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 มี นั กวิ ชาการตะวันตกกล าวว าการบริหาร 
(Administration) กับการจัดการ (Management) สามารถ
ใชแทนกันได ทําใหเกิดขอสงสัยวาความคิดเห็นของ
นักวิชาการผูมีชื่อเสียงเปนการยืนยันที่เราตองเช่ือตาม
เสมอไปหรือไม และยิ่งเปนความเห็นลอย ๆ ที่ไมมีการ
อางอิงก็ยิ่งเปนเรื่องที่สมควรแลกเปลี่ยนเรียนรูกันให
กวางขวางขึ้น มิใชกลาวอางวานักวิชาการคนโนน คนนี้
ยืนยันวาใชแทนกันไดแลวก็เชื่อตาม ขอเขียนนี้จึงเปน
การนําเสนอความเห็นอีกดานหนึ่งเพื่อยืนยันวาใชแทน
กันไมไดดวยเหตุผลดังนี ้
 

เหตุผลระดับปรัชญา 
ปรัชญาเปนวิชาที่วาดวยหลักแหงความรูและความ

จริง ซ่ึงมีที่มาจากคําวา ปร อันแปลวา ประเสริฐ กับคําวา 
ชญา อันแปลวา ความรู ดังนั้นการอธิบายคําวาการ
บริหาร และการจัดการที่เหนือกวาความคิดเห็นสวนตัว 
จึงนาจะเปนเหตุผลที่นารับฟงยิ่งกวาเพราะใชหลักแหง
ความรูและความจริงมาอธิบาย โดยมีวงจรทางปรัชญา
ดังนี้ 

ข้ั นที่ ห น่ึ ง  ก า รมี ญ าณวิ ท ย า  (Epistemology) 
หลักการของปรัชญาเชื่อวามนุษยทุกคนมีญาณวิทยาติด
ตัวมาแตกําเนิด ความหมายของญาณวิทยาคือเครื่องมือที่
จะนําไปสูความรู องคประกอบที่สําคัญของญาณวิทยา
จึงมีเรื่องของสติปญญารวมอยูดวย 

ข้ันที่สอง การใชญาณวิทยาตั้งคําถามเรียกคําถาม
ประเภทนี้วาคําถามแหงความรู (Epistemo logical 
Question) ลักษณะสําคัญของคําถามประเภทนี้คือมิไดตัง้
จากฐานความเชื่อ หรืออารมณ เพราะคําถามเหลานั้นไม

กอให เกิดคําตอบที่ เปนความรู  คําถามแหงความรู
แบงเปน สองกลุมใหญคือ 

- คําถามระดับธรรมดาหรือระดับธรรมชาติ 
(Physic or Nature) ซ่ึงแบงเปนสามขอยอย คือ คําถาม
แบบเปนเหตุเปนผล หรือตรรก (Logic) คําถามแบบ
ตัดสิน ถูกหรือผิด ดี หรือ เลวหรือจริยะ (Ethics) และ
คําถามอันสื่อถึงความงาม หรือ สุนทรียะ (Aesthetic)  

- คําถามระดับเหนือธรรมชาติหรืออภิปรัชญ 
(Metaphysics) เปนคําถามที่ตองใชญาณหรือเครื่องมือ
ข้ันสูงในการแสวงหาคําตอบ 
 

ข้ันที่สาม การออกแบบเครื่องมือเพ่ือแสวงหา
คําตอบแหงความรู (Epistemological Methodology 
Design) อันแสดงใหเห็นวาถาคําถามไมเปนคําถามแหง
ความรู เครื่องมือที่จะตอบคําถามก็จะไมเปนคําตอบอัน
แสดงถึงความรู เชน ถามดวยอารมณ ถามดวยความเชื่อ 
(ที่ผิด) 

ข้ันที่ส่ี การใชเครื่องมือไปแสวงหา (Search) ผลที่
ไดคือขอมูล (Data) นําขอมูลมาประมวลใหเหมาะแก
การใชสอยที่เรียกวา สารสนเทศ (Information) และตอ
ยอดเพื่ออธิบายจนพัฒนาเปนความรู 

