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บทน ำ 
การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีระบบการ

จัดการภายในองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนตลอดจนการ
วางแผนและการน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้พัฒนาและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายใุห้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจใช้เป็นหลักการด าเนินธุรกิจ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ก าหนดขึ้นโดยน า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่ เป็นเลิศ  (Thailand Quality Award: TQA)          
ปี 2557 – 2558  และหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ประกอบด้วย Approach (A) มีแนวทางระบบแบบแผน Deployment (D) น าไปใช้อย่าง
ทั่วถึง Learning (L) เกิดการเรียนรู้  Integration (I)  บูรณาการเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ  

หมวด 1 : กำรน ำองค์กร          120 คะแนน 
1.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง  (100 คะแนน) 

 1.1.1 การชี้น าทิศทางองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
  1) การชี้น าองค์กรด้วย “วิสัยทัศน์”โดยผู้บริหารระดับสูง 
  2) การชี้น าองค์กรด้วย“พันธกิจ”โดยผู้บริหารระดับสูง 
   3) การชี้น าองค์กรด้วย “ค่านิยม” โดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.3 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กรโดยผู้บริหาร
ระดับสูง   
 1.1.4 การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคลากรโดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.5 การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่
บุคลากรโดย ผู้บริหารระดับสูง   
 1.1.6 การสร้างให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.7 การวางแผนสืบทอดต าแหน่งและพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กรโดยผู้บริหาร
ระดับสูง 
 1.1.8 การพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.9 การสร้างการสื่อสารในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
 1.1.10 ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

  1.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร (20 คะแนน) 
 1.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
 1.2.2 การสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 2 : กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  50 คะแนน 
2.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดท ำกลยุทธ์ (30 คะแนน) 

 2.1.1 การสร้างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
 2.1.3 การสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   

2.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (20 คะแนน) 
 2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ 
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 2.2.2 กระบวนการน าแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กร 
2.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 3 : กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 60 คะแนน 
3.1 เกณฑ์คุณภำพเสียงของลูกค้ำ (40 คะแนน) 

3.1.1 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า 
  3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าขององค์กร

เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าของตนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
  3.1.3 กระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  3.1.4 กระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่

ตอบสนองความต้องการของตลาด 
3.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำ (คะแนน 20 คะแนน) 

 3.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า 

 3.2.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
3.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 4 : กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 70 คะแนน 
4.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ

องค์กร (30 คะแนน) 
 4.1.1 การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับทิศทาง
ด าเนินงานขององค์กร 
 4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
      4.1.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

4.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (40 
คะแนน) 
 4.2.1 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตจากผลการวิเคราะห์และทบทวนผล
การด าเนินงาน 
 4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 4.2.3 ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร 
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 4.2.4 ระบบการคัดเลือกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 

4.3 กำรประเมินเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 
หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 120  คะแนน 

5.1  สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (50 คะแนน) 
 5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร   
 5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร 
 5.1.3 การจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรที่เอื้อต่อผลการด าเนินงานที่ดีของ
องค์กร   
 5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อผลการด าเนินงานท่ีดีของบุคลากร 
 5.1.5 นโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร   

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (70 คะแนน) 
 5.2.1 กระบวนการค้นหาองค์กรประกอบในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
 5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กร 
 5.2.3 การสร้างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานที่ดี
ขององค์กร 
 5.2.4 ระบบการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
 5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
 5.2.6 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 5.2.7 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

5.3 กำรประเมินเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   

หมวด 6: กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 40 คะแนน 
6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน (20 คะแนน) 

          6.1.1 การพัฒนากระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการต้อนรับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการขององค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท ากระบวนการท างานนั้น
ขึ้นมา  
 6.1.2 การสร้างระบบควบคุมและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้าขององค์กร    
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6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน (20 คะแนน) 
 6.2.1 ระบบการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า การ
บริการต้อนรับลูกค้า 
 6.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะฉุกเฉินของการ
ด าเนินงาน  

6.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 7 : ผลลัพธ์ 40 คะแนน 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ (10 คะแนน) 
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (10 คะแนน) 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้บริกำร (10 คะแนน) 
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน (10 คะแนน) 
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คะแนนเกณฑ์คุณภำพ  

 

ล ำดับ 
 

หมวดคุณภำพ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 การน าองค์กร 120 24 
2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 50 10 
3 การมุ่งเน้นลูกค้า 60 12 
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัด 

การความรู้ 
70 14 

5 การมุ่งเน้นบุคลากร 120 24 
6 กระบวนการและสถานประกอบการ 40 8 
7 ผลลัพธ์ 40 8 

คะแนนรวมท้ังหมด 500 100 
 
 กำรจัดเกรดคุณภำพ    

เกรด
คุณภำพ 

ระดับคะแนน 
(ร้อยละ) 

คุณภำพของ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำร 

A > 85 ดีเลิศ 

B 76 – 85  ดีมาก 

C 66 – 75  ด ี

D 50 – 65  พอใช้ 

E < 50 ควรปรับปรุง 
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วิธีกำรประเมินเกณฑ์คุณภำพ 

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุท าการให้คะแนนระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพที่
ก าหนดไว้ในแต่ละข้อให้ตรงกับข้อเท็จจริงกับการด าเนินงานของตนซึ่งโดยในแต่ละข้อของเกณฑ์
คุณภาพจะมีการอธิบายระดับคะแนนที่สัมพันธ์กับลักษณะการบริหารงานของธุรกิจแบบเป็น
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) โดยคะแนนจะ
เรียงจากไม่มีคะแนน คือ “0” ไปถึงมากที่สุด “10” คะแนน โดยใช้แบบประเมินท่ีอยู่ด้านหลัง
ของคู่มือในการประเมิน ซึ่งในการให้คะแนนลงในแบบประเมินนั้นข้อย่อยแต่ละข้อจะมีคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน ส าหรับข้อที่ไม่ได้ด าเนินการจะเท่ากับ 0 คะแนน (ไม่มีคะแนน) โดยคะแนน
รวมสูงสุดของข้อเกณฑ์คุณภาพน้ันๆ จะเท่ากับ 10 คะแนน ต่ าสุดคือ 0 คะแนน (ไม่มีคะแนน) 
โดยคะแนนรวมในแต่ละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ : 

คะแนนคุณภำพรวม 9-10 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็น
ระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไมม่ีจุดอ่อนในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรม โดย
นวัตกรรมมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์และเกิดการแบ่งปันระดับองค์กร มีการบูรณาการของ
เกณฑ์และตัวช้ีวัดเป็นไปอย่างดี    

คะแนนคุณภำพรวม 7-8 คะแนน หมำยถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็น
ระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพดแีต่ยังไม่สมบูรณ ์มีวิธีการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง  และมี
การเรียนรู้ในระดับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรม โดยนวัตกรรมมีพื้นที่จากการวิเคราะห์และ
เกิดการแบ่งปันระดับองค์กร มีการบูรณาการของเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

คะแนนคุณภำพรวม 5-6 คะแนน หมำยถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพในระดับปานกลาง มีวิธีถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติซึ่งยังคงมีความแตกต่างในระหว่างหน่วยงาน มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง เริ่มมีการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมบ้าง เริ่มมีความสอดคล้อง
ของเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

 คะแนนคุณภำพรวม 3-4 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีวิธีการอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพ การถ่ายทอดวิธีการสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีการ
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วไป 
หรือ เริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงแต่ยังไม่มีความสอดคล้องของ
เกณฑ์และตัวช้ีวัด 
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คะแนนคุณภำพรวม 1-2 คะแนน  หมายถึง มีวิธีการให้เห็นแต่ผลไม่เป็นระบบชัดเจน 
มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน  แทบไม่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นการน าวิธีการไปปฏิบัติ  ไม่
ปรากฏหลักฐานการมีแนวคิดปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา ไม่แสดงให้เห็นความ
สอดคล้องของวิธีการหรือตัวช้ีวัดในระดับองค์กร แต่ละพื้นท่ีหรือหน่วยงานด าเนินการอย่างเปน็
เอกเทศ  

