
มืออาชีพดานบริการ 

สรางธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จดัการธุรกจิบริการก่อสร้างเเละวศิวกรรม 

ปี 2559



เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม              
ปี 2559 

1 

 

ค าน า 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล โดยเน้นการพัฒนา

ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความพร้อมในการปรับตัวก้าวทัน

สถานการณ์ และพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและ        

มีมาตรฐาน 

 จากภารกิจดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม พร้อมทั้งจัดท า                

“คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ” ส่วนของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

บริการก่อสร้างและวิศวกรรม ปี 2559 เพ่ือเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ที่ประสงค์จะเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ

ของตน นอกจากนี้ยังเป็นคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการใช้ประโยชน์เพ่ือ

การก าหนดแผนงานและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

 หวังเป็นอย่ างยิ่ งว่ า คู่ มือเล่มนี้  จะอ านวยประโยชน์ต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถธุรกิจไทย และส่งผลต่อความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

สิงหาคม 2559 
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ที่มาและวัตถุประสงค์ 
 

ภาครัฐของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้าน

การคมนาคม และการจัดการน้ า เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเติบโต

ของชุมชนเมือง และการเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและ

การคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการลงทุนในการพัฒนา

ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพราะยังคงมีประชาชนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย

อีกจ านวนมากทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่ในทุกภูมิภาคทั่ว

ประเทศ 

 

 แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจบริการก่อสร้างและ

วิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมงานการสร้างอาคารทั่วไป การก่อสร้างเฉพาะงาน การติดตั้ง

สาธารณูปโภค งานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา มีการเติบโตและเป็นที่ต้องการอีกเป็นจ านวนมาก และไม่ใช่แค่

เพียงความต้องการภายในประเทศเท่านั้น แต่ด้วยฝีมือและความสามารถที่โดดเด่น 

ธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมบางกลุ่มของไทย ยังสามารถสร้างรายได้เข้า

ประเทศด้วยการออกไปให้บริการในต่างประเทศอีกด้วย ในขณะเดียวกันภายใต้การ

ขยายตัวของธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมดังกล่าว ยังมีธุรกิจบริการก่อสร้าง

และวิศวกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหากับการบริหารงานโครงการ                 

ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านระยะเวลา งบประมาณและคุณภาพของงาน บาง

โครงการอาจประสบปัญหาความล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ สาเหตุของ
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ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการบริหาร และการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งน าไปสู่

การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และการขาดข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ

ตัดสินใจการบริหารงานโครงการให้ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจบริการ

ก่อสร้างและวิศวกรรมต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีมาตรฐาน

ควบคู่ไปกับการสั่งสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการสูงสุด 

 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นถึงความส าคัญ โอกาส และศักยภาพของธุรกิจ

บริการก่อสร้าง และวิศวกรรมของไทย จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจบริการก่อสร้าง และวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาในด้านการบริหาร

จัดการของธุรกิจ การให้บริการ และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ

ข อ งลู ก ค้ า  ซึ่ ง จ ะ เป็ น แ ร งส นั บ ส นุ น ใน ก า รป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ ให้ เติ บ โต                    

อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และอย่างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดท าเกณฑ์และ

คู่มือดังกล่าว ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาและก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง
และวิศวกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินระดับมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการของธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาที่
แท้จริงของธุรกิจ สามารถใช้ก าหนดทิศทางในการสร้างหรือปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม 
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2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ให้มีระบบ
การบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่ก าหนดขึ้น 

3. เพ่ือให้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและ
วิศวกรรมเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน 
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ที่มาของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและ

วิศวกรรมปี 2559 
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 ทางทีมที่ปรึกษาได้มีขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 แบ่งออกเป็น 

2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมถึง
กระบวนงานและวิธีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการก่อสร้างและวิศวกรรม 

2. ศึกษาแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการโดยรวม (Total 
Quality Management) หรือมาตรฐานอ่ืนที่ เทียบเคียงได้กับมาตรฐาน
คุณภาพสากลจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 

ผลที่ได้จากการด าเนินงานส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมินั้น เพ่ือน าผล

การศึกษาที่ได้มาจัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

ก่อสร้างและวิศวกรรม เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานส่วนที่ 2 คือการทดสอบร่างเกณฑ์ฯ 

ที่ได้มีการจัดท าข้ึนกับผู้เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 การน าเสนอร่างเกณฑ์ฯและทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ทดสอบร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้าง
และวิศวกรรม และด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ฯ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงานส่วนที่ 2 การน าเสนอร่างเกณฑ์ฯและทดสอบกับกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาท าการปรับปรุง
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมให้มี

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

จากการพัฒนาปรับปรุง ท าให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

บริการก่อสร้างและวิศวกรรม 5 หมวดหลักดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่ 1: หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ  

 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง ช่วงด าเนินการ

ก่อสร้าง และช่วงหลังด าเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
1.1 การประสานงานกับลูกค้า ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

กระบวนการประสานงานกับลูกค้าก่อนการลงนามในสัญญาและ
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง โดยเกณฑ์คุณภาพการประสานงานกับลูกค้านั้นจะ
ให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตั้งแต่
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการยังต้องมีการประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท
หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้าวัสดุ และหน่วยงานราชการ
ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือติดต่อขออนุญาตธุรกรรมต่างๆ และท าให้การ
ด าเนินการก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดี 

 
1.2 ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
 การให้บริการลูกค้าในช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง จะเริ่มตั้งแต่การ
รับฟังความต้องการและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ลูกค้า แล้วมีการด าเนินการ
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ส ารวจพื้นที่จริง  โดยหลังจากด าเนินการส ารวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ลูกค้าต้องการให้ผู้ประกอบการก่อสร้างออกแบบ ผู้ประกอบการจะน าข้อมูล
ที่ได้รับทั้งหมดมาด าเนินการออกแบบสิ่งก่อสร้าง  

ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีบริการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้กับลูกค้า
นั้นควรที่จะมีบริการจัดหาบริษัทหรือสถาปนิกผู้ออกแบบจากภายนอกให้กับ
ลูกค้า รวมถึงการประสานงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามและประเมินแบบ
ก่อสร้างให้กับลูกค้า 

 
1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

แก่ลูกค้านั้นผู้ประกอบการควรจัดสถานที่อ านวยความสะดวกในส่วน

ส านักงาน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการได้

อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังสามารถที่จะใช้พ้ืนที่ส านักงานดังกล่าว

เป็นพื้นที่แสดงผลงานให้ลูกค้าได้รับชมอีกด้วย 

 

ช่วงด าเนินการก่อสร้าง 
1.4 การประสานงานกับลูกค้า ช่วงด าเนินการก่อสร้าง 

กระบวนการประสานงานกับลูกค้าในระหว่างการด าเนินการก่อน
สร้าง โดยเกณฑ์คุณภาพการประสานงานกับลูกค้านั้นจะให้ความส าคัญกับ
การติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
ระยะเวลาการก่อสร้างในแต่ละงานหรือโครงการนั้น มีรายละเอียดการ
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ให้บริการหลายขั้นตอนและซับซ้อน การประสานงานกับลูกค้าที่ดีนั้น              
จึงเปรียบเสมือนการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย 

 
1.5 ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ช่วงด าเนินการก่อสร้าง   
 ในช่วงระหว่างการก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบคุณภาพ และเปรียบเทียบความคืบหน้าของงานก่อสร้างกับ
แผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากงานก่อสร้างนั้น ถ้าไม่มีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ตรวจสอบพบจุดบกพร่องของงาน
ก่อสร้าง  และควรจัดท าแผนการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้
การควบคุมงานก่อสร้างต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ 
 
1.6 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

แก่ลูกค้านั้นผู้ประกอบการควรจัดสถานที่อ านวยความสะดวกในส่วน

ส านักงาน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ โดย

สามารถที่จะใช้พ้ืนที่ส านักงานดังกล่าวเป็นพ้ืนที่แสดงผลงานให้ลูกค้าได้รับ

ชม  และมีการจัดสถานที่ส าหรับการสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ าชั่วคราว 

ระบบประปา-ไฟฟ้าชั่วคราว ทางเข้า-ออกชั่วคราว และที่ทิ้งขยะชั่วคราว

อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ และเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายก าหนด  
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ช่วงหลังด าเนินการก่อสร้าง 
1.7 การประสานงานกับลูกค้า ช่วงหลังด าเนินการก่อสร้าง 

กระบวนการประสานงานกับลูกค้าหลังการส่งมอบสิ่งก่อสร้างให้กับ

ลูกค้า โดยเกณฑ์คุณภาพการประสานงานกับลูกค้า จะให้ความส าคัญกับ

การติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลังจากการส่งมอบ

สิ่งก่อสร้างให้กับลูกค้า การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากเข้าอยู่

อาศัย และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการบอก

ต่อให้กับลูกค้ารายอื่นด้วย 

 

1.8 ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ช่วงหลังด าเนินการก่อสร้าง 
ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ช่วงหลังด าเนินการก่อสร้าง เป็นการ

ตรวจสอบ/ทดสอบก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า จะต้องมีการจัดท าการ

ตรวจสอบครั้งสุดท้ายโดยวิศวกรหรือสถาปนิก โดยการตรวจสอบครั้ง

สุดท้าย จะต้องท าการตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบ/ทดสอบ การแก้ไข 

และผลการตรวจสอบการแก้ไขของที่ผ่านมา  

 

1.9 การประกันคุณภาพการให้บริการและบริการหลังการส่งมอบ 
การประกันคุณภาพ และการให้บริการหลังการส่งมอบนั้นควรมีการระบุ

อย่างชัดเจนในสัญญาการก่อสร้าง โดยขอบเขตการรับประกัน ควรจะระบุถึง

ระยะเวลาในการรับประกันโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดตามที่
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กฎหมายหรือผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละรายก าหนด ระยะเวลาในการ

ด าเนินการซ่อมแซม และผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดด้วย 

 

 หมวดที่ 2 : หมวดคุณภาพด้านการตลาด 

 แบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่ ความเข้าใจตลาดและกลุ่มลูกค้า การ

ก าหนดราคา การส่ งเสริมการตลาดเชิ งรุก  การบริหารความพึงพอใจและ

ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1 ความเข้าใจตลาดและกลุ่มลูกค้า 
 ผู้ประกอบการควรจะมีการท าความเข้าใจและเรียนรู้ลักษณะของ

ตลาดก่อสร้างที่ด าเนินกิจการอยู่ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยีพรีคาสท์ นอกจากนั้นผู้ประกอบการควรจะติดตาม

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก่อสร้างในภาพรวม 

อาทิเช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ รายได้ประชากร อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสามารถวิเคราะห์และระบุส่วน

ของตลาด (Segments) ที่ เหมาะสม เพ่ือที่ จะสามารถก าหนดลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งและสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด และระบุ

ถึงคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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2.2 การก าหนดราคา 
 การก าหนดราคา ซึ่งการแสดงรายละเอียดของราคาการก่อสร้าง 

เพ่ือสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้า  

2.3 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
 ผู้ประกอบการควรสร้างตราสินค้าบริษัทของตน ให้เป็นที่รู้จัก 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านและตกแต่งอาคาร เนื่องจาก

