




ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่
ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

ความหมาย

รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีพ่งึปรารถนาของทุกหน่วยงาน 
เพราะเป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นเลศิในการบรหิารจัดการทกุด้าน ตลอดจน 
ผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก

องค์ประกอบ

ดาวฤกษ ์ สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�าเร็จ ความรุ่งโรจน์  
 และการเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันเป็นสิ่งพึงปรารถนา  
 ของทุกองค์กร

ช่อฟ้าสีทอง สือ่ให้เหน็ถึงความเป็นเลศิและความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา 

 มาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่องหน้าต่างทรงไทย สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความส�าเร็จ



เจตนารมณ์ ของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

ซึ ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมาย

แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร

ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

เจตนารมณ์

1. เพ่ือสนับสนุนการน�าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถใน
 การแข่งขัน
2. เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรท่ีประสบผลส�าเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. เพ่ือแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งม่ันในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร
 จัดการ

ประโยชน์ต่อองค์กร

องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน ทกุประเภท ทกุขนาด ทีน่�าเกณฑ์เพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ ซึง่เป็น 
กรอบการประเมนิคณุภาพระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทยีบกบัระบบการบรหิารจดัการของตน จะได้
รบัประโยชน์ในทกุขัน้ตอน

เริม่จากการประเมนิตนเอง ผูบ้รหิารจะทราบถึงสภาพทีแ่ท้จรงิว่า ระบบการบรหิารจดัการของตน 
ยังขาดตกบกพร่องในเรือ่งใด จงึสามารถก�าหนดวธิกีารและเป้าหมายทีช่ดัเจนในการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 
และเม่ือองค์กรปฏบิตัติามแผนจนบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ มคีวามพร้อม และตดัสนิใจสมคัรรบัรางวลั 
องค์กรจะได้รับการตรวจประเมนิด้วยกระบวนการทีม่ปีระสิทธผิล โดยผูท้รงคณุวฒิุจากหลากหลาย
สาขาอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์           
รับรางวลัหรอืไม่กต็าม องค์กรจะได้รบัรายงานป้อนกลบัซึง่ระบจุุดแขง็และจดุทีค่วรปรับปรงุ ซึง่นบัเป็น
ประโยชน์ต่อการน�าไปวางแผนปรับปรงุองค์กรให้สมบูรณ์มากขึน้ต่อไป

องค์กรทีไ่ด้รบัรางวลัจะเป็นทีย่อมรบัจากองค์กรต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และมี
สทิธิใ์ช้ตราสญัลกัษณ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิซึง่สือ่ถงึความเป็นเลศิในระบบการบรหิารจดัการ ในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กร รวมทัง้มโีอกาสส่งเสรมิและสนับสนนุการพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ โดยการน�าเสนอวธิปีฏบัิตทิีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยีย่มชม
สถานประกอบการเพือ่เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอืน่ ๆ น�าไปประยุกต์ เพือ่ให้ประสบผลส�าเร็จเช่น
เดยีวกนั



รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคล่ือนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม
ของประเทศ เป็นเคร่ืองมือยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ท่ีสอดรับกับสภาวะแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนสูง และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างคุณค่า 
และเพ่ิมผลิตภาพให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ภาครัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ และภาครัฐท่ีท�าหน้าท่ีสนับสนุนให้ 
การด�าเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจ ให้ด�าเนินไปอย่างราบร่ืน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงเป็น 
เคร่ืองมือสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นรากฐานท่ีแข็งแรง ในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

นับต้ังแต่การก่อต้ังรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรท่ีได้รับ 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จ�านวน 6 องค์กร และองค์กรท่ีได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
จ�านวน 109 องค์กร ซ่ึงในปี 2562 มีองค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award 
ถึง 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มบริษัททรู และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
รางวัลเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีความสมดุล
ครบทุกด้าน อยู่ในระดับสากล ได้แก่ การมีระบบการน�าองค์กรท่ีเข้มแข็ง มีแผนกลยุทธ์ท่ีตอบสนอง
ธุรกิจได้ดี มีการดูแลลูกค้า และพนักงานเป็นอย่างดี ระบบงานมีประสิทธิภาพ มีผลการด�าเนินงาน
ท่ีดีจากการด�าเนินธุรกิจ และแผ่ความเข้มแข็ง และคุณภาพไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ท้ัง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม 