คะแนนคุณภำพรวม 0 คะแนน  หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 
 

มิติกำรให้คะแนน 
“กระบวนกำร” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนอง

ข้อก าหนดต่างๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ (ADLI) ประกอบด้วย 
แน วทาง  (Approach–A) การถ่ ายท อดสู่ ก ารป ฏิ บั ติ  (Deployment–D) การ เรี ยน รู้ 
(Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) รายงานป้อนกลับของรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปัจจัยเหล่านี้  คะแนนส าหรับหมวด
กระบวนการเป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินการโดยรวมซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 
4 ดังนี ้

 
แนวทาง (Approach–A)  

 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ตามเกณฑ ์และ
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร 

 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ขององค์กร  

 ระดับของการที่แนวทางนั้นน าไปใช้ซ้ าได ้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเชื่อถือได ้ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D)  

 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้อง
และส าคัญต่อองค์กร 

 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา  
 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปใช้อย่างที่เหมาะสม 
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การเรียนรู้ (Learning-L)  
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทางผ่านการ

สร้างนวัตกรรม 
 การแบ่งปันความรู้ทีไ่ด้จากการปรบัปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและ

กระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร 
การบูรณาการ (Integration-I)  

 การบูรณาการแนวทางที่ใช้ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของ
องค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์หมวด
กระบวนการ (หมวด 1 – หมวด 6) 

 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้ง
ระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร 

 การบูรณาการแผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน  เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร 
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ส่วนที่ 1 
รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจดูแลผูสู้งอำย ุ
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รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธรุกิจดูแลผู้สูงอำยุ  

หมวด 1 
กำรน ำองค์กร 

กล่าวถึง วิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรช้ีน าและก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารของ
องค์กรสื่อสารกับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน 

 
1.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 

เกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นการประเมิน
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการช้ีน าและท าให้องค์กรมีความยั่งยืน รวมทั้งวิธีการที่สื่อสาร
กับบุคลากร 

1.1.1 องค์กรของท่ำนมีกำรชี้น ำองค์กรด้วยกำรก ำหนดดังต่อไปนี้ 
  1) กำรชี้น ำองค์กรด้วย “วิสัยทัศน์”โดยผู้บริหำรระดับสูง 

   ผู้บริหารระดับสูงมีการด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ อย่างไรใน
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
   วิสัยทัศน์ (Vision) คือเป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ   เป็นความ
ต้องการในอนาคต โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้ เป็นข้อความทั่วไป ซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจ
เป็นความมุ่งหมายในสถานภาพที่เราจะไปเป็นหรือเราไปอยู่ ณ วันหนึ่งในอนาคตที่องค์กรมุ่ง
หมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคต  

  2) กำรชี้น ำองค์กรด้วย“พันธกิจ”โดยผู้บริหำรระดับสูง 
   ผู้บริหารระดับสูงมีการด าเนินการก าหนดพันธกิจขององค์กร 

โดยมีการด าเนินการในการถ่ายทอดพันธกิจสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจ  (Mission)  คือ ข้อความที่จะพรรณนาเพื่อให้ทราบว่า

องค์กรนั้นๆตั้งขึ้นมาเพื่อท าอะไร ท าอย่างไร และท าเพื่อใคร เนื้อหาของพันธกิจมักจะ
ครอบคลุมขอบเขตของการด าเนินงาน ปรัชญาความเช่ือของกิจการ เป้าหมายพื้นฐานและ
ผลประโยชน์ส าคัญที่จะมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กรนั้น 
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    3) กำรชี้น ำองค์กรด้วย “ค่ำนิยม” โดยผู้บริหำรระดับสูง 
      ผู้บริหารระดับสูงมีการด าเนินการก าหนดค่านิยมขององค์กร 

และมีการด าเนินการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติ 
ค่านิยม  (Values)  คือ ความเช่ือหรืออุดมการณ์หรือปรัชญา

ขององค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ จะถูกน ามาใช้เพื่อดึงพลังอารมณ์ร่วม
ของพนักงานให้ปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้การสั่งหรือการบังคับ จึงเป็น
ความผูกพันเชิงความรู้สึกและอารมณ์ 

1.1.2 กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยขององค์กรโดยผู้บริหำร
ระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้เกิดการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร 

1.1.3 กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมขององค์กรโดย
ผู้บริหำรระดับสูง 

  ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร 

1.1.4 กำรสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคลโดยผู้บริหำร
ระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรจะมี 2 ระดับ ทั้งระดับ
องค์กรและระดับผู้ปฏิบัติงาน 

1.1.5 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกร ที่ส่งมอบประสบกำรณ์ที่
ดีให้แก่บุคลำกรโดยผู้บริหำรระดับสูง 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ให้กับบุคลากรเพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และเสริมสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า  

1.1.6 กำรสร้ำงให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร 
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1.1.7 กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งและพัฒนำผู้น ำในอนำคตขององค์กร
โดยผู้บริหำรระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการด าเนินการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน  

1.1.8 กำรพัฒนำผู้น ำในอนำคตขององค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในพัฒนาภาวการณ์การเป็นผู้น าในอนาคต

ขององค์กร 
1.1.9 กำรสร้ำงกำรสื่อสำรในองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและมีลกัษณะสองทิศทาง และ
รวมถึงการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร 

1.1.10 ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในเรื่องระบบการก ากับดูแลองค์กรในด้าน
การเงิน และระบบการป้องกันการทุจริต และรวมถึงการปราบปรามทุจริตหากเกิดขึ้นในองค์กร 

 
1.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร 

เกณฑ์คุณภาพด้านการก ากับดูแลองค์กร เป็นการประเมินว่าองค์กรได้
ด าเนินการอย่างไรในการจัดการดูแลองค์กรให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
และรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนและสังคม 

1.2.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 องค์กรมีการเก็บหลักฐานการด าเนินงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อ

สามารถน ามาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใส่ในการด าเนินงานขององค์กรได้  
1.2.2 กำรสร้ำงองค์กรให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 องค์กรมีวิธีการในการสนับสนุนชุมชนขององค์กร โดยวิธีการการ
ก าหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมต่อสังคม 
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        1.3  กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  
เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 1 การน าองค์กร จะต้องถูกประเมินในลักษณะ

ของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุม
คุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

 
Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 
Deployment: Do   คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้

อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน

ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 2  
 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

กล่าวถึง  ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการใน
การจัดท าวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร การน าไปปฏิบัติ การ
ปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการ วัดผลความก้าวหน้า   

2.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ เป็นการประเมินว่าองค์กร ได้มี

กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างไร โดยค านึงถึงสิ่งที่ส าคัญในการวางแผนหรือไม่ 
ได้แก่ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กรว่าเป็นอย่างไร และ
พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานขององค์กรสามารถเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางธุรกิจได้  รวมไปถึงการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ 

องค์กรต้องจัดให้มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่จุดที่องค์กรยังไปไม่ถึงแต่เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องการจะไปให้ถึงในระยะเวลาที่ก าหนด 

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง เป็นการวางแผน
ระยะยาวขององค์กรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดที่องค์กรต้องการจะเป็น 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดัน
ต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจาก
แรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทายเชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดจากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร  

ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความ
ได้เปรียบที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันท้ังปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับ
องค์กรอื่นท่ีมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจากสมรรถนะหลักของ
องค์กร (Core Competency)  

