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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญและเหตุผลความจำเป็น 

 องค์การภาครัฐในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การคุณภาพที่เรียกว่า High Performance Organization กองทัพอากาศเป็นองค์การภาครัฐอีกองค์การหนึ่ง
ที่รับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศที่มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวคิดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำหลักการของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพที่เรียกว่า Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA และ Thailand Quality Award : 
TQA มาเป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน ในชื ่อว่า เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA)  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA นั้น เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของ
องค์การให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งการ
ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA เพ่ือ
วิเคราะห์ให้ทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงที่นำไปวางแผนพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานรวมถึงการวางระบบในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินความสำเร็จ
ของการปรับปรุงและพัฒนาองค์การซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของการส่งเสริมให้หน่วยงานมีความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาองค์การด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 

2. ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่วนที่ 1  ค่านิยมหลัก 11 ประการ (11 Core Values) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทำ

ขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก 11 ประการ ดังนี้ 
1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
3. การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ระดับบุคลากร 
4. การให้ความสำคัญบุคลากรและเครือข่าย 
5. ความสามารถในการปรับตัว 
6. การมุ่งเน้นอนาคต 
7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า  
11. มุมมองในเชิงระบบ 
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ส่วนที ่2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ (หมวด 
1 - 6) และ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1. ส่วนที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) เป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของหน่วย ประกอบด้วย 3 

กลุ่ม คือ  
1.1 กลุ่มการนำองค์การ ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

และหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.2 กลุ่มพ้ืนฐานของระบบบริหาร ได้แก่ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
1.3 กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคคลากร และหมวด 6 การมุ่งเน้น

ระบบปฏิบัติการ 
2. ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน โดยประเมินผลจาก

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
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3.  กรอบการดำเนินการปี 2563 
 การพัฒนาระบบราชการของ ทอ.ในปีงบประมาณ 2563 สพร.ทอ.กำหนดแผนการพัฒนาระบบราชการ
โดยให้ นขต.ทอ.ดำเนินการ 2 ระบบ คือ  
 3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นขต.ทอ.โดยการถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี (2561 - 2580) 
แผนแม่บท นโยบาย ผบ.ทอ. และนำไปสู่การปฏิบัติ 

 
ภาพที่ 2 แสดงระบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นขต.ทอ. 

  

 3.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA ในปี 2563 เน้นการสร้างระบบ
ความคิด ความเชื่อมโยง เพ่ือให้ นขต.ทอ.เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเลือกเกณฑ์
ที่สำคัญและวิธีการสามารถเห็นผลได้ก่อนให้มีความกระชับขึ้นและให้เหลือเฉพาะส่วนที่สำคัญเพื่อบูรณาการกับ
งานต่าง ๆ ของหน่วย และภายใต้ความเชื่อที่ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจวิธีการเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ ไปประยุกต์
ใช้ได้จริงแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเห็นประโยชน์และจะนำไปประยุกต์กับเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 3 แสดงระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
4.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 4.1 ใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในปี 2563 และเป็นพื้นฐานในการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในปีต่อ ๆ ไป 
 4.2 ส่งผลต่อบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับ ทอ.ต่อไปในอนาคต 
 4.3 เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
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บทที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award: PMQA) 4.0 
 
1.  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) คืออะไร 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 
เป็นเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประยุกต์มาจากรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA) ซึ ่งเป็น
ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำ PMQA ไปใช้ในการประเมินองค์การที่ 
ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้ 
หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน (หมวด) ภายใต้บริบท
ขององค์กร ซึ่งจะต้องเขียนอธิบายผ่านหมวดลักษณะสำคัญขององค์กร โดยมีภาพของความสัมพันธ์ ดังนี้  

 
ภาพที่ 4: กรอบแนวคิด PMQA (PMQA Framework)   
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หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการสิ่งสำคัญที่มีต่ออิทธิพลต่อวิธีการ 

ดำเนินงาน และความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะสำคัญขององค์การ 

 
หมวด 1 การนำองค์การ  เป็นการประเมินการดำเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ 

ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดำเนินการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการกำหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการ 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการกำหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ        

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ดำเนินการขององค์การ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุก
และแรงจูงใจของบุคลากร  เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุ
พันธกิจขององค์การ 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 

 

2.  พัฒนาการของ PMQA 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558  ในการประชุม 
ครม. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 อันเป็นแนวทาง
หนึ่งเพื่อปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่ส่งเสริมและ
ดำเนินการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  ดังนั ้นเพื ่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และน าไป
ส่งเสริม เพ่ือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและแรงจูงใจ
ให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้น ำ

เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 

เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 

เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2562 
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เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นเกณฑ์การพิจารณารางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 

3. ระบบราชการ 4.0 
ระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะ เป้าหมายและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้ 
 
3.1 คุณลักษณะสำคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0 
การพัฒนาตามระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะสำคัญภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้  
2. ทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า  
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นเอกภาพ เบ็ดเสร็จในจุด

เดียว  
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์

และการตัดสินใจในการทำงาน  
5. ปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย  
6. ทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง  

ในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ  
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้  
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานที่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง  
9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี 
10. ให้ความสำคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ 

สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุก รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
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3.2 เป้าหมายการพัฒนาและปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ เป้าหมายการพัฒนาคือ ผลที่มุ่งหวัง

ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0และปัจจัยความสำเร็จคือ แนวทางในการพัฒนาสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
คำอธิบาย ดังนี้  

 
ภาพที่ 6 : ตัวแบบระบบราชการ 4.0 (ที่มา: สำนักงาน กพร.) 

