สรุปเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ปี 2557 - 2558

บทนา : โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) : ลักษณะที่สำคัญขององค์กรคืออะไร

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
: สภำวกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร

ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมกำรดำเนินงำนขององค์กรและควำมสัมพันธ์ที่ สำคัญกับลูกค้ำ ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โดยตอบคำถำมต่อไปนี้)

ให้ อ ธิ บ ำยถึ ง สภำพแวดล้ อ มด้ ำ นกำรแข่ ง ขั น ควำมท้ ำ ทำย (KEY STRATEGIC
CHALLENGES) และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (KEY STRATEGIC ADVANTAGES)
และระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร (โดยตอบคำถำมต่อไปนี้)

ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)
- องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้ำง
- ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อควำมสำเร็จขององค์กรคืออะไร
- กลไกที่องค์กรใช้ในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ (VISION and MISSION)
- เจตจำนง (PURPOSE) วิสัยทัศน์ (VISION) ค่ำนิยม (VALUES) และพันธกิจ (MISION)
ขององค์กรที่ได้ประกำศไว้คืออะไร
- สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES) คืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้อง
อย่ำงไรกับพันธกิจขององค์กร
3. ลักษณะโดยรวมของบุคคลากร (WORKFORCE Profile)
- ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรคืออะไร มีกำรจำแนกบุคลำกรหรือพนักงำนออกเป็นกลุม่
และประเภทอะไรบ้ำง
- อะไรคือข้อกำหนดด้ำนกำรศึกษำสำหรับกลุ่มและประเภทต่ำงๆ ของพนักงำน
- อะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญทีท่ ำให้บุคลำกรผูกพันในกำรทำงำนเพือ่ บรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร
- บุคลำกรและลักษณะงำนขององค์กรมีควำมหลำกหลำยอย่ำงไร (WORKFORCE
DIVERSITY and job DIVERSITY)
- มีกลุม่ อะไรบ้ำงทีร่ วมตัวกันเพือ่ ต่อรองกับองค์กร
- อะไรคือข้อกำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เป็นเรือ่ งเฉพำะขององค์กร
4. สินทรัพย์ (Assets)
- องค์กรมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้ำง
5. กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
องค์กรดำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับอะไรในด้ำนต่อไปนี้
1. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
2. กำรรับรอง (Accreditation, Certification) หรือกำรจดทะเบียนเพื่อขออนุญำต
ดำเนินกำร
3. มำตรฐำนอุตสำหกรรม
4. สิ่งแวดล้อม กำรเงินและผลิตภัณฑ์
ข.ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
1. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
- โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแล (GOVERNANCE system) องค์กรมีลักษณะอย่ำงไร
- ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กร ผู้นำระดับสูง และองค์กรแม่มี
ลักษณะเช่นใด
2. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMER and STAKEHOLDERS)
- ส่วนตลำด กลุ่มลูกค้ำ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง
- กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์ ต่อบริกำรสนับสนุน
ให้แก่ลูกค้ำและกำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของส่วนตลำด กลุ่มลูกค้ำ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
3. ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)
- ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ (COLLABORATORS) ที่สำคัญมีประเภทใดบ้ำง
และมีบทบำทอะไรในระบบงำนขององค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เป็นกำรผลิตและ
กำรส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำรสนับสนุนที่สำคัญให้แก่ลูกค้ำ
- ผู้ ส่ ง มอบ พั น ธมิ ต ร และผู้ ใ ห้ ค วำมร่ ว มมื อ เหล่ ำ นี้ มี บ ทบำทอะไรในกำรยกระดั บ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร
- องค์กรมีกลไกที่สำคัญอะไรในกำรสื่อสำรกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ
- กลุ่มเหล่ำนี้มีส่วนร่วมอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่องค์กร
- อะไรคือข้อกำหนดที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทำน (Supply-Chain) ขององค์กร

ก.สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment)
1. ลาดับในการแข่งขัน (Competitive Position)
- องค์ ก รอยู่ ในระดั บใดในกำรแข่ ง ขั น ให้ อ ธิ บำยขนำดและกำรเติ บโตขององค์ก ร เมื่ อ
เปรียบเทียบในธุรกิจหรือตลำดเดียวกัน คู่แข่งมีจำนวนเท่ำไรและมีประเภทอะไรบ้ำง
2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)
- กำรเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันขององค์กร รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำสสำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร
3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
- แหล่งข้อมูลสำคัญที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมี
อะไรบ้ำง
- แหล่ งข้ อ มู ลส ำคั ญ ที่มี อ ยู่ สำหรั บข้อ มู ล เชิ ง เปรียบเทียบในธุร กิ จ อื่น มี อ ะไรบ้ ำ ง และมี
ข้อจำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้
ข.บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ควำมท้ำ ทำยเชิง กลยุทธ์ แ ละควำมได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ ด้ำ นธุรกิจ/กิจกำร ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง และด้ำนบุคลำกร คืออะไร
ค.ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร (Performance Improvement System)
อะไรคือองค์ประกอบสำคัญ ของระบบกำรปรับปรุง กำรดำเนินกำร ซึ่ งหมำยรวมถึ ง
กระบวนกำรประเมินผลและปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่สำคัญขององค์กร

หมายเหตุ :
กำรตอบคำถำมในโครงร่ำงองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมำก เนื่องจำกเป็นกำรกำหนดบริบท
เพื่อให้เข้ำใจองค์กรและวิธีกำรดำเนินงำนขององค์กร กำรตอบคำถำมตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติควรสั้มพันธ์กบั บริบทขององค์กรที่ได้อธิบำยในโครงร่ำงองค์กร สิ่งที่ตอบใน
โครงร่ ำ งองค์ ก ร จะท ำให้ อ งค์ ก รสำมำรถตอบค ำถำมตำมเกณฑ์ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะเฉพำะขององค์กร

