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จุดเริ่มต้น Mini PMQA 4.0

Mini 
PMQA

PMQA 4.0 
ver.2561

นขต. เก็บรวบรวมข้อมูล

การบริการที่มี
ความโดดเด่น

ทอ.

1. สรา้งเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลส าหรับ PMQA
2. แสวงหาผลงานที่มีความโดดเด่นส าหรับรางวัล

บริการภาครัฐ



Mini PMQA คืออะไร

• Mini PMQA เป็นเคร่ืองมือขั้นต้นในการน า PMQA 4.0 ไปใชใ้นทางปฏิบัตภิายใน
กองทัพอากาศ โดยเป็นตัวแบบ (Model) อย่างง่ายท่ีบูรณาการองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของ PMQA ให้เข้ากับวงจรการบรหิารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อใหส้่วน
งานต่างๆ ภายในกองทัพอากาศ สามารถคดิวิเคราะห์ น าไปปฏิบัต ิและติดตาม
ผลการด าเนนิงานได้อยา่งทั่วทัง้องค์กร 



Mini PMQA Model
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โอกาส

เป้าหมาย

ปฏิบัติ

วัดผล
การน า
องคก์ร



Mini PMQA
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▪ เป้าหมายการพัฒนางาน
ในมิติ เวลา (time) 
ตน้ทุน (cost) คุณภาพ 
(quality) ปรมิาณ 
(quantity)

Direction
▪ Innovation
▪ Digitalization
▪ Collaboration

▪ Realtime Data Collection
▪ Big Data
▪ Digitalization

Tools
▪ Strategic Planning
▪ Process Improvement
▪ HRM & HRD

2.เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร

3.1 พัฒนางานอยา่งไรภายใต้มติิ3.2น ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร

4.1 ใช้ระบบดิจติอลในการ
วัดผลการปฏิบัติงานอยา่งไร

▪ การรวบรวมข้อมูล : การรับ
ฟังความคิดเห็น / การ
วิเคราะห์อื่นๆ

▪ ประเด็นท่ีค้นพบ

1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร

▪ ผลลัพธ์ /ความโดดเดน่
▪ การถอดบทเรียน

4.2 ผลเป็นอยา่งไร

▪ การน าองค์การของผู้บริหาร 
▪ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ

การบรรลุเปา้หมาย
▪ สรา้งการมีส่วนร่วม

5.การน าองค์กรมบีทบาทอย่างไร

โอกาส

เป้าหมาย

ปฏิบัติ

วัดผล
การน า
องคก์ร
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▪ เป้าหมายการพัฒนางาน
ในมิติ เวลา (time) 
ตน้ทุน (cost) คุณภาพ 
(quality) ปรมิาณ 
(quantity)

Direction
▪ Innovation
▪ Digitalization
▪ Collaboration

▪ Realtime Data Collection
▪ Big Data
▪ Digitalization

Tools
▪ Strategic Planning
▪ Process Improvement
▪ HRM & HRD

2.เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร

3.1 พัฒนางานอยา่งไรภายใต้มติิ3.2น ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร

4.1 ใช้ระบบดิจติอลในการ
วัดผลการปฏิบัติงานอยา่งไร

▪ การรวบรวมข้อมูล : การรับ
ฟังความคิดเห็น / การ
วิเคราะห์อื่นๆ

▪ ประเด็นท่ีค้นพบ

1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร

▪ ผลลัพธ์ /ความโดดเดน่
▪ การถอดบทเรียน

4.2 ผลเป็นอยา่งไร

▪ การน าองค์การของผู้บริหาร 
▪ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ

การบรรลุเปา้หมาย
▪ สรา้งการมีส่วนร่วม

5.การน าองค์กรมบีทบาทอย่างไร

โอกาส

เป้าหมาย

ปฏิบัติ

วัดผล
การน า
องคก์ร
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1.ก าหนดความต้องการอย่างไร/ประเด็นอะไรที่พบ