 
เป้าหมายการพัฒนา  

1.  เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การทำงานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน 
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดกับการทำงานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย 
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานในภาครัฐด้วยกันเอง
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอ 
ว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามา 
ติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและ
ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวก 
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
ทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง ผสมผสานกัน ทั้งการ
ติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  

3.  มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่ง
การเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื ่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ ่น  และความสามารถในการตอบสนองกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
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สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน กล่าวคือ  

ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึก และสามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริงเกิดความคุ้มค่า  

ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลจะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบ ให้เหมาะสม 
(Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือ อุปสรรคต่อประชาชน
หรือการประกอบธุรกิจ  

ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ตั้งต้นจนจบ รวมทั้ง
ใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกัน 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

1. สร้างนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ เพื ่อปรับปรุงผลผลิตบริการ 
กระบวนการ หรือประสิทธิผล ของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิต ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนำมาปรับใช้เพ่ือการใช้งานในรูปแบบ
ใหม่ นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับส่วนราชการ เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้การตัดสินใจที่จะดำเนินการ การดำเนินการ การประเมินผล  
และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่สำคัญ
ของส่วนราชการ ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง อย่างก้าวกระโดด หรือ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างส่วนราชการ 
ให้บรรลุงานของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นหรือวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) ใหม่ ๆ ทั้งที่เป็น
การปรับปรุง/สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  

2. ปรับสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) คือการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูล
ผ ่าน cloud computing อ ุปกรณ์ประเภท smart phone แ ล ะ  collaboration tool ท ำ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ
ติดต่อกันได้อย่าง real-time ทั้งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อน และการให้บริการของทาง
ราชการที่จะต้องดำเนินการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และ
ประหยัด ไม่ว่าจะอยู่ที ่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการ  

3. สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) เป็นการประสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ในสังคม โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการ
ระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความ
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ต้องการของประชาชน เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือ
ทำงานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่
เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไปหรือเป็นการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

 

4. การประเมินองค์การตามเกณฑ์ PMQA 
การประเมินทำโดยการตอบคำถามตามเกณฑ์ในแต่ละหมวด “ADLI” ซึ่ง เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพ

องค์การ ที่จะทำให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและนำโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพต่อไป PMQA จะให้ความสำคัญท้ังในส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ในการดำเนินงาน โดย
ใช้หลักของการบริหาร คุณภาพการดำเนินการ PMQA อย่างต่อเนื่อง จะทำให้พัฒนาการของการจัดการภายใน
องค์กรเปลี่ยนไป วัฒนธรรมองค์กรจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการพัฒนาของหน่วยงาน ซึ่งมีกระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 

- มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน 
(Approach) 

 - กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับและมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมใน กิจกรรมด้านนี้ 
(Deployment)  

- องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมีการปรับปรุงให้
กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning) 

- กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญขององค์กรที่ระบุไว้ใน
ภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างระบบราชการ 4.0 กับ PMQA 4.0 
เกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0  ได้มีการนำเป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จ และคุณลักษณะของระบบ

ราชการ 4.0  มาแปลงให้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลในหมวดต่าง  ๆ ที่ เป็นรูปธรรม โดยมีเครื่องมือ
ทางการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละหมวด ตามภาพประกอบดังนี้ 

 
ภาพที่ 7 : แสดงเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 
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บทที่ 3 
                                               Mini PMQA  
 

Mini PMQA เป็นเครื่องมือขั้นต้นในการนำ PMQA 4.0 ไปใช้ในทางปฏิบัติภายในกองทัพอากาศ โดยเป็น
ตัวแบบ (Model) อย่างง่ายที่บูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ของ PMQA ให้เข้ากับวงจรการบริหารงาน คุณภาพ 
(PDCA) เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในกองทัพอากาศ สามารถคิดวิเคราะห์ นำไปปฏิบัติ และติดตามผล
การดำเนินงานได้อย่างทั่วทั้งองค์กร  

 
วัตถุประสงค์ของ Mini PMQA 

Mini PMQA เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้าน PMQA ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า  
1. PMQA 4.0 มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และมีความท้าทายในการศึกษาทำความเข้าใจ 

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
2. กองทัพอากาศเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีความท้าทายในการทำความเข้าใจการขับเคลื่อน ตลอดจน 

การสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั่วถึงทั้งในระดับส่วนงานและระดับบุคคลากร  
3. กองทัพอากาศยังไม่นำ PMQA 4.0 มาสู ่การนำมาปฏิบัติจริงจัง ไม่ได้นำมาสู ่การบูรณาการกับ 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน  
4. กองทัพอากาศยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์และสื่อสารผลการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอ 

ผลงานที่สำคัญตามแนวทาง PMQA 4.0 ภายใต้บริบทของการเป็นหน่วยงานด้านความม่ันคงได้อย่างเหมาะสม  
สพร.ทอ. ได้มีแนวคิดริเริ่มในการนำ Mini PMQA เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำ PMQA 4.0 ไปใช้

ทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพอากาศมีเครื่องมือในการพัฒนา PMQA 4.0 ในรูปแบบพื้นฐานที่ทุก
หน่วยงานสามารถเข้าใจและเข้าถึง PMQA 4.0 ได้ง่ายในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะขยายผล PMQA 4.0 อย่างเต็ม
รูปแบบ และกองทัพอากาศมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และสื่อสารผลการดำเนินงานจากระดับส่วนงาน เป็นการ
สร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลอย่างท่ัวถึง สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระดับองค์กรต่อไป  
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รูปแบบของ Mini PMQA  
Mini PMQA ถูกพัฒนาจากเครื่องมือทางการจัดการโดยเป็นการบูรณาการระหว่าง PMQA 4.0 โดยนำ

องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญและวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ทั้งส่วนวิเคราะห์ ปฏิบัติ วัดผล 
และนำผลจากการเรียนรู้ นำไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที ่8: รูปแบบ Mini PMQA 

 
รูปแบบของ Mini PMQA เป็นการวิเคราะห์โครงการอย่างครบวงจร โดยสามารถนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นการ

วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ ไปจนถึงขั้นประเมินผลโครงการ ทั้งนี้การวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบจะ
นำแนวคิดที่สำคัญของ PMQA มาบูรณาการ เพื่อให้แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ 
PMQA ในส่วนของแบบฟอร์มจะใช้วิธีตั้งคำถาม ซึ่งผู้วิเคราะห์โครงการจะต้องตอบคำถามในแต่ละองค์ประกอบ 
ตามท่ีได้ปฏิบัติจริง หากองค์ประกอบใดไม่ได้มีการปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามในข้อนั้นๆ เช่นเดียวกับในส่วน
ของผลลัพธ์ในการดำเนินงาน อาจยังไม่มีข้อมูลในขั้นวิเคราะห์โครงการ (โครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจริง) ก็ยัง
ไม่ได้ต้องตอบคำถามในส่วนนี้เช่นกัน 

 
Mini PMQA มีคำถามในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางในการตอบคำถาม ดังนี้ 
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1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร 
 
โอกาสในการพัฒนา คือโอกาสในการพัฒนากระบวนการ ซึ่งอาจเกิดจากประเด็นปัญหาในการดำเนินการ 

ความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความต้องการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ความต้องการของ
องค์กรและประเทศชาต ิแม้กระทั่งสิ่งที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว แต่ยังสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

 
ในการตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนา ต้องตอบคำถามที่สำคัญ 2 คำถาม คือ  

1.1 รวบรวมข้อมูลอย่างไร คือ การตอบคำถามว่าได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาโอกาสใน
การพัฒนาอย่างไร 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลากหลายวิธี  

• การรับฟังความคิดเห็น 1 จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 โดยควรตอบคำถาม
ว่ารับฟังความคิดเห็นจากใคร / กลุ่มใด และในแต่ละกลุ่มรับฟังความคิดเห็นอย่างไร 
เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การรับฟังข้อร้องเรียน การใช้สื่อสังคม 
การประชาพิจารณ์ เป็น  

• การวิเคราะห์จากฐานข้อมูล / ระบบวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในระดับกระบวนการ
ไปจนถึงระดับยุทธศาสตร์ โดยควรตอบคำถามว่ารวบรวมจากฐานข้อมูลใด / ระบบใด 
และใช้ระบบในการวิเคราะห์อย่างไร เช่น สถิติการใช้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้บริการ แนวโน้มจากข้อมูล GIS เป็นต้น 

• การวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นจากความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรวบรวมจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจัย
รอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รายงานการประเมินผล ผลการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 
 

1 การรบัฟังความคิดเห็น คอื กระบวนการในการแสวงหาหรอืรวบรวมขอ้มูล ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูเ้กี่ยวขอ้งที่
ได้รบัผลกระทบหรอือาจจะได้รบัผลกระทบหรอืมสี่วนได้เสยีกบัประเดน็หรอืเรื่องที่จะด าเนินการเพื่อน าขอ้มูล ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะม า
รวบรวมและบูรณาการ เช่น ผลการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง (Focus Group) การส ารวจความต้องการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยี ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะขอ้มลูจากเวบ็ไซต์และแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ เป็นตน้ 

 
2 ผู้รบับริการ (Customer) หมายถงึ ผูท้ี่ใช้ผลผลติและการบรกิารของส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทัง้นี้ 

รวมถงึผูร้บับรกิารที่เป็นส่วนราชการด้วยและผูเ้สยีภาษี เช่น ประชาชน ผูร้บับรกิาร ผูป่้วย นักเรยีน นักศกึษา ลูกความ และผูไ้ด้ร ับประโยชน์
โดยตรง เป็นตน้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จากการดำเนินการของ
ส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร ในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน  รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
แต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน  
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นอกจากนี้ หากมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและเกิดข้อขัดแย้งระหว่างความต้องการ
เหล่านี้ ได้มีการจัดการอย่างไร เช่น มุ่งเน้น 

 
1.2 ประเด็นอะไรที่พบ คือ การสรุปประเด็นว่าอะไรคือโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการสรุปผล

ที่รวบรวมได้จากข้อ 1.1 เช่น 
- การรับฟังความคิดเห็น สิ่งที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อะไรคือความต้องการหลัก หรือ
ความต้องการที่ยังไม่ได้ตอบสนอง 
- การวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาหลักคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร  
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลบ่งชี้ว่าอะไร สิ่งใดควรเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
- การวิเคราะห์จากสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้ม ภารกิจ สิ่งที่ต้องปฏิบัติคืออะไร 
- การวิเคราะห์จากการเทียบเคียง เช่น จากมาตรฐานสากล หน่วยงานสำคัญในภูมิภาค เมื่อ
เทียบเคียงกับมาตรฐานต่างๆ แล้วเป็นอย่างไร สิ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือดีกว่ามาตรฐาน เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ ยังควรชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการ/บริการ ดังกล่าว โดยอาจแสดงให้เห็น

ให้เห็นว่า กระบวนการนั้นมีความสำคัญอย่างไร หากกระบวนการ/บริการดังกล่าวล้มเหลว มีผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ ้นกับองค์กรอย่างไร หรือหากทำสำเร็จจะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างไร ทั ้งในแง่การดำเนินงาน (การ
ดำเนินงานตามพันธกิจ) การบรรลุตามพันธกิจ/วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ตลอดจนผลกระทบต่อประเทศชาติ เช่น 
ขนาดของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึน เป็นต้น 
  

2. เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร 
ในการตอบคำถามดังกล่าว ให้แสดงข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
- ประเด็นในการพัฒนา คือ แสดงให้เห็นว่า ต้องการพัฒนากระบวนการ/บริการในเรื่องใด มี

ขอบเขตอย่างไร 
- สถานะปัจจุบัน-เป้าหมาย แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสถานะ โดยอาจอยู่ในมิติด้านเวลา (time) 

ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity)  โดยแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบว่าปัจจุบันมี
สถานะอย่างไร และเป้าหมายการพัฒนาเมื ่อได้พัฒนาแล้วคาดว่าจะได้ผลอย่างไร ทั ้งนี ้ในการ
เปรียบเทียบสถานะปัจจุบันและเป้าหมายนั้น ควรเป็นการเปรียบเทียบในประเด็นเดียวกันหรือมิติเดียวกัน
จึงจะเห็นระดับการพัฒนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามตัวอย่างดังนี ้
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ตัวอย่าง  

ประเด็นในการพัฒนา สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย 

การให ้บร ิการตรวจส ุขภาพที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การให้บริการภายใน 6-12 ชั่วโมง/
ราย 

การให้บริการภายใน 3 ชั่วโมง/รอบ 
(เข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่
กำหนด) 

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 70 
บาท/ชิ้นงาน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร  
3 บาท/ชิ้นงาน 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนให้
สามารถใช้รูปแบบ online มาก
ยิ่งขึ้น 

การเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น 
การบรรยาย/การสัมมนา/การฝึก
ปัญหาที่บังคับการ 

การเรียนการสอนผ่านระบบ 
online ผ่านโปรแกรม Zoom / 
WebEx  
- ใช้ ICT สนับสนุนจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม 

 
3. การนำสู่การปฏิบัติ  

3.1 พัฒนางานอย่างไรภายใต้มิติ PMQA 4.0 ในการพัฒนางานควรพัฒนางานตามแนวทาง 
ของ PMQA 4.0 ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ดังนี้  

3.1.1 สร้างนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อปรับปรุง
ผลผลิตบริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผล ของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิต  

• นวัตกรรมอาจจำแนกได้เป็น นวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์/บริการ นวัตกรรมด้าน
การตลาด นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น 
ดังนั้น นวัตกรรมในท่ีนี้ ไม่เป็นต้องเป็นนวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว 

• นวัตกรรม ควรเป็นสิ่งที่พร้อมนำมาใช้ใสทางปฏิบัติ หรือได้ปฏิบัติแล้วและอยู่ระหว่าง
การขยายผล สิ่งที่ยังเป็นแนวความคิด สมมติฐาน ตลอดจนสิ่งทดลองที่ยังไม่สามารถ
หวังผลได้แน่นอน เป็นสิ่งที ่อยู ่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม แต่ยังไม่ถือเป็น
นวัตกรรมในที่นี้ 

 
ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรบ่งชี้ 1)  แนวคิดในการแก้ปัญหาของนวัตกรรมนั้นๆ คืออะไร เช่น 

ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับแทนการใช้บุคลากรสอดส่องพื้นที่  การใช้เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพสูง 
เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
(เดิมต้องมาติดต่อด้วยตนเอง) เป็นต้น และ 2) นวัตกรรมนั้นเป็นนวัตกรรมในระดับใด เช่น เป็นนวัตกรรม
ระดับองค์กร (มีใช้ในองค์กรอ่ืนอย่างแพร่หลายแล้ว แต่เป็นครั้งแรกที่องค์กรนำมาใช้) ระดับประเทศ (เป็น



18 
 

หน่วยงานแรกในประเทศที่ใช้) ระดับภุมิภาค (แห่งแรกในเอเชีย) หรือระดับโลก (ไม่เคยมีผู้ใดเคยประดิษฐ์
คิดค้นมาก่อน) ตลอดจนอธิบายแนวคิดของนวัตกรรมนั้นๆ ว่า 

 
3.1.2 ปรับสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) คือ การใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ใน

การทำงาน ในมิติต่างๆ ตั้งแต่ 
- การเก็บข้อมูลแบบ real-time เพื่อให้สามารถประมวลผล และตอบสนองได้

ทันที 
- การรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อน 
- การใช้เป็นช่องทางในการให้บริการ เช่น การให้บริการผ่านระบบ WWW ผ่าน 

Application ใน smartphone  
- การจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing  
- การให้บริการผ่านระบบ digital โดยไม่ใช้กระดาษ (paperless)  
- การใช้เป็นช่องทางในการสื ่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / เครือข่ายสังคม  / 

Application เป็นต้น 
   

ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรบ่งชี้ให้เห็นว่าโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ/การนั้นได้มีการ
เปลี ่ยนแปลงไปสู ่การใช้ระบบดิจิทัล สามารถนำมาใช้ทดแทนระบบดั้งเดิมในส่วนใด อะไรคือ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  

 
3.1.2 สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) เป็นการประสานพลังทุกภาคส่วน

ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื ่น ๆ ในสังคม โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามา
แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน 
เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงาน
ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration)  

   
ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรบ่งชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้ ได้ใช้การสานพลังในระดับใด ขอบเขตใด 

เช่น เป็นการสานพลังในส่วนราชการ การสานพลังระหว่างส่วนราชการ (การสานพลังกับองค์กรภาครัฐ
อื่น) หรือเป็นการสานพลังกับภาคเอกชน และแสดงรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละกลุ่มเช่น 
เป็นการประสานกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงเฉพาะกิจ หรือบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันตลอดไปในอนาคต 
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3.2 นำมาสู่การปฏิบัติอย่างไร เป็นการนำแนวทางตามข้อ 3.1 (พัฒนางานอย่างไรภายใต้มิต ิ
PMQA 4.0) มาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

3.2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) คือ กระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
กำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุ และ
กำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กำหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ 
 
ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรแสดงให้เห็นว่าโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ/การนัน้ ได้

บูรณาการหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ในส่วนใด ตั้งแต่ 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
2. ภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission) 
3. เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)  
4. ประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) 
5. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์นั้นควรระบุได้ว่าอยู่
ภายใต้แผนงานใด ยุทธศาสตร์ใดของหน่วยงาน  

 
3.2.2 การปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement) คือ การปรับปรุงการ

