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ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ด าเนินการอยู่ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจยกระดับพัฒนาตนเอง
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจ ส่วนที่ 2 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนที่ 
3 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถศึกษาพร้อมจัดท าเอกสารด้วย
ตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้น าไปสู่การยกระดับศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทน ำ 

 

การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีระบบ
การจัดการภายในองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน
ตลอดจนการวางแผนและการน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป  

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
ในการด าเนินธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้พัฒนาและจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นหลักการ
ด าเนินธุรกิจ  

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ก าหนดขึ้นโดยน า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award: TQA) ปี 
2561 – 2562 และหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ประกอบด้วย แนวทาง (Approach-A) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  (Deployment-D)  
การเรียนรู้ (Learning-L) และการบูรณาการ (Integration-I) มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน 

จากโครงร่างองค์กร  กระบวนการในการด าเนินการขององค์กรประกอบด้วย 
7 หมวด ได้แก่ 1. การน าองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้า  
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 7. ผลลัพธ์ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ครั้งนี้ ได้น าเอาหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมินกระบวนการของหมวดที่ 
1-6 แล้ว เพื่อให้การด าเนินการในแต่ละหมวดสมบูรณ์ด้วยตนเองและเป็นไปตามวงจร    
ADLI
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เกณฑ์มำตรฐำนคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
 

หมวด 1 : กำรน ำองค์กร 200 คะแนน 

1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
1.1.1 การชี้น าทิศทางองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
1.1.2 การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร 
1.1.3 การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตของ

องค์กร 
1.1.4 การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันของ

ลูกค้า 
1.1.5 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคลากร 
1.1.6 มีการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรภายในองค์กร 

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2.1 องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จริยธรรม 
1.2.2 องค์กรมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
1.2.3 ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.2.4 องค์กรมีการก าหนดแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 2 : กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 100 คะแนน 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 
2.1.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
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2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร 

2.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.2.2 การน าแผนปฏิบตัิการที่จัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กร 

2.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 3 : กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 150 คะแนน 

3.1 เสียงของลูกค้ำ 
3.1.1 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า 
3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าขององค์กร

เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าของตนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
คู่แข่งขัน 

3.1.3 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของตลาด 

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
3.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่รักษาลูกค้า

เก่าและเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า 
3.2.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

3.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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หมวด 4 : กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 100 คะแนน 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
4.1.1 การวัดผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ขององค์กร 
4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้  
4.2.1 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตจากผลการวิเคราะห์และ

ทบทวนผลการด าเนินงาน 
4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4.2.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงานอื่น 
4.2.4 ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร 
4.2.5 ระบบการคัดเลือกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์กร 

4.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 200 คะแนน 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 
5.1.1 การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและแผนอัตราก าลังบุคลากร 
5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรของ

องค์กร 
5.1.3 การจัดโครงสร้างบุคลากรขององค์กรที่ เอื้อต่อการด าเนินงานของ

พนักงาน 
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5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อผลการด าเนินงานที่ดีของ
บุคลากร 

5.1.5 มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร  
5.2.1 กระบวนการค้นหาองค์ประกอบในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานขององค์กร 
5.2.3 มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานบุคลากรเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงาน

ที่ดีขององค์กร 
5.2.4 มีการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
5.2.6 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนา 
5.2.7 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

5.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 6 : กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 250 คะแนน 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
6.1.1 การพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการต้อนรับ

ลูกค้าที่มาใช้บริการขององค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท า
กระบวนการท างานนั้นขึ้นมา 

6.1.2 การสร้างระบบควบคุมและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า การบริการ
ต้อนรับลูกค้าขององค์กร 
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6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 
6.2.1 ระบบการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า  

การบริการต้อนรับลูกค้า 
6.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะฉุกเฉินของ

การด าเนินงาน 

6.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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คะแนนเกณฑ์คุณภำพ 
 

หมวดคุณภำพ ค่ำตัวคูณ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

1 การน าองค์กร 20/11 200 
2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5/3 100 
3 การมุ่งเน้นลูกค้า 15/7 150 
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5/4 100 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร 20/13 200 
6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 5 250 

คะแนนรวมทั้งหมด  1000 
 
กำรพิจำรณำให้คะแนนตัวชี้วัด 

 

คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดย่อย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับที่ 1 ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ  คะแนน =  0 คะแนน 

ระดับที่ 2 มีการด าเนินการเพียงเล็กน้อย  คะแนน =  3 คะแนน 

ระดับที่ 3 มีการด าเนินการบางสว่น แต่ยังไม่สมบูรณ์  คะแนน =  5 คะแนน 

ระดับที่ 4 มีการด าเนินการเป็นส่วนใหญ่แล้ว  คะแนน =  8 คะแนน 

ระดับที่ 5 มีการด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์  คะแนน = 10 คะแนน 
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กำรพิจำรณำให้คะแนนกำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ในหมวดคุณภาพ 1-6 แต่ละหมวดจะมีการให้คะแนนการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งมีคะแนน 10 คะแนน โดยใช้แนวทางในการ
พิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

“กระบวนกำร” หมำยถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนอง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ (ADLI) 
ประกอบด้วย แนวทาง (Approach-A) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment-D) 
การเรียนรู้ (Learning-L) และการบูรณาการ (Integration-I) รายงานป้อนกลับของ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปัจจัยเหล่านี้ 
คะแนนส าหรับหมวดกระบวนการเป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินการโดยรวม ซึ่ง
พิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 ดังนี้ 

แนวทำง (Approach-A) 

 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์และสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานขององค์กร 

 ความมีประสิทธิภาพของการใช้วิธีการต่าง ๆ ขององค์กร 

 ระดับของแนวทางนั้นน าไปใช้ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
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กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ (Deployment-D) 

 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อที่มี
ความเกี่ยวข้องและส าคัญต่อองค์กร 

 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

กำรเรียนรู้ (Learning-L) 

 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 

 การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ
แนวทางผ่านการสร้างนวัตกรรม 

 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 

บูรณกำร (Integration-I) 

 การบูรณาการแนวทางที่ใช้ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
ความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ 
ในเกณฑ์หมวดกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) 

 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและ
กัน ทั้งระหว่างกระบวนการ และระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร 

 การบูรณาการแผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ 
และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร 
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วิธีกำรกำรค ำนวณคะแนน 

การค านวณคะแนนในแต่ละหมวดคุณภาพ ให้น าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยใน
หมวดมารวมกัน คูณด้วยค่าตัวคูณของหมวด ดังสมการ 
 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น  

ผู้ประกอบธุรกิจได้ผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดย่อยในหมวดที่ 1 = 88 คะแนน จะได้
คะแนนหมวด 1 = 88 X (20/11) = 160 คะแนน  
 
