายถÖง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งในด้านความรÙ้สÖก และ

สติป˜ÞÞา เพื่อให้งานวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์กรบรรลุผล องค์กรที่มีระดับความผÙกพันของบุคลากร

สÙง แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการทำางานที่ให้ผลการดำาเนินการที่ดี ทำาให้บุคลากร

มีแรงจÙงใจที่จะป¯ิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ของลÙกค้าและความสำาเร็จขององค์กร

  โดยท่ัวไป บุคลากรในองค์กรจะรÙส้ÖกมีความผÙกพันกับองค์กรเม่ือมีแรงจÙงใจและได้ทำางานท่ีมีความหมาย

ต่อตน และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและในสถานที่ทำางาน ประโยชน์ของความผÙกพัน

ของบุคลากร คือ การทำาให้เกิดบรรยากาศความไว้ใจ«Ö่งกันและกัน สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและให้

ความร่วมมือ«Ö่งกันและกัน  การสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การเอื้ออำานาจในการตัดสินใจ และ

การมีความรับผิดชอบต่อผลการดำาเนินการของตน   

  ป˜จจัยแห่งความสำาเร็จที่จะนำามา«Ö่งความผÙกพัน ได้แก่ การ½ƒกอบรมและการพั²นาความก้าวหน้า

ในอาชีพการงาน ระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและ

การได้รับการป¯ิบัติอย่างเปšนธรรม  รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัวของบุคลากร
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Work System : รÐบบ§า¹ 
 

  “ระบบงาน” หมายถÖง วิธีการที่องค์กรใช้ในการทำางานให้สำาเร็จ «Ö่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร 

ผÙ้ส่งมอบและคÙ่ความร่วมมืออย่างเปšนทางการที่สำาคัÞ คÙ่สัÞÞา คÙ่ความร่วมมืออย่างไม่เปšนทางการ และ

ส่วนอื่นæ ในห่วงโ«่อุปทานที่จำาเปšนต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและ

กระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะประสานกระบวนการทำางานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่างæ จากภายนอก

ที่จำาเปšนต่อการพั²นา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลÙกค้า และทำาให้องค์กรได้รับความสำาเร็จในตลาด

 

  การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปšนเรื่องเชิงกลยุทธ์ «Ö่งครอบคลุมถÖงการปกป‡องและใช้ประโยชน์

จากความสามารถพิเศÉขององค์กร และการตัดสินใจว่าสิ่งใดที่องค์กรไม่ต้องดำาเนินงานเองหรือให้หน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดขององค์กร
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  การป¯ิบัติการมีในลักÉณะเปšนกิจกรรมมากกว่าเปšนกระบวนการและส่วนใหÞ่จะตอบสนอง

ความต้องการหรือป˜Þหาเ©พาะหน้า ขาดการกำาหนดเป‡าประสงค์ที่ดี

  องค์กรอยÙ่ในขั้นเริ่มต้นของการป¯ิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถทำา«้ำาได้ มีการประเมินผล

และการปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างæ ภายในองค์กร มีการกำาหนด

กลยุทธ์และเป‡าประสงค์เชิงปริมาณ

¢ัé¹µÍ¹¡าร¾ั²¹า¡รÐบÇ¹¡ารä»สÙ‹รÐ´ับ¤ÇาÁสÁบÙร³�ÍÂ‹า§àµçÁ·Õè
µัÇª‹ÇÂã¹¡ารµรÇ¨»รÐàÁÔ¹áÅÐãËŒ¤Ðá¹¹ã¹ËÁÇ´¡รÐบÇ¹¡าร (ËÁÇ´ 1-6)

1. µัé§รับ»˜ญËา (0–25%)

2. á¹Ç·า§àรÔèÁà»š¹รÐบบ (30–45%)
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  การป¯ิบัติการมีลักÉณะเปšนกระบวนการที่สามารถทำา«้ำาได้ และมีการประเมินผลอย่าง

สม่ำาเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งป˜นความรÙ้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างæ 

ภายในองค์กร กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และเป‡าประสงค์ที่สำาคัÞขององค์กร

  การป¯ิบัติการมีลักÉณะเปšนกระบวนการที่สามารถทำา«้ำาได้ และมีการประเมินผลอย่าง

สม่ำาเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้

รับผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งป˜นสารสนเทศและความรÙ้ ส่งผลให้การทำางาน

ข้ามหน่วยงานเปšนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของ

เป‡าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการป¯ิบัติการที่สำาคัÞ

3. á¹Ç·า§สÍ´¤ÅŒÍ§ä»ã¹á¹Ç·า§à´ÕÂÇ¡ั¹ (50–65%)

4. á¹Ç·า§·ÕèÁÕบÙร³า¡าร¡ั¹ (70–100%)
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Scoring System

  The scoring of responses to Criteria Items (Items) and Award applicant feedback are 
based on two evaluation dimensions: (1) Process and (2) Results. Criteria users need to 
furnish information relating to these dimensions. Specifi c factors for these dimensions are
described below. Scoring Guidelines are given on pages 198-201.

Process

  “Process” refers to the methods your organization uses and improves to address 
the Item requirements in Categories 1–6. The four factors used to evaluate process are 

Approach, Deployment, Learning, and Integration (ADLI).

“Approach”	refers to
  • the methods used to accomplish the process
  • the appropriateness of the methods to the Item requirements and the
   organization’s operating environment
  • the effectiveness of your use of the methods
  • the degree to which the approach is repeatable and based on reliable data and 

   information (i.e., systematic)

“Deployment” refers to the extent to which
  • your approach is applied in addressing Item requirements relevant and important 
   to your organization
  • your approach is applied consistently
  • your approach is used (executed) by all appropriate work units

“Learning” refers to
  • refi ning your approach through cycles of evaluation and improvement
  • encouraging breakthrough change to your approach through innovation
  • sharing refi nements and innovations with other relevant work units and 
   processes in your organization

“Integration” refers to the extent to which
  • your approach is aligned with your organizational needs identifi ed in the 
   Organizational Profi le and other Process Items
  • your measures, information, and improvement systems are complementary across 
   processes and work units
  • your plans, processes, results, analyses, learning, and actions are harmonized 
   across processes and work units to support organization-wide goals
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  การให้คะแนนคำาตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมÙลป‡อนกลับให้แก่ผÙ้สมัครรับรางวัล จะขÖ้นอยÙ่กับ
การประเมินใน 2 มิติ คือ
  (1) กระบวนการ  
  (2) ผลลัพธ์  
  ผÙท่ี้นำาเกณฑ์ไปใช้จะต้องให้ข้อมÙลท่ีสัมพันธ์กับมิติเหล่าน้ี «Öง่สามารถศÖกÉารายละเอียดได้จากแนวทาง

การให้คะแนน (Scoring Guidelines) หน้า 198-201 «Ö่งป˜จจัยของแต่ละมิติมีดังนี้

¡รÐบÇ¹¡าร

  “กระบวนการ” หมายถÖง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำาหนดต่างæ ของ
หัวข้อในหมวด 1-6 ป̃จจัยท้ัง 4 ท่ีใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ “แนวทาง (Approach–A) การถ่ายทอด
เพื่อนำาไปป¯ิบัติ (Deployment–D) การเรียนรÙ้ (Learning–L) และการบÙรณาการ (Integration–I)”

