
การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ
Performance Excellence Framework



“...การท างานใด ๆ ไม่วา่ใหญ่หรือเลก็ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและ 
หลกัการไวใ้หแ้น่นอน เพราะจะช่วยใหส้ามารถ ปฏิบติัมุ่งเขา้สู่ผลส าเร็จได้
โดยตรง และ ถูกตอ้งพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกนัและ ขจดัความล่าชา้

ความส้ินเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอยา่งไดอ้ยา่งส้ินเชิง...”

พระบรมราโชวาท 17 กรกฎาคม 2530
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เพิ่มเติม



ขัน้
ตอ

นส
ู่ คค

วา
มเ
ป็น

เลิ
ศ

Survive

World class

standard

O
p

p
o

rt
u

n
it
y
 f

o
r 

Im
p

ro
v

e
m

e
n

t

ช่วงเวลา

Benchmarking

H
ig

h
 P

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 O
rg

a
n

iz
a

ti
o

n

TQA Score:

PDCA

ประเมินตนเอง
และปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง

PDCA

สร้างระบบ รักษาระบบ
เพือ่ความอยูร่อด พฒันาอยา่งต่อเนื่อง สูค่วามเป็นเลศิ

เพ่ิมความสามารถการแข่งขนั

คู่มือ

กฏระเบียบ

1-3 ปี 3-5 ปี 5-10 ปี







Total Quality Management



Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx





การน าองคก์ร
กลยุทธ์

บคุลากร

การปฏบิตักิาร

ลูกคา้ผลลพัธ์

การวดั วเิคราะห์

การจดัการความรู ้



แนวทางการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ



Core Values and 
Concepts

• Systems perspective

• Visionary leadership

• Student-centered excellence

• Valuing people

• Organizational learning and agility

• Focus on success

• Managing for innovation

• Management by fact

• Societal responsibility

• Ethics and transparency

• Delivering value and results
เพิ่มเติม



ค่านิยมและแนวคิดหลกัขององคก์รท่ีเป็นเลิศ

Management by fact

Managing for innovation

Valuing people

Systems perspective

Visionary leadership

Societal responsibility

Delivering value and results

Organizational learning and agility
Focus on success

Student-centered excellence

Ethics and transparency

เพิ่มเติม



รู้เรา รู้เขา ร้อยรบมิพา่ย

เริ่มตน้สู่ความเป็นเลศิ

知己知彼百战百胜



Yourself

Friends

EnemiesStrategies

Improve

โครงร่างองคก์ร



องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร

P1. ลักษณะองค์กร

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร
(1) หลักสูตร และบริการ 
(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(4) สินทรัพย์
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

P2. สภาวการณ์ขององค์กร

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบปรับปรุงผล
การด าเนินการ

เพิ่มเติม











จะจดัตั้งทีมงานอยา่งไร

Team รบัผิดชอบเกณฑ์

A หมวด 1 การน าองคก์ร

B หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล

C
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

D
หมวด 3 การมุ่งเนน้ลกูคา้และตลาด

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ

E หมวด 7 ผลลพัธ์



ผูน้ ำสงูสุด

ทีม ทีม ทีม ทีม ทีมทีม

หัวข้อ
1+7.4

หัวข้อ
2+7.5

หัวข้อ
3+7.2

หัวข้อ
5+7.3

หัวข้อ
6+7.1

หัวข้อ
4

ผูป้ระสำนงำนหลกั

จะจดัต ัง้ทมีงานอย่างไร



ผูร้บัผดิชอบแหลง่ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบSegmentตวัวดัหวัขอ้

ตวัอย่างตารางเกบ็ขอ้มูล

ผูร้บัผดิชอบวธิกีารแหลง่ขอ้มลูหลกัฐานกระบวนการหวัขอ้

Process

Result



ก่อนจะเริ่มเขียน.....

เขา้ใจเกณฑ์ เขา้ใจตวัเอง เขา้ใจวธิเีขยีน

เพิ่มเติม



เพิ่มเติม



ความเป็นระบบ และมีประสทิธิผล สอดคลอ้งบูรณาการสูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร 

ผ่านการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง

เพิ่มเติม



FACT- ขอ้มูลจรงิ

FULL-เน้ือหาสมบูรณ์

FLOW -เช่ือมโยงกนั

FEEL -ใหค้วามรูส้กึที่ดี

รายงานที่ดี

เพิ่มเติม



กอ่นจะเริ่มเขียน.....

เพิ่มเติม



Approach ท าไมตอ้งท า(เหมาะสมกบับรบิทและตอบสนองขอ้ก าหนดของเกณฑ์

แหลง่ขอ้มลู และ Input มาจากไหน

ข ัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ: ใครท า ท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมือ่ไร บอ่ยแค่ไหน

Output น าไปใชอ้ย่างไร ทีไ่หน
ตวัช้ีวดัของกระบวนการและผลลพัธ(์ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมอีะไรบา้ง

จดัท าเป็นมาตรฐานหรอืยงั เป็นตวัอย่างทีด่อีย่างไร

Deploy น ากระบวนการไปปฏบิตัทิกุหน่วยงาน ทกุระดบัอย่างไร

น ากระบวนการไปปฏบิตัติามทีเ่กณฑก์ าหนดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อองคก์ร อย่างไร

มรีะบบตรวจตดิตามใหป้ฎบิตัอิย่างสม า่เสมอ ตามตวัช้ีวดัอย่างไร

Learning ใครประเมนิกระบวนการและผลลพัธ ์ประเมนิอย่างไร เมือ่ไร บ่อยแค่ไหน

น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และสรา้งนวตักรรมอย่างไร

แบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณก์ารปรบัปรุงและนวตักรรมกระบวนการอย่างไร

Integration กระบวนการสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย บรบิทองคก์ร และขอ้ก าหนดของเกณฑอ์ย่างไร

มกีารปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกบัหน่วยงานย่อย หรอืกระบวนการอืน่อย่างไร

แสดงผลลพัธต์ามตวัชี้วดัครบถว้นหรอืไม ่



A

ใครท ำ ท ำอะไร

ท ำเมือ่ไร ท ำบอ่ยแคไ่หน อะไรคอืตวัชีว้ดั

Input มำจำกไหน (ควำมเชือ่มโยง)

Output มผีลอยำ่งไร (ควำมเชือ่มโยง)

จดัท ำเป็นมำตรฐำนหรอืยงั

D
มกีำรสือ่ใหน้ ำไปปฏบิตัอิยำ่งไร

ควำมท ัว่ถงึ ควำมจรงิจงั ควำมมปีระสทิธผิล

L

ใครทบทวน (ท ัง้แนวทำงและผลลพัธ)์

ทบทวนเมือ่ไร / ทบทวนบอ่ยแคไ่หน

น ำผลกำรทบทวนไปปรบัปรงุ นวตักรรม แบง่ปนัควำมรูอ้ยำ่งไร

I

ควำมเชือ่มโยงกบัโครงรำ่งองคก์ร หวัขอ้อืน่

(ขอ้มลู ขอ้ก ำหนด แนวทำง)

มกีำรปฏบิตักิำรอยำ่งเชือ่มโยงซึง่กนัและกนักำรจดักำร

แสดงผลลพัธท์ีห่วัขอ้ใด

ADLI

เพิ่มเติม







1.1



1.2







2.1



2.2







3.1



The Measurement, analysis, and Knowledge 

Management category asks how your organization 
selects, gathers, analyzes, manages, and improves 

its data, information, and knowledge assets; how it 

learns; and how it manages information technology. 

