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 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐)” เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานของ PMQA 
4.0 อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์เลือกเครื่องมือการบริหารจัดการองค์การให้เหมาะสม สามารถยกระดับ
หน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหาร
จัดการใหม่ ๆ (New Toolkit) ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน เพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
(Digital Disruption) สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และพบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดจาก "คู่แข่งใหม่ที่
ไม่เคยรู้จักมาก่อน" ก่อให้เกิดการประยุกต์บริบทองค์การอย่างบูรณาการเพ่ือให้ได้รับผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ
ในระยะยาว  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้ส่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมคือ นายอนุรักษ์ มั่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ และนายวายุ จินดาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๔ แบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 
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๑ ๑. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่กระทบต่อระบบราชการไทย 

ผลกำรอบรมโครงกำรหลกัสูตร “New Toolkit พิชิตองค์กำรสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

๑. แนวโน้มและกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญท่ีกระทบต่อระบบรำชกำรไทย  
สืบเนื่องมาจากการเผชิญกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ท าให้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ (Climate Change) การจัดระเบียบใหม่ของโลกที่ก าลังจะเกิดในอนาคต (New World Order) 
การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Disruptive Technology) จนก่อให้องค์การต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล (Digital 
Transformation) และปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติราชการไทย
ต้องเกิดการปรับเปลี่ยน ดังนั้น องค์การจ าเป็นต้องวางแผนด้วยสถานการณ์โดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Scenario Planning) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังรูปที่ ๑ โดยการใช้ Scenario 
Planning ไม่ใช้เทคนิคการพยากรณ์ (Forecast) แต่เป็นการสร้างเรื่องราวอนาคตหลายแบบที่เป็นไปได้ 
(Foresight) ตามทฤษีกรวยอนาคตกรวยอนาคต (Future Cone) ซึ่งผู้อบรมฯ จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 
“การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และก าหนดทิศทางองค์การ (ลักษณะส าคัญของ
องค์การ และหมวด ๑ การน าองค์การ)” 

 
รูปที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) 

 จากการอบรมดังกล่าว ผู้อบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม  (Work Shop) โดยยกประเด็น
กรอบการวิเคราะห์คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนที่ ๑) จากการหา
ข้อมูลของอนาคต โดยใช้เครื่องมือ (Toolkit) กรอบความก้าวหน้าใน ๓ ช่วงเวลา (Three Horizon Framework) 
ร่วมกันกับเครื่องมือ PESTLE ซึ่งเป็นกรอบการคิดเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ โดยแบ่งโอกาสและความเสี่ยงออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ๖ ปัจจัย โดยความหมายของแต่ละอักษร
หมายความถึง P (Political ปัจจัยด้านการเมือง), E (Economic ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ), S (Social ปัจจัยด้าน
สังคม), T (Technological  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี), L (Legal ปัจจัยด้านกฎหมาย) และ E (Environmental ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม) ดังตำรำงที่ ๑ (ขัน้ตอนที่ ๒) 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา ความน่าจะเกิด ระดับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ 

P ปัจจัยด้าน
การเมือง 

เงินงบประมาณลดลง <๑ ป ี มาก ปานกลาง เงินงบประมาณลดลง ท าให้ขาดเงินในการจ้างงาน หรือค่าล่วงเวลา 
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์  

การแข่งขันจาก สภาองค์กรของผู้บริโภค ๑-๕ ป ี ปานกลาง ปานกลาง สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีส่วนชว่ยลดปริมาณเรื่องร้องทุกข์ แต่ก็จะ
ส่งผลในทางลบด้วย เช่น เร่ืองร้องทุกข์ที่มีความซับซ้อน 

E ปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ 

แนวโน้มการใช้พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์สงูขึ้น <๑ ป ี มาก ปานกลาง ส่งผลให้มีจ านวนผู้ร้องฯ เพิ่มสูงขึ้น 

 
สินค้าและบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิสส์ูงขึ้น <๑ ป ี มาก ปานกลาง ส่งผลให้มีเรื่องร้องทุกข์ เพิ่มสูงขึ้น 

S ปัจจัยดา้นสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ๕+ปี น้อย น้อย ส่งผลให้มีจ านวนผู้ร้องฯ กลุ่มผู้สูงวัย เพิม่สูงขึ้น  
สังคมยุค Social Network  <๑ ป ี มาก น้อย เป็นช่องทางในการ โฆษณาสินค้าหรือบริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 
การจราจรที่ติดขัดในเมืองหลัก <๑ ป ี มาก น้อย เป็นช่องทางในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
ความต้องการความสะดวกสบายของคนไทย <๑ ป ี มาก น้อย เป็นช่องทางในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
การเอารัดเอาเปรียบระหวา่งผู้ประกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค <๑ ป ี ปานกลาง มาก เป็นบ่อเกิดของการร้องเรียนผู้บริโภค 

T ปัจจยัด้าน
เทคโนโลยี 

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยสูงขึ้น <๑ ป ี มาก น้อย เป็นช่องทางในการ โฆษณาสินค้าหรือบริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

 
มีระบบ e-service อ านวยความสะดวก (ระบบร้องทุกข์ออนไลน์) <๑ ป ี มาก มาก อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้อง ท ามจี านวนผู้ร้องสูงขึ้น  
ปริมาณ Market place ที่สูงขึ้น ๑-๕ ป ี มาก ปานกลาง เป็นช่องทางในการ โฆษณาสินค้าหรือบริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

L ปัจจัยดา้น
กฎหมาย 

ขาดกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <๑ ป ี มาก ปานกลาง ผู้ประกอบธุรกิจ มีชอ่งทางในการกระท าผิด 