หมวด 1 การนาองค์กร (Leadership) (110 คะแนน)
1.1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership)
: ผู้นำระดับสูงนำองค์กรอย่ำงไร (60 คะแนน)
ให้อธิบำยกิจกรรมที่ผู้นำระดับสูงทำด้วยตัวเอง (Personal Actions) ในกำรชี้นำและ
ทำให้องค์กรยั่งยืน อธิบำยวิธีกำรที่ผู้นำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิด ควำมผูกพัน
กับลูกค้ำ กำรสร้ำงนวัตกรรม และผลกำรดำเนินกำรที่ดี (HIGH PERFORMANCE) รวมทั้ง
อธิบำยวิธีกำรที่ผู้นำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกร (WORKFORCE) และลูกค้ำที่สำคัญ (KEY
CUSTOMERS)
ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission)
1. วิสัยทัศน์และค่านิยม (Vision and Values)
- ผู้นำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำเนินกำรกำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมอย่ำงไร
- ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำน
ระบบกำรนำองค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลำกร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่
สำคัญ ลูกค้ำ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- กำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมขององค์กรอย่ำงไร
2. การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Promoting legal and Ethical Behavior)
- กำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติมีจริยธรรมอย่ำงไร
- ผู้นำระดับสูงได้สร้ำงสภำพแวดล้อมในองค์กรเพื่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงไร
3. การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน (Creating a SUSTAINABLE Organization)
ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรที่จะทำให้องค์กรมีควำมยั่งยืน ผู้นำระดับสูงดำเนินกำร
ในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร
- สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรบรรลุพันธกิจ กำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรขององค์กร
กำรเป็นผู้นำในด้ำนผลกำรดำเนินกำร และกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
- สร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนของบุคลำกร (WORKFORCE) ที่ส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่
ลูกค้ำอย่ำงคงเส้นคงวำ และส่งเสริมควำมผูกพันกับลูกค้ำ
- สร้ ำ งสภำพแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรสร้ ำ งนวั ต กรรม ยอมรั บ ควำมเสี่ ย งที่ ผ่ ำ นกำร
ประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISK taking) กำรบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) และควำมคล่องตัวขององค์กร (Organization
Agility)
- มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งและกำรพัฒนำผู้นำในอนำคตขององค์กร
ข. กำรสื่อสำรและผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
(Communication and Organization PERFORMANCE)
1. การสื่อสาร (Communication)
- ผู้นำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร (WORKFORCE) ทั่วทั้งองค์กรและลูกค้ำที่สำคัญ
- ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำรที่ตรงไปตรงมำและเป็นไป
ในลักษณะสองทิศทำง รวมทั้งกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่ำงมีประสิทธิผล
- ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรสื่อสำรให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจที่สำคัญ
- ผู้นำระดับสูงมีบทบำทเชิงรุกอย่ำงไรในกำรจูงใจบุคลำกร ซึ่งหมำยรวมถึงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรให้รำงวัลและยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้ำงให้มีผลกำรดำเนินกำรที่ดี และให้ควำมสำคัญ
กับลูกค้ำและธุรกิจ/กิจกำร
2. การทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Focus on Action)
- ผู้นำระดับสูง ดำเนิน กำรอย่ำ งไรในกำรทำให้เกิดกำรปฏิบัติอ ย่ำงจริ งจังเพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรปรับปรุงกำรดำเนินกำร ทำให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยอมรับ
ควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISK taking) รวมถึง
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
- ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรระบุสิ่งทีต่ ้องให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ในกำรตั้ง
ควำมคำดหวังต่อผลกำรดำเนินกำร
- ผู้นำระดับสูงพิจำรณำถึงกำรสร้ำงคุณค่ำและทำให้เกิดควำมสมดุลของคุณค่ำ (VALUE)
ระหว่ำงลูกค้ำ (CUSTOMERS) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDERS) อื่นๆ อย่ำงไร

1.2 กำรกำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง (Governance and
Societal Responsibilities) : องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกำกับดูแลองค์กรและทำ
ให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง (50 คะแนน)
ต่อสังคมในวงกว้ำง (50 คะแนน)
ให้ อ ธิบำยแนวทำง (APPROACH) ที่ ต อบสนองต่ อ กำรก ำกั บดู แล (GOVERNANCE)
องค์กรและกำรปรับปรุงกำรนำองค์กรให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกำร
ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยและกำรประพฤติ อ ย่ ำ งมี จ ริ ย ธรรม (ETHICAL
BEHAVIOR) ทำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง และสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
ก. กำรกำกับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE)
1. ระบบการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System)
องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนและทำให้องค์กรประสบควำมสำเร็จในเรื่องที่
สำคัญต่ำงๆ ในระบบกำรกำกับดูแลองค์กร
- ควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของผู้บริหำร
- ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน
- ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำร กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กร และนโยบำย
ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กร
- กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล (EFFECTIVENESS)
- กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น
- กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้นำระดับสูง
2. การประเมินผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกำรของผู้นำระดับสูง (SENIOR
LEADERS) ซึ่งรวมถึงผู้นำสูงสุดด้วย
- องค์ก รใช้ กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้ เพื่ อกำหนดค่ำ ตอบแทนของผู้ บริ หำร
อย่ำงไร
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรกำกับดูแล
องค์กร
- ผู้นำระดับสูงและคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กรใช้ผลกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกำร
ข้ ำ งต้ น ไปพั ฒ นำต่ อ และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลทั้ ง กำรน ำองค์ ก รของผู้ น ำแต่ ล ะคนและ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กรแต่ละคน และระบบกำรนำองค์กรอย่ำงไร
ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
1. การประพฤติป ฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบีย บ (Legal and Regulatory
Behavior)
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
สังคม
- องค์กรได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะ (Public Concerns) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรทั้งในปัจจุบันและในอนำคตอย่ำงไร องค์กรมีกำรเตรียมกำร
เชิ ง รุ ก ต่ อ ควำมกั ง วลแล ะผลกระทบเหล่ ำ นี้ อ ย่ ำ งไร ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง กำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและกระบวนกำร (PROCESSES) จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิผล
- องค์กรมีกระบวนกำร ตัววัด และเป้ำประสงค์ที่สำคัญอะไรเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไป
ตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดหรือดีกว่ำที่กำหนด
- องค์กรมีกระบวนกำร ตัววัดและเป้ำประสงค์ที่สำคัญอะไรในกำรดำเนินกำรเรื่องควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรขององค์กร
2. การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำน
ขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม
- องค์กรมีกระบวนกำร และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรในกำรส่งเสริมและกำกับดูแลให้
มีกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมภำยใต้โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลองค์กรทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งในกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคลำกร ลูกค้ำ พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำกับดูแลและดำเนินกำรในกรณีที่มีกำรกระทำที่ขัดต่อ กำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
ค