The category also asks how your organization uses 
review findings to improve its performance.

Measurement, Analysis, and Knowledge Management





4.1



4.2



Workforce Focus

The Workforce Focus category asks how your 

organization assesses workforce capability and 

capacity needs and builds a workforce environment 

conducive to high performance. The category also 

asks 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. 





5.1



5.2



Operations Focus

The Operations Focus category asks how 

your organization designs, manages, and 

improves its products and work

Processes and improves operational 

effectiveness to deliver customer value 

and achieve organizational success and 
sustainability. 





Work Processes

How do you design, manage, and 

improve your key products and 
work processes?



6.1



Operational Effectiveness

How do you ensure effective 

management of your operations 

on an ongoing basis and for the 
future?



6.2



ตำ่งคนตำ่งมหีนำ้ที ่แตก็่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ท ำเฉพำะหนำ้ทีน่ ัน้เพรำะวำ่ถำ้คนใด
ท ำหนำ้ทีเ่ฉพำะของตวัโดยไมม่องไมแ่ลคนอืน่  งำนก็ด ำเนนิไปไมไ่ด ้เพรำะเหตุ

วำ่งำนทกุงำนจะตอ้งพำดพงิกนัจะตอ้งเกีย่วโยงกนั ฉะน ัน้แตล่ะคนจะตอ้งมี
ควำมรูถ้งึงำนของผูอ้ ืน่แลว้ชว่ยกนัท ำ



ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

• ผูบ้รหิารสามารถวเิคราะหก์ระบวนงานหลกัของหน่วยงานได ้

• ผูบ้รหิารสามารถท าแผนปรบัปรุงกระบวนงานหลกัของหน่วยงานได ้

• ผูบ้รหิารสามารถก าหนด Service Level 

Agreements ในกระบวนงานนัน้ได ้



Blueprint for Change - แผนปฏิบติั

Blueprint for Change ....

ด าเนินการขอ
งบประมาณ โครงการ ....

โครงการ ....

Gap หรือส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 ขัน้ตอน / วธิปีฏบิตังิาน
 เทคโนโลยี
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

Gap หรอืส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

ภาพรวมล าดบัข ัน้ตอนการจดัท าขอ้เสนอการเปลีย่นแปลง

กระบวนงาน

กระบวนงานปัจจบุนัทีค่ดัเลือก
มาปรบัปรงุ

กระบวนงานทีย่งัไม่ได้
ด าเนินการในปัจจบุนั

กระบวนงานอนาคต

VS

องคก์ร/บุคลากร
VSCompetency 

ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั
Competency 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี

ประเดน็
ยทุธศาสตร/์
กลยทุธ์

Worksheet 1: ProcessAnalysis.xls

Worksheet 2: ImplementationPlan.xls



รูจ้กัตวัเอง โครงร่างองคก์ร บรกิารของเราคอื?

ลูกคา้ พนัธมิตร ?

Competency

SC/SA

กลยทุธ์ ระบบงาน กระบวนการท างาน

ประสทิธิผลการท างาน



พนัธกจิของกอง

/ศูนย/์ฝ่าย



กระบวนการสรา้งคณุค่า

กระบวนการส าคญัทีส่รา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

และส่งผลต่อการบรรลพุนัธกจิหลกั/ยุทธศาสตรข์องส่วนงาน เป็นสิง่ทีต่อบ

โจทยข์องการจดัสรรทรพัยากร และความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ

แผ่นดนิ



กระบวนการทีช่่วยสนบัสนุนใหก้ระบวนการสรา้งคุณค่า สามารถด าเนินการ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิกระบวนการดา้นสารบญั การเงนิ/งบประมาณ 

กระบวนการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจ ัดซื้ อจ ัดจา้งและพสัดุ 

กระบวนการดา้น IT กระบวนการวางแผน เป็นตน้

กระบวนการสนบัสนุน



ตวัอยา่งกระบวนการสนับสนุนและขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

รายชือ่กระบวนการ
สนับสนุน

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ของกระบวน

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั
ของกระบวนการ

กระบวนการรับ-สง่หนังสอื
ภายนอก

รับ-สง่เอกสารรวดเร็ว รอ้ยละของหนังสอืภายนอก

ทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ความทันเวลา รอ้ยละของโครงการทีส่ามารถจัดซือ้
จัดจา้งไดท้ันตามแผนงาน

กระบวนการพัฒนาบคุลากร สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
ของบคุลากร

รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา
ตามสมรรถนะทีก่ าหนด



สรา้งระบบงาน

Systematic Process for 

Making Systemic Change



3S for Organization Development

Sense of 
Direction

•วางแนวทาง

•วสิยัทศัน์ ค่านิยมรว่ม ยทุธศาสตร ์

Systems

•สรา้งระบบ

•มุ่งเนน้ และคลอ่งตวั

Structure

•จบที่โครงสรา้ง

•ยดืหยุ่น และเครอืข่าย



ผูส้่งมอบ ปจัจยัน าเขา้
กระบวน

การ
ผลผลติ

ผูใ้ช ้

บรกิาร

กระบวนการสรา้งคณุค่า



แนวทางการสรา้งและวเิคราะหร์ะบบงาน

•Process Classification 
FrameworkPCF

•Value Chain

•SIPOC

Value 
Chain



Process Classification Framework

processframewrk.pdf


ผูส่้งมอบของผูส่้ง

มอบ
ผูส่้งมอบ องคก์ร ผูจ้ดัจ  าหน่าย ลูกคา้

Stakeholder
s

Customers



Inpu

t

Out

put

Process

Inpu

t

Out

put

Process

กอง.... กอง.... กอง....

ก
อง....

กอง....กอง....

