
• HA ยอมาจากคําวา Hospital accreditation ซ่ึงหมายถึง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยเฉพาะ 
(ไมสามารถนําไปใชกับการรับรองโรงงานหรือบริการอยางอื่นได) ซ่ึงจะตางจาก ISO เพราะ HA นั้น
จะไดรับตองผานการประเมนิโดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล หากสถานพยาบาลใดตองการ
ไดรับ HA ตองผานการประเมินหลายอยาง เชน การจัดการใหผูปวยมีสวนรวม การลดความเสี่ยงใน
การรักษาพยาบาล การมีแผนงานพัฒนาตนเอง มีระบบการตรวจสอบการทํางานในสถานพยาบาล 
เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการจะมาประเมินเปนระยะๆ ไป  

• TQM ยอมาจากคําวา Total Quality Management เปนคําที่มักจะไมไดยินในวงกวางเทากับ ISO หรือ 
HA หมายถึงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่งทั้งองคกร จะคอนขางคลายกับ ISO เพราะมีระบบ
การตรวจสอบที่คลายกัน แตแตกตางกันในรายละเอียดบางอยาง 

• TQA   คือ Thailand  Quality  Award (รางวัลคุณภาพแหงชาติ)  จัดตั้งขึน้เพื่อเปนเครื่องหมายแหง
ความเปนเลิศในการบริหารจดัการในทกุดาน  ตลอดจนผลประกอบการที่ดีขององคกร  มาตรฐานเปน
ที่ยอมรับกันวาเทียบเทากับองคกรที่มคีุณภาพสูงสุดในโลก 

• TQC   การควบคุมคุณภาพเชิงรวม Total Quality Control (TQC)  คือ  ระบบหรือวิธีการที่รวบรวม
ความพยายามของกลุมตางๆในองคกร  ที่เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพในอันที่จะใหการผลิตและการ
บริการอยางประหยดัที่สุด  โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาอยางรอบคอบ 

• ISO  International Organization for Standardization(ISO) องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน 
เปนองคการนานาชาต ิ

• HPH Health Promoting Hospital  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  จุดเนนของ Health Promoting 
Hospital คือ  

o การสงเสริมสุขภาพในผูปวย (รวมถึงญาตดิวย)  
o การสงเสริมสุขภาพในบุคลากรของโรงพยาบาล( Hospital Staff)  
o การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลใหเปน Health Promoting Setting 
o การสงเสริมสุขภาพในชุมชนที่เปน  catchments   area ของ ร.พ. 

• IM  การจัดการสารสนเทศ (Information Management) หมายถึงขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดเพราะผานการประมวลผลดวยวิธีที่เหมาะสมและถูกตอง เพื่อใหไดผลลัพธตรงตามความตองการ
ของผูใช อยูในแบบที่สามารถนํามาใชงานได และจะตอง อยูในชวงเวลาที่ตองการ เชน เมื่อตองการ
สารสนเทศไปใชในการวางแผนการขาย สารสนเทศที่ตองการก็ควรจะเปนรายงานสรปุยอดการขาย
แตละเดือนในปที่ผานมาที่เพือ่พอแกการตดัสินใจ  

• IC Infection in Community hospital   การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

• PCT   Patient Care Team  ทีมการดูแลผูปวย 

• PTC   Pharmacy & Therapeutic Communistic  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

• ก.พ.ร. ยอมาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 



• สพร.  สํานักงานคณะทํางานพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร  

• สรพ. คือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  

• Hospital Profile คือ ขอมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล  

• Knowledge Management : KM  การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการ
ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ อันจะสงผลให
องคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

• UM (Utilization Management-UM)งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ คือ กระบวนการแกปญหาการ
ร่ัวไหลของทรัพยากร การใชทรัพยากรสุขภาพไมเหมาะสม UM เปนสวนหนึ่งของระบบบริหาร
บริการสุขภาพที่มุงสรางบริการคุณภาพควบคูประสิทธิภาพโดยอิงหลักเกณฑ  

o ความจําเปน ขอบงชี้ (Medical Necessary)  
o ความเหมาะสม (Appropriate)  
o ความคุมคา (Cost – effective) 

• R2R การพัฒนางานประจาํสูงานวิจยั Routine to Research (R2R) Project R2R จะมุงเนนในกลุมการ
วิจัยทีเ่กิดขึน้จากการบริการปกติ เพื่อพัฒนางานบริการ หรือระบบบริการ ใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูปวย เปนบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยพื้นฐานจากงานวิชาการ/
งานวิจยั ควบคูไปกับการพฒันาบุคลากรและขีดความสามารถของหนวยบริการตางๆ ที่อยูใน
กระบวนการ 

• Competency ผูใหบริการมีความรูและทกัษะเหมาะสม  

• Acceptability เปนที่ยอมรับและตรงตามทีผู่ปวย/ลูกคา คาดหวัง  

• Appropriateness ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานจริยธรรมและวิชาการ  

• Effectiveness  รอด หาย มีคณุภาพชวีิต  

• Safety ปลอดภัย  

• Efficiency ประหยัด  

• Accessibility เขาถึงบริการหรือมีบริการใหเมื่อตองการ  

• Continuity ความตอเนื่องของการดูแล 

• พันธกิจ คือขอความที่บอกเหตุผลการเกิดขึน้หรือมีอยูขององคกร  

• วิสัยทัศน คือภาพอนาคตที่คนในองคกรอยากเห็นหรืออยากใหคนอื่นพดูถึง  

• ความเชื่อ/คานิยม/อุดมการณ/ปรัชญา   คือส่ิงที่ทุกคนในองคกรยอมรับวาจะยึดถือเปนหลักในการ
ทํางาน    เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมโดยไมสรางความหวาดกลัวแตเกดิจากการยอมรับจาก
ภายในดวยตนเอง  



• ยุทธศาสตร คือวิธีการที่จะนาํไปสูพันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดไว  

• การระดมสมอง (Brainstorming) 

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

• การประกันคณุภาพ (Quality Assurance)  

• การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement)   

• การทบทวนโดยเพื่อนรวมวชิาชีพ (peer review) 

• การทบทวน  (Review) 

• การตรวจสอบ (Audit) 

• การประเมิน  (Assessment) 

• Gap Analysis (Safe Anesthesia in Patient Safety Goals : SIMPLE)เครื่องมือประเมินหาสวนขาด
และวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 

• CPG (Clinical Practice Guideline) คือ ขอมูลวิชาการเพื่อชวยในการตดัสินใจของผูประกอบวิชาชพี 
CPG ที่ดี จะมรูีปแบบการจดัทําและนําเสนอ ที่ชัดเจน เชน การระบุสภาพปญหาทางคลินิกที่จะ
นําไปใช การทบทวนความรูทางวิชาการ ขอเสนอแนะในการดูแลผูปวย พรอมทั้งความหนกัแนนของ
ขอเสนอแนะแตละขอ CPG ที่มีการทําในในโรงพยาบาลทั่วไป เปนการนํา CPG หรือขอมูลวิชาการที่
มีอยูแลว มาทบทวนวาจะปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณอยางไร รูปแบบงาย ๆ อาจอยูใน
ลักษณะของนโยบายทางคลนิิก Flow chart หรือแปลงใหไปอยูในรูปของการนําไปวางแผนการดแูล
ผูปวย คือ Car map 

• เกณฑมาตรฐาน (Benchmarking) - Benchmarking เปนวิธีที่ทาํใหโรงพยาบาลและแพทยใน
การวิเคราะหขอมูลคุณภาพทั้งภายในและกับขอมูลจากโรงพยาบาลอื่น ๆ และแพทยระบุ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ   

• RM (Risk Management) ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับผูปวย  
อันมีเหตุเกิดจากกระบวนการใหบริการหรือกิจกรรมการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาพยาบาล
หรืออุบัติการณไมพึงประสงค  อาจประกอบดวย           

o Sentinel Events (อุบัติการณไมพึงประสงค /ไมนาเกิด)  
o Iatrogenic injury (โรคหมอทํา)  
o Malpractice (เวชปฏิบัติไมเหมาะสม ไมเปนไปตามขอบงชี้)  
o Medical errors (ความคาดเคลื่อนหรือความลมเหลวของการรักษาจากแผนการรักษาที่วางไว) 
o Complications (ภาวะไมพึงประสงค ที่เกดิจากการดูแลรักษาที่ไมตั้งใจ) 



• AE คือ เหตุการณไมพึงประสงคหรือผลลัพธไมพึงประสงค การบาดเจ็บ/อันตราย/ความเสียหายตอ
รางกายและจิตใจของผูปวยที่เกิดเกี่ยวเนื่องจากการดูแลรักษา โดยไมไดเกิดจากการดําเนินโรค
ตามปกติ เปนมุมมองดานผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงๆกับผูปวย เชน การตกเลือดจากการผาตัด  

• Occurrence Report คือ การรายงานเหตุการณความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้น 