กำรจัดเกรดคุณภำพ 
 

คะแนนรวม 6 หมวด เป็น 1,000 คะแนน จัดเกรดคุณภาพได้ ดังนี้ 
 

เกรดคุณภาพ ระดับคะแนน คุณภาพของระบบการบริหารจัดการ 
A ≥ 900 ดีเลิศ 
B ≥ 800 แต่ไม่ถึง 900 ดีมาก 
C ≥ 700 แต่ไม่ถึง 800 ดี 
D ≥ 500 แต่ไม่ถึง 700 พอใช้ 
E น้อยกว่า 500 ปรับปรุง 

 

คะแนนหมวด 1 =   ผลรวมของคะแนนของ  X  ค่ำตัวคูณหมวด 1 
 แต่ละตัวชี้วัดย่อยหมวด 1  
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ส่วนที่  1 
 

รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ
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รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
 

หมวด 1 
กำรน ำองค์กร 

 
วิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กร
สื่อสารกับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน 
 

1.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
เกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นการประเมิน

บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการชี้น าและท าให้องค์กรมีความยั่งยืน รวมทั้งวิธีการที่สื่อสาร
กับบุคลากร 

1.1.1 กำรชี้น ำทิศทำงองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม  

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร และลูกค้า ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
องค์กร 

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายที่มีลักษณะกว้าง ๆ เป็นความ
ต้องการในอนาคต โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้ เป็นข้อความทั่วไป ซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจ 
เป็นความมุ่งหมายในสถานภาพที่เราจะไปเป็นหรือไปอยู่ ณ วันหนึ่งในอนาคตที่องค์กรมุ่งหมาย 
มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคต 
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พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
เป็นกรอบในการด าเนินงานหลักเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

ค่ำนิยม (Values) คือ สิ่งที่องค์กรถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้
เป็นเป้าหมายขององค์กรและปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรยึดถือเป็นเป้าหมายในการท างาน 

1.1.2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมขึ้นในองค์กร 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร 

1.1.3 กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และกำรพัฒนำผู้บริหำรใน
อนำคตขององค์กร 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการด าเนินการวางแผนพัฒนา
ผู้บริหารในอนาคตขององค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน 

1.1.4 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกรเพื่อส่งเสริมควำม
ผูกพันของลูกค้ำ 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ให้กับบุคลากรเพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และเสริมสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า 

1.1.5 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคลำกร 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรจะมี 2 ระดับ ทั้ง
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ 
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1.1.6 มีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรภำยในองค์กร 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ

บุคลากร โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและมีลักษณะสองทิศทาง และ
รวมถึงการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร 

 
1.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

เกณฑ์คุณภาพการก ากับดูแลองค์กร เป็นการประเมินว่าองค์กรได้ด าเนินการ
อย่างไรในการจัดการดูแลองค์กรให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม และรวม
ไปถึงการสนับสนุนชุมชนและสังคม 

1.2.1 องค์กรมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรม 

ผู้บริหารระดับสูง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายขององค์กร รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของ
องค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร 

1.2.2 องค์กรมีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
องค์กรมีการเก็บหลักฐานการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อ

สามารถน ามาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 

1.2.3 ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในเรื่องระบบการก ากับดูแลองค์กรในด้าน
การเงิน และระบบการป้องกันการทุจริต และรวมถึงการปราบปรามทุจริตหากเกิดขึ้นในองค์กร 
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1.2.4 องค์กรมีกำรก ำหนดแผนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
องค์กรมีวิธีการในการสนับสนุนชุมชนขององค์กร โดยวิธีการก าหนด

กิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมต่อสังคม 
 

1.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 1 การน าองค์กร จะต้องถูกประเมินในลักษณะของ

กระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุมคุณภาพ
จะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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หมวด 2 
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์

 
ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท า

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 

 
2.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 

เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ เป็นการประเมินว่าองค์กรได้มี
กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างไร โดยค านึงถึงสิ่งที่ส าคัญในการวางแผนหรือไม่ 
ได้แก่ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กรว่าเป็นอย่างไร 
และพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด าเนินงานขององค์กรสามารถเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางธุรกิจได้ รวมไปถึงการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

องค์กรต้องจัดให้มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
จุดที่องค์กรยังไปไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึงในระยะเวลาที่ก าหนด 

กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง การวางแผนระยะ
ยาวขององค์กรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดที่องค์กรต้องการจะเป็น 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดัน
ต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจาก
แรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทายเชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร 
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ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความ
ได้เปรียบที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันทั้งปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับ
องค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจากสมรรถนะหลักของ
องค์กร (Core Competency) 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่เราท าได้ดีกว่าเหนือคู่แข่งขัน และ
หรือท าให้เราแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน เป็นสิ่งที่ยากต่อการเลียนแบบ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้าง
คุณค่าต่อลูกค้า 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ 
ความสามารถในการแข่งขันและการได้เปรียบทางธุรกิจ 

แผนปฏิ บั ติ ก ำ ร  (Action Plan) หมายถึ ง  แผนการด า เนิ นกา รที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งองค์กรใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นระยะยาว 

2.1.1 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร 
องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แล้ว

หาแนวทางในการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

2.1.2 กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรเพื่อใช้ก ำหนดกลยุทธ์
ขององค์กร 

องค์กรมีแนวทางในการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการวางรากฐานข้อมูล 
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2.1.3 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
องค์กรมีการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการยกระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างไร  
 
2.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

เกณฑ์คุณภาพด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการประเมินว่าองค์กรได้
พิจารณาถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ถ่ายทอดสู่การด าเนินงาน การเลือก
รูปแบบและวิธีการวัดผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ให้ตรงกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

2.2.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิง        
กลยุทธ ์

องค์กรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน และจัดท าแนวการปฏิบัติการขององค์กรให้มีการเข้าถึงได้อย่างง่าย 

2.2.2 กระบวนกำรน ำแผนปฏิบัติกำรที่จัดท ำขึ้นไปใช้ในองค์กร 
องค์กรมีการสร้างนโยบายหรือแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการที่ได้

จัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการภายในองค์กร 

 
2.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะต้องถูกประเมินใน
ลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจร
ควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 
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Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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หมวด 3 
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

 
ในหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้น

ลูกค้าในด้านการค้นคว้าความพอใจและไม่พอใจและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า
ระหว่างของตนและคู่แข่งขัน การจัดท าแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลาด 
การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการเรียกร้องการบริการของลูกค้า 

 
3.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนเสียงของลูกค้ำ (Voice of Customer) 

เกณฑ์คุณภาพด้านเสียงของลูกค้าเป็นการประเมินว่าองค์กรมีการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อทราบถึงข้อมูลตอบกลับ (Feedback) 
ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคู่แข่ง น าข้อมูลที่
ตอบกลับจากลูกค้ามาสรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อเสนอแนะจากลูกค้าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

3.1.1 กระบวนกำรค้นคว้ำหำควำมพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ 
องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจและไม่

พอใจในการใช้บริการของลูกค้าต่อองค์กรของตนด้วยวิธีการใด มีการประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาของผลการแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า 

3.1.2 กระบวนกำรค้นหำควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้ำของ
องค์กรเปรียบเทียบกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำของตนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

