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ทีม่าที่ไปของแนวคิด SHA
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Humanized Healthcare2nd Creep Humanized Healthcare
“believe in the seed of virtue”

2 Creep

Modernized HealthcareModernized Healthcare
“good, but not enough”

Prof. Prawase Wasi, 8th HA National Forum, 2007
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Sustainable
H lth & H lth P ti b

SHA Program
Healthcare & Health Promotion by
Appreciation & Accreditation

Goal: 
To move a focus from patient-centered to human-centeredTo move a focus from patient centered to human centered 
healthcare, balancing bio-medical and spiritual aspect of care.

P ti tPatient Human





Spiritualityp y

Difficult to define, better understand from stories.
The inner goodness in everyone, high-minded,  not self-
centeredcentered.
It’s about belief, values, ideology, power of lives.
Practice & realize the value in oneself, one’s workPractice & realize the value in oneself, one s work
The most important drive for sustainability.

ิ ใ  ไ  ัจติใหญ ไมคับแคบ

ไมดดูทุกอยางเขาหาตัวู ุ

ไมเอาตัวเองเปนใหญ



คุณคาของการใชแนวคิด SHA
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Feed Back from Hospital Director

“The SHA  program allow flexibility and does p g y
not limit our imagination, we can think out of the 
box.  With freedom in thinking, people feel 
happier to do their works. The SHA processhappier to do their works. The SHA process 
releases us, makes us proud of what 
happening. With the SHA program, everyone 
has their space to express expresses any ofhas their space to express, expresses any of 
their capability they would like to do for other 
people with unconditional love.”

• The laundry staff forms a group of young DJs called  “Young Ta Khone Mask”.
• The hospital driver becomes a bicycling group leader of the district..p y g g p
• The physiotherapist teaches painting to children of staff and others.
• The public health staff who look after the water treatment plant and has skill in 

bird watching becomes an expert in camping for students “Young Streambird watching becomes an expert in camping for students Young Stream 
Investigators”. 



Feed Back from Hospital Director

“If  people are proud of  what they have, when 
we invite them to work on safety issue, or e te t e to o o sa ety ssue, o
other improvement relevant to their work, they 
will do with high commitment.
They feel that there is no conditioning. 

It’s an approach of  opening free space.
Make them feel they have value  they have Make them feel they have value, they have 
some place to stand, certainly there must be 
multiple places for a variety of  people.”p p y p p



Feed Back from Hospital Director

“The SHA program changes our thinking. We integrate 
spiritual issues into our existing systems.  For example,
d i  th  R d  i t d f  ibi  th tiduring the Ramadan, instead of  prescribing three-times-
a-day medication, we change to a long-acting 
medication.
Any procedure that is not urgent will be postponed to 
another month.

I think that there’s much change on the surveyorsI think that there’s much change on the surveyors.
They came as friends, as teachers, as coaches, as 
people who would like to talk and exchange with us. Not 

l  i  tt ti  t  th  ti t  b t l  t  th  only paying attention to the patients, but also to the 
staff.

Our staff  work easier.  It’s more flexible.  We need not Our staff  work easier.  It s more flexible.  We need not 
strictly adhere to the overwhelming  standards.  Just 
look at our context, look at our ultimate goals.  The 
details of  implementation depend upon hospital’s details of  implementation depend upon hospital’s 
decision.”



Feed Back from Hospital Director

“SHA does not make compulsory of  what to do, but 
gives opportunity for considering together, and brings 
success from the others for us to learn and adopt.  With 
this approach, we can learn many good things from the y g g
others and adopt at our hospital.  It confirms that we’re 
not crazy doing like this, some others also do the same 
thing. The experience sharing give idea for improving thing. The experience sharing give idea for improving 
the way we do.

The surveyors have been changed  especially assessing The surveyors have been changed, especially assessing 
the hospitals according to their context.

Each hospital has different limitation  different strengthEach hospital has different limitation, different strength.
To be sustainable, we have to make those people being 
able to think by themselves, make trials by themselves.



Feed Back from Hospital Director

The first key strategy is to focus on strength, not 
 th  k   R i  it  t th  d on the weakness.  Recognize its strengths and 

work on them, learn from the other to further 
strength themstrength them.

The second strategy is to use reasoning.  Giving 
order will not be successful   Reasoning is more order will not be successful.  Reasoning is more 
acceptable.