หมวด 1 การนาองค์กร (Leadership) (110 คะแนน) (ต่อ)
ข

ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำงและกำรสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
(Societal Responsibilities and Support of KEY Communities)
1. ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
องค์กรคำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และกำร
ปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำวั น อย่ ำ งไร รวมถึ ง ได้ มี ส่ ว นในกำรสร้ ำ งควำมสมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ ระบบ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่ำงไร
2. การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญ
(KEY communities) ขององค์กร ชุมชนที่สำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดชุมชนดังกล่ำวรวมถึงวิธีกำรในกำรกำหนดกิจกรรมที่
องค์กรเข้ำไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักขององค์กร
(CORE COMPETENCIES) ผู้น ำระดับสู ง และบุค ลำกรร่ วมมื อกัน พัฒ นำชุ มชนดังกล่ำ ว
อย่ำงไร

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) (95 คะแนน)
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development)
: องค์กรมีวิธกี ำรอย่ำงไรในกำรจัดทำกลยุทธ์ (45 คะแนน)
ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรใช้ในกำรสร้ำงกลยุทธ์ที่ให้ควำมสำคัญกับ ควำมท้ำทำยเชิงกล
ยุ ท ธ์ (STRATEGIC CHALLENGES) และใช้ ประโยชน์ จ ำกควำมได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์
(STRATEGIC ADVANTAGES) และโอกำสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OPPORTUNITIES) ให้
อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรตัดสินใจเรื่องระบบงำนที่สำคัญ (KEY WORK SYSTEM) รวมทั้งสรุป
ระบบงำนที่สำคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) ของ
องค์กรและเป้ำประสงค์ (GOALS) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
- ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์มีอะไรบ้ำง และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีใคร
บ้ำง
- กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำวคืออะไร
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องกับ
กรอบเวลำดังกล่ำว กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ได้คำนึงถึงควำมต้องกำรขององค์กรใน
ด้ ำ นควำมคล่ อ งตั ว (Organizational Agility) และควำมยื ด หยุ่ น ในกำรปฏิ บั ติ ก ำร
(Operational Flexibility) อย่ำงไร
2. นวัตกรรม (INNOVATION)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดโอกำสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OPPORTUNITES)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจว่ำจะดำเนินกำรตำมโอกำสเชิงกลยุทธ์หรือ ควำม
เสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISK) ในประเด็นใด โอกำส
เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรคืออะไร
3. การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล และพัฒนำสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้มำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
- ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- ควำมเสี่ยงที่คุกคำมต่อควำมยั่งยืนขององค์กร
- จุดบอดที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และสำรสนเทศ
- ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
4. ระบบงานและสมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ร (WORK
SYSTEMS
and
CORECOMPETENCIES)
- ระบบงำนที่ ส ำคั ญ ขององค์ก รคือ อะไร องค์ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรตั ด สิ น ใจเรื่ อ ง
ระบบงำน
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจว่ำ กระบวนกำรใดจะดำเนินกำรโดยผู้ส่งมอบและ
พั น ธมิ ต ร
กำรตั ด สิ น ใจเหล่ ำ นี้ ไ ด้ ค ำนึ ง ถึ ง สมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ร (CORE
COMPETENCIES) และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภำพอย่ำงไร
- องค์ก รมี วิธี กำรอย่ำ งไรในกำรกำหนดสมรรถนะหลั ก (CORE COMPETENCIES) ใน
อนำคตขององค์กร

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
- วั ตถุ ประสงค์เชิ งกลยุท ธ์ที่ สำคัญ ขององค์ก รมี อะไรบ้ำ ง ให้ ระบุ ตำรำงเวลำที่ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว
- เป้ำประสงค์ (GOALS) ที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่ำนั้นมีอะไรบ้ำง
- กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ (ถ้ ำมี ) ในด้ ำนผลิ ตภั ณฑ์ ลู กค้ำและตลำด ผู้ส่ งมอบ และ
พันธมิตร และกำรปฏิบัติกำรที่ได้วำงแผนไว้มีอะไรบ้ำง
2. การพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์
(STRATEGIC
OBJECTIVES
Considerations)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร สำมำรถ
- ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE
COMPETENCIES) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกำสเชิงกลยุทธ์อย่ำงไร
- สร้ำงสมดุลระหว่ำงกรอบเวลำระยะสั้นระยะยำวอย่ำงไร
- คำนึ งถึง และสร้ำงสมดุล ระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มี ส่วนได้ส่ว นเสี ยที่สำคัญ ทั้ งหมด
อย่ำงไร

2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
: องค์กรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่ำงไร (50 คะแนน)
ให้อธิบำยวิธีกำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติกำร (ACTION PLANS)
ให้สรุปแผนปฏิบัติกำร วิธีกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ (DEPLOY) และตัววัด (MEASURES)
หรือตัวชี้วัด (INDICATORS) ที่สำคัญในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งคำดกำรณ์ ผลกำร
ดำเนินกำรในอนำคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้โดยกำรเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ
(Comparisons) ที่สำคัญ ทั้งนี้ ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Development)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
- แผนปฏิบัติกำรที่สำคัญทั้งระยะสั้น และระยะยำวขององค์กรมีอะไรบ้ำง แผนดังกล่ำวมี
ควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) ขององค์กรอะไรบ้ำง
2. การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ ทั่วทั้งองค์กร ไปยัง
บุคลำกร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ำองค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ที่สำคัญ
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรนี้
จะมีควำมยั่งยืน
3. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
- องค์ ก รท ำอย่ ำ งไรให้ มั่ น ใจว่ ำ มี ท รั พ ยำกรด้ ำ นกำรเงิ น และด้ ำ นอื่ น ๆ พร้ อ มใช้ ในกำร
สนับสนุนแผนปฏิบัติกำรจนประสบควำมสำเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน
- องค์กรมีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรเหล่ำนี้อย่ำงไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติกำร
- องค์กรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่ำวอย่ำงไร เพื่อ
ทำให้เกิดควำมมั่นใจเรื่องควำมมั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Viability) ขององค์กร
4. แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)
- แผนด้ำนบุคลำกรที่สำคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น
และระยะยำวมี อ ะไรบ้ ำ ง แผนดั ง กล่ ำ วได้ ค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค ลำกร และควำม
เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง
บุคลำกรอย่ำงไร
5. ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ (KEY PERFORMANCE MEASURES or
INDICATORS) ที่ใช้ติดตำมควำมสำเร็จและประสิทธิผล (EFFECTIVENESS) ของแผนปฏิบัติ
กำรมีอะไรบ้ำง
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติกำรหนุม
เสริมให้องค์กรมีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (ALIGNMENT)
6. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)
- องค์ ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรปรั บเปลี่ ยนและน ำแผนปฏิ บัติ ก ำรไปปฏิ บัติ ในกรณี ที่
สถำนกำรณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและต้องกำรนำไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว
ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร (PERFORMANCE PROJECTIONS)
- กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผนทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ขององค์ ก รตำมตั ว วั ด หรื อตั ว ชี้ วั ด ผลกำรด ำเนิ น กำรที่ ส ำคั ญ ที่ ระบุ ไว้ ในข้ อ 2.2ก(5) มี
อะไรบ้ำง
- ผลกำรดำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้เป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลที่คำดกำรณ์ของคู่แข่ง (Competitors) หรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้
และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ (KEY BENCHMARK) องค์กรจะทำอย่ำงไร
หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) (95 คะแนน)
3.1 เสียงของลูกค้ำ (Voice of the Customer)
: องค์กรมีวิธกี ำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกค้ำ (45 คะแนน)
(50 คะแนน)
ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรรับฟังลูกค้ำ และได้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของลูกค้ำ