องค์กรมีวิธีการในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการรับ
ข้อมูลของคู่แข่งและมีแนวทางในการเปรียบเทียบการบริการลูกค้าระหว่างตนและคู่แข่ง เพื่อ
ทราบระดับความส าเร็จในการมุ่งเน้นลูกค้า 
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3.1.3 กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

องค์กรมีแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามหรือการสอบถามเพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม 
โดยมีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศ อาทิ การออกแบบสอบถาม การใช้สื่อในการประเมินความ
ต้องการของสินค้าโดยมีเงื่อนไขที่ไม่รบกวนการได้รับบริการของลูกค้าจนเกิดความไม่พึงพอใจ 

3.1.4 กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้รับเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 

องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

 
3.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำ 

เกณฑ์คุณภาพด้านความผูกพันของลูกค้าเป็นการประเมินว่าองค์กรมีวิธีการ
ในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการจัดท าฐานข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ยังคงใช้
บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการศึกษาตลาดธุรกิจที่มีผลกระทบกับองค์กร เพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนการตลาด รวมทั้งวิธีการจัดการ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยองค์กรต้องมีการ
วิเคราะห์สาเหตุ การด าเนินการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า 
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3.2.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อให้ได้ลูกค้ำใหม่รักษำ
ลูกค้ำเก่ำและเพิ่มควำมผูกพันกับลูกค้ำ 

องค์กรมีแนวทางจัดท ากระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและวิธีการสร้างความเข้าใจ
ในองค์กรของตนในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า 
และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าที่เหมาะสม ไม่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร 

3.2.2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
องค์กรมีแนวทางจัดท ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

โดยมีล าดับขั้นตอนในการเรียกร้องและมีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้เหมาะสม
ตามความต้องการของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

3.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า จะต้องถูกประเมินในลักษณะ

ของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุม
คุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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หมวด 4 
กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
การจัดการความรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าองค์กรมีวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ 

จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ความรู้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการทบทวนข้อมูลมาใช้ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

 
4.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำร

ด ำเนินกำรขององค์กร 
เกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน

ขององค์กรนี้เป็นการประเมินวิธีในการวัด วิเคราะห์ และการน าผลมาใช้เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินการในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องมีกระบวนการในการเลือก
ตัววัดผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ และปรับปรุงการด าเนินงาน 

4.1.1 กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรวำงแผนเชิง 
กลยุทธ์ขององค์กร 

องค์กรมีการวางระบบการด าเนินงานที่เป็นแบบแผน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 

4.1.2 กำรเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 
องค์กรมีการเลือกใช้ตัวชี้วัดเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน 

และการน าผลมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินการในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร 
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4.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้  และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.2.1 กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตจำกผลกำรวิเครำะห์
และทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 

องค์กรมีการจัดการด้านสารสนเทศที่สามารถคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตเพื่อน ามาวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานในองค์กรได้ 

4.2.2 ระบบกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อกำรปรับปรุ งผลกำร
ด ำเนินงำน 

องค์กรมีระบบการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผล
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการน าผลมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินการในทุก
ระดับและทุกส่วนงานขององค์กร 

4.2.3 ระบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร และระหว่ำงหน่วยงำน
อื่น 

องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเอง หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอื่น 

4.2.4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
องค์กรควรมีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสม มีคุณภาพ

และมีความพร้อมใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร พันธมิตร หรือลูกค้า 

4.2.5 ระบบกำรคัดเลือกเพื่อควำมมั่นใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศขององค์กร 

องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการจัดการเพื่อให้องค์กรมีฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ที่ใช้มีคุณภาพ คือมีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
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4.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
จะต้องถูกประเมินในลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุม
คุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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หมวด 5 
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

 
หมวดการมุ่งเน้นบุคลากรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความสามารถขององค์กร

ด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากร รวมถึงความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อม
การท างานที่ก่อให้เกิดการด าเนินการที่ดี 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวิธีการสร้างความผูกพัน การจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร 

 
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 

5.1.1 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและแผนอัตรำก ำลัง
บุคลำกร 

องค์กรมีแนวทางการประเมินความต้องการด้วยวิธีการใดบ้างเพื่อให้
ทราบถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจาก
ทราบถึงผลการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

5.1.2 กำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บุคลำกรขององค์กร 

องค์กรมีขั้นตอนในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรเข้ามาในองค์กร 
และมีแนวทางในการรักษาบุคลากรขององค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
มีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง เช่น การลงประกาศในเว็บไซต์ การลงประกาศในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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5.1.3 กำรจัดโครงสร้ำงบุคลำกรขององค์กรที่เอื้อต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของพนักงำน 

องค์กรมีการจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่และความสามารถของบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเอื้อต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

5.1.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เอื้อต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกร 

องค์กรมีการด าเนินการจัดท าสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร เช่น 
การจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้มี
ความสบาย และปลอดภัยในการท างาน เพื่อเอื้อต่อผลการด าเนินงานที่ดีของบุคลากร 

5.1.5 มีกำรจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 
องค์กรมีการออกแบบ บริหารการจัดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ และ

ด าเนินการนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร และ
สอดคล้องกับทิศทางการท างานขององค์กร เช่น การท าประกันสังคม การก าหนดวันหยุดงาน 

 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 

5.2.1 กระบวนกำรค้นหำองค์ประกอบในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร 

องค์กรมีการจัดหาวิธีการ กระบวนการในการค้นหาและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถด าเนินงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพ 
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5.2.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนขององค์กร 

องค์กรมีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 

5.2.3 มีระบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรเพื่อสนับสนุนผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขององค์กร 

องค์กรมีแนวทางในการสร้างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานในการ 
ชี้วัดคุณภาพของบุคลากรในองค์กรจากผลการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานที่ดี
ขององค์กร 

5.2.4 มีกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
องค์กร 

องค์กรมีการด าเนินการจัดการประเมินความผูกพัน และความพึง
พอใจของบุคลากรในการท างานร่วมกับองค์กร และมีแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาจากผล
การประเมิน 

5.2.5 กำรสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรในระดับต่ำง ๆ 
องค์กรมีวิธีการใดบ้างในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรใน

ระดับต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา  

5.2.6 กำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำ 

องค์กรมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เช่น การประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานในด้าน
คุณภาพการด าเนินงาน และความพึงพอใจในการด าเนินงานของบุคลากร 
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5.2.7 กำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร 
องค์กรมีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในองค์กรได้

อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์การท างาน และผลการด าเนินงานของบุคลากร 
 

5.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร จะต้องถูกประเมินใน

ลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจร
ควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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หมวด 6 
กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 

 
เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในด้านการค้นหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มเวลา และการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างของตนและคู่แข่ง การจัดท าแนวทางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลาด การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนความพร้อมและ
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

 
6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน 

การออกแบบระบบงานให้บริการของธุรกิจบริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ใช้บริการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และเพื่อจัดท าข้อก าหนดของระบบงาน 