กลุ่มธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มบรษัิททรู และ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ได้น�าเกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ือง ให้ความส�าคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานการจัดการองค์กร เพ่ือให้เทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล อีกท้ัง เป็นแรงบันดาลใจ 
และต้นแบบให้องค์กรอ่ืนๆ ได้เรียนรู้บทเรียนแห่งความส�าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร 
และน�าไปประยุกต์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศเช่นเดียวกัน

ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอขอบคุณ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มบริษัททรู และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิงในการศกึษาวจัิยคร้ังน้ี เพ่ือแบง่ปันประสบการณค์วามส�าเรจ็ขององคก์รสู่สาธารณชน 
เป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้องค์กรจ�านวนมากได้เร่ิมน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถขององค์กรในทุกภาคส่วน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งในภาพรวมของเศรษฐกิจ 
สังคมชุมชน และส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือมุ่งสู่ 
ระดับสากล

ผศ.ดร.อธิิศานต์์ วายุุภาพ
ผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คำานำา



สารบัญ

คำานำา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการดำาเนินงานท่ีเป็นเลิศ

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

รู้จักองค์กร

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

	 -	การวางกลยุทธ์ท่ีทำาให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน 

	 -	การพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำาเร็จของกลยุทธ์ 

	 -	การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ องค์กร
มากมายใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน         
องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ
องค์กรเหล่านี ้ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิกบัองค์กรต่าง               ๆ และเป็นแรงบนัดาลใจ 
ให้องค์กรอื่นๆ ปรับปรุงการปฏิบัติการและผลลัพธ์ของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย

 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เพื่อผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ



9กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

ลักษณะที่สำาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์มีเจตจำานงที่เรียบง่าย

เจตจ�านงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร ไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ใน 
ธุรกิจใด ตอบค�าถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี้

1) องค์กรด�าเนินการได้ดีอย่างที่ควรเป็นหรือไม่

2) องค์กรรู้ได้อย่างไร

3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร

จากการท้าทายตนเองด้วยการตอบค�าถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผล 
การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ องค์กรจะได้ส�ารวจตนเองว่าได้ส�าเร็จในสิ่งที่ส�าคัญต่อองค์กรแล้วหรือไม่
ค�าถามของเกณฑ์ครอบคลุม 7 ด้านที่ส�าคัญในการจัดการและการด�าเนินการขององค์กร 
(แบ่งย่อยออกเป็นกระบวนการ 6 หมวดทีมี่ความสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั และ ผลลพัธ์ 1 หมวด) ได้แก่

1. การน�าองค์กร (Leadership)
2. กลยุทธ์ (Strategy)
3. ลูกค้า (Customers)
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
5. บุคลากร (Workforce)
6. การปฏิบัติการ (Operations)
7. ผลลัพธ์ (Results)
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เกณฑ์ส่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบ

มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การบริหารจัดการองค์ประกอบทั้งหมดขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อให้เกิดความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง  โครงสร้างและกลไกการบูรณาการของระบบ ได้แก่ ค่านิยม
และแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และแนวทางการให้คะแนน

พื้นฐานของระบบพื้นฐานของระบบ

(การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 
มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให้องค์กร 
มีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีระบบ 

ที่คล่องตัวในการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 
และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องใช ้
ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน 

กลุ่มการน�าองค์กร กลุ่มการน�าองค์กร 
(การน�าองค์กร กลยุุทธิ์ และลูกค้า) (การน�าองค์กร กลยุุทธิ์ และลูกค้า) 

เน้นความส�าคัญว่าการน�าองค์กร 
ต้องมุ่งที่กลยุทธ์ และลูกค้า

กลุ่มผลลัพธิ ์กลุ่มผลลัพธิ ์
(บุคลากร การปฏิบัต์ิการ และผลลัพธิ์)(บุคลากร การปฏิบัต์ิการ และผลลัพธิ์)
ประกอบด้วย กระบวนการที่มุ่งเน้น
บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่ส�าคัญ 
และผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการเหล่านั้น

การท�างานทุกอย่างมุ่งสูผ่ลลัพธิ ์ผลลัพธิ ์
ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์
และกระบวนการ ด้านลูกค้า ด้านบุคลากร 
ด้านการน�าองค์กรและการก�ากับ