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความสามารถในด้านต่างๆ ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่เราท าได้ดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งขัน และ
หรือท าให้เราแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน เป็นสิ่งที่ยากต่อการเลียนแบบ เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและสร้าง
คุณค่าต่อลูกค้า 

     2.1.1 กำรสร้ำงกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
 องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แล้ว

หาแนวทางในการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
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2.1.2 กระบวนกำรวิเครำะห์สำรสนเทศเพ่ือใช้ก ำหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
องค์กรมีแนวทางในการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 

อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการวางรากฐานข้อมูล
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ  

2.1.3 กำรสร้ำงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
 องค์กรมีการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการยกระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างไร  
 

2.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
เกณฑ์คุณภาพด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการประเมินว่าองค์กร ได้

พิจารณาถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ถ่ายทอดไปสู่การด าเนินงาน การ
เลือกรูปแบบและวิธีการวัดผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ให้ตรงกับตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 

2.2.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขององค์กรท่ีสอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ 
 องค์กรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผน

เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน และจัดท าแนวการปฏิบัติการขององค์กรให้มีการเข้าถึงได้อย่างง่าย  
2.2.2 กระบวนกำรน ำแผนปฏิบัติกำรที่จัดท ำขึ้นไปใช้ในองค์กร 

องค์กรมีการสร้างนโยบายหรือแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการที่ได้
จัดท าขึ้นไปใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการภายในองค์กร 

 
2.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะต้องถูกประเมินใน
ลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจร
ควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 3  
 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

กล่าวถึง ในหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการ
มุ่งเน้นลูกค้าในด้านค้นคว้าความพอใจและไม่พอใจและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกค้าระหว่างของตนและคู่แข่งการจัดท าแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลาด 
การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการเรียกร้องการบริการของลูกค้า 

 
3.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนเสียงของลูกค้ำ (Voice of Customer) 

เกณฑ์คุณภาพด้านเสียงของลูกค้านี้เป็นการประเมินว่าองค์กรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเพื่อทราบถึงข้อมูลตอบกลับ 
(Feedback) ของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคู่แข่ง 
น าข้อมูลที่ตอบกลับจากลูกค้ามาสรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข 

3.1.1 กระบวนกำรค้นหำควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้ำองค์กร 
 องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการประเมินผลการพึงพอใจและไม่พอใจ

ในการใช้บริการของลูกค้าต่อองค์กรของตนด้วยวิธีและมีการประเมินผล แก้ไขปัญหาของผล
การแสดงความพึงพอใจของลูกค้า  

3.1.2 กระบวนกำรค้นหำควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้ำของ
องค์กรเปรียบเทียบกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำของตนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

องค์กรมีวิธีการในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการรับข้อมูล
ของคู่แข่งและมีแนวทางในการเปรียบเทียบการบริการลูกค้าระหว่างตนและคู่แข่ง เพื่อทราบ
ระดับความส าเร็จในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

3.1.3 กระบวนกำรได้รับสำรสนเทศเพ่ือกำรสร้ำงหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

องค์กรมีแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามหรือการสอบถามเพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม 
โดยมีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศอาทิ การออกแบบสอบถาม การใช้สื่อในการประเมินความ
ต้องการของสินค้าโดยมีเง่ือนไขท่ีไม่รบกวนการได้รับบริการของลูกค้าจนเกิดความไม่พึงพอใจ   

3.1.4 กระบวนกำรได้รับสำรสนเทศเพ่ือกำรสร้ำงหรือผลิตภัณฑ์และบริกำร
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 

องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึ้นจากได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด  
 

3.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำ  
เกณฑ์คุณภาพด้านความผูกพันของลูกค้าเป็นการประเมินว่าองค์กรมี

วิธีการในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการจัดท าฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับลูกค้าให้ยังคงใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และต้องศึกษาตลาดธุรกิจที่มีผลกระทบกับ
องค์กร เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนการตลาด รวมทั้งมีการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดย
องค์กรต้องวิเคราะห์สาเหตุ การด าเนินการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า 

3.2.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพ่ือให้ได้ลูกค้ำใหม่ รักษำ
ลูกค้ำเก่ำ และเพ่ิมควำมผูกพันกับลูกค้ำ 

องค์กรมีแนวทางจัดท ากระบวนการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้
ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและมีวิธีการสร้างความเข้าใจใน
องค์กรของตนในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า 
และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า ที่เหมาะสม ไม่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร 

3.2.2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
 องค์กรมีแนวทางในการจัดท ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ

ลูกค้า โดยมีล าดับขั้นตอนในการเรียกร้องและมีการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องจากลูกค้าให้
เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร 

 
           3.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า จะต้องถูกประเมินในลักษณะ
ของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุม
คุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 
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Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 4  
 กำรวัด กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู้ 

กล่าวถึงการจัดการความรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าองค์กรมีวิธีการ
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ความรู้  เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลทบทวนข้อมูลมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 
4.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร

ขององค์กร 
เกณฑ์คุณภาพด้าน การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ

ด าเนินการขององค์กรนี้เป็นการประเมินวิธีการในการวัด วิเคราะห์ และการน าผลมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินการในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องมีกระบวนการ
ในการเลือกตัววัดผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

4.1.1 กำรวำงระบบตัววัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญและสอดคล้องกับ
ทิศทำงด ำเนินงำนขององค์กร 

องค์กรมีการวางระบบการด าเนินงานที่เป็นแบบแผน และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ท้ังนี้ต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์  

4.1.2 กำรเลือกใช้ ตัววัดผลเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน 

 องค์กรมีการเลือกใช้ตัวช้ีวัดเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน
และการน าผลมาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินการในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร 

4.1.3 ระบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน 
 องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเอง หรือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานอ่ืน  
 
4.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

4.2.1 กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตจำกผลกำรวิเครำะห์และ
ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 

   องค์กรมีการจัดการด้านสารสนเทศ ที่สามารถคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตเพื่อน ามาวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานในองค์กรได้ 

4.2.2 ระบบกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 
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 องค์กรมีระบบการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผล
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.2.3 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
 องค์กรควรมีระบบการบริหารจดัการความรูท้ี่เหมาะสม มีคุณภาพและ

มีความพร้อมใช้งานและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร หรือ
ลูกค้า 

4.2.4 ระบบกำรคัดเลือกเพ่ือควำมมั่นใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขององค์กร 

 องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการจัดการเพื่อให้องค์กรมีฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่ใช้มีคุณภาพ นั่นคือ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
 
           4.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
จะต้องถูกประเมินในลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุม
คุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 5 
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

หมวดการมุ่งเน้นบุคลากรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของ
องค์กร ด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากร รวมถึงความสามารถในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี  

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวิธีการสร้างความผูกพัน  การ
จัดการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่และสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร
โดยในหมวดนี้มีเกณฑ์คุณภาพที่ต้องประเมินประกอบไปด้วย 
 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร 
เกณฑ์คุณภาพด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร เป็นการประเมินการ

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลและเกื้อหนุนการท างานของบุคลากร โดยองค์กรต้องมีการ
บริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ มีการ
รักษาบรรยากาศการท างานท่ีมีความปลอดภัย สวัสดิภาพ และเกื้อหนุนการท างาน 

5.1.1กำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง
บุคลำกร 

องค์กรมีแนวทางการประเมินความต้องการด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้ทราบ
ถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากทราบถึง
ผลการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

5.1.2 กำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรขององค์กร 
องค์กรมีขั้นตอนในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรเข้ามาในองค์กร 