 
ปริมาณกฎหมายหลายฉบับของไทย <๑ ป ี มาก ปานกลาง ผู้บริโภคขาดหลักประกัน หรือกฎเกณฑใ์นการปฏิบัต ิ 
ข้าราชการด าเนินงานภายใต้กฎระเบยีบ ขาดความยืดหยุ่น <๑ ป ี มาก ปานกลาง ท าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า 

E ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อม 

สภาพอากาศที่ผันผวนขึ้น ๕+ปี ปานกลาง น้อย เป็นช่องทางในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๕+ปี ปานกลาง น้อย เป็นช่องทางในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
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๔ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

จากการวิเคราะห์ใน (ขั้นตอนที่ ๒) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการจัดการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภค โดยอาศัยปัจจัยบวกในด้านต่าง ๆ อาทิ มีช่องทางสินค้าและบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น 
สภาพอากาศ การจราจรที่ติดขัด รวมไปถึงมาตรการเว้นระยะห่างส่วนบุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเอารัดเอา
เปรียบระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคสามารถลดลงได้โดย การปรับปรุงกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าและบริการที่
อันตราย 
 ส่วนการมีระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อ านวยความสะดวก (ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคออนไลน์) ซึ่งเป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ฯ ซึ่งอาจท าให้
สคบ. มีผู้ร้องทุกข์ฯ ในระบบสูงขึ้นต้องแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้น หรืออาจท าให้ สคบ. สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วข้ึนให้มี
ผู้ร้องทุกข์ฯ ในระบบลดลงได้เช่นกัน เช่นเดียวกันกับการมีระบบ e-Service อ่ืน ๆ ได้แก่ การนัดวันไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ การมีแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ หรือระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ซึ่งปัจจัยหลักทั้งสองด้านดังกล่าว สามารถ
น ามาก าหนด การวางแผนด้วยสถานการณ์ โดยใช้เครื่องมือ Heat Map (ขั้นตอนที่ ๓) ดังแสดงดังรูปที่ ๒ (ซ้าย) 
และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้อบรมฯ ได้แสดงไว้ 
ดังรูปที่ ๒ (ขวา)  

     
 

รูปที่ ๒ เครื่องมือการวางแผนด้วยสถานการณ์ Heat Map รูปที่ ๒ (ซ้าย) และตัวอย่างจากการวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปที่ ๒ (ขวา) 

 ส่วนขั้นตอนสุดท้าย (ขั้นตอนที่ ๔) ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ โดยระบุเงื่อนไขการเฝ้าระวังและขับเคลื่อน 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์แรกของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการแก้ปัญหาเชิงรุก 
โดยมีเงื่อนไขคือการป้องกันผู้บริโภคจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ เฝ้าระวังสินค้าและ
บริการ ผ่านการลงพื้นที่ตรวจสอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อันตราย และ
ขับเคลื่อนการแก้ไข เพ่ิมเติมปรับปรุงกฎหมายด้านการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของไทยให้ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่สองคือการแก้ปัญหาเชิงรับ โดยมีเงื่อนไขการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
นวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสบกับปริมาณผู้ร้องทุกข์ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นมาก ได้แก่ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบฐานข้อมูล
ผู้กระท าผิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบแจ้งขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านมือถือและระบบ Chat Bot พร้อมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจของระบบดังกล่าวจากผู้รับบริการจริง เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไปในอนาคต 
 
  

    e-service              

    e-service                 
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๕ ๒. เครื่องมือการปรบัเปลี่ยนระบบการทางานส าหรับยุคดิจิทัลตามหลัก PMQA 4.0 

๒. เครื่องมือการปรับเปลี่ยนระบบการทางานส าหรับยุคดิจิทัลตามหลัก PMQA 4.0  
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Visionary) ไม่แน่นอน (Understanding) ซับซ้อน (Clearity) และ

คลุมเครือ (Agility) ยกตัวอย่างเช่น การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของโลก ประชากรมีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน
สูงขึ้น การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งท าให้คนไทยก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การท างานที่บ้านผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ 
(Video Conference) สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน (Application) น าไปสู่การท างานที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น 
ระบบราชการไทยจึงต้องปรับสู่ “ระบบราชการ ๔.๐” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการต้องปรับและเปลี่ยนแนวคิดการท างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and 
Trusted Government) หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล คือ PMQA ๔.๐ ซึ่งเป็นการประเมิน
ระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ในองค์การตั้งแต่ผู้น าองค์การ การร่าง
แผนยุทธศาสตร์ การค านึงถึงผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการวิเคราะห์และจัดการความรู้ มีการพัฒนา
บุคลากรรวมถึงระบบปฏิบัติงาน และการก าหนดตัวชี้วัดที่สื่อถึงภารกิจงาน ซึ่งสามารถน าเอาไปเปรียบเทียบและ
สร้างมาตรฐานให้แก่ประเทศได้ 
 “รัฐต้องก้าวให้ทัน และต้องก้าวหน้าในบางเรื่อง ไม่สามารถรอได้ อาจไม่มีแบบแผนที่ชัด และต้องลงมือ
ทดลองท าโดยต้องยึดประชาชน/ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” จากการยกตัวอย่างของ การปรับสู่องค์การดิจิทัล 
(Digital Transformation) ของส านักงานรัฐบาลดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือ (Toolkit) สถาปัตยกรรมองค์การ 
(Enterprise Architecture Framework) ดังแสดงในรูปที่ ๓ 

