
เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

โดย

นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์

บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด
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วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด

ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ
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ความสามารถในการตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา และวิกฤต
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• การเปลี่ยนแปลง และการ แข่งขัน เป็น ตัวสร้างประเด็น

• ประเด็น ไม่ได้รับการตอบสนอง จะเป็น ปัญหา

• ปัญหา ไม่ได้รับการตอบสนอง จะพัฒนาเป็น วิกฤต

ประเด็น ปัญหา วิกฤต



การเปลี่ยนแปลงลักษณะ Linear & Exponential
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VUCA World
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ปฏริปูระบบตวัชีว้ดั
ผลสมัฤทธิ์

ปรบัเปลีย่นสูร่ฐับาล
ทีค่ลอ่งตวั

ปฏริปูการบรหิาร
จดัการก าลงัคน
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การยกระดบั
คณุภาพ
การให้
บรกิาร

ประชาชน

▪ ประชาชนไดอ้ะไร
▪ ระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชน

ผลสมัฤทธิ์ปฏสิมัพนัธก์บัประชาชนกลไกภายในระบบราชการ 9



ระบบราชการ 4.0
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คุณลักษณะ 10 ประการของระบบราชการ 4.0
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เกณฑ์การประเมินองค์กรชั้นเลิศ

ลักษณะส าคญัขององคก์าร

สภาพแวดลอ้ม, ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

3. การใหค้วามส าคญั

กับผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การน าองคก์าร

2. การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ

การปฏิบตักิาร

5. การมุง่เนน้

บุคลากร

7.ผลลพัธ์

การด าเนนิการ

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู้

1. OP 13 ค าถาม

2.  เกณฑ ์PMQA 7 หมวด 90 ค าถาม
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ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน

PMQA Mechanism

Copyright ©2015 KITTINAT PANOMRIT
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการ

น าองค์การ

สร้างสรรค์เพ่ือ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

บรรลุ

วัตถุประสงค์

หลักขององค์กรตอบสนองความ

ต้องการใน

ปัจจุบัน

สินค้า

คุณค่า

PMQA Mechanism
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value 

Focus

Operation

ระบบการ

น าองค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงานเพื่อ

ส่งมอบคุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

PMQA Mechanism
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เทียบเคียง PMQA กับ PMQA 4.0
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1. ลักษณะองค์การ: คุณลักษณะส าคัญขององค์การคืออะไร?
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2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นเช่นใด?



สภาพแวดล้อมการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทย

23

ประเด็นการแข่งขัน - Relative Score +

ความปลอดภัย

อาหารการกินอุดมสมบูรณ์

แหล่งธรรมชาติงดงาม

แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย

ค่าใช้จ่ายราคาไม่สูงมาก

มีกิจกรรมให้ท าหลากหลาย

การเดินทางสะดวกสบาย

ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม



นโยบายรัฐ (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม-วัฒนธรรม (Social-Cultural)

เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) กฎหมาย (Legal)

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

องค์การ

สินทรัพย+์สมรรถนะ

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมระดับ

มหภาค

การเปลี่ยนแปลงภายใน

องค์กร
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Evaluate & Learning

Driving Force

Resistance Force

Strategic Management Model

Expected

Results

Target

Group

Products & 

Services

+

Values

Key

Process

Resources 

Supporting

Process

Strategy & Planning

Leadership

Copyright ©2013 KITTINAT PANOMRIT
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ
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หมวด 1 การน าองค์การ
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ท าอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าหน่วยงานภายในทุกระดับเข้าใจทิศทางขององค์การ
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Level 0

Level 1

Level 

2



สร้าง Attitude motivation
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Atmosphere

(บรรยากาศ)

Attitude

(ทัศนคติ)

Action

(ลงมือท า)

My Movie.wmv


รากฐานของบรรยากาศในการท างาน
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ก าหนดเป้าหมาย 2 ประเภท
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เป้าหมายที่จ าเป็นต้องบรรลุตามเป้า

(Committed KPI)

• เป้าหมายที่จ าเป็นต้องท าให้ส าเร็จเพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ

• ต้องท าให้ดต้ามเป้า ส าเร็จตามเวลา

• เป็นสิ่งที่ทีมงาน Committed

• วัดผลที่การบรรลตุามเป้า

เป้าหมายที่ท้าทาย/สร้างแรงบันดาลใจ

(Aspirational KPI)

• Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

• ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ออกแบบมาใหท้ า

ส าเร็จภายในปีเดียว ท าต่อเน่ือง

• ใช้กระตุ้นให้ทีมคดินอกกรอบ ค้นหา

วิธีการใหม่ ๆ 

• ไม่วัดผลที่การบรรลตุามเป้า แต่วัดที่

ความพยายาม



Design Thinking
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การประเมินความเสี่ยง

33

ประเด็นในการพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงตาม ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเข้มข้นของ

การควบคุม/การตรวจสอบ 

(Internal Control)

ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Consequence )

ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

Balance



Risk-Control-Internal Auditing
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Risk Control

 ✓ Wastes

✓  Unacceptable

• วัตถุประสงค์ ที่ไม่มี การควบคุม ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้

• การควบคุม โดยปราศจาก ความเสี่ยง คือความสูญเสียด้านทรัพยากร

• ความเสี่ยง ที่ปราศจาก การควบคุม เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

• การตรวจสอบภายใน ท่ีไม่ครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยง และการควบคุม เป็นเรื่อง

ที่เสียเวลา 

• รายงานสิ่งผิดปกติ Abnormality Report “Risk Based Auditing”



กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง: 4T Strategy
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ยอมรับ

Take

หลีกเลี่ยง/ก าจัด

Terminate

ถ่ายเท

Transfer

สร้างระบบเฝ้าระวัง(Monitor) ถ้าเกิดปัญหาแก้ไปตาม

สถานการณ์

เปลี่ยนวิธีการ ใช้งวิธีการอื่นเพื่อหลีกเลีย่งความเสี่ยง

ลดผลกระทบ

Treat

หลีกเลี่ยงการด าเนินการแบบเตม็รูปแบบ

โดยด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง (Pilot project)

เช่นการท าประกันความเสียหายของโครงการ หรือ

ด าเนินการให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทน (การขายตอ่)



จุดมุ่งหมายของการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

36Cr. อ.สัญญา เศรษฐพิทยากุล 

(บ.Trinitech)



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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ใช้ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจ
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Special

Capabilities

Internal

Business

Landscape

External

Match

Superior Performance

กลยุทธ์ คือการอธิบายว่า องค์กรจะใช้ขีดความสามารถ ที่มีไปสร้างคุณค่าอะไร และจะสร้างขีดความสามารถอะไร

ใหม่ในอนาคต ในการตอบสนองต่อสภาพภูมิทัศน์ทางธุรกิจ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ



กระบวนการบรหิารเชิงยุทธศาสตร์

Strategic 

Analysis

Strategic 

Positioning

Strategic 

Formulation

Strategic 

Deployment

ส ารวจสินทรัพย์/สมรรถนะองค์การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ขององค์กร

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ

การแข่งขัน ทั้ง

- การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

- สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

- สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

เลือกต าแหน่งทางยทุธศาสตร ์> 

บทบาทท่ีควรเล่น/ภาพลักษณ์ใน

สายตาผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คุณค่าที่

ควรส่งมอบ

ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกจิ

ทบทวน/ก าหนดวัตถุประสงค์ทาง

ยุทธศาสตร์

ทบทวน/ก าหนดค่านยิม

ดัดสินใจเรือ่งระบบงาน 

และสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต

ระบุความท้าทาย ความได้เปรียบ และ

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์

จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ

ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา

- กลยุทธ์

- มาตรการที่เกีย่วขอ้ง

- ตัวชี้วัดส าคัญ

ก าหนดแผนงาน-โครงการ

ก าหนดตวัชีวั้ดส าคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบเชงิลบ

ก าหนดวิธีควบคุมความเสี่ยง และแผน

ส ารอง

ถ่ายทอดหน่วยงานที่เกีย่วข้องไปปฏิบัติ

ติดตามผล/คาดการณ์ผลในอนาคต/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทบทวนเป้าประสงค์หลักขององค์การ

39

วิเคราะห์ความต้องการและคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



กลยุทธ์มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ

1. กลยุทธ์เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า (Value) จากขีดความสามารถท่ีมีอยู่ (Leverage Competencies)

2. กลยุทธ์เป็นเรื่องต้องตัดสินใจแบบได้อย่างเสียอย่าง (Trade offs)

3. กลยุทธ์เป็นเรื่องของความพยายามอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในองค์กร (Synergy)

4. กลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องระยะยาว (Continue)
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การควบคุมและประเมินกลยุทธ์

41

ทบทวนสมมติฐานทางธุรกิจ

ประเมินผลการด าเนินงาน

แตกต่าง

จากเดิม?