“แนวทาง”	(Approach–A)	หมาย¶Öง 
  • วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
  • ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อกำาหนดของหัวข้อต่างæ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อม
   การดำาเนินงานขององค์กร
  • ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างæ ขององค์กร
  • ระดับของการที่แนวทางนั้นนำาไปใช้«้ำาได้ และอยÙ่บนพื้น°านของข้อมÙลและสารสนเทศที่เชื่อถือ
   ได้ («Ö่งหมายถÖง การดำาเนินการอย่างเปšนระบบ)

“การ¶่ายทอดเพื่อนำาäปป¯ิบัติ”	(Deployment–D)	หมาย¶Öง	ความครอบคลุมและทั่ว¶Öงของ
  • การใช้แนวทางเพ่ือตอบสนองข้อกำาหนดของหัวข้อท่ีมีความเก่ียวข้องและสำาคัÞต่อองค์กร
  • การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
  • การนำาแนวทางไปใช้ (นำาไปป¯ิบัติ) ในทุกหน่วยงานท่ีเหมาะสม

“การเรียนรÙ้”	(Learning-L)	หมาย¶Öง	
  • การปรับปรุงแนวทางให้ดีขÖ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง
  • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม
  • การแบ่งป˜นความรÙ้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการ
   อื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

“การบÙรณาการ”	(Integration-I)	หมาย¶Öง	ความครอบคลุมและทั่ว¶Öง	ของ
  • แนวทางท่ีใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ใน
   โครงร่างองค์กร และข้อกำาหนดของหัวข้อต่างæ ในเกณฑ์ (หมวด 1 ถÖง หมวด 6)
  • การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริม«Ö่งกันและกัน ทั้งระหว่าง
   กระบวนการและระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
  • แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรÙ้ และการป¯ิบัติการ มีความสอดคล้อง
   กลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป‡าประสงค์ระดับองค์กร
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Results
  
  “Results” refers to your organization’s outputs and outcomes in achieving the
requirements in Items 7.1–7.6 (Category 7). The four factors used to evaluate results are 
Levels, Trends, Comparisons, and Integration (LeTCI).

“Levels” refers to
  • your current level of performance

“Trends” refers to
  • the rate of your performance improvements or the sustainability of good
   performance (i.e., the slope of trend data)
  • the breadth (i.e., the extent of deployment) of your performance results

“Comparisons” refers to
  • your performance relative to appropriate comparisons, such as competitors or  
   organizations similar to yours 
  • your performance relative to benchmarks or industry leaders

“Integration” refers to the extent to which
  • your results measures (often through segmentation) address important customer, 
   product, market, process, and action plan performance requirements identifi ed in 
   your Organizational Profi le and in Process Items
  • your results include valid indicators of future performance
  • your results are harmonized across processes and work units to support
   organization-wide goals
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	 	 “ผลลัพธ์” หมายถÖง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุผลตามข้อกำาหนดในหัวข้อที่ 7.1 ถÖง 

7.6 (หมวด 7) ป˜จจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level-L)  แนวโน้ม (Trand-T)  

การเปรียบเทียบ (Comparison-C)  และการบÙรณาการ (Integration-I) (LeTCI) โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

“ระดับ”	(Level-Le)	หมาย¶Öง

  • ระดับผลการดำาเนินการในป˜จจุบัน

“แนวâน้ม”	(Trend-T)	หมาย¶Öง

  • อัตราของการปรับปรุงผลการดำาเนินการ หรือการรักÉาไว้ของผลการดำาเนินการที่ดี

   (ความลาดชันของแนวโน้มของข้อมÙล) 

  • ความครอบคลุมของผลการดำาเนินการขององค์กรในเรื่องต่างæ (ความครอบคลุมและทั่วถÖงของ

   การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ) ของผลลัพธ์

“การเปรียบเทียบ”	(Comparison-C)	หมาย¶Öง

  • ผลการดำาเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับสารสนเทศขององค์กรอื่นอย่างเหมาะสม เช่น

   คÙ่แข่ง หรือองค์กรที่คล้ายคลÖงกัน

  • ผลการดำาเนินการขององค์กรเทียบเคียงกับระดับเทียบเคียง หรือองค์กรท่ีเปšนผÙน้ำาในอุตสาหกรรม

   หรือวงการเดียวกัน

“การบÙรณาการ”	(Integration-I)	หมาย¶Öง	ความครอบคลุมและทั่ว¶Öงของ

  • ตัววัดผลต่างæ (มักมีการจำาแนกประเภท) ที่ระบุผลการดำาเนินการด้านลÙกค้ารายสำาคัÞ 

   ผลิตภัณฑ์ ตลาด กระบวนการ และแผนป¯ิบัติการที่ระบุผลการดำาเนินการที่ต้องการ  ตามที่

   ปราก¯อยÙ่ในโครงร่างองค์กร และหัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 1-6

  • ผลลัพธ์ รวมถÖงดัชนีชี้วัดที่เชื่อถือได้สำาหรับผลการดำาเนินการในอนาคต

  • ผลลัพธ์มีการสอดประสานอย่างกลมกลืนในทุกกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุน

   เป‡าประสงค์ระดับองค์กร
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Item Classifi cation and Scoring Dimensions

  Items are classifi ed according to the kinds of information and data you are expected 
to furnish relative to the two evaluation dimensions given above.
The two types of Items are designated as
  1. Process Process
  2. Results Results

  In Process Items, Approach, Deployment, Learning, and Integration are linked to 
emphasize that descriptions of approach should always indicate the deployment-consistent 
with the specifi c requirements of the Item and your organization. As processes mature, 
their description also should indicate how cycles of learning (including innovation), as well 
as integration with other processes and work units, occur. Although the ADLI factors are 
linked, feedback to Award applicants refl ects strengths and opportunities for improvement 
in any or all of these factors.

  Results Items call for data showing performance Levels, Trends, and relevant
Comparisons for key measures and indicators of organizational performance, and Integration 
with key organizational requirements. Results Items also call for data on the breadth of the
performance results reported. This is directly related to deployment and organizational
learning; if improvement processes are widely shared and deployed, there should be
corresponding results. A score for a Results Item is thus a composite based on overall 
performance, taking into account the four results factors (LeTCI).