ข้ันที่หา การใชความรูไดเหมาะสมตามสถานการณ
จนเกิดปญญาและนําปญญาไปเพิ่มใหญาณวิทยามีความ
ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น ญาณวิทยาที่เพ่ิมมากขึ้นนี้จะถูกนําไป
ตั้ งคํ าถามแหงความรู ซํ้ าอีกครั้ ง  (Re) นําไปสูการ
ออกแบบเครื่องมือในการแสวงหา (Search) โดยตองเปน
เครื่องมือที่เหมาะกับการนําไปใชแสวงหาคําตอบที่
ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นกวาการตั้งคําถามในรอบแรก 
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เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวาวงจรปรัชญาเปน
ฐานของคําวาวิจัยน่ันเอง ในกรณีน้ีคํา ถามจึงเริ่มที่วา 
ที่มาของคําวา บริหาร และ จัดการมีที่มาจากฐานที่
แตกตางกันหรือไม 
 
แนวทางแสวงหาคําตอบเชิงปรัชญา 

ญาณวิทยาที่ใชเปนฐานในเรื่องนี้คือ ญาณวิทยาทาง
ภาษา และคําถามที่นํามาเปนฐานในการแสวงหาคําตอบ
คือ การบริหารและการจัดการแตกตางกันอยางไร 
เครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาคําตอบคือ การนํา
รากศัพทที่มาของคํามาอธิบาย ผลของการใชแนวทาง
ดังกลาวไดคําตอบดังนี้ 

ท่ีมาของคําวาบริหาร 
เนื่องจากทั้งสองคํามีเอกสารวิชาการบอกถึงที่มาที่

ไปของคําจํานวนมากทั้งในระดับความเชื่อในทางศาสนา 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย แตในการนําเสนอครั้งนี้จะขอ
นําเสนอตามรากศัพทของคําเปนหลักดังนี้ 

บริหาร เปนการผสมกันของคําวา “บริ” อันหมายถงึ 
โดยรอบหรือทั่วถึง กับคําวา “หาร” อันหมายถึง การ
จัดสรร แบงปน เมื่อรวมความแลวจึงหมายถึงพฤติกรรม
ที่สําคัญคือ การจัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงซ่ึงสอด 
คลองกับที่มาของคําวา Administration ในภาษาอังกฤษ 
(ในภาษาจีนและเวียดนามใชคําเดียวกันคือ กวาน หลี) 

Administration สามารถแยกการสรางคําหลายแบบ
โดยหนึ่งแบบในการสรางคําดังกลาวมาจากการนําคํา
ตอไปนี้มารวมกันโดยขออธิบายเปนสองแบบคือ 
   แบบที่ 1 Ad + Mini + Strata = Administration 
หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
   แบบที่ 2 Ad + Minister 
  Ad หมายถึง toward หรือ การมุงสู 
 Mini หมายถึง เล็ก ๆ ในกรณีน้ีหมายถึง คนที่
ไมมีอํานาจหรือผูอยูใตปกครองของผูมีอํานาจ 
 Strata หมายถึง class หรือ ชนชั้น 
 Minster หมายถึง ผูรับใช (หัวหนาผูรับใช
ประชาชนคือ Prime Minister) 

นําที่มาของคําทั้งสองแบบมาประมวลแลวจึง
หมายถึงการกระทําการเพื่อมุงรับใชหรือกอใหเกดิผลแก
ชนชั้นผูถูกปกครอง โดยอาจใชไดทั้งองคกรภาครัฐและ
เอกชน การกระทําที่ผูบริหารกระทําตอประชาชน หรือ 
ผูใตบังคับบัญชา หรือผูปฏิบัติงานในองคกรคือ การ
จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ใหอยางทั่วถึง 
เสมอภาคและเปนธรรม (Equality and Equity) 
 

ท่ีมาของคําวาจัดการ 
จัดการ มีคําอยูสองคําคือคําวา จัด หมายถึง การทํา

ใหเปนแบบแผน และ การ หมายถึง งาน จุดมุงหมายที่
ทําใหงานมีความเปนแบบแผนก็คือ การทํางานใหสําเร็จ 
ซ่ึ งสอดคล องกับที่ มาของคํ าว า  Management ใน
ภาษาอังกฤษ 

Management มาจากคําวา Manual และ Manipulate 
โดย Manual หมายถึง การทํางานใหเสร็จดวยมือ และ 
Manipulate หมายถึง การกํากับควบคุมจนบรรลุผล 

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาการบริหารเปนการ
จัดสรรทรัพยากร สวนการจัดการคือการทํางานใหสําเรจ็ 
การบริหารจึ งมีลั กษณะเปนกิจกรรมสนับสนุน 
(Supportive Activity) ในขณะที่การจัดการเปนกิจกรรม
พ้ืนฐาน (Primary Activity) โดยการออดแบบกระบวน 
การจัดการตองคํานึงถึงคุณคาที่ผูรับบริการคาดหวัง 
บางครั้งจึงเรียกวากระบวนการสรางคุณคา คือสรางให
เกิดคุณคาตามมุมมองของผูรับผล หรือ ผูใชผลผลิต 
หรือ ผูรับบริการ (หากสนใจเพิ่มเติมใหศึกษาเทียบเคียง
กับ Five Forces Model ของ Porter และเกณฑ MBNQA, 
TQA, PMQA หมวด 6) 
 
กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการ 

การจัดการที่ไมประกันผลลัพธถือเปนการจัดการ
แบบลองถูก  ลองผิดโดยโอกาสผิดจะมีมากกว า 
นักวิชาการจึงพยายามสรางวิธีการที่สามารถบรรลุผล
มากกวาไมบรรลุ หรือสามารถทุเลาความเสี่ยงลงได
มากกวา  เรียกวา  กระบวนการจัดการ  (Managerial 
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Process) กระบวนการเหลานั้นมีนักวิชาการเสนอไว
หลายแบบ เชน  

POSDCORB 
POCCC 
POSLC 
PDCA 

 
โดยตัวรวมคือ P ซ่ึงเปนตัวยอของการวางแผน ไม

วาจะเสนอโดยผูใดก็ตาม ในอีกดานหนึ้งกระบวนการ
บริหารก็ตองการใหเกิดผลสําเร็จคือ ความเสมอภาคและ
เปนธรรมจึงสามารถใชกระบวนการจัดการมาเปน
เครื่องมือ แตตองเพ่ิมอีกสองเรื่องเขาไปเพราะการจะเปน
ผูบริหารนั้นตองมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย 
และ จัดสรรทรัพยากรจึงเพิ่ม PA เขาไปในกระบวนการ
บริหารโดย P หมายถึง Policy และ A หมายถึง Authority 

สรุปไดวาดวยหลักการดังที่กลาวมาการบริหารและ
การจัดการแตกตางกัน ไมสมควรใชทดแทนกันโดยสิ่งที่
เปนตัวรวมคือกระบวนการที่มุงกอใหเกิดความสําเร็จ 
โดยความสําเร็จของการจัดการคืองานบรรลุเปาหมาย 
สวนความสําเร็จของการบริหารคือความเสมอภาคและ
เปนธรรมจากการจัดสรรทรัพยากร แตเพ่ิมเติมเรื่องของ
นโยบายและอํานาจหนาที่เขาไปในกระบวนการจัดการ
จึงจะเปนกระบวนการบริหาร เชน PA+POSDCORB, 
PA+ PDCA 
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ภาคผนวก 
  เพ่ือให เห็นถึงความแตกตางของกระบวนการ
บริหารซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรมสนับสนุนโดยนําเอา
ความตองการของผูปฏิบัติงานในการที่จะจัดการให

เกิดผลผลิตหรือบริการที่เรียกวากระบวนการสรางคณุคา
หรือการจัดการงานใหบรรลุความตองการตามมุมมอง
ของลูกคาจึงนําเอาเกณฑที่ใชประเมินตนเองของ TQA 
ซ่ึงมีฐานจาก MBNQA มาแสดงประกอบดังนี้ 
 
การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) 
 หมวดการจัดการกระบวนการ เปนหมวดหลักของ
เกณฑในดานระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ
ขอกําหนดที่เปนแกนกลางของหมวดนี้คือการบงชี้และ
จั ดการความสามารถพิ เ ศษ เพื่ อ ให ก ารจั ดการ
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล เชน 
การออกแบบที่มีประสิทธิผล การมุงเนนที่การปองกัน 
ความเชื่อมโยงกับลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความ
รวมมือ และมุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวน
เสียที่สําคัญ รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ 
รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรียนรู
ขององคกร 

ความคลองตัว การลดตนทุน และการลดรอบเวลา 
มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตอการจัดการกระบวนการ
และการออกแบบโครงสรางองคกรในทุกแงมุม อธิบาย
งาย ๆ “ความคลองตัว” หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับตัวอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ความคลองตัว อาจหมายถึง 
การเปลี่ยนจากผลิตภัณฑหน่ึงไปอีกผลิตภัณฑหน่ึงอยาง
รวดเร็ว การตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการที่
หลากหลายตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับกลยุทธขององคกรและตลาด ความคลองตัวยัง
มีผลตอการตัดสินใจวาจางภายนอกใหดําเนินการแทน 
การทําขอตกลงกับผูสงมอบที่สําคัญ และการทํา
ขอตกลงดานความรวมมือในรูปแบบ แปลกใหม ความ
ยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัยกลยุทธพิเศษ เชน การใช
การออกแบบชิ้นสวนที่มาประกอบกันได การใช
ชิ้นสวนรวมกัน การใชสายการผลิตรวมกัน และการ
ฝกอบรมแบบพิเศษ การลดตนทุนและรอบเวลามัก
เกี่ยวกับกลยุทธ Lean Process Management ดังนั้นจึงมี
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ความจําเปนอยางยิ่งในการใชประโยชนจากตัววัดที่
สําคัญ เพ่ือติดตามทุกแงมุมของการจัดการกระบวนการ
โดยรวม 
 