 
รูปที่ ๓ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture Framework) ของส านักงานรัฐบาลดิจิทัล 
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๖ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

นอกจากนี้ การก าหนดความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยการตั้งค าถามเช่น ประเทศไทยมีผู้เสีย
ภาษีท้ังสิ้น ๑๒ ล้านคนต่อปี มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมสรรพากรกว่า ๒๒ ล้านคนต่อปี โดยมีเจ้าหน้าที่ Call-
Center ๑๑๖๑ ให้บริการจ านวน ๑๐๘ ราย ก่อให้เกิดปัญหาคือ ผู้เสียภาษีไม่สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 
Call-center ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวนที่จ ากัดและเวลาการให้บริการที่จ ากัด ดังนั้นจึงมีการใช้เทคโนโลยี
ระบบ AI Chat Bot น้องอารี ซึ่งสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทั้ง ๓ ด้าน ดังแสดงไว้ดังรูปที่ ๔    

 
รูปที่ ๔ ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทั้ง ๓ ด้านจากการใช้เทคโนโลยีระบบ AI Chatbot น้องอารี 

 จากการอบรมดังกล่าว ผู้อบรมฯ จึงได้หันกลับมามองหน่วยงานของตัวเองว่าพบว่า สคบ. มีเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการจัดการต่อระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call-center) หรือไม่ พบว่า สคบ. มีการใช้
เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าลองบทสนทนา
ของมนุษย์ (Chat Bot) พ่ีปกป้อง ดังนั้น ผู้อบรมฯ จึงต้องท าการหาผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของระบบดังกล่าว ได้แก่ 
จ านวนผู้ใช้ Call-center จ านวนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สคบ. จ านวนผู้ให้บริการ Call-center รวมไปถึง
ระยะเวลาผู้ใช้ Call-center ทั้งหมด การประเมินความพึงพอใจของการบริการ Call-center เพ่ือน ามาหาผลลัพธ์
เชิงประจักษ์ของระบบ AI Chat Bot พ่ีปกป้อง โดยอาจใช้ระบบ AI Chat Bot น้องอารี เป็นคู่เทียบเพ่ือพัฒนา
ระบบของ สคบ. ต่อไปในอนาคต 
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๗ ๓. ระบบราชการ ๔.๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร 

๓. ระบบราชการ ๔.๐ มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร  
ระบบราชการสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ผ่านการด าเนินงานขับเคลื่อนที่มีแนวคิด ได้แก่ เป็นระบบ

ราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถสูงและทันสมัย โดยมีปัจจัย
ความส าเร็จ ๓ ประการ คือ การบูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบ การสร้างนวัตกรรม และการปรับตัวเข้าสู่
การท างานด้วยเทคโนโลยี ดังแสดงในรูปที่ ๕ ดังนั้น หลักเกณฑ์ PMQA ๔.๐ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวเข้า
สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าว ผ่านระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ทั้งสามระดับ 
ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ระดับก้าวหน้า (Advance) และระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) โดย 
หลักเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ประกอบด้วย หมวดย่อยต่างๆ ทั้งสิน ๗ หมวด คือ (๑) หมวดการน าองค์การ (๒) หมวด
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (๓) หมวดการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๔) หมวดการวัด 
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (๕) หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร (๖) หมวดการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ และ (๗) 
หมวดผลลัพธ์การด าเนินการ 

 
รูปที่ ๕ แนวคิดระบบราชการ ๔.๐ 
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๘ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

๔. PMQA-แนวคิด และการน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

องค์การ เราสามารถตั้งค าถามง่าย ๆ เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ เช่น ความสามารถในการตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา 
และวิกฤต ขององค์การของเรา โดยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเป็นจะกลายเป็นตัวสร้างประเด็น ถ้าประเด็น
ที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะกลายเป็นปัญหา และปัญหาที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตของ
องค์การ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งในการตอบค าถามที่ท้าทายองค์การ ได้แก่ ที่ผ่านมาองค์การด าเนินการได้ดี
เท่าที่ควรหรือไม่ ? (Approach and Development) องค์การได้เรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างไร ? (Learning) และ
องค์การควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรบ้าง ? (Integration) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์กลยุทธ์มี
เครื่องมือ (Toolkit) ที่หลากหลาย ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ Total Quality 
Management (TOM) รวมไปถึง การวิเคราะห์ ๖Cs Analysis จากการอบรมดังกล่าว ผู้อบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ๖Cs Analysis (ดังแสดงดังรูปที่ ๖) ในระหว่างการฝึกอบรม (Work Shop) ภายใต้ “การคุ้มครอง
ผู้บริ โภคให้มีความเป็นธรรม และยั่ งยืน” เพ่ือใช้ ในการหาภาพรวมของลักษณะองค์การ หมวด  OP 
(Organizational Profile)  

 
รูปที่ ๖ การวิเคราะห์ ๖Cs Analysis เพ่ือใช้ในการหาภาพรวมของลักษณะองค์การ หมวด OP 

  มุมมองของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ สามารถสรุปและเชื่อมโยงการด าเนินงานขององค์การภายใต้
แนวทาง PMQA ดังสรุปในรูปที่ ๗ กล่าวคือ ลักษณะองค์การมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) การมองภาพรวมเพ่ือก าหนดเป้าหมายหลักขององค์การและทิศทางในการด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) (PMQA ๔.๐ หมวด ๑) 
ภายใต้การก ากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การด าเนินการ ผลลัพธ์ด้านผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (หมวด ๗ ข้อ ๗.๕) และ ผลลัพธ์ด้านการเป็นต้นแบบ (หมวด ๗ ข้อ 
๗.๔) และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปด้วย ๔ 
ขั้นตอน วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุง (Act) โดยมีหลักการวัด วิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ (PMQA ๔.๐ หมวด ๔) เป็นกลไกลหรือเครื่องมือที่ใช้ขององค์การ 