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement): องค์กรมีวธิ ีกำรอย่ำงไรในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพือ่ สร้ำงควำมผูกพัน และสร้ำงควำมสัมพันธ์ (50
คะแนน)
ให้อธิบำยว่ำวิธีกำรที่องค์กรกำหนดผลิตภัณฑ์และกลไกกำรสื่อสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุน
ลูกค้ำรวมทั้งอธิบำยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ทั้งนี้ ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ (CUSTOMER Listening)
1. การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน (Listening to Current CUSTOMERS)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตลูกค้ำเพื่อให้ได้สำรสนเทศที่
สำมำรถนำไปใช้ต่อได้
- วิธีกำรรับฟังดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ หรือส่วนตลำด
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บ ไซต์เพื่อรับฟัง
ลูกค้ำ
- วิธีกำรรับฟังมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรภำยในวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำ
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรค้นหำข้อมูลป้อนกลับของลูกค้ำอย่ำงทันท่วงที และสำมำรถ
นำไปใช้ต่อได้ในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุนลูกค้ำ และกำรทำธุรกรรม
2. การรับฟังลูกค้าในอนาคต (Listening to Potential CUSTOMERS)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟังลูกค้ำในอดีต ลูกค้ำในอนำคต และลูกค้ำของคู่แข่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ำรสนเทศที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ต่ อ ได้ และเพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์กำรสนับสนุนลูกค้ำและกำรทำธุรกรรม
ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ
(Determination of CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)
1. ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and ENGAGEMENT)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมิ นควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ของลูกค้ำ วิธีกำร
เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด กำรประเมิน
ดังกล่ำวให้สำรสนเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำและ
สร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำได้อย่ำงไร
2. ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อ
องค์กรเปรียบเทียบกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำของตนที่มีต่อคู่แข่ง
- องค์กรมีวิ ธีกำรอย่ ำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจของลูก ค้ำที่ มีต่ อ
องค์ กรเปรียบเทียบกั บระดั บควำมพึง พอใจของลู กค้ำขององค์กรอื่น ที่มี ต่อ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่
คล้ำยคลึงกันหรือกับระดับเทียบเคียงของอุตสำหกรรม (industry BENCHMARKS)
3. ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำ กำรประเมินดังกล่ำวให้
สำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้ในอนำคตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และทำให้
เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงไร

ก. ผลิตภัณฑ์ และกำรสนับสนุนลูกค้ำ (Product Offerings and CUSTOMER Support)
1. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า (Product Offerings and CUSTOMER
Support)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดควำมต้องกำรของลูกค้ำและตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์
และบริกำร
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดและดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และทำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของกลุ่ม ลูกค้ำและส่วนตลำด (market SEGMENTS)
(ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กร) รวมทั้งวิธีกำรค้นหำและดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ำสู่ตลำด
ใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้ำใหม่ และสร้ำงโอกำสในกำรขยำยควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในปัจจุบัน
2. การสนับสนุนลูกค้า (CUSTOMER Support)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้ลูกค้ำสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศและได้รบั กำรสนับสนุน
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้ลูกค้ำสำมำรถทำธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ
- รูปแบบและกลไกกำรสื่อสำรที่สำคัญในกำรสนับสนุนลูกค้ำมีอะไรบ้ำง รูปแบบและกลไก
เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ หรือส่วนตลำดแต่ละกลุ่ม
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรระบุข้อกำหนดที่สำคัญในกำรสนับสนุนลูกค้ำ
- องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำข้อกำหนดดังกล่ำวได้ ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติไปยังทุกคนและทุก
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนลูกค้ำ
3. การจาแนกลูกค้า (Customer Segmentation)
- องค์ก รมี วิธี กำรอย่ำ งไรในกำรใช้ส ำรสนเทศเกี่ ยวกับ ลูก ค้ำ ตลำด และผลิ ตภั ณฑ์ เพื่อ
จำแนกกลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำดในปัจจุบันและในอนำคต
- องค์กรมีวิธี กำรอย่ำ งไรในกำรน ำลูก ค้ำของคู่ แข่ง และลูก ค้ำและตลำดอื่นๆ ที่พึงมีใน
อนำคตมำประกอบกำรพิจำรณำดังกล่ำว
- องค์ ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรก ำหนดลู ก ค้ ำ กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ และส่ ว นตลำดใดจะได้ รั บ
ควำมสำคัญและมุ่งเน้นเพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจ
ข. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Building CUSTOMER Relationships)
1. การจัดการความสัมพันธ์ (Relationships Management)
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำตลำด สร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อ
- ให้ได้ลูกค้ำใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
- รักษำลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำร และทำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำ
- เพิม่ ควำมผูกพันของลูกค้ำกับองค์กร
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
และควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับองค์กร
2. การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management)
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำและทำให้มั่นใจว่ำข้อ
ร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
สำมำรถเรียกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำกลับคืนมำ และสร้ำงเสริมควำมพึงพอใจและควำม
ผูกพันของลูกค้ำได้อย่ำงไร

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement,
Analysis, and Knowledge Management) (100 คะแนน)
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance):
องค์กรมีวธิ ีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร (55
คะแนน)

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Knowledge
Management, Information, and Information Technology): องค์กรมีวิธกี ำร
อย่ำงไรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงควำมรูข้ ององค์กร สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (45 คะแนน)

ให้ อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารที่ อ งค์ ก รใช้ ใ นการวัด วิ เ คราะห์ ทบทวน และปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนิ นการ โดยการใช้ ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับ และทุกส่วนงานขององค์ ก ร
รวมทังอธิ
้ บายวิธี การที่องค์กรใช้ ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทีย บและข้ อมูลเกี่ ยวกับลูกค้ า เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจ ทังนี
้ ้ให้ ตอบคาถามต่อไปนี ้

ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรจัดกำรและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทำงควำมรู้ขององค์กรและวิธีกำร
เรียนรู้ ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศซอฟต์แวร์
และฮำร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับ บุคลำกร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ รวมทั้ง
ลูกค้ำมีคุณภำพ และพร้อมใช้งำน ทั้งนี้ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้

ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร (PERFORMANCE Measurement)
1. ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน และ
บูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อติดตำมกำรปฏิบัติกำรประจำวันและผลกำรดำเนินกำร
โดยรวมขององค์กร ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรองค์กรมีตัววัดผลกำรดำเนินกำรอะไรบ้ำง รวมทั้งตัววัดด้ำนกำรเงินที่
สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยำวตัววัดเหล่ำนี้ได้รับกำรติดตำมบ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีกำร
อย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเหล่ำนีเ้ พื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับองค์กร กำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และกำรสร้ำงนวัตกรรม
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
- องค์กรมีวิธีกำรเลือกและสร้ำงควำมมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำได้ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่สำคัญอย่ำงมีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับปฏิบัติกำรและ
ระดับกลยุทธ์ รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรม
3. ข้อมูลลูกค้า (CUSTOMER Data)
- องค์กรมีวิธีกำรเลือกและสร้ำงควำมมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำได้ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศจำกเสียง
ของลูกค้ำและตลำด (รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) อย่ำงมีประสิทธิผล
เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ำยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับปฏิบัติกำร
และระดับกลยุทธ์ รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรม
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

ก. ควำมรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge)
1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร
- รวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร
- ถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำม
ร่วมมือ
- แบ่งปันและนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำเนินกำร
- รวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและกระบวนกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์
2. การเรียนรูร้ ะดับองค์กร (Organizational LEARNING)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้องค์ควำมรู้และทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้ฝังลึกลง
ไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ข. ข้อมูล สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Data, Information, and Information Technology)
1. คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้มั่นใจว่ำข้อมูล สำรสนเทศขององค์กรมีควำมแม่นยำ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทันกำล ปลอดภัยและเป็นควำมลับ

4. ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)
- องค์กรทำอย่ำงไรเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลกำรดำเนินกำรสำมำรถตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คำดคิดทั้งภำยในหรือภำยนอกองค์กร

2. ความพร้อมใช้ งานของข้ อมู ล และสารสนเทศ (Data and Information
Availability)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้ข้อมูลและสำรสนเทศที่จำเป็นมีควำมพร้อมใช้งำนด้วย
รูปแบบที่ใช้งำนง่ำยสำหรับบุคลำกร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ควำมร่วมมือ รวมทั้งลูกค้ำ

ข. กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรดำเนินกำร (PERFORMANCE Analysis and Review)

3. คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware and Software Properties)
- องค์ก รมี วิธี กำรอย่ ำงไรเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ ำฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์มี ควำมเชื่อ ถือ ได้
ปลอดภัยและใช้งำนง่ำย

- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถขององค์กร
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ตัววัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญขององค์กรในกำรทบทวน
เหล่ำนี้
- องค์กรวิเครำะห์อะไรเพื่อสนับสนุนกำรทบทวนและเพื่อทำให้มั่นใจว่ำผลสรุปนั้นใช้ได้
- องค์กรและผู้นำระดับสูงใช้ผลกำรทบทวนเหล่ำนี้อย่ำงไรในกำรประเมินผลสำเร็จของ
องค์กร ผลกำรดำเนินกำรในเชิงแข่งขัน ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมก้ำวหน้ำในกำร
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
- องค์กรและผู้นำระดับสูงใช้ผลกำรทบทวนเหล่ำนี้อย่ำงไรในกำรประเมินควำมสำมำรถของ
องค์กรที่จะตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรขององค์กร
และควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมที่องค์กรดำเนินงำนอยู่
- คณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรของ
องค์กร และควำมก้ำวหน้ำเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร

4. ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability)
- ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้มั่นใจว่ำระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้ำและ
ควำมจำเป็นทำงธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิผล
ค

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement,
Analysis, and Knowledge Management) (100 คะแนน) (ต่อ)
ข
ค. กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร (PERFORMANCE Improvement)
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรค้นหำหน่วยงำนหรือหน่วยปฏิบัติกำรที่มีผลกำรดำเนินกำรที่
ดี
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรค้นหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงำนเพื่อกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. ผลการดาเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร (ที่ระบุใน 4.1ข) และ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สำคัญเพื่อคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรในอนำคต
หำกมีควำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรในอนำคตเหล่ำนี้กับกำร
คำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรของแผนปฏิ บัติกำรที่สำคัญ (ที่ระบุใน 2.2ข) องค์กรมีวิธีกำร
อย่ำงไรในกำรค้นหำควำมแตกต่ำงและปรับให้สอดคล้องกัน (Reconcile)
3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and
INNOVATION)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร (ที่ระบุในหัวข้อ 4.1ข)
ไปใช้จัดลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และนำไปเป็นโอกำสในกำร
สร้ำงนวัตกรรม
- องค์ก รมี วิธี กำรอย่ำ งไรในกำรถ่ำ ยทอดลำดั บควำมส ำคั ญและโอกำสดั งกล่ำ ว เพื่ อให้
คณะทำงำนหรือกลุ่มงำนและระดับปฏิบัติกำรนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดลำดับควำมสำคัญและโอกำสดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือขององค์กร เพื่อทำให้มั่นใจว่ำมีควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันกับองค์กร

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) (100 คะแนน)
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (WORKFORCE Environment) : องค์กรมีวิธีกำร
อย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีประสิทธิผลต่อผลสำเร็จขององค์กรและ
เกือ้ หนุนบุคลำกร (45 คะแนน)

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) : องค์กรมีวิธกี ำรอย่ำงไรใน
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร เพื่อให้บรรลุควำมสำเร็จในระดับองค์กร และระดับ
บุคคล (55 คะแนน)

ให้อธิ บำยว่ำองค์ก รมีวิธี กำรอย่ำ งไรในกำรบริ หำรขีดควำมสำมำรถและอั ตรำกำลั ง
บุคลำกรเพื่อให้งำนขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ ให้อธิบำยว่ำองค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อ
รักษำบรรยำกำศในกำรทำงำนที่มีควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ และเกื้อหนุนต่อกำรทำงำน

ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำรและผู้นำเพื่อให้เกิดผลกำรดำเนินกำร
ที่ดี รวมทั้งวิธีกำรทีอ่ งค์กรทำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม ทั้งนี้
ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้

ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

ก. ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (WORKFORCE PERFORMANCE)

1. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (CAPABILITY and CAPACITY)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง
บุคลำกร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ กำรรับรองมำตรฐำน (Certifications) และกำลังคนที่
องค์กรจำเป็นต้องมีในแต่ละระดับ (Staffing Levels)

1. องค์ประกอบของความผูกพัน (Elements of ENGAGEMENT)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน วิธีกำร
กำหนดองค์ประกอบเหล่ำนี้แตกต่ำงกันอย่ำงไรตำมกลุ่มและส่วนของบุคลำกร

2. บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรใหม่ไว้
- องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ บุคลำกรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยทำง
มุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และควำมคิด (Thinking) ของชุมชนของบุคลำกรที่องค์กรจ้ำง
และชุมชนของลูกค้ำ
3. การทางานให้บรรลุผล (Work Accomplishment)
องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดโครงสร้ำงและบริหำรบุคลำกรเพื่อให้
- งำนขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ
- ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำและธุรกิจ/กิจกำร
- มีผลกำรดำเนินกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหมำย
4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
- องค์ ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรเตรี ยมบุ คลำกรให้ พร้ อ มรั บต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงควำม
ต้ อ งกำรด้ ำ นขี ด ควำมสำมำรถและอั ต รำก ำลั ง บุ ค ลำกร ควำมต้ อ งกำรเหล่ ำ นี้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำอย่ำงไร ซึ่งรวมถึงกำลังคนที่องค์กรมีอยู่ในแต่ละระดับ (Staffing
Levels)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรบริหำรบุคลำกร บริหำรควำมต้องกำรของบุคลำกรและของ
องค์ กร เพื่ อให้มั่ นใจว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ อย่ำ งต่ อเนื่อง ป้ องกันกำรลดจำนวนของ
บุคลำกรและลดผลกระทบหำกเกิดกรณีดังกล่ำว
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเตรียมกำรและบริหำรในช่วงที่มีกำรเพิ่มจำนวนบุคลำกร
ข. บรรยำกำศกำรทำงำนของบุคลำกร (WORKFORCE Climate)
1. สภาพแวดล้อมการทางาน (WORKFORCE Climate)
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับปัจจัยต่ำงๆ ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจและปรับปรุง ให้ดีขึ้นในด้ำ นสุขภำพและสวัสดิภำพ และควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงสภำนที่ทำงำนของบุคลำกร ตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุงปัจจัยดังกล่ำวของ
บุคลำกรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้ำง มีควำมแตกต่ำงที่สำคัญของปัจจัย ตัววัด หรือเป้ำหมำย
อะไรบ้ำงสำหรับสภำพแวดล้อมของสถำนที่ทำงำนที่แตกต่ำงกัน
2. นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies)
- องค์กรสนับสนุน บุคลำกรโดยกำรกำหนดให้มีก ำรบริกำรสิทธิประโยชน์ และนโยบำย
อย่ ำ งไร องค์ ก รได้ อ อกแบบสิ่ ง ดั ง กล่ ำ วให้ เ หมำะสมตำมควำมต้ อ งกำรของบุ ค ลำกรที่
หลำกหลำย รวมทั้งควำมแตกต่ำงของกลุ่ม และส่วนของบุคลำกรอย่ำงไร สิทธิประโยชน์ที่
สำคัญที่องค์กรจัดให้บุคลำกรมีอะไรบ้ำง

2. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง
กำรทำงำนที่ให้ผลกำรดำเนินกำรที่ดี และบุคลำกรมีควำมผูกพัน
- องค์กรทำให้มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยของ
มุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และควำมคิด (Thinking) ของบุคลำกร
3. การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)
- ระบบกำรจั ดกำรผลกำรปฏิ บัติง ำนของบุคลำกรสนั บสนุ นให้ มีกำรท ำงำนที่ให้ ผลกำร
ดำเนินกำรที่ดีและควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงไร
- ระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรพิจำรณถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรให้
รำงวัล กำรยกย่องชมเชยและกำรสร้ำงแรงจูงใจอย่ำงไร
- ระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสร้ำงเสริม ยอมรับควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำร
ประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISK taking) ที่นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม
สร้ ำ งเสริ ม กำรมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ ำ และธุ ร กิ จ /กิ จ กำร และสร้ ำ งเสริ ม กำรบรรลุ ผ ลส ำเร็ จ ของ
แผนปฏิบัติกำรอย่ำงไร
ข. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
(Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)
1. การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)
- องค์กรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงไร มีวิธีกำรและตัววัดอะไรบ้ำงทั้งที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ใช้ในกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร
วิธี กำรและตัว วัด เหล่ำ นี้มี ควำมแตกต่ ำงกัน อย่ ำงไรในแต่ ละกลุ่ มและส่ว นของบุคลำกร
องค์กรใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น กำรรักษำให้ บุคลำกรอยู่กับองค์กร กำรขำดงำน กำรร้องทุกข์
ควำมปลอดภัย และผลิตภำพ เพื่อประเมินและปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงไร
2. ความเชื่ อมโยงกับ ผลลัพธ์ทางธุ รกิ จ/กิจการ (Correlation with Business
RESULTS)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรนำผลกำรประเมิน ควำมผูกพันของบุคลำกรมำเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำรสำคัญที่รำยงำนไว้ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุงทั้ง
ควำมผูกพันของบุคลำกรและผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร

ค

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) (100 คะแนน) (ต่อ)
ข
ค. กำรพัฒนำบุคลำกรและผูน้ ำ
(WORKFORCE and Leader Development)
1. ระบบการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา (LEARNING and Development System)
ระบบกำรเรียนรู้ แ ละกำรพั ฒนำสนับสนุน ควำมต้อ งกำรขององค์กรและกำรพัฒนำ
ตนเองของบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้นำอย่ำงไร ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำขององค์กร
ดำเนินกำรเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร
- พิจำรณำถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES) ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
และกำรบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
- สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กรและกำรสร้ำงนวัตกรรม
- สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ/กิจกำรอย่ำงมีจริยธรรม
- ปรับปรุงกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
- ทำให้มั่นใจถึงกำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่จะลำออกหรือเกษียณอำยุ
- ทำให้มั่นใจว่ำมีกำรผลักดันให้ใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ในกำรปฏิบัติงำน
2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (EFFECTIVENESS of LEARNING and
Development)
- องค์กรมีวิธีประเมิน ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ
อย่ำงไร
3. ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Progression)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกรทั่วทั้ง
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิผล
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหำรและผู้นำอย่ำงมี
ประสิทธิผล