“Importance” as a Scoring Consideration

  The two evaluation dimensions described previously are central to evaluation and 
feedback. A critical consideration in evaluation and feedback is the importance of your
reported process and results to your key business factors. The areas of greatest importance 
should be identifi ed in your Organizational Profi le and in Items such as 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 
5.2, and 6.1. Your key customer requirements, competitive environment, workforce needs, 
key strategic objectives, and action plans are particularly important.
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¡าร¨íาá¹¡ËัÇ¢ŒÍáÅÐÁÔµÔ¡ารãËŒ¤Ðá¹¹
  

  หัวข้อต่างæ จำาแนกตามชนิดของสารสนเทศ และข้อมÙลที่องค์กรต้องนำาเสนอตามมิติการประเมิน

ทั้ง 2 มิติดังกล่าวข้างต้น หัวข้อแบ่งเปšน 2 ประเภท ได้แก่

      1. กระบวนการ

      2. ผลลัพธ์ 

  หัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 1-6 นั้น “แนวทาง (A) – การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ (D) - การเรียนรÙ้

(L) – การบÙรณาการ (I)” มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเน้นว่าเมื่อมีการอธิบายถÖงแนวทางทุกครั้ง องค์กรต้อง

ชี้ให้เห็นถÖงการนำาแนวทางนั้นæ ไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติด้วย และคงเส้นคงวากับข้อกำาหนดที่ระบุไว้ใน

หัวข้อนั้นæ และองค์กรเสมอ เมื่ออธิบายถÖงระดับความสมบÙรณ์ของกระบวนการ ควรแสดงให้เห็นว่าวงจร

การเรียนรÙ้ (รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม) และการบÙรณาการกับกระบวนการและหน่วยงานอื่นเกิดขÖ้นได้

อย่างไร ถÖงแม้ว่าป˜จจัย อันได้แก่ แนวทาง-การถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ-การเรียนรÙ้-การบÙรณาการ จะมี

ความเชื่อมโยงกันก็ตาม ข้อมÙลป‡อนกลับที่ส่งให้แก่ผÙ้สมัครรับรางวัลจะสะท้อนจุดแข็งและโอกาสในการ

ปรับปรุงในป˜จจัยใดป˜จจัยหนÖ่ง หรือทุกป˜จจัยก็ได้

  หัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 7 กำาหนดให้ต้องแสดงผลของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำาคัÞของผลการดำาเนินการ

ขององค์กร ในรÙปแบบของ “ระดับ” “แนวโน้ม” และ“การเปรียบเทียบ” รวมทั้ง “การบÙรณาการ” ของ

ผลลัพธ์กับข้อกำาหนดที่สำาคัÞæ ขององค์กร หัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 7 ยังกำาหนดให้รายงานผลลัพธ์การดำาเนิน

การที่มีข้อมÙลครอบคลุม «Ö่งสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่ายทอดเพ่ือนำาไปป¯ิบัติและการเรียนรÙ้ขององค์กร หาก

มีการแบ่งป˜นความรÙ้ในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างกว้างขวาง ควรจะ

แสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย ดังนั้น คะแนนของผลลัพธ์แต่ละหัวข้อในหมวด 7 จะเปšนตัวเลขเชิงรวม

โดยพิจารณาองค์ประกอบในป˜จจัยทั้ง 4 (Le/T/C/I) ของผลการดำาเนินการ

 

“¤ÇาÁสíา¤ัญ” ã¹¡าร¾Ô¨าร³า¤Ðá¹¹
  

  การประเมิน 2 มิติดังกล่าวข้างต้น เปšนหัวใจสำาคัÞในการประเมินและให้ข้อมÙลป‡อนกลับ ประเด็น

สำาคัÞที่ต้องพิจารณา คือ “ความสำาคัÞ” ของกระบวนการและผลลัพธ์ต่อป˜จจัยสำาคัÞทางธุรกิจที่แสดงไว้

ในรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงานที่ใช้สมัครรับรางวัล องค์กรควรระบุเรื่องที่เห็นว่าสำาคัÞที่สุดไว้ใน

โครงร่างองค์กรและหัวข้อต่างæ เช่น หัวข้อ 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเ©พาะอย่างยิ่งเรื่อง

ความต้องการที่สำาคัÞของลÙกค้า สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความต้องการของบุคลากร วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัÞ และแผนป¯ิบัติการ
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Assignment of Scores to Your Responses

The following guidelines should be observed in assigning scores to Item responses.
  • All Areas to Address should be included in the Item response. Also, responses 
   should refl ect what is important to the organization.

  • In assigning a score to an Item, fi rst decide which scoring range (e.g., 50
   percent to 65 percent) is most descriptive of the organization’s achievement level 
   as presented in the Item response. “Most descriptive of the organization’s 
   achievement level” can include some gaps in one or more of the ADLI (process) 
   factors or the LeTCI (results) factors for the chosen scoring range. An
   organization’s achievement level is based on a holistic view of either the four 
   process or four results factors in aggregate and not on a tallying or averaging 
   of independent assessments against each of the four factors. Assigning the
   actual score within the chosen range requires evaluating whether the Item
   response is closer to the statements in the next higher or next lower scoring 
   range.

  • A Process Item score of 50 percent represents an approach that meets the 
   overall requirements of the Item, that is deployed consistently and to most work 
   units, that has been through some cycles of improvement and learning, and that 
   addresses the key organizational needs. Higher scores refl ect greater
   achievement, demonstrated by broader deployment, signifi cant organizational 
   learning, and increased integration.

  • A Results Item score of 50 percent represents a clear indication of good levels 
   of performance, benefi cial trends, and appropriate comparative data for the
   results areas covered in the Item and important to the organization’s business 
   or mission. Performance projections are present for some high-priority results.
   Higher scores refl ect better trends and levels of performance, stronger
   comparative performance, and broader coverage and integration with the
   requirements of the business or mission.

  TQA applicants do not receive a single, fi nal score as part of their feedback.
They receive a scoring range for each Criteria Item, and they receive a score in two overall 
bands: one for Process Items and one for Results Items. The descriptors for these scoring 
bands portray the organization’s overall progress and maturity in the process and the results 
dimensions. The Scoring Band Descriptors are available at www.tqa.or.th.
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  การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ควรยÖดแนวทางดังต่อไปนี้

  • คำาตอบของแต่ละหัวข้อ ควรอธิบายประเด็นพิจารณาทั้งหมด และควรสะท้อนสิ่งที่สำาคัÞ

   ต่อองค์กร

  • การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ให้เริ่มด้วยการกำาหนดช่วงคะแนนที่อธิบาย “ระดับความสำาเร็จ

   ขององค์กรได้ใกล้เคียงที่สุด” (เช่น ร้อยละ 50 ถÖง 65) ดังที่รายงานไว้ในการตอบในหัวข้อนั้น 

   ระดับดังกล่าว อาจยังมีความไม่สมบÙรณ์ในบางป˜จจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินในหมวด 1-6 

   (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้ การประเมินระดับความสำาเร็จขององค์กรเปšนการ

   ประเมินภาพรวมของป˜จจัยทั้ง 4 ของกระบวนการ หรือป˜จจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ์ โดยไม่เปšนการ

   แจงนับหรือการเ©ลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละป˜จจัย เมื่อกำาหนดช่วงคะแนนแล้ว การ

   ตัดสินใจว่าจะให้คะแนนจริงเท่าไร ต้องประเมินว่าคำาตอบในหัวข้อนั้นæ ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่

   อธิบายในช่วงคะแนนที่สÙงขÖ้นไปหรือต่ำาลงมาเพียงใด

  • หัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 1-6 ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่า องค์กรมีแนวทางที่ตอบสนอง

   ข้อกำาหนดโดยรวมของหัวข้อนั้น มีการถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงาน

   ส่วนใหÞ่ที่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นæ โดยใช้วงจรการปรับปรุงและการเรียนรÙ้ รวมทั้ง

   ตอบสนองความต้องการที่สำาคัÞขององค์กร   หากจะให้ได้รับคะแนนสÙงขÖ้น ต้องมีการถ่ายทอด

   เพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างครอบคลุมมากขÖ้น มีการเรียนรÙ้ขององค์กรอย่างมีนัยสำาคัÞชัดเจน และมี

