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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
บริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจใช้เป็นหลักการด าเนินธุรกิจ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ก าหนดขึ้นโดยน า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ  (Thailand Quality Award: TQA) ปี 
2557 – 2558 และ หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ประกอบด้วย Approach (A) มีแนวทางระบบแบบแผน Deployment (D) น าไปใช้อย่างทั่วถึง 
Learning (L) เกิดการเรียนรู้  Integration (I)  บูรณาการเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 
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เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 

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

1.1.1 การช้ีน าทิศทางองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
         1) การชี้น าองค์กรด้วย “วิสัยทัศน์”โดยผู้บริหารระดับสูง 
  2) การชี้น าองค์กรด้วย“พันธกิจ”โดยผู้บริหารระดับสูง 
   3) การชี้น าองค์กรด้วย “ค่านิยม” โดยผู้บริหารระดับสูง 
1.1.2 การส่งเสรมิการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
1.1.3 การส่งเสริมการประพฤติปฏบิัติอย่างมีจรยิธรรมขององค์กรโดยผู้บริหาร

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 ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

2.3 กำรประเมินเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

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

3.1.1 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า 
3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าขององค์กร

เปรียบเทยีบกับความพึงพอใจของลูกค้าของตนเมื่อเปรียบเทียบกับคูแ่ข่งขัน 
3.1.3 กระบวนการไดร้ับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 
3.1.4 กระบวนการไดร้ับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่

ตอบสนองความ ต้องการของตลาด 
3.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำ (คะแนน 20 คะแนน) 

3.2.1 กระบวนการสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ไดลู้กค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า 

3.2.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
3.3 กำรประเมินเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

หมวด 4 : กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 70 คะแนน 
4.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ   
   องค์กร (30 คะแนน) 

4.1.1 การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานท่ีส าคัญและสอดคล้องกับทิศทาง   
  ด าเนินงานขององค์กร 

 4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
     4.1.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
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4.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(40 คะแนน) 

4.2.1 การคาดการณ์ผลการด าเนนิงานในอนาคตจากผลการวิเคราะห์และทบทวน  
   ผลการด าเนินงาน 
4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลการด าเนนิงาน 
4.2.3 ระบบการบริหารจดัการความรู้องค์กร 
4.2.4 ระบบการคัดเลือกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ   
  องค์กร 

       4.3 กำรประเมินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 
หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 120  คะแนน 

5.1  สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (50 คะแนน) 
5.1.1 การประเมินความต้องการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร   
5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร 
5.1.3 การจัดโครงสร้างด้านบคุลากรขององค์กรที่เอื้อต่อผลการด าเนินงานท่ีดีของ   
    องค์กร   
5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อผลการด าเนินงานท่ีดีของ 

  บุคลากร 
5.1.5 นโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของบคุลากร   

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (70 คะแนน) 
5.2.1 กระบวนการค้นหาองค์กรประกอบในการสร้างความผูกพันกับ 
  บุคลากร 
5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน   
  การท างานขององค์กร 
5.2.3 การสร้างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนผลการ  
  ด าเนินงานท่ีดีขององค์กร 
5.2.4 ระบบการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ 

  องค์กร 
5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
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5.2.6 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ 
   การพัฒนา 
5.2.7 การจัดการความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากร 

5.3 กำรประเมินเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
   

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

6.1.1 การพัฒนากระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการ   
  ต้อนรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการขององค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท า 
  กระบวนการท างานนั้นขึ้นมา  
6.1.2 การสร้างระบบควบคุมและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
 สอดคล้องกับกระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้าการบริการต้อนรับ 
 ลูกค้าขององค์กร    

6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน (20 คะแนน) 
6.2.1 ระบบการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการ 

ลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้า 
6.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะ 

ฉุกเฉินของการด 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 และการจัดการ

ความรู้ 
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 

ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพท าการให้คะแนนระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพท่ี
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 
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หรือ เริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงแต่ ยังไม่มีความสอดคล้องของ
เกณฑ์และตัวช้ีวัด 

คะแนนคุณภำพรวม 2-1 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)  