• trigger marker หรือ ตัวสงสัญญาณ หมายถึง ลักษณะ/สถานการณบางประการในกระบวนการดแูล
รักษาผูปวย ที่มีแนวโนม/ความลอแหลมที่จะเกิด AE บางอยาง เชน มีการใช anticoagulant คา INR 
มากกวา 6 อาจจะทําใหเลือดออกในกระเพาะอาหาร อยางนี้เปนตน  

• การใช trigger  tool เปนการใชเครื่องมืออีกอยางหนึ่งในการคนหาเหตกุารณไมพึงประสงคทางดาน
คลินิก ซ่ึงคาดวาระบบรายงานความอุบัติการณทางดานคลินิกอาจจะมีการรายงานที่ไมครบหรือยัง
ขาดการรายงานหรือรายงานกันนอยไมใครจะรายงานกนั ดังนั้นหากการทบทวนแลวไดจํานวน AE 
ใกลเคียงกับการรายงานอุบตัิการณความเสี่ยงก็นับวาระบบบริหารความเสี่ยงของเรากลายเปน
วัฒนธรรมความปลอดภัยตามเปาหมายที่ตองการของทีมบริหารความเสี่ยง 

• Safety culture หมายถึง การมี safety brief, morning brief, ทบทวนขางเตียง, สงตอ safety ระหวางเวร
, มี trigger marker, มี rapid response teams เมือเกิด  เหตกุารณไมพึงประสงค, มีการทดลองสราง
สถานการณจําลองการสอนในการตอบสนองดานความเสี่ยง, มีการจัดลําดับความเสีย่ง (risk profile) 
ระดับหนวยงาน และนําไปทาํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

• Safety goal คือ SIMPLE คืออักษรยอของหมวดหมูใหญๆ  สําหรับ Patient Safety Goals เพื่อความงาย
ในการจดจํา และรองรับเปาหมายหรือความทาทายใหมๆ  ที่จะมีมาในอนาคต 

o S = Safe Surgery (2nd Global Patient Safety Challenge) 
o I = Infection Control (Clean Care ใน 1st Patient Safety Challenge) 
o M = Medication & Blood Safety 
o P = Patient Care Process 
o L = Line, Tube, Catheter 
o E = Emergency Response 

• HARM มีกี่ระดับ รุนแรงระดับไหนจึงจะเรียกวามี AEอันตราย (harm) คือการสูญเสียโครงสรางหรือ
การสูญเสียการทําหนาที่ของรางกายหรือจิตใจ ซ่ึงอาจเปนการสูญเสียช่ัวคราวหรือถาวรก็ได โดยนํา
ระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ NCC MERP (National Coordinating Council for 
Medication Error Reporting and Prevention) กําหนดขึ้นมาประยุกตใช ใหเลือกนับเฉพาะเหตุการณที่
กอใหเกิดอันตราย (harm) ตอผูปวยเทานัน้ ไมวาเหตุการณนั้นจะเปนผลจากความผิดพล้ังหรือไมก็
ตาม  

o ระดับ A เหตุการณซ่ึงมีโอกาสที่จะกอใหเกดิความคลาดเคลื่อน 
o ระดับ B เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แตยังไมถึงผูปวย 



o ระดับ C เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย แตไมทําใหผูปวยไดรับอันตราย 
o ระดับ D เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหตองมีการเฝาระวังเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิด

อันตรายตอผูปวย 
o ระดับ E เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยสงผลใหเกิดอนัตรายชั่วคราว และตองมีการ

บําบัดรักษา 
o ระดับ F เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยสงผลใหเกิดอนัตรายชั่วคราว และตองนอน

โรงพยาบาล หรืออยูโรงพยาบาลนานขึ้น 
o ระดับ G เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยสงผลใหเกิดอนัตรายถาวรแกผูปวย 
o ระดับ H เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยสงผลใหตองทําการชวยชีวิต  
o ระดับ I เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการเสียชีวิต 

• root cause มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง  

• feed back ขอมูลยอนกลับ  

• Common clinical risk เปนความเสี่ยงในภาพรวมกวางๆ,ความเสี่ยงจากกระบวนการทางการพยาบาล, 
เปน เหตกุารณไมพึงประสงค(Sentinel Events)  เปนความเสี่ยงแบบที่เดิม ๆ ที่มักนิยมเก็บกัน(แตกย็ัง
มีความสําคัญ ในมุมมองดานคุณภาพเหมอืนกัน ) เชน medication error , Phlebitis , VAP , Bed sore , 
ล่ืนลม, ตกเตียง ,วันนอนนาน , ความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล เปนตน   

• Specific Clinical Risk เปนตวับงบอกถึง พันธกิจหลักของการดูแลรักษาผูปวยมากกวาและตองอาศัย
แพทยและทีมงานเปนผูชวยคนหาความเสีย่งที่เคยเกิดขึน้หรืออาจเกดิขึ้นจากกระบวนการวนิิจฉัย 
ดูแล รักษา ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผูปวย  เปนความเสี่ยงที่มีความเฉพาะและแตกตางกันแตละ PCT/ 
หนวยงาน    

• SD (Supporting Documents-S) คือเอกสารอางอิง ภายในโรงพยาบาล  

• แบบฟอรม(Forms)เปนเอกสารสําหรับบันทึก/รายงาน เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยนัวาไดมีการกระทาํ
จริง 

• WI (Work Instruction)  วิธีปฏิบัติงาน หมายถึง ขั้นตอนของการปฏิบัติงานในแตละงานหลักที่
หนวยงานนั้นรับผิดชอบ เปนเอกสารที่บอกรายละเอยีดเฉพาะวาจะทําอยางไรของงานในระบบการ
บริหารงานแตละเรื่อง 

• PR (Procedure Manual)ระเบียบ ปฏิบัติ เปนเอกสารที่กาํหนดโครงสรางของทั้งระบบ  ตอบคําถาม
ของ  ใคร  อะไร  เมื่อใด  และที่ไหน 

• Clinical Leader team  ทีมนาํทางคลินิก 

• ER ยอมาจาก EMERGENCY ROOM หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

• OR ยอมากจาก OPERATING ROOM หองผาตัด  



• LR ยอมาจาก LABOR ROOM หองคลอด  

• OPD ยอมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผูปวยนอก  

• MED ยอมาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาดวยยา)  

• SUR ยอมากจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาดวยการผาตัด)  

• ORTHO ยอมาจาก ORTHOPEDIC ศัลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกดวยยาหรือการผาตัด)  

• OB-GYN ยอมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและ
การตั้งครรภ)  

รหัสเอกสารคูมือคุณภาพ 
ลําดับ ชื่อยอ ชื่อหนวยงาน 

1 ADM ศูนยผูปวยใน 
2 ANE งานวิสัญญี 
3 BUD แผนกงบประมาณ 
4 CEO คณะกรรมากรบริหารโรงพยาบาล 
5 REF ศูนยสงตอผูปวย 
6 CHE หองเช็คสุขภาพ 
7 CSS จาย สป.กลาง 
8 DEN กองทันตกรรม 
9 DPC ศูนยกรรมวิธีขอมูล 
10 ENV คณะกรรมการโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั 
11 ER หองฉุกเฉิน 
12 FIN การเงิน 
13 HEM หองไตเทยีม 
14 HUM คณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
15 IC คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ 
16 IM คณะกรรมการสารสนเทศ 
17 INC สวนเก็บเงินรายรับ 
18 LAB หองพยาธ ิ
19 LOG สงกําลัง 
20 MR เวชระเบยีน 
21 MSC กองรอยพลเสนารักษ  
22 MSO องคกรแพทย 



23 NUR กองการพยาบาล 
24 NUT โรงครัว 
25 OPD กองผูปวยนอก 
26 OR หองผาตัด 
27 PAO กองอํานวยการ 
28 PCG กองสูตินารีเวชกรรม 
29 PCM กองอายุรกรรม 
30 PCO ออรโธปดิก 
31 PCP กองกุมารเวชกรรม 
32 PCS กลุมงานศัลยกรรม 
33 PCT กลุมงานทางคลินิก 
34 PHA เภสัชกรรม 
35 PMS แผนกเวชกรรมปองกัน 
36 REG แผนกเวชระเบียนและสถิติ  
37 REH เวชศาสตรฟนฟู 
38 RM คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
39 RAD แผนกรังสีกรรม 
40 SW ประกันสังคม 
41 TQM ศูนยพัฒนาคุณภาพ 

 
   

• อภิธานศัพท (Glossary) 
อภิธานศัพท เปนคําจํากัดความและคําอธิบายอยางยอของคําตางๆ ที่ไดกลาวไวในเกณฑ ซ่ึงมี

ความสําคัญตอการจัดการผลการดําเนินการขององคกร ผูอานอาจสังเกตเห็นถึงคําศัพทที่สําคัญซึ่งปรากฏใน
หมวดตางๆ ของเกณฑนี้ไดงายขึ้น เนื่องจากคําศัพทเหลานี้จะมีการขีดเสนใต เพื่อเปนการระบุวาคําศัพทดังกลาว
มีสารสนเทศเพิ่มเติมซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมไดในอภิธานศัพท 

• Action Plans : แผนปฏิบัติการ 
“แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตอบสนองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ระยะสั้นและระยะยาว แผนปฏิบัติการตองระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใชและกรอบเวลาที่ตองทําให
สําเร็จ การจัดทําแผนปฏิบัติการถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มีการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว เพื่อใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรมีความเขาใจและนํากล
ยุทธไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ในเกณฑนี้ การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการ



สรางตัววัดใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันระหวางหนวยงานตางๆ ในการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอาจ
จําเปนตองใหการฝกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแกพนักงานบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหมดวยตัวอยางเชน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของผูสงมอบในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง อาจคือการสรางและรักษาการเปนผูนํา
ดานราคา ดังนั้น แผนปฏิบัติการควรเปนการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการสรางระบบบัญชีที่
ตรวจสอบตนทุนในระดับกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกันไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร การถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ อาจรวมถึงการฝกอบรมหนวยงานและทีมงานในการจัดลําดับความสําคัญตามตนทุนและประโยชน การ
วิเคราะหและการทบทวนในระดับองคกรจึงควรเนนที่การเพิ่มผลิตภาพ การควบคุมตนทุน และคุณภาพ  

• Alignment : ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
“ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคลองของแผนงาน กระบวนการ

สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคที่สําคัญขององคกร ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองมีความ
เขาใจรวมกันในจุดประสงคและเปาประสงค รวมทั้งตองใชตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อชวยในการ
วางแผน การติดตาม การวิเคราะห และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับกระบวนการที่สําคัญ 
และระดับหนวยงาน 

• Analysis : การวิเคราะห 
“การวิเคราะห” หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูล เพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจอยางมี

ประสิทธิผลการวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธในเชิงเหตุและผล การวิเคราะหระดับองคกร
โดยรวม จะชวยช้ีนําการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุผลลัพธทางธุรกิจที่สําคัญ
และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธถึงแมขอเท็จจริงและขอมูลแตละตัวจะมีความสําคัญ แตไมใชองคประกอบหลักที่มี
ประสิทธิผลตอการปฏิบัติการหรือการจัดลําดับความสําคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล
ขึ้นอยูกับความเขาใจในความสัมพันธขางตน ซ่ึงไดจากการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูล 

• Anecdotal : มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน 
“มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน” หมายถึง สารสนเทศดานกระบวนการที่ขาดความเฉพาะเจาะจงใน

ดานวิธีการ ตัววัด กลไกการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ และปจจัยการประเมิน การปรับปรุง และการเรียนรู 
สารสนเทศนอยและไมชัดเจนนี้ มักเปนการใชตัวอยางและการอธิบายกิจกรรมแตละเรื่อง มากกวากระบวนการ
ที่เปนระบบตัวอยางในการตอบ เร่ืองวิธีการที่ผูนําระดับสูงถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในดานผลการดําเนินการที่
คาดหวังการตอบที่มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน อาจอธิบายถึงเหตุการณที่ผูนําระดับสูงคนหนึ่งไปตรวจเยี่ยม
สาขาตางๆ ขององคกร สวนการตอบดวยกระบวนการที่เปนระบบ จะอธิบายถึงวิธีการที่ผูนําระดับสูงทั้งหมดใช
ในการสื่อสารถึงผลการดําเนินการที่คาดหวังไปยังทุกพื้นที่ทําการและบุคลากรทุกคนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
อธิบายถึงตัววัดที่ใชในการตรวจประเมินประสิทธิผลของวิธีการ รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการ
ประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสาร 

 



 

• Application Report : รายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน 
“รายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน” หมายถึง เอกสารเพื่อใชในการสมัครรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ทั้งนี้ องคกรที่สมัครจะตองเปนผูดําเนินการจัดทํา และจัดสงใหสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติภายในไมเกิน
วันที่กําหนด คือ วันที่ 15 สิงหาคม ของปที่ยื่นสมัครขอรับรางวัล 

• Approach : แนวทาง 
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่องคกรดําเนินการเพื่อตอบสนองขอกําหนดของหัวขอตางๆ ในเกณฑนี้ 

แนวทาง หมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการตอขอกําหนดของหัวขอ และสภาพแวดลอมการดําเนินงานของ
องคกร รวมทั้งประสิทธิผลของการใชแนวทางนั้นแนวทาง เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 – 6  

• Basic Requirements : ขอกําหนดพื้นฐาน 
“ขอกําหนดพื้นฐาน” หมายถึง เร่ืองที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับแนวคิดที่เปนแกน

สารที่สําคัญของหัวขอนั้น ขอกําหนดพื้นฐานเปนสาระสําคัญที่เปนพื้นฐานของหัวขอนั้นๆ (ตัวอยางเชน
แนวทางสําหรับการจัดทํากลยุทธสําหรับหัวขอ2.1) ในเกณฑนี้ ขอกําหนดพื้นฐานของแตละหัวขอแสดงไวที่ 
“ช่ือหัวขอ” 

• Benchmarks : ระดับเทียบเคียง 
“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ ซ่ึงมีผลการดําเนินการและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ

กิจกรรมที่คลายคลึงกันภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม องคกรเขารวมการจัดระดับเทียบเคียงเพื่อใหเขาใจถึง
ผลการดําเนินการระดับโลกในปจจุบัน และเพื่อใหบรรลุผลการปรับปรุงอยางกาวกระโดดระดับเทียบเคียง เปน
รูปแบบหนึ่งของขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบอื่นๆ รวมถึงขอมูลอุตสาหกรรมซึ่งรวบรวมโดย
บุคคลที่สาม (สวนมากเปนคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม) ขอมูลผลการดําเนินการของคูแขง และการเปรียบเทียบกับ
องคกรที่คลายคลึงกันที่อยูในพื้นที่ภูมิศาสตรเดียวกัน หรือที่นําเสนอผลิตภัณฑและบริการคลายกันในพื้นที่
ภูมิศาสตรอ่ืน 

• Capability, Workforce : ขีดความสามารถ, บุคลากร 
ดูคําจํากัดความของ “Workforce capability “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของ

องคกรที่จะทํางานใหสําเร็จตามกระบวนการทํางาน ดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับ
ลูกคา การสรางนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน
ใหม รวมทั้งการตอบสนองธุรกิจ ตลาด และความตองการของกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 

• Capacity, Workforce : อัตรากําลัง, บุคลากร 
ดูคําจํากัดความของ “Workforce capacity“อัตรากําลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององคกรที่จะ

ทําใหมั่นใจไดวาองคกรมีจํานวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทําใหกระบวนการทํางานสําเร็จ และสามารถสง



มอบผลิตภัณฑไปสูลูกคาไดสําเร็จ รวมท้ังความสามารถในการตอบสนองระดับความตองการตามฤดูกาลหรือ
ความตองการที่เปลี่ยนแปลง 

• Collaborators : คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ 
“คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ” หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลที่มีความรวมมือในการดําเนินการ

กับองคกร ที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางสวน หรือผูที่รวมดําเนินการเปนครั้งคราวเมื่อมี
เปาหมายระยะสั้นที่สอดคลองกันหรือเหมือนกัน โดยทั่วไป ความรวมมือในลักษณะนี้มักไมมีขอตกลงหรือ
รูปแบบที่เปนทางการ 
ดูคําจํากัดความของ “Partners” “คูความรวมมืออยางเปนทางการ” หนา 177 

• Core Competency : ความสามารถพิเศษ 
“ความสามารถพิเศษ” หมายถึง เร่ืองที่องคกรมีความชํานาญที่สุด ความสามารถพิเศษขององคกรเปนขีด

ความสามารถที่สําคัญเชิงกลยุทธ เปนแกนหลักที่ทําใหองคกรบรรลุพันธกิจ ซ่ึงสรางความไดเปรียบในตลาด
ใหกับองคกรหรือสภาพแวดลอมของการบริการ ความสามารถพิเศษ มักเปนสิ่งที่คูแขง หรือผูสงมอบและ
คูความรวมมืออยางเปนทางการลอกเลียนแบบไดยาก และความสามารถพิเศษขององคกรอาจสรางความ
ไดเปรียบที่ยั่งยืนในการแขงขันความสามารถพิเศษ อาจเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี การเสนอ
บริการที่ไมเหมือนใครตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ (เชน การเขาซื้อ
กิจการ) 

• Customer : ลูกคา 
“ลูกคา“ หมายถึง ผูใชผลิตภัณฑ โปรแกรม หรือบริการขององคกร (เรียกวา “ผลิตภัณฑ” ในเกณฑ)