   การบÙรณาการมากขÖ้น

  • หัวข้อที่อยÙ่ในหมวด 7 ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่า องค์กรมีระดับผลการดำาเนินการที่

   ดีอย่างชัดเจน มีแนวโน้มที่ดี พร้อมด้วยข้อมÙลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุก

   หัวข้อที่มีความสำาคัÞต่อธุรกิจหรือพันธกิจ มีการคาดการณ์ผลการดำาเนินการของผลลัพธ์ที่มี

   ความสำาคัÞบางเรื่อง หากจะให้ได้รับคะแนนสÙงขÖ้นต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือระดับ

   ของผลการดำาเนินการที่ดีขÖ้น มีผลการดำาเนินการเชิงเปรียบเทียบที่ดีขÖ้น รวมทั้งมีความ

   ครอบคลุมมากขÖ้น และมีการบÙรณาการกับความต้องการธุรกิจหรือพันธกิจมากขÖ้น

  ในรายงานป‡อนกลับที่ให้แก่ผÙ้สมัครรับรางวัล จะระบุช่วงคะแนนในแต่ละหัวข้อ และจะทราบ

คะแนนรวมสำาหรับ 2 มิติ  คือ มิติกระบวนการสำาหรับหัวข้อในหมวด 1-6 และมิติผลลัพธ์สำาหรับหัวข้อใน

หมวด 7   

  คำาอธิบายของช่วงคะแนนแสดงให้เห็นถÖงความก้าวหน้าโดยรวมขององค์กรและระดับความสมบÙรณ์

ในมิติกระบวนการและผลลัพธ์   

  คำาอธิบายช่วงคะแนนสามารถดÙได้ที่หน้า 198-201
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PROCESS SCORING GUIDELINES
For Use with Categories 1–6

	SCORE	 PROCESS

0% or
5%

10%, 15%,
20%, 

or 25%

30%, 35%,
40%, 

or 45%

50%, 55%,
60%, 

or 65%

• No SYSTEMATIC APPROACH to Item requirements is evident; information is
 ANECDOTAL. (A)
• Little or no DEPLOYMENT of any SYSTEMATIC APPROACH is evident. (D)
• An improvement orientation is not evident; improvement is achieved through 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 REQUIREMENTS of the 
 Item is evident. (A)
• The APPROACH is in the early stages of DEPLOYMENT in most areas or work units,  
 inhibiting progress in achieving the BASIC REQUIREMENTS of the Item. (D)
• Early stages of a transition from reacting to problems to a general improvement
 orientation are evident. (L)
• The APPROACH is ALIGNED with other areas or work units largely through joint 
 problem solving. (I)

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the BASIC REQUIREMENTS 
 of the Item, is evident. (A)
• The APPROACH is DEPLOYED, although some areas or work units are in early stages 
 of DEPLOYMENT. (D)
• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to evaluation and Improvement of KEY  
 PROCESSES is evident. (L)
• The APPROACH is in the early stages of ALIGNMENT with your basic organizational  
 needs identifi ed in response to the Organizational Profi le and other Process Items. (I)

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the OVERALL REQUIREMENTS  
 of the Item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, although DEPLOYMENT may vary in some areas 
 or work units. (D)
• A fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement PROCESS and some
 organizational LEARNING, including INNOVATION, are in place for improving the 
 effi  ciency and EFFECTIVENESS of KEY PROCESSES. (L)
• The APPROACH is ALIGNED with your organizational needs identifi ed in response to 
 the Organizational Profi le and other Process Items. (I)

70%, 75%,
80%, 

or 85%

90%, 95%,
or 100%

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the MULTIPLE REQUIREMENTS  
 of the Item, is evident. (A)
• The APPROACH is well DEPLOYED, with no signifi cant gaps. (D)
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and organizational LEARNING,  
 including INNOVATION, are KEY management tools; there is  clear evidence of 
 refi nement as a result of organizational-level ANALYSIS and sharing. (L)
• The APPROACH is INTEGRATED with your organizational needs identifi ed
 in response to the Organizational Profi le and other Process Items. (I)

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, fully responsive to the MULTIPLE 
 REQUIREMENTS of the Item, is evident. (A)
• The APPROACH is fully DEPLOYED without signifi cant 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; refi nement and INNOVATION,   
 backed by ANALYSIS and sharing, are evident throughout the organization. (L)
• The APPROACH is well INTEGRATED with your organizational needs identifi ed in 
 response to the Organizational Profi le and other Process Items. (I)



199for Performance Excellence

á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹
á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹ ËÁÇ´ 1-6

	 คะแนน	 กระบวนการ	(หมวด	1-6)

0% หรือ 
5%

10%, 15%, 
20% 

หรือ 25%

30%, 35%, 
40% 

หรือ 45%

50%, 55%, 
60% 

หรือ 65%

• ไม่มีแนวทางอย่างเปšนระบบให้เห็น  มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A)
• ไม่มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย (D)
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดป˜Þหา (L)
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร แต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน
 ดำาเนินการอย่างเอกเทศ (I)

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเปšนระบบที่ตอบสนองต่อข้อกำาหนดพื้น°านของหัวข้อ (A)
• มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือหน่วยงาน «Ö่งเปšน 
 อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกำาหนดพื้น°านของหัวข้อ (D)
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับป˜Þหามาเปšนแนวคิดในการปรับปรุงทั่วæ ไป (L)
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหÞ่เกิดจากการร่วมกัน
 แก้ป˜Þหา (I)

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปšนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำาหนดพื้น°านของหัวข้อ (A)
• มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติ ถÖงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยÙ่ในขั้นเริ่มต้น (D)
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเปšนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัÞ (L)
• เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้น°านขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครง 
 ร่างองค์กร และในเกณฑ์หัวข้ออื่นæ (I)

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปšนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำาหนดโดยรวมของหัวข้อ (A)
• มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติเปšนอย่างดี ถÖงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือบาง
 หน่วยงาน (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเปšนระบบโดยใช้ข้อมÙลจริง และมีการเรียนรÙ้ในระดับองค์กร   
 รวมถÖงการสร้างนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สำาคัÞ (L)
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 และในเกณฑ์หัวข้ออื่นæ (I)

70%, 75%, 
80% หรือ 85%

90%, 95% 
หรือ 100%

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปšนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำาหนดต่างæ ของหัวข้อ (A)
• มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติเปšนอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สำาคัÞ (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเปšนระบบโดยใช้ข้อมÙลจริง และมีการเรียนรÙ้ในระดับองค์กร รวม 
 ถÖงการสร้างนวัตกรรมเปšนเครื่องมือที่สำาคัÞในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์ 
 และการแบ่งป˜นความรÙ้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขÖ้น (L)
• มีแนวทางที่บÙรณาการกับความต้องการขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นæ (I)

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปšนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำาหนดต่างæ ของหัวข้อ
 อย่างสมบÙรณ์ (A)
• มีการนำาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำาไปป¯ิบัติอย่างสมบÙรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สำาคัÞ
 ในพื้นที่หรือหน่วยงานใดæ (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเปšนระบบโดยใช้ข้อมÙลจริง และมีการเรียนรÙ้ในระดับองค์กร  
 ด้วยการสร้างนวัตกรรมเปšนเครื่องมือที่สำาคัÞในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
 การวิเคราะห์และการแบ่งป˜นความรÙ้ในระดับองค์กรผลักดันให้เกิด การปรับปรุงให้ดีขÖ้นทั่วทั้งองค์กร (L)
• มีแนวทางที่บÙรณาการกับความต้องการขององค์กรเปšนอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์ 
 หัวข้ออื่นæ (I)
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	SCORE	 RESULTS