6.1 การออกแบบระบบงาน: องคกรมีวิธีการอยางไร
ในการออกแบบระบบงาน 

จุดประสงค 
  หัวขอน้ีตรวจประเมินความสามารถพิเศษของ
องคกร ระบบงาน และการออกแบบกระบวนการทํางาน
เพ่ือการสรางคุณคาใหลูกคา เตรียมพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งบรรลุความสําเร็จและความ
ยั่งยืนขององคกร 
 

ขอสังเกต 
- หัวขอน้ีกําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ สารสนเทศดังกลาว
ประกอบดวยคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่
สําคัญ และขอกําหนดเฉพาะของกระบวนการเหลานั้น 
ขอกําหนดเหลานี้อาจรวมความตองการดานความ
คลองตัว (ความรวดเร็วและความยืดหยุน) เพ่ือปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง 

- แนวทางการออกแบบอาจมีความแตกตางกัน
มากตามลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ ไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑและบริการที่ถูกดัดแปลง หรือที่เกิดจากการ
เปลี่ ยนแปลงครั้ ง ใหญ หรื อ เ พี ย ง เล็ กน อยของ
กระบวนการ องคกรควรคํานึงถึงขอกําหนดที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑและบริการ โดยปจจัยที่อาจตองนํามาพิจารณา
ในการออกแบบ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย สมรรถนะ
ของผลิตภัณฑหรือบริการในระยะยาว ผลกระทบตอ
ส่ิ งแวดลอม  กระบวนการผลิตที่ มี ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย (Green Manufacturing) ขีดความสามารถ
ในการวั ดขี ดคว ามสามารถของกระบวนการ 
ความสามารถในการนําไปผลิตได ความสามารถในการ
บํารุงรักษาได ความหลากหลายของความคาดหวังของ
ลูกคาที่ทําใหตองมีผลิตภัณฑหรือบริการหลายรูปแบบ
ใหเลือก ขีดความสามารถของผูสงมอบ และการจัดทํา
เอกสาร การออกแบบที่มีประสิทธิผลตองคํานึงถึงรอบ

เวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิตและสงมอบดวย 
ซ่ึงอาจเกี่ ยวของกับการจัดทํ าผังโดยละเอียดของ
กระบวนการผลิตหรือบริการ และการออกแบบ
กระบวนการดังกลาวใหมเพ่ือใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
และตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

- กระบวนการทํางานที่ สําคัญขององคกร 
รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการ แตมีความสําคัญตอการเติบโตและ
ความสําเร็จขององคกรในมุมมองของผูนําระดับสูง 
กระบวนการดังกลาวมักเกี่ยวของกับความสามารถพิเศษ
ขององคกร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญอยางยิ่งขององคกร กระบวนการ
ธุรกิจที่สําคัญ อาจรวมถึงกระบวนการสรางนวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนา การจัดหาเทคโนโลยี การจัดการ
สารสนเทศและความรู การจัดการหวงโซอุปทาน การ
สรางความรวมมือกับผูสงมอบ การวาจางองคกรภายนอก
ใหดําเนินการแทน การควบรวมและครอบครองกิจการ 
การขยายไปสูตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้ง
กระบวนการขายและการตลาด สําหรับองคกรที่ไม
แสวงหาผลกําไร กระบวนทางธุรกิจที่สําคัญอาจรวมถึง
การหาทุน การสรางความสัมพันธกับสื่อ การผลักดัน
นโยบายสาธารณะ เนื่องจากกระบวนการเหลานี้มี
คุณลักษณะแตกตางกัน ดังนั้นขอกําหนดและผลการ
ดําเนินการของแตละกระบวนการจึงอาจมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ 