หรืออาจจะเปนผูใชในอนาคต ลูกคา รวมถึงผูใชผลิตภัณฑโดยตรง และผูซ้ือผลิตภัณฑเพื่อจําหนายตอ เชนผู
จัดจําหนาย ตัวแทน หรือบริษัทที่ใชผลิตภัณฑขององคกรเปนสวนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑนั้น เกณฑนี้
กลาวถึงลูกคาอยางกวางๆ ครอบคลุมถึงลูกคาในปจจุบัน ลูกคาในอนาคต และลูกคาของคูแขงดวยความเปน
เลิศที่มุงเนนลูกคา เปนคานิยมหลักประการหนึ่งของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ฝงอยูในความเชื่อและ
พฤติกรรมขององคกรที่มีผลการดําเนินการที่ดี การมุงเนนลูกคามีผลกระทบและควรบูรณาการในทิศทาง
เชิงกลยุทธขององคกร ระบบงาน และกระบวนการทํางาน และผลลัพธทางธุรกิจขององคกรดูคําจํากัดความ
ของ “Stakeholders” “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ในหนา 181 เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลูกคาและบุคคล
อ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบจากผลิตภัณฑ โปรแกรม หรือบริการขององคกร 

• Customer Engagement : ความผูกพันของลูกคา 
“ความผูกพันของลูกคา” หมายถึง แรงหนุนของลูกคาที่ทุมใหกับยี่หอและผลิตภัณฑขององคกร ทั้งนี้

ขึ้นกับความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการและการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อให
ลูกคายังคงใชผลิตภัณฑลักษณะของความผูกพัน รวมถึงการรักษาลูกคาไวและความภักดีของลูกคา ความเต็มใจ
ของลูกคาในการทําธุรกิจกับองคกร และความเต็มใจของลูกคาในการสนับสนุนอยางเต็มที่และแนะนํายี่หอ 
รวมทั้งผลิตภัณฑใหคนอื่นรูจัก 



 
 

• Cycle Time : รอบเวลา 
“รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ตองใชเพื่อบรรลุตามขอผูกพันหรือทํางานใหเสร็จสมบูรณ การวัดดานเวลา

มีบทบาทสําคัญในเกณฑนี้ เพราะผลการดําเนินการดานเวลามีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงความสามารถ
ในการแขงขันและผลการดําเนินการโดยรวม“รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ใชในการดําเนินการในทุกแงมุม การ
ปรับปรุงรอบเวลา อาจรวมถึงเวลาที่ใชในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด เวลาในการทําตามคําสั่งซื้อ เวลาใน
การสงมอบ เวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เวลาในการตอบสนองลูกคา และตัววัดดานเวลาที่สําคัญอื่นๆ 

• Deployment : การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 
“การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของการนําแนวทางไปดําเนินการ

เพื่อตอบสนองขอกําหนดในเกณฑ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและความลึกใน
การนําแนวทางไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วทั้งองคกรการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ เปนมิติหนึ่งในการ
ประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 

• Diversity : ความหลากหลาย 
“ความหลากหลาย” หมายถึง การใหคุณคาและการใชประโยชนจากความแตกตางของบุคลากร ซ่ึง

ครอบคลุมถึงตัวแปรตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ ความพิการ แนวโนมทางเพศ อายุและ
พฤติกรรมที่แตกตางกันตามยุคสมัย การศึกษา ถ่ินกําเนิด และทักษะ รวมทั้งความแตกตาง ทางความคิดความ
คิดเห็น สาขาการศึกษา และมุมมองในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของชุมชนของบุคลากรที่องคกรจาง
และชุมชนของลูกคาการใชประโยชนจากความหลากหลายของทั้งสองเรื่องนี้ จะเพิ่มโอกาสในการมีผลการ
ดําเนินการที่ดี สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา บุคลากร และชุมชน รวมทั้งสรางความผูกพันกับลูกคาและ
บุคลากร 

• Effective : ประสิทธิผล 
“ประสิทธิผล” หมายถึง การประเมินวากระบวนการหรือมาตรการที่ใชสามารถตอบสนองจุดประสงค

ที่ตั้งไวไดดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลตองประเมินวา 
(1) แนวทางนั้นมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการขององคกร และองคกรสามารถ
ถายทอดเพื่อนําแนวทางไปปฏิบัติไดดีเพียงใด หรือ 
(2) ประเมินผลลัพธของมาตรการที่ใช 

• Empowerment : การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจ 
“การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ปฏิบัติการแกบุคลากร การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจะสงผลใหการตัดสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกลหนางานมาก
ที่สุด ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานนั้นการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจมีจุดมุงหมายในการชวย
บุคลากรใหสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาตั้งแตการติดตอคร้ังแรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิต



ภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร บุคลากรที่ไดรับอํานาจในการตัดสินใจจะตองมีสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้นองคกรจึงตองจัดใหมีสารสนเทศที่ทันกาลและเปนประโยชน 

• Engagement, Customer : ความผูกพัน, ลูกคา 
“ความผูกพันของลูกคา” หมายถึง แรงหนุนของลูกคาที่ทุมใหกับยี่หอและผลิตภัณฑขององคกร ทั้งนี้

ขึ้นกับความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการและการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อให
ลูกคายังคงใชผลิตภัณฑลักษณะของความผูกพัน รวมถึงการรักษาลูกคาไวและความภักดีของลูกคา ความเต็มใจ
ของลูกคาในการทําธุรกิจกับองคกร และความเต็มใจของลูกคาในการสนับสนุนอยางเต็มที่และแนะนํายี่หอ 
รวมทั้งผลิตภัณฑใหคนอื่นรูจัก 

• Engagement, Workforce : ความผูกพัน, บุคลากร 
“ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุงมั่นของบุคลากร ทั้งในดานความรูสึก และ

สติปญญา เพื่อใหงานพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกรบรรลุผล องคกรที่มีระดับความผูกพันของบุคลากรสูง 
แสดงใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหมีการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี ทําใหบุคลากรมี
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนของลูกคาและความสําเร็จขององคกรโดยทั่วไป บุคลากร
ในองคกรจะรูสึกมีความผูกพันกับองคกรเมื่อมีแรงจูงใจและไดทํางานที่มีความหมายตอตน และเมื่อไดรับการ
สนับสนุนที่ดีจากเพื่อนรวมงานและในสถานที่ทํางาน ประโยชนของความผูกพันของบุคลากร คือ การทําใหเกิด
บรรยากาศความไวใจซึ่งกันและกัน สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน การ
ส่ือสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจและการมีความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินการของตนปจจัยแหงความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความผูกพัน ไดแก การฝกอบรมและการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพการงาน ระบบการยกยองชมเชยและระบบการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เทา
เทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัวของบุคลากร 

• Ethical Behavior : การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
“การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่องคกรทําใหมั่นใจวาทุกการตัดสินใจ การ

ปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามหลักจรรยาบรรณขององคกรและหลักการดาน
วิชาชีพ หลักการเหลานี้ ควรสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่บังคับใชทั้งหมดขององคกร รวมทั้ง
เปนพื้นฐานสําหรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด”ผูนําระดับสูงควร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม หลักการนี้ ประยุกตใชกับทุกคนที่
เกี่ยวของในองคกร ตั้งแตบุคลากรชั่วคราวจนถึงคณะกรรมการบริหาร และจําเปนตองมีการสื่อสารและสงเสริม
อยางสม่ําเสมอ แมวาจะไมมีรูปแบบที่ยอมรับทั่วกันของพฤติกรรมที่มีจริยธรรมก็ตาม ผูนําระดับสูงควรทําให
มั่นใจวาพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกรสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม มีการปฏิบัติอยางมี
จริยธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร ผูถือหุน ลูกคาคูความรวมมืออยางเปนทางการ ผูสง
มอบ และชุมชนทองถิ่นที่องคกรตั้งอยูบางองคกรอาจมองวาหลักจริยธรรมเปนกรอบที่ทําใหมีการจํากัด



พฤติกรรม แตการกําหนดหลักจริยธรรมที่ออกแบบเปนอยางดีและชัดเจน จะเอื้ออํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรเพื่อใหสามารถตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลดวยความมั่นใจยิ่งขึ้น 
 

• Goals : เปาประสงค 
“เปาประสงค” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลของการดําเนินการที่องคกรตองการบรรลุ

เปาประสงคเปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปาประสงคเปนจุดหมายปลายทางที่ช้ีนําการปฏิบัติการ
เปาประสงคเชิงปริมาณที่แสดงคาเปนจุดหรือเปนชวงที่เปนตัวเลข มักเรียกวา “เปาหมาย”เปาหมายอาจเปนการ
คาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน“เปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง (Stretch Goals)” หมายถึง 
การปรับปรุงที่สําคัญหรือการปรับปรุงอยาง “กาวกระโดด” ในเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในอนาคต
ขององคกรประโยชนของเปาประสงค รวมถึง 
• การทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถวัดความสําเร็จได 
• การสนับสนุนการทํางานเปนทีมดวยการมุงเนนจุดหมายปลายทางรวมกัน 
• การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง 
• การเปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล 

• Governance : การกํากับดูแล 
“การกํากับดูแล” หมายถึง ระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมตางๆ ในการปกครององคกร