เป็นผู้ให้บริการที่มักติดต่อกับลูกค้าบุคคลที่เป็นผู้บริโภครายสุดท้าย โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การใช้สื่อโซเชียล

เน็ทเวิร์ค และเข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสถาปนิก 

งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น การจัดกิจกรรมอีเว้นต์ต่างๆ 

ร่วมกับผู้ประกอบการค้าวัสดุหรือสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร รวมถึงลง

โฆษณาและบทความในนิตยสารการออกแบบและตกแต่งบ้าน เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นความต้องการและสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบ 

 

2.4 การบริหารความพึงพอใจและความสัมพันธ์ลูกค้า 
การวัดความพึงพอใจของลูกค้านั้น สามารถจัดท าโดยการวิจัยเชิง

ปริมาณ เพ่ือหาความเชื่อมั่นถึงค าตอบที่ได้รับจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นไป

ตามหลักสถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือหาจุดแข็งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจ และสาเหตุของปัญหาอันเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึง

พอใจ 
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 หมวดที่ 3 : หมวดคุณภาพด้านบุคลากร  

 แบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากร  การ

พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่  

การประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดผลตอบแทนบุคลากร โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 
3.1 การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากร 

ผู้ประกอบการต้องประเมินอัตราก าลัง ทักษะ สมรรถนะ ของ

บุคลากร ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความเหมาะสมของแรงงานได้ โดย

กระบวนการสรรหา คัดเลือก พนักงาน/ช่าง เป็นกระบวนการคัดเลือก

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดี ควรพิจารณาจากคุณสมบัติเหมาะสม ถูกต้องตรงกับ

คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ก าหนดไว้ โดยผู้ประกอบการควรก าหนดวุฒิ

ของบุคลากรให้เหมาะสมกับกฎหมายการประกอบธุรกิจก่อสร้าง เช่น มีการ

ก าหนดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาของบุคลากรในต าแหน่งวิศวกรควบคุมงาน 

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) เพ่ือให้ผลงานออกมาได้

มาตรฐานทางวิศวกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เป็นต้น  
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3.2  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ มีทั กษะสอดคล้องกับ

นวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่   

 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับนวัตกรรม

ก่อสร้างสมัยใหม่  ทั้งด้านเทคนิคด้วยวัสดุส าเร็จรูป และการบริหารโครงการ

ก่อสร้าง โดยเริ่มจากการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการการถ่ายทอด

กระบวนการท างานภายใน โดยการจัดท าเป็น เอกสารขั้นตอนและ

กระบวนการท างานภายในของแต่ละส่วนงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การสอนงาน/ฝึกอบรม การท างานภายในของบุคลากรโดยเน้นการให้ผู้มี

ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ฝึกสอนงาน และการฝึกสอนหน้างาน             

(On the job training) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีด้วย 

 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดผลตอบแทนบุคลากร 
ผู้ประกอบการควรมีการใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการท างาน โดย

การวางแผนปรับอัตราค่าจ้างตามผลงานของพนักงาน และควรมีการ

ประกาศนโยบายด้านการปรับต าแหน่งหน้าที่และการจ่ายผลตอบแทนให้

พนักงานทุกคนรับทราบ รวมถึงมีการชี้แจงแนวทางและข้ันตอนที่น าไปสู่การ

ปรับต าแหน่งและผลตอบแทน นอกจากนั้นผู้ประกอบการควรมีสวัสดิการ

ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายแรงงาน เช่น ประกันสังคม และมีการจัดเตรียม
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อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการท างานให้กับพนักงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 หมวดที่ 4 : หมวดคุณภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ  

 แบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย ได้แก่ การวางแผนการจัดการธุรกิจ การจัดการ

ระบบการท างาน  การบริหารประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า การบริหารความเสี่ยง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจก่อสร้าง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1 การวางแผนการจัดการธุรกิจ 
การวางแผนจัดการธุรกิจ จะครอบคุลมรายละเอียดตั้งแต่การ

วางแผนองค์กร การวางแผนประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง 

อาทิเช่น ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท

หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้ค้าวัสดุ และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น การวางแผนด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ การวางแผนด้าน

บริหารการเงินและบัญชี รวมทั้งการวางแผนด้านความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้าง 

 

4.2  การจัดการระบบการท างาน 
ผู้ประกอบการควรน าเทคนิคด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 

และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  และใช้ในการวางแผน
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ด้ านการควบคุมระยะเวลาและความถูกต้ องในการก่อสร้ าง โดย
ผู้ประกอบการควรจะส่งทีมงานเข้ามาท าการตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
ตามแผนที่ก าหนด และมีการจัดระบบในการตรวจสอบคุณภาพในทุกระยะ
การก่อสร้าง ผู้ประกอบการควรท ารายการหัวข้อการตรวจสอบ (Checklist) 
ให้กับโฟร์แมน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและทีมงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ 
เพ่ือท าการตรวจสอบซ้ าด้วย  

 
4.3 การบริหารประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า 
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง การเปรียบเทียบ

ผลอันเกิดจากการก่อสร้าง อาทิเช่น จ านวนจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในงาน
ก่อสร้าง และความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น กับปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไป 
อาทิเช่น ระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และปริมาณบุคลากรที่ใช้ เป็น
ต้น ซึ่งผู้ประกอบการควรที่จะวางแผนระบบการบริหารจัดการ และน า
เทคนิคหรือเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพ่ือลดข้อผิดพลาด และการใช้ทรัพยากร
ในการก่อสร้าง เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการก่อสร้างหลายรายมีการ
น าเทคนิค Lean Construction มาใช้ เป็นต้น  

 
4.4 การบริหารความเสี่ยง 
 ผู้ประกอบการควรด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง 
(Business Continuous Plan, BCP) และมีการประเมินสถานการณ์และ
ทบทวนแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ความเสี่ยง
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จากการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ความเสี่ยงด้านการเงินจากดอกเบี้ยและ
ต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ความเสี่ยงจากความแออัดและสภาพความ
เป็นอยู่ในที่พักคนงาน ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง เป็นต้น  
 
4.5 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจก่อสร้าง 

   ผู้ประกอบการควรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ
ก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารโครงการก่อสร้าง เพ่ือลดข้อด้อยด้านคุณภาพ
งานก่อสร้าง การขาดแคลนแรงงาน การลดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการส่ง
มอบโครงการอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนก่อสร้างทั้งค่าแรงและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุนต่างๆ 
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 หมวดที่ 5 : หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ  

 แบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการและ

ดัชนีชี้วัดในมุมต่างๆ การวัดผลประกอบการ และการวิเคราะห์และปรับปรุงผล

ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.1   การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการและดัชนีชี้วัดในมุมต่างๆ 

เป็นการก าหนดเป้าหมายผลประกอบการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และแผนการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของดัชนีชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผลประกอบการด้านการเงิน ผลประกอบการด้านจ านวนลูกค้า ผล
ประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ ผลประกอบการด้านการบริหาร
จัดการ และผลประกอบการด้านบุคลากร 

 
5.2 การวัดผลประกอบการ 

การติดตามและประเมินผลประกอบการควรมีการด าเนินการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือดัชนีชี้วัดที่ก าหนดขึ้น  โดยการวัดผล
ประกอบการ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ประกอบการอาจจะด าเนินการ
จัดจ้างหน่วยงานกลางจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เกิดความเอนเอียน 
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5.3 การวิเคราะห์และปรับปรุงผลประกอบการ 
ผู้ ป ระกอบการควรน าผลประกอบการที่ ได้ จากการวัดผล

ประกอบการ มาวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ในการหาสาเหตุของปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร ยกระดับการด าเนินงานให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

โดยมีโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและ

วิศวกรรมปี 2559 ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้าง

และวิศวกรรมปี 2559 

หมวด รายละเอียด จ านวนข้อ 

1 หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ (300 คะแนน) 22 

 – ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง 8 

 – ช่วงระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 7 

 – ช่วงหลังการด าเนินการก่อสร้าง 7 

2 หมวดคุณภาพด้านการตลาด (180 คะแนน) 16 

 – ความเข้าใจตลาดและกลุ่มลูกค้า 5 

 – การก าหนดราคา 2 

 – การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้ งช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

4 

 – การบริหารความพึงพอใจและความสัมพนัธ์ลูกค้า 5 

3 หมวดคุณภาพด้านบุคลากร (240 คะแนน) 17 

 – การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากร 7 

 – การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับ
นวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ 

5 

 – การประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดผลตอบแทน
บุคลากร 

5 

4 หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (300 คะแนน) 24 

 – การวางแผนการจัดการธุรกิจ 14 
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หมวด รายละเอียด จ านวนข้อ 

 – การจัดการระบบการท างาน 2 

 – การบริหารประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

3 

 – การบริหารความเสี่ยง 1 

 – การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจก่อสร้าง 4 

5 หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ (180 คะแนน)  7 

 – การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการและดัชนีชี้วัดในมุม
ต่างๆ 

2 

 – การวัดผลประกอบการ 3 

 – การวิเคราะห์และปรับปรุงผลประกอบการ 2 
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หมวดที่ 1: หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ 

 มาตรฐาน ISO 9001: 2008 นั้นให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการทั้ง

ระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจคุณภาพ 

และที่ส าคัญ คือ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อันสอดคล้องกับการน าสู่องค์กร

คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557- 2558 

 ในมุมมองความคาดหวังของลูกค้านั้น คุณภาพการให้บริการ  หมายถึง 

“ความสามารถในการแจกแจงรายละเอียดและด าเนินการก่อสร้างได้อย่างชัดเจนใน

ทุกกระบวนงานทั้งในเรื่องของประเภทและระดับของวัสดุที่ใช้ วิธีการและระยะเวลา

การก่อสร้าง รวมทั้งเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันผลงาน และสามารถ

ด าเนินการก่อสร้างได้ตามข้อตกลงหรือสัญญาก่อสร้าง” โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้าง ช่วงด าเนินการก่อสร้าง และช่วงหลังด าเนินการ

ก่อสร้าง โดยเน้นการจัดท าเอกสาร การบันทึก และจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามช่วง

ระยะเวลาการก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ Deming Cycle อัน

ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) 

และการด าเนินการแก้ไขต่อจุดบกพร่อง (Act) 
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หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ - ช่วงก่อนการก่อสร้าง 

1. การนัดหมายล่วงหนา้ในการติดต่อกับกับลูกค้า เชน่ การรับทราบความ
ต้องการจากลูกค้าการตรวจแบบก่อนลงนามสัญญาการก่อสร้าง การลงนาม
ในสัญญา การตรวจความคืบหนา้โครงการ การส่งมอบงาน  เปน็ต้น 

ระดับ
คะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
นัดหมายลูกค้าเพียงบางราย หรือนัดหมายกับลูกค้าในบาง
กระบวนการที่ติดต่อเท่านั้น 

 

2 นัดหมายกับลูกค้าในทุกกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าทุกราย  

4 
นัดหมายและยืนยันนัดหมายในทุกกระบวน การที่ติดต่อกับลูกค้า
ทุกราย ในทุกกระบวนการที่ติดต่อ  

