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29 สงิหาคม 2562 9.30-10.30 น.

TQA

ศาสตรแ์ละศิลป์ในการบริหารคณุภาพ



คณุภาพและ TQA 
เป็นหน้าท่ีของทกุคน ทกุระดบั

ท่ีจะต้องน าไปปฏิบติั
ในงานปกติประจ าของตน



ดงันัน้ จึงควรเร่ิมด้วยส่ิงท่ีทกุคนมี
มิใช่เร่ิมด้วยกรอบท่ีผูค้นรู้สึกว่าไม่มี



ลกัษณะโดยรวมของ entity ซ่ึงมีผลต่อ
ความสามารถท่ีจะตอบสนองความ

ต้องการ / ข้อก าหนด 

Entity = product, service, activity, process, system, 
action, decision, project, thought, concept, idea



ความหมายของคณุภาพอ่ืนๆ

คณุภาพคือระดบัของคณุลกัษณะภายใน (inherent characteristics)
ของส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นไปตามความต้องการ/ข้อก าหนด (fulfill 
requirements) นิยามคุณภาพทีใ่ชก้นั เช่น
• Totality of characteristics which act to satisfy a need
• Fitness for use
• Fitness for purpose
• Freedom from defects (ไม่มีปัญหา)
• Delighting customer (ลูกค้าพอใจ)
• Conformance to requirements (ได้มาตรฐาน)
• A degree of excellence (สานสู่ความเป็นเลิศ)



คณุภาพคือความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการ / ข้อก าหนด

 ความต้องการ/ข้อก าหนดของใคร
o นักศึกษา ผูป้กครอง
o ผูใ้ช้บณัฑิต
o มหาวิทยาลยั
o รฐับาล
o สงัคม

 เรารบัรู้ความต้องการเหล่าน้ีอย่างไร
 ความต้องการเหล่าน้ีเช่ือมโยงกนัอย่างไร
 เราจะวดัการบรรลคุวามต้องการเหล่าน้ีได้อย่างไร



ความคาดหวงัของมหาวิทยาลยัมหิดล





• Being challenged strongly by foreign competition over the last two decades.

• Improved quality of goods and services goes hand in hand with improved 

productivity, lower costs, and increased profitability.

• strategic planning for quality and quality improvement programs are 

becoming more and more essential to the well-being of our Nation's 

economy

• Improved management understanding of the factory floor, worker 

involvement in quality, and greater emphasis on statistical process 

control can lead to dramatic improvements in the cost and quality of 

manufactured products.

• The concept of quality improvement is directly applicable to all (small & 

large, service & manufacturing industries, public sector & private enterprise)

• To be successful, quality improvement programs must be management-led

and customer-oriented

• Establishing guidelines and criteria that can be used by organizations in 

evaluating their own quality improvement efforts.

Malcolm Baldrige National Quality 

Improvement Act of 1987 





Quality control has its primary 
purpose to maintain control. 
Performance is evaluated during 
operations, and performance is 
compared to goals during 
operations. The resulting 
information is received and used 
by the operating forces. 

Quality assurance’s main purpose is 
to verify that control is maintained. 
Performance is evaluated after 
operations.

http://app.ihi.org/FacultyDocuments/Events/Event-2951/Presentation-16847/Document-13264/Presentation_Quality_Management_Leadershp_session_.pdf

ปรบัปรงุ

ปฏิบติัเป็นปกติ



• Quality management คือการก ากบัดแูล (act of overseeing) 
กิจกรรมและงานทัง้ปวงท่ีจ าเป็นเพ่ือรกัษาระดบัความเป็นเลิศท่ี
ต้องการ

• Quality management ประกอบด้วย
• การก าหนดนโยบายคณุภาพ (quality policy)
• การวางแผนคณุภาพ (quality planning) น าไปปฏิบติั และ
ท าให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามแผน (quality assurance)

• การควบคมุคณุภาพ (quality control) และการพฒันา
คณุภาพ (quality improvement)

Quality Management

https://www.Investopedia.com



http://app.ihi.org/FacultyDocuments/Events/Event-2951/Presentation-16847/Document-13264/Presentation_Quality_Management_Leadershp_session_.pdf



www.qatoqi.com

QA & QI: 

Model & Mindset



From Quality Improvement to 

Performance Excellence

Quality Improvement
Process Improvement มุ่งเน้นการปรบัปรงุท่ีกระบวนการ
Performance Improvement ปรบัปรงุกระบวนการเพ่ือ output & 

outcome ท่ีดีขึน้

“Performance Excellence” refers to an integrated approach 

to organizational performance management that results in

• delivery of ever-improving value to customers and 

stakeholders, contributing to organizational sustainability;

• improvement of overall organizational effectiveness and 

capabilities; and

• organizational and personal learning.