รวมทั้งความรับผิดชอบในดานตางๆ ของเจาของหรือผูถือหุนคณะกรรมการบริหาร และผูนําระดับสูงของ
องคกรกฎบัตรองคกร (Corporate Charters) กฎระเบียบที่บังคับใช (By-laws) และนโยบายขององคกรจะระบุ
เปนลายลักษณอักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของแตละกลุม รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการกําหนด
ทิศทางและการควบคุมเพื่อสรางหลักประกันในดาน 
(1) ความรับผิดชอบตอเจาของ/ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 
(2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ และ 
(3) การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

กระบวนการตางๆ ดานการกํากับดูแล อาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ การตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดขององคกร การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของระดับ
บริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหนง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งการรายงานการดําเนินการแกผูถือหุน การทําใหมั่นใจวาการกํากับดูแล มีประสิทธิผลมี
ความสําคัญตอความเชื่อถือของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนตอประสิทธิผลขององคกร 

• High-Performance Work : การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี 
คําวา “การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี” หมายถึง กระบวนการทํางานที่มุงใหผลการดําเนินการของ

องคกรและบุคลากรมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางเปนระบบ โดยรวมถึงผลการดําเนินการดานคุณภาพผลิตภาพ 
อัตราการสรางนวัตกรรม และรอบเวลา ซ่ึงจะสงผลใหการใหบริการแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียดีขึ้น



แนวทางที่นําไปสูการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี มีรูปแบบ หนาที่ และระบบจูงใจที่แตกตางกันไป การ
ทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีเนนที่การสรางความผูกพันกับบุคลากร ซ่ึงประกอบดวยการรวมมือกันระหวาง
ฝายบริหารและบุคลากร ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับกลุมที่ทําหนาที่ตอรองใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน มัก
เกี่ยวของกับทีมงานตางๆ การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร ความรับผิดชอบดวยตนเอง การนําขอมูล
ของบุคลากรมาใชในการวางแผน การสรางทักษะและการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับองคกร การเรียนรูจาก
องคกรอื่น ความยืดหยุนในการออกแบบภาระงานและการมอบหมายงาน โครงสรางองคกรแนวราบ (Flattened 
Organizational Structure) เพื่อใหมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และการตัดสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกล
หนางานมากที่สุด รวมทั้งการใชตัววัดผลการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการองคกรที่มีผลการดําเนินการที่ดีสวนใหญใชส่ิงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยพิจารณา
จากปจจัยตางๆ เชน ผลการดําเนินการขององคกร ส่ิงที่บุคคลและกลุมทําใหองคกร และการเพิ่มทักษะ
นอกจากนี้ กระบวนการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี ตองพยายามทําใหโครงสรางองคกร ความสามารถ
พิเศษ งาน ภาระงาน การพัฒนาบุคลากร และการใหส่ิงจูงใจมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

• How : อยางไร 
“อยางไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการที่องคกรใชเพื่อบรรลุพันธกิจ ในการตอบคําถาม “อยางไร” 

ในขอกําหนดของหัวขอในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)  คําอธิบายกระบวนการควรรวมถึงสารสนเทศ เชน 
แนวทาง (วิธีการและตัววัด) การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการดวย 

• Indicators : ดัชนีชี้วัด 
ดูคําจํากัดความของ “Measures and Indicators” “ตัววัดและดัชนีช้ีวัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่

บอกจํานวนปจจัยนําเขา ผลผลิต และผลการดําเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ โปรแกรม โครงการ บริการ 
และผลการดําเนินการขององคกรโดยรวม ตัววัดและดัชนีช้ีวัดอาจเปนแบบงายๆ (ไดจากการวัดแตละครั้ง) หรือ
แบบหลายตัวประกอบกันเกณฑไมไดแบงแยกอยางชัดเจนระหวางตัววัดและดัชนีช้ีวัด อยางไรก็ตาม บางคน
ชอบใชคําวา“ดัชนีช้ีวัด” 
(1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธกับผลการดําเนินการ แตไมใชตัววัดโดยตรงของผลการดําเนินการนั้น (เชน 
จํานวนขอรองเรียน เปนดัชนีช้ีวัดของความไมพึงพอใจ แตไมใชตัววัดโดยตรงของความไมพึงพอใจ) และ 
(2) เมื่อการวัดนั้นเปนตัวทํานาย (ดัชนีช้ีวัดนํา - Leading Indicator) ของผลการดําเนินการดานอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ
มากกวา (เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอาจเปนดัชนีช้ีวัดนําของการเพิ่มสวนแบงตลาด) 

• Innovation : นวัตกรรม 
“นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือประสิทธิผล

ขององคกร รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาความคิดกระบวนการ 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ หรือแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจเปนของใหมหรือนํามาปรับใชเพื่อการใชงานใน
รูปแบบใหมผลลัพธของนวัตกรรม เปนการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนอยางกาวกระโดดในดานผลลัพธ ผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับองคกร เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน



ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแบงปนความรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผลและ
การเรียนรู แมวานวัตกรรมมักเกี่ยวของกับเทคโนโลยี แตนวัตกรรมสามารถเกิดไดในทุกกระบวนการที่สําคัญ
ขององคกร ซ่ึงอาจไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสรางองคกรหรือ
รูปแบบธุรกิจเพื่อใหบรรลุงานขององคกรอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

• Integration : การบูรณาการ 
“การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญขององคกรการบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อการดําเนินการของ
แตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
ดูคําจํากัดความของ “Alignment” “ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน” ประกอบ ในหนา 165 การบูรณาการ
เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1-6  

• Key : ท่ีสําคัญ 
“ที่สําคัญ” หมายถึง สวนประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่สําคัญมากหรือสําคัญที่สุด ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอการบรรลุผลลัพธที่ตองการขององคกร ยกตัวอยางเชน เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติกลาวถึงความทาทายที่
สําคัญ แผนงานที่สําคัญ กระบวนการทํางานที่สําคัญ และตัววัดที่สําคัญ ซ่ึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดตอ
ความสําเร็จขององคกร ส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในการมุงไปสูหรือตรวจติดตามผลลัพธที่ตองการ 

• Knowledge Assets : สินทรัพยทางความรู 
“สินทรัพยทางความรู” หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในองคกร โดยเปนความรูที่ทั้ง

องคกรและบุคลากรเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู ความเขาใจ ความจําความ
เขาใจอยางถองแท ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถตางๆองคกร บุคลากร ซอฟแวร 
สิทธิบัตร ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและวิธีปฏิบัติรวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเปนที่เก็บ
สินทรัพยทางความรูขององคกรไวสินทรัพยทางความรู ไมเพียงแตมีอยูภายในองคกรเทานั้น แตยังมีอยูที่ลูกคา ผู
สงมอบ และคูความรวมมืออยางเปนทางการดวยสินทรัพยทางความรูเปน “ความรูในภาคปฏิบัติ” (Know How) 
ที่องคกรสามารถนําไปเพื่อใชประโยชน เพื่อลงทุน และเพื่อการเติบโต การสรางและการจัดการสินทรัพยทาง
ความรู จึงเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับองคกรในการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร และ
ชวยรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน 

• Leadership System : ระบบการนําองคกร 
“ระบบการนําองคกร” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผูนําระดับสูงนํามาใชทั้งอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการทั่วทั้งองคกร ซ่ึงเปนพื้นฐานและวิธีที่ใชตัดสินใจที่สําคัญ การสื่อสาร และการนําไปปฏิบัติ รวมถึง
โครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกและการพัฒนาผูนําและผูจัดการรวมทั้งการ
เสริมสรางคานิยม การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังตอผลการดําเนินการระบบ



การนําองคกรที่มีประสิทธิผล ตองคํานึงถึงความสามารถและความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืน และตองตั้งความคาดหวังตอผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการใหสูงระบบการนําองคกร
สรางความภักดีและการทํางานเปนทีม โดยขึ้นอยูกับวิสัยทัศนและคานิยม รวมทั้งการมุงไปสูเปาประสงครวม
ขององคกร ระบบการนําองคกรกระตุนและสนับสนุนความคิดริเร่ิมและการเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดโครงสราง
สายการบังคับบัญชาตามจุดประสงคและหนาที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนการ
ตัดสินใจหลายขั้นตอน ระบบการนําองคกรที่มีประสิทธิผล ตองมีกลไกที่ผูนําใชในการตรวจประเมินตนเอง 
การรับขอมูลปอนกลับ และการปรับปรุง 

• Learning : การเรียนรู 
“การเรียนรู” หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ และ

นวัตกรรม ในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ กลาวถึงการเรียนรูทั้งสองสวน คือ การเรียนรูระดับองคกรและ
ระดับบุคคล การเรียนรูระดับองคกรไดมาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิด
และขอมูลจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง การ
เรียนรูระดับบุคคลไดมาจากการศึกษา การฝกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาของแตละ
บุคคลเพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู ควรถูกปลูกฝงอยูในวิถีการทํางานขององคกร ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
ไดเปรียบเชิงแขงขันและความยั่งยืนขององคกรและบุคลากร การเรียนรู เปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอใน
หมวด 1-6  