6.1.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ เช่น กำรบริกำร
ต้อนรับลูกค้ำที่มำใช้บริกำรขององค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท ำกระบวนกำร
ท ำงำนนั้นขึ้นมำ 

องค์กรมีแนวทางในการพัฒนา การให้บริการลูกค้า การบริการ
ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ จ าเป็นต้องค านึงถึงการวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การวางแผนการออกแบบระบบงานให้บริการลูกค้านวดเพื่อ
สุขภาพ 

 การประเมินสถานที่ส าหรับบริการลูกค้า 
- ท าเลที่ตั้ง (ภายในและภายนอกอาคาร) 
- ห้องรับรองลูกค้า 
- ห้องนวดเพื่อสุขภาพ 
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- ห้องน้ า 
- ทางเดิน 
- ฯลฯ 

6.1.2 กำรสร้ำงระบบควบคุมและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรบริกำรต้อนรับ
ลูกค้ำขององค์กร 

องค์กรมีวิธีการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
สอดคล้องกับกระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้าของ
องค์กร 

หลังจากการวางแผนการออกแบบระบบงานเรียบร้อยแล้ว การ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารด้าน
การปฏิบัติงานด้านธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร ซึ่งการจัดท า
คู่มือและวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรจะท าให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคู่มือที่
ควรจัดท ามี ดังนี้ 

คูม่ือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 กิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพ 
 การบริหารงานบุคคล 
 การจัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษของเจ้าหน้าที่ ในกรณีเกิดการ

เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุจากการท างาน 
 การด าเนินการทางวินัย 
 การร้องทุกข์ 
 กระบวนการรับค าร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหน้าที่ 
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 การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
คู่มือด้ำนกำรบริกำร 
 การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการ 
 ข้ันตอนการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพต่าง ๆ  
 การปฏิบัติกับลูกค้าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 การดูแลสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในสถาน

ประกอบการ 

คู่มือด้ำนจริยธรรม กฎหมำย และสังคม 
 การรักษาความลับของลูกค้า 

 การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 

 การยินยอม/ไม่ยินยอมรับบริการของลูกค้า 

คู่มือด้ำนกำรบันทึกและจัดท ำเอกสำร 
 การบ ันท ึกฐานข ้อม ูลล ูกค ้า ประว ัต ิส ่วนต ัว ความชอบส ่วน

บ ุคคลและความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
 การบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด อุบ ัติการณ์  

ค าร้องเร ียน 

คู่มือด้ำนควำมปลอดภัย 
 แผนรับมืออุบัติเหตุจากการให้บริการ 
 การป้องกันและควบคุมเชื้อโรค 
 การร ักษาความปลอดภ ัยในการท างาน ความปลอดภ ัยในช ีว ิต

และทรัพย์สิน 
 การป้องกันอ ัคคีภัย 
 วิธ ีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด หรืออ ุบัติการณ์ 
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องค์กรควรมีการประเมินคู่มือและวิธีปฏิบัติอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี หรือ
เมื่อเห็นว่าจ าเป็น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับสภาวะการท างาน 

 

6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 
6.2.1 ระบบกำรควบคุมต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำร

ลูกค้ำ กำรบริกำรต้อนรับลูกค้ำ 
องค์กรมีวิธีการจัดการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการ

ให้บริการลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้าเพื่อให้อนาคตขององค์กรเกิดความยั่งยืนและมั่นคง 

6.2.2 กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยต่อสภำวะ
ฉุกเฉินของกำรด ำเนินงำน 

องค์กรมีแนวทางในการจัดการด้านความพร้อมและความปลอดภัย
ในการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุสภาวะฉุกเฉินกระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและ
ต่อภาวะฉุกเฉินของการด าเนินงานของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 

1) กระบวนการดูแลลูกค้าให้เกิดความปลอดภัยเพื่อปอ้งกันอ ันตราย ที่จะเกิดขึ้น 
ให้พิจารณา ถึง 
 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากความผิดปกติทางร่ายกายของลูกค้า 

ขณะให้บริการ โดยส่งเสริมอบรมพนักงานนวดเพื ่อสุขภาพ ให้รู้
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อสถานพยาบาลได้ 

 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ 

 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากการหกล้มหร ือสะดุดสิ่งของภายในสถาน
ประกอบการ 

 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย และภัยอื่น ๆ 
 การป ้องก ันอ ันตรายจากความร ้อนในห ้องซาวน ่าและสตร ีม โดยม ี 

ต ัวว ัดและควบค ุม ระด ับอ ุณ ห ภู ม ิค วามร ้อน และสามารถลด
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ระด ับความร ้อนลงอ ัตโนม ัต ิเมือ่อ ุณหภ ูม ิส ูงมากเกินไป 
2) กระบวนการด ูแลเพ่ือป ้องก ันและควบค ุมการต ิดเช ื้อ ให ้พ ิจารณา ถึง 

 การล้างมือ ทุกกิจกรรมที่ต้องสัมผัสสิ่งของหรือร่างกาย ใน

ข้ันตอนการให้บริการลูกค้า 

 การใช้ถุงมือในการหยิบจับสิ่งของที่มีการฆ่าเชื้อโรค 

 การใช้ผ้าปิดปากและจมูก ผู้ปฏิบตังิานหากมอีาการปว่ยและ

จ าเป็นต้องให้บริการ 

 การใช้เสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อน 

 การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ 

 การแยกขยะภายในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
 

6.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ จะต้องถูกประเมินใน

ลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจร
ควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach : Plan คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment : Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning : Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration : Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ
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ส่วนที่  2 
 

แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ
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ส่วนที่ 2 
แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 

 
ค าชี้แจง  โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงขององค์กรของท่านมากที่สุด เพียง 1 ข้อ 

 
หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร   

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
1.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
1.1.1 การชี้น าทิศทางองค์กรด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ก าหนด "วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม" และถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 

     

1.1.2 การส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นในองค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการ
ในการสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ขึ้นในองค์กร 

     

1.1.3 การวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร
ในอนาคตขององค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงมีการวาง
แผนการพัฒนาผู้น าในอนาคต
ขององค์กรเพื่อให้องค์กรเกิด
ความยั่งยืน 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
1.1.4 การสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานของบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันของลูกค้า 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการ
สร้างวัฒนธรรมการท างาน
ให้กับบุคลากรเพื่อที่จะส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 
และเสริมสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า 

     

1.1.5 การส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ระดับองค์กรและระดับ
บุคลากร 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการ
สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งระดับองค์กร และ
ระดับปฏิบัติงาน 

     

1.1.6 มีการสื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรภายในองค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการ
ในการสื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร รวมถึงการ
สื่อสารเพื่อให้ทราบถึงการ
ตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร 

     

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2.1 องค์กรมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม 
 

 ผู้บริหารระดับสูงแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
1.2.2 องค์กรมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 มีการเก็บหลักฐานการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายใน
องค์กรเพื่อสามารถน ามา
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ 

     