นกัศึกษา/

ผูใ้ชบ้รกิาร

ต่อเน่ืองเช่ือมโยง



ระบบงำนหลกั 

Procurement

PRIMARY  ACTIVITIES

Technology Development

Human Resource Management

Infrastructure( Fin. Plan..)

ระบบ
สนบัสนนนุ

เป้ำหมำย

Value Chain : Michael E. Porter 

ระบบงำนหลกั ระบบงำนหลกั 



การ

จดัการเรยีนการ

สอน

การจดัการการวจิยั

S
U

P
P
O

R
T
  

A
C
T
IV

IT
IE

S

PRIMARY  
ACTIVITIES

Ex: Value Chain

บรกิารวชิาการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

กระบวนการบรหิารงบประมาณ

กระบวนการสนบัสนุนระบบเอกสารราชการ

กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศ

กระบวนการสนบัสนุนพสัดุ(ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป)

กระบวนการสนบัสนุนสือ่โสตทศันูปกรณ์

กระบวนการสนบัสนุนดา้นอาคารสถานที ่

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ



Develop University Vision and Strategy

Develop, Deliver, and Assess Curriculum, Assessment, and Instruction

Design and Deliver Student Support Services

Design and Manage Operations

Manage Student and Stakeholder Relationship and Engagement

Develop and Manage Human Capital

Manage Information Technology

Manage Financial Resources

Acquire, Construct, and Manage Facilities

Manage Enterprise Risk, Compliance, and Continuity of Operations 

(Resiliency)

Manage External Relationships

Develop and Manage University Capabilities



C1 C2 C3 C4

S1

S4

S2
S3

S5
S6
S7

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ

หน่วยงานของเรา...

S
U

P
P
O

R
T
  

P
ro

ce
ss

CORE
PROCESS



C1

ประสานงาน

การพัฒนา

หลักสตูร

C2

ประสานงาน

ดา้นทะเบยีน

นักศกึษา

S
U

P
P
O

R
T
  

P
ro

ce
ss

CORE
PROCESS

C3

ประสานงาน 

MUGE

C4

S1 ธุรการ

S4

S2 สารสนเทศ
S3 การจดัประชมุ

S5
S6
S7

บรรลวุสิยัทศัน์

พนัธกจิ

กองบรหิารการศึกษา...



Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูร้ับสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปัจจัยน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปัจจัยคอืใคร

องคก์ร
ของเรา

Supplier CustomerOutput
Process

Input

Partners
7

คูค่วามรว่มมอืคอืใคร

Customer of
Customer

8

Stakeholders อ่ืน
9



ความตอ้งการลูกคา้ / ผูร้บับรกิารฯ -SIPOC-KPIs

S CP

Supplier Inputs Process Outputs Customer

• _____
• _____
• _____
• _____

• _____
• _____
• _____
• _____

ก าหนดความตอ้งการก าหนดความตอ้งการ

KPIs KPIs



หน่วยงานของเรา...

•ผลติภณัฑ์

•บรกิาร

ส่งมอบ

อะไร

•ลูกคา้

•ผูใ้ชบ้รกิาร
ใหใ้คร

AS IS

To BE



หน่วยงานของเรา...

• บรหิารทรพัยากรบคุคล

• พฒันาบคุคลากร

• สวสัดกิาร

• ฐานขอ้มลู

กระบวนการ

ท างานหลกั

• ธุรการ

• IT 

• ฯลฯ

กระบวนการ

สนบัสนุน

AS IS

To BE



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement Input Specification
Process 

Specification
Output Specification Customer Requirement

ขอ้ก าหนดของ

กระบวนการ KPI KPI



กระบวนการ (Process)

Service

กระบวนการย่อย (Sub 

Process) Level 1

กระบวนการย่อย (Sub Process) 

Level 2

กระบวนการย่อย 

(Sub 

Process) 

Level 3

Output



กระบวนการ (Process)
กระบวนการย่อย (Sub 

Process) Level 1

กระบวนการย่อย (Sub Process) 

Level 2

กระบวนการย่อย 

(Sub 

Process) 

Level 3

Output

C2 กระบวนการจดัการการวจิยั C2.1กระบวนการจดัหาและจดัสรรทนุวจิยั C2.1.1 กระบวนการจดัหาและจดัสรรทนุวจิยั

จากแหลง่ทนุภายใน

ทนุวจิยัภายใน

C2.1.2 กระบวนการจดัหาและจดัสรรทนุวจิยั

จากแหลง่ทนุภายนอก

ทนุวจิยัภายนอก

C2.2 กระบวนการสนบัสนุนและควบคุม

คุณภาพการวจิยั

C2.2.1กระบวนการจดัการสารสนเทศดา้นการ

วจิยั

ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั

C2.2.2กระบวนการพฒันาบคุลากรดา้นการวจิยั สมรรถนะของบคุลากรดา้นการวจิยั

C2.2.3 กระบวนการตดิตามและควบคุม

คุณภาพผลงานวจิยั

ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

C2.3 กระบวนจดัการผลงานวจิยั
C2.3.1 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวจิยั

กระบวนการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิยั

ผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิยัทีน่  าไปใชป้ระโยชน์



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement
Input 

Specification

Process 

Specification

Output 

Specification

Customer’s 

Expectation



Stakeholder Input Process Output Customers

1.เจา้ของแหลง่ทนุ

2.ชมุชน/องคก์ร/หน่วยงานภายนอก

1.โจทยว์จิยั กระบวนการสนบัสนุนและควบคุมคุณภาพการวจิยั

1กระบวนการจดัการสารสนเทศดา้นการวจิยั

2 กระบวนการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั

3. กระบวนการติดตามและควบคุมคุณภาพผลงานวจิยั

1. ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั

2.สมรรถนะของบคุลากรดา้นการวจิยั

3.ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

1. เจา้ของแหลง่ทนุ

Stakeholder requirement Input Specification Process Specification Output Specification Customer’s Expectation

1.เจา้ของแหลง่ทนุ

- ไดผ้ลงานวจิยัตรงตามวตัถปุระสงค์

2.ชมุชน/องคก์ร/หน่วยงานภายนอก

- มผีลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชนแ์ก่ชมุชน / องคก์ร/ 

หน่วยงานภายนอก

1. โจทยว์จิยัมคีวามชดัเจน

2. มนีกัวจิยัทีเ่ชี่ยวชาญในโจทย์

วจิยั

1กระบวนการจดัการสารสนเทศดา้นการวจิยั

- มรีะบบฐานขอ้มลูที่สนบัสนุนขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้ง และทนักบั

ความตอ้งการใชง้าน 

- มกีารสนบัสนุนสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการท าวจิยั

2 กระบวนการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั

- มกีารจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร ที่สอดคลอ้งกบัความ