Get 

Results

Be Valued

Engaged 

Workers

Work 

Processes

Strategy

Engaged 

Customers

Leadership

Requirements

Meet        Delight 

Data and Dashboard to Monitor Progress

The Integrated Management System

การปรบัระบบเพื่อรบัมอืกบัปัญหาอนาคต
การกลา้เสีย่งอย่างชาญฉลาดดว้ยนวตกรรม

ส่งมอบผลลพัธท่ี์มี
คณุค่าต่อผู้เรียนและ
ผู้เก่ียวข้องและเพ่ิม
คณุค่าอย่างต่อเน่ือง

คนท างานทีผ่กูพนั

ระบบงานทีด่ี

มรีะบบขอ้มลูทีด่เีพื่อตดิตามความกา้วหน้า
มีการเรียนรู้ของบุคคลและองคก์ร

ความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนและพ่อแม่

Mark L. Blazey: Insights to Performance Excellence

ยกระดบัประสิทธิผลและ
ขีดความสามารถของ
องคก์รโดยรวม



The Baldrige 

Organizational Profile, 

Education Criteria, 

core values and 

concepts, and scoring 

guidelines provide a 

framework and 

assessment tool for 

understanding your 

organization’s 

strengths and 

opportunities for 

improvement and, 

thus, for guiding your 

planning toward 

achieving higher 

performance and 

striving for excellence.

Performance Excellence Framework



ความเป็นเลิศ

ดา้นบรกิาร

ความเป็นเลิศ

ดา้นการจดัการ

ความเป็นเลิศ

ดา้นเทคนิค

การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
สรา้งความยัง่ยืนให้องคก์ร

การส่งมอบผลิตภณัฑ/์บริการ ค าตอบ 
ท่ีมีคณุค่า ตรงตามความต้องการ

การส่งมอบประสบการณ์ 
ท่ีดีให้แก่ลูกค้า

Performance Excellence



Excellence = ส่งมอบคณุค่าท่ีดีข้ึนตลอดเวลา

ดูคน
(Service excellence)

ดูไข ้
(Technical excellence)

ดูคุม้
(management excellence)

Value-based Healthcare
(value = คณุค่า/คุ้มค่า)

Value-based Education
(value = ?ค่านิยม/พฒันาการ)



ระบบงาน

กลุม่

ผูเ้รียน
หน่วยงาน

องคก์ร

Total Quality กบั พื้นท่ีการพฒันา 4 วง

วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์

เป้าหมายของหน่วยงาน
เป้าหมายการเรียนรู้

เป้าหมายของระบบงาน



Design
คิด

Action

ท า

Learning

ตาม

Improve

ปรบั

Purpose
ตัง้เป้า

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

Spread

ขยายผล

Performance Improvement Framework 3C-DALI



Design
คิด

Action

ท า

Learning

ตาม

Improve

ปรบั

Purpose
ตัง้เป้า

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

Spread

ขยายผล

3C-DALI vs ADLI

Approach

Deployment

Learning

Integration



Simplify 3C-DALI ในการใช้มาตรฐาน

ตัง้เป้า เฝ้าดู
ปรบัเปล่ียน

รกัษาไว้ จดัท า/ทบทวนคู่มอืปฏบิตังิาน
สรุปเป็น SAR 

ก ากบั/ตดิตาม

Map ดว้ย Driver Diagram
ความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม
แนวคดิการออกแบบ
Human Factor Design
Lean

What: ประเดน็ไหนเป็นปัญหา
Who: เกดิปัญหากบักลุ่มไหน

How: มปัีญหาอย่างไร

ดแีลว้

มโีอกาสพฒันา

ประเมนิผลการปรบัเปลีย่น

Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context    
รู้โจทย์

Criteria     
รู้เกณฑ์ Spread

นพ.อนุวฒัน์ ศภุชตุกิลุ 9 สงิหาคม 2562 บนัทกึวดิทีศัน์ ที ่สรพ. “การน ามาตรฐานสูก่ารปฏบิตั”ิ



Learning 
Organization

Living 
Organization

High 
Reliability 

Organization

High 
Performance 
Organization

Organization 
agility

Embed learning 
into the way we 

operate

Effective RMS
Safety mindset, 
mindfulness, & 

culture

Performance driven
Systems approach

Core values 
CQI

องคก์รในฝัน





Systems (Wholistic) Perspective in TQA

Process Process Process

Process 

Performance

Process 

Performance

Process 

Performance

Organizational

Performance

Organization need

Organizational Context (internal & external)