ดูแลองค์กร และด้านการเงินและตลาด

โครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กร 
ก�าหนดบริบทส�าหรับองค์กร 

เป็นพื้นฐานของการด�าเนินการทั้งหมดขององค์กร

                
 
 
 
 
                     คา่นยิมและแนวคิดหลัก

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

โครงร่างองค์กร

การนำาองค์กร ผลลัพธ์

กลยุทธ์

บูรณาการ

บุคลากร

ลูกค้า การปฏิบัติการ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ มีพื้นฐานมาจาก

ค่านิยุมและแนวคิดหลักที่ปลูกฝังอยู่ในบรรดาองค์กร

ที่มีผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศ
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การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและแนวคิดหลัก

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจาก ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11ประการ ซึ่งเป็น 
รากฐานส�าหรับการบูรณาการผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ และข้อก�าหนดการปฏิบัติการภายใต้        
กรอบที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ ซ่ึงจะสร้างพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติ ข้อมูลป้อนกลับ และความส�าเร็จ        
อย่างต่อเนื่อง

(Systems perspective)
• มุมมองเชิงระบบ

(Customer-focused excellence)
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า

(Managing for innovation)
• การจัดการเพื่อนวัต์กรรม

(Societal responsibility)
• ความรับผิดชอบต์่อสังคม

(Delivering value and results)
• การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธิ์

(Visionary leadership)
• การให้ความส�าคัญกับบุคลากร

(Focus on success)
• การมุ่งเน้นความส�าเร็จ

(Management by fact)
• การจัดการโดยุใช้ข้อมูลจริง

(Ethics and transparency)
• จริยุธิรรมและความโปร่งใส

(Visionary leadership)
• การน�าองค์กรอยุ่างมีวิสัยุทัศน์

(Organizational learning and agility)

• การเรียุนรู้ระดับองค์กรและ
ความคล่องตั์ว
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การมุ่งเน้นกระบวนการ

กระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ  ที่องค์กรใช้เพื่อท�าให้งานส�าเร็จ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติช่วยให้องค์กรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการตาม 4 มิติเหล่านี้

• วิธีการท�าให้งานขององค์กรประสบความส�าเร็จ

Approach แนวทาง

Deployment การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

Learning การเรียนรู้

Integration การบูรณาการ

• ความมีประสิทธิผลของแนวทางที่ส�าคัญขององค์กร

• การน�าแนวทางที่ส�าคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินและปรับปรุงแนวทางที่ส�าคัญขององค์กร

• ความสอดคล้องของแนวทางต่าง ๆ กับความจ�าเป็นขององค์กร ทัง้ในปัจจบุนั 
 และอนาคต

• การแบ่งปันการปรับปรุงต่าง ๆ ภายในองค์กร

• ตัววัดสารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่าง 
 กระบวนการและหน่วยงาน

• การน�าองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม

• การประสานสอดคล้องกันของกระบวนการและการปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กร 
 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ระดับองค์กรที่ส�าคัญ
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การมุ่งเน้นผลลัพธ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชี้น�าให้องค์กรประเมินผลลัพธ์จาก 3 มุมมอง

• มุมมองภายนอก (ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นมององค์กรอย่างไร)

• มุมมองภายใน (การปฏิบัติการขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร)

• มุมมองอนาคต (องค์กรเรียนรู้และเติบโตหรือไม่)

เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิก�าหนดให้แสดงผลลพัธ์ทีค่รอบคลมุทกุประเดน็ส�าคญัขององค์กร 
เน่ืองจากองค์ประกอบของตวัวดัเป็นสิง่ทีท่�าให้มัน่ใจว่า กลยทุธ์ขององค์กรมคีวามสมดลุระหว่างผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตลอดจนเป้าประสงค์ระยะส้ันและระยะยาว       
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยให้องค์กรประเมินผลลัพธ์ตาม 4 มิติเหล่านี้

• ระดับผลการด�าเนินการปัจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสม

• ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เหมือนเดิม หรือแย่ลง

• ผลการด�าเนินการขององค์กรเทียบกับคู่แข่ง ระดับเทียบเคียง 
 หรือผู้น�าในธุรกิจ

• การติดตามดูผลลัพธ์ที่ส�าคัญกับองค์กร และพิจารณาถึงความคาดหวังและ 
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ

• การใช้ผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจ

Levels ระดับ

Trends แนวโน้ม

Comparisons การเปรียบเทียบ

Integration การบูรณาการ
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การมุ่งเน้นความเกี่ยวเนื่องกัน

ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเกณฑ์หมวดต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของมุมมองเชิงระบบ
ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตัวอย่างความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

• ความจ�าเป็นของข้อมลูในกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์และในการปรบัปรงุการปฏบิตักิาร

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

• ความจ�าเป็นต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างกลยุทธ์และ

 แผนปฏิบัติการ

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นในระบบงานของ 
 องค์กร

การมุ่งเน้นการปรับปรุง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช ่วยให้องค์กรเข้าใจและตรวจประเมินว่าองค์กรได้                   
ประสบความส�าเร็จในส่ิงที่ส�าคัญต่อองค์กรในระดับใด องค์กรมีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่      
การปฏิบัติในระดับพัฒนาการใด ผลลัพธ์ขององค์กรดีในระดับใด องค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุง    
หรือไม่และแนวทางขององค์กรตอบสนองความจ�าเป็นองค์กรได้ดใีนระดบัใด แนวทางการให้คะแนน 
แสดงให้เห็นถึงมิติของกระบวนการและผลลัพธ์ที่อธิบายข้างต้น

ในขณะที่องค์กรตอบค�าถามตามเกณฑ์และประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให้
คะแนน องค์กรจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทั้งภายในเกณฑ์แต่ละหมวดและ
ระหว่างหมวด เมื่อองค์กรใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการผลการด�าเนินการของ
องค์กร จะเกิดการท�างานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ส�าคัญและข้อมูลป้อนกลับระหว่าง
กระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะน�าไปสู่วงจรการปรับปรุง และเมื่อใช้เกณฑ์นี้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะ
ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัองค์กรมากขึน้ และจะสามารถระบวุิธทีีด่ทีีส่ดุในการสร้างจดุแข็ง ปิดช่องวา่ง และ
สร้างนวัตกรรม
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บทบาทของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน                 
3 ประการ คือ

• ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์

• ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
 ผ่านงาน TQA Winner Conference และการเยี่ยมชมกิจการองค์กรที่ได้รับรางวัล

• เป็นเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการท�าความเข้าใจและใช้ในการบริหารจัดการผลการด�าเนิน  
 การขององค์กร ชี้น�าความคิดในเชิงกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู ้

ในประเทศไทย มีการใช้เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงขีดความ
สามารถในการแข่งขันและผลลพัธ์ผ่านระบบการพัฒนาและประเมินองค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ ระบบการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ 
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Pub-
lic Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีเนื้อหาของข้อก�าหนดและการประเมินที่เทียบเคียงได้กับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการเพื่อน�าองค์กรไปสู่       
ความเป็นเลศิ การใช้เกณฑ์ดงักล่าวจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  ในประเทศไทยมุง่มัน่พฒันาตนเองอย่าง
ไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติ และองค์กร
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กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

กลุ่่�มธุ่รกิจโทรศััพท์เคลุ่่�อนท่� (True Mobile - TM) เป็็นหน่�งในธุ่รกิจหลัุ่กของกลุ่่�มบริษััททรู ซ่ึ่�งม่ 

วิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�น�าเร่ยนรู�อย�างยิ�งสำำาหรับการดำำาเนินธุ่รกิจท่�เผชิิญควิามท�าทายตัิ�งแติ�เริ�มติ�น เน่�องจาก 

ม่สำององค์กรขนาดำใหญ�ครอบครองสำ�วินแบ�งติลุ่าดำมาอย�างยาวินานมากกวิ�า 12 ปี็ แติ�ดำ�วิยควิามม่�งมั�น 

แลุ่ะควิามพยายามอย�างไม�ย�อท�อ รวิมถ่ึงการวิางกลุ่ย่ทธ์ุ การพัฒนาบ่คลุ่ากร แลุ่ะการร�วิมม่อ 

กับพันธุมิติร ท่�ผ�านการเร่ยนรู�แลุ่ะพัฒนาจนเป็็นวิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่� เป็็นเลิุ่ศัแลุ่ะสำามารถึใชิ�สำร�าง 