และมีแนวทางในการรักษาบุคลากรขององค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
มีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรด้วยวิธีการ เช่น การลงประกาศในเว็บไซด์ การลง
ประกาศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

5.1.3 กำรจัดโครงสร้ำงด้ำนบุคลำกรขององค์กรที่เอื้อต่อผลกำรด ำเนินงำนที่
ดีขององค์กร 

 องค์กรมีการจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่และความสามารถของบุคลากร ในต าแหน่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อเอื้อต่ อผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขององค์กร 

5.1.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อกำรผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
ของบุคลำกร 
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 องค์กรมีการด าเนินการจัดท าสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร ได้แก่ 
การจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้มี
ความสบาย และปลอดภัยในการท างาน เพื่อเอ้ือต่อการผลการด าเนินงานท่ีดีของบุคลากร 

5.1.5 นโยบำยด้ำนสิทธิประโยชน์ ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 
องค์กรมีการออกแบบ บริหารการจัดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์  และ

ด าเนินการนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร และ
สอดคล้องกับทิศทางการท างานขององค์กร ได้แก่ การท าประกันสังคม การก าหนดวันหยุดงาน 

 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร  

เกณฑ์คุณภาพด้านความผูกพันองค์กร เป็นการประเมินวิธีการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรเพื่อให้บรรลุความส าเร็จทั้งในระดับองค์กร และในระดับบุคคล  โดย
องค์กรจะต้องมีการสร้างความผูกพัน ให้ค่าตอบแทน  ให้รางวัลบุคลากร และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงการประเมินความผูกพันของบุคลากร และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการด าเนินการ   

5.2.1 กระบวนกำรค้นหำองค์กรประกอบในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร 

 องค์กรมีการจัดหาวิธีการ กระบวนการในการค้นหาและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถด าเนินงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนขององค์กร 

องค์กรมีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 

5.2.3 กำรสร้ำงระบบกำรวัดผลกำรปฏิบั ติงำนเพ่ือสนับสนุนผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขององค์กร 

องค์กรมีแนวทางในการสร้างระบบการวัดผลการปฏิบัตงิาน ในการชี้วัด
คุณภาพของบุคลากรในองค์กรจากผลการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานที่ดีของ
องค์กร 
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5.2.4 ระบบกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
องค์กร 

องค์กรมีการด าเนินการจัดการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการท างานร่วมกับองค์กร และมีแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาจากผลการ
ประเมิน 

5.2.5 กำรสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรในระดับต่ำงๆ 
   องค์กรมีวิธีการใดบ้างในการสร้างการเรยีนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดบั

ต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม การสัมมนา บุคลากรในหน่วยงาน 
5.2.6 กำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และ

กำรพัฒนำ 
องค์กรมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ

เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานใน
ด้านคุณภาพการด าเนินงาน และความพึงพอใจในการด าเนินงานของบุคลากร 

5.2.7 กำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร 
 องค์กรมีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในองค์กรได้

อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์การท างาน และผลการด าเนินงานของบุคลากร 
           5.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร จะต้องถูกประเมินใน
ลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจร
ควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

    Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และ
แสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 6 
กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 

 
กล่าวถึง  ในหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบวิธีการและ

กระบวนการในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในด้านค้นหากระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มเวลา และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างของตนและ
คู่แข่ง การจัดท าแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลาด การสร้างสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ตลอดจนความพร้อมและความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

 
6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน 

การออกแบบระบบงานให้บริการของธุรกิจบริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ใช้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อการจัดท าข้อก าหนดของระบบงาน 

6.1.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ เช่น กำรดูแล
ผู้สูงอำยุ และกำรส่งกลับบ้ำนขององค์กรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท ำกระบวนกำร
ท ำงำนนั้นขึ้นมำ 

องค์กรมีแนวทางในการพัฒนา การให้บริการลูกค้า การดูแลผู้สูงอายุ 
และการส่งกลับบ้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้  
 การวางแผนการออกแบบระบบงานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 
 การวางแผนระบบงานด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 
 การวางแผนระบบการประเมินสถานท่ีส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

- ภายในสถานท่ี  
- พื้นที่นอกตัวอาคาร 
- ห้องนอน 
- ทางเดินท่ีเหมาะสม  
- ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 
- ฯลฯ 

6.1.2 กำรสร้ำงระบบควบคุมและปรับปรุงกำรปฏิบั ติงำนเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรดูแลผู้สูงอำยุ และ
กำรส่งกลับบ้ำน ขององค์กร 

องค์กรมีวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับ
กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า การดูแลผู้สูงอายุ และการส่งกลับบ้านขององค์กร   
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หลังจากการวางแผนการออกแบบระบบงานเรียบร้อยแล้ว การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารด้านการ
ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร ซึ่งการจัดท าคู่มือและวิธีปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรจะท าใหเ้จ้าหน้าท่ียึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธุรกิจสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคู่มือที่ควรจะมีการจัดท า ดังนี ้

คู่มือด้านการบริหารจัดการ 

 กิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพ 

 การบริหารงานบุคคล 

 การรับสวัสดิการและสิทธิพิเศษของเจ้าหน้าที่  ในกรณี เกิดการ
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการท างาน 

 การด าเนินการทางวินัย 

 การร้องทุกข ์

 กระบวนการรับค าร้องเรียน/ค าร้องทุกข์จากผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ี 

 ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย 

 การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 

คู่มือด้านการบริการ 
 การรับ/จ าหน่าย/เคลื่อนย้าย/ส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุ 
 การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุเมื่อแรกรับ 

 ข้อบ่งช้ีในการปรึกษาแพทย์ด้านการบ าบัดรักษาผู้สูงอายุ 
 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยสูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 การดูแลสถานท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ ท่ีใช้ในสถานประกอบการ 
 

คู่มือด้านประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม  

 การรักษาความลับของผู้สูงอายุ 
 การเปิดเผยข้อมูลของผู้สูงอายุ 
 การยินยอม/ไม่ยินยอมรับการรักษาของผู้สูงอายุ 

 

คู่มือด้านการบันทึกและจัดท าเอกสาร 
 การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้สูงอายุ 
 การบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด อุบัติการณ์ ค าร้องเรียน 
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คู่มือด้านความปลอดภัย 
 แผนรองรับอุบัติเหตุ/อุบัติภัย  
 การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
 การรักษาความปลอดภัยในการท างาน  ความปลอดภัยในชีวิต/

ทรัพย์สิน 
 การป้องกันอัคคีภัย 
 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด หรืออุบัติการณ์ 
องค์กรควรมีการประเมินคู่มือและวิธีปฏิบัติอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อ

เห็นว่าจ าเป็น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับสภาวะการท างาน 
 
6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 

6.2.1 ระบบกำรควบคุมต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ 
กำรดูแลผู้สูงอำยุ และกำรส่งกลับบ้ำน 

องค์กรมีวิธีการจัดการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการลูกค้า การดูแลผู้สูงอายุ และการส่งกลับบ้าน เพื่อให้อนาคตขององค์กรเกิดความ
ยั่งยืนและมั่นคง 

6.2.2 กระบวนกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉินของ
กำรด ำเนินงำน 

องค์กรมีแนวทางในการจัดการด้านความพร้อมและความปลอดภัยใน
การด าเนินงานอย่างไร เมื่อเกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน กระบวนการเตรียมพรอ้มด้านความปลอดภยั
และต่อภาวะฉุกเฉินของการด าเนินงานส าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้  

1) กระบวนงานดูแลผูสู้งอายุให้เกิดความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อันตรายที่พบได้บ่อย ให้พิจารณาถึง 
 การป้องกันการพลัดตกหกล้ม  
 การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

2) กระบวนงานดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ ให้พิจารณา
ถึง  
 การแยกผู้ป่วย 
 การล้างมือ  
 การใช้ถุงมือ  
 การใช้ผ้าปิดปากและจมูก  
 การใช้หน้ากากป้องกัน  
 การใช้เสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อน  
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 การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ  
 การแยกขยะ 

 
           6.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์คุณภาพในหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ จะต้องถูกประเมิน
ในลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่ง
วงจรควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 
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หมวด 7  
 ผลลัพธ์  

 
กล่าวถึง องค์กรสามารถประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ส าคัญขององค์กรได้ 

 7.1 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่ เกิดขึ้นจากการ
ตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร 
 7.2 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร 
 7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้บริกำร เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินกระบวนการให้บริการขององค์กรโดยลูกค้า 

  7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน  เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรในด้านผลการ
ด าเนินงานขององค์กรด้านการเงิน  
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ส่วนที่ 2 
ค ำอธิบำยผลกำรประเมินคุณภำพของระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
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ส่วนที่ 2  
ค ำอธิบำยผลกำรประเมินคุณภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
 

1. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมมากกว่า
ร้อยละ 85 หมายถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีคุณภาพโดยรวม
ในระดับที่ดีเลิศ คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึง องค์กรมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ดีเลิศ การด าเนินธุรกิจมีแนวโน้มของความยั่งยืน องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องรักษาคุณภาพ
ในการด าเนินธุรกิจในระดับดีเลิศนี้อย่างเข้มแข็ง  

2. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมตั้งแต่ร้อย
ละ 76 – 85 หมายถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีคุณภาพ
โดยรวมในระดับท่ีดีมาก คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึง องค์กรมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่ดีมาก การด าเนินธุรกิจก าลังเริ่มต้นเข้าสู่แนวโน้มของความยั่งยืน ซึ่งองค์กรควร
จะต้องพัฒนาคุณภาพการด าเนินธุรกิจของตนตามเกณฑ์คุณภาพให้เข้าสู่คุณภาพการด าเนิน
ธุรกิจในระดับที่ดีเลิศต่อไป 

3. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมตั้งแต่ร้อย
ละ 66 – 75 หมายถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีคุณภาพ
โดยรวมในระดับดี คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึง องค์กรมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ดี ความยั่งยืนของการด าเนินธุรกิจยังไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งองค์กรจะต้องพัฒนา
คุณภาพการด าเนินธุรกิจของตนตามเกณฑ์คุณภาพให้เข้าสู่คุณภาพการด าเนินธุรกิจในระดับที่
ดี และดีเลิศต่อไป 

4. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมตั้งแต่ร้อย
ละ 50 – 65 หมายถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีคุณภาพ
โดยรวมในระดับพอใช้ คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึงองค์กรมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับพอใช้ ซึ่งผลการด าเนินขององค์กรยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง องค์กร
จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพทุกด้าน 

 5. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมต่ ากว่า
ร้อยละ 50 หมายถึง องค์กรควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององค์กร คะแนนคุณภาพ
ในระดับดังกล่าวแสดงถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรยังอ่อนแอ องค์กรไม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร ท า
ให้ผลประกอบการลดต่ าลงเรื่อยๆ องค์กรจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพทุกด้านโดยเร่งด่วน 
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หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรมากกว่าร้อยละ 85 หมายถึง 
คุณภาพด้านการน าองค์กรขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการน าองค์กรอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ตามหลักการวิธีการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 76 – 85 แสดง
ถึง คุณภาพด้านการน าองค์กรขององค์กรมีระดับดีมาก แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ได้ด าเนินการให้มีกระบวนการน าองค์กรอย่างเป็นระบบตามหลักการวิธีการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) แต่ความต่อเนื่องของการด าเนินการยังไม่
ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรตั้งแต่ร้อยละ  66 – 75 
หมายถึง คุณภาพด้านการน าองค์กรขององค์กรมีระดับดี  แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงได้
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการน าองค์กร แต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตาม
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดใน
ขั้นตอนของการปรับปรุง 

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรตั้งแต่ร้อยละ       50 – 65 
หมายถึง คุณภาพด้านการน าองค์กรขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง  ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการน าองค์กร แต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่ง
ยังขาดในข้ันตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการน าองค์กร หรือ มีการน าองค์กรแต่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการน าองค์กรที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าร้อยละ 85 
หมายถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง  ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
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สมบูรณ์ตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ร้อยละ 76 – 
85 แสดงถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับดีมาก แสดงถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบตาม
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) แต่ความต่อเนื่อง
ของการด าเนินการยังไม่ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ร้อยละ 66 – 
75 หมายถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับดี  แสดงถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่กระบวนการดังกล่าวยัง
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการปรับปรุง  

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 
65 หมายถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่กระบวนการ
ดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่ ากว่าร้อยละ  50 
หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือ มีการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้ามากกว่าร้อยละ 85 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ตามหลักการ
วิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าตั้งแต่ร้อยละ 76 – 85 
แสดงถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าขององค์กรมีระดับดีมาก แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าอย่างเป็นระบบตามหลักการวิธีการตรวจ
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ประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) แต่ความต่อเนื่องของการด าเนินการยัง
ไม่ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าตั้งแต่ร้อยละ  66 – 75 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าขององค์กรมีระดับดี  แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงได้
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าแต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วน
ตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดใน
ขั้นตอนของการปรับปรุง   

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าตั้งแต่ร้อยละ  50 – 65 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าแต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่ง
ยังขาดในข้ันตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการมุ่งเน้นลูกค้าหรือ มีการมุ่งเน้นลูกค้าแต่
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการมุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้มากกว่า ร้อยละ 85 หมายถึง คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสงูขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสมบูรณ์ตามหลักการวิธีการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ตั้งแต่ร้อยละ 76 –85 แสดงถึง คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ขององค์กรมีระดับดีมาก แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้มี
กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามหลักการวิธีการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) แต่ความต่อเนื่องของการด าเนินการยัง
ไม่ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ตั้งแต่ร้อยละ 66 – 75 หมายถึง คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ขององค์กรมีระดับดี แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการวัด การ
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วิเคราะห์ และการจัดการความรู้แต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการ
วิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของ
การปรับปรุง   

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ตั้งแต่ ร้อยละ 50 – 65 หมายถึง คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิด
กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้แต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่ง
ยังขาดในข้ันตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้หรือ มีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้แต่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมากกว่าร้อยละ 85 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ตาม
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตั้งแต่ร้อยละ 76 – 85 
แสดงถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรขององค์กรมีระดับดีมาก แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเป็นระบบตามหลักการวิธีการ
ตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) แต่ความต่อเนื่องของการ
ด าเนินการยังไม่ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตั้งแต่ร้อยละ 66 – 75 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรขององค์กรมีระดับดี แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงได้
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุง่เน้นบุคลากรแต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วน
ตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดใน
ขั้นตอนของการปรับปรุง   
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4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตั้งแต่ร้อยละ 50 – 65 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นบุคลากรแต่กระบวนการดังกล่าวยัง
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรต่ ากว่าร้อยละ  50 
หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการมุ่งเน้นบุคลากรหรือ มีการ
มุ่งเน้นบุคลากรแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการมุ่งเน้น
บุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร 

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 85 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติขององค์กรมีระดับดีเลิศ แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ตาม
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติตั้งแต่ร้อยละ 76 – 
85 แสดงถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติขององค์กรมีระดับดีมาก  แสดงถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นระบบตาม
หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) แต่ความต่อเนื่อง
ของการด าเนินการยังไม่ชัดเจน 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติตัง้แต่ร้อยละ 66 – 75 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติขององค์กรมีระดับดี แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูงได้
ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติแต่กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่ง
ยังขาดในข้ันตอนของการปรับปรุง   