 ความเหมาะสมของวิธีการที่ ใช้ตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ  ตามเกณฑ์ 
 และสภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร 

 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ขององค์กร  

 ระดับของการที่แนวทางนั้นน าไปใช้ซ้ าได ้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และ
สารสนเทศท่ีเชื่อถือได ้ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D)  
 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ เพื่ อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อที่มีความ
 เกี่ยวข้องและส าคัญต่อองค์กร 
 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา  
 การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปใช้อย่างที่เหมาะสม 
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การเรียนรู้ (Learning-L)  
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุ้น ให้ เกิดการ เรียนรู้การเปลี่ ยนแปลงอย่ างก้าวกระโดดของแนว
 ทางผ่านการสร้างนวัตกรรม 
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับ ห น่ ว ย ง า น
และกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร 

 
การบูรณาการ (Integration-I)  

 การบู รณ าการแนวทางที่ ใช้ ให้ สอดคล้องไปในแนวทางเดี ยวกันกับความ
 ต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและข้อก าหนดของ หั วข้ อ ต่ า งๆ 
ในเกณฑ์หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – หมวด 6) 
 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้ง
ระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร 

 การบูรณาการแผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและ หน่วยงานเพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ระดับองค์กร 
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ส่วนที่ 1 
รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจนวดเพ่ือสุขภำพ 

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) คือ เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ   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 ความเช่ือหรืออุดมการณ์หรือปรัชญาของ

องค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ จะถูกน ามาใช้เพื่อดึงพลังอารมณ์ร่วมของ
พนักงานให้ปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้การสั่งหรือการบังคับ จึงเป็นความ
ผูกพันเชิงความรู้สึกและอารมณ์ 

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  
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1.1.6 กำรสร้ำงให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยผู้บริหำรระดับสูง 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร 
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 ามาใช้ในการวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางทีเ่ป็นระบบ 

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 ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า   

2.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกำรจัดท ำกลยุทธ์ 
เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ เป็นการประเมินว่าองค์ กร 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 เป็นการวางแผนระยะ
ยาวขององค์กรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดที่องค์กรต้องการจะเป็น 

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

ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์  (Strategic Advantages) หมายถึ ง 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 
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2.1.1 กำรสร้ำงกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
 องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แล้ว

หาแนวทางในการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
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 
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      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 

 
   



19 
 

3.1.4 กระบวนกำรได้รับสำรสนเทศเพ่ือกำรสร้ำงหรือผลิตภัณฑ์และบริกำร
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 

องค์กรมีวิธีการสร้างกระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
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 และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและมีวิธีการ 

สร้างความเข้าใจในองค์กรของตนในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า ที่เหมาะสม ไม่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร  

3.2.2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
 องค์กรมีแนวทางในการจัดท ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ

ลูกค้า โดยมีล าดับขั้นตอนในการเรียกร้องและมีการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องจากลูกค้าให้
เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร 
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           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 

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 
 องค์กรมีระบบการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผล

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4.2.3 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
 องค์กรควรมีระบบการบริหารจดัการความรูท้ี่เหมาะสม มีคุณภาพและ

มีความพร้อมใช้งานและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร หรือ
ลูกค้า 

4.2.4 ระบบกำรคัดเลือกเพ่ือควำมมั่นใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขององค์กร 

 องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการจัดการเพื่อให้องค์กรมีฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่ใช้มีคุณภาพ น่ันคือ 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 

5.1.1 กำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง
บุคลำกร 

องค์กรมีแนวทางการประเมินความต้องการด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้ทราบ
ถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากทราบถึง
ผลการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตราก 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 กำรจัดโครงสร้ำงด้ำนบุคลำกรขององค์กรที่เอ้ือต่อผลกำรด ำเนินงำนที่
ดีขององค์กร 

 องค์กรมีการจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่และความสามารถของบุคลากร ในต าแหน่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อเอื้อต่อผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขององค์กร 
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5.1.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อกำรผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
ของบุคลำกร 

 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 กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท 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 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