N

Y

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ไม่ได้ผล/ไม่

คุ้มค่า/มี

ปัญหา?

ด าเนินการตามกลยุทธ์เดิม

N

Y



- สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ทรัพยากร, ค่านิยม, วัฒนธรรมองค์การ ฯลฯ

- สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพการแข่งขัน, สังคม, เทคโนโลยี ฯลฯ

ทบทวนสมมติฐานทางธุรกิจ

42

ความสม่ าเสมอ

(Consistency)

ความสอดคล้อง

(Consonance)

ความเป็นไปได้

(Feasibility)

ความได้เปรียบ

(Advantage)

- ความแปรปรวนของนโยบาย/ผู้น า

- ความแปรปรวนของบุคลากร

- ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

- สามารถด าเนินการได้จริงภายใต้ศักยภาพขององค์การ

- ไม่สร้างปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์การ

- ช่วยให้ขีดความสามารถ ความช านาญ หรือการบริหารของงอค์การดีขึ้น

- ช่วยให้องค์การมีสินทรัพย์ที่สร้างคุณค่าได้เพิ่มขึ้น

- ต าแหน่งในการแข่งขันขององค์การดีขึ้น



ค าถามท่ีใช้ในการทบทวนสมมติฐานทางธุรกิจ

43

• ผลงานของเราดขีึน้ใช่หรือไม่ ?

• การด าเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ?

• จุดแข็งที่เคยมี ยังคงเป็นจุดแข็งใช่หรือไม่ ?

• เรามีจุดแข็งใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ?

• จุดอ่อนที่เคยมี ยังคงเป็นจุดอ่อนหรือไม่ ?

• มีจุดอ่อนใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ?

• โอกาสที่เคยมียังคงเป็นโอกาสที่ดหีรอืไม่ ?

• มีโอกาสใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ?

• ภัยคุกคามยังคงอยู่หรือไม่ ?

• มีภัยคุกคามใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ?

• สภาพการแขง่ขนัยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ?

• คู่แข่งมีปฏิกิริยาอย่างไรกบักลยุทธ์ของเรา ?

• มีคู่แข่งรายใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึน้หรอืไม่ ?

• เราสามารถร่วมมือกับคู่แขง่ไดห้รือไม่ ?

• ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปฏิกิริยาอย่างไรกบักลยุทธข์อง

เรา ?

• ความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร ?

• เทคโนโลยีใหม่ทีเ่กิดขึน้ส่งผลต่อเราอย่างไร ?

• สภาพเศรษฐกิจ/การเมือง/สังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อเราอย่างไร ?



การประเมินผลการด าเนินงาน

44

การประเมินผลการด าเนินการ

เทียบกับค่าเป้าหมาย

เทียบกับผลงานขององค์การในอดีต

เทียบกับคู่แขง่/คูเ่ทียบ

เทียบกับค่าเฉลีย่

คาดการณ์ผลในอนาคต

(Projection)

ความล้มเหลวของ

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

ไร้ประสิทธิผล (not doing the tight things)

ไร้ประสิทธิภาพ (doing the right things poorly)



หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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Stakeholder Analysis

การด าเนินการ

ตามพันธกิจ

หน่วยงานก ากับ/ให้

นโยบาย

ผู้รับบริการ

ผู้ได้รับ

ผลกระทบจาก

การให้บริการ

หน่วยงานร่วมปฏิบัติ

หน่วยงาน

สนับสนุน

ทรัพยากร
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-

0

+

ความต้องการ (Needs)

ความคาดหวัง 

(Expectation)

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง
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แบ่งส่วนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุกลุ่มเป้าหมาย

(Segmentation & Targeting)
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- เกณฑ์ภูมิศาสตร์

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์

- เกณฑ์จิตวิทยา

- เกณฑ์พฤติกรรม

- เกณฑ์ปัญหา
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5 A’s according with Phillip Kotler’ s
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ข้อร้องเรียนคือของขวัญจากลูกค้า