1.2.3 ความรับผิดชอบด้านการเงิน
และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการ
ก ากับดูแลองค์กรในด้าน
การเงิน และระบบการป้องกัน
การทุจริต รวมถึงการ
ปราบปรามการทุจริตหาก
เกิดขึ้นในองค์กร 

     

1.2.4 องค์กรมีการก าหนดแผน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 มีวิธีการในการสนับสนุน
ชุมชนขององค์กร เช่น 
กิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วน
ร่วมต่อสังคม 

     

1.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
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หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์   

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 
2.1.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กร 

 มีกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และหา
แนวทางในการปฏิบัติตามแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร 

     

2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อใช้
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

 มีแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ เช่น 
อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย 
เป็นต้น ในการก าหนดกลยุทธ์
ขององค์กร 

     

2.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

 มีการจัดท าวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการยกระดับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องตามแผนเชิงกลยุทธ์
ที่ก าหนด 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ขององค์กรที่สอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ์ 

 มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การขององค์กรที่สอดคล้องกับ
แผนเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

     

2.2.2 การน าแผนปฏิบัติการที่
จัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กร 

 มีแนวทางในการน า
แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นไปใช้
ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

2.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 
หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ  

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
3.1 เสียงของลูกค้ำ 
3.1.1 กระบวนการค้นหาความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า 

 มีการสอบถามเกี่ยวกับ
สุขภาพลูกค้าก่อนเข้ารับ
บริการ 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
 มีกระบวนการประเมินผล
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของลูกค้า 

3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
ขององค์กรเปรียบเทียบกับความ
พึงพอใจของลูกค้าของตนเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 มีวิธีการในการสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
คู่แข่ง 
 มีแนวทางในการ
เปรียบเทียบการบริการลูกค้า
ระหว่างตนและคู่แข่งเพื่อ
ทราบระดับความส าเร็จในด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า 

     

3.1.3 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

 มีแนวทางในการเลือกใช้
สารสนเทศเพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์
และหรือบริการตามความ
ต้องการของลูกค้าอย่าง
เหมาะสม เช่น การออกแบบ
สอบถาม การใช้สื่อในการ
ประเมนิความต้องการของ
สินค้า 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
3.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ทีไ่ด้รับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

 มีวิธีการสร้างกระบวนการ
ได้รับสารสนเทศเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่
ตอบสนองตามความต้องการ
ของตลาด 

     

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
3.2.1 กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้
ลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่ม
ความผูกพันกับลูกค้า 

 มีการจัดท าฐานข้อมูลของ
ลูกค้าเพื่อใช้ในการสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า 
 มีกระบวนการในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้
ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า 
และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า
ที่เหมาะสม 

     

3.2.2 กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า 

 มีกระบวนการในการ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
โดยมีล าดับขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาข้อเรียกร้องจากลูกค้า
อย่างเหมาะสม 

     

3.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 3  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้   

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
4.1.1 การวัดผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

 มีการวัดผลการด าเนินงาน
ขององค์กรที่เป็นแบบแผน 
และสอดคล้องกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
(มีกระบวนการในการเลือก
ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน) 

     

4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อ
วิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการเลือกตัวชี้วัดที่
เหมาะสมเพื่อใช้ในการวัด 
วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน 
และน าผลการวิเคราะห์มาใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ในทุกระดับและทุกส่วนงาน
ขององค์กร 

     

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
4.2.1 การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตจากผลการ
วิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

 มีกระบวนการน าข้อมูล
สารสนเทศที่วิเคราะห์มาได้
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 มีกระบวนการน าข้อมูล
สารสนเทศ มาปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

4.2.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กร และระหว่าง
หน่วยงานอื่น 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กร 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานอื่น 

     

4.2.4 ระบบการบริหารจัดการ
ความรู้องค์กร 

 มีระบบการบริหารจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสม ข้อมูลที่
จัดเก็บมีคุณภาพและมีความ
พร้อมใช้งาน 

     

4.2.5 ระบบการคัดเลือกเพื่อความ
มั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร 

 มีกระบวนการในการ
คัดเลือก Hardware และ 
Software ขององค์กร ที่มี
คุณภาพ คือ เชื่อถือได้ 
ปลอดภัย และใช้งานง่าย 

     

4.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 4  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
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หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร   

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 
5.1.1 การประเมินขีด
ความสามารถของบุคลากรและ
แผนอัตราก าลังบุคลากร 

 มีแนวทางในการประเมิน
ความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง
ของบุคลากร 
 มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเมื่อทราบผลการ
ประเมิน 

     

5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ 
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรขององคก์ร 

 มีขั้นตอนในการสรรหา 
ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรเข้ามาใน
องค์กร (เช่น การลงประกาศ
ในเว็บไซต์ การลงประกาศใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) 
 มีแนวทางในการรักษา
บุคลากรขององคก์ร 

     

5.1.3 การจัดโครงสร้างบุคลากร
ขององค์กรที่เอื้อต่อการด าเนินงาน
ของพนักงาน 

 มีการจัดโครงสร้างด้าน
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับ
หน้าที่และความสามารถของ
บุคลากร 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เอื้อต่อผลการด าเนินงาน
ที่ดีของบุคลากร 

 มีการจัดสภาพแวดล้อม
การท างานที่สะดวกสบาย 
และปลอดภัย 
 มีการจัดหาอุปกรณ์/ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมกับการด าเนินงาน 

     

5.1.5 มีการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากร 

 มีการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากร และทิศทางการ
ท างานขององค์กร เช่น การท า
ประกันสังคม การก าหนด
วันหยุดงาน 

     

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 
5.2.1 กระบวนการค้นหา
องค์ประกอบในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร 

 มีกระบวนการในการ
ค้นหาและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรในองค์กร 

     

5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 

 มีแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคนในองค์กรที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กร 

5.2.3 มีระบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรเพ่ือสนับสนุน
ผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กร 

 มีระบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรที่
เหมาะสม 

     

5.2.4 มีการประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร 

 มีการประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
บุคลากรในการท างานร่วมกับ
องค์กร 
มีการน าผลการประเมินมา
แก้ไขและพัฒนา 

     

5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 

 มีวิธีการสร้างการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร เช่น การ
จัดอบรม การสัมมนา เป็นต้น 

     

5.2.6 การประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

 มีวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากร 

     

5.2.7 การจัดการความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร 

 มีวิธีการจัดการ
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 
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ท างาน และผลการด าเนินงาน
ของบุคลากร 

5.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 5  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 
 
หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร  
 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ แนวทำงกำรประเมิน 
คะแนนประเมิน 

0 3 5 8 10 
6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน 
6.1.1 การพัฒนากระบวนการด้าน
การให้บริการลูกค้า เช่น การ
บริการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ขององค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่องค์กรจัดท ากระบวนการท างาน
นั้นขึ้นมา 