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

2. ให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแก่ลูกค้าในเบื้องต้น เช่น การให้
ค าปรึกษาด้านเทคนิค กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และการเงิน เป็นต้น 

ระดับ
คะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
บริการให้ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 

2 บริการให้ค าปรึกษาโดย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม  

4 

บริการให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านนั้นๆเช่น ให้
ค าปรึกษาด้านเทคนิคโดยวิศวกรหรือสถาปนิก เป็นต้น และมี
คู่มือหรือเอกสารสรุปให้ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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3. บริการส ารวจพื้นที่การก่อสร้าง ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 ด าเนินการส ารวจพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ทั่วไป  

2 
ด าเนินการส ารวจพื้นที่ โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ
ช านาญ และมีการบันทึกอย่างไม่เป็นระบบ 

 

4 

ด าเนินการส ารวจพื้นที่ โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ
ช านาญ และ มีการบันทึกเป็นรายงาน เพื่อประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

4. แจ้งลูกค้า ในกรณีมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ ก่อน
การก่อสร้าง เช่น การส ารวจพื้นที่ การออกแบบสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 แจ้งลูกค้าด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารที่ไม่เป็นระบบ  

2 
แจ้งกับลูกค้าทุกรายเป็นเอกสารที่มีการระบุขอบเขตการ
ให้บริการที่ชัดเจน 

 

4 
แจ้งกับลูกค้าทุกรายเป็นเอกสาร ซึ่งมีการระบุขอบเขตการ
ให้บริการที่ชัดเจน และให้ลูกค้าลงนามอนุมัติก่อนด าเนินการ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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5. จัดท าสัญญาการก่อสร้าง   ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 ใช้สัญญาการก่อสร้างที่จัดท าขึ้นโดยผู้ประกอบการเอง  

2 
ใช้สัญญาการก่อสร้างที่มีรายละเอียดขั้นต่ าตามสัญญามาตรฐาน 
เช่น สัญญามาตรฐานจากสมาคมรับสร้างบ้านหรือวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 

4 
ใช้สัญญาการก่อสร้างที่มีรายละเอียดมากกว่าที่ระบุใน สัญญา
มาตรฐาน เช่น มีการระบุค่าปรับในกรณีที่งานหรือการโอนเงิน
ของลูกค้าล่าช้าโดยไม่มีการแจ้งและตกลงล่วงหน้า เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

6. แจกแจงรายละเอียดวัสดุที่ ใช้ ระยะเวลา ระยะการจ่ายงวดเงิน 
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา   

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการระบุถึงลักษณะของวัสดุที่ ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้าง
ทั้งหมด และงวดการช าระเงินในสัญญาการก่อสร้าง กับลูกค้า
เฉพาะบางรายเท่านั้น 

 

2 
มีการระบุถึงลักษณะของวัสดุที่ ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้าง
ทั้งหมด และงวดการช าระเงินในสัญญาการก่อสร้าง กับลูกค้า
ทุกราย 

 

4 
มีการระบุถึงยี่ห้อและรุ่นของวัสดุที่ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้าง
และงวดการช าระเงินในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนในสัญญาการ
ก่อสร้าง กับลูกค้าทุกราย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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7. มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงก่อนการด าเนินการก่อสร้างอย่างเป็น
ระบบ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการด าเนินการวางแผนป้องกันความเสี่ยง โดยมีการตัดสินใจ
วางแผนตามพื้นที่หน้างาน 

 

2 
มีการด าเนินการวางแผนป้องกันความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
มาตรฐานที่เหมือนกันในทุกพื้นที่ด าเนินการ 

 

4 
มีการด าเนินการวางแผนป้องกันความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
มาตรฐานที่เหมือนกันในทุกพื้นที่ด าเนินการ และมีการจัดท า
เป็นคู่มือที่ชัดเจน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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8. มีการจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างอย่างเป็น
ระบบ และมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงผลงานให้ลูกค้าได้รับชม   

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างแบบให้ผู้
ควบคุมงานตัดสินใจหน้างานตามสภาพพื้นที่ 

 

2 

มีการจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นสัดส่วน มีผังพื้นที่
กองเก็บ แผนงานการลดผลกระทบจากการขนส่ง แต่ยังปฎิบัติ
ไม่ได้ครบถ้วน 

 

4 

มีการจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี พร้อม
คู่มือ หรือผังการกองเก็บ การเบิกใช้ และมีแนวทางการลด
ผลกระทบจากการขนส่งที่มีกับชุมชนเป็นเอกสาร และมี
แผนการควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ - ช่วงด าเนินการก่อสร้าง 

9. การบันทึกความต้องการของลูกค้าในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
บันทึกความต้องการเบื้องต้นของลูกค้า บันทึกการแก้ไขรายการวัสดุ
และรายละเอียดการก่อสร้าง บันทึกการแจ้งซ่อมแซมและแก้ไข              

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
บันทึกความต้องการของลูกค้าเป็นเอกสารเฉพาะบางราย หรือ
บางกระบวนงานเท่านั้น 

 

2 
บันทึกและจัดเก็บความต้องการของลูกค้าทุกรายเป็นเอกสาร 
ในทุกกระบวนงานที่เก่ียวข้อง 

 

4 

บันทึกและจัดเก็บความต้องการของลูกค้าเป็นเอกสารหรือ
ระบบสารสนเทศ อีกทั้งจัดส่งเอกสารหรืออีเมลเพื่อยืนยันกับ
ลูกค้าในทุกกระบวนการ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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10. การตรวจสอบการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การตอกเสาเข็ม 
จนกระทั่งการตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์              

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ตรวจสอบเฉพาะบางกระบวนการก่อสร้าง หรือเฉพาะงานบาง
โครงการเท่านั้น 

 

2 
ตรวจสอบในทุกกระบวนการก่อสร้าง ให้กับลูกค้าทุกราย และมี
การบันทึกจัดเก็บเป็นเอกสาร 

 

4 
ตรวจสอบในทุกกระบวนการก่อสร้าง และบันทึกจัดเก็บเป็น
เอกสาร  รายงานให้กับลูกค้าทุกราย หรือท าเป็นภาพถ่าย
ประกอบรายงาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

11. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างแก่ลูกค้า ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างแก่ลูกค้าด้วยวาจา  

2 
มีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างที่ชัดเจนในรูปแบบของ
เอกสาร ให้กับลูกค้าบางราย หรือด าเนินการให้กับลูกค้าทุก
รายแต่การบันทึกจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ 

 

4 

มีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างที่ชัดเจนในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวีดีโอ เป็นต้น และมี
การบันทึกจัดเก็บให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเป็นระบบ เช่น 
แบบฟอร์มมาตรฐาน หรือการใช้ซอฟแวร์ในการจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 



เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม              
ปี 2559 

31 

 

12. เปรียบเทียบความคืบหน้ากับแผนการก่อสร้าง ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
เปรียบเทียบความคืบหน้าของการก่อสร้างกับแผนด าเนินการ
เฉพาะบางช่วงเวลาที่ก าหนดในแผน หรือมีการจัดท าเฉพาะ
การก่อสร้างบางโครงการเท่านั้น 

 

2 

มีการเปรียบเทียบความคืบหน้าของการก่อสร้างเทียบกับแผน
ด าเนินการในทุกช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ในทุก
โครงการก่อสร้าง แต่การบันทึกจัดเก็บเป็นเอกสาร ยังไม่เป็น
ระบบที่ง่ายต่อการสืนค้น 

 

4 

มีการเปรียบเทียบความคืบหน้าของการก่อสร้างเทียบกับแผน
ด าเนินการทุกช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอในทุกโครงการ
ก่อสร้าง และมีการบันทึกจัดเก็บเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบ 
เช่นการใช้ซอฟแวร์ในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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13. มีการด าเนินการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้แก่ ระบบประปา ไฟฟ้า สุขาภิบาล ที่ทิ้งขยะชั่วคราว 

ระดับคะแนน 

0 
ด าเนินการอย่างไม่เปน็ระบบ/ไม่ถูกต้อง เช่นการต่อไฟ/น้ า ไม่
ผ่านมิเตอร์เข้ามาใช้  ไม่มีห้องน้ าส าหรับคนงาน 

 

1 
มีการด าเนินการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น อย่างไม่
เป็นระบบ เช่นการขอต่อไฟฟ้า/น้ าจากบ้านข้างเคียง มีห้องน้ า
ส าหรับคนงานแต่ไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 

 

2 

มีการด าเนินการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายขั้นต่ า ได้แก่ ระบบประปา ไฟฟ้า โดยขอมิเตอร์
ชั่วคราว หรือหากขอใช้จากบ้านข้างเคียง มีสุขาภิบาลตาม
มาตรฐาน มีที่ทิ้งขยะและระบบจัดการขยะ 

 

4 

มีการด าเนินการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ ระบบสุขาภิบาล บ่อพักน้ าเสีย 
ไฟส่องสว่าง และระบบป้องกันอัคคีภัย มีระบบการคัดแยก
ขยะเป็นหมวดหมู่ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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14. จัดท าหรือด าเนินการตรวจสอบพื้นที่เก็บวัสดุให้ปลอดภัยจาก
ความเสียหายตามธรรมชาติ การโจรกรรม และชุมชนข้างเคียง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างในบริเวณสถานที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ 
ปลอดภัยจากชุมชนข้างเคียง แต่ไม่ได้มีการป้องกันการ
โจรกรรมที่มิดชิดแต่อย่างใด 

 

2 
จัดท าเป็นโรงเรือนแบบปิด หรือเก็บวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่
ไม่เปียกชื้น ปลอดภัยจากชุมชนข้างเคียง และมีการล็อก
กุญแจป้องกันการโจรกรรม 

 

4 

จัดท าเป็นโรงเรือน ปลอดภัยจากชุมชนข้างเคียง และแยกเก็บ
วัสดุก่อสร้างตามประเภทและสภาพวัสดุ รวมถึงการจัดเก็บ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแนะน า และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือ จากการล็อกกุญแจ
ป้องกันการโจรกรรม เช่น จัดเวรยามเพื่อดูแลหรือใช้กล้อง
วงจรปิด เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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15. จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
ปัญหาขยะ ฝุ่นละออง น้ าทิ้ง น้ าเสีย และเสียง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 ด าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณี  

2 
ด าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีพร้อมบันทึกสาเหตุและวิธีการ
แก้ไข 

 

4 

ด าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีพร้อมบันทึกสาเหตุ วิธีการ
แก้ไข และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในโครงการ
อ่ืน รวมถึงด าเนินการจัดท าเอกสารยืนยันการแก้ไขให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ - ช่วงหลังการด าเนินการก่อสร้าง 

16. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบพร้อมกับลูกค้า ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบ ตามรายละเอียดที่
ระบุในสัญญา 

 

2 
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบพร้อมกับลูกค้า ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

 

4 
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบพร้อมกับลูกค้า ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญา พร้อมบันทึกและจัดเก็บเป็น
เอกสาร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

17. บันทึกรายการแก้ไขตามการแจ้งของลูกค้า ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
บันทึกการแจ้งแก้ไขของลูกค้า โดยสังเขปเท่านั้ น  หรือ
ด าเนินการเฉพาะลูกค้าบางรายเท่านั้น 

 