52

▪ ได้มาฟรี ๆ

▪ เราไม่ต้องร้องขอ

▪ บอกในส่ิงที่เราไม่คาดคิด

▪ เจาะจงในจุดที่แก้ไขความทุกข์ให้ลูกค้าได้

▪ บางครั้งเราจะได้ข้อมูลของคู่แข่ง/คู่เทียบด้วย

▪ เปิดโอกาสให้เราสร้างความสัมพันธ์เป็นการ

ส่วนตัว

▪ ถ้าลูกค้ายังร้องเรียน แปลว่าเขายังให้โอกาสเรา

แก้ไข



สถิติที่ส าคัญบางประการเกี่ยวกับการรอ้งเรียน

53

▪ 70% ของลูกค้าที่ร้องเรียนจะยังคงใช้บรกิารของเรา

ต่อไป ถ้าเราจัดการเร่ืองร้องเรียนให้เขาพอใจ

▪ 95% ของลูกค้าทีร่้องเรียนจะยังคงใช้บริการของเรา

ต่อไป ถ้าเราแกไ้ขเรื่องร้องเรียนได้ตัง้แตค่รั้งแรกทีเ่ขา

ร้องเรียน

▪ โดยเฉลี่ยแล้วลกูค้าทีไ่ดร้ับการแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนจน

พึงพอใจ จะบอกต่อ 5 คน

▪ การหาลกูค้าใหม่ ใช้ต้นทุน 6 เท่าของการรักษาลกูคา้

เดิม

▪ ความภักดีของลูกคา้มีมูลค่ามากกว่า 10 เท่าของราคา

ที่ของต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้า



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้
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วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ

56

วิเคราะห์ผล

• ผลเทียบแผน

• อะไรก าลังเกิดขึ้น

Best Practice

คาดการณ์ผล

โอกาสปรับปรุง

• หน่วยไหนดีที่สุด

• วิธีไหนดีที่สุด

• หาวิธีที่ดีที่สุดยังไง

?

• ผลจะเป็นยังไง

• จะบรรลุเป้า

หรือไม่

• จะปรับปรุงยังไง

?

• โอกาสปรับปรุง/

นวัตกรรม

• จัดล าดับความส าคัญ

• น าไปปฏิบัติอย่างไร ?

ความรู้



การเรียบเรียงความรู้

Capture

รวบรวมความรู้

▪ รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆทั้ง

ภายใน/ภายนอกองค์การ

Analysis

วิเคราะห์ความรู้ทีร่วบรวมมา

▪ แยกแยะ แตกประเด็น จัดระเบียบ

Validation

ตรวจสอบความถูกต้อง

▪ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ความรู้ที่

รวบรวมมา

Modelling

สร้างเป็นรูปแบบองค์ความรู้

▪ สร้าง Pattern/Model

▪ จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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INNOVATION FUNNEL
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

61



HR and Business Strategy

62

Business

Vision

Business 

Strategy

Business 

Goals

HR

Vision

HR

Strategy

HR

Goals



บทบาททีแ่สดงออกตอ่สังคม (Social 

Role)

ภาพลกัษณภ์ายใน (Self-Image)

อุปนิสัย (Traits)

แรงผลกัดนัเบื้องลกึ (Motives)

องคค์วามรู ้

และ

ทักษะตา่งๆ

63

โมเดลภูเขาน้ าแข็ง

ส่วนเหนอืน้ า

เห็นไดง้า่ย

วัดและประเมนิไดง้า่ย

ไม่ได้ท าใหผ้ลงานของบคุคลตา่งกนั

(Threshold Competencies)

ส่วนใตน้้ า

เห็นไดย้าก

วัดและประเมนิไดย้าก

ท าใหผ้ลงานของบคุคลตา่งกัน

(Differentiating Competencies)

ข้อมูลความรู้

ที่บุคคลมใีนสาขาตา่งๆ ความเชี่ยวชาญ

ช านาญพิเศษในดา้นตา่งๆ

ความรูส้กึนกึคดิ

เกี่ยวกบัเอกลกัษณ์

และคณุคา่ของตน

จินตนาการ 

แนวโน้ม       วิธีคิด 

วิธีปฏิบตัติน      

อันเป็นไปโดย

ธรรมชาตขิองบคุคล

ความเคยชนิ 

พฤติกรรมซ้ าๆ 

ในรูปแบบใด

รูปแบบหนึง่

บทบาทที่

บุคคล

แสดงออกตอ่

ผู้อื่น

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

Attributes (A)

Knowledge (K)/Skills (S) 



การใช้สมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

64

การพัฒนาบุคลากร

-Competency Based 

HRD

-Competency Gap

-Career Planning and 

Development

การสรรหาและการเตรียมบุคลากร

เพื่อด ารงต าแหน่ง 

-การจัดท าแผนสืบทอดและสร้าง

ความต่อเนื่อง (Succession Plan)