จ าเป็นและความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 

3. กระบวนการติดตามและควบคุมคุณภาพผลงานวจิยั

- มคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินการตรวจสอบผลงานวจิยั

- มเีกณฑใ์นการติดตามรายงานความกา้วหนา้ในการท าวจิยั

1. ขอ้มลู/สารสนเทศ

-ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปจัจบุนั

2. ความสามารถ/ทกัษะดา้นการวจิยั

- ตรงกบัความจ าเป็นและความตอ้งการพฒันา

ของแต่ละบคุคล

3.ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

- ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปต่อยอดองค์

ความรูใ้หม่ๆ  หรอืสามารถพฒันาใหเ้กดิชิ้นงาน

ทีก่่อประโยชนแ์ก่ประชาชน

1 เจา้ของแหลง่ทนุ

- ไดผ้ลงานวจิยัตรงกบั

ความตอ้งการ

2. องคก์ร/ชมุชน

- น าผลจากการศึกษาวจิยั

ไปใชป้ระโยชน ์/ ตอบโจทย์

วจิยัได ้



Yes

Yes

No

No จดุเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การตดัสนิใจ

กจิกรรมและ
การปฏบิตังิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

Work Flow กระบวนการ



ตวัอยา่งแบบฟอรม์การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนกำร..........................................................................

ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัของกระบวนกำร...................................................

ล ำดบัที่ ผงักระบวนกำร รำยละเอยีดงำน ผูร้บัผดิชอบ เอกสำรที่
เกีย่วขอ้ง

Yes

Yes

No

No

จดุเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การตัดสนิใจกจิกรรมและ
การปฏบิตังิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งขัน้ตอน
(เชน่ กรณีการเขยีนกระบวนการ
ไมส่ามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้)



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนกำร......กระบวนการรับหนังสอืภายนอก.................

ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัของกระบวนกำร... รอ้ยละของเอกสารทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน............

ล ำดบั ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอยีดงำน ผูร้บัผดิชอบ

1
5 นาที บนัทกึขอ้มลูรับหนังสอืเขา้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ เจา้หนา้ทีส่ารบรรณ

2
5 นาที หัวหนา้สารบรรณ ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้ และ

รวบรวมน าเสนอตอ่ ผอ.

หัวหนา้
ฝ่ายสารบรรณ

3
1 วัน ผอ.พจิารณาหนังสอืภายนอกกอ่นสง่มอบใหผุ้ ้

เกีย่วขอ้ง

ผอ.

4
10 นาที เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูการสง่เอกสารในระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่หนังสอืไปยงัส านัก

เจา้ของเรือ่ง

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ 

5
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งบนัทกึขอ้มลูลงรับ

เอกสารในระบบอเิล็กทรอนกิส์

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

6
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งจัดแฟ้มเสนอ ผอ.

ส านัก พจิารณามอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง

เจา้หนา้ทีธ่รุการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

เสนอ       
ผอ.สลธ. 

จัดสง่หนังสอืไปยงั
ส านักทีเ่กีย่วขอ้ง

ลงทะเบยีนรับ

ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้

ส านักเจา้ของเรือ่ง
ลงรับเอกสาร

เสนอ
ผอ.ส านัก
เจา้ของเรือ่ง

ตวัอยำ่ง1



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนกำร......กระบวนการจัดท าแผนงานโครงการ.................

ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัของกระบวนกำร... รอ้ยละขอ้ผดิพลาดในการจัดท าแผนงานโครงการ

ล ำดบั ผงักระบวนกำร รำยละเอยีดงำน มำตรฐำนคณุภำพงำน ผูร้บัผดิชอบ

1
ส านัก/กองศกึษาวเิคราะห์

กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการใน

ปีงบประมาณนัน้ ๆ

ปัจจัยทีต่อ้งน ามาวเิคราะห ์ใหค้รอบคลมุใน

เรือ่ง

1.ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา

2. ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ที่

ผลกระทบตอ่การด าเนนิการ

3. ความเสีย่งทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ส านัก/กองตา่งๆ

2
ผูรั้บผดิชอบจัดท าบนัทกึขอ

อนุมตัโิครงการ ที่

ประกอบดว้ยแผนงาน

โครงการ และแผนการใช ้

งบประมาณ 

ในการจัดท าแผนงาน ตอ้งมลีักษณะ ดังนี้

1. จัดท าแผนงานใหค้รบถว้นตามหัวขอ้

การน าเสนอทีก่ าหนด

2. การคดิคา่ใชจ้า่ยตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบยีบ

ทีก่ าหนด

3. กจิกรรมการด าเนนิการสอดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด

ส านัก/กองตา่งๆ

3
เสนอผูบ้รหิารเพือ่ขออนุมตัิ

โครงการ

- ส านัก/กองตา่งๆ

4
ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง - ส านัก/กองตา่งๆ

ศกึษาวเิคราะห์
แนวทางการด าเนนิงาน

จัดซือ้จัดจา้ง

ตวัอยำ่ง2

เสนอ       
ผูบ้รหิาร
เพือ่อนุมตัิ
โครงการ 

จัดท าแผนงานโครงการ

Yes

No



การจดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร

การระบโุอกาสการ

ปรบัปรุง

การจดัท ากระบวนการ

ใหม ่และ SLA

การน า SLA ไป
ใหบ้รกิารและตดิตาม

ประเมนิผล





ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั 
•งานทีใ่หบ้รกิาร 
•สถานทีห่รอืช่องทางการใหบ้รกิาร 
•ระยะเวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 



ระบุถงึขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในการรบั
บรกิาร เช่น 
•เอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการ
รบับรกิาร 
•ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีต่อ้งชาระ
ใหผู้ใ้หบ้รกิาร (ถา้ม)ี 
•ขอ้กาหนดอื่น ๆ เช่น ผูร้บับรกิารตอ้ง
มาแสดงตนและดาเนินการดว้ยตนเอง 
เป็นตน้ 



ระบุระดบัการใหบ้รกิารทีผู่ใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร
ยอมรบัได ้โดยอาจครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
•ดา้นระยะเวลา เช่น ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการ
ใหบ้รกิาร 
•ดา้นคณุภาพ เช่น ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
เปอรเ์ซน็ตค์วามผดิพลาดของผลผลติ เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในบรกิารหน่ึง ๆ อาจก าหนดระดบัการ
ใหบ้รกิารมากกวา่ 1 หวัขอ้กไ็ด ้ขึน้กบัความ
เหมาะสมและผลสารวจความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร 



ระบุข ัน้ตอนการใหบ้รกิารเรยีง
ตามล าดบัก่อนหลงั พรอ้ม
ค าอธบิายโดยสงัเขป พรอ้มทัง้ระบุ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละ
ขัน้ตอนดว้ย 