Mission/Vision

Sustainable

Integration

A
li
g

n
m

e
n

t

Synthesis
Looking as a Whole



Core 
Competency

Strategic 
Objective

Mission/

Vision

Work 

System

Work 

Process

Strategic 
Challenges

Strategic 
Advantages

Strategic 
Opportunities

Results/KPI

การน ามาป ิบ ัิ   ง อ้ยค าหลกั ององคก์ร

เป้าหมายของหน่วยงานของเราสนบัสนนุพนั กิจองค์กรอยา่งไร
เรามีบทบาทอย่างไรในการท าให้องค์กรบรรลุวิสยัทศัน์

หน่วยงานของเรารบัผิดชอบวตัถปุระสงค์เชิงกลยุท ์ข้อใดบ้าง
ตวัชี้วดัของหน่วยงานสอดคล้องกบัตวัชี้วดัขององค์กรอย่างไร

หน่วยงานของเรามีส่วนในการตอบสนอง
ต่อ Strategic Challenges อย่างไร

หน่วยงานของเรามีส่วนในการสร้างความเข้มแขง็
ให้กบัสมรรถนะหลกัขององค์กรอย่างไร

หวัหน้าหน่วยงานต่าง  เป็นผู้
เช ่อมต่อที่ส าค ักบัคนท างาน

การน ามาปฏิบติัซ่ึงถ้อยค าหลกัขององคก์ร



Final
Report

Delivering Values and Results

เขียนรายงาน
กระบวนการ
(หมวด 1-6)
600 คะแนน

เตรียมกราฟและ
ตารางผลลัพธ์

(หมวด 7)
400 คะแนน

• ข้อมูลในหมวด 7 สนับสนุนทุก
กิจกรรมที่รายงานไว้ใน 6 หมวดแรก

• ถ้าไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ ไม่มีประโยชน์ท่ี
จะพูดถึงกิจกรรมนั้นในรายงาน

• ไม่ใส่ผลลัพธ์ในรายงานหมวดที่ 7 ถ้า
ผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องหรือไม่
สนับสนุน 6 หมวดแรก

• อ้างอิงถึงผลลัพธ์ในหมวด 1-6

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล 25 พฤษภาคม 2561 “คุณค่าของการเขยีน Application Report” Thailand Quality Award 2017 Winner Conference



Customer & 

Stakeholder 

Requirement 

Product Offering

Product 

Requirement

Process

Requirement

Process

Design

Process

Indicator

Outcome

Indicator

Process

Integration ระหว่างหมวดต่างๆ ของเกณฑ์

3.1

3.2

6.1 4.1/7.1

World class talent

Product 

Delivery

Strategies
Project &

Innovation

Vision

Mission

2.1

1.1
1 in 100 World Class University

ความเป็นเลศิดา้นสุขภาพ ศาสตร ์ศลิป์ และนวตักรรม

เราสามารถน าความเช ่อมโยงน้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้หร อไม่

Corporate 

KPI

Improve/Refine



Systematic Approach for Process Design

https://www.slideshare.net/lovebellajao/systematic-approach-to-teaching-64320094



แนวคิดการออกแบบ/การเปล่ียนแปลง
• Evidence-based/CPG
• Technology
• Organizational knowledge
• Value to patient/customer
• Agility/flexibility
• Safety/Risk-based thinking
• Quality dimension
• Consistency
• Simplicity
• Visual management
• Human factor engineering
• Human-centered design
• Humanized healthcare
• Lean thinking
• Manage variation
• Work environment

Driver Diagram -> Systems Perspective, Managing for Innovation

Why

What
(precondition) How

(action)

จุดตัง้ต้น

คิดเบือ้งต้น

ระดมสมอง
จดักลุ่ม
ความคิด

ก าหนดตวัวดั

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล 13 กรกฎาคม 2562 “การพฒันาคุณภาพแนวใหม่” สมาคมพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก (ประเทศไทย)



Empathize
• รบัรูอ้ารมณ์รว่มกบัผูใ้ช้ผา่นการสงัเกต มีปฏิสมัพนัธ ์และรว่มรบัประสบการณ์
• ค้นหา insight เพื่อน ามาสู่ innovative solution
• มองส่ิงต่างๆ ด้วยสายตาท่ีสดใหม ่– empathy & human centered

Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

Prototype
น าความคิดออกจากหวัมาสู่โลกภายนอก
อะไรกไ็ด้ท่ีอยู่ในรปูแบบกายภาพ เช่น การ