ควิามไดำ�เป็ร่ยบในการแข�งขันแลุ่ะการสำร�างสำรรคสิ์ำ�งใหม� ๆ  อย�างติ�อเน่�องเพ่�อติอบสำนองควิามพ่งพอใจ

แก�ลูุ่กค�าแลุ่ะสัำงคมทั�งในปั็จจ่บันแลุ่ะอนาคติ ทำาให� TM ก�าวิข่�นมาเป็็นหน่�งในองค์กรชัิ�นนำาท่�ท่กคน

ติ�างให�การยอมรับ แลุ่ะเป็็นองค์กรแห�งแรกในธุ่รกิจโทรศััพท์เคลุ่่�อนท่�ซ่ึ่�งไดำ�รบัรางวัิลุ่ค่ณภาพแห�งชิาติิ 

(Thailand Quality Award) ในปี็ 2562 

รู้จักองค์กร

TM เริ�มติ�นดำำาเนินธุ่รกิจในปี็ 2545 ดำ�วิยควิามม่�งมั�นแลุ่ะป็ณิธุานท่�เช่ิ�อวิ�า “ท่กคนม่สิำทธิุในการเข�าถ่ึง

เทคโนโลุ่ย่ดำ�านการสำ่�อสำาร โทรคมนาคม ซ่ึ่�งไม�เพ่ยงเป็็นการเพิ�มโอกาสำในการเร่ยนรู� โอกาสำ 

ในการเข�าถ่ึงเทคโนโลุ่ย่ แลุ่ะการม่ค่ณภาพช่ิวิิติท่�ด่ำข่�น แติ�ยังชิ�วิยผลัุ่กดัำนการเติิบโติของสัำงคม 

แลุ่ะเศัรษัฐกิจดิำจิทัลุ่ (Social & Digital Economy) ของป็ระเทศั” 

ธุ่รกิจโทรศััพท์เคลุ่่�อนท่�ถ่ึอเป็็นธุ่รกิจท่�องค์กรรายใหม�ป็ระสำบควิามสำำาเร็จไดำ�ยาก เน่�องจากเป็็นธุ่รกิจ

ท่�ม่การแข�งขันท่�สูำงมาก อ่กทั�งยังม่องค์กรขนาดำใหญ�ท่�ครองติลุ่าดำแลุ่ะฐานลุู่กค�าทั�งหมดำอยู� ดัำงนั�น 

ตัิ�งแติ�ก�าวิแรกจนถ่ึงปั็จจ่บัน สิำ�งท่� TM ให�ควิามสำำาคัญค่อการเป็็น Game Changer ท่�สำร�าง 

ควิามแติกติ�างแลุ่ะนำาเสำนอสิำ�งใหม� ๆ  เข�าสูำ�ติลุ่าดำในป็ระเทศัไทยอย�างติ�อเน่�อง เชิ�น การคิดำค�าโทรศััพท์

ติามจริงเป็็นวิินาท่ การนำาเทคโนโลุ่ย่ 3G แลุ่ะ 4G เข�ามา เป็็นติ�น เก่อบ 20 ปี็ท่�ผ�านมา TM ยังคง

ม่�งมั�นในการพัฒนาสิำ�งใหม�ๆ ร�วิมกับพันธุมิติรชัิ�นนำาระดำับโลุ่ก เพ่�อให�มั�นใจวิ�า ลูุ่กค�าจะไดำ�รับ

ป็ระสำบการณ์ในการใชิ�งานท่�ด่ำท่�ส่ำดำ (Bestination) 

TM ม่กรรมการผู�จัดำการใหญ� (ร�วิม) 2 ท�านเป็็นผู�บริหารสูำงส่ำดำในการขับเคลุ่่�อนองค์กร แลุ่ะ 

กำาหนดำทิศัทางการวิางระบบแลุ่ะกลุ่ไกติ�าง ๆ แลุ่ะม่บ่คลุ่ากรกวิ�าหน่�งหม่�นคนท่�ร�วิมขับเคลุ่่�อน 

ให� TM บรรลุ่่สูำ�เป้็าหมาย โดำยบ่คลุ่ากรสำ�วินใหญ�ม่อาย่ในชิ�วิง 30 - 50 ปี็ (ร�อยลุ่ะ 59) รองลุ่งมาค่อ 