ระบุถงึรายละเอยีดเกีย่วกบั
ชอ่งทางและวธิกีารรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนจากผูม้ารบับรกิาร 







OFI



Services/SLA ระยะเวลา ขัน้ตอน คณุภาพ รูปแบบการ

เขา้ถงึ

ความโปร่งใส ค่าใช้

จา่ย









เขียน SAR อย่างไร
ใหโ้ดนใจผูต้รวจประเมิน



ADLI

Approach ท าไมตอ้งท า(เหมาะสมกบับรบิทและตอบสนองขอ้ก าหนดของเกณฑ์

แหลง่ขอ้มลู และ Input มาจากไหน

ข ัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ: ใครท า ท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมือ่ไร บอ่ยแค่ไหน

Output น าไปใชอ้ย่างไร ทีไ่หน
ตวัช้ีวดัของกระบวนการและผลลพัธ(์ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมอีะไรบา้ง

จดัท าเป็นมาตรฐานหรอืยงั เป็นตวัอย่างทีด่อีย่างไร

Deploy น ากระบวนการไปปฏบิตัทิกุหน่วยงาน ทกุระดบัอย่างไร

น ากระบวนการไปปฏบิตัติามทีเ่กณฑก์ าหนดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อองคก์ร อย่างไร

มรีะบบตรวจตดิตามใหป้ฎบิตัอิย่างสม า่เสมอ ตามตวัช้ีวดัอย่างไร

Learning ใครประเมนิกระบวนการและผลลพัธ ์ประเมนิอย่างไร เมือ่ไร บ่อยแค่ไหน

น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และสรา้งนวตักรรมอย่างไร

แบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณก์ารปรบัปรุงและนวตักรรมกระบวนการอย่างไร

Integration กระบวนการสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย บรบิทองคก์ร และขอ้ก าหนดของเกณฑอ์ย่างไร

มกีารปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกบัหน่วยงานย่อย หรอืกระบวนการอืน่อย่างไร

แสดงผลลพัธต์ามตวัชี้วดัครบถว้นหรอืไม ่



ตอ้งเขา้ใจความหมายของค าถาม “HOW (อย่างไร)”
 เม่ือมีค าถาม “How (อย่างไร)” แสดงว่าอยากใหท้่านใหข้อ้มูลของ

กระบวนการที่ส าคญั เช่น วธิีการ ตวัวดั การน าไปปฏบิตั ิและปจัจยั

ดา้นการประเมินผล การปรบัปรุง และการเรยีนรู ้

 ค าตอบที่ขาดขอ้มูลดงักลา่ว หรอื แค่เพยีงยกตวัอย่างจะถูกประเมิน

ว่า ขอ้มูลหรอืสารสนเทศนอ้ย และไม่ชดัเจน (Anecdotal 

Information)



เขา้ใจความหมายของ “What”
เมื่อมีค าถาม “What (อะไร อย่างไร ระบ ุน าเสนอ)” แสดงว่าตอ้งการ

ค าตอบ 2 ลกัษณะ

 ขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบักระบวนการหลกั และวธิปีฏบิตังิานของกระบวนการ

นั้น การตอบเพยีงว่า “ใคร” เป็นผูท้ างานไม่เพยีงพอ

 ผล แผนงาน วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรอืตวัวดัที่ส าคญัขององคก์รคอื

อะไร เพือ่ตอ้งการทราบระบบการจดัการ ผลการด าเนินการมุ่งเนน้ไปใน

แนวทางเดียวกนัหรอืไม่



 กรณีกระบวนการมคีวามซบัซอ้นควรเขยีน Flow Chart แสดงข ัน้ตอนทีส่  าคญั

 เขยีนบรรยายถงึ Input ทีส่  าคญัของกระบวนการ ปจัจยัทีส่  าคญั ทรพัยากรที่ส  าคญั 

สารสนเทศทีส่  าคญั (อาจจะเขยีนใส่ใน Flow Chart ) 

 เขยีนใหเ้หน็ถงึผูร้บัผดิชอบในแต่ละข ัน้ตอนทีส่  าคญัของกระบวนการ (อาจจะเขยีนใส่รวมใน 

Flow Chart)

 แสดงใหเ้หน็ Time Frame ของแต่ละข ัน้ตอน หรอืกระบวนการ

 น าเสนอตวัชี้วดัคุณภาพของผลลพัธข์องกระบวนการ ซึง่ทกุกระบวนการควรมี

หลกัการเขียน Approach



Approach

INPUT
•อธบิายการไดม้าซึ่ง Input ที่ส าคญั และจ าเป็น

PROCESS
• ใคร ท าอะไร ท าอย่างไร ท าเม่ือไร

OUTPUT

•กระบวนการมีประสทิธิผลตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์

•มีการระบผุลผลติ และระบกุารน าไปใช้

ตอ้งมัน่ใจว่ากระบวนการสามารถท าซ ้าไดแ้ละเกดิประสทิธิผลในการด าเนินการ 

สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร



Systematic Approach





Approach





ประเด็นทีพ่บปญัหำ สำเหตทุีเ่กดิปญัหำ

Approach

• ไมร่ะบผุูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน ความถี ่ทีส่ามารถ
ท าซ ้าได ้หากเปลีย่นผูบ้รหิาร/หวัหนา้งาน

สว่นใหญเ่ป็นเพยีงกจิกรรมทีม่กีารด าเนนิการในชว่ง
นัน้ ดงันัน้สิง่ทีส่ าคญั คอื การปรับการท างานใหเ้ป็น
กระบวนการ

• ไมม่กีารก าหนดตวัชีว้ดัของกระบวนการนัน้ๆ มา
ตัง้แตแ่รก

สว่นใหญเ่ป็นสาเหตมุาจากการขาดความเชือ่มโยง
ของ input และ output ของ process นัน้ๆ