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

 
กล่าวถึง  ในหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบวิธีการและ

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

 
6.1 เกณฑ์คุณภำพด้ำนระบบงำน 

การออกแบบระบบงานให้บริการของธุรกิจบริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ใช้บริการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และเพื่อการจัดท าข้อก าหนดของระบบงาน 

6.1.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ  เช่น กำร
บริกำรต้อนรับลูกค้ำที่มำใช้บริกำรขององค์กรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท ำ
กระบวนกำรท ำงำนนั้นขึ้นมำ 

องค์กรมีแนวทางในการพัฒนา การให้บริการลูกค้า การบริการต้อนรับ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 
ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภำพ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้  

 การวางแผนการออกแบบระบบงานให้บริการลูกค้านวด  
 การประเมินสถานท่ีส าหรับการบริการลูกค้า 

- ท าเลที่ตั้ง  
- ภายในอาคาร  
- พื้นที่สวนและหญ้านอกตัวอาคาร 
- ห้องรับรองลูกค้า 
- ห้องนวด 
- ห้องน้ า 
- ทางเดิน 
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- ฯลฯ 
6.1.2 กำรสร้ำงระบบควบคุมและปรับปรุงกำรปฏิบั ติงำนเพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรบริกำรต้อนรับ
ลูกค้ำขององค์กร 

องค์กรมีวิธีการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับ
กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า การบริการต้อนรับลูกค้าขององค์กร  หลังจากการ
วางแผนการออกแบบระบบงานเรียบร้อยแล้ว การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านนวดเพื่อ
สุขภาพจะเป็นการเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนวดเพื่อสุขภาพ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร ซึ่งการจัดท าคู่มือและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรจะท า
ใหเ้จ้าหน้าท่ียึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านต่างๆของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคู่มือที่ควรจะมีการจัดท า ดังนี้ 

คู่มือด้านการบริหารจัดการ 
 กิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพ 
 การบริหารงานบุคคล 
 การรับสวัสดิการและสิทธิพิเศษของเจ้าหน้าที่  ในกรณี เกิดการ

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการท างาน 
 การด าเนินการทางวินัย 
 การร้องทุกข ์
 กระบวนการรับค าร้องเรียน/ค าร้องทุกข์จากลูกค้าและเจ้าหน้าท่ี 
 การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 คู่มือด้านการบริการ 
 การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการ 
 ขั้นตอนการให้บริการนวดต่างๆ 
 การปฏิบัติกับลูกค้าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 การดูแลสถานท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ ท่ีใช้ในสถานประกอบการ 
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คู่มือด้านประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม  
 การรักษาความลับของลูกค้า 
 การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
 การยินยอม/ไม่ยินยอมรับบริการของลูกค้า 

คู่มือด้านการบันทึกและจัดท าเอกสาร 
 การบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติส่วนตัว ความชอบส่วนบุคคล 

และ ความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
 การบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด อุบัติการณ์ ค าร้องเรียน 

คู่มือด้านความปลอดภัย 
 แผนรองรับอุบัติเหตุจากการให้บริการ 
 การป้องกันและควบคุมเชื้อโรค  
 การรักษาความปลอดภัยในการท างาน  ความปลอดภัยในชีวิต/

ทรัพย์สิน 
 การป้องกันอัคคีภัย 

องค์กรควรมีการประเมินคู่มือและวิธีปฏิบัติอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อเห็นว่า
จ าเป็น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับสภาวะการท างาน 

6.2 เกณฑ์คุณภำพด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 
6.2.1 ระบบกำรควบคุมต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ 

กำรบริกำรต้อนรับลูกค้ำ    
       องค์กรมีวิธีการดูจัดการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการ

ให้บริการลูกค้าการบริการต้อนรับลูกค้า เพื่อให้อนาคตขององค์กรเกิดความยั่งยืนและมั่นคง 
6.2.2 กระบวนกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉินของ

กำรด ำเนินงำน 
องค์กรมีแนวทางในการจัดการด้านความพร้อมและความปลอดภัยใน

การด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุสภาวะฉุกเฉินกระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อ
ภาวะฉุกเฉินของการด าเนินงานของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ดังนี้  
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           1) กระบวนงานดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้พิจารณาถึง  
 การล้างมือ ทุกกิจกรรมที่ต้องสัมผัสสิ่งของหรือร่างกาย 

ในขั้นตอนการใหบ้ริการลูกค้า 
 การใช้ถุงมือในการหยิบจับสิ่งของที่มีการฆ่าเชื้อโรค  
 การใช้ผ้าปิดปากและจมูกผู้ปฏิบัติงาน หากมีอาการป่วย

และจ าเป็นต้องให้บริการ 
 การใช้เสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อน  
 การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ  
 การแยกขยะภายในสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 

2) กระบวนงานดูแลลูกค้าให้เกิดความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่
จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาถึงดังต่อไปนี้ 

 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากความผิดปกติทางร่ายกายของ
ลูกค้า ขณะให้บริการ โดยส่งเสริมอบรมพนักงานนวด ให้รู้
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อสถานพยาบาลได้ 

 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ 
 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากการหกล้มหรอืสะดุดสิ่งของภายใน

สถานประกอบการ  
 การป้องกันเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย และภัยอื่นๆ 

           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 
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      Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
และแสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ 

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

 
กล่าวถึง องค์กรสามารถประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ส าคัญขององค์กรได้ 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ

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 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมี คุณภาพ
โดยรวมในระดับดี คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึง องค์กรมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ดี ความยั่งยืนของการด าเนินธุรกิจยังไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งองค์กรจะต้องพัฒนา
คุณภาพการด าเนินธุรกิจของตนตามเกณฑ์คุณภาพให้เข้าสู่คุณภาพการด าเนินธุรกิจในระดับที่
ดี และดีเลิศต่อไป 

4. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมตั้งแต่ร้อย
ละ 50 – 65 หมายถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีคุณ ภาพ
โดยรวมในระดับพอใช้ คะแนนคุณภาพในระดับดังกล่าว แสดงถึงองค์กรมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับพอใช้ ซึ่งผลการด าเนินขององค์กรยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง องค์กร
จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพทุกด้าน 
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 5. องค์กรที่ได้คะแนนคุณภาพของระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวมต่ ากว่า
ร้อยละ 50 หมายถึง องค์กรควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององค์กร คะแนนคุณภาพ
ในระดับดังกล่าวแสดงถึง ระบบการบริหารจัดการขององค์กรยังอ่อนแอ องค์กรไม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร ท า
ให้ผลประกอบการลดต่ าลงเรื่อยๆ องค์กรจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพทุกด้านโดยเร่งด่วน 

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

หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

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

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ร้อยละ     
76 – 85 แสดงถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับดีมาก  แสดงถึง 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
ตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) แต่ความ
ต่อเนื่องของการด าเนินการยังไม่ชัดเจน 

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

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ร้อยละ      
50 – 65 หมายถึง คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้ เกิดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่
กระบวนการดังกล่าวยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการติดตามทบทวน และการ
ปรับปรุง    
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5. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่ ากว่าร้อยละ  50 
หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ได้ด าเนินการให้เกิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือ มีการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร 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
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 
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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
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 
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หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

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

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตั้งแต่ร้อยละ76 – 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   

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
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หลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 2. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพดา้นการมุง่เน้นการปฏบิัติตัง้แต่ร้อยละ 76 –85 
แสดงถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏบิัติขององค์กรมีระดับดมีาก แสดงถึง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้ด าเนินการให้มีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามหลักการวิธีการ
ตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  (ADLI) แต่ความต่อเนื่องของการ
ด าเนินการยังไม่ชัดเจน 

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

4. องค์กรได้คะแนนเกณฑ์คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติตัง้แต่ร้อยละ 50 – 65 
หมายถึง คุณภาพด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติขององค์กรมีระดับพอใช้ แสดงถึง  ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรได้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติแต่กระบวนการดังกล่าว
ยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักการวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร (ADLI) ซึ่งยังขาดในขั้นตอนของการติดตามทบทวน และการปรับปรุง    