โดยการรับฟังความคดิเห็น การวิเคราะหจ์ากฐานข้อมูล / 

ระบบวิเคราะห์

ความทา้ทายและการ

เปลี่ยนแปลง



Continuous Improvement in Customer Satisfaction

ที่มา: Siddhesh Lad & S.N. Teli (2014)



การแปลงข้อมูลจากลูกค้าให้เป็นสารสนเทศ 
และความรู้ 

ที่มา: นิติยา ชุ่มอภัย อัคริมา สุม่มาตย. “จากการรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)สูก่ารสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)”. 
PULINET Journal Vol. 5, No. 1, January - April 2018 : pp.265-273





Voice of the Customer Feedback Methods

VoC
Feedback 
Method

Direct 
• การส ารวจทางตรง เช่น ใช้

แบบสอบถาม การโทร
ส ารวจ

Indirect
• การรับฟังทางอ้อม เช่น 

จากรวีิวจากสื่อ ความ
คิดเห็นจากเครอืขา่ยสังคม

Inferred
• การอนุมานจากสถติิต่างๆ

เช่น ข้อมูลจากธุรกรรม 
สถติิการใช้งาน 



เรารับฟังอะไร

Perception • การรับรู้

Experience

• ประสบการณ์
จากการใช้
บริการ

Issue • ปัญหาท่ีพบ



บางครั้งเราก็ไม่ต้องรับฟัง !



บางครั้งผู้รับบริการเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร









2. เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร

Bhumibol Adulyadej Hospital Electronic Referral System

before after



ตัวอย่าง

• ลดระยะเวลามาตรฐานในการให้บรกิาร จาก 7 วัน เป็น 1 วัน 

• ลดค่าใช้จา่ยในการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ จาก 15 ล้านบาท เหลือ 3 ล้าน
บาท

• เพิ่มความครอบคลุมในการให้บรกิารไปสู่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม

• ผู้ปว่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดเวลานอนพักจาก 3 วันเป็น 1 วัน ความเจ็บปว่ย
น้อยลง ลดความเสี่ยงในการผา่ตัด

• ลดเวลาในการตรวจสอบ 2 นาท/ีราย เป็นไม่เกนิ 15 วินาที/ราย และลดความ
ผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าท่ี

before after



มุมมองพื้นฐานของตัวชี้วัด

ปริมาณ คุณภาพ

ต้นทุน เวลา



กรมควบคุมโรค



3. การปฏิบัติ

แนวคิดในการ
แก้ปัญหา

• 3.1 พัฒนางานอย่างไรภายใตม้ติิ I/C/D

แนวทางในการ
น าไปสู่การปฏบิัติ

• 3.2 น ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร



การวิเคราะห์ Pain Point ทางการตลาด

จะแก้ไขปัญหา
อย่างไร

ผลลัพธ์ควร
ออกมาเป็น

อย่างไรหลังจาก
แก้ปัญหา

ปัญหาคืออะไร 
อะไรท าให้เกิด

ปัญหา

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3



3.1 พัฒนางานอย่างไรภายใต้มิติ









ผลงาน smart health ID



MOPH 4.0 Platform

HIE: Health Information Exchange





Smart Health Care



กรมควบคุมโรค







Zoning by Agri-Map



ที่มา: https://www.brighttv.co.th/news/global/singapore-money-covid19

https://www.brighttv.co.th/news/global/singapore-money-covid19


ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/money_market/429421 (12 Apr 2020)



นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุก๊สว่นตัว พร้อมภาพการท างานและกองเอกสาร
ร้องเรยีนของประชาชน ระบุวา่ โครงการเราไม่ทิง้กัน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท จ่ายเงินครบแลว้ 15.1 ลา้นคน แต่งานของ
กระทรวงการคลังยังไม่จบ เจ้าหนา้ท่ีของกระทรวงยังตอ้งท างานอย่างหนักในการตรวจสอบเร่ืองร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนท่ัว
ประเทศเกอืบ 1 ลา้นคน
ที่มา: https://ibusiness.co/detail/9630000060854 (12 ม.ิย. 2563)