The third strategy is saving   Save money  water  The third strategy is saving.  Save money, water, 
earth, animals, plants.  The most important is to 
bring good friends together, working with g g g , g
communities to create knowledge and talent, and 
to accumulate virtues that will strengthen the 
h it l f  it  t i bilithospital for its sustainability.
”



การประสานแนวคิด SHA กับ HA

15



ประสานผานแนวคิดผัสสะ (Sensibility) 

Patient Community

H li i t
Appreciate their potential

Healing environment
Sentimental narratives

Healthcare 
Team

Appreciate
Encourage

HA Surveyors
SHA Consultants



จติวิญญาณใน 3C-PDSA

Learning & Planning Tools

3C-PDSA 
Cycle of Learning & Improvement

Basis for Integration of all Quality Concepts

• Knowledge Management
• Performance Improvement

– CQI
Lean

Action
(Do)

Context

– Lean
– Six Sigma
– Reliability / HFE

• Self Assessment
Id if i i f

Design
(Plan)

Learning
(Study)

Purpose/
Objective

DALI
(PDSA)

– Identify opportunities for 
improvement

– Clinical review / audit
• By case
• By clinical population

Improve
(Act)Criteria

(HA Standards

By clinical population
– Performance review
– Self enquiry
– Internal survey
– Tracing methodology

Core Values

g gy
– SPA
– Scoring

• Research
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มิติจติวิญญาณในการประเมิน

อดมคติ

มาตรฐานขัน้สงู
ขอเสนอแนะอุดมคต
ขอมูลวิชาการ

ั   ไป

ตระหนักในความเสี่ยงทีค่งมีอยู
จัดการปองกันอยางรัดกม

ปจจุบัน
จังหวะกาวตอไป
กําหนดแผนทีช่ดัเจนวาจะเดินอยางไร

จดการปองกนอยางรดกุม

จังหวะกาวที่ผานมา จงหวะกาวทผานมา 
ทบทวน ใครครวญ ชื่นชม

จุดเริ่มตน
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ิ  ทิศทางขางหนาของ HA
คือ spiritual HAp

sHAsHA
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Spiritualityp y

ตอตัวเอง New Consciousnessตอตวเอง New Consciousness
ตอผูปวย Humanized Healthcare
ตอองคกร Living Organization
ตอระบบบริการ L & S lตอระบบบรการ Lean & Seamless
ตอสรรพสิ่ง Systems Approachy pp

Flexible & Sustainable
Beauty in Diversity
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21
ศ.นพ.ประเวศ วะสี “ปฎิรูปประเทศไทย ปฏิรูปจิตสํานกึ” 12th HA National Forum



R2R ในการตีความของ สรพ.
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กลองโทรทรรศน TQM/R2R 

การจะทําอะไรแตกตางออกไป

เราจะตองมองเห็นตางไปจากเดิม

TQM/R2R ทําใหเกิดความแตกตาง
 ื โ เพราะมันเปนเสมือนกลองโทรทรรศน

ซึ่งนําความจริงเขามาใกลและโฟกัสใหชดัซงนาความจรงเขามาใกลและโฟกสใหชด

จนเรามองเห็นรายละเอียด

และแงมุมซึ่งเราไมเคยเห็นมากอน
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R2R คืออะไร

• R2R คือการกระตุนตอมเรียนรูของคนทํางาน

• R2R คือการฟนธรรมชาติของความอยากรูอยากเห็นของ

มนษย แตถกบดบังหรือทําใหเบี่ยงเบนดวยความยากของการุ ู

ทําวิจัย

• R2R คือเครื่องมือในการตอบคําถามของผเยี่ยมสํารวจที่• R2R คอเครองมอในการตอบคาถามของผูเยยมสารวจท

ทีมงานเคยรูสึกหงุดหงิด

ป ี่  ใ  ื• จะดูแลผูปวยทีตองใชมาตรการ isolation หรือ precaution-

based precaution อยางไร ถาไมมีหองแยก

• จะทําอยางไรกับผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดได
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R2R คืออะไร

• R2R คือเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการเรียนรูในองคกร เปนการู

ยกระดับการบริหารงานขององคกร

• R2R ไมใชการวิจัยเพื่อมงตีพิมพ แตควรเปนการวิจัยเพื่อมง• R2R ไมใชการวจยเพอมุงตพมพ แตควรเปนการวจยเพอมุง

เปาหมายเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น

ิ ั ใ ั ี ไ  ป ไ ไ • การวจิัยในลักษณะลอกเลียนแบบ ไมเปน R2R เพราะไมได

เริ่มตนดวยปญหาของตนเอง  การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล

่ ้ ่ ้ตอเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามกรอบทฤษฎี ก็ไมเปน R2R เพราะ

นําไปใชประโยชนไมได  แตหากวจิัยวาจะนําความรูตามกรอบู

ทฤษฎีตางๆ มาใชประโยชนอยางไร สามารถเปน R2R ได
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R2R เกี่ยวของกับ CQI อยางไร

Action
(ปฏิบัติ)

Design
(ออกแบบ)

Learning
(เรียนรู / ประเมิน)

Purpose/
Objective DALI

Improve
ั(ปรับปรุง)

จดตั้งตนและเปาหมายของ R2R และ CQI คือเรื่องเดียวกันุ น ล ล CQ น

วัตถุดบิและขอมูลที่ตองการก็เปนเรื่องเดียวกัน เพียงแต R2R 

เนนความนาเชื่อถือของขอมลและการสรปผลใหมากขึ้น
26
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เนนความนาเชอถอของขอมูลและการสรุปผลใหมากขน



R2R เกี่ยวของกับ CQI อยางไร

• CQI สามารถพัฒนาไปสู R2R ได แตตองตรวจสอบกระบวนการ

เก็บขอมูลหรืออาจจะตองจัดการเกบ็ขอมูลใหม

• มีเครื่องมืออีกมากมายที่จําเปนตองพัฒนามาใชกับ R2R และ 

CQI เครื่องมือที่เรามีอิสระที่จะคนหาความจริงไดดวยวิธกีารที่

หลากหลาย เชน หลากหลาย เชน 
• operation research

system analysis• system analysis

• Qualitative inquiry & research: narrative research, phenomenology, 

grounded theory  ethnography  & case studygrounded theory, ethnography, & case study

• 6 sigma ก็เปนกระบวนการพัฒนาที่ใชเครื่องมอืวิจัยคอนขางมาก
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R2R จะทําใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ

ี ไ ไและมีความสุขไดอยางไร

• ความสขอยที่ใจ ความสขอยที่การมีสัมมาทิฐิในงาน ความสข• ความสุขอยูทใจ ความสขุอยูทการมสมมาทฐในงาน ความสขุ

เริ่มตนจากความรักในงานที่แตละคนทํา

ี่ ี  ี่ ั ี ึ ึ้ ิ่ ึ้ ไ  • การทีมีความรูเกียวกับงานของตนละเอียดลึกซึงเพิมขึน ไมวา

จะดวยวธิีอะไร ควรจะทําใหมีความสุขเพิ่มขึ้น

• Focus, Observation & Attention (FOA)

• ขยับจากการทําใหดี ทําใหถูก มาเปนการฝกทํา การคนหาู

เรื่องราวใหมๆ ดวยวิธใีหมๆ

• สรางเวทีเพาะบมเพื่อการเรียนรภายใน รพ• สรางเวทเพาะบมเพอการเรยนรูภายใน รพ.

• วิจัย R2R แลวไมสําเร็จ ก็มีความสุขได

ิ่ ิ ั ํ ็ ํ ใ  ี ึ้ ิ่  ี ึ้
28

• ยิงวิจัยสําเรจ็ ทําใหงานดีขึน ยิงนาจะมีความสขุมากขึน



CQI Rapid assessment / R2R

Mini-research
เป้าหมาย การปรบัปรุงระบบงานหรือวิธี

ํ ื่ ั ์ ี่ ี ึ้
หาคําตอบเพื่อนําไปใช้ในการ
ป ั ป ่ ็

การสร้างความรู้ที่จะเป็น
ป โ ์ ่ ป ั ปทางานเพือผลลพธ์ทีดีขึน ปรบปรุงอยางรวดเรว ประโยชน์ตอการปรบปรุง

ระเบียบวธิี มีตั้งแต่วิธีที่เรียบง่าย เช่น ใช้วิธีที่เรียบง่าย ไม่เข้มงวดกับ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เคร่งครดั 
visual management ไป