DEPLOYMENT

สือ่สาร/ถา่ยทอด น าไปปฏบิตัิ ตดิตามผล KPI

•ผูเ้กี่ยวขอ้งในกระบวนการปฏบิตัติามขัน้ตอน และ

วธิีการที่ก าหนดไว ้

•ปฏบิตัใินแนวทางเดียวกนัท ัว่ท ัง้องคก์ร โดยไม่มคีวาม

แตกต่าง

•ทัว่ถงึทกุกลุม่ที่เกณฑก์ าหนดเช่น  ลูกคา้ ผูม้ีสว่นได ้

สว่นเสยี

•มีแผนรองรบัและถา่ยทอดตวัช้ีวดัเพือ่ตดิตาม

กระบวนการ

•ส ัง่การ และมอบหมายชดัเจน

•ช่ีแจงและท าความเขา้ใจ

•อบรม เพิม่พูนความรู ้

•สือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ

มีการเกบ็ขอ้มูล

มีการประชมุติดตาม

มีรายงานตวัช้ีวดั



Deployment



ประเด็นทีพ่บปญัหำ สำเหตทุีเ่กดิปญัหำ

Deploy
• ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มกีารน าสู่

การปฏบิตัถิว้นทัว่ในแตล่ะกลุม่ที่
ควรปฏบิตั ิ

• ขาดการก ากบัตดิตามของผูบ้รหิาร

• ไมม่ตีวัวัดทีส่ามารถอธบิายถงึ
ประสทิธภิาพของกระบวนการนัน้ๆ
และเชือ่มโยงใหเ้ห็นไดใ้นหมวด 7

• ขาดการ design/redesign (อาจ
ใช ้SIPOC Model ชว่ยก็ได)้



LEARNING

Learning PDCA Sharing

•ประเมินผล ทบทวนกระบวนการกบัผลการด าเนินการในอดีต

•เปรยีบเทียบผลการด าเนินการกบัคู่แข่ง

•ศึกษาจาก Best Practice เพือ่น ามาพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการ

•มีผูร้บัผิดชอบด าเนินการ และมีรอบระยะเวลาด าเนินการชดัเจน

•ท าใหเ้กดิแนวปฏบิตัิที่ดี

•เกดิการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร สูก่ารเกดินวตักรรม



Types of “Learning” Evidence

Cycles of improvement

Date(s) of improvements

Description of improvement(s) 

Evidence of fact-based evaluation and 

improvement process

“Breakthrough” change and innovation

Sharing with other work units



ประเด็นทีพ่บปญัหำ สำเหตทุีเ่กดิปญัหำ

Learning
• สว่นใหญ ่ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มี
learning

• อาจสบืเนือ่งจากการทีไ่มม่ ีsystematic 

approach

• หากม ีสว่นใหญม่กัแสดงมกีารทบทวน
เพยีงกจิกรรม (PDCA ระดบัของ deploy)

• ขาดความเขา้ใจในความหมายของ
learning ทีแ่ทจ้รงิ

• ไมม่กีารทบทวนประสทิธภิาพของ 
Approach ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นวา่มกีาร
แลกเปลยีนเรยีนรู ้/เกดินวตักรรม



Types of “Integration” Evidence

Alignment with needs and processes across 
work units

Complementary measures, information and 
approaches to improvement across work 
units

Harmonized plans and actions across work 
units



Integration

เช่ือมโยงกบั OP เช่ือมโยงกบัหมวดอืน่เช่ือมโยงกบัทกุ Unit



Alignment



Integration



การเขียนรายงานในสว่น Process ที่ดีตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่า
• มีแนวทางอย่างเป็นระบบ – Systematic Approach
• มีการน าไปใชอ้ย่างทัว่ถงึ(เท่าที่ท าได)้ - Effective Deployment

– ครอบคลมุทกุระดบั

– ครอบคลมุทกุกลุม่ (Product, Market, Customer, Supplier, Workforce)
• มีการวดัผลและน าผลกลบัมาใชใ้นการปรบัปรุง - Learning
• มีการสอดรบักบักระบวนการอืน่ๆภายในองคก์ร – Integration
• เขียนเท่าที่...ท า...เนน้ที่ระดบั Overall Requirement กอ่น

สรุป



เขยีนอย่างไรว่า Approach นัน้ “systematic”

ดูจาก “D-R-M-P” คือ

Definable : กระบวนการมขี ัน้ตอนอย่างไร มใีครรบัผดิชอบ มกีรอบระยะเวลา
อย่างไร มปีจัจยัน าเขา้อะไรบา้ง มผีลผลติเป็นอะไร

Repeatable : สามารถท าซ า้ได ้

Measurable : วดัไดต้รวจสอบได ้

Predictable : คาดการณไ์ด ้



3.2 ข(2) ข้อร้องเรียนเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ แม้บริษัทจะมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีเพียงใดก็ตาม บริษัทจงึให้ความส าคญั
อยา่งยิ่งกบัการแก้ไขข้อร้องเรียนของลกูค้า ได้อบรมให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีตอ่ข้อร้องเรียนของลกูค้า ให้ทกุคนคิดว่าข้อ
ร้องเรียนคือโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ และน าข้อร้องเรียนมาตอบสนอง เช่นลกูค้าได้ร้องเรียนว่าผลิตภณัฑ์
ทเุรียนอบกรอบของบริษัทมีรสเคม็เกินไป บริษัทจงึได้รีบตอบสนองทนัทีโดยไมรี่รอ มีการปรับปรุงรสชาดใหม่ภายในสองสปัดาห์ 
ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ และแนะน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบับคุคลอ่ืนตอ่ๆไป จนท าให้ยอดขายทุเรียนอบกรอบของ
บริษัทเพิ่มขึน้มาก นอกจากนีแ้ล้วทงบริษัทยงัได้ร่วมมือกบัสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ
ท าการวิจยัปรับปรุงผลิตภณัฑ์และเกิดนวตักรรมใหม่ๆ เช่นเงาะอบกรอบ มงัคดุอบกรอบ ท าให้ผลผลติของบริษัทรักษายอดขาย
เป็นอนัดบัต้นของประเทศได้

3.2ข(2) การจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน องคก์รมีวธิีการอย่างไรในการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้? และท าใหม้ ัน่ใจว่าขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการแกไ้ขอย่าง

ทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล? การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้สามารถเรยีกความเชื่อม ัน่ของลูกคา้กลบัคนืมา สรา้งเสรมิความพงึพอใจและความผูกพนั

ของลูกคา้ และหลกีเลีย่งการเกดิซ า้อกีในอนาคตไดอ้ย่างไร?