0% or 
5%

10%, 15%,
20%,

or 25%

• There are no organizational PERFORMANCE Results and/or poor RESULTS in areas 
 reported. (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. No PERFORMANCE PROJECTIONS are reported. (I)

• A few organizational PERFORMANCE RESULTS are reported, and early good 
 PERFORMANCE LEVELS are evident in a few areas. (Le)
• Some TREND data are reported, with some adverse TRENDS evident. (T)
• Little or no comparative information is reported. (C)
• RESULTS are reported for a few areas of importance to the accomplishment of your
 organization’s MISSION. Limited or no PERFORMANCE PROJECTIONS are reported. (I)

For Use with Category 7

30%, 35%,
40%, 

or 45%

50%, 55%,
60%, 

or 65%

70%, 75%,
80%, 

or 85%

90%, 95%,
or 100%

• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported for some areas of importance 
 to the Item requirements. (Le)
• Some Trend data are reported, and a majority of the Trends presented are benefi cial. (T)
• Early stages of obtaining comparative information are evident. (C)
• Results are reported for many areas of importance to the accomplishment of your 
 organization’s Mission. Limited Performance projections are reported. (I)

• Good organizational performance levels are reported for most areas of importance to 
 the Item requirements. (Le)
• Benefi cial TRENDS are evident in areas of importance to the accomplishment of your 
 organization’s MISSION. (T)
• Some current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against relevant comparisons 
 and/or BENCHMARKS and show areas of good relative PERFORMANCE. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY CUSTOMER, market, 
 and PROCESS requirements. PERFORMANCE PROJECTIONS for some high-priority 
 RESULTS are reported. (I)

• Good to excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are reported for most areas of 
 importance to the Item requirements. (Le)
• Benefi cial TRENDS have been sustained over time in most areas of importance to the 
 accomplishment of your organization’s MISSION. (T)
• Many to most TRENDS and current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against 
 relevant comparisons 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, and they include some PROJECTIONS of your 
 future PERFORMANCE. (I)

• Excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are reported for most areas of importance 
 to the Item requirements. (Le)
• Benefi cial TRENDS have been sustained over time in all areas of importance to the 
 accomplishment of your organization’s MISSION. (T)
• Evidence of industry and BENCHMARK leadership is demonstrated in many areas. (C)
• Organizational PERFORMANCE RESULTS fully address KEY CUSTOMER, market, PROCESS, 
 and ACTION PLAN requirements, and they include PROJECTIONS of your future 
 PERFORMANCE. (I)

RESULTS SCORING GUIDELINES
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	 คะแนน	 ¼ลลัพธ์	(หมวด	7)

0% หรือ 
5%

10%, 15%, 
20%, 

หรือ 25%

• ไม่มีการรายงานผลการดำาเนินการขององค์กร และ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในหัวข้อที่รายงานไว้ (Le)
• ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมÙล หรือมีข้อมÙลที่แสดงแนวโน้มในทางลบเปšนส่วนใหÞ่ (T)
• ไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร ไม่แสดงการคาดการณ์
 ผลการดำาเนินการ (I)

• มีการรายงานผลการดำาเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่อง และมีระดับผลการดำาเนินการที่เริ่มดีในเพียง
 บางเรื่อง (Le)
• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมÙลในบางเร่ือง โดยบางเร่ืองแสดงแนวโน้มในทางลบ (T)
• ไม่มี หรือแทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
• มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อการบรรลุพันธกิจ ไม่แสดง หรือแทบไม่แสดงการ
 คาดการณ์ผลการดำาเนินการ (I)

á¹Ç·า§¡ารãËŒ¤Ðá¹¹ ËÁÇ´ 7

30%, 35%, 
40%, 

หรือ 45%

50%, 55%, 
60%,

หรือ 65%

70%, 75%, 
80%, หรือ 

85%

90%, 95%,
 หรือ 100%

• มีการรายงานถÖงระดับผลการดำาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สำาคัÞต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดของ 
 หัวข้อ (Le)
• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมÙลบางเรื่อง และข้อมÙลส่วนใหÞ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี (T)
• เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
• มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร ไม่แสดง หรือแทบไม่ 
 แสดงการคาดการณ์ผลการดำาเนินการ (I)

• มีการรายงานถÖงระดับผลการดำาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ใน
 ข้อกำาหนดของหัวข้อ (Le)
• แสดงถÖงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างæ ที่มีความสำาคัÞต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (T)
• ผลการดำาเนินการในป˜จจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง (C)
• มีการรายงานผลการดำาเนินการขององค์กรเปšนส่วนใหÞ่ด้านลÙกค้าที่สำาคัÞ ตลาดที่สำาคัÞ และข้อกำาหนด 
 ที่สำาคัÞของกระบวนการ แสดงการคาดการณ์ผลการดำาเนินการเรื่องที่มีความสำาคัÞมากในบางเรื่อง (I)

• มีการรายงานถÖงระดับผลการดำาเนินการที่ดีถÖงดีเลิศในเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อข้อกำาหนดของหัวข้อเปšน
 ส่วนใหÞ่ (Le)
• สามารถรักÉาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสำาคัÞที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้เปšนส่วนใหÞ่ (T)
• มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดำาเนินการในป˜จจุบันเปšนจำานวนมากหรือเปšนส่วนใหÞ่กับ
 ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถÖงความเปšนผÙ้นำาในเรื่องต่างæ และมีผลการ  
 ดำาเนินการที่ดีมาก (C)
• มีการรายงานผลการดำาเนินการขององค์กรในข้อกำาหนดที่สำาคัÞเปšนส่วนใหÞ่ ด้านลÙกค้าที่สำาคัÞ ตลาด 
 ที่สำาคัÞ รวมทั้งข้อกำาหนดที่สำาคัÞของกระบวนการและแผนป¯ิบัติการ รวมทั้งแสดงการคาดการณ์ผลการ 
 ดำาเนินการในอนาคตในบางเรื่องด้วย (I)

• มีการรายงานถÖงระดับผลการดำาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสำาคัÞต่อข้อกำาหนดของหัวข้อเปšน
 ส่วนใหÞ่ (Le)
• สามารถรักÉาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสำาคัÞทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กร (T)
• แสดงถÖงความเปšนผÙ้นำาในอุตสาหกรรมและเปšนระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง (C)
• มีการรายงานผลการดำาเนินการขององค์กรในข้อกำาหนดที่สำาคัÞทั้งหมด ด้านลÙกค้าที่สำาคัÞ ตลาดที่สำาคัÞ  
 รวมทั้งข้อกำาหนดที่สำาคัÞของกระบวนการและแผนป¯ิบัติการ รวมทั้งแสดงการคาดการณ์ผลการดำาเนิน 
 งานในอนาคต (I)
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¶Í´รËัส¡ารàรÕÂ¹รÙŒ : µัÇÍÂ‹า§¡าร»รÐÂØ¡µ�ãªŒ 
¨า¡¡าร´ับà¾ÅÔ§สÙ‹¹Çัµ¡รรÁ»‡Í§¡ั¹Íั¤¤ÕÀัÂ