ถึงวิธีที่ซับซอน เชน six 

ระเบียบวธิีวิจัยที่เคร่งครัด เพื่อให้ความรู้ที่ได้รบัเป็นความรู้
ที่น่าเชื่อถือ 

sigma

สร้างหรือใช้
ความร้

มีโอกาสที่จะเป็นการใช้และ
สร้างความร้

สร้างความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปรบัปรง

เป็นเรื่องของการสร้างความรู้
อย่างชัดเจนความรู สรางความรู ปรบปรุง อยางชดเจน

ขอบเขต

ของการ

Context specific ใชการ
ไดดีกับในหนวยงานหรือ

Context specific ควรเป็นความรู้ที่นําไป
ประยกต์ใช้ในวงกว้างได้ ของการ

นําไปใช้ องคกรที่ทําเรื่องนั้น
ุ

ผลต่อการ สร้างนักพัฒนา สร้างคนที่มีพื้นฐานสู่ความเป็น สร้างนักวิจัย

สร้างคน นักวิจัย



R2R2P

• หัวใจคือเรื่องของการสรางและใชความร• หวใจคอเรองของการสรางและใชความรู

• การวิจัยเปนยอดภูเขาน้ําแข็งของการสรางความรู

• ตองสรางฐานของภูเขาน้ําแข็งใหมั่นคง

• รูจักตั้งคําถาม

• รวิธีหาคําตอบ• รูวธหาคาตอบ

• จดัระบบคาํตอบ

• ฝงเขางานประจํา
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นํา R2R มาเสริม spiritual HA
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สมดลุของการพัฒนาสามแนวทาง

Sustainable Healthcare Organization
Visionary Leadership

Quality/Safety, Efficiency, Morale
Value on Staff

Heart HeadHand
Spirituality System Knowledge

Lean‐R2R

Heart HeadHand

3C ‐ PDSA
Health Promotion
Humanized HC
LivingOrganization Review

Evidence‐based Practice
KM (Knowledge Management)
Data analysis  
R2R (Routine to Research)A ilit

Focus on Health

Living Organization
Narrative Medicine
Contemplation
Appreciative

Review
Monitoring

Scoring
SPA (Standards-Practice-

Assessment) 
Gap Analysis

R2R (Routine to Research)
Management by Fact

Evidence‐based 
Learning 

Empowerment

Agility

ใชค้วามรูแ้ละปัญญา

เพื่อสลายการติดกรอบ
Aesthetics

p y
Tracing

Customer Focus
Continuous Improvement

Focuson Result

ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

่ ปั ั ใ ้ ้ป่

สร้างระบบคุณภาพ

้ ิ ิ  ้ ์ Focus on Resultแบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่วย ด้วยจิตอิสระ สร้างสรรค์ 



จิตวิญญาณในงานประจํา
เครื่องมือพฒันา
ดานจิตวิญญาณ ญญดานจตวญญาณ

Spiritual Quality 
System วิจัยระบบคุณภาพ

วิจัยการพัฒนา
ดานจิตวิญญาณ ุ

Knowledge

จาก CQI สงานวิจัยจิตวิญญาณในงานวิจัย

33

จาก CQI สูงานวจยจตวญญาณในงานวจย



ั ี่  ไ  ิ โ ิ ิ ็ ืสัญญาณทีบอกวาเราไดเติบโตทางจติวญิญาณก็คือ

การปราศจากความขัดแยงทางอารมณ

สุขสงบ มีสันติภาพ มีวินัย ไมเยอหยิ่งดวยความถือดี

34

เคียนเซ ริมโปเช อางใน “ควอนตัมกับดอกบัว



S Expert K&R ExpertQ ExpertQ Expert

Spiritual Quality System Knowledge
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นอกจากเราจะมีวิทยาศาสตรที่มีความชํานาญนอกจากเราจะมวทยาศาสตรทมความชานาญ

ในการสํารวจตรวจคนโลกของวัตถุตามภาววิสัยแลว

เรายังมีโลกตามอัตวิสัยของคุณคา

และความมงมั่นทางจิตวิญญาณและความมุงมนทางจตวญญาณ

ที่มีรากฐานมาจากความรูสึก อารมณ และความคิดู

ความเปนจริง รวมทั้งภาวะการดํารงอยูของเรา

ี ั  ิ  ั ิ ิ ไ มีความซับซอนเกิดกวาวัตถุนิยมจะอธิบายได

36

ทะไล ลามะ: จักรวาลในหนึ่งอะตอม (แปลโดยเพชรรตัน พงษเจริญสุข)