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติตัง้แต่ร้อยละ 50 – 65 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติแต่กระบวนการดังกล่าว
ยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    
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5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ  50 
หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติหรือ มีการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ มีเพียงขั้นตอนการวางแผนด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้ันตอนเดียว 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์   

1. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านผลลัพธ์มากกว่าร้อยละ 85  หมายถึง 
องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการในระดับดีเลิศ 

2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านผลลัพธ์ตั้งแต่ ร้อยละ 76 – 85 หมายถึง 
องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการในระดับดีมาก 

3. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านผลลัพธ์ตั้งแต่ร้อยละ 65 – 75 หมายถึง
องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการในระดับดี 

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านผลลัพธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 65 หมายถึง
องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการในระดับดีพอใช้ 

5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านผลลัพธ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึงองค์กรมี
ผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการที่ไม่ดี ควรปรับปรุง หรือ 
องค์กรไม่ได้จัดท าผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการ 
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ส่วนที่ 3 
แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจดูแลผู้สูงอำย ุ
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ส่วนที่ 3  
แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ 

 
ค าชี้แจง โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงขององค์กรของท่ำนมำกที่สุด 
เพียง 1 ข้อ  
หมวดที ่1 กำรน ำองค์กร  (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

     เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง ข้อละ 10 คะแนน (รวม 100 
คะแนน) 
1.1.1 การช้ีน าทิศทางองค์กร
ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
       1) การช้ีน าองค์กรด้วย 
“ วิ สั ย ทั ศ น์ ” โด ย ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง 
       2) การช้ีน าองค์กรด้วย
“พันธกิจ”โดยผู้บริหารระดับสูง 
       3) การช้ีน าองค์กรด้วย
“ ค่ า นิ ย ม ”  โด ย ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง 
 

 
 
 
 

          

1.1.2 การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายของ
อ งค์ ก ร โดยผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง 

 

 
 

          

1.1.3 การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ขององค์กรโดยผู้บริหาร
ระดับสูง 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1.4 การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ 
       ระดับองค์กรและระดับ 
       บุคลากรโดยผู้บริหาร 
       ระดับสูง 

 
 

          

1.1.5 การสร้างวัฒนธรรมการ 
       ท างานของบุคลากร ท่ีส่ง 
       มอบประสบการณ์ที่ดี 
       ให้แก่บุคลากรโดย  
       ผู้บริหารระดับสูง 

           

1.1.6 การสร้างให้เกิดการสร้าง 
       นวัตกรรมขึ้นในองค์กร 
       โดยผู้บริหารระดับสูง 

           

1.1.7 การวางแผนสืบทอด 
       ต าแหน่งและพัฒนาผู้น า 
       ในอนาคตขององค์กรโดย 
       ผู้บริหารระดับสูง 

           

1.1.8 การพัฒนาผู้น าในอนาคต 
       ขององค์กรโดยผู้บริหาร 
       ระดับสูง 

           

1.1.9 การสร้างการสื่อสารใน 
       องค์กรโดยผู้บริหาร 
       ระดับสูง 
 

           

1.1.10 ความรับผิดชอบด้าน 
         การเงินและการป้องกัน 
         และปราบปรามการ 
         ทุจริต 
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หมวดที ่2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรข้อละ 10 คะแนน (20คะแนน) 
1.2.1 การสร้างความโปร่งใสใน 
       การด าเนินงานของ 
       องค์กร 

           

1.2.2 การสร้างองค์กรให้มีความ 
       รับผิดชอบต่อสังคม 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 1  
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 24   

 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดท ำกลยุทธ์ข้อละ 10 คะแนน (30 คะแนน) 

2.1.1 การสร้างกระบวนการ 
       วางแผนเชิงกลยุทธ ์

           

2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ 
       สารสนเทศเพื่อใช้ 
       ก าหนดกลยุทธ์ของ 
       องค์กร 
 

 
 

          

2.1.3 การสร้างวัตถุประสงค์ 
       เชิงกลยุทธ์   
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หมวดที ่3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 

คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติข้อละ 10 คะแนน (20 คะแนน) 
2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติ

ก า ร ข อ งอ งค์ ก ร ที่
ส อด ค ล้ อ งกั บ แผ น
เชิงกลยุทธ ์

           

2.2.2  กระบวนการน า 
        แผนปฏิบัติการที่จัดท า 
        ขึ้นไปใช้ในองค์กร 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 2 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 10  

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 เกณฑ์คุณภำพเสียงของลูกค้ำข้อละ 10 คะแนน (40 คะแนน) 

3.1.1 กระบวนการค้นหาความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของลูกค้า 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.2 กระบวนการค้นหาความ 
       พึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
       ของลูกค้าขององค์กร 
       เปรียบเทียบกับความพึง 
       พอใจของลูกค้าของตน 
       เมื่อเปรียบเทียบกับคู่    
       แข่งขัน 

 
 

          

3.1.3 กระบวนการได้รับ 
        สารสนเทศเพื่อการสร้าง 
        หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
        และบริการที่ตอบสนอง 
        ความต้องการของลูกค้า 
 

           

3.1.4 กระบวนการได้รับ 
       สารสนเทศเพื่อการสร้าง 
       หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
       บริการที่ตอบสนองความ 
       ต้องการของตลาด 

           

3.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำข้อละ 10 คะแนน (คะแนน 20 คะแนน) 
3.2.1 กระบวนการสร้าง 
        ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
        เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่  
        รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่ม 
        ความผูกพันกับลูกค้า 
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (คะแนนเต็ม 70 
คะแนน) 

 
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 

 

คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.2 กระบวนการจัดการข้อ 
       ร้องเรียนของลูกค้า 
 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 3 
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 12  

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
ข้อละ 10 คะแนน (30 คะแนน) 
4.1.1 การวางระบบตัววัดผล

การด าเนินงานที่ส าคัญ
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ทิศทางด าเนินงานของ
องค์กร 

           

4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อ
ท าการวิ เคราะห์และ
ท บ ท ว น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

 
 

          

4.1.3 ระบบการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงาน 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 

 

คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ข้อละ 10 
คะแนน   (40 คะแนน) 
4.2.1 การคาดการณ์ ผลการ

ด าเนินงานในอนาคต
จากผลการวิ เคราะห์
แ ล ะท บ ท วน ผ ลก าร
ด าเนินงาน 

           

4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่า
ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

           

4.2.3 ระบบการบริหารจัดการ 
 ความรู้องค์กร 

           

4.2.4 ระบบการคัดเลือกเพื่อ   
 ความมั่นใจในการใช้งาน  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขององค์กร 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 4 
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 14  
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หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1  สภำพแวดล้อมของบุคลำกร ข้อละ 10 คะแนน   (50 คะแนน) 

5.1.1 ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
อัตราก าลังบุคลากร   

           

5.1.2  การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ 
 และรักษาบุคลากรของ 
 องค์กร 

           

5.1.3 การจัด โครงสร้างด้ าน
บุคลากรขององค์กรที่
เ อื้ อ ต่ อ ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ง า น ที่ ดี ข อ ง
องค์กร   

           

5.1.4  การสร้างสภาพแวดล้อม
การท างานที่เอื้อต่อผล
การด าเนินงานที่ดีของ
บุคลากร 

           

5.1.5 น โ ย บ า ย ด้ า น สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ เหมาะสม
กับความต้องการ ของ
บุคลากร 

           

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (70 คะแนน) 
5 .2 .1  ก ระบ วน การค้ น ห า