  การเรียนรÙ้ถือได้ว่าเปšนคุณลักÉณะสำาคัÞขององค์กรสมรรถนะสÙง และแน่นอนว่าย่อมส่งผลสÙ่ผลการ

ดำาเนินการที่เปšนเลิศ จÖงเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องการเรียนรÙ้ได้ปราก¯อยÙ่ทั่วไปในหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ และเปšนหนÖ่งป˜จจัยการให้คะแนนการประเมินสถานภาพของกระบวนการต่างæ ขององค์กร 

  การเรียนรÙ้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลช่วยผลักดันองค์กรจากระดับเบื้องต้นที่มุ่งตั้งรับป˜Þหา 

(ระดับคะแนน 0-5%) ไปสÙ่ขั ้นตอนการปรับปรุง การพั²นาองค์กร และการสร้างนวัตกรรมในที่สุด

(70-100%) «Öง่ชุดภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นถÖงระดับข้ันของพั²นาการเรียนรÙโ้ดยเปรียบเทียบกับการพั²นา

รÙปแบบการรับมือและป‡องกันอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

¢ัé¹·Õè 1 ¡ารµัé§รับ»˜ญËา
  

  • ผÙ้ที่รับผิดชอบโดยตรงเกิดความตระหนกตกใจกับป˜Þหาที่เกิดขÖ้น เน้นการหาทางแก้ไขป˜Þหา

   เ©พาะหน้า คลี่คลายสถานการณ์ให้ปกติอย่างรวดเร็ว คล้ายกับเจ้าหน้าที่ผÙ้รับผิดชอบ เร่งวิ่ง

   ลากสายดับเพลิงเพื่อดับเพลิงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ (0-5%)
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¢ัé¹·Õè 2 ร³ร§¤�ãËŒà¡Ô´¡าร»รับ»รØ§
  

  • องค์กรโดยผÙ้ที่รับผิดชอบแสวงหาเครื่องมือหรือกำาหนดมาตรการในการแก้ไขป˜Þหาเพ่ือให้

   สามารถรับมือกับป̃Þหาได้อย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบของความเสียหายท่ีเกิดขÖน้  เทียบได้กับ

   การที่องค์กรติดตั้งท่อและสายดับเพลิงจำานวนมากขÖ้นเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดับเพลิง

   และลดความเสียหายที่อาจเกิดขÖ้น (10-25%)

¢ัé¹·Õè 3 ¡าร»รับ»รØ§áÅÐ»รÐàÁÔ¹¼ÅÍÂ‹า§à»š¹รÐบบ
  

  • องค์กรเริ่มมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อประเมินจุดที่เปšนความเสี่ยงหรือสาเหตุของป˜Þหา 

   เพื่อหาทางรับมือกับความผิดปกติที่อาจขÖ้นตรงจุดนั้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขÖ้น  เทียบได้กับ

   การที่องค์กรประเมินว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ

   ความร้อนและหัวรดน้ำา (Heat Sensors and a  Sprinkler System) เปšนพิเศÉ พร้อมทั้งแผน

   การรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขÖ้นในพื้นที่บริเวณนั้น (30-45%)
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¢ัé¹·Õè 4 ¡íาË¹´¡ÅÂØ·¸�»รับ»รØ§áÅÐ¡ารàรÕÂ¹รÙŒ·บ·Ç¹
  

  • องค์กรดำาเนินการบริหารจัดการเชิงป‡องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างเปšนระบบมากขÖ้น  เทียบได้กับ

   การที่องค์กรติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและหัวรดน้ำา เพื่อช่วยเตือนภัยให้ทราบเมื่อระดับ

   อุณหภÙมิเพิ่มสÙงขÖ้นจนสามารถทำาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ (50-65%)

¢ัé¹·Õè 5 ¡ารÇÔà¤ราÐË�Í§¤�¡รáÅÐสรŒา§¹Çัµ¡รรÁ
  

  • องค์กรดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมÙลสารสนเทศระดับองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เน้น

   การป‡องกันที่สาเหตุเบื้องต้น เพื่อลดโอกาสการเกิดของป˜Þหา   เทียบได้กับการที่องค์กรเน้นให้

   เกิดความปลอดภัยโดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ป‡องกันไ¿ และติดไ¿ยาก   การเปลี่ยนมาใช้

   ของเหลวที่มีน้ำาเปšนส่วนประกอบหลักแทนของเหลวไวไ¿  และองค์กรให้ความสำาคัÞกับระบบ

   ตรวจจับความร้อนและหัวรดน้ำา  ใน°านะวิธีการป‡องกันเชิงเตือนภัยเมื่อป˜Þหาได้เกิดขÖ้นแล้ว 

   (70-100%)
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¡ารสÁั¤รรับรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

¤Ø³สÁบัµÔàบ×éÍ§µŒ¹
  

Í§¤�¡รËร×ÍË¹‹ÇÂ§า¹ã¹à¤ร×Í
  

  องค์กรภาครั° ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย มีสิทธิìสมัครรับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ดำาเนินกิจการหรือก่อตั้งขÖ้นโดยถÙกต้องตามก®หมายก่อนวันสมัครรับรางวัลไม่น้อยกว่า 3 ป‚

  2. การดำาเนินการต้องครอบคลุมทุกส่วนงานภายในองค์กร และครบถ้วนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

   แห่งชาติทั้ง 7 หมวด

  3. มีการดำาเนินกิจการส่วนใหÞ่ที่สามารถจะถÙกประเมินได้ภายในประเทศไทย

Í§¤�¡รËร×ÍË¹‹ÇÂ§า¹ã¹à¤ร×Í

  องค์กรหรือหน่วยงานในเครือ หมายถÖง หน่วยงานหรือ½†ายงาน«Ö่งมีองค์กรแม่เปšนผÙ้กำากับดÙแล

ถือหุ้นส่วน หรือควบคุมด้านนโยบาย องค์กรแม่ ถือเปšนองค์กรสÙงสุดที่มีสิทธิìในการสมัครขอรับรางวัล อย่างไร

ก็ตามองค์กรหรือหน่วยงานในเครือสามารถสมัครรับรางวัลได้ หากมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีเอกลักÉณ์ของธุรกิจ (Business Entity) ที่ชัดเจน มีการดำาเนินกิจการเต็มรÙปแบบมาก่อนวัน

   สมัครรับรางวัลไม่น้อยกว่า 3 ป‚

  2. ต้องมีความเปšนเอกเทศเพียงพอในการดำาเนินการของตน และสามารถถÙกตรวจประเมินภายใต้

   เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครบทั้ง 7 หมวดได้

  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดทำาคÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ประจำาป‚ 2553 โดยแยกออกจากหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553-2554 เปšนการ

ลงรายละเอียดเชิงลÖก เพื่อให้องค์กรที่สนใจสมัครขอรับรางวัล ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขÖ้น สำาหรับใน

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ©บับนี้ สำานักงานได้มีการจัดทำารายละเอียดคร่าวæ พอสังเขป เพื่อให้

องค์กรโดยทั่วไปทราบแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติแบบคร่าวæ โดยองค์กรท่านสามารถ