OFIIR – Opportunities for Improvement, Innovation, Research
Organization Vision

of Excellence

Knowledge
Application Publication

Simple

Research 
Projects

Pool of Research Opportunities

Simple 
Data Analysis

Pool of Research Opportunities

CQI
Challenges

R ti W k PoliciesRoutine Work
- Problems

- Suspicious
Compliance 

gap
Performance 

gap
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หาโอกาสพัฒนาดวยแวน 6 สี

Six Sigma / R2R
เชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุก
แนวคิดเขาดวยกัน พัฒนาทุกแงมุมเปนองค
รวม ลดความซ้ําซอนในการพัฒนา ยกระดับ

เชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุก
แนวคิดเขาดวยกัน พัฒนาทุกแงมุมเปนองค
รวม ลดความซ้ําซอนในการพัฒนา ยกระดับ

Health Promotion

Six Sigma / R2Rรวม ลดความซาซอนในการพฒนา ยกระดบ
ผลลัพธไดมากกวาการพัฒนา
แบบเดี่ยวๆ

รวม ลดความซาซอนในการพฒนา ยกระดบ
ผลลัพธไดมากกวาการพัฒนา
แบบเดี่ยวๆ

Standards / Clinical Excellence

Spiritual / Humanized Healthcare

Safety & Risk Management

Standards / Clinical Excellence

Delivery / Waste Reduction

Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population





การวิจัยเพื่อสนับสนุนคุณภาพ

• เปนการสวมหมวกสีขาวเพื่อแสวงหาความจริง• เปนการสวมหมวกสขาวเพอแสวงหาความจรง

• ความจริงแสดงออกไดหลากหลายมากกวาตัวเลข

• พยายามตอบคําถามมากกวาพยายามทําตามระเบียบวิธี

• ใชวิธีผดิก็ไมเปนไร แตขอใหรตัวและปรับปรงใชวธผดกไมเปนไร แตขอใหรูตวและปรบปรุง

• คําตอบหนึ่ง นํามาสูคําถามตอเนื่อง  โจทยวิจัยเริ่มตนไม

จําเปนตองสมบูรณ

40



หวัใจสําคัญอยูที่การตั้งคําถามเปน

การตั้งคําถามที่นําไปสู

ิ ี ิ ใ วิธีคิดใหม

การกระทําใหมการกระทาใหม

ผลลัพธของงานใหม
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คําถามคือตัวกําหนดเครื่องมือ

คําถาม เครื่องมือหาคําตอบ
เรามีปญหาจริงหรือเปลา Simple data collection & analysis

ขอบเขตและขนาดของปญหาเปน
อยางไร

ผูคนรับรูปญหาตางกันอยางไร Qualitative research

ไ ป ส ปอะไรเปนสาเหตุของปญหา

ทางเลือกที่เปนไปไดมีอะไรบาง Literature review, benchmarking

วิธีที่เรียบงายและเร็วที่สดคอือะไร Creativity visual managementวธทเรยบงายและเรวทสุดคออะไร Creativity, visual management

ทางเลือกใดไดผลดีที่สุด Experimental research

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเปนผลกระทบของการเปลยนแปลงเปน
อยางไร
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ตั้งคาํถามโดยใชกรอบแนวคดิเชิงระบบ

นุวัฒน ศุภชตุิกุล “Systems Approach” ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 9 พฤษภาคม
43



ความหลากหลายกับแนวคิดเชิงระบบ

Whole System 
มองเรื่องราวทุกแงมุม

44
6th HA National Forum “Systems Approach”6th HA National Forum “Systems Approach”



คําถามตามหลัก 3C-PDSA

• Core Values สืบคนหลักคิดซึ่งเปนมิตดิานจิตวญิญาณญญ

• Context  สถานการณปญหาของหนวยงานและองคกร
ป ิ ั ิ  ํ   ใ• Criteria การปฏบิัตติามขอกําหนด ความรูความเขาใจ

ของผูเกี่ยวของ ปญหาอุปสรรค ความสําเร็จที่เกดิขึ้น สิ่งู ญ ุ

ที่ตองพัฒนาตอ 

• Ch แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น ปจจัย• Change แนวโนมการเปลยนแปลงทเกดขน ปจจย