ติดกระดาษ post-it ท่ีฝาผนัง, กิจกรรม
บทบาทสมมติ, พืน้ท่ี, ส่ิงของ, interface, 

storyboard

สร้างคณุค่าด้วยการออกแบบท่ีเข้าใจผูใ้ช้



Performance Improvement: IHI Model



34 Source: Dyer, Gregersen, and Christensen, 2011 

ช่างถาม

ช่างสงัเกต

ช่างทดลอง

ช่างเช ่อมโยง
ช่างคบหา

กล้าเส่ียง

กล้าสงสยั
กล้าท้าทาย



เป้าหมาย: เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน / 
ผลิตภณัฑ์

ผูใ้ช้: ผูว้ดัเป็นผูใ้ช้ผลการวดัเอง
วิธีการ
• การสุ่มตวัอย่าง: ขนาดเลก็, ต่อเน่ือง, just enough data
• อคติ: ยอมรบัอคติท่ีเกิดขึ้นอย่างคงเส้นคงวา
• สมมติฐาน: ยืดหยุ่น เปล่ียนแปลงไปเม่ือเกิดการเรียนรู้ขึ้น
• การทดสอบ: สงัเกตการทดสอบได้ ปรบัการทดสอบไปเป็นล าดบั
• การวิเคราะห:์ statistical process control chart
• การรกัษาความลบั: ใช้ข้อมลูเฉพาะผูเ้ก่ียวข้องกบัการพฒันา

วดัเพ่ือพฒันา มิใช่วดัเพ่ือผ่าน



Improved management understanding of the factory floor, worker involvement 

in quality, and greater emphasis on statistical process control can lead to 

dramatic improvements in the cost and quality of manufactured products.

Control Chart เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้



ผลการด าเนินการด้านโปรแกรมการศึกษาและบริการ
การวดัลกัษณะของโปรแกรมและบริการท่ีส าคญัต่อนักศึกษาและลูกค้าอ่ืน

• ประสทิธผิลของหลกัสตูรและการสอน
• การประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
• การมสี่วนร่วมในโอกาสการพฒันาวชิาชพี
• Student placement หลงัจากจบการศกึษา

ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นนักศึกษาและลูกค้าอ่ืน
การวดัการรบัรู ้ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของนักศึกษาและผูเ้รียนอ่ืน

• การรบัเป็นนกัศกึษา การคงสภาพ ค ารอ้งเรยีน ผลการส ารวจ

Performance (ผลการด าเนินการ)



ผลการด าเนินการด้านปฏิบติัการ
การวดัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และภาระรบัผิดชอบเก่ียวกบัก าลงัคน การน า 
และการด าเนินการขององคก์ร

• รอบเวลา ผลติภาพ การรบัรอง การลดความสญูเปล่า ก าลงัคน การปฏบิตัติามกฎหมาย ภาระ
รบัผดิชอบดา้นการเงนิ การบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์การมสี่วนร่วมของชุมชน

• การวดัผลการด าเนินการดา้นปฏบิตักิารอาจท าในระดบั
• องคก์ร, กระบวนการ, โปรแกรมการศกึษา ชัน้เรยีน หรอืบุคคล

ผลการด าเนินการงบประมาณ การเงิน การตลาด
การวดัเก่ียวกบัการควบคมุค่าใช้จ่าย รายรบั ต าแหน่งในตลาด การใช้
งบประมาณ การเพ่ิมสินทรพัย ์ส่วนแบ่งการตลาด

• ค่าใชจ้่ายในการจดัการเรยีนการสอนและค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานทัว่ไปต่อหวันกัศกึษา 
ค่าใชจ้่ายของโปรแกรมการศกึษาเทยีบเป็นรอ้ยละของงบประมาณ การใชง้บประมาณ การเพิม่
หรอืลดของงบประมาณประจ าปี รายรบั รายจ่าย ทุนส ารอง การไดร้บัทุน การใหทุ้น รอ้ยละ
ของงบประมาณวจิยั งบประมาณส าหรบับรกิารสาธารณะ การเพิม่ขึน้ของตลาด

Performance (ผลการด าเนินการ)



Combination ของ collaboration, logic, & 
visual mapping
เป็นทัง้ “process” และ “product”
เร่ิมด้วย OUTCOME (goal) ท่ีต้องการ แล้ว
พิจารณาหา preconditions ทัง้หมดท่ีจ าเป็น

Interventions & Activities จึงขึน้กบั 
outcomes framework
มี built-in Indicators
ท าให้ assumptions ปรากฏชดั

ขัน้ตอนง่าย 
1. ระบ ุoutcome (ผลลพั ์ท่ีต้องการ) & assumption (ส่ิงท่ีเช ่อว่ามีอยู่แล้ว)
2. Backward mapping และเช ่อมต่อ outcome ในขัน้ต่าง 
3. ก าหนดตวัช้ีวดัของแต่ละ outcome
4. ระบ ุintervention

Theory of Change เครื่องมือวางแผน



OKR
Objective

& Key Results
(ambitious, 

challenge, focused 
value-based goals)