Strategic Analysis Canvas (6Cs Analysis)
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๙ ๔. PMQA-แนวคิด และการน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
รูปที่ ๗ PMQA ในมุมมองของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

 จากกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) จะน าไปสู่กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
โดยเป็นการสร้างจุดแข็งขององค์การให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์  และสามารถระบุ
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต (PMQA ๔.๐ หมวด ๒) โดยคาดการณ์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(PMQA ๔.๐ หมวด ๓) การระบุเครื่องมือใหม่ของการท างาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณและการบรรลุ
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การด าเนินการ ผลลัพธ์ด้านพันธกิจ (หมวด ๗ 
ข้อ ๗.๑) และ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและประชาชน (หมวด ๗ ข้อ ๗.๒) และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงต้องด าเนินการด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยมีหลักการวัด วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (PMQA ๔.๐ หมวด ๔) เป็นกลไกลหรือเครื่องมือที่ใช้ขององค์การ 
 จากกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) จะน าไปสู่กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational 
Strategy) เป็นการพัฒนาการท างานของภายในองค์การในระดับส านัก กอง กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเร็ว 
ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน การเลือกบุคลากร (PMQA ๔.๐ หมวด ๕) และระบบงานให้สอดคล้องกัน 
(PMQA ๔.๐ หมวด ๖) ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การด าเนินการ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
(หมวด ๗ ข้อ ๗.๓) และ ผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ (หมวด ๗ ข้อ 
๗.๖) และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องด าเนินการด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
โดยมีหลักการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA ๔.๐ หมวด ๔) เป็นกลไกลหรือเครื่องมือที่ใช้ของ
องค์การ 
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๑๐ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

๕. การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และก าหนดทิศทางองค์การ 
(ลักษณะส าคัญขององค์การ และหมวด ๑ การน าองค์การ)  

จากนิยามที่ว่ายุทธศาสตร์ คือกระบวนการที่ต่อเนื่องที่มุ่งให้องค์การมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศในระยะ
ยาว (Superior Long-Term Performance) และความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นที่ ยั่ งยื น  ( Sustainable 
Competitive Advantage) ภายใต้ระบบนิ เวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ดังนั้น การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันจึงต้องเปรียบเทียบทั้งภายในองค์การ ( Internal) ยกตัวอย่างเช่น การค้นหา
กระบวนการสูญเปล่า การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมหรือพันธกิจ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ (External) จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานหรือคู่เทียบ โดยใช้เครื่องมือ (Toolkit) การวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก (VRIO Core Competency) โดยวิเคราะห์ว่าผลผลิตหรือบริการมีคุณค่าหรือไม่ V (Valuable),  
ผลผลิตหรือบริการยากต่อการหาซื้อหรือไม่ R (Rare),  ผลผลิตหรือบริการยากต่อเลียนแบบหรือไม่ I (Inimitable) 
และผลผลิตหรือบริการเป็นเรื่องเฉพาะ O (Organized) ดังแสดงในรูปที่ ๘ จาก วิเคราะห์สมรรถนะหลักของ
องค์การพบว่า สคบ. มีผลผลิตหรือบริการเป็นเรื่องเฉพาะ O (Organized) คือด้านการกฎหมาย มาตรการ 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีบทบาทพิเศษในการฟ้องคดีแทนผู้บริโภค และการ
รับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งท าให้ สคบ. เป็นองค์การที่ได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจาก
เป็นอ านาจเฉพาะอย่างตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภคฯ และ พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ส่วนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคเป็นผลผลิตหรือบริการยากต่อเลียนแบบ (Inimitable) เนื่องจากมีองค์การที่ท าหน้าที่
แทนเราได้และมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก่ ศาลยุติธรรม และสภาองค์กรของผู้บริโภค 

 
รูปที่ ๘ เครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 การท านายหรือการการมองอนาคตมีความเป็นไปได้หลายอย่าง (Multiple Future) ซึ่งแสดงออกมาใน
รูปของกรวยอนาคต  (Futures Cone)  ดังแสดงในรูปที่ ๙ จากรูปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาในการท านาย
หรือคาดการณ์ยาวนานขึ้น โอกาสและความเป็นไปได้ก็จะกว้างขึ้น แต่เมื่อเราพิจารณาถึงภายในของกรวย พบว่า
กรอบวงนอกสุดคือ (กรวยเส้นประสีแดง) คือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือจะไม่มีวันเกิดขึ้น กรอบเส้นประ
สีด าคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กรอบแรเงาสีเทาคือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น จุดสีฟ้าคือเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนหากไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามา และกรอบแรเงาสีเขียวคือเหตุการณ์ที่อยากจะให้เกิดขึ้น
หรือปัจจัยที่สร้างเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้อนาคตเป็นไปตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น จ านวนผู้ร้องทุกข์ด้านการ



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

๑๑ 
๕. การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกจิ (Business Ecosystem) และก าหนดทิศทางองค์การ (ลักษณะส าคัญของ

องค์การ และหมวด ๑ การน าองค์การ) 