2 
บันทึกการแจ้งแก้ไขของลูกค้า รวมทั้งระบุระยะเวลาในการ
แก้ไขที่ชัดเจน กับลูกค้าทุกราย 

 

4 
บันทึกและจัดเก็บรายการแก้ไขตามการแจ้งของลูกค้า รวมทั้ง
ระบุระยะเวลาในการแก้ไขที่ชัดเจน พร้อมส่งเอกสารแจ้ง
ยืนยันกับลูกค้า 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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18. มีเอกสารการส่งมอบสิ่งก่อสร้างให้กับลูกค้า ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 จัดท าเอกสารการส่งมอบสิ่งก่อสร้างให้กับลูกค้าบางรายเท่านัน้  

2 
จัดท าเอกสารการส่งมอบสิ่งก่อสร้าง พร้อมระบุเงื่อนไขการ
รับประกันให้กับลูกค้าทุกราย 

 

4 
บันทึกและจัดเก็บเอกสารการส่งมอบสิ่งก่อสร้าง พร้อมระบุ
เงื่อนไขการรับประกัน พร้อมใบรับประกัน ที่ชัดเจนให้กับ
ลูกค้าทุกราย โดยจัดท าเป็นแฟ้มหรือCD อย่างเป็นระบบ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

19. มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบก่อนการส่งมอบ ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเข้ามาตรวจก่อนส่งมอบ โดยเป็น
ฝ่ายตรวจสอบของโครงการเอง 

 

2 
มีฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเข้ามาตรวจก่อนส่งมอบ โดยเป็น
ฝ่ายตรวจสอบของโครงการเอง ที่มีการก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน มีคู่มือ เอกสาร 

 

4 
มีหน่วยงานกลางที่เป็นมืออาชีพเข้ามาตรวจก่อนการส่งมอบ 
เช่น บริษัทที่ปรึกษา หรือหน่วยงานที่เป็นอิสระจากผู้ก่อสร้าง 
มีการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบที่ชัดเจน มีคู่มือ เอกสาร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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20. การตรวจรับพื้นที่  เพื่ อไม่ ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้  และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่หน้างานให้ทุกอย่างอยู่ใน
สภาพเดิม เมื่อท าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 ด าเนินการตรวจด้วยตัวผู้รับเหมาเอง  

2 ด าเนินการตรวจรับพื้นที่ร่วมกันกับลูกค้า  

4 
การตรวจรับพื้นที่ร่วมกันกับลูกค้า และจัดท าเป็นเอกสาร
ยืนยันการตรวจรับ จัดเก็บพร้อมรูปถ่าย หรือบันทึกวีดีโอ 
หรือระบุค่าเสียหาย ค่าปรับ ที่ชัดเจน หากเกิดความเสียหาย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

21. แจ้งขอบเขตการรับประกันที่ชัดเจน ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการแจ้งขอบเขตและระยะ เวลาการรับประกันผลงานด้วย
วาจา 

 

2 
มีการแจ้งและบันทึกขอบเขตและระยะเวลาการรับประกัน
ผลงานเป็นเอกสาร 

 

4 
มีการแจ้งขอบเขตผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการรับประกัน
ของวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอย่างชัดเจนในสัญญาการ
ก่อสร้าง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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22. ระบุขอบเขตและระยะเวลาการเริ่มด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม 
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ระบุขอบเขตและระยะเวลาที่จะเริ่มแก้ไข ซ่อมแซมแก่ลูกค้า
ด้วยวาจา 

 

2 
ระบุขอบเขต และระยะเวลาการเร่ิมด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม 
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ชัดเจนเป็นเอกสาร 

 

4 

ระบุขอบเขต ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการเร่ิมด าเนินการ
แก้ไขซ่อมแซม หลังจากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ชัดเจน 
ในเอกสารสัญญาการก่อสร้างหรือเอกสารการส่งมอบสิ่ง 
ก่อสร้าง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการตลาด 

 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557- 2558 นั้น ได้ให้ความส าคัญการ

มุ่งเน้นลูกค้าและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองกับลูกค้า ในมุมมองความ

คาดหวังของลูกค้านั้น คุณภาพด้านการตลาด หมายถึง “การที่ผู้ประกอบการ

สามารถน าผลงานที่เคยด าเนินการก่อสร้างมาแสดงและสื่อสารให้ลู กค้าพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความม่ันใจให้กับลูกค้า” โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่ ความเข้าใจตลาดและกลุ่มลูกค้า การก าหนดราคา การ

ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก การบริหารความพึงพอใจและความสัมพันธ์ลูกค้า 

หมวดคุณภาพด้านการตลาด - ความเข้าใจตลาดและกลุ่มลูกค้า 

1. ทราบถึงสถานการณ์ธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น 
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น    

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการติดตามบ้างเป็นระยะ  
2 มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  

4 
มีการติดตาม วิเคราะห์ และน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน
อย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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2. ด าเนินการส ารวจและทราบว่าใครเป็นคู่แข่งของธุรกิจตนเอง 
รวมทั้งวิธีการท าตลาดหรือจุดเด่นของคู่แข่ง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีทราบว่าใครเป็นคู่แข่ง แต่ไม่ได้มีการติดตามและส ารวจ
วิธีการท าตลาดหรือจุดเด่นของคู่แข่ง 

 

2 
มีการติดตามและส ารวจวิธีการท าตลาดหรือจุดเด่นของคู่แข่ง 
เป็นระยะ 

 

4 
มีการติดตามและส ารวจวิธีการท าตลาดหรือจุดเด่นของคู่แข่ง
อย่างต่อเนื่อง และน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ส าหรับการแข่งขัน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม              
ปี 2559 

41 

 

3. ผู้ประกอบการสามารถระบุกลุ่มตลาด และสามารถก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจตนเองได้ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 

มีการระบุกลุ่มตลาด และก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับความสามารถหรือจุดเด่นของตนเองได้
แต่ไม่ชัดเจน หรือชัดเจนแต่ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายและ
ทิศทางของบริษัทในรูปแบบของเอกสาร   

 

2 

สามารถระบุกลุ่มตลาด และก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับความสามารถหรือจุดเด่นของตนเองได้
อย่างถูกต้อง และก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางของบริษัท
เป็นเอกสารที่ชัดเจน 

 

4 

สามารถระบุกลุ่มตลาด และก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับความสามารถหรือจุดเด่นของตนเองได้
อย่างถูกต้อง พร้อมก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางของ
องค์กรในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน รวมถึงมีการแจ้งให้
บุคลากรทั้งหมดในองค์กรรับทราบ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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4. ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาด ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดบ้าง แต่ไม่
ชัดเจน หรือชัดเจนแต่ไม่มีการก าหนดเป็นแผนการตลาดใน
รูปแบบของเอกสาร 

 

2 
ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นแผนการตลาดในรูปแบบของเอกสาร
ที่ชัดเจน แต่ไม่มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

 

4 

ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจนในรูปแบบของแผนการตลาด
ที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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5. มีการส ารวจความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ด าเนินการส ารวจความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
บ้าง แต่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ เช่น สอบถามจากลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมายไม่กี่ราย เป็นต้น 

 

2 
ด าเนินการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ตามหลักวิชาการวิจัย แต่ไม่มีการส ารวจหรือน าผลที่ได้มาใช้
อย่างต่อเนื่อง 

 

4 
มีการท าวิจัยส ารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ตามหลักวิชาการ พร้อมน าผลที่ได้ไปใช้เพื่อวิเคราะห์และวาง
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

หมวดคุณภาพด้านการตลาด - การก าหนดราคา 

6. มีการประเมินราคาการก่อสร้างในเบื้องต้นให้กับลูกค้า ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการประเมินราคาด้วยสายตา และแจ้งกับลูกค้าด้วยวาจา  

2 มีการประเมินราคาเบื้องต้น ในรูปแบบของเอกสาร  

4 
มีการประเมินราคาในเบื้องต้นที่ชัดเจนในรูปแบบของเอกสาร
ที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ 
และประมาณการค่าแรง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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7. มีการแจกแจงรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง และ
ราคาค่าก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการแจกแจงรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง วิธีการและราคา
ค่าก่อสร้างด้วยวาจา 

 

2 
มีการแจกแจงรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง 
และราคาค่าก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาการก่อสร้างให้กับ
ลูกค้าบางราย 

 

4 
มีการแจกแจงรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง 
และราคาค่าก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาการก่อสร้างให้กับ
ลูกค้าทุกราย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการตลาด - การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งช่องทางออฟไลน์

และออนไลน์ 

8. จัดท าบันทึกผลงานของลูกค้าที่เคยให้บริการ เพื่อใช้เป็นโปรไฟล์
ให้ลูกค้ารายอ่ืนใช้ประกอบการพิจารณา 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการจัดท าบันทึกเฉพาะผลงานของลูกค้าบางรายเท่านั้น  

2 มีการจัดท าบันทึกผลงานของลูกค้าทุกราย  

4 
มีการจัดท าบันทึกผลงานของลูกค้าทุกราย และจัดท าการ
น าเสนอในรูปแบบของเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ เช่น VCD / DVD 
หรือจัดท าเว็บไซด์เพื่อน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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9. มีการด าเนินการสร้างและพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยแบรนด์เป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม
และไม่มีการวางแผนในการพัฒนาแบรนด์ 

 

2 
มีการสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยมีการท ากิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ
แบรนด์อย่างสม่ าเสมอ และได้มีการวางแผนในการพัฒนา           
แบรนด์     

 

4 

มีการสร้างแบรนด์ที่ เป็น เอกลักษณ์  โดยมีการจัดสรร
งบประมาณการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจน และมีการวาง
แผนการพัฒนาแบรนด์อย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงความเป็น
องค์กร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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10. มีการท าการตลาดผ่านทางช่องทางออฟไลน์ทั้งช่องทาง Above 
the Line และ Below the Line 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ แต่ท าการตลาด
ผ่านช่องทางเดิมของธุรกิจ 

 

2 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์  ทั้ งการใช้
ช่องทางเดิมของธุรกิจ และเพิ่มการใช้สื่อรูปแบบ Below the 
Line 

 

4 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์  ทั้ งการใช้
ช่องทางเดิมของธุรกิจ และเพิ่มการใช้สื่อรูปแบบ Below the 
Line และ Above the Line 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

11. มีการท าการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆ ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย แต่
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 

 

2 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ที่
ท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอก 

 

4 
มีการด าเนินการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ที่
ท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และถูกกล่าวถึงบนโลก
ออนไลน์ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการตลาด - การบริหารความพึงพอใจและความสัมพันธ์ลูกค้า     

12. จัดเก็บข้อมูลประวัติลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 มีการจัดเก็บประวัติของลูกค้าเพียงบางราย  

2 
มีการจัดเก็บประวัติของลูกค้าทุกรายในรูปแบบของแฟ้ม
เอกสาร 

 

4 
มีการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บประวัติของลูกค้าทุก
รายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

13. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล แต่ไม่มีการจัดท าอย่างสม่ าเสมอ  

2 
มีการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าทุกรายอย่างสม่ าเสมอ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

4 
มีการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าทุกรายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอย่าง
ทันท่วงที (Real Time) 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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14. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามา
ปรับปรุง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพียงบางราย  

2 
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกราย แต่ไม่ได้มี
การน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 