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus) (100 คะแนน)
6.1 กระบวนกำรทำงำน (Work Processes): องค์กรมีวธิ ีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ
จัดกำรและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ (55 คะแนน)
ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรใช้ในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่
สำคัญเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงคุณค่ำแก่ลูกค้ำ และทำให้องค์กรประสบควำมสำเร็จและ
ยั่งยืน ให้สรุปกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ ให้ตอบคำถำมต่อไปนี้

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร (Operational Effectiveness): องค์กรมีวิธีกำร
อย่ำงไรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบนั
และในอนำคต (45 คะแนน)
ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรควบคุมต้นทุน จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ทำให้สถำนที่ทำงำนมี
ควำมปลอดภั ย เตรี ยมพร้ อมต่อ ภำวะฉุ กเฉิน ที่อ ำจเกิด ขึ้น และสร้ ำงนวัต กรรมสำหรั บ
อนำคต เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิผลและส่งมอบคุณค่ำแก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ ให้
ตอบคำถำมต่อไปนี้

ก. กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำน (Product and PROCESS Design)
1. แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนดที่สำคัญทั้งหมด
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรนำเทคโนโลยีใหม่ ควำมรู้ขององค์กร ควำมเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์และควำมคล่องตัวที่อำจต้องกำรในอนำคตมำพิจำรณำในกระบวนกำรเหล่ำนี้
2. ข้อก าหนดของผลิ ตภัณ ฑ์และกระบวนการทางาน (Product and PROCESS
Requirements)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำรทำงำน
- กระบวนกำรท ำงำนที่ ส ำคัญ ขององค์ก รมี อ ะไรบ้ ำ ง อะไรคือ ข้ อ ก ำหนดที่ ส ำคั ญ ของ
กระบวนกำรที่สำคัญเหล่ำนี้
ข. กำรจัดกำรระบบงำน (PROCESS Management)
1. การนากระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Management)
- องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำกำรปฏิบัติงำนประจำวันของกระบวนกำรเหล่ำนี้จะเป็นไปตำม
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ และตัววัดในกระบวนกำรที่
องค์กรใช้ในกำรควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน คืออะไร ตัววัดเหล่ำนี้เชื่อมโยงกับ
ผลกำรดำเนินกำรและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยอย่ำงไร
2. กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES)
- องค์ ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรก ำหนดกระบวนกำรสนั บสนุ น ที่ ส ำคั ญ กระบวนกำร
สนับสนุนที่สำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำกำรปฏิบัติงำนประจำวัน
ของกระบวนกำรเหล่ำนี้จะเป็นไปตำมข้อกำหนดที่สำคัญในกำรสนับสนุนธุรกิจ/กิจกำร
3. การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการ (Product and PROCESS
Improvement)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผล
กำรดำเนินกำร และลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร

ก. กำรควบคุมต้นทุน (Cost Control)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรควบคุมต้นทุนโดยรวมของกำรปฏิบัติกำร
- องค์กรนำเรื่องของรอบเวลำ ผลิตภำพ รวมทั้งปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล
อื่นๆ มำพิจำรณำในกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนเหล่ำนี้อย่ำงไร
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ควำมผิดพลำดของกำรให้บริกำร
และกำรทำงำนซ้ำ รวมทั้งกำรลดต้นทุนค่ำประกันควำมเสียหำย หรือกำรสูญเสีย ผลิตภำพ
ของลูกค้ำให้น้อยที่สุด
- องค์ ก รมี วิ ธี ก ำรอย่ ำ งไรในกำรลดต้ น ทุ น โดยรวมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรตรวจสอบ
(Inspections) กำรทดสอบ (Tests) และกำรตรวจสอบกระบวนกำรหรือผลกำรดำเนินกำร
(PROCESS or PERFORMANCE audits)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรควบคุมต้นทุนกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply-Chain Management)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือกผู้ส่งมอบและทำให้มั่นใจได้ว่ำผู้ส่งมอบที่องค์กรเลือกมี
คุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลกำรดำเนินกำรขององค์กรและควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ
- องค์กรวัดและประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้ส่งมอบอย่ำงไร
- องค์กรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงไร
- องค์กรดำเนินกำรอย่ำงไรกับผู้ส่งมอบที่มีผลกำรดำเนินกำรที่ไม่ดี
ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)
1. ความปลอดภัย (Safety)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้มีสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัย ระบบควำม
ปลอดภัยขององค์ กรได้คำนึงถึ งกำรป้อ งกัน อุบัติ เหตุ กำรตรวจสอบ (Inspection) กำร
วิเครำะห์ต้นเหตุของควำมล้มเหลว และกำรทำให้คืนสู่สภำพเดิมอย่ำงไร
2. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำองค์ กรมีกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะ
ฉุกเฉิน
- ระบบกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินดังกล่ำวได้คำนึงถึงกำรป้องกัน ควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินกำร และกำรทำให้คืนสู่สำพเดิมอย่ำงไร
ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม (INNOVATION Management)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรนวัตกรรม
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรพิจำรณำโอกำสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดว่ำเป็นควำมเสี่ยง
ที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISKS)
- องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทำให้ทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นๆ พร้อมใช้ ในกำร
ดำเนินกำรสนับสนุนโอกำสเหล่ำนี้
- องค์กรมีวิธีกำรพิจำรณำยุติโอกำสเชิงกลยุทธ์ในเวลำที่เหมำะสมเพื่อไปสนับสนุนโอกำสทีม่ ี
ลำดับควำมสำคัญเหนือกว่ำอย่ำงไร

หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) (400 คะแนน)
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร (Product and Process Results): ผลกำร
ดำเนินกำรด้ำนผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร (120 คะแนน)

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร (Workforce-Focused Results): ผลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรเป็นอย่ำงไร (75 คะแนน)

ให้สรุปผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ด้ำนผลิ ตภัณฑ์ ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร รวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนกำรต่ำงๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อ ลูกค้ำ และที่มี
ผลกระทบต่ อ กำรปฏิ บัติ ก ำรและห่ ว งโซ่ อุ ป ทำนขององค์ก ร แสดงผลลั พธ์ จ ำแนกตำม
ผลิต ภัณฑ์ ตำมกลุ่ ม ลูก ค้ำและส่ วนตลำด และตำมประเภทและสถำนที่ดำเนิน กำรของ
กระบวนกำร รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลและ
สำรสนเทศเพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้