คุ้มครองผู้บริโภคในอีก ๕ ปีข้างหน้า จากการค านวณจ านวนผู้ร้องทุกข์ด้วยวิธีคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
(Moving Average) พบว่ามีจ านวนผู้ร้องทุกข ์๒๗,๖๘๐ รายต่อปี (แสดงเป็นจุดสีฟ้า) จากการคาดการณ์ สคบ. จะ
มีผู้ร้องฯ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รายต่อปี (กรอบแรเงาสีเทา) ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ร้องจะลดลงเหลือ ๐ 
ต่อปี (กรวยเส้นประสีแดง) แต่ การออกกฎหมายที่ครอบคลุมของ  สคบ. การลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าและบริการที่
อันตราย และการแจ้งเตือนภัยที่ทันท่วงที (ยุทธศาสตร์เชิงรุกของ สคบ.) รวมไปถึงการก้าวเข้ามามีบทบาทของ
สภาองค์กรของผู้บริโภคจะสามารถลดจ านวนผู้ร้องฯ เหลือประมาณ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ รายต่อปี (กรอบแรเงา
สีเขียว) 

 
รูปที่ ๙ กรวยอนาคต  (Futures Cone) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External) ยังต้องค านึงถึงแรงขับเคลื่อน (Driving Force) 
ซึ่งประกอบด้วย (๑) ปัจจัยส าคัญ (Important Force) เป็นผลกระทบส าคัญที่ท าให้เกิดฉากทัศน์ที่หลากหลาย 
(Scenarios) ในอนาคต (๒) ปัจจัยส าคัญซ่อนเร้น (Latent Force) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศสูง แต่
ความผันผวนต่ า มีความส าคัญต่อทุกฉากทัศน์ (Scenarios) (๓) ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง (Monitor) เป็นปัจจัยที่มี
ความผันผวนสูง แม้ยังไม่เห็นว่ามีอิทธิพลสูง แต่ควรติดตามเฝ้าระวัง และ (๔) ปัจจัยไม่ส าคัญ (Unimportant 
Force) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบฯ ต่ า และมีความผันผวนต่ า อาจไม่ต้องให้ความสนใจในการวิเคราะห์ได้ 
นอกจากการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนแบ่งตามระดับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบแล้ว แรงขับเคลื่อนยังสามารถแบ่งตาม
ความส าคัญ ตามยุคสมัย ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร งานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม การขยายตัวของสังคมเมือง การดูแลรักษาสุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความพยายามระดับโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก พลังงานหมุนเวียนและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบเศรษฐกิจและแนวโน้มการเมืองระหว่างประเทศ 
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๑๒ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

 ภายหลังการอบรม ท่านวิทยากรได้ให้โจทย์การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) 
เพ่ือฝึกการมองภาพรวมขององค์การ ผู้อบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม (Work Shop) โดยแสดงระบบ
นิเวศน์ทางธุรกิจของ สคบ. (รูปที่ ๑๐) โดยวงในสุดประกอบด้วย ผู้รับบริการ ซึ่ง สคบ. ประกอบด้วยผู้รับบริการ 
๔ ประเภทหลัก ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ร้องทุกข์ฯ ผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบ
ตรง วงถัดออกมาประกอบด้วยองค์การที่ด าเนินงานร่วมกัน องค์การคู่เทียบหรือองค์การที่ก ากับดูแล ยกตัวอย่าง
เช่น (๑) กลุ่มองค์การด าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ด ารงธรรม กรมการ
ค้าภายใน คปภ. อย. DSI กรมการขนส่งทางบก กระทรวงยุติธรรม กสทช. สพธอ. เป็นต้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างประเทศ (๒) กลุ่มองค์การคู่เทียบ ได้แก่ สภาองค์กรของผู้บริโภค ศาลยุติธรรม 
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของต่างประเทศ เป็นต้น และ (๓) องค์การที่ก ากับดูแล ได้แก่ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ป.ป.ช. เป็นต้น ส่วนวงนอกสุดคือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เข้ามา
และส่งผลกระทบกับองค์การ ได้แก่ VUCA World การระบาดของโควิด-๑๙ ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) 
สังคมผู้สูงวัย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเข้าสู่ยุค ๕G 
ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ส่วนสุดท้ายในหมวดที่ ๑ คือการปลูกฝังค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์การผ่านการยึด
หลักร่วมกัน เชื่อในสิ่งเดียวกัน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่วิถีปฏิบัติเดียวกัน โดยขั้นตอนการ
ปลูกฝังค่านิยมจะประกอบด้วย (๑) ขั้นตอนการรับรู้ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม รู้จักค่านิยมขององค์การ (๒) 
ขั้นตอนการท าความเข้าใจ สามารถเข้าใจความหมายของค่านิยมนั้นว่าต้องด าเนินการอย่างไร เหตุผลที่ต้องปฏิบัติ
ตามค่านิยม และทราบว่าตนเองต้องปรับพฤติกรรมอย่างไร (๓) ขั้นตอนการท าได้ มีความสามารถเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามค่านิยม ได้โอกาสในการพัฒนาความสามารถตามค่านิยม (๔) ขั้นตอนการเริ่มลงมือปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์การ และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (๕) ขั้นตอนการปฏิบัติสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามค่านิยม
องค์การสม่ าเสมอ มีแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตามค่านิยม และ (๖) ขั้นตอนการเห็นผลจากการปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติงานสัมพันธ์กับค่านิยม และส่งเสริมเป้าหมายองค์การ 
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๑๓ 
๕. การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกจิ (Business Ecosystem) และก าหนดทิศทางองค์การ (ลักษณะส าคัญของ

องค์การ และหมวด ๑ การน าองค์การ) 
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๑๔ ๕. การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และก าหนดทิศทางองค์การ (ลักษณะส าคัญขององค์การ และหมวด ๑ การน าองค์การ) 