4 
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกราย และน ามา
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

15. มีการก าหนดระบบหรือขั้นตอนในการดูแลข้อร้องเรียนและ
ข้อแนะน าของลูกค้า 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
จัดการข้อร้องเรียนและข้อแนะน าของลูกค้าเป็นกรณี  ในแต่
ละรายไป 

 

2 
คัดแยก และบันทึกข้อร้องเรียนและข้อแนะน าของลูกค้าทุก
ราย ในรูปแบบเอกสาร 

 

4 

ก าหนดเป็นระบบหรือขั้นตอนมาตรฐานในการคัดแยก และ
บันทึกข้อร้องเรียนและข้อแนะน าของลูกค้า รวมถึงก าหนด
วิธีการและระยะเวลาในการตอบสนองต่อลูกค้าทุกรายใน
รูปแบบเอกสาร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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16. มีการน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้เฉพาะบางช่วงเวลา หรือ
จัดท าอย่างไม่สม่ าเสมอ 

 

2 
ด าเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

4 
มีการก าหนดบทบาทให้กับบุคลากรภายในหรือจัดจ้าง
ภายนอกเพื่อท าหน้าที่ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้
พัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านบุคลากร 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557- 2558   มาตรฐาน ISO 9001: 

2008   และมาตรฐาน BSI นั้นต่างให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพให้เกิดกับ

บุคลากรขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดอ่อนส าคัญของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

และวิศวกรรมไทย ในมุมมองความคาดหวังของลูกค้านั้น คุณภาพด้านบุคลากร 

หมายถึง “การที่บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งวินัยเรื่องความปลอดภัยใน

การก่อสร้าง และวินัยในการก่อสร้างด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ” โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากร  การพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่  การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดผลตอบแทนบุคลากร 
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หมวดคุณภาพด้านบุคลากร - การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากร 

1. มีบุคลากรที่มีความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ   

1 
มีบุคลากรเพียงบางรายที่ผ่านการประเมินความรู้ ความ 
สามารถ หรือมีเอกสารการฝึกอบรม 

 

2 
บุคลากรทุกคนในต าแหน่งที่ส าคัญ ผ่านการประเมินความรู้ 
ความสามารถ หรือมีเอกสารผ่านการฝึกอบรมในงานที่
รับผิดชอบ 

 

4 
บุคลากรทุกคนในต าแหน่งที่ส าคัญ ได้รับการประเมินการ
ท างานจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

2. มีการประเมินและวางแผนอัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม
เพียงพอกับปริมาณงานที่รับ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการประเมินแรงงานที่จ าเป็น และการก าหนดจ านวนบุคลากร
เฉพาะบางต าแหน่ง หรือบางโครงการเท่านั้น 

 

2 
มีการประเมินแรงงานที่จ าเป็นล่วงหน้า และก าหนดจ านวน
บุคลากรในทุกโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

4 
มีแผนฉุกเฉินในการจัดหาบุคลากรล่วงหน้า เผื่อกรณีที่ขาด
แคลนแรงงาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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3. การว่าจ้างไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เช่น การ
ว่าจ้างแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานจากต่างประเทศ เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีนโยบายการว่าจ้างแรงงานที่ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน แต่ไม่ได้ด าเนินการปฏิบัติที่เข้มงวดมากนัก 

 

2 
ก าหนดเป็นนโยบายและด าเนินการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดใน
การว่าจ้างแรงงานที่เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 

 

4 
ก าหนดการว่าจ้างแรงงานที่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครอง
แรงงาน เป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับซัพพลายเออร์และ
ผู้รับเหมารายย่อยที่ร่วมงานด้วย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

4. มีหรือสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น มีวิศวกรควบคุมงานที่ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการระบุคุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะบางต าแหน่ง  

2 
มีการระบุคุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะต าแหน่งที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

4 
มีการระบุคุณสมบัติขั้นต่ าของบุคลากรที่ เหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด ในทุกต าแหน่ง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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5. มีการบันทึกและจัดเก็บประวัติของบุคลากร ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการบันทึกประวัติของบุคลากร ในบางต าแหน่งหน้าที่  

2 
มีการบันทึกประวัติของบุคลากรในทุกต าแหน่ง และมีการ
จัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่/แผนก 

 

4 
มีการบันทึกประวัติ ถ่ายรูปของบุคลากรในทุกต าแหน่งและมี
การจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกใน
การค้นหา 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

6. มีการจัดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างสายงานบริหารในแต่ละ
โครงการก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบริหารในแต่ละโครงการ
ก่อสร้าง 

 

2 
มีการจัดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างสายงานบริหาร เป็น
ลายลักษณ์อักษรและประกาศให้บุคลากรรับทราบ 

 

4 
มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร แผนโครงสร้างในแต่ละ
โครงการ ด าเนินการประกาศและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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7. มีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่การท างาน (Job Description) 
ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการก าหนดขอบเขตการท างานในบางต าแหน่ง    

2 
มีการก าหนดขอบเขตการท างานในทุกต าแหน่งเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ 

 

4 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ และมีการทบทวน
ข้อก าหนดขอบเขตหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

หมวดคุณภาพด้านบุคลากร – การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ

สอดคล้องกับนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ 

8. มีการชี้แจงขั้นตอน / กระบวนการท างานภายในองค์กรให้กับ
บุคลากรใหม่รับทราบ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการชี้แจ้งขั้นตอน/กระบวนการท างานให้บุคลากรใหม่ทราบ
ด้วยวาจา 

 

2 
มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อท าความเข้าใจขั้นตอน/
กระบวนการท างาน และมีคู่มือ/เอกสารเกี่ยวกับองค์กรและ
กระบวนการท างาน 

 

4 
จั ด อบ รมและมี ก ารทบ ท วน ขั้ น ตอนการท า งาน และ
กระบวนการภายในให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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9. มีการก าหนดการสอนงานให้กับบุคลากรใหม่ เช่น ระบบพี่เลี้ยง 
ระบบการเรียนรู้หน้างาน (On the Job Training) เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลพนักงานใหม่ และจัดอบรม
เฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

2 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลพนักงานใหม่ และจัดท าคู่มือ/
เอกสารประกอบการฝึกสอนงานที่ชัดเจน 

 

4 
มีการฝึกอบรมในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและ
มีการประเมินวัดผลการเรียนรู้งานส าหรับพนักงานใหม่ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

10. ก าหนดหลักสูตรบังคับพื้นฐานที่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งที่
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนา เช่นการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน การฝึกอบรมด้านอัคคีภัย 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการก าหนดหลักสูตรพื้นฐานส าหรับบุคลากร  

2 
มีการก าหนดหลักสูตรพื้นฐานในแต่ละต าแหน่ง และมีการ
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
พื้นฐานดังกล่าว 

 

4 มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง  

บันทึกเพิ่มเติม 
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11. ประเมินทบทวนหลักสูตรฝึกอบรม ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม โดยการสอบถามผู้เข้าอบรม
ด้วยวาจา หรือสอบถามเฉพาะบางราย 

 

2 
ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม โดยการใช้เอกสารการประเมิน
กับผู้เข้าอบรมทุกราย 

 

4 
ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม โดยการใช้เอกสารการประเมิน
กับผู้เข้าอบรมทุกราย และน าผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

12. การอบรมบุคลากรในด้านคุณภาพของงาน และสร้างจิตส านึก
ในการบริการลูกค้า และความภักดีต่อองค์กร 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 จัดอบรมด้านคุณภาพของงานส าหรับบุคลากรที่เข้าท างานใหม่  

2 
ก าหนดนโยบายด้านคุณภาพการท างาน และจัดตารางอบรม
ภายในด้านคุณภาพของงานทุกต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอ 

 

4 
มีการจัดจ้างผู้ช านาญการมาจัดอบรมภายในองค์กร หรือ
ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อไปฝึกอบรมเพิ่มเติมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านบุคลากร – การประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนด

ผลตอบแทนบุคลากร 

13. การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า 
Safety ถุงมือหนัง เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยไว้หน้างาน  

2 
จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกคน 
อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับการท างาน รวมถึงมีการบังคับ
ใช้อย่างเข้มงวด 

 

4 

จัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทุกคน และมีการบังคับใช้และ
ตรวจตราอย่างเข้มงวด เช่น มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
ตรวจตรา เป็นต้น รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
และการวางแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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14. มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร พนักงาน/ช่าง ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น  

2 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับให้
บุคลากรพนักงาน/ช่างปฏิบัติตาม 

 

4 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับให้
บุคลากรพนักงาน/ช่างปฏิบัติตาม และมีคู่มือที่อธิบายชัดเจน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

15. มีการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ าและสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น อัตราแรงงานขั้นต่ า มีการจัดท าประกันสังคมให้ เป็น
ต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะค่าแรงขั้นต่ ารายวันตามที่
กฎหมายก าหนดโดยไม่มีผลตอบแทนพิเศษ 

 

2 
มีการจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐานและสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม จ านวนวันหยุด เป็นต้น 

 

4 
ให้ผลตอบแทนพิเศษ/โบนัส เงินปันผล ที่พัก หรือการพา
พนักงานไปท่องเที่ยว ค่ารักษา พยาบาล 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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16. มีการประเมินและวัดผลระดับความสามารถของบุคลากร ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
จัดการประเมินหรือทดสอบการท างานของบุคลากรในบาง
ต าแหน่ง หรือท าการประเมินโดยไม่มีเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน 

 

2 
จัดตาราง ก าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะ และด าเนินการ
ประเมินหรือทดสอบการท างานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

 

4 
จัดตาราง และด าเนินการทดสอบการท างานของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการบันทึกผลการประเมิน เปรียบเทียบ 
และรายงานส่วนงานที่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

17. มีการวางแผนจ่ายผลตอบแทนหรือมีการปรับต าแหน่งหน้าที่
การงานให้สูงขึ้น ตามระดับความสามารถ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 มีการวางแผนการให้ผลตอบแทนพิเศษกับบุคลากร  

2 
มีการก าหนดนโยบายด้านการปรับต าแหน่งหน้าที่และการจ่าย
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในทุกต าแหน่งหน้าที่การงาน 

 

4 
มีการประกาศชี้ แจ้ งขั้ น ตอนและแนวทางในการจ่ าย
ผลตอบแทนหรือการปรับต าแหน่งให้บุคลากรทุกท่านรับทราบ
อย่างโปร่งใส 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557- 2558   มาตรฐาน ISO 9001: 

2008   และมาตรฐาน BSI ต่างให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ปรึกษาได้น าเกณฑ์การประเมินตาม

มาตรฐาน LEED การบริหารความเสี่ยง และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน

ธุรกิจก่อสร้างเพ่ิมเติมในหมวดคุณภาพดังกล่าว โดยเน้นการจัดท าเอกสาร

กระบวนการไหลของงาน (Work Flow Diagram) การวางแผนและตรวจสอบการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 

ในมุมมองความคาดหวังของลูกค้านั้น คุณภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ 

หมายถึง “การที่ผู้ประกอบการสามารถบริหารโครงการได้ตามสัญญาการก่อสร้าง ทั้ง

เรื่องของรายละเอียดการก่อสร้าง คุณภาพของงาน ระยะเวลาและงบประมาณการ

ก่อสร้างที่เป็นไปตามข้อตกลง” โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย ได้แก่ การวางแผน