ทำงานเพ่ือให้ได้ผลดีขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 
 
  ในการปรับปรุงกระบวนงานอาจเกิดจากการเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ การเปลี่ยนกระบวนการ 
การเปลี่ยนแปลงการจัดการ เช่น 
  - การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพ่ือลดระยะเวลาในการส่งข้อมูลด้วยเอกสาร  

- การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีสมรรถนะสูงขึ้น เช่น ทำงานได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น มีคุณสมบัติ
เพ่ิมข้ึน 

  - การใช้ระบบอัตโนมัติในการให้บริการ แทนการใช้บุคลากร 
  - การใช้ระบบปัญหาประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ 

- การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ระยะเวลารับบริการสั้นที่สุด เช่น ให้
ผู้รับบริการยื่นเอกสารไว้ก่อน เพื่อรวบรวมมาตรวจสอบภายหลัง 

  - การกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับการให้บริการที่มีปริมาณไม่มากและไม่ซับซ้อน 
  - การให้จองคิวล่วงหน้า เพ่ือจะได้จัดเตรียมเอกสารและลดระยะเวลารอคอย  
  ฯลฯ 
 

ในการตอบคำถามส่วนนี ้ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่า โครงการนั ้นได้ปรับปรุงกระบวนการที่
แตกต่าง/ดีขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้นตอน  อะไรคือปัจจัยหลักในการพัฒนากระบวนงานให้สำเร็จตามเป้าหมายการ
พัฒนา เช่น หากกระบวนการเดิมมีความล่าช้า ซึ่งเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย มีระยะเวลาในการให้บริการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


20 
 

นาน การมีเครื ่องมือเครื ่องจักรใหม่มาทดแทน จะลดระยะเวลาในการให้บริการลงเท่าใด การปรับเปลี ่ยน
กระบวนการที่เก่ียวเนื่องสามารถลดระยะเวลาลงได้เท่าใด เป็นต้น 

  
3.2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) 

และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ในการนำแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในส่วนสุดท้าย คือส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากร โดยจำแนกเป็น 2 มิติคือ 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) หมายถึง 
การจัดการในทุก ๆ ด้านที่เกี ่ยวข้องกับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 
   กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน
และโครงสร้างองค์กร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การให้เงินเดือน
ค่าจ้างและสร้างแรงจูงใจ การดูแลวินัยของบุคลากร จนกระท่ังบุคลากรออกจากองค์กร 
    

ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรแสดงให้เห็นว่าโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ/การ
บริการนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง เช่น 
   - โครงการเป็นการพัฒนางานบริการใหม่  จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ และสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะเพ่ือรองรับการให้บริการดังกล่าว 
   - โครงการได้นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้แทนบุคลากร ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยน
บุคลากรไปปฏิบัติงานด้านอื่นได้ 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) คือ 
การพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้  ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์จนมีผลงานที่โดดเด่นในสายอาชีพ 

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การเรียนการสอนผ่าน
หลักสูตรการศึกษา การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ การแสวงหา
ความรู้ตามอัธยาศัย ตลอดจนการศึกษาจากองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดการความรู้ไว้แล้ว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

ในการตอบคำถามส่วนนี้ ควรแสดงให้เห็นว่าโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ
นั้น ได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร ตั้งแต่ระบุว่าอะไรคือสมรรถนะหรือความรู้ที่ต้องการ มีกระบวนการใน
การพัฒนาอย่างไร ตลอดจนมีแผนงานในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรต่อไปอย่างไรในอนาคต 
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4. การวัด/ประเมินผล  
4.1 ใช้ระบบดิจิตอลในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไร ควรตอบคำถามว่า ในการดำเนิน

โครงการนี้ ได้ใช้เครื่องมือดิจิตัลต่างๆ ในกระบวนการทำงานและการเก็บข้อมูล (Digitalization) การเก็บข้อมูล
แบบเรียลไทม์ (Realtime Data Collection) และการประมวลผลแบบ Big Data ซึ ่ งอาจใช้ ได้ทั ้ งการ
ประมวลผลลัพธ์และวิเคราะห์ผลความต้องการในรอบการปฏิบัติงานถัดไป  

 
4.2 ผลที่ได้คืออะไร  

4.2.1 ผลลัพธ์/ความโดดเด่น การตอบถามส่วนนี้ควรระบุผลสำเร็จจากการพัฒนาตาม
แนวทาง PMQA 4.0 ให้มีความเป็น รูปธรรม โดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ ทั้งนี้ ผลที่ได้
อาจจำแนกเป็น 3 มิติ คือ  

1) มิติกระบวนงาน เช่น กระบวนงานนั้นได้ปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว สะดวกมากข้ึน 
หรือสามารถลดต้นทุนได้อย่างไร  

2) มิติด้านลูกค้า เช่น ลูกค้ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน มีการร้องเรียนที่ลดลงหรือ 
ตอบสนองโดย ให้ข้อคิดในเชิงบวกหรือเชิงลบเห็นอย่างไร  

3) มิติด้านผลกระทบ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
ควรพิจารณาจาก ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อระดับประเทศ เช่น ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ อันดับการแข่งขัน
ของประเทศ เป็นต้น  

สำหรับโครงการที ่ได้มีการนำไปสู ่การปฏิบัติแล้ว เมื ่อดำเนินควรเปรียบเทียบด้วยว่า จาก
เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามข้ันตอนที่ 2 เมื่อวัดผลแล้วแล้วได้ผลเป็นอย่างไร เช่น  โครงการมีเป้าหมายลดระยะเวลา
ในการให้บริการให้เหลือไม่เกิน 3 ชม./ราย เมื่อได้ปฏิบัติจริงแล้วระยะเวลาในการให้บริการจริงเป็นกี่ชั่วโมง หรือมี
ผู้รับบริการร้อยละเท่าใดที่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย (ภายใน 3 ชั่วโมง) เป็นต้น 

นอกจากนี้ หากผลงานมีความโดดเด่นในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือได้รับการรับรองจากการได้รับมอบรางวัลต่างๆ จากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ให้แสดงข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วย 
 