อาย่น�อยกวิ�า 30 ปี็ (ร�อยลุ่ะ 36) แลุ่ะม่อาย่ 50 ปี็ข่�นไป็ (ร�อยลุ่ะ 5)

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

ม่�งมั�นท่�จะเป็็นผู�นำาโครงสำร�างพ่�นฐาน (ดิำจิทัลุ่) ท่�เช่ิ�อมโยงผู�คน องค์กร เศัรษัฐกิจ แลุ่ะสัำงคม 

อย�างทั�วิถ่ึง เพ่�อสำร�างค่ณค�าติ�อช่ิวิิติอย�างยั�งย่น 

พันธกิจ

การสำร�างโครงสำร�างพ่�นฐานท่�เช่ิ�อมโยงครอบครัวิ ธุ่รกิจ แลุ่ะท่กคนในสัำงคม เพ่�อให�ท่กคนสำามารถึ

แบ�งปั็น มอบค่ณค�าการม่กันแลุ่ะกัน พร�อมสำร�างค่ณค�าอันแท�จริงของช่ิวิิติ

ค่านิยม

Caring (เอาใจใสำ�)  ควิามรัก ควิามรู�ส่ำกไดำ�ถ่ึงควิามท่กข์ ส่ำขของผู�อ่�น 

Credible (เช่ิ�อถ่ึอไดำ�) ควิามรับผิดำชิอบ ม่วิินัยติ�อหน�าท่�แลุ่ะเป็็นท่�ไวิ�วิางใจ เช่ิ�อถ่ึอไดำ�  

    ทั�งติ�อหน�าท่�แลุ่ะในฐานะบ่คคลุ่ในสัำงคม 

Creative (สำร�างสำรรค์) ควิามรักในการเร่ยนรู� เพ่�อสำร�างสำรรค์ค่ณค�าใหม�ติลุ่อดำเวิลุ่า 

Courageous (กลุ่�าคิดำกลุ่�าทำา) ควิามกลุ่�าท่�จะทำาสิำ�งท่�ถูึกท่�ควิร โดำยเห็นแก�สำ�วินรวิมเป็็นท่�ตัิ�ง
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สินค้าและบริการหลัก

TM ให�บริการโทรศััพท์เคลุ่่�อนท่�ภายใติ�แบรนด์ำ ทรูมูฟ เอชิ ป็ระกอบดำ�วิย

 1. บริการเส่ยง (Voice Service) บริการดำ�านการโทร ทั�งการโทรในพ่�นท่�เด่ำยวิกัน 

  การโทรติ�างจังหวัิดำ การโทรทางไกลุ่ติ�างป็ระเทศั แลุ่ะบริการโทรศััพท์ข�ามแดำน 

  ระหวิ�างป็ระเทศัรวิมถึง่บริการเสำริมติ�างๆ เชิ�น การรับสำายเร่ยกซึ่�อน การโอนสำาย เป็็นติ�น 

 2. บริการเช่ื่�อมต่ออินเตอร์เน็ตผู่้านโทรศััพท์เคล่�อนท่� (Data Service) บริการอินเติอร์เน็ติ                     

  การเช่ิ�อมติ�ออินเติอร์เน็ติบนโทรศััพท์ม่อถ่ึอ ติลุ่อดำจนบริการเสำริมอ่�นๆ เชิ�น Mobile Chat 

โดำยกลุ่ไกหลัุ่กในการสำ�งมอบสิำนค�าแลุ่ะบริการม่ 2 ชิ�องทางท่�สำำาคัญ ไดำ�แก� 

 1. ช่ื่องทางของ TM ไดำ�แก� Retail Shop พนักงานขายติรง พนักงานขายทางโทรศััพท์ 

 2. ช่ื่องทางของเพ่�อนคู่ค้า ซ่ึ่�งเป็็นตัิวิแทนจัดำจำาหน�ายท่�เปิ็ดำให�บริการทั�งในห�างสำรรพสำินค�า 

  แลุ่ะร�านค�าของตินเอง ซ่ึ่�งปั็จจ่บันม่อยู�ราวิ 19,000 ชิ�องทาง  

ลูกค้า

จากลัุ่กษัณะการถ่ึอครองแลุ่ะพฤติิกรรมการใชิ�งานท่�แติกติ�างกัน TM ไดำ�แบ�งลูุ่กค�าออกเป็็น 2 กลุ่่�ม 