สนับสนุน ประสิทธิผลของวิธีการ

• Creativity อยูที่ไหน สรางอยางไร พิสูจนและคัดเลือก

อยางไร ปรับใชอยางไร
45

อยางไร ปรบใชอยางไร



คําถามเพื่อการพัฒนาคําถามเพื่อการพัฒนา

มาตรฐาน HA ทุกบรรทัด สามารถตั้งคําถามวิจัยได

ีไ่  ป ไป ป

มาตรฐาน HA ทุกบรรทัด สามารถตั้งคําถามวิจัยได

ีไ่  ป ไป ปผลงานทไีมเปนไปตามเปาหมาย

Conflict & frustration

ผลงานทไีมเปนไปตามเปาหมาย

Conflict & frustrationConflict & frustration

มีทางเลือกที่ตองตัดสินใจเลือก

้

Conflict & frustration

มีทางเลือกที่ตองตัดสินใจเลือก

้ทกุขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 มีปญหาอะไร

ทกุขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 มีปญหาอะไรญ

 ปญหามากนอยขนาดไหน เกี่ยวของกับอะไรบาง

 สาเหตของปญหาคืออะไร

ญ

 ปญหามากนอยขนาดไหน เกี่ยวของกับอะไรบาง

 สาเหตของปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคออะไร

 มีทางเลือกอะไรบาง ควรเลือกทางเลือกใด

 สาเหตุของปญหาคออะไร

 มีทางเลือกอะไรบาง ควรเลือกทางเลือกใด

 การพัฒนาสงผลกระทบอยางไร การพัฒนาสงผลกระทบอยางไร
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ประยกุต ประยกุต 33PP  กับ การวิจัยกับ การวิจัย

Purpose อยากรูทําตอบอะไร ทําไมจึงอยากรู

P ํ ั้ ไ   ไ

Purpose อยากรูทําตอบอะไร ทําไมจึงอยากรู

P ํ ั้ ไ   ไProcess จะหาคําตอบนันไดอยางไร

Performance คําตอบที่ไดตรงประเด็นหรือไม 

Process จะหาคําตอบนันไดอยางไร

Performance คําตอบที่ไดตรงประเด็นหรือไม 
เชื่อถือไดหรือไม ถกูนาํไปใชอยางไรเชื่อถือไดหรือไม ถกูนาํไปใชอยางไร
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หาจุดที่นาสนใจจากงาน หาจุดที่นาสนใจจากงาน routineroutine

ลดความสนใจกับเรื่องในระดับเฉลี่ยลดความสนใจกับเรื่องในระดับเฉลี่ยลดความสนใจกบเรองในระดบเฉลย

ใสใจกับจุดที่ยังเปนปญหา

ลดความสนใจกบเรองในระดบเฉลย

ใสใจกับจุดที่ยังเปนปญหา

ใสใจกับความรูสึก การรับรู 

Segment เพื่อทําความเขาใจกับแตละกลม

ใสใจกับความรูสึก การรับรู 

Segment เพื่อทําความเขาใจกับแตละกลมSegment เพอทาความเขาใจกบแตละกลุม

มองหาทางเลือกใหมๆ ที่ยังไมไดนํามาใช

Segment เพอทาความเขาใจกบแตละกลุม

มองหาทางเลือกใหมๆ ที่ยังไมไดนํามาใช
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หลากหลายในการนําสูการปฏิบัติ

มีโอกาสหลากหลาย

การบริหารจดัการเปนปจจยัชี้ขาดการบรหารจดการเปนปจจยชขาด

ถึงผลสําเร็จ

นําสูการปฏิบัติ

การออกแบบ, แรงจงใจ, , ู ,

ระบบเตือน, การติดตาม

ขอกําหนด, มาตรฐาน

ขอมลวิชาการขอมูลวชาการ

คอนขางแนนอน
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คอนขางแนนอน



Spiritual Scoring

5
Role Model
(EIO)

จิตใจทีเ่ปนอิสระ ทํางานเพื่องาน ไมเปน
5

4
Above 
A ( i3)

(EIO)

Learning Improvement Integration

ทุกขเพราะงาน ไมยึดถือผลงานเปนของตน 

4

3 Met

Average (ei3) Learning, Improvement, Integration

Good design & process management3

2 Partial Met

Met

ทําดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

g p g

2

1 Beginning

Partial Met

ทําตามที่ผอื่นบอก
เต็มความสามารถ

1

Scoring

Beginning ทาตามทผูอนบอก



  ใสรางคณุคาในระบบคณุภาพ

 โ ส ดวยการมองโอกาสรอบดาน

ทําดวยจิตอสิระและสรางสรรคทาดวยจตอสระและสรางสรรค

ใชความรและปญญาเพื่อสลายการติดกรอบใชความรูแล ปญญาเพอสลายการตดกรอบ

อยูกับปจจุบัน แบงปนพลังบวกู ุ
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