 
รูปที่ ๑๐ ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจของ สคบ. 
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๑๕ 
๖. การก าหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธก์ับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Product-Market fit) (หมวด ๒: ยุทธศาสตร์ 

และหมวด ๓: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

๖. การก าหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product-Market fit) 
(หมวด ๒: ยุทธศาสตร์ และหมวด ๓: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

การก าหนดกลยุทธ์นั้นองค์การต้องค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน (PMQA หมวด ๓: 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ก่อนอ่ืนหน่วยงานต้องเข้าใจและแบ่งขอบเขตระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ดังแสดงไว้ดังรูปที่ ๑๑ (ภาพ
บน) ยกตัวอย่างเช่น “การด าเนินการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง” ตามพันธกิจพัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผู้รับบริการคือ ผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 
ตาม พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะประกอบด้วย (๑) หน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร 
ได้แก่ ส่วนเทคโนฯ ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงบประมาณ เป็นต้น (๒) หน่วยงาน
ก ากับ/ให้นโยบาย ได้แก่ ก.พ.ร. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น (๓) หน่วยงานร่วมปฏิบัติ ได้แก่ 
กรมการขนส่งทางบก กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น DBD กสทช. กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ อย. เป็นต้น และ (๔) ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ได้แก่ ผู้บริโภคสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นต้น ดังแสดงไว้ดังรูปที่ ๑๑ (ภาพล่าง) เพ่ือให้องค์การ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ตรงจุดประสงค์ 

       
รูปที่ ๑๑ เครื่องมือ Stakeholder analysis (ภาพบน) และตัวอย่างการด าเนินการจดทะเบียนขายตรงและตลาด
แบบตรงของ สคบ. (ภาพล่าง) 
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๑๖ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเจาะลึก
ลงในรายละเอียดของการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงดังรูปที่ ๑๒ 

 

รูปที่ ๑๒ แบบฟอร์มการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐ 

 นอกจากการระบุและนิยามความแตกต่างระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว หน่วยงานยัง
ต้องวิเคราะห์ผู้รับบริการ (Market Segmentation) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ มิติดังนี้ (๑) แบ่งตามประชากรศาสตร์ 
(Demographic)  ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา รายได้ สถานภาพ  เป็นต้น (๒) แบ่งตามจิตวิทยา (Psychographic) 
ได้แก ่ความชื่นชอบ (Lifestyles) ค่านิยม บุคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม เป็นต้น และ (๓) แบ่งตามพฤติกรรมศาสตร์ 
(Geographic) ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค ผลประโยชน์ที่มองหา ช่วงเวลาที่ซื้อ ขนาดในการซื้อ เป็นต้น  
 
ตารางท่ี ๒ การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Segmentation) และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ภารกิจ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
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๑๗ 
๖. การก าหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธก์ับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Product-Market fit) (หมวด ๒: ยุทธศาสตร์ 

และหมวด ๓: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 ภายหลังการอบรม ท่านวิทยากรได้ให้โจทย์วิเคราะห์เพ่ือเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดด้วยเครื่องมือ 
STP analysis ซึ่งประกอบด้วยแบบการจ าแนกกลุ่ม (Segmentation) และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
และ การเลือกประเด็นในการแข่งขัน  (Positioning) (ตารางที่  2) แสดงการวิ เคราะห์การจ าแนกกลุ่ ม 
(Segmentation) และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) โดยเลือกภารกิจแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
สคบ. จากรูปเราต้องจ าแนกกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง และกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ รวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช้
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะความต้องการ รวมไปถึงความต้องการและปริมาณการเข้ามาใช้บริการของแต่
ละกลุ่ม และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Segmentation) และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
(Targeting) จะน าไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นในการแข่งขัน (Positioning) ดังแสดงดังรูปที่ ๑3 นอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดคู่เทียบเพ่ือหาต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขันของ สคบ.  

 
รูปที่ ๑๓ การวิเคราะห์ประเด็นในการแข่งขัน (Positioning) ภารกิจแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 

 
ส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์ผู้รับบริการ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องด าเนินการให้เป็นวัฏ

จักร โดยองค์การต้องน าเสนอนวัตกรรมให้แก่ผู้รับบริการพร้อมทั้งส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งข้อร้องเรียนคือ
ของขวัญจากผู้รับบริการ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้มาฟรีๆ โดยที่เราไม่ต้องร้องขอ อาจจะบอกในสิ่งที่เราไม่คาดคิด 
เจาะจงในจุดที่แก้ไขความทุกข์ให้ลูกค้าได้ บางครั้งเราจะได้ข้อมูลของคู่แข่ง/คู่เทียบด้วย เปิดโอกาสให้เราสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว และได้รับโอกาสในการแก้ตัว  



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

๑๘ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

ตารางท่ี ๓ เครื่องมือ OGSM-analysis 

 