 มีการออกแบบ พัฒนา
กระบวนการให้บริการลูกค้า 
การบริการต้อนรับลูกค้าที่มา
ใช้บริการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  
(ค านึงถึงการวางแผนการ
ออกแบบการบริการ สถานที่
ส าหรับการบริการลูกค้า 
ได้แก่ ท าเลที่ตั้งภายในอาคาร 
พื้นที่สวนและหญ้านอกตัว
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0 3 5 8 10 
อาคาร ห้องรับรองลูกค้า 
ห้องน้ า ทางเดิน ฯลฯ) 

6.1.2 การสร้างระบบควบคุมและ
ปรับปรุงการปฏบิัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
กระบวนการท างานด้านการ
ให้บริการลูกค้า การบริการ
ต้อนรับลูกค้าขององค์กร 

 มีคู่มือการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
 - คู่มือด้ำนกำรบริกำร เช่น 
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ 
การปฏิบัติกับลูกค้าเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน การให้ข้อมูลที่
จ าเป็นแก่ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้
บริการ 
 - คู่มือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
เช่น การบริหารงานบุคคล 
การรับค าร้องเรียนจากลูกค้า 
การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ 
 - คู่มือด้ำนประเด็นทำง
จริยธรรม กฎหมำย และ
สังคม เช่น การรักษาความลับ
ของลูกค้า การยินยอม/ไม่
ยินยอมรับบริการของลูกค้า 
 - คู่มือด้ำนควำมปลอดภัย 
เช่น การป้องกันและควบคุม
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เชื้อโรค การรักษาความ
ปลอดภัยในการท างาน การ
ป้องกันอัคคีภัย 
 มีการทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สภาวะการท างานเป็นระยะ 
 มีระบบการควบคุมและ
ปรับปรุงการปฏบิัติงานเพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
กระบวนการให้บริการที่
ก าหนด 

6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 
6.2.1 ระบบการควบคุมต้นทุนของ
การด าเนินงานด้านการให้บริการ
ลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้า 

 มีวิธีการควบคุมต้นทุนของ
การด าเนินงานด้านการ
ให้บริการลูกค้า และการ
บริการต้อนรับลูกค้า 

     

6.2.2 กระบวนการเตรียมความ
พร้อมด้านความปลอดภัยต่อ
สภาวะฉุกเฉินของการด าเนินงาน 

 มีแนวทางในการจัดการ
ด้านความพร้อมและความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานเมื่อ
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน 
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 กระบวนการดูแลลูกค้าให้
เกิดความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น  
 - การอบรมพนักงานให้รู้
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และส่งต่อสถานพยาบาลได้ 
- การป้องกันเหตุฉุกเฉินจาก
ความผิดพลาดของผู้ให้บริการ 
จากการหกล้มหรือสะดุด
สิ่งของภายในสถาน
ประกอบการ จากอัคคีภัย 
และภัยอื่นๆ  
 กระบวนการดูแลเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 - การล้างมือทุกกิจกรรมที่
ต้องสัมผัสสิ่งของหรือร่างกาย
ในขั้นตอนการบริการลูกค้า 
 - การใช้ถุงมือในการหยิบจับ
สิ่งของที่มีการฆ่าเชื้อโรค 
 - การใช้ผ้าปิดปากและจมูก
ผู้ปฏิบัติงานหากมีอาการป่วย
และจ าเป็นต้องให้บริการ 
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- การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ 
- การแยกขยะภายในองค์กร 

6.3 การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

 มีการด าเนินการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA 

     

คะแนนรวมหมวดที่ 6  (คะแนนเต็ม 250 คะแนน)  
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ส่วนที่  3 
 

ขั้นตอนกำรจัดตั้งธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ
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ส่วนที่ 3 
รูปแบบและขัน้ตอนกำรจัดต้ังธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 

 
กำรจัดตั้งธุรกิจ 

การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่
ต้องการจัดตั้ง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : www.dbd.go.th 

รูปแบบ

ธุรกิจ 

บุคคลธรรมดา 

(กิจการเจ้าของคนเดียว) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด 
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 บุคคลธรรมดำ (กิจกำรเจ้ำของคนเดียว) 
หากเป็นธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ด าเนินธุรกิจโดยให้บริการอย่างเดียวไม่

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ในกรณีที่เจ้าของกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดเพื่อ

สุขภาพ ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ 
เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละ
ไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
50 บาท 

 
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
1) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ผู้ลงทุนเรียกว่า “หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด” 

ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือไม่ก็ได้ 

2)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ผู้ลงทุนเรียกว่า “หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัด
ความรับผิด” ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่
จ ากัดจ านวน ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

3)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก  

 หุ้นส่วนประเภทที่จ ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) มีคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินที่ตกลงจะน ามา 
แต่ไม่มีอ านาจจัดการห้างหุ้นส่วน  
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 หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบ (General Partner) เป็น
หุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหนี้สินของห้างฯ โดยไม่จ ากัดจ านวน  

 
ขั้นตอนกำรจดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
 

1) ขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ ากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น 
ทางอินเตอร์เน็ตไปที่ www.dbd.go.th 

2) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะท า สถานที่ตั้ง
ห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่น ามาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับประทับตราส าคัญของ
ห้างในแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน  

ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งด้วยตนเอง
สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนได้โดยหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงลายมือ
ชื่อต่อหน้าผู้รับรองลายมือชื่อตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

3) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
4) เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคล 
 

 บริษัทจ ำกัด 
ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไม่เกินจ านวนเงิน 

ทีผู่้ถือหุ้นแต่ละคนตกลงจะร่วมลงทุน  
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ขั้นตอนกำรจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
 
1) ขอจองชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ ากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น ทาง

อินเตอร์เน็ตไปที่ www.dbd.go.th 
2) จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท จังหวัด

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ กิจการที่จะท า ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น ชื่อ ที่อยู่ อายุ 
อาชีพ จ านวนหุ้นที่จะลงทุน (ซึ่งจะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น) และลายมือชื่อของ 
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนในแบบพิมพ์ ค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (หนังสือ
บริคณห์สนธิต้องช าระอากรแสตมป์ 200 บาท) และให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดก็ได้
เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิด้วย การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท 

ในกรณีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทไม่ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งด้วยตนเอง
สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนได้โดยผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าผู้รับรองลายมือชื่อตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องนัดผู้จองซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทต่อจากนั้น
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจาก  
ผู้จองซื้อหุ้น (คราวแรกให้เรียกเก็บค่าหุ้น ๆ ละไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบห้า) และกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อกระท าการแทนบริษัทต้องจัดท าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจด
ทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนบริษัทต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถด าเนินการได้พร้อมกันในวัน
เดียว 

 ปัจจุบันการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดสามารถด าเนินการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (ระบบ e-Registration) ได้ ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th
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เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกำรเลือกรูปแบบองค์กรต่ำงๆ  