3.2 น ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร

Basic Implement Tools

Strategic 
Planning

Process 
Improvement

HRM & HRD



• Digital Transformation
• Data Analysis
• Revenue Collection

• Innovation
• Value
• Efficiencyที่มา: กรมสรรพากร



MOPH

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



LEAN Concept

• ระบุคุณค่าในมุมมองของลูกค้าSpecified Value

• แยกแยะวา่ 1) กระบวนการใดสร้างคุณค่า 2) กระบวนการใดไม่สรา้ง
คุณค่าแต่ต้องท า 3) กระบวนการใดไม่สรา้งคุณคา่แตก่ าจัดไปได้Identify Value Steam

• ท าให้กิจกรรมตา่งๆ ที่มีคุณค่าด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง ลดเสน้
ทางอ้อม การหยุดรอ การย้อนกลับ ความสูญเสีย Flow

• ท าเมื่อลูกคา้มีความตอ้งการ แต่ต้องท าให้เร็ว มีประสทิธภิาพPull

• ท าให้สมบูรณ์แบบ โดยค้นหาและขจัดความสูญแปล่าอย่างต่อเน่ืองPerfection

ที่มา: Womack and Jones (1996). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation



4.1 ใช้ระบบดิจิตอลในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไร

• Realtime Data Collection

• Big Data

• Digitalization

ที่มา: extraordy.com



IoT in Industrial Sector

ที่มา: hitachi.com



Air4Thai, PM2.5

ที่มา: air4thai.pcd.go.th/



ที่มา: กรมควบคุมโรค



Management Cockpit
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ที่มา: Jürgen H. Daum (2006). “Management Cockpit War Room: Objectives, Concept and Function, and 
Future Prospects of a (Still) Unusual, But Highly Effective Management Tool”





4.2 ผลเป็นอย่างไร

ผลลัพธ์ /ความ
โดดเด่น

การถอด
บทเรียน



ผลลัพธ์

Indicator Baseline Target Actual

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 77 นาที 15 นาที 17 นาที

ดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้า



ความโดดเด่น

• Benchmark
– เปรยีบเทยีบจากงานในลักษณะเดียวกัน/ใกลเ้คียงกัน
– อาจโดดเด่นในบางแง่มุม (ไม่จ าเป็นตอ้งทุกดา้น) เชน่ ประหยัดกว่าแต่ได้งาน

เท่ากัน

• Award / Ranking
– วิชาชีพ
– องคก์รท่ีไดร้ับการยอมรับ

จังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาค ระดับโลก

ภายในส่วนราชการ



การถอดบทเรียน

• การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน
• การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดใน

แผนปฏิบัติงานกับวิธีการปฏิบัติงานจริง
• การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานท่ีท าได้เป็นอย่างดี
• การให้ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น
• การวิเคราะห์อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
• การให้ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
• ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา
• การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา

ที่มา: คู่มือการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาชุมชน (Online)



คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Knowledge 
Ready Organization (KRO) Awards 2019 จาก Knowledge Management 
Society (KMS) สิงคโปร์



5.การน าองค์กรมีบทบาทอย่างไร

การน าองค์การของ
ผู้บริหาร 

การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย

สร้างการมีส่วนร่วม



12 Roles of Corporate Leader

Visioning and Leading the 
Way

Empowering and 
Energizing

Encouraging Teamwork

• Create an inspiring 
vision and shared 
values

• Lead change
• Lead by example
• Demonstrate confidence

• Inspire and energize 
people

• Empower people
• Communicate openly
• Listen, support, and 

help

• Involve everyone, use 
team approach

• Coach, bring out the 
best in your people

• Encourage group 
decision

• Monitor progress, but 
don’t micro mange

ที่มา: Leader360



กรมธนารักษ์ 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

56ที่มา: กรมธนารักษ์, FB:Thairath (3/12/2562)



