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การมุงเนนลูกคา

ตามแนวทาง TQA
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7. ผลลัพธ
ทางธุรกิจ

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ

โครงรางองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย



การจัดการโดยใช
ขอมูลจริง

การน
ําองคกรอยางม

ี
วิสัยท

ัศน


คานิยม เกณฑ และผลลัพธ

ของการบริหารจดัการตาม TQA



ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา
• Performance & Quality judged by customers

• Good organization = high quality product and service

• Great organization = deliver product and service that 

customers want and willing to pay for   

• เขาใจความตองการของลูกคาในปจจุบัน

• ทันตอการเปลี่ยนแปลงของลูกคาและแนวโนมตลาดในอนาคต

• สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา

• มุงมั่นในการกําจัดความไมพึงพอใจของลูกคา

• สรางความแตกตางอยางเหนือชั้น



ผลิตภัณฑและบริการหลัก และกลไกสงมอบใหลูกคา

วัฒนธรรม จุดประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมที่ประกาศไว

ภาพรวมของพนักงาน กลุม ประเภท ระดับการศึกษา

เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

กฎหมาย ขอบังคับ ขอบังคับทางดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการไดรับการรับรอง หรือการจดทะเบียนมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเงินและผลิตภัณฑ

ก. สภาพแวดลอมขององคกร

ลักษณะองคกร

What are your key?What are your key?



โครงสรางองคกรและระบบธรรมาภิบาล ความสัมพันธของการ
รายงานระหวางกรรมการธรรมาภิบาล ผูนําระดับสูง และองคกรแม
กลุมลูกคา กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาดที่สําคัญ  ความ
ตองการและความคาดหวังที่สําคัญในผลิตภัณฑบริการและการ
ปฏิบัติการ
ประเภทและบทบาทของผูสงมอบและผูจัดจําหนายในกระบวนการ
สรางนวัตกรรม และความตองการที่สําคัญที่สุด ของ Supply Chain
ความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา ผูสงมอบ และกลไก การ
สื่อสารระหวางกัน

ข. ความสัมพันธระดับองคกร

1. ลักษณะองคกร

What are your key?What are your key?



ลําดับการแขงขัน ขนาดและการเติบโต จํานวนและประเภท ของ

คูแขง

ปจจัยหลักในการชนะคูแขง และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผล

ตอสถานะการแขงขันและโอกาสดานนวัตกรรม

แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันในอุตสาหกรรม

เดียวกัน  และการเปรียบเทียบกระบวนการที่คลายกันใน

อุตสาหกรรมอื่น และขอจํากัดในการหาขอมูล

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

2. ความทาทายตอองคกร

What are your key?What are your key?



ข. บริบทเชิงกลยุทธ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยทุธ ดานธุรกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ และทรัพยากรบคุคลและที่สงผลกระทบตอความยั่งยืน
ขององคกร

วิธีรักษาระดับการปรับปรุงผลการดําเนินการและการเรียนรู

วิธีประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ

2. ความทาทายตอองคกร

What are your key?What are your key?



ใครคือลูกคาของเรา

• ผูปวยและญาติ

• โรงพยาบาลที่สงตอ



แบงกลุมผูปวยอยางไร

• ผูปวยนอก ใน ฉุกเฉิน

• การจายเงิน

– จายเงินเอง ประกันชีวิต

– สวัสดิการขาราชการ รัฐวิสาหกิจ

– สุขภาพถวนหนา

– อื่นๆ

• ตามภูมิศาสตร- 14 จังหวัดภาคใต
• ความรุนแรงของโรค

– โรคตติยภูมิ



ลูกคา

Customers 
• ความตองการของลูกคา

• ในมุมมองของลูกคา, feed back จากลูกคา
• ความตองการของลูกคา ไมใช ของผูผลิตหรือผูใหบริการ

• ไมเขาใจความตองการ ผลิตภัณฑและบริการ ไมเปนที่พอใจ ไมประสบ

ความสําเร็จ ขาดทุน



ความตองการของผูปวย
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หมวด 3 การมุงเนนลูกคา 

• ในหมวดการมุงเนนลูกคา เปนการตรวจประเมิน

– วิธีการที่องคกรสรางความผูกพันกับลูกคา เพื่อความสําเร็จดานตลาดในระยะยาว 

– กลยุทธในการสรางความผูกพันนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสรางวัฒนธรรมที่มุงเนน

ลูกคา 

– วิธีการที่องคกรรับฟง “เสียงของลูกคา” และใชสารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและ

คนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรม
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3.1 ความผูกพันของลูกคา : องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความผูกพัน

กับลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความสัมพันธ (50 คะแนน)
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ก. ผลิตภัณฑ และการสนับสนุนลูกคา

• (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดและสรางนวัตกรรมให

ผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการ และทําใหเหนือกวาความ

คาดหวังของกลุมลูกคาและสวนตลาด (ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร) 

รวมทั้งวิธีการคนหาและสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ เพื่อดึงดูดลูกคา

ใหมและสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับลูกคาในปจจุบัน (*)
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• (2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกลไกที่สําคัญ เพื่อสนับสนุน

ใหลูกคามาใชผลิตภัณฑ และสามารถสืบคนสารสนเทศ รวมทั้งทํา

ธุรกรรมกับองคกร วิธีการที่สําคัญในการสนับสนุนลูกคา รวมทั้งกลไกที่

สําคัญในการสื่อสารมีอะไรบาง วิธีการและกลไกเหลานี้มีความแตกตาง

กันอยางไรระหวางลูกคา กลุมลูกคา หรือสวนตลาดแตละกลุม องคกรมี

วิธีการอยางไรในการระบุขอกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนลูกคา 