เมื่อวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน (PMQA หมวด ๓: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) แล้ว หน่วยงานสามารถก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (PMQA หมวด ๒: ยุทธศาสตร์) ซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐาน 
๔ ประการ ได้แก่ (๑) กลยุทธ์เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า (Value) จากการยกระดับขีดความสามารถที่มีอยู่ 
(Leverage Competencies) (๒) กลยุทธ์เป็นเรื่องต้องตัดสินใจแบบได้อย่างเสียอย่าง (Trade Offs) (๓) กลยุทธ์
เป็นเรื่องของความพยายามอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในองค์การ (Synergy) และ (๔) กลยุทธ์เป็นเรื่อง
ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องระยะยาว (Continue) หรือใช้เครื่องมือ OGSM-analysis (ตารางที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย 
O (Objectives) คือความส าเร็จที่ต้องการขององค์การ G (Goals) คือวิธีการวัดความส าเร็จ S (Strategies) คือกล
ยุทธ์ที่ผ่านการตั้งค าถามว่าท าอะไรดีขึ้นและส่งผลลัพธ์ให้ใคร และ M (Measures) คือตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ที่ผ่าน
การตั้งค าถามว่าให้ได้เท่าไหร่ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมาตรการ (Tactic) และโครงการ (Action) ต่อไป  
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๑๙ ๗. การออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักทีจ่ าเป็นในอนาคต (หมวด ๕: บุคลากร และ หมวด ๖: ระบบปฏิบัติการ) 

๗. การออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในอนาคต (หมวด ๕: บุคลากร และ หมวด 
๖: ระบบปฏิบัติการ)  

ความส าคัญของการออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต เกิดจากความสอดคล้องกัน
ของ PMQA หมวด ๖: ระบบปฏิบัติการ และ PMQA หมวด ๕: บุคลากร โดยการท างานขององค์การนั้นต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ (PMQA หมวด ๖) มีการด าเนินการตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้น า และด าเนินการ
ภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงรายวัน รายเดือน รายไตร
มาศ และรายปี ส่วน PMQA หมวด ๕ นั้นดูแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบสนองต่อระบบปฏิบัติการ
ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น สคบ. มีนโยบายก้าวเข้าสู่องค์การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการใช้งานด้วยเทคโนโลยี ดังนั้น 
ระบบบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ การจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ก็
ต้องท างานด้วยเทคโนโลยี ดังนั้น แผนกทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคล (Human Resource: HR) จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง พัฒนา หรือจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรให้สามารถรองรับกับการใช้เทคโนโลยี ดังกล่าว เป็นต้น 
 ด้วยทั่วไปโครงสร้างของระบบงานจะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ ระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Framework) ระดับที่ ๒ ระดับระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ระดับที่ ๓ ระดับวิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) และระดับที่ ๔ ระดับ
แบบฟอร์ม บันทึกและเอกสารสนับสนุน (Form, Record and Support Document) 
  
ตารางที่ ๔ Process Mapping การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (สัญลักษณ์ ● คือการ
ปฏิบัติงาน (Operations) ► คือการเคลื่อนย้าย (Transportation)  คือการรอคอย (Delay) ■ คือการ
ตรวจสอบ (Inspection) และ ▼ คือการเก็บพัก (Storage)) 

 

ภายหลังการอบรม ท่านวิทยากรได้ให้โจทย์วิเคราะห์กระบวนการท างานด้วยเครื่องมือ  Process 
Mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนที่ท าให้องค์การสามารถเห็นล าดับการท างานในแต่ละขั้นตอนจนถึง
ผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์ขั้นตอนสุดท้าย ผู้อบรมฯ จึงได้เลือกข้ันตอน “การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้
ประกอบธุรกิจ ณ ห้องเจรจาไกล่เกลี่ย” เป็นตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม  (Work Shop) ดัง
แสดงดังตารางที่ 4 เมื่อเห็นขั้นตอนใดส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือเป็นขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS ที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) หมายถึง การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็นในกระบวนการออกไป การรวมกัน (Combine) หมายถึง การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างานท่านั้น การจัดใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจัดล าดับงานใหม่ให้
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๒๐ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

เหมาะสม และการท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่าย
ขึ้น  
 แผนการท างานทุกระดับของแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลจ าเป็นต้องสอดคล้องกับกระบวนการ
ท างานภาพใหญ่ขององค์การ ดังแสดงดังรูปที่ ๑4 ดังนั้น การใช้สมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การสรรหาและการเตรียมบุคลากรเพ่ือด ารงต าแหน่ง การบริหาร
ค่าตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรต้องมีความผูกพันในงาน (Work Engagement) โดย
บุคคลหรือผู้ท างานทุ่มเทแรงกาย ก าลังสติปัญญา และจิตใจไปที่งานของตนเอง ด้วยความกระฉับกระเฉง การ
อุทิศตนให้งาน และความจดจ่อในการท างาน 

 
รูปที่ ๑๔ แผนการท างานทุกระดับของแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคล 
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๒๑ 
๘. ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ (หมวด ๔: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้) 

๘. ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ (หมวด ๔: การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้)  

ระบบการวัดหรือดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) หรือความส าเร็จของงาน 
โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะประกอบด้วย 
KPI อย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็นต้องประกอบด้วย Objectives and Key Results (OKRs) เพ่ือน าทางไปสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยผู้บริหารต้องก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่หน่วยงาน
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ (Big Win) ขององค์การ และต้องมั่นใจว่า เป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่ต้องท าให้
ส าเร็จในช่วงเวลานี้ ต่อจากนั้นค่อยก าหนดปัจจัยของความส าเร็จ (Small Win) แล้วถ่ายทอดลงมาสู่ระดับ
ปฏิบัติการ โดยหน่วยงานทุกระดับในองค์การต้องทบทวน OKRs ขององค์การ จัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่
ส าคัญก่อนเสมอ ต้องก าหนดระยะเวลาการวัด OKRs ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนรายวัน รายเดือน หรือรายไตร
มาศ  
 การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการ หน่วยงานอาจจะวิเคราะห์ผลเทียบกับแผนยุทธศาสตร์
หรือวิเคราะห์ว่าอะไรก าลังเกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่ การคาดการณ์ผล (จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และต้องปรับปรุง
การท างานอย่างไร) และการหาโอกาสปรับปรุง (โอกาสในการสร้างนวัตกรรม การจัดล าดับความส าคัญ และ
น าไปปฏิบัติ) ซึ่งในยุคสมัยนี้การท างานขององค์การต้องด าเนินการผ่านแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย 
สคบ. เป็นองค์การของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น หน่วยงานต้องการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการด าเนินการจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ วิเคราะห์จ านวนผู้ร้องทุกข์ในอนาคตจากสถิติจ านวน
ผู้ร้องทุกข์ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนฯ จากสถิติการจดทะเบียนขาย
ตรงและตลาดแบบตรง วิเคราะห์ความต้องการรายบุคคลจากสถิติจ านวนผู้ร้องทุกข์ เป็นต้น 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้อธิบายผ่านโมเดลเซกิ (SECI Model) ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์การระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ใน ๔ กระบวนการ เพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่มจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ 
(Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าที่กระบวนการแรก เพ่ือ
พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจ าที่ยั่งยืน ดังสรุปในรูปที่ ๑5 
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รูปที่ ๑๕ โมเดลเซกิ (SECI Model) 

 นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมีการการทบทวนเรียนรู้ระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ด าเนินการตามระยะเวลาต่างๆ ได้แก่ (๑) ประจ าสัปดาห์ ผ่านการตั้งค าถามว่า เป้าหมายของสัปดาห์นี้คืออะไร 
เราท าอะไรส าเร็จบ้างในสัปดาห์นี้ เรามั่นใจเพียงใดว่าเราจะบรรลุเป้าหมายในเดือนนี้ ปัญหา อุปสรรคที่เราพบ
คืออะไร เราจะต้องแก้ไขอย่างไร หรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุนจากใคร  สัปดาห์หน้าเรื่องที่เราต้องให้
ความส าคัญคืออะไร เป้าหมายของเราคืออะไร (๒) ประจ าเดือน ผ่านการตั้งค าถามว่า เป้าหมายการด าเนินการ
ของเดือนนี้คืออะไร เราท าอะไรส าเร็จตามเป้าหมายบ้างในเดือนนี้บ้าง  สิ่งที่เราท าสอดคล้อง สัมพันธ์กับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับพันธกิจ (Business Unit Strategy) หรือไม ่มั่นใจหรือไม่ว่าเราจะช่วยให้ยุทธศาสตร์
ระดับพันธกิจ (Business Unit Strategy) บรรลุตามเป้าหมาย สิ่งที่เราท าสอดคล้อง บูรณาการกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ในเดือนนี้ ความรู้ใหม่นี้ควรน าไปปรับปรุงกระบวนการใด หรือ
แบ่งปันให้บุคลากร หรือผู้มีส่วนเสียกลุ่มไหน เรื่องส าคัญที่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในเดือนหน้าคือเรื่องอะไร 
ต้องการการสนับสนุนจากใคร หน่วยงานไหนบ้าง และเป้าหมายเดือนหน้าของเราคืออะไร และ (๓) รายไตร
มาส ผ่านการตั้งค าถามว่า เป้าหมายในรอบไตรมาสของเราคืออะไร เราท าอะไรส าเร็จตามเป้าหมายบ้างในรอบ
ไตรมาสนี้ ผลลัพธ์การด าเนินการของแต่ละพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับองค์การ  (Corporate 
Strategy) และบูรณาการกันระหว่างพันธกิจหรือไม่ หากเราไม่บรรลุผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธ
กิจ และผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดจากการวิเคราะห์ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือ การแข่งขันผิดหรือไม่ เราไม่รู้อะไรตอนก าหนดยุทธศาสตร์ระดับพันธกิจ 
(Business Unit Strategy) ครั้งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เรารู้แล้ว เรายังขาดความรู้ที่จ าเป็นในเรื่องใด (Knowledge  
Gap) ที่จะท าให้เราบรรลุตามเป้าหมาย สิ่งที่เราควรท าต่อไป (Stay) สิ่งที่เราควรหยุดท า (Stop) หรือริเริ่มขึ้น
ใหม่ (Start) คืออะไร 
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๒๓ 
๘. ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ (หมวด ๔: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้) 

  
ภายหลังการอบรม ท่านวิทยากรได้ให้โจทย์เรื่องระบบการวัดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละ

ระดับชองยุทธศาสตร์ ด้วยเครื่องมือ KPI Tree ดังนั้น ผู้อบรมฯ จึงยกตัวอย่างตามวิสัยทัศน์ “การคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน” เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม  (Work Shop) ดังแสดง
ดังรูปที่ ๑6 
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๒๕ ๘. ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ (หมวด ๔: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 

 
รูปที่ ๑๖ KPI Tree สคบ. การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน 
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ประวิติผู้เข้าอบรม 
 

 

 
 

 

นาย อนุรักษ์ มั่นจันทร์  
ต าแหน่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
การศึกษา  

- รป.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
- ร.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หน้าท่ีปัจจุบัน 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
- การจัดท ามาตรการแผนบริหารความเสีย่ง 
- การจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
- การประเมินระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
- การบริหารจัดการความรู้ (KM Knowledge Management) 

 

 

 

 
 

นาย วายุ จินดาพล  
ต าแหน่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ 
การศึกษา  

- ร.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- วท.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
- วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
- วท.ม. จุฬาลงกรณมืหาวิทยาลัย 

หน้าท่ีปัจจุบัน 
- การพัฒนาระบบบรหิารราชการ 
- การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
- การจัดท าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
- งานส ารวจและวิจัย 
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