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 66 – 75 หมายถึง
องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และผลประกอบการในระดับดี 
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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 
แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

ธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
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ส่วนที่ 3  
แบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพธรุกิจนวดเพ่ือสุขภำพ 

 
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 

 
 

          



43 
 

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 ที่ส่ง 
       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 (20 คะแนน) 
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 
       ผกูพันและความพึงพอใจ 
       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 

ขั้นตอนกำรจัดตัง้ธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
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ส่วนที่ 4  
รูปแบบและขัน้ตอนกำรจัดต้ังธุรกิจนวดเพ่ือสุขภำพ 

 
 ธุรกิจนวดแผนไทยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการใน 3 ด้าน คือ  

 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 

 กำรนวดที่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ระบุว่า การนวดหากเป็นการ

กระท าเพื่อบ าบัดโรค วินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็ถือเป็นการประกอบโรคศิลปะ ผู้ที่จะท า
การนวดได้ ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผน
ไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องด าเนินการในสถานพยาบาล
ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน 

 
สถำนที่ย่ืนค ำขอ 

1. ในส่วนกลาง ยื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ในส่วนภูมิภาค ยื่นที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด  
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะได้ที่ 
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/d_f_44.htm 

ถ้าผู้ประกอบการมีใบประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตสถานพยาบาล(คลินิก) ก็
สามารถท า การนวดรักษาโรคได ้แต่ร้านต้องปฏิบตัิตามระเบียบสถานพยาบาลทุกประการ 
เช่น การแสดงป้ายผู้ประกอบโรคศิลปะ  เวลาท าการ การท าบันทึกประวัติคนไข้ เป็นต้น 

 
 
 
 

http://www.rd.go.th/
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/d_f_44.htm
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กำรนวดที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที ่
- เป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อรักษาโรค 
- ไม่ขึ้นป้ายรักษาโรค เช่น รักษาโรคอัมพฤต อัมพาต เบาหวาน ไต ปวดหลัง เป็นต้น 

การแสดงป้าย อาจเขียนว่าเป็น “นวดแผนโบราณ” หรือ “นวดฝ่าเท้า” ได้ แต่จะแสดงข้อความ
ว่า “พร้อมจะบ าบัดรักษาโรค” หรือ ”ฟื้นฟูสภาพ” หรือ “วินิจฉัยโรค” ไม่ได ้

 
ขั้นตอนกำรจัดต้ังธุรกิจ 
 การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่
ต้องการจัดตั้ง ได้แก่  

 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
สามัญนี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ 

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 านวนเงินท่ีตกลงจะร่วมลงทุน
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 านาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราส าคัญของห้างในแบบพิมพ์ค า
ขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามญันิตบิุคคล /ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะตอ้งลงลายมือช่ือ
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 านวนเงินผู้ถือหุ้น
แต่ละคนตกลงจะร่วมลงทุน วิธีการจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี ้
 1) ขอจองช่ือบริษัทเพื่อตรวจสอบไมใ่ห้ซ้ ากับหา้งหุ้นส่วนบริษทัอื่น ทางอินเตอรเ์นต็ไปที่ 
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) และลายมือช่ือของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัททุก
คนในแบบพิมพ ์ค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (หนังสือบริคณห์สนธิต้องผนึกอากรแสตมป์ 
200 บาท) และให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทคนหนึ่งคนใดก็ได้เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิด้วยตนเอง หรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ การจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิต้องเสียค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุน กล่าวคือ ทุนจดทะเบียนแสนละ 50 บาท 
แต่ไม่ต่ ากว่า 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องนัดผู้จองซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทต่อจากนั้นคณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งจากท่ีประชุมจัดตั้งบริษัทจะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้น (คราวแรกให้

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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เรียกเก็บค่าหุ้น ๆ ละไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบห้า) และกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือกระท า
การแทนบริษัทต้องจัดท าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่
วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนบริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุน กล่าวคือ 
ทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการได้พร้อมกันในวันเดียว ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th 

4) ปกติการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ผู้เริ่มจัดตั้งและกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทท่ียื่นขอจดทะเบียนจะต้องลง
ลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ในกรณีผู้เริ่มจัดตั้งหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจ กระท าการแทนบริษัทที่ขอจดทะเบียนไม่ประสงค์จะไปลงลายมือช่ือต่อ
หน้ านายทะเบี ยน  ก็สามารถลงลายมือ ช่ือต่อหน้ าสามัญหรือวิส ามัญสมาชิกแห่ ง               
เนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้รับรองลายมือช่ือของตนเองได้ในอีกทางหนึ่ง 

 
กำรขออนุญำตประกอบธุรกจิ 

ส าหรับการประกอบธุรกิจนวดเพือ่สุขภาพมีขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดังนี ้ 

ขั้นตอนกำรขอจัดต้ังนิติบุคคล 
 

 
 

 

 

  

 

 
กำรจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ กับ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

โดยทั่วไปธุรกิจบริการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าขายสินค้า 

ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

แจ้งยืนยันเลข
ทะเบียน 

กับ
กรมสรรพากร 

ยื่นขอใบประกอบโรค
ศิลปะกับกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 

ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

แจ้งยืนยัน 
เลขทะเบยีนกับ
กรมสรรพากร 

ยื่นขอใบประกอบโรค
ศิลปะกับกองการ
ประกอบโรคศิลปะ 

http://www.dbd.go.th/
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อื่นร่วมด้วยต้องจดทะเบียน  โดยสามารถศึกษารายละเอียดขออนุญาตได้ที่ 
www.dbd.go.th  

 
กำรขอบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 

ยื่นขอได้ที ่กรมสรรพากร เพื่อด าเนินการทางภาษีการจดทะเบยีน และ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม โดยศึกษาจาก www.rd.go.th 

 
กำรขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ยื่นขอได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้หากเป็นการนวดเพื่อบ าบัดวินิจฉัยโรค หรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ผู้ท าการนวดต้องขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาต  “สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ ” จาก
คณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องด าเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น 
แต่หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ท าการนวดไม่
จ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผูป้ระกอบการโรคศิลปะ ผู้ประกอบการสามารถยื่นค า
ขอได้ที่กองการประกอบโรคศิลปะ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในต่างจังหวัดยื่นที่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ภำคผนวก  
กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกับธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ 
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนี้  
  
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย 

มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 “สถำนประกอบกำร” หมายความว่า สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ใน
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่ง
กิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  
การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์  หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 “กิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อ
สุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ โภชนาบ าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ 
 “กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ” หมายความว่า การประกอบกิจการนวดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การ
คลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และ
ศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานท่ีอาบน้ าโดยมีผู้ให้บริการ 
 “ผู้ประกอบกำร” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ 
 “ผู้ให้บริกำร” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้และท าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการในสถานประกอบการ 
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มำตรฐำนกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ 
ข้อ ๑๐ มาตรฐานสถานท่ีของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี ้

(๑) ตั้งอยู่ในท าเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ในอาคารเดียวกันกับการ

ประกอบ กิจการอื่นซึ่งมิใช่กิจการสถานบริการ ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และกิจการอื่นนั้น
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

(๓) พื้นท่ีสถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีติดต่อกับสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ 

(๔) กรณีสถานประกอบการ มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน
หรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพื้นที่และ
ลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท 

(๕) การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
(๖) พื้นท่ีที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

ต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
(๗) อาคารต้องท าด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ช ารุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก 
(๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ าในการให้บริการ พื้นควรท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาด

ง่ายและไม่ลื่น 
(๙) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นท่ี 
(๑๐) จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ 
(๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
(๑๒) มีการควบคุมพาหะน าโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๑๓) จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บ

เสื้อผ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างเพียงพอและควรแยกส่วนชาย หญิง 
 (๑๔) จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมและดูแลผู้ให้บริการในสถานประกอบการให้บริการตามนโยบายและคู่มือ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการแห่งน้ันโดยเคร่งครัด 