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal



3.2 ข(2) ขอ้รอ้งเรยีนเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นได ้แมบ้รษิทัจะมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ี
เพยีงใดก็ตาม บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ ได ้

อบรมใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ ใหท้กุคนคิดวา่ขอ้รอ้งเรยีนคอื

โอกาสในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และน าขอ้รอ้งเรยีนมาตอบสนอง โดยใช ้

ข ัน้ตอนดงัรูป 3.2-4

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH



3.2 ข(2)บรษิทัใชข้ ัน้ตอนใน รูป 3.2-4 ในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ พนกังานทกุคนมี
หนา้ทีร่บัฟงัขอ้รอ้งเรยีน และตอบสนองลูกคา้โดยใชคู่้มอืการแกไ้ขปญัหา ซึง่มอบอ านาจใหพ้นกังานทกุ

คนแกไ้ขปญัหาไดท้นัท ี ปญัหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปญัหาระดบัสองขึ้น

ไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุ่งขึ้นหากไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ลูกคา้ทกุ

รายทีร่อ้งเรยีนไดร้บับตัร VIP และตดิตามใกลช้ดิโดยทมีการตลาด เพือ่ใหแ้น่ใจว่ายงัคงผูกพนั และ

กลบัมาซื้อซ า้ ฝ่ายคุณภาพรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนรายงานทมีบรหิารทกุไตรมาส เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิ

โครงการพฒันาคุณภาพ จากการด าเนินการอย่างเขม้แขง็ ส่งผลใหค้วามพอใจต่อการแกป้ญัหาสูงขึ้นดงั

ภาพ 7.2-4 

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิีการ ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

Systematic and Effective  Approach



3.2 ข(2) รูป 3.2-4 แสดงวธิจีดัการขอ้รอ้งเรยีน พนกังาน ลูกจา้ง อาสาสมคัรทกุคน รบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทาง

ตามรูป 3.1-1 และตอบสนองลูกคา้โดยใชคู่้มอืการแกไ้ขปญัหา ซึง่มอบอ านาจใหพ้นกังานทกุระดบัแกไ้ขปญัหาไดท้นัท ี 

ปญัหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปญัหาระดบัสองขึ้นไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีผูบ้รหิารจดั

ประชมุในวนัรุ่งขึ้นหากไม่สามารถแกป้ญัหาได ้ลูกคา้ทกุรายทีร่อ้งเรยีนไดร้บับตัร VIP และตดิตามใกลช้ดิโดยทมี
การตลาด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ยงัคงผูกพนั และกลบัมาซื้อซ  า้ ฝ่ายคุณภาพรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนรายงานทมีบรหิารทกุไตรมาส 

เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการพฒันาคุณภาพจากการด าเนินการอย่างเขม้แขง็ ส่งผลใหค้วามพอใจต่อการแกป้ญัหาสูงขึ้นดงั

ภาพ 7.2-4
ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

Systematic Effective, Well deploy



3.2 ข(2) รูป 3.2-4 แสดงวิธีจดัการข้อร้องเรียน พนกังาน ลกูจ้าง อาสาสมคัรทกุคน รับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ตามรูป 3.1-1 และตอบสนองลกูค้าโดยใช้คูมื่อการแก้ไขปัญหา ซึง่มอบอ านาจให้พนกังานทกุระดบัแก้ไขปัญหาได้
ทนัที  ปัญหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความร้ายแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงานผู้บงัคบับญัชาทนัที 
ผู้บริหารจดัประชมุในวนัรุ่งขึน้หากไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ลกูค้าทกุรายท่ีร้องเรียนได้รับบตัร VIP และติดตามใกล้ชิด
โดยทีมการตลาด เพ่ือให้แน่ใจวา่ยงัคงผกูพนั

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิีการ ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ

และกลบัมาซือ้ซ า้ ฝ่ายคณุภาพรวบรวมวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียนรายงานทีมบริหารทกุไตรมาส จดัท าเป็น
โครงการพฒันาคณุภาพ สง่ผลให้เกิดโครงการพฒันา
จ านวนมาก บทเรียน สง่ผลให้ความพอใจตอ่การ
แก้ปัญหาสงูขึน้ดงัภาพ 7.2-4 บริษัททบทวน
กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนทกุปี ผ่านกลไกตรวจ
ติดตามภายใน และ Management Review
ตามระบบ ISO 

รูป 3.2-4 วิธีจดัการข้อร้องเรียน 



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

Systematic Effective, Well deploy, Systematic 
Learning 



3.2 ข(2) รูป 3.2-4 แสดงวธิจีดัการขอ้รอ้งเรยีน พนกังาน ลูกจา้ง อาสาสมคัรทกุคน รบัฟงัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทาง

ตามรูป 3.1-1 และตอบสนองลูกคา้โดยใชคู่้มอืการแกไ้ขปญัหา ซึง่มอบอ านาจใหพ้นกังานทกุระดบัแกไ้ขปญัหาไดท้นัท ี 
ปญัหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปญัหาระดบัสองขึ้นไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีผูบ้รหิารจดั

ประชมุในวนัรุ่งขึ้นหากไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ลูกคา้ทกุรายทีร่อ้งเรยีนไดร้บับตัร VIP และตดิตามใกลช้ดิโดยทมี
การตลาด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ยงัคงผูกพนั และกลบัมาซื้อซ  า้     ฝ่ายคุณภาพรวบรวมวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนรายงานทมีบรหิารทกุ

ไตรมาส 

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิีการ ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ

จดัท าเป็นโครงการพฒันาคุณภาพ ส่งผลใหเ้กิด

โครงการพฒันาจ านวนมาก บทเรยีน สง่ผลใหค้วาม

พอใจต่อการแกป้ญัหาสูงขึ้นดงัภาพ 7.2-4
บรษิทัทบทวนกระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทุกปี 

ผ่านกลไกตรวจตดิตามภายใน และ 

Management Review ตาม

ระบบ ISO ส่งผลใหม้กีารพฒันากระบวนการรบั

ขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั
รูป 3.2-4 วิธีจดัการข้อร้องเรียน 



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

Systematic Effective, Well deploy, Systematic 
Learning  with evidence of Learning 



3.2 ข(2) รูป 3.2-4 แสดงวธิจีดัการขอ้รอ้งเรยีน พนกังาน ลูกจา้ง อาสาสมคัรทกุคน รบัฟงัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทาง

ตามรูป 3.1-1 และตอบสนองลูกคา้โดยใชคู่้มอืการแกไ้ขปญัหา ซึง่มอบอ านาจใหพ้นกังานทกุระดบัแกไ้ขปญัหาไดท้นัท ี 
ปญัหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปญัหาระดบัสองขึ้นไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีผูบ้รหิารจดั

ประชมุในวนัรุ่งขึ้นหากไม่สามารถแกป้ญัหาได ้ลูกคา้ทกุรายทีร่อ้งเรยีนไดร้บับตัร VIP และตดิตามใกลช้ดิโดยทมี
การตลาด เพือ่ใหแ้น่ใจว่ายงัคงผูกพนั และกลบัมาซื้อซ  า้     ฝ่ายคุณภาพรวบรวมวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนรายงานทมีบรหิารทกุ

ไตรมาส 

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กิดขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ

จดัท าเป็นโครงการพฒันาคุณภาพ ส่งผลใหเ้กิด

โครงการพฒันาจ านวนมาก บทเรยีน สง่ผลใหค้วาม

พอใจต่อการแกป้ญัหาสูงขึ้นดงัภาพ 7.2-4
บรษิทัทบทวนกระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทุกปี 