4.2.2 การถอดบทเรียน การถอดบทเรียนในที่นี้เพ่ือให้มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุง
จนเกิดกระบวนการที่เป็นเลิศ บรรลุยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ประชาชน ในการตอบถามส่วนนี้ ควรสรุปให้
เห็นว่าได้มีการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างไร ประเด็นอะไรที่ค้นพบ เช่น  

- หากโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อะไรคือช่องว่าง (gap) ที่ทำให้ผลการดำเนินงาน
กับเป้าหมายมีความแตกต่างกัน และมีแนวทางในการลดช่องว่างของผลการดำเนินงานนั้นอย่างไร 

- หากโครงการนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย/มีความโดดเด่น อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
และมีแนวทางในการขยายผลอย่างไร 
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5. การนำองค์กรมีบทบาทอย่างไร 
เป็นการตอบคำถามว่าการนำองค์กรมีบทบาทอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้  

5.1 การนำองค์การของผู้บริหาร ได้แก่  
5.1.1 การกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
5.1.2 การคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งเชิงบวก/เชิงลบ และทางตรง/ทางอ้อม 

5.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
5.2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการและการเรียนรู้ 

การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5.2.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบรรลุยุทธศาสตร์  

5.3 สร้างการมีส่วนร่วม: การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและ 
ภายนอก  

5.3.1 การสร้างกลไก/แนวทางให้เครือข่าย (ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วม  
5.3.2 การดำเนินการร่วมกับเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมตั้งเป้าหมาย ร่วมทำร่วม 

ตรวจสอบ) เพื่อให้เกิดการพัฒนา  
5.3.3 เกิดนวัตกรรมจากการดำเนินการร่วมกับเครือข่าย จนสามารถแก้ไขปัญหาที่ 

ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเกิดผลกระทบสูง  
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บทที่ 4 
กรณีศึกษา 

 
กรณีศึกษา: การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับภาคพื้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ภาพที ่9: กรณีศึกษา Mini PMQA  

1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร 
1.1 รวบรวมข้อมูลอย่างไร 
[   ] การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
[   ] การรับฟังความคิดเห็นจากฐานข้อมูล / ระบบวิเคราะห์  
[ x ] การวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
- ความท้าทายจากปัญหาการก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
- เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ AI ในการตรวจจับที่

รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ ตลอดจนอากาศยานไร้คนขับได้ 
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1.2 ประเด็นอะไรที่พบ:  
ปัญหาการก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็น
สาเหตุของการสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ในการเฝ้าระวังตามภารกิจรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ตั้งกองกำลัง ฉก.9 และท่าอากาศยานทหาร 
ฯ เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะจะส่งผลต่อความปลอดภัยทั้งภายในพ้ืนที่ตลอดจนชุมชนรายรอบ
ที่ตั้ง ที่ผ่านมาภารกิจดังกล่าวได้ใช้งานกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันภัยโดยเป็นไปในลักษณะของการตรวจ
การณ์เบื้องต้นด้วยสายตา ต้องพึ่งประสบการณ์ส่วนบุคคลและความเหนื่อยล้าที่ต้องปฏิบัติงานเป็น
เวลานาน อาจส่งผลต่อความแม่นยำและน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ได้ และการบันทึกเหตุการณ์เพ่ือ
การสืบค้นย้อนหลัง ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจจับและ
จดจำวัตถุต่าง ๆ ที่สนใจได้ ด้วยเหตุนี้ ระบบตรวจจับและระบุตัวตนด้วยการจดจำภาพใบหน้าจึงได้รับ
การศึกษาและพัฒนา ซึ่งนอกเหนือจากจะส่งผลให้การตรวจจับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลต่อ
การป้องกันภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร 
          

ประเด็นในการพัฒนา สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
พื ้นที ่ทั ้งภายในและโดยรอบฐาน
ที่ตั้ง 

การเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิดโดย
ใช้บุคลากร 

การเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิดโดย
ใช้ระบบ AI ในการตรวจจับ ซึ่งมี

ความแม่นยำและความรวดเร็ว ลด
จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการเฝ้าระวัง 

       
3. การปฏิบัติ  

3.1 พัฒนางานอย่างไรภายใต้มิติ PMQA 4.0: ในการพัฒนางาน ควรพัฒนาตามแนวทางของ 
PMQA 4.0 ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ดังนี้  

3.1.1  Innovation & Digitalization: การตรวจสอบรอบพื้นที ่สนามบิน เป็น
การตรวจจับผ่านกล้องวงจรปิด โดยอัตโนมัติ  

- ระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากภาพก่อนหน้า
ตามลำดับเวลา เพ่ือใช้ตรวจจับการรุกล้ำเข้าสู่ พ้ืนที่  



25 
 

- ระบบจดจำทั้ งตัวบุคคล ตลอดจนป้ายทะเบียนรถ กับฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคง นอกจากนี้ ยังตรวจสอบจากระยะเวลาในการจอดรถ ซึ่งผู้ก่อความไม่สงบอาจจะ
ทิ้งรถไว้เพ่ือจุดระเบิดจากระยะไกล หรือตั้งเวลา 

ทั้งนี้  ระบบตรวจจับผ่านกล้องวงจรปิดมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานความมั่นคงอื่น มักจัดหาระบบจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง 
ผลงานการพัฒนาดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านซอฟท์แวร์
ระบบตรวจจับที ่กองทัพอากาศพัฒนาขึ ้นจึงเป็นนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ ่ งมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับแต่งระบบมากกว่า และมีต้นทุนโดยรวมที่ประหยัดกว่าการจัดหาจาก
ต่างประเทศ 

 
3.1.2 Collaboration:  
การดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การประสานงาน

กับหน่วยงานความมั่นคง ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล/ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแจ้งเตือน
และปฏิบัติการกรณี เกิดเหตุการณ์ด้านความมั ่นคง การสนับสนุนทุนวิจัยจากกรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)  