รายละเอียด เจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียน 

บริษัท หมายเหตุ 

1. เงินลงทุน มีเงินทุนจ ากัด ร ะ ด ม ทุ น ไ ด้
มากขึ้น 

ระดมทุนได้
ง่ายและมาก 

- 
 

2. การ
บริหารงาน 

มีอ านาจเต็มท่ี ต้องปรึกษากับ
หุ้นส่วน 

บริหารโดย
คณะกรรมการ
บริษัท 

- 

3. ความรับ
ผิดในหนี้สิน 

เต็มจ านวน เต็มจ านวน/
จ ากัด 

จ ากัดไม่เกิน
มูลค่าหุ้นที่ยัง
ช าระไม่ครบ 

- 

4. ผลก าไร
ขาดทุน 

ไม่ต้องแบ่งใคร เฉลี่ยให้ผู้เป็น
หุ้นส่วน 

จ่ายเป็นเงิน
ปันผลตาม
จ านวนหุ้นที่
ถือ 

 

5. ภาษีเงินได้ เป็นแบบอัตราก้าวหน้า 
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อน (แบบ
เหมา) 
1-150,000 ได้รับการ
ยกเว้น 
150,001-300,00 (5%) 
300,001-500,000 (10%) 
500,001-750,000 (15%) 

ส าหรับ SMEs  
(ทุนช าระไม่เกิน 5 ล้าน + 
รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน) 
มำตรกำรบัญชีชุดเดียว (แจ้ง
ภำยใน 15 มี.ค. 59) 
- ปี 59 : ได้รับการยกเว้น
ทั้งหมด 
- ปี 60 : 1-300,000 ได้รับการ
ยกเว้น 

ขึ้นอยู่กับ
นโยบาย
ของรัฐบาล 
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รายละเอียด เจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียน 

บริษัท หมายเหตุ 

750,001-1,000,000 
(20%) 
1,000,001-2,000,000 
(25%) 
2,000,001-5,000,000 
(30%) 
5,000,001 ขึ้นไป (35%) 

300,000 ขึ้นไป (10%) 
กลุ่ม SMEs นอกมำตรกำร
บัญชีชุดเดียว 
- ปี 60 : 1-300,000 ได้รับการ
ยกเว้น 
300,001-3,000,000 (15%) 
3,000,001 ขึ้นไป (20%) 
กลุ่มท่ีมิใช่ SMEs (20% ของ
ก าไรสุทธิ) 

6. ความ
น่าเชื่อถือ 

น้อย ปานกลาง มาก - 

 

 
กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจ 

ในกรณีที่มีการด าเนินงานเป็นรูปแบบ “สถานพยาบาล” ต้องมีการขออนุญาตใน
รูปแบบสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ค. 2547 และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2545 โดยยื่นค าขอและแจ้งเป็นศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (one stop service) ชั้น 1 
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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กำรขอบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 
ยื่นขอได้ที่ กรมสรรพากร เพื่อด าเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยศึกษาจาก www.rd.go.th 
 

กำรขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำตหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ยื่นขอได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้หากเป็นการนวดเพื่อบ าบัดวินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟู

สมรรถภาพตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ผู้ท าการนวดต้องขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ” จาก
คณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องด าเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น 
แต่หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ท าการนวดไม่
จ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ ผู้ประกอบการสามารถยื่น
ค าขอได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (one stop service) ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
ล าดับ สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข 8 
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18226 หรือ 18106  

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  
 

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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ใบอนุญำตและกำรขึ้นทะเบียน 
มาตรา 12 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้อง

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากผู้อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต การออกใบแทน

ใบอนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เป็นตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับละ 10,000 บาท 
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ ฉบับละ 1,500 บาท 
(3) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ครั้งละเท่ากับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทและขนาดนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
(4) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท 
(5) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ครั้งละ 500 บาท 
(6) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี ปีละ 1,000 บาท 

 
ควำมหมำยของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ หมายถึง สถานที่ที ่ตั ้งขึ ้นเพื่อด าเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

นวดเพื่อสุขภำพ หมายถึง การประกอบกิจการนวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การ
จับ การดัด การดึง การประคบ การอบ การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค ) หรือ
โดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ  และการนวดฝ่าเท้า เป็น
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ต ้น  ทั ้งนี ้ต ้อ ง ไม ่ม ีสถานที ่อ าบน้ า ให ้บร ิการ  เ ว ้นแต ่เป ็นการนวดเพื ่อส ุขภาพใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของ
หน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า  นวด หรืออบตัวตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

นวดเพื่อเสริมควำมงำม หมายถึง การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ 
เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสวยงามด้วยวิธีการกด  การคลึง 
การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริม
ความงาม ทั้งนี้ ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ าให้บริการ เว้นแต่เป็นการนวดเพื่อเสริมความงาม
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในหน่วยบริการสาธารณสุข
ของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด  หรืออบตัว
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

ผ ู้ด ำเนินกำร หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ผ ู้ให้บร ิกำร หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ท าหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ประเภทของกำรนวดเพื่อสุขภำพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2559) ได้แบ่งประเภทของ

การนวดน ามาดัดแปลงเป็นรายการบริการในธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพได้ ดังนี้  
1. การนวดไทย แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การนวดแบบเชลยศักดิ์ (การนวดทั่วไป) 

และการนวดแบบราชส านัก (ประยุกต์เป็นการนวดแบบแนวเส้นพื้นฐาน) ความแตกต่าง
ระหว่างทั้ง 2 แบบ มีหลายประการได้แก่ กริยามารยาท การเริ่มนวด อวัยวะที่ใช้นวด 
ท่าทางของแขน การลงน้ าหนัก ท่าทางของผู้รับบริการ การดัดและความรู้ ทางกายวิภาค 
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อย่างไรก็ตาม การนวดไทยทั้ง 2 แบบ มีความเหมือนกันคือเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่บ่ง
บอกถึงความสุภาพ อ่อนโยน กริยามารยาทที่เรียบร้อยและความส ารวมของผู้ให้บริการ  

2. การนวดแบบตะวันตก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การนวดสวีดิช (Swedish 
massage) นวดอโรม่า (Aromatic massage) นวดเซลลูไลท์ (Cellulite massage) ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในเรื่องการลงน้ าหนัก จังหวะการนวด และวัตถุประสงค์ของการนวด
ที่มีต่อร่างกาย 

3. การนวดแบบตะวันออก แบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ นวดแผนไทย (Thai 
massage) นวดประคบ (Compress massage) นวดเท้าผ่อนคลาย (Foot reflexology) 
นวดแบบอินเดีย (Ayurveda massage) นวดแบบญี่ปุ่น (Shiatsu) นวดแบบจีน (Tuina) 
นวดแบบอินโดนีเซีย (Indonesian massage) และนวดแบบฟิลิปปินส์ (Filipino Hilot) 
ซึ่งมีรูปแบบวิธีการแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ การใช้สมุนไพรและอุปกรณ์เสริมการ
นวด 

4. การประยุกต์การนวดผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการนวดแบบ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการจะคิดหรือประดิษฐ์ขึ้น โดยมากเกิ ดการ
ผสมผสานระหว่างนวดไทยร่วมกับนวดอโรม่า นวดอโรมากับนวดสวีดิช นวดไทยกับนวด
เท้าผ่อนคลาย เป็นต้น 
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ภำคผนวก ก 
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
 

1. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 
2. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมและการช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 

2560 
4. กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 
6. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อ
สุขภาพหรือเพ่ือเสรมิความงาม พ.ศ. 2560 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

8. ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ พ.ศ. 2559 

9. ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ พ.ศ. 2559 

10. ค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 840/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
เป็นผู้อนุญาตแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
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11. ค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 173/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
เป็นผู้อนุญาตแทน 

12. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การก าหนดแบบตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

13. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

14. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ต้องมีผู้ด าเนินการ 

15. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

16. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
เปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
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ภำคผนวก ข 
 

แนวทำงในกำรปฏิบัติให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ 
(แนวทำงปฏิบัติที่ดี) 

ส ำหรับธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
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การเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ จะต้องมีการด าเนินการการ
บริหารจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ 

 

หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร 

1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร พร้อมทั้งประกาศ

และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ  
 มีการส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ของพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม หรือมีการจัดประกวดแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 มีการส่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆ 
 มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้น าในอนาคต 
 มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และปลูกฝังให้กับพนักงาน เช่น การ

ท างานเป็นทีม รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง การใช้วาจาที่สุภาพ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

 มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 
 มีการทบทวนและทวนสอบความรู้ตามต าแหน่งงาน 
 มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานทุกระดับ เช่น อีเมล์ 
ไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น 

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 มีระบบการรับ-จ่ายเงินลูกค้า และพนักงาน 
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 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการค้า 
 มีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
 มีทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
 มีการก าหนดแผนงานประจ าปีในการท ากิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม

ต่อสังคม 

หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 
 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานในภาพรวม 
 มีการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 มีการวางแผนการบริหารองค์กร (ระยะสั้นหรือระยะยาว) และก าหนด

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
 มีการแต่งตั้งคณะท างานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 

หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

3.1 เสียงของลูกค้ำ 
 มีแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ และสรุปผลการ

ประเมิน 
 มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 
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3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
 มีกระบวนการรับค าร้องเรียน/ค าร้องทุกข์ 
 มีระบบในการจัดเก็บประวัติลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค้าที่จงรักภักดี 
 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์  

Facebook Website เป็นต้น 
 

หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู ้

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
 มีการก าหนดตัววัดผลจากกลยุทธ์ที่ วางไว้ และเลือกการใช้ตัววัดผล  

เพื่อวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานขององค์กร  
 ด้านการเงิน  รายได้ที่เพิ่มขึ้น ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น 
 ด้านลูกค้า  ปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ข้อร้องเรียน

ลดลง 
 ด้านกระบวนการ  อัตราการลามาสาย ผลการประเมินประจ าปี 
 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต  จ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา  

ผลการอบรม 
 ด้านบุคลากร   อัตราการลาออกลดลง ความพึงพอใจของพนักงาน 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
 มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามวงจร PDCA โดยการวิเคราะห์ปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา ทดลอง และตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขได้ 
 มีระบบในการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร 
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 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน 

 มีวิธีการในการเลือกน าเทคโนโลยีมาใช้งาน เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
บริหารจัดการ เว็ปไซต์ ไลน์ FB Fan Page เป็นต้น 

 

หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบคุลำกร 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 
 มีระบบการตรวจสอบประวัติพนักงาน และก าหนดคุณสมบัติของพนักงาน

แต่ละต าแหน่งงาน 
 มีผังโครงสร้างองค์กรตามแผนอัตราก าลัง 
 มีแผนอัตราก าลังบุคลากร 
 มีแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการท างาน เช่น ประกันสังคม 

เงินพิเศษ ค่าโอที วันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี เป็นต้น 
 มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 
 มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 มีบันทึกการประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติของพนักงาน 
 มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรภายในองค์กร 
 มีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
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 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การทดลองงาน 
ประเมินผลประจ าปี 

 

หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
สถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 พื้นที่การให้บริการอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ 
 มีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในให้เหมาะสมกับการให้บริการแต่ละประเภท  
 มีพื้นที่การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม  สะดวก  

และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 มีระบบการแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม 

กำรบริหำรจัดกำร 
 มีคู่มือการบริหารงานบุคคล  
 มีคู่มือ/ขั้นตอนการรักษาความลับของลูกค้า การยินยอม/ไม่ยินยอมรับ

บริการของลูกค้า 
 มีกระบวนการในการรับค าร้องเรียน/ค าร้องทุกข์จากลูกค้า และพนักงาน 
 มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ 

กำรให้บริกำร 
 มีคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสมของแต่ละประเภทการให้บริการ 
 มีระบบการตรวจสอบสุขภาพของผู้รับบริการก่อนให้บริการ 
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ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
 มีคู่มือ/ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย 
 มีชุดปฐมพยาบาล และแนวปฏิบัติในการปฐมพยาบาล 
 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และถังดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มีป้ายเตือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 มีกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่เหมาะสม 
 มีหมายเลขติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 
 มีระบบในการควบคุมต้นทุนการด าเนินงานขององค์กร 
 มีทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ 
 มีผลการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
 มีกระบวนการในการดูแลลูกค้าและพนักงานเพื่อป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อโรค 
 มีตารางการบ ารงุรักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ภำคผนวก ค 
 

ปัญหำอุปสรรคในกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำรของสถำนประกอบธุรกิจให้เป็นไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
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ปัญหา อุปสรรคโดยทั่วไปในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหาร
จัดการของสถานประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาและยกระดับ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร 
1. ผู้บริหารยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานในอนาคต และ

สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
2. ผู้บริหารยังไม่มีการก าหนดหรือพัฒนาผู้ที่ท าหน้าที่แทนผู้บริหาร 
3. ผู้บริหารยังไม่มีการส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ จากพนักงาน เพื่อก่อให้เกิด

การพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ 
 
หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ 
2. ผู้บริหารขององค์กรยังไม่มีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา 
3. ผู้บริหารขององค์กรยังไม่มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อก าหนดทิศทาง 

การด าเนินงาน และก าหนดค่าเป้าหมาย พร้อมท้ังจัดท าแผนธุรกิจ 
4. ผู้บริหารขององค์กรยังไม่มีการจัดแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผน

ธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 
หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
1. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
2. ยังไม่มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและบันทึกข้อมูล 
3. การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการยังไม่เป็นระบบ  
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. ยังไม่มีการก าหนดตัววัดผลจากกลยุทธ์ที่วางไว้ และเลือกการใช้ตัว

วัดผล เพื่อวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานขององค์กร 
2. ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององคก์ร  
 
หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
1. ยังไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพนักงาน

แต่ละต าแหน่ง 
2. ยังไม่มีระบบในการจัดเก็บประวัติของพนักงาน 
 
หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 
1. ยังไม่มีคู่มือในการบริหารจัดการองค์กร เช่น คู่มือพนักงาน คู่มือการ

ให้บริการ และคู่มือด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
2. พื้นที่การให้บริการยังแบ่งสัดส่วนไม่ชัดเจน  

 