-Right Talent, Right Place, Right Time

การบริหารผลการปฏิบตังิาน

(Performance Management) 

Achievement = Performance + Competency

การบริหารคา่ตอบแทน

Skill and Competency Based Pay

สมรรถนะ



ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

ความผูกพนัในงาน (Work Engagement) คือ การที่บุคคลหรือผู้ท างานทุ่มเทแรงกาย 

ก าลังสติปัญญา และจิตใจไปที่งานของตนเอง

Schaufeli และ Bakker (2004):

ความกระฉับกระเฉง

(Vigor)

การอุทิศตนให้งาน

(Dedication)

ความจดจ่อในงาน

(Absorption)
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน (Job Resources)

▪ Social Support from Colleagues 

and Supervisors

▪ Performance Feedback

▪ Skill Variety

▪ Autonomy Start a Motivational 

Process 

ทรัพยากรส่วนบุคคล (Personal Resources) 

▪ High Optimism

▪ High Self-Efficacy

▪ Resilience

▪ Self-Esteem
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน

(Job Resources) 

ทรัพยากรส่วนบุคคล

(Personal Resources) 

ความผูกพันในงาน

(Work Engagement) 

ผลของงาน

(Job Performance) 
+

+ +
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Competency-Based Training

68



หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนอง

70

คุณค่า

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลผลิต

ความต้องการ

+

ความคาดหวัง

คน

เครื่องมือ

วิธีการ

สารสนเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่าปัจจัยสนับสนุน

ความสามารถในการสร้างคุณค่า



กิจกรรม

กิจกรรมเป็นแหล่งของการเกิดคุณค่า

กิจกรรมก็เป็นแหล่งของการเกิดต้นทุน

บริหารกิจกรรมในกระบวนการ

เพื่อสร้าง “คุณค่า” มากที่สุด 

ในขณะที่ “ต้นทุน” ต่ าที่สุด
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ต้นทุน

ต้นทุนของการด าเนินการขึ้นอยู่กับ 

กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 

เกิดจาก การเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรม
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แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

แบ่งกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท

1. กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (กระชับเวลา)

2. กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณคา่หรือเป็นความสูญเปล่า (ขจัดตัดทิ้ง)   

3. กิจกรรมที่ไม่สร้างคณุคา่แตไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้(หาวิธีการใหม่ใหไ้ด้จุดมุ่งหมายเดิม)

73

กิจกรรมทีไ่มไ่ดเ้พิม่

คุณค่าแตไ่ม่

สามารถ

หลีกเลีย่งได้

กิจกรรมที่

สร้างคณุคา่

ความสญูเปลา่



ความสูญเปล่า(Wastes) 8 ประการ 
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เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS
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E

C

R

S

Eliminate: ตัด

Combine: รวม

Rearrange: เรียง

Simplify: ง่าย



การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์ของการบรหิารความต่อเนือ่ง

A - ลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ ให้สามารถด าเนินการและส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดร้ะดับที่ยอมรบัได้

B – ลดระยะเวลาของการหยดุชะงัก โดยให้สามารถกอบกูโ้ดยเรว็

* การบรหิารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤต
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ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน

PMQA Mechanism

Copyright ©2015 KITTINAT PANOMRIT

การช้ีน า/ป้องกันทุจริต/

สร้างความร่วมมือ/ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม

กระบวนการวางแผน/

เป้าหมายชัดเจน/น าไปสู่การ

ปฏิบัติ/ติดตามผล

สารสนเทศ/ประเมินความ

พอใจ+ผูกพัน/สร้าง

นวัตกรรม/จัดการเรื่อง

ร้องเรียน

ระบบวัด/วิเคราะห/์ใช้

ความรู/้บริหารสารสนเทศ

และ IT

SHRM/บรรยากาศ+ทีม/

ความผูกพัน+วัฒนธรรม/

ระบบพัฒนาบุคลากร

ออกแบบระบบงาน/

ปรับปรุง+นวัตกรรม/เพิ่ม

ประสิทธิภาพ/มุ่งประสิทธิผล

ตัววัดด้าน

พันธกิจ/ผู้รับบริการและประชาชน/การพัฒนา

บุคลากร/การเป็นต้นแบบ/ผลกระทบต่อ

ประเทศ/การลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม

1

2

3

4

5 6

7

P
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