การจัดการธุรกิจ การจัดการระบบการท างาน การบริหารประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารความเสี่ยง การน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจก่อสร้าง 
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หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ – การวางแผนการจัดการธุรกิจ 

1. ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน 
รวมถึงประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ  

2 
ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ พร้อม
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นนโยบายใน
รูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน 

 

4 

ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ พร้อม
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นนโยบายใน
รูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน รวมทั้งประกาศให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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2. จัดเก็บรายชื่อของผู้รับเหมาต่างๆ ที่เก่ียวข้องในโครงการก่อสร้าง
และรายละเอียดในการติดต่อประสานงาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ เบอร์โทรสาร และ E-mail Address เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 มีการจัดเก็บรายชื่อผู้รับเหมาเพียงบางรายเท่านั้น  

2 
มีการจัดเก็บรายชื่อผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ก่อสร้างและรายละเอียดในการติดต่อประสานงาน อย่างเป็น
หมวดหมู ่

 

4 
จัดเก็บฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และมีการจัดล าดับรายชื่อ
ผู้รับเหมาจากผลการประเมินการท างาน เพื่อความสะดวกใน
การว่าจ้าง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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3. นัดหมายประชุมผู้รับเหมาช่วง เพื่อวางแผนและรายงานความ
คืบหน้าการก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการนัดหมายเพื่อวางแผนการท างานเป็นระยะ แต่ไม่มี
ก าหนดการที่แน่นอน 

 

2 
นัดหมายการประชุมเพื่อวางแผนการท างานและรายงานความ
คืบหน้ากับผู้รับเหมาอย่างสม่ าเสมอ เช่น ก าหนดการประชุม
ทุกเดือน 

 

4 
นัดหมายและยืนยันการนัดหมายเพื่อประชุมกับผู้รับเหมาช่วง
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงด าเนินการแจ้งก าหนดการและหัวข้อ
การประชุมเป็นเอกสาร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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4. จัดการประชุมร่วมเพื่อรับทราบและวางแผนการก่อสร้างในแต่ละ
ระยะ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
จัดประชุมสรุปแนวทางการท างานเพื่อรับทราบและวาง
แผนการก่อสร้าง แต่ไม่มีก าหนดการที่แน่นอน 

 

2 
จัดประชุมสรุปแนวทางการท างานเพื่อรับทราบและวาง
แผนการก่อสร้างในแต่ละระยะอย่างสม่ าเสมอ  และมี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน 

 

4 
มีการจัดเก็บข้อมูล จัดท าสรุปรายงานการประชุมและความ
คืบหน้าต่างๆ พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันการรับทราบให้แก่
ผู้รับเหมาช่วงทุกราย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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5. ด าเนินการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดยรวม วิธีการขอเบิก
เงิน ป ระจ า งวด  การหั ก เงิน กั ก  และวิ ธี การขอเบิ ก เงิน กั ก 
(Retention) คืน 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ด าเนินการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดยรวม วิธีการขอเบิก
เงิน ป ระจ างวดการหั ก เงินกั ก  และวิ ธี ก ารขอเบิ ก เงิน 
(Retention) คืน ด้วยวาจา 

 

2 

ด าเนินการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดยรวม วิธีการขอเบิก
เงินประจ างวด การหักเงินกัก และวิธีการขอเบิกเงินกัก 
(Retention) คืนในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจนกับผู้รับเหมา
ทุกราย 

 

4 
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล และบันทึกการ
เบิกจ่าย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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6. มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ได้รับมาตรฐาน 
มอก. เป็นอย่างน้อย 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือเฉพาะบางประเภทเท่านั้น 

 

2 
ก าหนดเกณฑ์คุณภาพวัสดุมาตรฐานขั้นต่ าต้องผ่านการรับรอง 
มอก. ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทุกประเภท ใน
ระดับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

 

4 
มีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ทุกประเภท และจดบันทึกคุณภาพวัสดุทุกครั้งเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหายหรือช ารุด 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการก่อสร้าง  

2 
จัดท าบัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ และวางแผนการจัดสรร
และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมต่อการ
ก่อสร้างในทุกโครงการ  ในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน 

 

4 
จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างทุก
ประเภท รวมถึงมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองหรืออะไหล่ 
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องมือหลักเกิดการช ารุด เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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8. วางแผนการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และ
เครื่องมือก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 

มีการวางแผนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 
และเครื่องมือก่อสร้าง ในแต่ละช่วงระยะเวลา แต่ไม่ได้มีการ
ประกาศล่วงหน้าและก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

2 
มีการวางแผนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 
และเครื่องมือก่อสร้าง โดยระบุช่วงรอบเวลาการจัดซื้อและ
ผู้รับผิดชอบเป็นเอกสารที่ชัดเจน 

 

4 

น าเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง เช่น FIFO เป็นต้น หรือน า
ระบบ ERP มาใช้เพื่อวางแผนด้านการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความจ าเป็น 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการสั่งซื้อและ
เบิกจ่าย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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9. มีการวางแผนด้านการซ่อมบ ารุง และตรวจวัดความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นระยะ 
แต่ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ตรวจสอบอย่าง
ชัดเจน 

 

2 
ก าหนดตารางและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ บ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ และแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องรับทราบเป็น
เอกสารอย่างชัดเจน 

 

4 
มีการวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา/ทวนสอบเครื่องมือตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  TPM (Total Productive Maintenance) 
รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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10. มีการวางแผนส าหรับรายรับ รายจ่าย และระบบเงินสดส ารอง
ต่างๆ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการจัดบันทึกรายรับ-รายจ่าย อย่างสม่ าเสมอ  

2 

มีการจดบันทึกรายรับ -รายจ่าย หรือมีการวางแผนการเบิก
จ่ายเงิน  การก าหนดปริมาณ เงินสดส ารอง รวมถึงการ
คาดการณ์รายรับ- รายจ่าย แต่ละโครงการ(ชิ้นงาน) และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

4 
มีการใช้โปรแกรมด้านการเงินและการบัญชี มาช่วยในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการเงินและการบัญชี 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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11. มีแผนฉุกเฉินด้านการเงิน ระดับะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนส ารองทั้งในและนอกระบบ 
ส าหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่ไม่มีการจัดท าเป็นแผนที่
ชัดเจน 

 

2 
ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนส ารองจากแหล่งที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีการวางแผนการกู้ยืมที่ชัดเจน 

 

4 

ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนส ารองจากแหล่งที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น การเปิด O/D กับสถาบันการเงิน เป็นต้น  
รวมทั้งมีการประมาณการต้นทุนของเงินกู้ วางแผนการผ่อน
ช าระ และด าเนินการติดต่อในเบื้องต้นกับสถาบันการเงิน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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12. จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร เช่น 
หมวกนิรภัย รองเท้า Safety ถุงมือหนัง เป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  

2 
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ และมีเพียงพอให้
บุคลากรทุกคน 

 

4 
มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยส ารอง ส าหรับลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบที่เข้าเยี่ยมชม
โครงการ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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13. มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
ความปลอดภัยภายในสถานที่ก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ตาข่ายกันสิ่งก่อสร้างตกใส่ การจัดเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
การจัดท าป้ายค าเตือน การจัดท าป้ายบ่งชี้วิธีการท างานที่ถูกต้อง
และปลอดภัยเป็นต้น 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
ความปลอดภัยในเบื้องต้น 

 

2 
จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนด
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

4 

จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนด
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมจัดท าคู่มือการใช้
งานและบันทึกการตรวจสอบเป็นเอกสาร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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14. มีการฝึกอบรมพนักงานด้านระบบความปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการฝึกอบรมพนักงานด้านระบบความปลอดภัยในการท างาน
เป็นระยะ โดยไม่มีการก าหนดหลักสูตรและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 

2 
มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านระบบความปลอดภัยในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการทดลองปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ต้อง
ก าหนดหลักสูตรและระยะการฝึกอบรมอย่างชัดเจน 

 

4 
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกด้านความปลอดภัย และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย (จป.) 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ - การจัดการระบบการท างาน 

15. มีการน าเครื่องมือในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบมาใช้ ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการศึกษาเพื่อก าหนดเครื่องมือในการบริหารโครงการ  

2 
มีการก าหนดเครื่องมือในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
มาใช้ อย่างต่อเนื่อง 

 

4 มีการวิเคราะห์เครื่องมือและปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กร  

บันทึกเพิ่มเติม 
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16. จัดท าระบบตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง แต่ไม่มีการก าหนด
ขอบเขต วิธีการ ผู้รับผิดชอบ และช่วงเวลาในการตรวจสอบที่
ชัดเจน 

 

2 

ก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ โดยเน้นด้านการตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้างใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการก่อสร้าง 
โดยการตรวจสอบวัสดุ และ เครื่ อ งมื อ ในการก่ อสร้า ง  
ระยะเวลาช่วงการก่อสร้าง และระยะก่อนการส่งมอบให้กับ
ลูกค้า ซึ่งมีการบันทึกเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่ายหรือวีดีโอเพื่อ
แจ้งให้ลูกค้ารับทราบเป็นระยะ 

 

4 
ก าหนดระบบและคณะท างานด้านการตรวจสอบคุณภาพ
โดยเฉพาะ เพื่อด าเนินการตรวจสอบในทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ – การบริหารประสิทธิภาพในการ

ด าเนินธุรกิจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

17. ควบคุมการสูญเสียวัสดุในงานก่อสร้าง ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 จ ากัดจ านวนการเบิกจ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง  

2 

มีการค านวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมการ
เบิกจ่าย และการตรวจสอบการท างานหน้างานให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน เพื่อลดความสูญเสียจากการท างาน และมี
การบันทึกการตรวจสอบเป็นเอกสาร 

 

4 
ก าหนดดัชนีชี้วัดความผิดพลาดและการสูญเสียจากการ
ด าเนินงาน (KPI) และจัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ
เพื่อวัดผลและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสูญเสีย 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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18. จัดสรรบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ท างาน
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 

2 
มีการมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ท าให้
งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และท างานเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

 

4 
มีการมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยมี
การมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญและจ านวนบุคลากรที่
เหมาะสม ท าให้งานเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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19. จัดท าระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
ด าเนินการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า แต่ไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

 

2 

จัดท าแผนการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าโดยก าหนด
ช่วงเวลาในการตรวจสอบทุกกระบวนงานตามระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา พร้อมจัดท ารายงานความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง 

 

4 

มีการจัดท าและบันทึกการติดตามในรูปแบบเอกสารพร้อมรูป
ถ่ายความคืบหน้าการด าเนินการในแต่ละระยะ รวมถึงจัดส่ง
ให้ลูกค้าหรือเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ - การบริหารความเสี่ยง 

20. มีการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจบริการก่อสร้าง
และวิศวกรรม 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบทั่วไป  

2 
มีการน าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือแผน BCP 
มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

 

4 
มีการน าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือแผน BCP 
และแผน BCM มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ – การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใช้ในธุรกิจก่อสร้าง 