Agile goals, shorter goal cycle, dynamic planning
Simplicity, reduce time for setting goal
Transparency, everyone access to everyone else’s OKRs
Nested cadence (จังหวะตดิตาม): 
strategy (รายปี), tactic (ไตรมาส), operation (สปัดาห)์)

Bidirectional goal setting, aligned autonomy, workforce engagement
Ambitious goals, value outcomes (destination) over features (means)
Decoupling reward: separate OKR from compensation & promotion

Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

Spread

Value to customer
Value to organization

Fulfill initiatives
Safe-to-fail experiment 

Short feedback cycle

Evaluate OKR frequently 
(e.g. q 3 mo)

Initiatives

KPI & OKR (Objectives & Key Results)



STRENGTH WEAKNESS

OPPORTUNITY THREAT

คิดนอกกรอบ ระดมสมอง วิจยั
การมองอนาคตท่ีต่างไป การ
ประมาณการอย่างฉีกแนว

Strategic 

Opportunities

Strategic 

Objectives

ภาพอนาคตท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในด้านผลิตภณัฑ ์บริการ 
รปูแบบการท า รุกิจ ตลาด

ส่ิงท่ีองคก์รต้องบรรลุเพ ่อรกัษา
หร อท าให้เกิดความสามารถเพ ่อ
มัน่ใจในความส าเรจ็ระยะยาว

Environment 

Scanning

SWOT & Strategic Opportunities

หลกัสตูรใหม่ กลุ่มผูร้บับรกิารใหม่ 
ตลาดใหม่ สมรรถนะหลกัใหม่ 
ความสมัพนัธใ์หม่ นวตักรรม 

วธิกีารเรยีนรูใ้หม่

Strategic 

Advantage

Strategic 

Challenge







o

















Customer Engagement





















การประเมิน Student Engagement



• ความผกูพนัของบุคลากร ค อการท่ีบุคลากรทุ่มเท
เพ ่อบรรลเุป้าหมายขององคก์ร และใช้ความ
พยายามด้วยความระมดัระวงัแม้ไม่มีใครเหน็ ไม่มี
มีใครเฝ้าดู

• Powerful intervention for staff engagement
• Constructive feedback เม ่อเหน็โอกาสพฒันา
• Positive feedback เม ่อเหน็ท าส่ิงดี 

Workforce Engagement



PacRim

Rebel ไมอ่อก แต่ไมท่ างาน ปล่อยพลงัลบออกมา (คนพวกนี้
ไมค่วรเกบ็ไวใ้นองคก์ร)

Resentful obedience ท าตามเพราะความกลวั

Indifference compliance ท าตามระเบยีบและค าสัง่ของหวัหน้าทุกอย่างโดยไมค่ดิ
มาก

Willing cooperation ร่วมมอืดว้ยความเตม็ใจ

Heartfelt commitment willing ยนิดรีบัมอบโครงการส าคญั ตัง้ใจท าเตม็ที่

Creative excitement มอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหโ้ดยไมต่อ้งรอใหข้อ ไมไ่ดท้ าเพราะ
หน้าที ่ไมเ่คยรูส้กึถูกเอาเปรยีบ

พรทพิย ์อยัยมิาพนัธ,์ PacRim

ล าดบัขัน้ของความผกูพนั



Driver of Engagement Leadership’s Essential Role

Valued member Coach potential

Winning team Execute strategy

Meaningful work Create vision

Environment of trust Inspire trust, start from everyone, not expect from 
others

Workforce Engagement

พรทพิย ์อยัยมิาพนัธ,์ PacRim



Art of Leadership



Servant Leadership ผู้น าผู้รบัใช้

Leo ได้เดินทางกับหมู่คณะในฐานะคนรับใช้ที่ท่างานต่่าต้อย
ให้พวกเขา  เป็นคนคอยประคับประคองพวกเขาด้วยความ
มุ่งมั่นและเพลง เป็นคนที่มีกิริยาท่าทางพิเศษเหนือธรรมดา 
ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่ง Leo หายตัวไป หลังจากนั้น
กลุ่มก็ประสบกับความยุ่งเหยิงและการเดินทางก็ถูกปล่อย
ปละละเลย พวกเขาไม่สามารถท่าให้ส่าเร็จได้โดยไม่มี Leo

‘It is the law of service. He who wishes to live long must serve, but he who 
wishes to rule does not live long.’
‘Then why do so many strive to rule?’
‘Because they do not understand. There are few who are born to be masters; 
they remain happy and healthy. But all the others who have only become 
masters through endeavour, end in nothing.’