- กระบวนการทํางานที่ สําคัญขององคกร
รวมถึ งกระบวนการสนับสนุนที่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติการประจําวันและการสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการ แตโดยปกติแลวไมไดออกแบบโดยคํานึงถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ ขอกําหนดของ
กระบวนการสนั บสนุ นตามปกติ ไม ข้ึ นอยู กั บ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการมากนัก แตข้ึนอยู
กับขอกําหนดภายในขององคกรเปนสําคัญ และตองมี
การประสานและบูรณาการกัน เพ่ือทําใหมั่นใจวามีการ
เชื่อมโยงและมีผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระบวนการสนับสนุน อาจรวมถึง งาน
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ดานการเงินและบัญชี การจัดการอาคารสถานที่ งาน
บริการดานกฎหมาย งานบริการดานทรัพยากรบุคคล 
การประชาสัมพันธ และงานดานบริหารอ่ืน ๆ  

- สําหรับหลาย ๆ องคกร การจัดการหวงโซ
อุปทานเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการ
บรรลุเปาหมายดานผลิตภาพและผลกําไร รวมทั้ง
ความสําเร็จของธุรกิจโดยรวม เมื่อองคกรมีการทบทวน
ความสามารถพิเศษขององคกร ทําใหมีการคํานึงถึงผูสง
มอบ คูคา และคูความรวมมือในเชิงกลยุทธมากขึ้น 
กระบวนการที่ เกี่ ยวของกับผูส งมอบควรรองรับ
จุดประสงค 2 ประการ ไดแก การชวยปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของผูสงมอบและคูคา และชวยในการ
ปฏิบัติการบางอยางของผูสงมอบและคูคาที่จะสงผลตอ
การปรับปรุงระบบงานขององคกร การจัดการหวงโซ
อุปทาน อาจรวมถึงกระบวนการเลือกผูสงมอบ เพ่ือลด
จํานวนผูสงมอบโดยรวมและเพิ่มจํานวนผูสงมอบที่พึง
ประสงค รวมถึงการทําขอตกลงดานความรวมมือ 

- หลายองคกรจําเปนตองคํานึงถึงขอกําหนด
สําหรับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือในขั้นตอนการ
ออกแบบระบบงาน และระบบการทํางาน กลาวโดยรวม 
การออกแบบที่มีประสิทธิผลจะตองคํานึงถึงผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมดในหวงโซคุณคา หากมีโครงการ
ออกแบบหลายโครงการพรอมกัน หรือหากผลิตภัณฑมี
การใชชิ้นสวน อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมกับผลิตภัณฑอ่ืน องคกรอาจตองใหความสําคัญกับ
การประสานการใชทรัพยากร ซ่ึงอาจเปนวิธีการหนึ่งใน
การลดตนทุนตอหนวยและเวลาในการออกผลิตภัณฑ
ใหมสูตลาดไดอยางมาก 

- หัวขอน้ีกําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับการ
นําเทคโนโลยีใหมมาใช รวมถึง การใช e-Technology 
สําหรับการแบงปนสารสนเทศกับผูสงมอบ คูคา และ
คูความรวมมือ การส่ือการกับ ลูกคา และการใหลูกคา
สามารถเขาถึงองคกรไดตลอดเวลา (24/7) รวมทั้งการ
ถายโอนสารสนเทศโดยอัตโนมัติจากผลิตภัณฑระหวาง
การใชงานที่ตองไดรับการบํารุงรักษา 

- เพ่ือทําใหมั่นใจวาสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน องคกรควรคํานึงถึงทุก

แงมุมทางดานปฏิบัติการขององคกรที่จําเปนในการสง
มอบผลิตภัณฑและบริการใหแกลูกคา ในการวางแผน 
องคกรตองคํานึงถึงทุกกระบวนการทํางานที่สําคัญ 
ประเภทธุรกิจขององคกร รวมทั้งความตองการและ
ขอกําหนดของลูกคาจะเปนแนวทางใหองคกรกําหนด
ระดับการใหบริการแกลูกคา ตัวอยางเชน องคกรที่
ใหบริการดานสาธารณูปโภคมักมีความจําเปนในการ
ใหบริการมากกวาองคกรธุรกิจที่ไมไดใหบริการในเรื่อง
ที่จําเปนนี้ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรที่มีหนาที่แกไข
ปญหาในภาวะฉุกเฉินจํ าเปนมากที่ จะตองมีการ
เตรียมพรอมใหบริการ  การพยายามทําใหองคกร
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องควรประสานกับความ
พยายามในการทําใหมั่นใจวาองคกรมีขอมูลและ
สารสนเทศที่พรอมใชงาน (หัวขอ 4.2) 
 