21. มีการน าเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นนวัตรกรรมและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้างมากข้ึน 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการน าเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ เช่น 
เครื่องพ่นปูนฉาบ ในบางโครงการ 

 

2 
มีการน าเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ เช่น 
เครื่องพ่นปูนฉาบ ในทุกโครงการ 

 

4 
มีการน าเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ เช่น 
เครื่องพ่นปูนฉาบ ในทุกโครงการ และพัฒนาเทคนิคการ
ก่อสร้างที่จะน ามาใช้ให้มากข้ึน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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22. มีการน าเอาชิ้นส่วนส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รองรับน้ าหนักเข้า
มาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการทดลองน าเอาชิ้นส่วนส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รองรับ
น้ าหนักเข้ามาใช้ในบางโครงการ 

 

2 
มีการน าเอาชิ้นส่วนส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รองรับน้ าหนักเข้า
มาใช้ ในการก่อสร้างทุกโครงการ 

 

4 

มีการน าเอาชิ้นส่วนส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รองรับน้ าหนักเข้า
มาใช้ ในการก่อสร้างทุกโครงการ และมีการวางแผนการผลิต
และพัฒนาชิ้นส่วนส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รองรับน้ าหนักเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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23. มีการน าซอฟแวร์เข้ามาใช้ในกระบวนการท างานและการ
ก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการศึกษาซอฟแวร์ที่จะน าเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน
และการก่อสร้าง เช่น โปรแกรม ERP กับ SAP 

 

2 
มีการน าซอฟแวร์เข้ามาใช้ในกระบวนการท างานและการ
ก่อสร้าง เช่น โปรแกรม ERP กับ SAP 

 

4 
มีการน าซอฟแวร์เข้ามาใช้ในกระบวนการท างานและการ
ก่อสร้าง เช่น โปรแกรม ERP กับ SAP และมีการประยุกต์ใช้
ซอฟแวร์ให้เข้าสอดคล้องกับเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

24. มีการน านวัตกรรมการก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานอาคาร
เขียวไทยเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการศึกษามาตรฐานอาคารเขียวไทยเพื่อน ามาใช้ในการ
ก่อสร้าง 

 

2 
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอมาตรฐานอาคาร
เขียวไทย 

 

4 
มีการน าการก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานอาคารเขียวไทยเข้า
มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557- 2558 ได้ให้ความส าคัญกับการ

มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กรในรูปแบบของดัชนีชี้วัดมิติต่างๆ ในมุมมองความคาดหวัง

ของลูกค้านั้น คุณภาพด้านผลประกอบการ หมายถึง “การที่ผู้ประกอบการสามารถ

ด าเนินธุรกิจที่ตอบสนองดัชนี้ชี้วัดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กร” โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการและดัชนีชี้วัดใน

มุมต่างๆ การวัดผลประกอบการ และการวิเคราะห์และปรับปรุงผลประกอบการ 
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หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ – การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการและ

ดัชนีชี้วัดในมุมมองต่างๆ 

1. ก าหนดเป้าหมายผลประกอบการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
แผนการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการก าหนดผลประกอบการอย่างคร่าวๆ  

2 
มีการก าหนดผลประกอบการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดย
พิจารณาจากเป้าหมายและแผนด าเนินธุรกิจที่ตั้งไว้ 

 

4 

มีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะของดัชนีชี้วัด (KPI) โดยน า
เทคนิคการบริหาร เช่น Balanced Scorecard เป็นต้น มาใช้
ในการจัดท า และประกาศให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ  
เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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2. ก าหนดผลประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ เช่น ความ
พึงพอใจของลูกค้า จ านวนเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้าและบุคคลรอบ
ข้างสถานที่ก่อสร้าง จ านวนคดีด้านการก่อสร้างที่ถูกฟ้องร้อง เป็น
ต้น   

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 มีการก าหนดผลประกอบการอย่างคร่าวๆ  

2 
มีการก าหนดผลประกอบการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดย
พิจารณาจากเป้าหมายและแผนด าเนินธุรกิจที่ตั้งไว้ 

 

4 
มีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะของดัชนีชี้วัด (KPI) เป็น
ลายลักษณ์อักษร และประกาศให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ 
เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 
 

หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ - การวัดผลประกอบการ 

3. มีการติดตามผลการด า เนินงานที่ เกิดขึ้นจริง โดยการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการติดตามผลและเปรียบเทียบเฉพาะผลการด าเนินงานใน
บางด้าน หรือการติดตามและเปรียบเทียบผลไม่เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

2 
มีการติดตามผลและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นใน
ทุกด้าน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

4 
มีการติดตามผลและเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ก าหนด
ขึ้นใน แต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการหาสาเหตุของค่าความ
แตกต่างดังกล่าว และจัดท าแนวทางการแก้ไข 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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4. มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท
อย่างสม่ าเสมอ   

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการติดตามผลและตรวจสอบเป็นระยะ แต่ไม่มีก าหนดเวลา
ที่แน่นอน 

 

2 
มีการติดตามผลและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นใน
ทุกด้านตามช่วง เวลาที่ก าหนด 

 

4 
มีการติดตามผลและเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ก าหนด
ขึ้นใน แต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการหาสาเหตุของค่าความ
แตกต่างดังกล่าว และจัดท าแนวทางการแก้ไข 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 

5. มีการน าผลที่ได้จากการวัด มาจัดท าเป็นรายงานเพื่อน าเสนอ   ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  
1 มีการรายงานผลที่ได้อย่างคร่าวๆ ด้วยวาจา  

2 
มีการรายงานผลที่ได้รับให้กับผู้บริหารรับทราบในรูปแบบ
เอกสาร 

 

4 

จัดการประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพื่อรายงานผลจากการ
วัด ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข โดยการน าเสนอ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีการบันทึกการประชุมและจัดเก็บเป็น
เอกสาร   

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ – การวิเคราะห์และปรับปรุงผลประกอบการ 

6. มีการทบทวนวิธีการด าเนินงานกับผลประกอบการที่ได้รับ เพื่อ
หาสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการทบทวนวิธีการด าเนินงานกับผลประกอบการแต่ไม่มีการ
ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ต้องมีการด าเนินการทบทวน 

 

2 
มีการทบทวนวิธีการด าเนินงานทั้งหมดกับผลประกอบการที่
ได้รับ เพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

4 
มีการทบทวนการด าเนินงานโดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติ หรือ
ให้พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทบทวนวิธีการด าเนิน 
งาน เป็นต้น 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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7. มีการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ระดับคะแนน 

0 ไม่มีการด าเนนิการ  

1 
มีการวางแผนการปรับปรุงวิธีการด าเนิน งานเป็นครั้งคราว 
หรือเฉพาะเมื่อพบปัญหาเท่านั้น 

 

2 
การวางแผน เพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนิน งานอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
และระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับปรุง เป็นต้น 

 

4 
มีการเขียนแผนปรับปรุงการด าเนิน งานเป็นลายลักษณ์อักษร 
และก าหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
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วิธีการคิดคะแนน 
 

 การคิดคะแนนและการให้น้ าหนักคะแนนในการประเมินเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ

ก่อสร้างนั้น มีที่มาจากการศึกษาวิจัยระดับการให้ความส าคัญของเกณฑ์ทั้ง 5 หมวด

จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง ด้วยวิธีการระดมสมองกับ

ผู้ประกอบการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ทั้งนี้การคิดคะแนนการประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

ธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 จะมีคะแนนเต็ม 1,200 คะแนน ซึ่งได้มา

จากการรวมคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทั้ง 5 หมวด โดยในแต่ละเกณฑ์มีรายละเอียด

การคิดคะแนน ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่  1 – หมวดคุณภาพการให้บริการ (25% คิดเป็นคะแนนเต็ม 300 

คะแนน) 

 หมวดคุณภาพการให้บริการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงก่อนการด าเนินการ

ก่อสร้าง ช่วงระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และ ช่วงหลังการด าเนินการก่อสร้าง 

โดยมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยมีการค านวณคะแนนเป็นไปตามสูตรการค านวณ 

ดังนี้ 

คะแนนที่ได้รับ = คะแนนดิบ x 3.41 
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ตัวอย่างการค านวณคะแนน (กรณีผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือก 4) 

1. การนัดหมายล่วงหน้าในการติดต่อกับกับ

ลูกค้า เช่น การรับทราบความต้องการจากลูกค้า

การตรวจแบบก่อนลงนามสัญญาการก่อสร้าง 

การลงนามในสัญญา การตรวจความคืบหน้า

โครงการ การส่งมอบงาน  เป็นต้น 

วิธีการค านวณ คะแนนทีไ่ด ้

0 ไม่มีการด าเนินการ - - 

1 

นัดหมายลูกค้าเพียงบางราย หรือนัด

หมายกับลูกค้าในบางกระบวนการที่

ติดต่อเท่านั้น 

- - 

2 
นัดหมายกับลูกค้าในทุกกระบวนการที่

ติดต่อกับลูกค้าทุกราย 
- - 

4 

นัดหมายและยืนยันนัดหมายในทุก

กระบวน การที่ติดต่อกับลูกค้าทุกราย 

ในทุกกระบวนการที่ติดต่อ 

4 X 3.41 13.64 

 

หมวดที่  2 – หมวดคุณภาพด้านการตลาด (15% คิดเป็นคะแนนเต็ม 180 

คะแนน) 

 หมวดคุณภาพด้านการตลาดแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความเข้าใจตลาดและ

กลุ่มลูกค้า  การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งช่องทางออฟไลน์และ
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ออนไลน์ และการบริหารความพึงพอใจและความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีคะแนนเต็ม 

180 คะแนน โดยมีการค านวณคะแนนเป็นไปตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

คะแนนที่ได้รับ = คะแนนดิบ x 2.81 
 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน (กรณีผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือก 3) 

1. ทราบถึงสถานการณ์ธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้ งธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น    

วิธีการ

ค านวณ 
คะแนนที่

ได ้

0 ไม่มีการด าเนนิการ - - 

1 มีการติดตามบ้างเป็นระยะ - - 

2 มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 2 X 2.81 5.62 

4 
มีการติดตาม วิเคราะห์ และน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ของตนอย่างต่อเนื่อง 

- - 

 

หมวดที่ 3 – หมวดคุณภาพด้านบุคลากร (20% คิดเป็นคะแนนเต็ม 240 คะแนน) 

 หมวดคุณภาพด้านบุคลากรแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก 

ว่าจ้างบุคลากร การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับนวัตกรรม

ก่อสร้างสมัยใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดผลตอบแทนบุคลากร 

โดยมีคะแนนเต็ม 240 คะแนน โดยมีการค านวณคะแนนเป็นไปตามสูตรการค านวณ 

ดังนี้ 
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คะแนนที่ได้รับ = คะแนนดิบ x 3.53 

 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน (กรณีผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือก 2) 

1. มีบุคลากรที่มีความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญในงานที่
ให้บริการ 

วิธีการ

ค านวณ 
คะแนนทีไ่ด ้

0 ไม่มีการด าเนนิการ - - 

1 
มีบุคลากรเพียงบางรายที่ผ่านการประเมินความรู้ 
ความ สามารถ หรือมีเอกสารการฝึกอบรม 