ผูน้ าผูร้บัใช ้(Servant Leadership)

เมื่อระบบพืน้ฐานเปล่ียนแปลง 
ทุกอย่างย่อมสัน่สะเทือนเลื่อนลัน่

กฎเกณฑเ์ก่าของการบริหารแบบบนลงล่างดัง้เดิม แบง่ชนชัน้ 
ระดบัการควบคมุจากภายนอกสงู ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

มนัถกูแทนท่ีด้วยการ “ควบคมุ” แบบใหม่ ท่ีเรียกว่า “ตวัดึงดดูประหลาด”
ผู้คนถกูดึงดดูเข้าหา และรวมตวัเข้าด้วยกนั

ท าให้พวกเขาถกูขบัดนัโดยแรงกระตุ้นภายในตวัพวกเขา
เพ่ือท าวตัถปุระสงคร่์วมให้ส าเรจ็ลุล่วง

ส่ิงน้ีเปล่ียนบทบาทของผู้บริหารไปเป็นผู้น าแบบผู้รบัใช้
ให้แรงบนัดาลใจ ดึงเอาส่วนท่ีดีท่ีสดุของผู้คนออกมาจากภายใน

ใช้พรสวรรคอ์นัโดดเด่นของทุกคนในทุกทางท่ีจ าเป็น



First Among Equals 
(Primus inter Pares)

ผู้เป็นเอก (primus) ได้ทดสอบและพิสูจน์ภาวะผู้น่า
ในหมู่เพื่อนที่มีความสามารถอยู่เนืองๆ



การพฒันาคือห้อง Lab ของผู้น า
คาถาสรา้งพลงัให้คนท างานค อ CIA 

 Challenge มอบงานทีท่า้ทายให้
 Innovation ใหโ้อกาสสรา้งนวตกรรม
 Autonomy ใหอ้สิระในการตดัสนิใจตามความเหมาะสม

4P ข้อคิดท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูน้ าในการให้โอกาสผูค้น
(1) Potential in the future, not performance in the past มองดศูกัยภาพใน

อนาคตของแต่ละคน มากกว่าผลงานทีผ่่านมาในอดตี
(2) Polite ask for help ขอความช่วยเหลอืดว้ยเหน็ในคุณค่าของบุคคลนัน้ ทีจ่ะ

มาร่วมสรา้งคุณค่าใหแ้ก่งานขององคก์ร 
(3) Passion ร่วมกนัมองหาว่าอะไรทีจ่ะสรา้งความใฝ่ฝันและแรงบนัดาลใจเพื่อ

ท างานชิน้นัน้ใหลุ้ล่วง แลว้ใชส้ิง่นี้เป็นตวัขบัเคลื่อน
(4) Pain point ตอ้งรูว้่าจุดจีด๊ของผูท้ีเ่ราจะมอบสิง่ทา้ทายใหน้ัน้คอือะไร ผูน้ าตอ้ง

รบัรูแ้ละขจดัเงื่อนไข ไม่ท าใหจุ้ดจีด๊นัน้มาท าลายพลงัของคนท างาน



การน าร่วม (Collective Leadership)

http://www.collectiveleadership.de/apex/cli/collective-leadership/

เปิดใจ จงูใจและเสรมิพลงัผูอ้ื่น มองหา
ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  เพือ่ความยัง่ยนื

สรา้งความไวว้างใจและ
ความเป็นปึกแผ่น 
เชือ่มโยงเครอืขา่ย ลง
มอืกระท าร่วมกนัให้
เหน็ผลลพัธท์ีจ่บัตอ้งได้

พฒันาศกัยภาพในการสรา้ง  
นวตกรรมเพือ่ความยัง่ยนื

ยอมรบัความแตกต่าง ประเมนิ 
humanity ในตวัเราและผูอ้ื่น เคารพกนั
และกนั ใคร่ครวญ ใส่ใจสมดุลภายใน

เชือ้เชญิใหน้ าความแตกต่าง
ของมมุมอง ประสบการณ์ 
เพือ่หาค าตอบทีด่กีว่า สรา้ง
วงรอบการใคร่ครวญและ
เรยีนรูไ้มส่ิน้สุด

เปิดตามองสถานการณ์ในภาพใหญ่ 
สรา้งเครอืขา่ยทีเ่กือ้หนุนกนัและกนั



สง่เสรมินวตกรรม
ในระบบงาน

เขา้ใจคน 
สรา้งผูน้ า

เห็นโอกาส
ในปัญหา

ใชข้อ้มลูรอบดา้น
ใชก้ารจัดการความรู ้

เพือ่สง่เสรมิจนิตนาการ

กลา้ take 
intelligent risk

รับรูแ้ละเขา้ใจผูร้ับผลงาน
ฝันใหผู้ร้ับผลงานไดร้ับสิง่ที่

ดกีวา่ปัจจุบัน

I-1 
การน า

I-2
กลยุท ์

I-3 ผู้ป่วย/ 
ผู้รบั

ผลงาน

I-5
ก าลงัคน

I-6 การ
ปฏิบติัการ

I-4 การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้

IV 
ผลลพั ์

ค่านิยม Visionary Leadership



Conversational Leadership & Organizational Learning

David Gurteen, https://www.slideshare.net/assocpm/an-introduction-to-conversational-leadership 