 
3.2 นำมาสู่การปฏิบัติอย่างไร: การนำแนวทางตามข้อ 3.1 มาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

3.2.1 Strategic Planning: ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.9  
3.2.2 Process Improvement: การปรับปรุงกระบวนงานที่สำคัญของโครงการนี ้คือ 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนตรวจจับกล่าวคือ การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับโดยบุคลากร
ไม่ต้องเฝ้าระวังภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเวลา โดยระบบจะแสดงภาพการตรวจจับและแจ้ง
เตือนตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ การตัดสินใจในด้านปฏิบัติการต่างๆ ยังขึ้นกับบุคลากรเช่นเดิม  
นอกจากนี้ในส่วนระบบกล้องวงจรปิดซึ่งเป็น sensor ที่ติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ จากระบบเดิมก็ยัง
สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับ จะส่งผลให้มี
ศักยภาพในการขยายจุดหรือพื้นที่ในการติดตั้งกล้องเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดจากบุคลากร
อีกต่อไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การปรับปรุงกระบวนการมีข้อแตกต่างที่สำคัญ ดังนี้ 

 
มิต ิ ก่อนการปรับปรุง (ตรวจสอบโดยบุคคล) ภายหลังการปรับปรุง (การใช้ AI เข้ามาช่วยใน

การตรวจจับ) 
คุณภาพ 
การให้บริการ 

มีความเสี่ยงต่อการเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงาน มีข้อจำกัดในการจดจำ และ
การตรวจสอบข้อมูลต้องใช้เวลานาน 

สามารถเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั ่วโมง โดย
สามารถเรียกตรวจสอบจากฐานข้อมูลโดย
อัตโนมัติภายในระยะเวลา 15 .วินาทีต่อ 1 การ
ตรวจสอบ 
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มิต ิ ก่อนการปรับปรุง (ตรวจสอบโดยบุคคล) ภายหลังการปรับปรุง (การใช้ AI เข้ามาช่วยใน
การตรวจจับ) 

ระยะเวลาใน
การตรวจสอบ 

เวลาทำงานต่อ 1 ชุด ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เวลาทำงานต่อ 1 คน ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 

ทร ั พยากร /
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย 
ที่ต้องใช้ 

ใช้บุคคลในการรักษาการ ประมาณ 3 คน ใช้บุคคลในการรักษาการ ประมาณ 1 คน 

บ ุ ค ล า ก ร ที่
ต้องใช้ในการ
เฝ้าระวัง 

ใช้บุคคลในการรักษาการ ประมาณ 3 คน 
เวลาทำงานต่อ 1 ชุด ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
รวม 36 คน / วัน 

ใช้บุคคลในการรักษาการ ประมาณ 1 คน 
เวลาทำงานต่อ 1 คน ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
รวม 6 คน/วัน 

  

 
ภาพจากโปรแกรมตรวจจับบุคคลและยานพาหนะ 

 
3.2.3 HRM & HRD: อบรมการใช้งานระบบตรวจจับภาคพ้ืนที่ตั้งกองกำลัง ฉก.9 ตลอดจนมี

การจัดการความรู้เพื่อขยายผลในอนาคต ทั้งนี้ บุคคลในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ซึ่งต้องเฝ้า
ประจำการที่มีความจำเป็นลดลง จะปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติการในภารกิจอื่นที่มีความเหมาะสม
ต่อไป 

 
4. การวัด/ประเมินผล  

4.1 ใช้ระบบดิจิตอลในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไร  
ทั้งการใช้เครื่องมือดิจิตัลต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานและการเก็บข้อมูล (Digitalization) 

การเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Data Collection) โดยระบบจะมีการบันทึกไว้ และส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย เพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
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4.2 ผลที่ได้คืออะไร   
4.2.1 ผลลัพธ์/ความโดดเด่น:  
1) ผลผลิต: ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำหรับการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ  
- ผขว.บน.41 ใช้วิเคราะห์ พท.ปฏิบัติการ  
- ทชม. สามารถใช้วิเคราะห์มาตรการ รปภ.  
- บกท. ใช้ติดตามข่าวสารที่กระทบต่อ บริษัท  
 
2) ผลลัพธ์:  
- ในมิติกระบวนการ: เพิ ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ โดยสามารถเรียกตรวจสอบจาก

ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 15 .วินาทีต่อ 1 การตรวจสอบ สามารถประหยัดกำลังพลในการ
ลาดตระเวนและเฝ้าสอดส่องพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการจดจำอัตลักษณ์บุคคลและยานพาหนะ 
ตลอดจนสามารถสอดส่องเฝ้าระวังพื้นท่ีได้ตลอดเวลาโดยไม่เหนื่อยล้า 

- ในมิติผู้รับบริการ: ระบบสามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ราย
รอบสนามบินและมาใช้บริการกับสนามบินโดยตรง  

- ผลกระทบต่อด้านความมั่นคง: ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ระบบตรวจสอบรอบพ้ืนที่
สนามบิน ได้ตรวจพบบุคคลพร้อมจักรยานยนต์ได้เข้ามาจอด ณ ศาลาด้านหน้า ฉก.9 เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
โปรแกรมตรวจจับวัตถุในภาพได้ซึ่งได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตามกฎรักษาความปลอดภัย ทำให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบบุคคล ณ ศาลา ทำให้พบว่า บุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้
ควบคุมตัวและแจ้งเจ้าที่ตำรวจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3) ความโดดเด่น 
- โครงการฯ ที่ ทอ.ดำเนินการสามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ถึง 10 เท่า 
- ระบบโปรแกรมตรวจจับใบหน้า เป็นระบบที่กองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเอง จึงมีความยืดหยุ่น 

ในการปรับแต่งคุณสมบัติให้สอดคล้องกับการใช้งาน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการปรับปรุงซอฟแวร์ 
(update software) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

- ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. 
 