(๒) จัดท าทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน 
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(๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม่ หรือปรับปรุงบริการใด ๆ ในแบบแสดง
รายการ หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการส าหรับบริการนั้นๆ หรือจัดท าคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผู้ให้บริการให้
สามารถให้บริการนั้นๆ ตามคู่มือท่ีจัดท าขึ้น 

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕) ควบคุมดูแลมิให้มีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการ

สามารถเลือกผู้ให้บริการได้ 
(๖) ควบคุมและดูแลผู้ให้บริการในสถานประกอบการมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้า

หรือร่วมประเวณี หรือมีการกระท า หรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและ
ประเพณีอันดี 

(๗) ควบคุมดูแล บริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานถูก
สุขลักษณะและใช้ได้อย่างปลอดภัย 

(๘ ) ผู้ประกอบการต้องดูแลมิ ให้มีการกระท าความผิดต่อกฎหมายในสถาน
ประกอบการรวมทั้งห้ามมิให้ผู้ประกอบการ 

(ก) รับผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เข้าท างาน 
  (ข) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย 
หรือครองสติไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานประกอบการระหว่างเวลาท าการ 
  (ค) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่ดูแลสถานประกอบการ
นั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานประกอบการ 

(ง) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน าอาวุธเข้าไปในสถาน
ประกอบการโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิดแก่พนักงานผู้
ให้บริการ หรือผู้รับบริการและต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด 

(๙) ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเคร่งครัด 
(๑๐) ผู้ประกอบการต้องดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการท างาน

ของผู้ให้บริการและพนักงาน และต้องมีมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดจากผู้รับบริการ 
(๑๑) ผู้ประกอบการต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้

ชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น 
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ข้อ ๑๒ มาตรฐานผู้ให้บริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(ข) ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรจากหน่วยงาน

ราชการ สถาบันหรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางรับรอง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการทดสอบความรู้และประสบการณ์โดยคณะกรรมการตรวจ
และประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 

(ค) ไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี ้
๑) โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
๒) โรคติดยาเสพตดิให้โทษอย่างรา้ยแรง 
๓) โรคจติร้ายแรง 
 ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงท่ีเป็นอปุสรรคต่อการท างานหรือ

โรคตดิต่อในระยะรา้ยแรง 
(ง) ไม่เป็นบคุคลวิกลจรติ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
(จ) กรณีเคยเป็นผู้ให้บริการมาก่อน  แต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้ 

ความสามารถจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะต้องเลย
ระยะเวลาเพิกถอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะขอประเมินความรู้ความสามารถใหม่ได้ 

(๒) ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีและข้อปฏบิัติดังต่อไปนี ้
(ก) ให้บริการแกผู่้รับบริการตามความรู้และความช านาญตรงตาม

มาตรฐานวิชาชีพท่ีไดศ้ึกษาอบรมมา 
(ข) ไม่กลั่นแกล้ง ท าร้าย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ 
(ค) เก็บความลับของผู้รับบริการโดยไม่น าข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยินจาก

ผู้รับบริการไปเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มารับบริการหรือบุคคลอื่น 
(ง) ไม่แสดงอาการยั่วยวน กระท าลามกอนาจาร หรือพูดจาในท านองให้

ผู้รับบริการเข้าใจว่าผู้ให้บริการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และต้องไม่มีเพศสัมพันธ์
กับผู้รับบริการหรือค้าประเวณี 

(จ) ไม่พูดจาหยอกล้อ หรือล้อเล่น หรือกระท าการใดๆ อันมิใช่หน้าที่ที่
จะต้องให้บริการกับผู้รับบริการ โดยต้องให้บริการด้วยอาการสุภาพ อ่อนโยน 
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(ฉ) ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

(ช) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ที่กระท าและไม่ลักขโมยทรัพย์สินของ
ผู้รับบริการ 

(ซ) มีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และไม่น า
โรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน 

(ฌ) ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน 

(ญ) เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
 
ข้อ ๑๓ มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และห้ามมิให้
น าผู้ที่ขาดคุณสมบัติมาให้บริการ เว้นแต่ผู้ให้บริการฝึกหัด ซึ่งมีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้
ให้บริการที่มี 