รปูแบบการท างานซ่ีงผูน้ าเข้าใจพลงัของการ
สนทนาและใช้การสนทนาเป็นหลกัในการ
ท างาน
1.พฒันา positive conversational habits
2. ฝึกฝน conversational methods
3. Bake conversation เข้าในทุกเรือ่งท่ีท า
4.ระดมพลเพื่อสรา้ง powerful conversation



Conversational Leadership & Organizational Learning

David Gurteen, https://www.slideshare.net/assocpm/an-introduction-to-conversational-leadership 

Conversational habits Conversational methods Bake in conversation

Transform meeting



Deep Democracy – An Awakener

• ประชาธิปไตยเชิงลึก คือการรบัฟังเสียงทุกเสียง ทัง้เสียงส่วนมาก เสียงส่วน
น้อย และเสียงผี

• ช่วยให้ผูค้นมองเหน็ ได้ยิน และเข้าใจกนัและกนั ด้วยแนวทางใหม่ๆ และลึกซ้ึง
• รบัรูแ้ละส ารวจความตึงเครียดและข้อขดัแย้งในกลุ่ม อย่างสรา้งสรรค ์ เปล่ียน

ประเดน็ท่ียากล าบากหรอือ่อนไหวสู่ประสบการณ์ท่ีเปิดกวา้งของกลุ่ม
• ท าให้มีข้อมูลท่ีกวา้งขวางขึน้เพื่อช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยให้เคลื่อนไปขา้งหน้า

ด้วยการรบัรูท่ี้ลึกซ้ึงใหม่ๆ (fresh insight) และแนวคิดส าหรบั “ขัน้ตอนต่อไป”



Deep Democracy – An Awakener

สงัเกตการสลบัขา้ง
ของตนเองและผูอ้ ืน่

สลบัสบัเปลีย่นขา้ง
อยา่งมสีตจินกระทัง่

ไดข้อ้สรปุ

หาขอ้สรปุในประเด็น
เชงิปฏบิตัจิาก insight 

ทีไ่ดร้ับ

วางกรอบและรับรูข้อ้สรปุ 
พยายามไมน่ าขึน้มาเป็น

ความขดัแยง้อกี

สงัเกตอารมณ์
ทีเ่ปลีย่นไป
และยอมรับ

เลอืกขา้งนัน้ แสดง
การสนับสนุน สือ่สาร
กบัตนเองวา่เป็นการ
เลอืกชัว่คราว

สงัเกตวา่เรา
เลอืกอยูข่า้งไหน

ขอฉันทามตวิา่จะ
พดูคยุและใชข้อ้
ขดัแยง้นัน้มาเรยีนรู ้

สงัเกตวม่ี
ขอ้ขดัแยง้

กลา้น าขอ้ขดัแยง้
มาพจิารณา



Mindset
Mental Model

Paradigm
Core Values

Culture



Mindset, Mental Model, Paradigm, Core Values, Culture

Mindset (จิตส านึก): มมุมอง ความเช่ือ ความคิด ท่ีฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของ
แต่ละบคุคล

Mental Model (โลกทศัน์): ความเช่ือ สมมติฐานท่ีฝังลึก ท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ท าความเข้าใจโลก หรือการกระท าของบคุคล

Paradigm (กระบวนทศัน์): กรอบความคิด ระบบคิด แบบของการคิด ท่ีกลุ่ม
คนใช้ในการมองโลก หรือจดัระบบสงัคม หรือศึกษาเร่ืองใดเรื่องหน่ึง

Core Values (ค่านิยมหลกั): ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีฝังลึกอยู่ในองคก์ร 
หรือองคก์รพยายามปลูกฝังให้เกิดขึน้ในสมาชิกทุกคน เพ่ือให้เกิดผล
การด าเนินการท่ีดี

Culture (วฒันธรรม): ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ พฤติกรรม กลุ่มความคิด ท่ี
หมู่คณะมีร่วมกนั มีการถ่ายทอด ยอมรบัและปฏิบติัโดยไม่ต้องคิด





(1) ฝึกใจใหน้ิง่ สงบ และชา้ลง 
(2) ฝึกวางความเชือ่ขอ้สรปุเกา่ๆ หอ้ยแขวนสมมตฐิานเกา่ แลว้ส ารวจความ