4.2.2 การถอดบทเรียน 
การประเมินผลขณะนี้ เป็นการตรวจติดตามประเมินภายในกองทัพอากาศ โดยผู้พัฒนา (โรงเรียน 

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช) ได้ตรวจติดตามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน และได้นำไปสู่  
การปรับปรุงระบบ ดังนี้ 
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1. ทำให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องมากข้ึน 
2. ทำโปรแกรมให้ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานเพราะออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของ

เจ้าหน้าที ่
3. พัฒนาการรายงานผลของผู้ใช้งาน 
4. สร้างระบบช่วยเตือนเม่ือมีการตรวจการตรวจจับวัตถุและบันทึกภาพนั้นอัตโนมัติ 
 
ทั้งนี้ ระบบมีแนวทางการขยายผล คือ 
1. ม ี ก า ร ขย ายประส ิ ท ธ ิ ภ าพ โ ดย พ ัฒ นาช ุ ด ร ะบบ ก า รต ร ว จจ ั บ แบ บ เ คล ื ่ อ น ที่   

เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เฝ้าระวังแบบเบ็ดเสร็จ 
2) ขยายระบบกล้องวงจรปิดรอบสนามบิน  
3) พัฒนาการใช้งานระบบจดจำอัตลักษณ์ผ่านระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
 

 

ภาพ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับยานพาหนะของระบบตรวจจับวัตถุ 
ที่ใช้ร่วมกับระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด 

 

5. การนำองค์กรมีบทบาทอย่างไร 
การนำองค์กรมีบทบาทอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้  

5.1 การนำองค์การของผู้บริหาร ได้แก่  
5.1.1 ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้งในปัจจุบันและ 

อนาคต  
5.1.2 การคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งเชิงบวก/เชิงลบ และทางตรง/ทางอ้อม  
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5.2  การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
5.2.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการและการเรียนรู้  
5.2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบรรลุยุทธศาสตร์  

5.3 สร้างการมีส่วนร่วม: การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและ 
ภายนอก  

5.3.1 การสร้างกลไก/แนวทางให้เครือข่าย (ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วม  
5.3.2 การดำเนินการร่วมกับเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมตั้งเป้าหมาย ร่วมทำร่วมตรวจสอบ) 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
5.3.3 เกิดนวัตกรรมจากการดำเนินการร่วมกับเครือข่าย จนสามารถแก้ไขปัญหาที่ 

ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเกิดผลกระทบสูง    
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บทที่ 5 
แบบฟอร์ม Mini PMQA 4.0 

 
แบบฟอร์ม 

 
 
ชื่อผลงาน :......................................................................................... 
หน่วยงาน :......................................................................................... 
 
1. โอกาสในการพัฒนาคืออะไร 

1.1 การรวบรวมข้อมูล:   
 [  ] การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ..........................................(ใคร / กลุ่มใด สอบถามอย่างไร)  

[  ] การรับฟังความคิดเห็นจากฐานข้อมูล / ระบบวิเคราะห์ ........................ (ฐานข้อมูลใด / ระบบใด)  

[   ] การวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นจากความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่................................................................. .. (ระบุเหตุการณ์ใด ปัจจัยใดที่สำคัญ)  
    

1.2 ประเด็นอะไรที่พบ: ...................................................................... .(ระบุประเด็นที่ค้นพบจาก 1.1)  

2. เป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร 
 

ประเด็นที่ต้องการพัฒนา สถานะในปัจจุบัน เป้าหมาย 
(ระบุความต้องการในประเด็นที่
ค้นพบ และ ต้องการการพัฒนา) 
…………………………………………… 

ระบุสถานะปัจจุบันของสิ่งที่ส่งมอบ 
โดย อาจอยู ่ในมิต ิทางด้านเวลา 
( time) ต ้นท ุน  (cost) ค ุณภาพ 
(quality) ปร ิมาณ (quantity) ที่
สอดคล้องกับความต้องการข้างต้น 
………………………………………………. 

ระบุความคาดหวังของสิ่งที่ส่งมอบ
ภายหลังการปรับปรุงตามผลงาน 
โดยใช้ม ิต ิทางด้าน เวลา (time) 
ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) 
ปริมาณ (quantity)  เช่นเดียวกับ
ช่อง ข้อกำหนดปัจจุบัน 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
.................................................. 
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3. การสู่การปฏิบัติ 

3.1 พัฒนางานอย่างไรภายใต้มิติ PMQA 4.0:   
3.1.1 สร้างนวัตกรรม (Innovation):  …......................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. ....................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
3.1.2 ปรับสู่ความเป็นดิจิทัล  (Digitalization):  .........................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... ........................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 
3.1.3 สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration):  ...........................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

3.2 นำมาสู่การปฏิบัติอย่างไร: การนำแนวทางตามข้อ 3.1 มาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
3.2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning): ..............................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................................................................................  
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 3.2.2 การปรับปรุงกระบวนการ  (Process Improvement): ..................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... ......... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
  3.2.3 ทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD):   .................................................................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
......................................................... ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

4. การวัด/ประเมินผล  

4.1 ใช้ระบบดิจิทัลในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไร  (ใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ในการเก็บข้อมูล 
และ ประมวลผล และวิเคราะห์ผลอย่างไร) ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
................................................................................................................................................................... ................. 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
 4.2 ผลที่ได้คืออะไร  

4.2.1 ผลลัพธ์/ผลกระทบ และความโดดเด่น................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

4.2.2 การถอดบทเรียน................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
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5. การนำองค์กร: การนำองค์กรมีบทบาทอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้  
5.1 การนำองค์การของผู้บริหาร ได้แก่  

5.1.1........................................................................................................................ ...................... 
5.1.2 ...................................................................................................... ....................................... 

5.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
5.2.1........................................................................................................................ ...................... 
5.2.2 ......................................................................................................................... .................... 

5.3 สร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่  
5.3.1....................................................................................... ....................................................... 
5.3.2 ....................................................................................................................... ...................... 

 
 

 
 