ติดต่อขอรับคÙ่มือดังกล่าวได้ที่สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รายละเอียดดังท้ายเล่มหนังสือเกณฑ์)

  แต่สำาหรับองค์กรที่ประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในป‚ 2554 สามารถติดต่อขอรับ

คÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2554 ได้ที่สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในช่วง

เดือนมกราคม 2554 ต่อไป
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หมายเหตุ	:  

  1. องค์กรหรือหน่วยงานในเครือ ต้องไม่เปšนเพียงผÙ้ส่งมอบภายในให้แก่หน่วยงานอื่นæ ในเครือของ

   องค์กรแม่หรือทำาหน้าที่เพียงสนับสนุนงานให้แก่องค์กรแม่อย่างเดียว (เช่น ขาย จัดส่ง การตลาด

   กระจายสินค้า บัÞชี การเงิน การบุคคล บริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จัด«ื้อ ก®หมาย

   วิจัยและพั²นา เปšนต้น)

  2. องค์กรหรือหน่วยงานในเครือเดียวกับองค์กรแม่ไม่มีสิทธิìสมัครรับรางวัลในป‚เดียวกัน

»รÐàÀ·áÅÐ¨íา¹Ç¹รา§ÇัÅ

  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไม่แบ่งประเภทและไม่จำากัดจำานวนรางวัล องค์กรที่มีคะแนนผลการ

ตรวจประเมินสÙงกว่า 650 คะแนน จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

ส่วนองค์กรที่มีคะแนนไม่ถÖงเกณฑ์ดังกล่าว แต่สÙงกว่า 350 คะแนน จะได้รับรางวัลการบริหารสÙ่ความเปšน

เลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

¢ŒÍ¨íา¡ั´สíาËรับ¡ารสÁั¤รã¹Í¹า¤µ

  1. หากหน่วยงานย่อยหรือองค์กรในเครือที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีจำานวนบุคลากร

   รวมกันเกินกว่า 50 เปอร์เ«็นต์ของบุคลากรทั้งหมดขององค์กรแม่ «Ö่งองค์กรแม่และหน่วยงาน

   ที่เหลือจะไม่สามารถยื่นขอรับรางวัลได้อีกเปšนเวลา 5 ป‚ 

  2. องค์กรที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาแล้ว หลัง 5 ป‚อาจยื่นขอรับรางวัลได้อีก

   หรืออาจยื่นขอเพียงเพื่อรับการประเมินและรับรายงานข้อมÙลป‡อนกลับก็ได้

 

ข้อเสนอแนะ	: องค์กรผÙ้สมัครควรนำา Feedback Report ไปพั²นา และปรับปรุงองค์กรในป‚ถัดไป

    โดยไม่จำาเปšนต้องสมัครขอรับรางวัลทุกป‚
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¼ั§¢ัé¹µÍ¹¡รÐบÇ¹¡ารสÁั¤ร¢Íรับรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

ÇÔ¸Õ¡ารสÁั¤ร

	 	 ขั้นตอนที่	1 ผÙ้สมัครส่งใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น  แนบเอกสารประกอบให้สำานักงานรางวัล

      คุณภาพแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หมดเขต

	 	 	 	 	 	 วันที่	15	มิ¶ุนายน 

	 	 ขั้นตอนที่	2 ผÙ้สมัครส่งใบสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แนบเอกสารประกอบ พร้อมทั้งชำาระ

      ค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่กำาหนด	หมดเขตวันที่	15	กรก®าคม

	 	 ขั้นตอนที่	3 ผÙ้สมัครส่งรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน หมดเขตวันที่	15	สิงหาคม

  

  ภายหลังจากผÙ้สมัครจัดส่งเอกสารครบทั้ง 3 ขั้นตอน สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะดำาเนินการ

ในกระบวนการตรวจประเมินต่อไป

* สำาหรับกำาหนดการ หรือการหมดเขตการส่งเอกสารต่างæ ผÙ้สมัครสามารถติดตามได้จากคÙ่มือการสมัคร

 ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำาป‚นั้นæ

¼ÙŒสÁั¤ร สíา¹ั¡§า¹รา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

ส่งใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น
หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) *

ส่งรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน
หมดเขตวันที่ 15 สิงหาคม *

ส่งให้คณะผÙ้ตรวจประเมิน
ดำาเนินการตรวจประเมิน

ส่งใบสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
และชำาระค่าธรรมเนียม

หมดเขตวันที่ 15 กรก®าคม *

แจ้งผÙ้สมัคร
ไม่ครบถ้วน

ไม่ผ่านผ่าน

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

ครบถ้วน

แจ้งผÙ้สมัคร

รับจดหมายแจ้งผล
การพิจารณาว่าไม่ผ่าน

รับจดหมายรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น µรÇ¨สÍบ
¤Ø³สÁบัµÔ

ตรวจเอกสาร

ตรวจเอกสาร
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¡รÐบÇ¹¡ารµรÇ¨»รÐàÁÔ¹

* ภายหลังการตรวจประเมินขั้นที่ 2 (Consensus Review) กรณีที่ผÙ้สมัครได้รับคะแนนมากกว่า 350 คะแนน หรือมากกว่า 550 
 คะแนน จะได้รับการตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit) โดยคณะผÙ้ตรวจประเมินจะดำาเนินการตรวจสอบเอกสาร หลัก°าน รวมถÖง
 การสัมภาÉณ์ ณ สถานประกอบการ กรณีที่ตรวจสอบแล้วäม่พบหลัก°านตามที่ปราก¯ในรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน 
 (Application Report) หรือผลการดำาเนินการจริงไม่ดีตามที่ระบุไว้ในรายงาน  ผÙ้สมัครจะäม่¶Ùกนำาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลใดæ ทั้งสิ้น
* ภายหลังจากการตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit) แล้วเสร็จ คณะผÙ้ตรวจประเมินจะสรุปผลเพื่อนำาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
 ด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณา พร้อมกันนี้สำานักงานจะมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนขององค์กรที่ได้รับการเสนอ
 ชื่อดังกล่าวควบคÙ่กันไป เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน ก่อนการนำาเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 พิจารณาลงนามอนุมัติรางวัลต่อไป

รับสÁั¤ร • ส่งใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น
 หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 

 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

• ส่งใบสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   
 พร้อมชำาระค่าธรรมเนียม
 หมดเขตวันที่ 15 กรก®าคม

• ส่งรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน
 หมดเขตวันที่ 15 สิงหาคม

ãª‹

ãª‹

ãª‹

äÁ‹ãª‹

äÁ‹ãª‹

äÁ‹ãª‹ Í§¤�¡รรับ
ราÂ§า¹»‡Í¹¡Åับ
Feedback 
Report

Í§¤�¡รรับราÂ§า¹»‡Í¹¡Åับ
Feedback Report

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบÙรณ์ของเอกสาร

ตรวจประเมินขั้นที่ 3 TQA Full Site Visit

พิธีมอบรางวัล

ตรวจประเมินขั้นที่ 3 TQC Site Visit

ตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review
ตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review 

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองค์กร *
เพื่อรับรางวัลการบริหารสÙ่ความเปšนเลิศ 

(TQC)

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อองค์กร *
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

อนุมัติรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
และรางวัลการบริหารสÙ่ความเปšนเลิศ (TQC)