ผ่านกลไกตรวจตดิตามภายใน และ 

Management Review ตาม

ระบบ ISO ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาระบบ 

Complaint Online ซึง่เป็น

นวตักรรมใหมข่ององคก์ร
รูป 3.2-4 วิธีจดัการข้อร้องเรียน 



Approach

Deploy

Learning

Integration

Anecdotal

Systematic Effective, Well deploy, Systematic 

Learning  with evidence of Learning 
,KM/Innovation



3.2 ข(2) รูป 3.2-4 แสดงวธิจีดัการขอ้รอ้งเรยีน พนกังาน ลูกจา้ง อาสาสมคัรทกุคน รบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางตามรูป 

3.1-1 และตอบสนองลูกคา้โดยใชคู่้มอืการแกไ้ขปญัหา ซึง่มอบอ านาจใหพ้นกังานทกุระดบัแกไ้ขปญัหาไดท้นัที ปญัหาถกูจดั
ความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปญัหาระดบัสองขึ้นไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุ่งขึ้นหากไม่

สามารถแกป้ญัหาได ้ลูกคา้ทกุรายทีร่อ้งเรยีนไดร้บับตัร VIP และตดิตามใกลช้ดิโดยทมีการตลาด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ยงัคงผูกพนั และ

กลบัมาซื้อซ า้     ฝ่ายคุณภาพรวบรวมวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนรายงานทมีบรหิารทกุไตรมาส น าเสนอในทีป่ระชมุ KM (รูป 4.1-3) 

จดัท าเป็นโครงการพฒันาคุณภาพ ส่งผลใหเ้กดิโครงการพฒันาจ านวน

ข ัน้ตอน รายละเอยีดวธิีการ ผูร้บัผดิชอบ

1.รบัฟงัขอ้มลู พนกังานรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

2.แกไ้ขปญัหา แกไ้ขตามคู่มอื “การแกไ้ขปญัหา” พนกังานทีเ่ผชญิเหตุ

3. ประเมนิผล ตดิตามผลจากลูกคา้รอ้งเรยีน พนกังานการตลาด

4. ปรบัปรุง จดัท าโครงการพฒันา ทมีพฒันาคุณภาพ

มาก บทเรยีนทีไ่ดจ้ดัเกบ็ใน K-Portal เพือ่ใหพ้นกังาน
ทกุคนเรยีนรู ้ส่งผลใหค้วามพอใจต่อการแกป้ญัหาสูงขึ้นดงั

ภาพ 7.2-4 บรษิทัทบทวนกระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน
ทกุปี ผ่านกลไกตรวจตดิตามภายใน และ 

Management Review ตามระบบ 

ISO ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาระบบ Complaint 

Online ซึง่เป็นนวตักรรมใหมข่ององคก์รรูป 3.2-4 วิธีจดัการข้อร้องเรียน 

Systematic Effective, Well deploy, Systematic Learning  with 
evidence of Learning ,KM/Innovation, Integration across process

















10 ข้อควรท าในการรายงานผลลัพธ์

1: มีค าอธิบายภาพ
2: ไม่ต้องอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด
3: ระบุทิศทางที่พึงประสงค์
4: ในกราฟต้องก าหนดเป้าหมาย
5: ใช้กราฟที่มีแนวโน้มเป็นเชิงบวก
6: มาตราส่วนก าหนดให้เหมาะสมกับข้อมูล
7: มีเส้นแบ่งก่อนและหลงัการพัฒนา
8: ใช้กราฟที่เป็นมาตรฐาน
9: ระบุส่วนประกอบของกราฟครบถ้วน
10: ใช้กราฟที่เรยีบง่าย ไม่ยุ่งเหยิง



กราฟทุกรูปควรมีค าอธิบาย

เป็นการสรุปผลลัพธ์จากกราฟที่แสดงไว้

ยกตัวอย่างเช่น : จากภาพที่ 7.2-8 แสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากกว่า 80% 
ในระยะสองปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่ดีอย่างสม่่าเสมอในระยะเวลาห้าปี จากการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ เช่น 
........................................

Rule #1 : มีค าอธิบายภาพ



Rule #1 : มีค าอธิบายภาพ



ตรงกันข้ามกับกฎข้อที่ 1

ไม่สมควรอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในภาพโดยละเอียด เสมือนเป็นการชี้แนะ

เป็นการใช้เนื้อท่ีอย่างไม่คุ้มค่า

Rule #2 : ไม่ต้องอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด



Rule #3 : ระบุทิศทางที่พึงประสงค์

Good

Target
= 90%

Rule #4: ในกราฟต้องก าหนดเป้าหมาย
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Rule #3 : ระบุทิศทางที่พึงประสงค์

Rule #4: ในกราฟต้องก าหนดเป้าหมาย



ในเรื่องเดียวกัน แสดงแนวโน้มเชิงบวก
เพิ่มที่ขึ้นดีกว่า การแสดงแนวโน้มเชิงลบที่
มีน้อยลง
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Rule #5 : ใช้กราฟที่มีแนวโน้มเป็นเชิงบวก



เพื่อเป็นประโยชน์ผูส้มัครเอง การตั้งมาตราส่วน
ให้เหมาะสมจะเป็นการดีที่สุด

Rule #6 : มาตราส่วนก าหนดให้เหมาะสม
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Rule #6 : มาตราส่วนก าหนดให้เหมาะสม



ใช้เส้นประแนวตั้งแบ่งสว่นก่อนและหลังการ
พัฒนา

และไม่ควรเขียนเส้นกราฟก่อนและหลงัการ
พัฒนาให้ต่อเนื่องกัน
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Rule #7 : มีเส้นแบ่งก่อนและหลังการพัฒนา



ใช้กราฟให้ถูกประเภท

กราฟแท่งใช้ในการเปรยีบเทียบ กราฟเส้น
ต่อเนื่องใช้ดูแนวโน้มเทียบกับเวลา

Rule #9 : ใช้กราฟที่เป็นมาตรฐาน



ระบุส่วนประกอบให้ครบถ้วน รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัที่เกิดในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงลงไป

Rule #9 : ระบุส่วนประกอบของกราฟครบถ้วน



กราฟควรเรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิงสับสน จนแปล
ผลไม่ถูก
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Rule #10 : ใช้กราฟที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิง



เป็นเรื่องที่เสยีสตทิี่ท าอะไรซ ้าแลว้ซ ้าอกี

แลว้คาดหวงัใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่เปลี่ยนแปลงไป