ให้สรุปผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่สำคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้ำนสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำน และกำรทำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน แสดงผลลัพธ์จำแนกตำมควำมหลำกหลำย
ตำมกลุ่มและตำมประเภทของบุคลำกร รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม
ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้หมำด 7
ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (WORKFORCE RESULTS)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ
(CUSTOMER Focused Product and PROCESS RESULTS)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มีควำมสำคัญและตอบสนองโดยตรงต่อ ลูกค้ำเป็นอย่ำงไร
ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินกำรของคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์
ที่คล้ำยคลึงเป็นอย่ำงไร
ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรทำงำน
(WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)
1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS and
Efficiency)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรของกระบวนกำรทำงำนและกระบวนกำรสนับสนุนทีส่ ำคัญ รวมทั้งผลิตภำพ รอบ
เวลำ และตั ว วั ด อื่ น ๆ ที่ เ หมำะสมด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ ำพ และนวั ต กรรมของ
กระบวนกำรเป็นอย่ำงไร
2. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิผลขององค์กรใน
กำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินเป็นอย่ำงไร
ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply-Chain Management RESULTS)
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนห่วงซุ่ปทำนขององค์กร
รวมทั้งกำรมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงผลกำรดำเนินกำรขององค์กรเป็นอย่ำงไร
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (Customer Focused Results): ผลกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรมุง่ เน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร (75 คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธ์ที่ สำคัญ ของกำรมุ่งเน้น ลูกค้ำ รวมถึง ควำมพึงพอใจและควำมผูกพั น
แสดงผลลัพธ์จำแนกตำมผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ลูกค้ำ และส่วนตลำด รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมำะสม ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (CUSTOMER-Focused RESULTS)
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER Satisfaction)
- ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนควำมพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของลูกค้ำเป็นอย่ำงไร
- ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่
เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยคลึงเป็นอย่ำงไร
2. ความผูกพันของลูกค้า (CUSTOMER ENGAGEMENT)
- ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพันและ
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงไร ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของกำร
เป็นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร

1. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and
CAPACITY)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตั ววัดหรือตัวชี้วัด ที่สำคัญ ด้ำนขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำกำลังบุคลำกร รวมถึงกำลังคนขององค์กร (Staffing Levels) และทักษะที่เหมำะสม
ของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร
2. บรรยากาศการทางาน (WORKFORCE Climate)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญ ด้ำนบรรยำกำศกำรทำงำน
รวมถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริกำร และสิทธิประโยชน์สำหรับ บุคลำกร
เป็นอย่ำงไร
3. การทาให้บุคลากรมีความผูกพัน
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรทำให้บุคลำกรมีควำม
ผูกพันกับองค์กรและควำมพึงพอใจของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร
4. การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้นำองค็กรเป็นอย่ำงไร

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance
Results): ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กรเป็นอย่ำงไร (65 คะแนน)
ให้ สรุ ปผลลั พธ์ ที่ส ำคั ญ ด้ ำนกำรนำองค์ก รโดยผู้น ำระดั บสูง และด้ ำนกำรก ำกั บดู แ ล
องค์กร รวมทั้งควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรประพฤติปฏิบัติ
อย่ำงมีจริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง กำรสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ และกำร
บรรลุกลยุทธ์ แสดงผลลัพธ์ตำมหน่วยงำนขององค์กร รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ที่เหมำะสม ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรตอบคำถำมต่อไปนี้

ก

หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) (400 คะแนน)
7.4

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กร กำรกำกับดูแลองค์กร และควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้ำง (Leadership, GOVERNANCE, and Societal Responsibility RESULTS)
1. การนาองค์กร (Leadership)
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกำรสื่อสำรของผู้นำระดับสูง และกำรสร้ำง
ควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำของผู้นำระดับสูง เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำร
ปฏิ บั ติ กำรกระตุ้ น ให้ เ กิ ด กำรสื่ อ สำรในลั ก ษณะสองทิ ศ ทำง และกำรท ำให้ เ กิ ด กำร
ปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเป็นอย่ำงไร
2. การกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญ ด้ำนกำรกำกับดูแลองค์กร
และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินภำยในและภำยนอกเป็นอย่ำงไร
3. กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation)
ผลลั พ ธ์ ข องตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ ด้ ำ นกำรปฏฺ บัติ ต ำมหรื อ ปฏิ บัติ ไ ด้ เ หนื อ กว่ ำ
ข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยเป็นอย่ำงไร
4. จริยธรรม (Ethics)
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญ ของกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม และ
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ ตัวชี้วัดที่สำคัญของควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นำ
ระดับสูงและกำรกำกับดูแลองค์กรเป็นอย่ำงไร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของ
พฤติกรรมที่ละเมิดกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมเป็นอย่ำงไร
5. สังคม (Society)
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง และกำร
สนับสนุนชุมชนที่สำคัญเป็นอย่ำงไร

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญ ของกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของ
องค์กร รวมทั้งควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงฉลำด (INTELLIGENT RISKS)
กำรสร้ ำ งและเสริ ม สร้ ำ งควำมแข็ ง แกร่ ง ของ สมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ร (CORE
COMPETENCIES) เป็นอย่ำงไร

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด (Financial and Market Results): ผลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรเงินและตลำดเป็นอย่ำงไร (65 คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธ์กำรดำเนินกำรที่สำคัญด้ำนกำรเงินและตลำด แสดงผลลัพธ์จำแนกตำม
ส่วนตลำดหรือกลุ่มลูกค้ำ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม ทั้งนี้ ให้แสดง
ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด (Financial and Market RESULTS)
1. ผลการดาเนินการด้านการเงิน (Financial PERFORMANCE)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรเงินเป็นอย่ำงไร รวมถึงตัววัดโดยรวมด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงิน ควำมมั่นคงทำงกำร
เงิ น (Financial Viability) หรื อ ผลกำรด ำเนิ น กำรด้ ำ นงบประมำณ (Budgetary
Performance) เป็นอย่ำงไร
2. ผลการดาเนินการด้านตลาด (Marketplace PERFORMANCE)
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำน
ตลำดเป็นอย่ำงไร รวมถึงส่วนแบ่งตลำดหรือตำแหน่งในตลำด กำรเติบโตทำงตลำดและส่วน
แบ่งตลำด และกำรเจำะตลำดเป็นอย่ำงไร