1 X 3.53 3.53 

2 
บุคลากรทุกคนในต าแหน่งที่ส าคัญ ผ่านการประเมิน
ความรู้  ความ สามารถ หรือมี เอกสารผ่ านการ
ฝึกอบรมในงานที่รับผิดชอบ 

- - 

4 
บุคลากรทุกคนในต าแหน่งที่ส าคัญ ได้รับการประเมิน
การท างานจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ 

- - 

 

หมวดที่ 4 – หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (25% คิดเป็นคะแนน

เต็ม 300 คะแนน) 

 หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การ

วางแผนการจัดการธุรกิจ การจัดการระบบการท างาน การบริหารประสิทธิภาพใน

การด าเนินธุรกิจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารความเสี่ยงการ และการน า
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจก่อสร้าง โดยมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยมี

การค านวณคะแนนเป็นไปตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

คะแนนที่ได้รับ = คะแนนดิบ x 3.41 

 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน (กรณีผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือก 1) 

1. ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจที่
ชัดเจน รวมถึงประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

วิธีการ

ค านวณ 
คะแนนทีไ่ด ้

0 ไม่มีการด าเนนิการ 0 X 3.41 0 

1 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ - - 

2 
ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เป็นนโยบายในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน 

- - 

4 

ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เป็นนโยบายในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน รวมทั้ง
ประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 

- - 
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หมวดที่ 5 – หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ (15% คิดเป็นคะแนนเต็ม 180 

คะแนน) 

 หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การก าหนด

เป้าหมายผลประกอบการและดัชนีชี้วัดในมุมต่างๆ การวัดผลประกอบการ และการ

วิเคราะห์และปรับปรุงผลประกอบการ โดยมีคะแนนเต็ม 180 คะแนน โดยมีการ

ค านวณคะแนนเป็นไปตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

คะแนนที่ได้รับ = คะแนนดิบ x 2.81 

 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน (กรณีผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือก 4) 

1. ก าหนดเป้าหมายผลประกอบการที่ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และแผนการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

วิธีการ

ค านวณ 
คะแนนทีไ่ด ้

0 ไม่มีการด าเนนิการ - - 

1 มีการก าหนดผลประกอบการอย่างคร่าวๆ - - 

2 
มีการก าหนดผลประกอบการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
โดยพิจารณาจากเป้าหมายและแผนด าเนินธุรกิจที่ตั้งไว้ 

- - 

4 

มีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะของดัชนีชี้วัด (KPI) 
โดยน าเทคนิคการบริหาร เช่น Balanced Scorecard 
เป็นต้น มาใช้ในการจัดท า และประกาศให้กับบุคลากร
ทุกคนรับทราบ เป็นต้น 

4 X 2.81 11.24 
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การจัดระดับคุณภาพ 
 

การจัดระดับคุณภาพผู้ประกอบการ สามารถแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังแสดงใน

แผนภาพที่ 1 

 

การประเมินเพ่ือพิจารณาผ่านเกณฑ์คุณภาพ (Audition) 

 การประเมินในขั้นตอนแรกนั้น จะเป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่า 

ผู้ประกอบการรายใดผ่านเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดขึ้นบ้าง โดยการประเมินนั้นในขั้นนี้

จะคลอบคลุมถึ งองค์ประกอบ 5 หมวดตามเกณ ฑ์มาตรฐานคุณ ภาพ ซึ่ ง

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วจึงจะได้รับการประเมินขั้นต่อไป ได้แก่ การ

ประเมินให้คะแนนเพื่อพิจารณาเกรดของผู้ประกอบการ (Scoring) 

                                              Audition  
            

                                                              
                 Scoring  

     A 

     B 

     C

     
      

     F
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 ผู้ประกอบการที่ท าการประเมินเพ่ือพิจารณาผ่านเกณฑ์คุณภาพ (Audition) 

จะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าในทุกด้าน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังแสดงดัง

ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การประเมินเพ่ือพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 

หัวข้อ คะแนนเต็ม 
เกรด F เกรด C เกรด B เกรด A 

ไม่ผ่าน ระดับพอใช ้ ระดับด ี ระดับดีเยี่ยม 

1. หมวดคุณภาพการให้บริการ  300 ต่ ากว่า 75 75-125 126-225 225 คะแนนขึ้นไป 

2. หมวดด้านการตลาด  180 ต่ ากว่า 45 45-85 86-145 145 คะแนนขึ้นไป 

3. หมวดด้านบุคลากร  240 ต่ ากว่า 60 60-100 101-180 180 คะแนนขึ้นไป 

4. หมวดด้านบริหารจัดการธุรกิจ  300 ต่ ากว่า 75 75-125 126-225 225 คะแนนขึ้นไป 

5. หมวดด้านผลประกอบการ  180 ต่ ากว่า 45 45-85 86-145 145 คะแนนขึ้นไป 

รวม 1200 ต่ ากว่า 300 300-500 501-900 900 คะแนนขึ้นไป 
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รายช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง 

ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์
1 ส ม าค ม ธุ ร กิ จ รั บ ส ร้ า งบ้ า น 

Building Association 
2 ซอยลาดปลาเค้า 10 
แขว งล าด พ ร้ า ว  เข ต
ล า ด พ ร้ า ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

0-2570-0153 http://www.hba-th.org/ 

2 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2013 อาคารอิตัลไทย 
เฮ้ า ส์  ชั้ น  1 2 A ถ น น
เพชรบุรีตัดใหม่  แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

0-2318-8321-4 http://www.tca.or.th 

3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

487  ราม ค าแห ง  39 
(ซอยวัดเทพลีลา) แขวง
วั งท อ งห ล า ง  เข ต วั ง

0-2319-2410-3 http://www.eit.or.th/ 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์
ท อ ง ห ล า ง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

4 สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท . 
ชั้น  2 ซอยรามค าแหง 
39 (ซอยวัด เทพลีลา ) 
แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ท อ ง ห ล า ง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

0-2935-6868 http://www.coe.or.th/ 

5 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 60 ถนนรัชดาภิเษกตัด
ใหม่ โซนD ชั้น  2 ห้อง 
2 0 1  เข ต ค ล อ ง เต ย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0-2229-3188-90 http://www.thairealestate.org/ 

6 สมาคมอาคารชุดไทย เลขที่ 77/146 สินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 34E ถนน

0-2862-3344 , 
0-2862-3341 

www.thaicondo.net/ 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์

กรุงธนบุรี แขวงคลองต้น
ไท ร  เข ต ค ล อ ง ส า น 
กรุงเทพมหานคร 10600 

7 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 77/60 อาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 16E ถนน
กรุงธนบุรี แขวงคลองต้น
ไท ร  เข ต ค ล อ ง ส า น 
กรุงเทพมหานคร 10600 

0-2440-1274-6 http://www.housingbiz.org/ 

8 สภาสถาปนิก อาคารศูนย์ เทคโนโลยี
ส า รส น เท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่ อ ส า ร  ถ น น วิ สุ ท ธิ
กษั ตริย์  แขวงบางขุน
พ รห ม  เข ต พ ระ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร 

0-2280-8880-1 
10200 

http://www.act.or.th/ 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์
9 สมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 
(ซอย 17) ถนนพระราม 
9 แขวงบางกระปิ  เขต
ห้ ว ย ข ว า ง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

0-2319-6555 http://www.asa.or.th/ 

10 สมาคมช่ า ง เหมาไฟ ฟ้ าและ
เครื่องกลไทย  

216/6  ชั้ น  7  อาคาร
แอล .พี .เอ็น .ทาวเวอร์ 
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่อง
นนทรี  เขตยาน นาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

0 -2 2 8 5 -4 2 8 7        
0-2285-4546-7        

http://temcathai.com/ 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์

11 สมาคมวิศวกรออกแบบและ
ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้า 

487 อาคาร ว.ส.ท. ซ.
รามค าแหง 39 (วัดเทพ
ลีลา) ถนนรามค าแหง 
แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ท อ ง ห ล า ง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0-2318-4121 http://mect.or.th 

12 สถาบันนายช่างดี 1 ถนนปูนซี เมนต์ไทย 
แ ข ว ง บ า ง ซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

0-2586-2002 www.scg.co.th 

13 ศูนย์อบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็น
เตอร์ ฝึกอบรมและเทคโนโลยี
ด้านการก่อสร้างครบวงจร 

42 ทูพลัส ปาร์ค ซอย 
ล า ด พ ร้ า ว  8  ถ น น
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เ ข ต จ ตุ จั ก ร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

0 -2 5 1 3 -7 5 0 0        
0-2513-7494 

http://www.twoplustrainingcenter.com/ 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์
14 ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เ ข ต ห ลั ก สี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

1166 http://ocpb.go.th/ 
 

15 ส ภ า ท น า ย ค ว า ม  Lawyers 
Council of Thailand 

7/89 อาคาร 10 ถนน
ราชด าเนินกลาง แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

0-2629-1430 http://www.lawyerscouncil.or.th/ 
 

16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

0-2245-1707 ต่อ 
918 

http://www.dsd.go.th/ 
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คู่มือการใช้แผ่นซีดี 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 

ปี 2559 

 

แผ่นซีดีโปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

ก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างมี

ความสะดวกในการดูข้อมูลรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ และด าเนินการประเมิน

คุณภาพธุรกิจทั้ง 5 ด้านของตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถดาวน์

โหลดข้อมูลผลการศึกษาวิจัยและเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง 

หน้าหลัก 

 เป็นการชี้แจงการจัดท าเกณฑ์คุณภาพและคู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 

เกณฑ์คุณภาพ 

 ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลเกณฑ์คุณภาพธุรกิจก่อสร้างในรูปแบบของ E-

book ซึ่งประกอบด้วย  

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ 
2. หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ 
3. หมวดคุณภาพด้านการตลาด 
4. หมวดคุณภาพด้านบุคลากร 
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5. หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
6. หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ 

 
โปรแกรมประเมินคุณภาพ 

 ผู้ประกอบการสามารถท าการประเมินเกณฑ์คุณภาพทั้ง 5 ด้านของธุรกิจ 

และดูผลสรุปคะแนนในแต่ละด้านและผลคะแนนโดยรวม ประกอบด้วย 

1. หมวดคุณภาพด้านการให้บริการ (300 คะแนน) แบบประเมินจ านวน 22 
ข้อ 

2. หมวดคุณภาพด้านการตลาด (180 คะแนน) แบบประเมินจ านวน 16 ข้อ 
3. หมวดคุณภาพด้านบุคลากร (240 คะแนน) แบบประเมินจ านวน 17 ข้อ 
4. หมวดคุณภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (300 คะแนน) แบบประเมิน

จ านวน 24 ข้อ 
5. หมวดคุณภาพด้านผลประกอบการ (180 คะแนน) แบบประเมินจ านวน              

7 ข้อ 
 

เอกสารดาวน์โหลด 

 ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

1. เกณฑ์คุณภาพและคู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมปี 2559 
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ข้อมูลแนะน า 

 ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลแนะน าเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่ ข้อมูล

ธุรกิจก่อสร้างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้าง

และวิศวกรรมปี 2559 และรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง 



กรมพฒันาธรุกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

www.dbd.go.th
สายด่วน 1570