องค์กรประกอบในการ
สร้างความผูกพันกับ
บุคลากร 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมของ 
       องค์กรที่เหมาะสมเพื่อ 
       เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
       ท างานขององค์กร 

           

5.2.3 การสร้างระบบการวัดผล 
        การปฏิบัติงานเพ่ือ 
        สนับสนุนผลการ 
        ด าเนินงานท่ีดีของ 
        องค์กร 

           

5.2.4 ระบบการประเมินความ 
       ผูกพันและความพึงพอใจ 
       ของบุคลากรที่มีต่อ 
       องค์กร 

           

5.2.5 การสร้างการเรียนรู้ 
       และพัฒนาบุคลากรใน 
       ระดับต่างๆ 

           

5.2.6 การประเมินประสิทธิผล 
       และประสิทธิภาพของ 
       ระบบการเรียนรู้และการ 
       พัฒนา 

           

5.2.7 การจัดการความก้าวหน้า 
       ในอาชีพของบุคลากร 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 5 
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 24  
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หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน ข้อละ 10 คะแนน (20 คะแนน) 

6.1.1 การพัฒนากระบวนการ
ด้านการให้บริการลูกค้า 
เช่น การบริการต้อนรับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการของ
อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรจัด
ทกระบวนการท างานนั้น
ขึ้นมา 

 

           

6.1.2 การสร้างระบบควบคุม 
       และปรับปรุงการ 
       ปฏิบัติงานเพื่อให้การ 
       ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
       กระบวนการท างานด้าน 
       การให้บริการลูกค้า การ 
       บริการต้อนรับลูกค้าของ 
       องค์กร  
 

 
 

          

6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน ข้อละ 10 คะแนน (20 คะแนน) 
6.2.1  ระบบการควบคุมต้นทุน 
         ของการด าเนินงานด้าน  
         การให้บริการลูกค้า การ 
         บริการต้อนรับลูกค้า 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 

 
 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.2.2 กระบวนการเตรียมความ 
        พร้อมด้านความ 
        ปลอดภัยต่อสภาวะ 
        ฉุกเฉินของการ 
        ด าเนินงาน  

           

คะแนนรวมหมวดที่ 6 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 8  

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 
คะแนนประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.1 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า          
(10 คะแนน) 

           

7.2 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร      
(10 คะแนน) 

           

7.3 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ 
(10 คะแนน) 

           

7.4 ผลลัพธ์ด้านการเงิน     
(10 คะแนน) 

           

คะแนนรวมหมวดที่ 7 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 8  
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนกำรจัดตัง้ธุรกิจดแูลผูสู้งอำยุ  
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ส่วนที่ 4  
ขั้นตอนกำรจัดต้ังธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ 

 
ขั้นตอนกำรจัดต้ังธุรกิจ 

การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่
ต้องการจัดตั้ง ได้แก่  

 กำรจดทะเบียนพำณิชย์และกำรจัดต้ังธุรกิจ โดยทั่วไป ธุรกิจด้านบริการอย่างเดียว
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าร้านมีการขายสินค้าอื่นด้วย ผู้ลงทุนก็ต้อง
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตได้ที่ 
www.dbd.go.th, www.ismed.or.th 

 กำรเสียภำษีเงินได้ และภำษีมูลค่ำเพ่ิม ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียด
การจดทะเบียนและการยื่นช าระภาษีได้ที่ www.rd.go.th 

 กิจกำรเจ้ำของคนเดียว 
เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้เริ่ม

ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000 บาท และปรับ
ต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

 ห้ำงหุ้นส่วน 
1) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ผู้ลงทุนเรียกว่า "หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด" ซึ่ง

จะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวน ห้างหุ้นส่วน
สามัญนี้จะจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ 

2) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ผู้ลงทุนเรียกว่า "หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด" ซึ่ง
จะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวน ห้างหุ้นส่วน
สามัญนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก จ าพวกท่ีต้องรับผิดในหนี้ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการ ประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวนเรียกว่า "หุ้นส่วน จ าพวกไม่จ ากัดความ
รับผิด" และอีกจ าพวกหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เกินจ านวนเงินที่ตกลงจะร่วมลงทุน
ด้วยเรียกว่า "หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด" ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ขั้นตอนกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
1) ขอจองช่ือห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ ากับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น  ทาง

อินเตอร์เน็ตไปท่ี www.dbd.go.th  
2) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะท า สถานที่ตั้งห้าง ช่ือ 

ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่น ามาลงทุน ลายมือช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราส าคัญของห้างในแบบพิมพ์ค าขอ
จดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือช่ือ
ในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะ
ไปลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถ จะลงลายมือช่ือต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญ
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือช่ือของตนได้ในอีกทางหนึ่ง ) หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามจ านวนหุ้นของห้าง แสนละ 100 บาท ขั้นต่ า 1,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 

4) เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบส าคัญเป็นหลักฐาน 
 บริษัทจ ำกัด 

ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไม่เกินจ านวนเงินผู้ถือ
หุ้นแต่ละคนตกลงจะร่วมลงทุน วิธีการจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี ้

1) ขอจองช่ือบริษัทเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ ากับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น ทางอินเตอร์เน็ต
ไปท่ี www.dbd.go.th 

2) จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือบริษัท จังหวัดที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่ กิจการที่จะท าทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น ช่ือ ที่อยู่ อายุ อาชีพ 
จ านวนหุ้นท่ีจะลงทุน (ซึ่งต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น) และลายมือช่ือของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท
ทุกคนในแบบพิมพ์ ค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (หนังสือบริคณห์สนธิต้องผนึกอากร
แสตมป์ 200 บาท) และให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดก็ได้เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิด้วยตนเอง หรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ การจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิต้องเสียค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุน กล่าวคือ ทุนจดทะเบียนแสนละ 50 
บาท แต่ไม่ต่ ากว่า 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องนัดผู้จองซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทต่อจากนั้นคณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งจากท่ีประชุมจัดตั้งบริษัทจะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้น (คราวแรกให้
เรียกเก็บค่าหุ้น ๆ ละไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบห้า) และกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือกระท า
การแทนบริษัทต้องจัดท าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่

http://www.dbd.go.th/
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วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนบริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุน กล่าวคือ 
ทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถด าเนินการได้พร้อมกันในวันเดียว 
ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th 

4) ปกติการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ผู้เริ่ม จัดตั้งและกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทท่ียื่นขอจดทะเบียนจะต้องลง
ลายมือช่ือใน ค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีผู้เริ่มจัดตั้งหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจ กระท าการแทนบริษัทที่ขอจดทะเบียนไม่ประสงค์จะไปลงลายมือช่ือต่อ
ห น้ าน ายทะ เบี ยน  ก็ ส าม ารถล งล ายมื อ ช่ื อ ต่ อ ห น้ าส ามั ญ ห รื อ วิ ส ามั ญ สม า ชิ ก                             
แห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้รับรองลายมือช่ือของตนเอง ได้ในอีกทางหนึ่ง 

 

กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจ 
ในกรณีที่มีการด าเนินงานเป็นรูปแบบ สถานพยาบาล ต้องมีการขออนุญาตใน

รูปแบบสถานพยาบาลตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับ
ที ่ 2) พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 
2545 โดยยื่นค าขอและแจ้งเปน็หนังสือ ณ กองการประกอบโรคศลิปะ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส าหรับการประกอบธุรกิจดูแลผู้สงูอายุมีขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดังนี ้ 

 
ขั้นตอนกำรขอจัดต้ังนิติบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

แจ้งยืนยันเลข
ทะเบียน 

กับกรมสรรพากร 

ยื่นขอใบประกอบโรค
ศิลปะกับกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 
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กำรจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ กับ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
โดยทั่วไปธุรกิจบริการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าขายสินค้า