องคกรมั่นใจไดอยางไรวาขอกําหนดดังกลาวไดถายทอดไปยังทุกคน

และทุกกระบวนการที่เกี่ยวของในการสนับสนุนลูกคาเพื่อนําไปปฏิบัติ
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• (3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหแนวทางในการกําหนดและสราง

นวัตกรรมใหผลิตภัณฑ รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนลูกคาทันตอ

ทิศทางและความตองการของธุรกิจอยูเสมอ
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ข. การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคา
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• (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อทําให

มั่นใจวาลูกคาไดรับประสบการณที่ดีอยางคงเสนคงวา และสงผลตอ

ความผูกพัน ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและระบบ

การพัฒนาบุคลากรและผูนําเกื้อหนุนวัฒนธรรมนี้อยางไร
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• (2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางและจัดการความสัมพันธกับ

ลูกคาเพื่อ  ใหไดลูกคาใหม  ตอบสนองความตองการและทําให

เหนือกวาความคาดหวังในแตละขั้นตอนของวงจรชีวิตของการเปน

ลูกคา เพิ่มความผูกพันกับองคกร
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• (3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหแนวทางในการสรางวัฒนธรรม

ที่มุงเนนลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคาทันตอทิศทางและความ

ตองการของธุรกิจอยูเสมอ
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3.2 เสียงของลูกคา: องคกรมีวิธีการอยางไรในการ

เสาะหาและใชสารสนเทศจากลูกคา
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ก. การรับฟงลูกคา 

• (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟงลูกคา เพื่อใหไดสารสนเทศและ

ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการสนับสนุนลูกคาที่สามารถ

นําไปใชตอได วิธีการรับฟงดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไร ระหวาง

ลูกคา กลุมลูกคา หรือสวนตลาด รวมทั้งมีความแตกตางกันอยางไร 

ภายในวงจรชีวิตของการเปนลูกคา องคกรมีวิธีการอยางไรในการติดตาม

ความคิดเห็นของลูกคาในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ การสนับสนุน

ลูกคา และการทําธุรกรรม เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงทีและ

สามารถนําไปใชตอได
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• (2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟงลูกคาในอดีต ลูกคาในอนาคต 

และลูกคาของคูแขง เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชตอได และ

เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การสนับสนุนลูกคา และ

การทําธุรกรรม (*)
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• (3) องคกรมีวีธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา และ

ทําใหมั่นใจวากระบวนการจัดการขอรองเรียนทําใหขอรองเรียนไดรับ

การแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล กระบวนการจัดการขอ

รองเรียนของลูกคาทําใหเรียกความเชื่อมั่นของลูกคากลับคืนมา รวมทั้ง

สรางเสริมความพึงพอใจและความผูกพันไดอยางไร ระบบการจัดการ

ขอรองเรียนขององคกรทําใหเกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรยีน 

เพื่อนําผลไปใชปรับปรุงทั่วทั้งองคกร และโดยคูความรวมมืออยางเปน

ทางการไดอยางไร (*)
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา
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• (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจและความ

ผูกพันของลูกคา วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรระหวางลูกคา 

กลุมลูกคา และสวนตลาด การวัดดังกลาวใหสารสนเทศ

ที่สามารถนําไปใชตอบสนองใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา และ

สรางความผูกพันกับลูกคาไดอยางไร วิธีการประเมินสงเสริมใหเกิดการ

รวบรวมและวิเคราะห เพื่อนําผลไปใชปรับปรุงทั่วทั้งองคกร และโดย

คูความรวมมืออยางเปนทางการไดอยางไร (*)
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ค. การวิเคราะหและใชขอมูลลูกคา



• (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของลูกคา ตลาด และ

ผลิตภัณฑ เพื่อกําหนดกลุมลูกคาและสวนตลาด ทั้งในปจจุบันและ

อนาคต องคกรไดคํานึงถึงลูกคาของคูแขงหรือลูกคาที่พึงมีในอนาคต

ตามที่จําแนกไวแลวอยางไร องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดลูกคา 

กลุมลูกคาและสวนตลาด เพื่อชักชวนใหมาซื้อและใชผลิตภัณฑทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต
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• (3) องคกรใชสารสนเทศของลูกคา ตลาด และผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุง

ดานการตลาด สรางวัฒนธรรมที่มุงเนนลูกคา และระบุโอกาสในการ

สรางนวัตกรรมอยางไร

• (4) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหแนวทางในการรับฟงลูกคา การ

ประเมินความพึงพอใจความไมพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา 

รวมทั้งการใชขอมูลลูกคาใหทันตอทิศทางและ

ความตองการของธุรกิจอยูเสมอ
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ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจ ความภักดี

• ผลการรักษาพยาบาลที่ดี ไมมีผลแทรกซอน

• การเขาถึงการบริการ

• คุณภาพการบริการ พฤติกรรมการบริการ











Get Results

Be Valued

Motivated 

People

Efficient 

Processes

Customers

Leadership

Strategies

Integrated management system เพื่อบรรลุผลสําเร็จ

มีระบบขอมูลที่สะทอนสภาพที่แทจริงของการทํางาน



สวัสดี

89