6.2 การจัดการและการปรับปรุงระบวนการทํางาน: 
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกรอยางไร 

จุดประสงค 
หัวขอน้ีตรวจประเมินการนํากระบวนการทํางาน

ไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุง เพ่ือสรางคุณคาใหแก
ลูกคาและใหองคกรบรรลุผลสําเร็จและยั่งยืน 
 
 ขอสังเกต 

- หัวขอน้ีกลาวถึงการวัดภายในกระบวนการ 
และการปฏิสัมพันธกับลูกคาและผูสงมอบ ในการวัด
ภายในกระบวนการและการปฏิสัมพันธ องคกรตองมี
การกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพื่อวัด สังเกตการณ 
หรือปฏิสัมพันธ ซ่ึงควรมีอยูในชวงแรกที่สุดของ
กระบวนการเทาที่เปนไปได เพ่ือลดปญหาและคาใชจาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดําเนินการที่
คาดหวังไวใหนอยที่สุด เพ่ือบรรลุผลการดําเนินการที่
คาดหวังไว องคกรมักตองกําหนดระดับหรือมาตรฐาน
ของผลการดําเนินการภายในกระบวนการ ใหเปน
แนวทางในการตัดสินใจ เมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น 
ตองมีวิธีการแกไขปญหาเพื่อปรับใหผลการดําเนินการ
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ของกระบวนการเปนไปตามขอกําหนดที่ไดออกแบบไว 
วิธีการแกไขปญหานี้ควรพิจารณาทั้งดานเทคนิคและ
บุคลากร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของกระบวนการ วิธีการ
แกไขปญหาที่เหมาะสม จึงควรเนนที่การเปลี่ยนแปลงที่
ตนเหตุของความเบี่ยงเบน (รากเหงาของปญหา) การ
แกไขปญหาที่ตนเหตุจะลดโอกาสของความแปรปรวน
ในลักษณะเดิมที่อาจเกิดขึ้นซ้ําหรือที่จุดอ่ืนขององคกร
ใหนอยที่สุด ในกรณีที่มีการปฏิสัมพันธกับลูกคามา
เกี่ยวของ การประเมินวาผลการดําเนินการของกระบวน 
การดีเพียงใดจะตองพิจารณาถึงความแตกตางของลูกคา
ดวย ในการนี้ ทําใหองคกรสามารถเตรียมการสําหรับ
เหตุการณที่ไมคาดคิด ทั้งเหตุการณที่เฉพาะเจาะจงหรือ
ทั่วไป ซ่ึงขึ้นอยูกับสารสนเทศที่รวบรวมไดจากลูกคา 
เหตุการณที่ไมคาดคิดเปนสิ่งที่มักเกิดกับการใหบริการ
ทางวิชาชีพและการใหบริการสวนบุคคล ในบางองคกร 
รอบเวลาของกระบวนการที่สําคัญอาจนานเปนปหรือ
มากกวาซึ่งอาจเปนความทาทายตอการวัดความกาวหนา
ระหวางวันตอวันและตอการหาโอกาสในการลดรอบ
เวลา 

- หัวขอน้ีกําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดําเนินการ
ที่ดีข้ึน ผลการดําเนินการที่ดีข้ึนมิไดหมายถึงคุณภาพที่ดี
ข้ึนในมุมมองของลูกคาเทานั้น แตยังหมายถึงผลการ

ดําเนินการดานการเงินและดานการปฏิบัติการที่ดีข้ึน
จากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนดวย เชน ผลิต
ภาพ แนวทางตาง ๆ  ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช
กันโดยทั่วไป รวมถึง 

(1) การแบงปนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จ
ทั่วทั้งองคกร เพ่ือผลักดันใหเกิดกาการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

(2) การวิเคราะหกระบวนการและการวิจัย 
(เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุด
เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การปองกันความ
ผิดพลาด)  

(3) การวิจัยและพัฒนาในดานเทคนิคและ
ธุรกิจ 

(4) การจัดระดับเทียบเคียง 
(5) การใชเทคโนโลยีที่เปนทางเลือกอ่ืน 
(6) การใชสารสนเทศจากลูกคาของกระบวน 

การตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 
 แนวทางการปรับปรุงอาจตองใชขอมูลดานการเงิน 
เพ่ือประเมินทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญ แนวทาง
ดังกลาวเปดโอกาสใหมีทางเลือกมากมาย รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการใหมทั้งหมดดวย (Re-Engineering) 
 

 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 