(๒) ผู้ประกอบการต้องจัดการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
บริการนวดแต่ละประเภท 

(๓) สถานประกอบการต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี้ 
(ก) เวลาเปิดท าการให้เริ่มบริการได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และเวลา

ปิดท าการหรือให้บริการไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
(ข) ผู้ประกอบการต้องแสดงทะเบียนประวัติผู้ ให้บริการตามแบบที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(ค) ห้ามมิให้มีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิดแก่

พนักงานผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการและต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี ่
(ง) การให้บริการจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(จ ) การประชาสัมพันธ์ห รือการโฆษณ าการให้ บริการของสถาน
ประกอบการ จะต้องไม่ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมีการให้การบ าบัดรักษา
พยาบาลอันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อความโฆษณานั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวด
เกินความเป็นจริง 
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(ฉ) ผู้ประกอบการต้องแสดงรายการบริการ และอัตราค่าบริการไว้ในที่
เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย หรือสามารถให้ตรวจสอบได้ 

(ช) ผู้ประกอบการต้องไม่จัดหรือยินยอมให้มีรูปแบบการให้บริการที่อาจ
เข้าข่ายหรือฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ  เช่น การ
พนัน การแสดงดนตรี การขับร้อง คาราโอเกะ สนุ้กเกอร์ เต้นร า ร าวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพ
อื่นๆ เป็นต้น 

(ซ) ผู้ประกอบการต้องก าหนดใหม้ีเครื่องแบบส าหรับผู้ให้บริการ โดยเป็น
เครื่องแบบท่ีรัดกมุ สุภาพ สะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายชื่อผู้
ให้บริการตดิไว้ท่ีหน้าอกด้านซ้าย 

 
ข้อ ๑๔ มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีชดุปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบการ 
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่มกีารให้บริการ 

(๒) ผู้ประกอบการต้องจัดใหม้ีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการ
ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตราย 

(๓) ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีการจัดให้มีบริการอบความ
ร้อนอบไอน้ าไว้บริการ ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บริการ 
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในการใช้อุปกรณ์
นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์และมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 
ทั้งในขณะใช้งานและหลังการใช้งาน 

(๔) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อ่านเวลาได้โดยง่ายและ
ชัดเจนจากจุดที่ผู้รับบริการก าลังใช้บริการอบความร้อน  อบไอน้ าอยู่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถควบคุมเวลาการใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองได้โดยสะดวก 

(๕) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินส าหรับบริการอบความร้อน อบไอน้ า ซึ่ง
สามารถหยุดการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติในทันที ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้บริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระท าได้โดยง่ายและ
สะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องจัดสถานท่ีให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้รับบริการได้ในกรณี
ฉุกเฉิน 

(๖) ภายในบริเวณที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ า ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สามารถปรับ
และควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา 
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(๗) ต้องระมัดระวังมิให้ผู้มีความเสี่ยงจากอายุ หรือภาวะโรคประจ าตัวมาใช้บริการ
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๘) ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้บริการแล้ว ต้องซักหรือล้างท าความ
สะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ก่อนน ากลับมาใช้บริการครั้งต่อไป และในกรณีที่การให้บริการมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น การใช้ไม้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุด
ฝ่าเท้า ต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือท่ีสามารถฆ่าและควบคุมเช้ือได้ไม่น้อยกว่าเทคนิคการปลอด
เชื้อทุกครั้งหลังการให้บริการ 

(๙) ในกรณีที่ผู้ให้บริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหน้าผู้รับบริการ  เช่น ในการ
ดูแลและนวดบริเวณใบหน้า ผู้ให้บริการต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการ
หายใจรดบริเวณใบหน้าผู้รับบริการและการแพร่กระจายเช้ือระบบทางเดินหายใจไปสู่
ผู้รับบริการ ในขณะที่มีการให้บริการทุกครั้ง 

(๑๐) ต้องมีการด าเนินการตามระบบป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม 
(๑๑) ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 
------------------------------------------------ 