อื่นร่วมด้วยต้องจดทะเบียน โดยสามารถศึกษารายละเอียดขออนุญาตได้ที่ www.dbd.go.th  
 

กำรขอบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 
ยื่นขอได้ที ่กรมสรรพากร เพื่อด าเนินการทางภาษีการจดทะเบยีน และ

ภาษีมูลคา่เพิ่ม โดยศึกษาจาก www.rd.go.th 
 

กำรขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
 ในกรณีที่มีการด าเนินงานเป็นรูปแบบสถานพยาบาล ต้องมีการขออนุญาตในรูปแบบ
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 และเป็น ไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 โดยยื่นค าขอและแจ้งเป็นหนังสือ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/
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ภำคผนวก  
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจดูแลผูสู้งอำย ุ
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนี้  
 

หน่วยงำนที่ควบคุมก ำกับดูแลกำรท ำธุรกิจสถำนรับดูแลผู้สูงอำย ุ
 ในการประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุขององค์กรของภาคธุรกิจนั้น 
หากผู้ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของสถานพยาบาลก็จะถูกควบคุม ก ากับ ดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ในการจัดตั้งและประกอบกิจการจะต้องยื่นค าขอต่อกองการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและการบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รักษาการแทน จึงจะสามารถ
ประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ แต่ใน
กรณีที่สถานรับดูแลผู้สูงอายุมิได้ประกอบกิจการในรูปแบบของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ กล่าวคือ การประกอบกิจการดังกล่าวก็
มิได้อยู่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลของกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และไม่ต้องขออนุญาตด าเนินกิจการจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจในประเภทกิจการ
รายเดียว ประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะด าเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาหรือส่ง
พนักงานไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านพัก หรือด าเนินธุรกิจในลักษณะรับผู้สูงอายุมาดูแลยังสถาน
รับดูแลผู้ประกอบการก็ตาม การด าเนินธุรกิจก็สามารถกระท าได้ทันที ในส่วนของการประกอบ
กิจการในประเภทของนิติบุคคล  การด าเนินธุรกิจนั้นเพียงด าเนินการขอจดทะเบียนในรูปนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ก็สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ทันทีเช่นกัน  

ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการประกอบธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ 
จึงยังไม่มีหน่วยงานใดมีอ านาจหน้าที่หลัก หรือมีอ านาจที่เฉพาะในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
การท าธุรกิจดังกล่าวด้วยเหตุนี้ในการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ มีหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจสถานประกอบการรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติแตกต่างกันไป  

๑) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
  ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ นับว่าหน่วยงานหนึ่งของ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยในทางวิชาการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ การประสานงานเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ  ทั้ งนี้ โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดหลักการส าคัญ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ง (กผส .) ขึ้นเพื่อ
ด าเนินการสนับสนุน และคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเท่านั้น แม้ต่อมาจะประกาศกระทรวงตาม
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ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๓๐ ง เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่
ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นและทั่วถึง ซึ่งประกาศกระทรวงฉบับนี้ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าว
เพียงส่งเสริม สนับสนุนในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ  ที่ขาดแคลนและเดือดร้อน
ตามความจ าเป็นแก่กรณีเท่านั้น มิได้ก าหนดถึงการจัดที่พักให้ผู้สูงอายุในลักษณะสถานรับดูแล
ผู้สูงอายุในภาคธุรกิจแต่อย่างใด จากการศึกษาจึงพบว่า ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
มีเพียงหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุเท่านั้น มิได้มีในส่วนการด าเนินการ
ควบคุม ดูแล การท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุแต่อย่างใด  

๒) กองกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข 

  กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขนับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการบริการสุขภาพ ส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานพยาบาล
และจรรยาบรรณผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าดว้ย สถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ดังนั้นกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการควบคุมการท าธุรกิจประเภท
สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้
อนุญาตในการประกอบกิจการการตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล และจรรยาบรรณของผู้
ประกอบโรคศิลปะ 

  ฉะนั้นในการประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับกิจการที่จด
ทะเบียนในรูปสถานพยาบาลก็จะอยู่ในความควบคุม ดูแลกองประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนและบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการควบคุม ก ากับ ดูแลนี้มิได้เป็นการ
ควบคุม โดยเหตุว่าเป็นการด าเนินกิจการของสถานรับดูแลผู้สูงอายุ แต่การควบคุม ก ากับ ดูแล
ดังกล่าวก็ด้วยเนื่องจากการเป็นสถานพยาบาล ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น ดังนั้นสถานรับดูแลผู้สูงอายุที่มิได้ประกอบกิจการใน
ลักษณะของสถานพยาบาล ก็จะไม่มีอยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข  
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๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
  แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมิได้มีหน้าที่หลักใน

การควบคุม ดูแลการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุก็ตาม แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา ๖๑ 
ว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นบริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง 
และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไข เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวเพื่อ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมาย และให้ความเห็นในการ 
ก าหนดมาตรการต่าง ๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือ
ละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย” ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี
อ านาจ ตัวอย่างเช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน การติดตาม
สอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่มีลักษณะการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค การส่งเสริมการ
สนับสนุนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอันตรายที่อาจจะได้รับจากการบริการ เป็นต้น  

  ดังนั้น การที่ส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เปิดด าเนินการให้
มีการร้องทุกข์จากการที่ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการ เพราะถือว่าเป็น
เรื่องที่ชอบธรรมที่ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
อีก ท้ังเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเอารดัเอาเปรียบผู้บรโิภค แต่เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีภารกิจมาก ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ส าหรับควบคุมการประกอบกิจการ จึงไม่สามารคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้ทุกกรณี หรือไม่
สามารถเข้าไปดูแลตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง การให้ความร่วมมือ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคจึงอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็น
กฎหมายทั่วไปเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดกรณีข้อพิพาท และได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเพียงได้แต่จัดให้ผู้ประกอบการ 
และผู้ได้รับความเสียหายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการโดย
ส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้น ความเสียหายจึงไม่ได้รับความเยียวยาและแก้ไขในท่ีสุด 
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๔) กองบังคับกำรสืบสวนสอบอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านความมั่นคง และป้องกัน
อาชญากรรมในระดับชุมน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ในด้านวิชาชีพ ด้านความมั่นคง การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย รวมถึง
ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เข้าไปสอดส่อง ตรวจสอบสถานประกอบการรับ
ดูแลผู้อายุ ที่ถูกผู้บริโภคหรือผู้ เสียหายร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการปราบปราม
ผู้ประกอบการในลักษณะที่มีเจตนาท่ีกระท าการหลอกลวง หรือฉ้อโกงผู้บริโภค  

๕) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่มีความ

รับผิดชอบในการควบคุมการท าธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจและในการเข้าไปตรวจสอบการท าธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบที่จัดตั้งท าธุรกิจในรูปนิติ
บุคคลทุกรายต้องไปจดขอทะเบียนการท าธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน และเพิกถอนช่ือทะเบียนนิติบุคคล
เท่านั้น แต่ไม่มีหน้าที่ในการเข้าไปควบคุม ตรวจสอบ ดูแลธุรกิจ ฉะนั้นในการท าธุรกิจสถานรับ
ดูแลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีหน้าที่รับจดทะเบียน จัดตั้งนิติ
บุคคลและหน้าท่ีในการเพิกถอนช่ือนิติบุคคล เมื่อมีการร้องเรียนเท่านั้น  

 ดังนั้นจะเห็นว่าการท าธุรกิจดังกล่าวมีหน่วยงานหลากหลายที่เข้ามา
เกี่ยวข้องในการควบคุมการท าธุรกิจซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ
แตกต่างกันออกไป 
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