เป็นไปไดอ้ืน่ๆ 
(3) ตัง้ค าถามกับปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้และสบืคน้สาเหตดุว้ยการถาม “ท าไม” 
(4) ฝึกเลา่เรือ่งใหเ้ห็นภาพ 
(5) วาดเสน้ความสัมพันธ ์ใหเ้ห็นภาพความคดิทีเ่ป็นนามธรรมในหัว
(6) เปิดใจและคดิดว้ยกันเพือ่เตมิเต็มใหแ้กก่ัน 

ฝ กฝน  าใน สู่ Systems Thinking

React

Anticipate

Design

Transform



 ั้นบนัได องการอนุมาน

การฝ กป ิบ ัิเพื อเ า้ใจ mental model 

 องกนัและกนั

Mental Models

การ อบค า ามในระดบั mindset



Mindset ท่ีเป็นอปุสรรคต่องานคณุภาพ

คณุภาพเป็นการเพ่ิมภาระงาน
คณุภาพคืองานเอกสาร
คณุภาพท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
ท าคณุภาพแล้วไม่ได้อะไร
คณุภาพเป็นหน้าท่ีของบางคน
อยากให้ท าอะไรกบ็อกมา
อยู่อย่างเดิมกดี็แล้ว
“ฉัน” หรือ “งานของฉัน” ส าคญักว่า “ลกูค้า”



Signs of a Weak 
Culture of Quality

https://asq.org/culture-of-quality/



Modern Model “ประเมินเพ ่อการเรียนรู้และพฒันา”

การประเมินแบบด้ังเดิม การประเมินเพ่ือการพัฒนา
ทดสอบ model สนับสนุนนวัตกรรมและการปรับใช้

มีผลการตัดสินชัดเจน ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือสร้างการเรียนรู้

วัดความส่าเร็จกับเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ สร้างกลไกการวัดและเฝ้าติดตามใหม่ๆ เม่ือเป้าหมายเปลี่ยนไป

ผู้ประเมินจากภายนอก อิสระ การวัดชัดเจน เป็นโค้ช เป็นส่วนหนึ่งของทีม 

ผู้ประเมินใช้มุมมองของตน เป็นผู้ควบคุมการ
ประเมิน

ผู้ประเมินร่วมมือกับผู้ท่ีจะด่าเนินการเปลี่ยนแปลงออกแบบ
กระบวนการประเมิน

ใช้ตรรกะเหตุและผลท่ีเป็นเส้นตรง ตรวจจับพลวัต การพ่ึงพิงและเช่ือมโยงกัน

มุ่งขยายใช้ผลการประเมินในวงกว้าง มุ่งสร้างความเข้าใจท่ีมีความเฉพาะกับบริบท

ควบคุม หาผู้เป็นจุดอ่อน เรียนรู้ท่ีจะตอบสนองการคลี่คลายอยา่งมีกลยุทธ์

บรรยากาศของความหวาดกลัวที่จะล้มเหลว สนับสนุนความอยากที่จะเรียนรู้ นวัตกรรม
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Evaluation “จะรบัรูก้ารบรรลุเป้าหมายของระบบคณุภาพน้ีอย่างไร”
Learning “จะแปลความหมายของข้อมลูและน าไปใช้ในการพฒันาหร อ

ปรบัปรงุอะไรได้บ้าง”
Innovation “มีตวัอย่างของนวตกรรมเชิงระบบงานอะไรบ้าง”
Integration “จะบูรณาการกบัใครบ้าง”
Monitoring “จะมีการปรบัวิ ีการ monitor progress อย่างไร”
Roadblock “จะฟันผา่อปุสรรคในองคก์รอย่างไร”
Collaboration “จะสรา้งความรว่มม ออยา่งสรา้งสรรคอ์ย่างไร”
New Meaning “จะหาความหมายใหมข่องงานอย่างไร”
Energetic “จะสรา้งความฮึกเหิมในการรว่มม อเพ อ่ยกระดบัให้ดีขึน้อยา่งไร”
Systematic “จะท าให้เป็นระบบมากขึน้ได้อย่างไร” 
Spread “จะขยายผลให้กว้างขึน้อย่างไร”

ตวัอย่างค าถามเพ ่อการพฒันาส าหรบันักบริหารคณุภาพ





พลงัภายใน องทุกคน

รูปที่   พลังภายใน    ประการ  ทศพละ 

   พลังจิตส านึก

   พลังสมาธิ    พลังจินตนาการ

   พลังสติ    พลังสุนทรียทัศน์

   พลังศรัทธา    พลังสัง ะ

   พลังวิริยะ    พลังเมตตา

   พลังป ญญา

ศ.นพ.ประเวศ วะส ี18th HA National Forum: Inner Power, Together We Can, มนีาคม 2560