ที่มา: กรมควบคุมโรค



ที่มา: กรมควบคุมโรค



กรณีศึกษา



Mini PMQA: การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับภาคพื้น

60

▪ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวงั
พื้นที่ท้ังภายในและโดยรอบฐาน
ที่ตั้ง โดยใช้ AI เพิ่มความแม่นย า 
รวดเร็ว ลดบุคลากรที่ใช้

Direction
▪ Innovation & Digitalization: ใชร้ะบบ AI ท่ี

พัฒนาขึ้นเองในการวเิคราะห์ภาพ ตรวจับ (เป็น
นวัตกรรมภายในองค์กร ที่ประหยัดและยดืหยุ่น)

▪ Collaboration: ความร่วมมือดา้นฐานขอ้มูล และ
แบ่งปันขอ้มูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคง

▪ Realtime Data Collection & 
Analysis โดยมีการสง่ขอ้มูลไป
ยังหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง

Tools
▪ Strategic Planning: ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 2.9 
▪ Process Improvement: น า AI มาชว่ยในบุคลากรในกระบวนการ

ตรวจจับ แทนการเฝ้าระวังผ่านจอภาพดว้ยบุคลากร
▪ HRM & HRD: อบรมการใช้งานและปรับเปลี่ยนอัตราก าลังไป

ปฏบัิตงิานดา้นอื่นแทน

2.เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร

3.1 พัฒนางานอยา่งไรภายใต้มติิ3.2น ามาสู่การปฏิบัติอย่างไร

4.1 ใช้ระบบดิจติอลในการ
วัดผลการปฏิบัติงานอยา่งไร

▪ การรวบรวมข้อมูล: สถานการณด์า้นความมั่นคงและ
เทคโนโลยี

▪ ประเด็นท่ีคน้พบ: การน าเทคโนโลยตีรวจจับดว้ยระบบ AI 
จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าในการเฝ้าระวัง
พื้นท่ีรอบฐานท่ีต้ัง

1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร

4.2 ผลเป็นอยา่งไร

▪ การน าองค์การของผู้บริหาร: สนับสนุนงบประมาณ

▪ การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย: เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมและการบรรลุยุทธศาสตร์ 

▪ สร้างการมสี่วนร่วม: สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่าง
หนว่ยงานและภายในกองทัพ

5.การน าองค์กรมบีทบาทอย่างไร

โอกาส

เป้าหมาย

ปฏิบัติ

วัดผล
การน า
องคก์ร

▪ ผลลัพธ์ /ความโดดเด่น: ลดขอ้ผิดพลาด และบุคลากร
ท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิาน เป็นระบบท่ีมีต้นทุนต่ าและ
ยดืหยุ่น

▪ การถอดบทเรียน พัฒนาตามขอ้คดิเห็นผู้ใช้งานและ
ขยาย sensor ท้ังภาคพืน้และ UAV



ประเมินผลงาน Mini PMQA ท่ีผ่านมา

• ผลงานระดับ flagship มีน้อยถึงน้อยมาก

• เป็นการปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการภายในเกอืบ 100%

• ส่วนที่เข้าใจยากที่สุดคือ “ข้อก าหนดงาน”

• เกือบทั้งหมด ขาดเป้าหมาย (และผลงาน) ที่เป็นรูปธรรม



ประเมินในมิติเป้าหมาย: ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การเป็นองค์กรที่มขีีดสมรรถนะสูง 
ยังขาดการเปดิกว้างเชื่อมโยงกันและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง



จุดเริ่มต้น Mini PMQA 4.0

Mini 
PMQA

PMQA 4.0 
ver.2561

นขต. เก็บรวบรวมข้อมูล

การบริการที่มี
ความโดดเด่น

ทอ.

1. สรา้งเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลส าหรับ PMQA
2. แสวงหาผลงานที่มีความโดดเด่นส าหรับรางวัล

บริการภาครัฐ



สิ่งท่ีคาดหวัง

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปปฏิบัติ
ภายในองค์กร เช่น น าไปใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาแผนปฏบิัติการ พัฒนาการ

ให้บริการ

เกิดการสื่อสารที่ดี สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศ







Q
A