• Levels : ระดับ 
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่ทําใหทราบวาผลลัพธและผลการดําเนินการขององคกรอยู

ในตําแหนงหรืออันดับใดในมาตราวัดที่เหมาะสม ระดับผลการดําเนินการทําใหสามารถตรวจประเมินผล
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการที่ผานมา การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ ที่เหมาะสม 

• Measures and Indicators : ตัววัดและดัชนีชี้วัด 
“ตัววัดและดัชนีช้ีวัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจํานวนปจจัยนําเขา ผลผลิต และผลการ

ดําเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดําเนินการขององคกรโดยรวม 
ตัววัดและดัชนีชี้วัดอาจเปนแบบงายๆ (ไดจากการวัดแตละคร้ัง) หรือแบบหลายตัวประกอบกันเกณฑไมได
แบงแยกอยางชัดเจนระหวางตัววัดและดัชนีช้ีวัด อยางไรก็ตาม บางคนชอบใชคําวา“ดัชนีช้ีวัด”(1) เมือ่การวดันัน้
มีความสัมพันธกับผลการดําเนินการ แตไมใชตัววัดโดยตรงของผลการดําเนินการนั้น (เชน จํานวนขอรองเรียน 
เปนดัชนีช้ีวัดของความไมพึงพอใจ แตไมใชตัววัดโดยตรงของความไมพึงพอใจ) และ(2) เมื่อการวัดนั้นเปนตัว
ทํานาย (ดัชนีช้ีวัดนํา - Leading Indicator) ของผลการดําเนินการดานอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญมากกวา (เชน ความพึง
พอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอาจเปนดัชนีช้ีวัดนําของการเพิ่มสวนแบงตลาด) 

• Mission : พันธกิจ 



“พันธกิจ” หมายถึง หนาที่โดยรวมขององคกร พันธกิจ เปนการตอบคําถามวา “องคกรพยายามบรรลุ
อะไร” พันธกิจอาจกําหนดลูกคาหรือตลาดที่องคกรใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนหรือพิเศษขององคกร 
หรือเทคโนโลยีที่องคกรใช 

• Multiple Requirements : ขอกําหนดตางๆ 
“ขอกําหนดตางๆ” หมายถึง คําถามยอยๆ ที่ผูใชเกณฑตองตอบในแตละประเด็นพิจารณา คําถามเหลานี้

ประกอบดวยรายละเอียดของขอกําหนดในแตละหัวขอ 

• Overall Requirements : ขอกําหนดโดยรวม 
“ขอกําหนดโดยรวม” หมายถึง เร่ืองตางๆ ที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญ

ของแตละของหัวขอนั้นขอกําหนดโดยรวมจะแสดงถึงนัยสําคัญที่ปรากฏอยูในประเด็นพิจารณาในแตละหัวขอ 
ในเกณฑนี้ ขอกําหนดโดยรวมของแตละหัวขอแสดงดวยประโยคนําเรื่อง ซ่ึงพิมพดวยอักษรตัวหนาดูตัวอยาง
รูปแบบของหัวขอ ในหนา 109 

• Partners : คูความรวมมืออยางเปนทางการ 
“คูความรวมมืออยางเปนทางการ” หมายถึง องคกรหรือกลุมบุคคลที่สําคัญที่ตกลงทํางานรวมกับองคกร 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงครวมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยทั่วไป มักเปนความรวมมือในลักษณะ
ที่เปนทางการ เพื่อจุดมุงหมายหรือจุดประสงคเฉพาะเจาะจง เชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเพื่อสง
มอบผลิตภัณฑที่เฉพาะอยางโดยปกติ ความรวมมืออยางเปนทางการมักมีกําหนดชวงเวลา และคูความรวมมือ
อยางเปนทางการมีความเขาใจอยางชัดเจนในบทบาทและผลประโยชนที่มีรวมกัน 

• Performance : ผลการดําเนินการ 
“ผลการดําเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ ผลิตภัณฑ และลูกคา ซ่ึงทําให

สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธที่ผานมา และองคกรอื่นๆ ผลการดําเนินการ
อาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไมใชการเงิน 
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติครอบคลุมผลการดําเนินการ 4 ดาน ไดแก 
(1) ผลิตภัณฑ 
(2) การมุงเนนลูกคา 
(3) การเงินและตลาด 
(4) การปฏิบัติการ 
“ผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑ” หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับลักษณะของตัววัดและดัชนีช้ีวัดของ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีความสําคัญตอลูกคา ตัวอยางเชน ความเชื่อถือไดของผลิตภัณฑการสงมอบที่ตรงเวลา 
ระดับของเสียจากประสบการณลูกคา และเวลาในการตอบสนองการใหบริการสําหรับองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไร ผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑอาจรวมผลการดําเนินการของโปรแกรมและโครงการที่ตอบสนองได
รวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน การบริการถึงบาน หรือการใชหลายภาษาในการใหบริการ“ผลการดําเนินการดานการ
มุงเนนลูกคา” หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดและดัชนีช้ีวัดในเรื่องการยอมรับ ปฏิกิริยา และ



พฤติกรรมของลูกคา ตัวอยางเชน การรักษาลูกคาไว ขอรองเรียนและผลจากการสํารวจลูกคา “ผลการดําเนินการ
ดานการเงินและตลาด” หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดและดัชนีช้ีวัดในเรื่องตนทุน รายรับ และ
ตําแหนงในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การเติบโตของสินทรัพย และสวนแบงตลาด 
ตัวอยางเชน ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลคาเพิ่มตอพนักงาน อัตราสวนหนี้สินตอทุน ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย กําไรจากการดําเนินงาน ผลการใชงบประมาณ ปริมาณเงินทุนสํารองวงจรเงินสด ตัววัดอื่นๆ ดาน
ความสามารถในการทํากําไรและสภาพคลอง และการเพิ่มสวนแบงตลาด“ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ” 
หมายถึง ผลการดําเนินการดานบุคลากร ดานการนําองคกรดานองคกร และดานจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตัววัด
และดัชนีช้ีวัดดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความ
สูญเสีย การลาออกของบุคลากร อัตราการฝกอบรมขามสายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ความ
รับผิดชอบทางการเงิน และการมีสวนรวมกับชุมชน ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ อาจวัดในระดับ
หนวยงาน ระดับกระบวนการที่สําคัญ และระดับองคกร 

• Performance Excellence : ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ 
“ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดําเนินการขององคกรอยางบูรณาการ 

ซ่ึงสงผลใหเกิด 
(1) การสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นอยูเสมอใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงจะสงผลตอความยั่งยืนขององคกร 
(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคกรโดยรวม และ 
(3) การเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคล 
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ สามารถนํามาใชเปนกรอบการทํางานและเครื่องมือ
ในการตรวจประเมินที่ทําใหเขาใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน 

• Performance Projections : การคาดการณผลการดําเนินการ 
“การคาดการณผลการดําเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต การคาดการณ

อาจอิงกับผลการดําเนินการที่ผานมา หรือผลการดําเนินการของคูแขง หรือองคกรในระดับที่เทียบเคียงกันไดที่
องคกรตองการใหเทาเทียมหรือเหนือกวา หรือการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสภาพแวดลอมที่มีพลวัตหรือ
เปาประสงคเพื่อผลการดําเนินการในอนาคต นอกจากนั้น การคาดการณ เปนการบูรณาการการประมาณการของ
อัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงภายในขององคกร รวมท้ังชี้ใหเห็นวาตองมีการปรับปรุงอยางกาว
กระโดดหรือสรางนวัตกรรมในเรื่องใด การคาดการณผลการดําเนินการ นอกจากจะกําหนดเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคแลว ยังอาจเปนคาที่ใชทํานายระดับผลการดําเนินการในอนาคตที่แสดงใหเห็นถึงความทาทายที่
องคกรตองเผชิญในการบรรลุเปาประสงค ดังนั้น การคาดการณผลการดําเนินการจึงเปนเครื่องมือในการ
วางแผนที่สําคัญอยางหนึ่งของฝายบริหาร 

• Process : กระบวนการ 
“กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุงหมายเกี่ยวของกับการผลิต (หรือบริการ)

ใหแกลูกคา (ผูรับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยทั่วไป กระบวนการเปนขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มี



ลําดับชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหวางคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุงมาทํางาน
รวมกัน แทบจะไมมีกระบวนการใดเลยที่สามารถดําเนินงานไดโดยลําพัง ดังนั้น จึงตองพิจารณาความสัมพันธ
กับกระบวนการอื่นที่สงผลกระทบกัน ในบางสถานการณ กระบวนการอาจตองดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่
กําหนดไวเฉพาะเจาะจงอยางเครงครัดตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและขอกําหนด (ที่อาจเปนทางการ) รวมทั้งการ
วัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจนในกรณีที่เปนการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลูกคาเกี่ยวของโดยตรงกับ
การใหบริการนั้น คําวา“กระบวนการ” จะมีความหมายที่กวางมากขึ้น (เชน อาจตองขยายความวาตองทําอะไร 
ซ่ึงรวมถึงลําดับขั้นตอนกอนหลังที่พึงประสงคหรือคาดหวังไว) ถาหากขั้นตอนนั้นมีความสําคัญ การบริการ
จะตองใหสารสนเทศที่ชวยใหลูกคาเขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว กระบวนการบริการดังกลาว 
จําเปนตองมีแนวทางสําหรับผูใหบริการในการจัดการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรม
ของผูรับบริการในงานที่ใชความรู เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะหคําวา 
“กระบวนการ” อาจไมไดหมายความถึงลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเปนทางการ แตหมายความถึง 
ความเขาใจโดยรวมเกี่ยวกับการดําเนินการที่ตองใชความสามารถ เชน จังหวะเวลา ทางเลือกที่กําหนดไวการ
ประเมินผล และการรายงานผล ทั้งนี้ ลําดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีความเขาใจ
ในเรื่องดังกลาวแลวในระบบการใหคะแนนของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ จะมีการตรวจประเมินถึงระดับ
ความสําเร็จของกระบวนการ ระดับความสําเร็จนี้อยูบนพื้นฐานของปจจัยทั้ง 4 ประการที่ใชประเมินแตละ
กระบวนการที่สําคัญขององคกร ไดแก แนวทาง การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ 

• Productivity : ผลิตภาพ 
“ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรแมคําวา “ผลิตภาพ” มักใชกับปจจัยใด

ปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน)เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แตแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภาพยังสามารถนําไปพิจารณาถึงการใชทรัพยากรทั้งหมดในการสรางผลผลิต การวัด “ผลิตภาพโดยรวม” 
โดยใชตัววัดหลายตัวรวมกัน ทําใหสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ (ซ่ึง
อาจรวมถึงการเลือกใชทรัพยากรดวยนั้น)วามีประโยชนหรือไม 

• Purpose : จุดประสงค 
“จุดประสงค” หมายถึง เหตุผลพื้นฐานที่ทําใหองคกรดํารงอยู บทบาทหลักของจุดประสงค คือการ

กระตุนและชี้นําองคกรในการกําหนดคานิยม โดยปกติ จุดประสงคมักจะกวางและไมคอยเปลี่ยนแปลงองคกร
ในธุรกิจตางกันอาจมีจุดประสงคคลายคลึงกัน ในขณะที่องคกรในธุรกิจเดียวกันอาจมีจุดประสงคตางกัน 

• Results : ผลลัพธ 
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธขององคกรที่ไดจากการดําเนินการตามขอกําหนดของหัวขอใน

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ การประเมินผลลัพธจะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปจจุบัน ผลการ
ดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความสําคัญของการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมถึงความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับขอกําหนดดานผลการดําเนินการที่
สําคัญขององคกร 



• Segment : สวน 
“สวน” หมายถึง สวนใดสวนหนึ่งของลูกคาทั้งหมด ของตลาด ของผลิตภัณฑ หรือของบุคลากรโดย

ปกติ “สวน” จะมีคุณลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยางมีเหตุมีผลในหัวขอในหมวดผลลัพธ คําวา 
“สวน” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธที่แบงเปนสวนๆ ในรูปแบบที่ทําใหสามารถวิเคราะหผลการดําเนินการของ
องคกรไดอยางเหมาะสม แตละองคกรสามารถกําหนดปจจัยที่เฉพาะเจาะจงของตนเองที่ใชในการแบงสวน
ลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ และบุคลากร ความเขาใจในเรื่อง “สวน” มีความสําคัญอยางยิ่งในการจําแนกความ
ตองการและความคาดหวังเฉพาะที่แตกตางกันอยางชัดเจนของกลุมลูกคา กลุมตลาด และกลุมบุคลากร และ
สําคัญอยางยิ่งในการทําใหผลิตภัณฑสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ 
ดังกลาวตัวอยางเชน การแบงสวนตลาดอาจแบงตามชองทางการจัดจําหนาย ขนาดธุรกิจ ภูมิศาสตร หรือ
เทคโนโลยีที่ใช การแบงสวนบุคลากรอาจแบงตามภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการ
จําแนกภาระงาน 

• Senior Leaders : ผูนําระดับสูง 
“ผูนําระดับสูง” หมายถึง กลุมหรือทีมผูบริหารระดับสูงขององคกร ในหลายๆ องคกร ผูนําระดับสูง

ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดขององคกรและผูที่รายงานตรงตอผูบริหารสูงสุด 

• Stakeholders : ผูมีสวนไดสวนเสีย 
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง กลุมทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ จากการ

ปฏิบัติการและความสําเร็จขององคกร ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมถึงลูกคา บุคลากรคูความ
รวมมืออยางเปนทางการ คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแล ผูถือหุนผูสงมอบ ผูเสีย
ภาษี องคกรที่ดูแลกฎระเบียบขอบังคับ ผูกําหนดนโยบาย ผูใหทุนดําเนินงาน และชุมนุมในทองถ่ินและสมาคม
วิชาชีพ 

• Strategic Advantages : ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
“ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปนตัวตัดสินวาองคกรจะ

ประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม โดยทั่วไป มักเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในเชิงแขงขัน
ในปจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันความไดเปรียบเชิงกลยุทธมักมาจาก 
(1) ความสามารถพิเศษ ที่มุงเนนการสรางและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององคกร และ 
(2) ทรัพยากรภายนอกที่สําคัญในเชิงกลยุทธ ซ่ึงเกิดจากการปรับและใชประโยชนจากความสัมพันธกับองคกร
ภายนอกและกับคูความรวมมืออยางเปนทางการเมื่อองคกรเขาใจที่มาของความไดเปรียบเชิงกลยุทธทั้งสอง
แหลงแลว องคกรสามารถเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในที่เปนเอกลักษณนี้ดวยการใชประโยชนจากขีด
ความสามารถที่เกื้อหนุนกันจากองคกรอื่น 

ดูคําจํากัดความของ “Strategic challenges” “ความทาทายเชิงกลยุทธ” และ “Strategic objectives” 
“วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” ประกอบ เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ความทา



ทายเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปนสิ่งที่องคกรระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทา
ทายและความไดเปรียบดังกลาว 

• Strategic Challenges : ความทาทายเชิงกลยุทธ 
“ความทาทายเชิงกลยุทธ” หมายถึง แรงกดดันตางๆ ที่มีผลอยางชัดเจนตอความสําเร็จในอนาคตของ

องคกร ความทาทายเหลานี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหนงในการแขงขันในอนาคตขององคกรเมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันโดยทั่วไป ความทาทายเชิงกลยุทธเกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก แตไมเพียงเทานั้น อยางไรก็ตามในการตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธที่มาจากแรงผลักดัน
ภายนอก องคกรอาจตองเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธภายในองคกรเองดวยความทาทายเชิงกลยุทธภายนอก
อาจเกี่ยวกับความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาหรือตลาดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑหรือ
เทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความจําเปนอื่นๆ ความทาทายเชิงกลยุทธ
ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององคกร หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ขององคกร 

ดูคําจํากัดความของ “Strategic advantages” “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ”และ “Strategic objectives” 
“วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความทาทายเชิงกลยุทธกับวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธซ่ึงเปนสิ่งที่องคกรระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญ 

• Strategic Objectives : วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
“วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” หมายถึง จุดมุงหมายที่ชัดเจนขององคกร หรือการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สําคัญ ความสามารถในการแขงขันหรือประเด็นทางสังคม และการไดเปรียบ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะมุงเนนทั้งภายนอกและภายในองคกร และเกี่ยวของกับโอกาส
และความทาทายที่สําคัญในดานลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี (ความทาทายเชิงกลยุทธ) กลาวอยาง
กวางๆ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ ส่ิงที่องคกรตองบรรลุเพื่อรักษาหรือทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน 
และทําใหมั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาว วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะกําหนดทิศทางระยะยาวขององคกร และ
ช้ีนําในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรดูคําจํากัดความของ “Action plans” 
“แผนปฏิบัติการ ในหนา 165 เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งตัวอยางของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

• Sustainability : ความยั่งยืน 
“ความยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถขององคกรในการตอบสนองตอความจําเปนทางธุรกิจในปจจุบัน 

รวมทั้งมีความคลองตัวและการจัดการเชิงกลยุทธที่ทําใหพรอมรับมือตอธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดลอมการ
ดําเนินงานในอนาคต องคกรจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจรวมถึงปจจัยของ
อุตสาหกรรมทั้งหมด และปจจัยที่เฉพาะเจาะจงขององคกรความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร ความพรอมของทรัพยากรเทคโนโลยี ความรู ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ 
และอุปกรณตางๆ ความยั่งยืนอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความชอบของลูกคา การ
เปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ 



นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังรวมถึงการเตรียมพรอมประจําวันตอเหตุฉุกเฉินที่กําลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นใน
ระยะอันใกลดวยในบริบทของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ผลกระทบของผลิตภัณฑและการปฏิบัติการของ
องคกรที่มีตอสังคมและการสนับสนุนสังคมขององคกร เพื่อความผาสุกของระบบสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบโดยรวมตอสังคมในภาพใหญ ไมวาองคกรจะดําเนินการหรือไม 
หรือจะดําเนินการอยางไร อาจมีผลกระทบตอความยั่งยืนขององคกร 

• Systematic : มีความเปนระบบ 
“มีความเปนระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไวเปนลําดับ สามารถทําซ้ําได และมีการใช

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบ หากมีการประเมิน 
การปรับปรุง และการแบงปนรวมอยูดวย จนสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณยิ่งขึ้นในการใชคําวา “มี
ความเปนระบบ”  

• Trends : แนวโนม 
“แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลลัพธขององคกร แนวโนมแสดงผลการดําเนินการขององคกรตามลําดับชวงเวลาที่เปลี่ยนไปโดยทั่วไป การ
แสดงแนวโนมตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ที่มิใชการคาดการณ) ทั้งนี้อาจจําเปนตองแสดงขอมูล
เพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติ ชวงเวลาที่ใชเพื่อใหเห็นแนวโนมจะสามารถกําหนดไดจากรอบเวลาในการวัด
กระบวนการ รอบเวลาที่ส้ันขึ้น ทําใหตองมีการวัดบอยข้ึน ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน
กวา จึงจะทราบแนวโนมที่ส่ือความหมายไดชัดเจนตัวอยางของแนวโนมที่ตองตอบในเกณฑ ไดแก ขอมูลที่
เกี่ยวกับผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑผลลัพธดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและบุคลากร ผล
การดําเนินการดานการเงินผลการดําเนินการดานตลาด และผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ เชน รอบเวลา 
และผลิตภาพ 

• Value : คุณคา 
“คุณคา” หมายถึง ความคุมคาของผลิตภัณฑ กระบวนการ สินทรัพย หรือการใชงาน เมื่อเทียบกับ

คาใชจายและทางเลือกอื่นๆองคกรมักพิจารณาคุณคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลือกตางๆ เทียบกับ
ตนทุนคาใชจาย เชน คุณคาที่ลูกคาไดรับจากผลิตภัณฑ และบริการตางๆ รวมกัน องคกรจําเปนตองเขาใจวา
คุณคาตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมคืออะไร จากนั้นสงมอบคุณคาใหแตละกลุมนั้น การทําดังนี้ องคกรตอง
ทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาที่มีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน เชน ผูถือหุน บุคลากร และชุมชน 

• Values : คานิยม 
“คานิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นําที่ส่ือถึงความคาดหวังใหองคกรและบุคลากรปฏิบัติ

คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคขององคกร คานิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกคน และชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสมตัวอยางของคานิยม อาจ
รวมถึงการแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธในทุกกรณี การทําใหเหนือกวา



ความคาดหวังของลูกคา การใหคุณคาตอแตละบุคคล และตอความหลากหลายของบุคลากร การพิทักษ
ส่ิงแวดลอม และความมานะบากบั่นใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศทุกวัน 

• Vision : วิสัยทัศน 
“วิสัยทัศน” หมายถึง สภาวะที่องคกรตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางที่องคกรจะมุง

ไป ส่ิงที่องคกรตองการจะเปน หรือภาพลักษณที่องคกรตองการใหผูอ่ืนรับรูในอนาคต 
 

• Voice of the Customer : เสียงของลูกคา 
“เสียงของลูกคา” หมายถึง กระบวนการในการเฟนหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกคา กระบวนการดาน

“เสียงของลูกคา” เปนกระบวนการเชิงรุกและสรางสรรคอยางตอเนื่องในการเฟนหาความตองการความคาดหวัง 
และความปรารถนาของลูกคา ทั้งที่ชัดเจน ไมชัดเจน และที่คาดการณไว โดยมีเปาหมายเพื่อใหลูกคาเกิดความ
ผูกพันการรับฟงเสียงของลูกคา อาจรวมถึงการรวบรวมและการบูรณาการขอมูลตางๆ ของลูกคา เชน ขอมูลที่ได
จากการสํารวจ ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง การรับประกัน ขอรองเรียนที่มีผลตอการที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อ
และตัดสินใจผูกสัมพันธ 

• Work Processes : กระบวนการทํางาน 
“กระบวนการทํางาน” หมายถึง กระบวนการสรางคุณคาที่สําคัญที่สุดภายในองคกร ซ่ึงอาจรวมถึงการ

ออกแบบผลิตภัณฑและการสงมอบ การสนับสนุนลูกคา การจัดการหวงโซอุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ และ
กระบวนการสนับสนุนกระบวนการทํางาน เปนกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญขององคกร 
และสรางคุณคาตอลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูถือหุนกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกรมักเกี่ยวของกบั
ความสามารถพิเศษขององคกร ปจจัยที่กําหนดความสําเร็จขององคกรเมื่อเทียบกับคูแขง และปจจัยที่ผูนํา
ระดับสูงใชพิจารณาวาสําคัญตอการเติบโตขององคกร 

• Workforce : บุคลากร 
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีสวนรวมโดยตรงในการปฏิบัติงานที่จะทําใหงานขององคกร

ประสบความสําเร็จ รวมทั้งพนักงานที่องคกรจายคาตอบแทน (เชน พนักงานประจําพนักงานที่ทํางานไมเต็ม
เวลา พนักงานชั่วคราว และพนักงานที่ทํางานผานโทรศัพท รวมทั้งพนักงานจางตามสัญญาที่องคกรดูแลและ
ควบคุม) และอาสาสมัคร (ถามี) โดยรวมถึงผูนําหัวหนางาน และผูจัดการในทุกระดับ 

• Workforce Capability : ขีดความสามารถของบุคลากร 
“ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององคกรที่จะทํางานใหสําเร็จตาม

กระบวนการทํางาน ดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรขีด
ความสามารถอาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา การสรางนวัตกรรมและการ
ปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทํางานใหม รวมทั้งการตอบสนองธุรกิจ 
ตลาด และความตองการของกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 

• Workforce Capacity : อัตรากําลังบุคลากร 



“อัตรากําลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององคกรที่จะทําใหมั่นใจไดวาองคกรมีจํานวน
ผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทําใหกระบวนการทํางานสําเร็จ และสามารถสงมอบผลิตภัณฑไปสูลูกคาไดสําเร็จ
รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความตองการตามฤดูกาลหรือความตองการที่เปลี่ยนแปลง 

• Workforce Engagement : ความผูกพันของบุคลากร 
“ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุงมั่นของบุคลากร ทั้งในดานความรูสึก และ

สติปญญา เพื่อใหงาน พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรบรรลุผล องคกรที่มีระดับความผูกพันของบุคลากรสูง 
แสดงใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหมีการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี ทําใหบุคลากรมี
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนของลูกคาและความสําเร็จขององคกรโดยทั่วไป บุคลากร
ในองคกรจะรูสึกมีความผูกพันกับองคกรเมื่อมีแรงจูงใจและไดทํางานที่มีความหมายตอตน และเมื่อไดรับการ
สนับสนุนที่ดีจากเพื่อนรวมงานและในสถานที่ทํางาน ประโยชนของความผูกพันของบุคลากร คือ การทําใหเกิด
บรรยากาศความไวใจซึ่งกันและกัน สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน การ
ส่ือสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจและการมีความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินการของตนปจจัยแหงความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความผูกพัน ไดแก การฝกอบรมและการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพการงาน ระบบการยกยองชมเชยและระบบการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เทา
เทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัวของบุคลากร 

• Work System : ระบบงาน 
“ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่องคกรใชในการทํางานใหสําเร็จ ซ่ึงเกี่ยวของกับบุคลากรขององคกรผู

สงมอบและคูความรวมมืออยางเปนทางการที่สําคัญ คูสัญญา คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ และสวนอื่นๆ 
ในหวงโซอุปทานที่จําเปนตอการผลิตและสงมอบผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการ
สนับสนุน ระบบงานจะประสานกระบวนการทํางานภายในกับแหลงทรัพยากรตางๆ จากภายนอกที่จําเปนตอ
การพัฒนา ผลิต และสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา และทําใหองคกรไดรับความสําเร็จในตลาด การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระบบงานเปนเรื่องเชิงกลยุทธ ซ่ึงครอบคลุมถึงการปกปองและใชประโยชนจากความสามารถพิเศษของ
องคกร และการตัดสินใจวาสิ่งใดที่องคกรไมตองดําเนินงานเองหรือใหหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินงาน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดขององคกร 

 