>550 ¤Ðá¹¹

>650 ¤Ðá¹¹

>350 ¤Ðá¹¹
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µารา§àÇÅา´íาà¹Ô¹§า¹»รÐ¨íา»‚ 2553

กิจกรรม วัน	เดือน	ปี

ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ * กุมภาพันธ์ 2553 เปšนต้นไป

ส่งใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2553

ส่งใบสมัคร และชำาระค่าสมัคร มีนาคม - 15 กรก®าคม 2553

ส่งรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน  มีนาคม - 15 สิงหาคม 2553

กระบวนการตรวจประเมิน

• ข้ันท่ี 1 Independent Review และข้ันท่ี 2 Consensus Review  กันยายน-พÄศจิกายน 2553

• ขั้นที่ 3 Site Visit Review ธันวาคม 2553

อนุมัติรางวัล มกราคม 2554

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไตรมาสแรกของป‚ 2554

จัดประชุมนำาเสนอวิธีป¯ิบัติที่นำาไปสÙ่ความเปšนเลิศ ไตรมาสแรกของป‚ 2554

* หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม องค์กร

 สามารถขอรับหนังสือได้ไม่เกินองค์กรละ 15 เล่ม  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2553 เปšนต้นไป หรือสามารถ 

 Download ได้จาก www.tqa.or.th หากองค์กรประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในป‚ 

 2554 ท่านสามารถขอรับหนังสือคÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2554 ได้ที่

 สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

** กรณีที่กำาหนดการตารางเวลาดำาเนินงาน (สิ้นสุด) ตรงกับวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตÄกÉ์ 

 ขอให้ดำาเนินการก่อนวันดังกล่าว

*** สำาหรับตารางเวลาดำาเนินงาน ประจำาป‚ 2554 อาจมีการปรับเปลี่ยน ขอให้ติดตามได้จากคÙ่มือการสมัคร 

 ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2554 ต่อไป

หมายเหตุ	: ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÒ§ÇÑÅ¤Ø³ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÃÒ§àÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

   ã¹ÀÒÂËÅÑ§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
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à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡íาË¹´·ัèÇæ ä»

µารา§àÇÅา´íาà¹Ô¹§า¹»รÐ¨íา»‚ 2554

การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดทำาเอกสารเพ่ือเผยแพร่เก่ียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และคÙมื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)

ประกอบด้วย

  1. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553-2554

  2. คÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

      • คÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553 โดยสามารถติดต่อขอรับได้

    ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553

      • คÙ่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2554 โดยสามารถติดต่อขอรับได้

    ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554

กิจกรรม วัน	เดือน	ปี

ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ส่งใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น

ส่งใบสมัคร และชำาระค่าสมัคร

ส่งรายงานวิธีการและผลการดำาเนินงาน

กระบวนการตรวจประเมิน

• ขั้นที่ 1 Independent Review และขั้นที่ 2 Consensus Review

• ขั้นที่ 3 Site Visit Review

อนุมัติรางวัล

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

จัดประชุมนำาเสนอวิธีป¯ิบัติที่นำาไปสÙ่ความเปšนเลิศ

ติดตามได้จากคÙ่มือการสมัคร

ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ประจำาป‚ 2554
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  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประสงค์ที่จะปรับปรุงการทำางานในด้านต่างæ อย่างต่อเนื่องและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผÙ้ที่นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ในองค์กร ดังนั้น สำานักงาน 

จÖงขอความกรุณาท่านให้ข้อมÙลหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในเรื่องต่างæ ดังต่อไปนี้

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ เมื่อท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำานักงานรางวัลคุณภาพ

   แห่งชาติ

   .................................................................................................................................................................................

  2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาป‚ 2553-2554

   2.1  ความยาก/ง่ายในการทำาความเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยโปรด 

     ระบุข้อความ หรือคำาที่ท่านอ่านพบในหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2553-2554

   ................................................................................................................................................................................

   2.2  องค์ประกอบหนังสือ โดยระบุองค์ประกอบที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง อาทิ รÙปเล่ม ปก

     การออกแบบภายใน หรือตัวหนังสือที่ใช้ เปšนต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าควร

     ปรับปรุงเปšนเช่นไร (หากมี)

   .................................................................................................................................................................................

  3. ส่ิงท่ีท่านเห็นว่าสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติควรจัดทำาขÖน้เปšนเอกสาร เพราะจะเปšนประโยชน์

   ต่อองค์กรที่จะนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้

   .................................................................................................................................................................................

  4. ข้อคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงในการบริหารจัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและข้อควรปรับปรุง

   แบบ¿อร์มข้อเสนอแนะ©บับนี้

   .................................................................................................................................................................................

  5. รายละเอียดของผÙ้ให้ข้อมÙล (เพื่อทางสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะจัดส่งหนังสือให้

   แก่ท่านเปšนการแสดงความขอบคุณที่ให้ข้อคิดเห็น)

   ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................................................

   ที่อยÙ่ ........................................................................................................................................................................

   โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร ....................................... e-mail ......................................................

  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพราะทุก

ความคิดเห็นของท่านจะถÙกนำาไปใช้เปšนข้อมÙลในการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำาป‚ 2553-2554

ตลอดจนกระบวนการต่างæ ที่เกี่ยวข้อง

  โปรดส่งแบบ¿อร์มข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง©บับนี้กลับมายังสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ทางโทรสาร 02-619-8085 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 630-633 

และ 635-637 สายตรง 02-619-8086, 089-489-8089

áบบ¿Íร�Á¢ŒÍàส¹Íá¹Ðà¾×èÍ¡าร»รับ»รØ§ »รÐ¨íา»‚ 2553-2554
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áÅÐ¡Ô¨¡รรÁÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ับรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ

¾Ô¸ÕÁÍบรา§ÇัÅ¤Ø³Àา¾áË‹§ªาµÔ 
  สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายกรั°มนตรี หรือผÙ้แทนเปšนผÙ้มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้ 

•	 ครั้งที่	1	ปี	2545		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546  ณ ศÙนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติì 

•	 ครั้งที่	2	ปี	2546		 จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547  ณ ห้องคอนเวนชันÎอล หอประชุมกองทัพเรือ 

•	 ครั้งที่	3	ปี	2547		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  26 มกราคม 2548  ณ ห้องแกรนด์บอลรÙม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล 

•	 ครั้งที่	4	ปี	2548		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  5 กรก®าคม 2549  ณ ห้องวิภาวดีบอลรÙม โรงแรมโ«¿�เทล เ«็นทรัล พลา«่า 

•	 ครั้งที่	5	ปี	2549		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  30 เมÉายน 2550  ณ ห้องแกรนด์บอลรÙม โรงแรมแชงกรีล่า	

•	 ครั้งที่	6	ปี	2550		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  12 พÄÉภาคม 2551 ณ ศÙนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติì 

•	 ครั้งที่	7	ปี	2551		จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  12 มีนาคม 2552  ณ โรงละครอักÉรา คิงเพาเวอร์ «อยรางน้ำา

•	 ครั้งที่	8	ปี	2552		 จัดงานขÖ้นเมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2553 ณ ศÙนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติì

      มอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ ตÖกสันติไมตรี ทำาเนียบรั°บาล
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