ไดำ�แก� 1. ลูุ่กค�าบ่คคลุ่ แลุ่ะ 2. ลูุ่กค�าองค์กร โดำยทั�ง 2 กลุ่่�มม่ควิามติ�องการท่�เหม่อนกัน ค่อ ค่ณภาพ

สัำญญาณ, เสำถ่ึยรภาพ แลุ่ะควิามพร�อมใชิ�งานของโครงข�าย แติ�ม่ควิามคาดำหวัิงแติกติ�างกัน 

โดำยลูุ่กค�าบ่คคลุ่ม่�งเน�นท่�ควิามค่�มค�าแลุ่ะควิามสำะดำวิก ในขณะท่�ลูุ่กค�าองค์กรม่�งเน�นท่�ควิามรวิดำเร็วิ

ในการสำ�งมอบบริการ 

ความท้าทายขององค์กร

ควิามท�าทายท่�สำ�งผลุ่ติ�อทิศัทางการดำำาเนินการของ TM ม่ 2 ป็ระเด็ำนหลัุ่ก ไดำ�แก� 

 1. Making Profitability and More Complex Customer Expectation การสำร�างกำาไรแลุ่ะ 

  ติอบสำนองควิามติ�องการของลูุ่กค�าท่�ทว่ิควิามซัึ่บซึ่�อนยิ�งข่�น เพ่�อให�ทนัติ�อการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 

  ทางการติลุ่าดำท่�ขยายตัิวิลุ่ดำลุ่ง รวิมถ่ึงควิามติ�องการสิำนค�าแลุ่ะบริการใหม�ดำ�าน 

  Internet of Things   

 2. Rapidly Changing Market Dynamics การเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอย�างรวิดำเร็วิของสำภาพติลุ่าดำ 

  แลุ่ะผู�บริโภคท่�ทำาให�ติ�องป็รับตัิวิให�ทันติ�อการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งทางเทคโนโลุ่ย่ ทั�งดำ�าน 

  การพัฒนาบ่คลุ่ากรท่�ติ�องพร�อมสำำาหรับการเป็็น Digital Organization ดำ�านการทำาธุ่รกิจ 

  ท่�ม่�งเน�นควิามร�วิมม่อทางธุ่รกิจ แลุ่ะดำ�านการทำาธุ่รกิจท่�ยั�งย่นคำาน่งถ่ึงค่ณค�าติ�อสัำงคม 
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รางวัิลุ่ดำ�านการนำาองค์กร

• รางวัิลุ่องค์กรท่�ม่ควิามเป็็นเลิุ่ศัในการดำำาเนินธุ่รกิจจากฟรอสำต์ิแอนด์ำ 
ซัึ่ลุ่ลิุ่แวิน ปี็ 2558 - 2561

• รางวัิลุ่ส่ำดำยอดำผู�นำาธุ่รกิจส่ำ�อสำารโทรคมนาคมระดัำบเอเช่ิยแป็ซิึ่ฟิค 
ปี็ 2558

• รางวัิลุ่ผู�ให�บริการโมบายล์ุ่ระดัำบเอเช่ิยแป็ซิึ่ฟิก ปี็ 2559 - 2561

• รางวัิลุ่ค่ณภาพแห�งชิาติิ ป็ระจำาปี็ 2562 (TQA Winner)

• Thailand Corporate Excellence Awards 2562 สำาขาควิามเป็็นเลิุ่ศั 
ดำ�านสิำนค�าแลุ่ะการบริการ

• รางวัิลุ่ผู�ให�บริการโทรคมนาคมแห�งปี็ ป็ระจำาภูมิภาคเอเช่ิย-แป็ซิึ่ฟิก  
ติ�อเน่�อง 2 ปี็ซึ่�อน (ปี็ 2561 - 2562) แลุ่ะรางวัิลุ่ผู�ให�บริการโมบายล์ุ่ 
ดำาติ�าแห�งป็ี ป็ระจำาภูมิภาคเอเชิ่ย-แป็ซึ่ิฟิก ติ�อเน่�อง 3 ป็ีซึ่�อน 
(ปี็ 2560 - 2562) จากพิธุ่มอบรางวัิลุ่ Asia-Pacific Best Practices  
Awards 2562 ณ ป็ระเทศัสิำงคโป็ร์

รางวัิลุ่ดำ�านควิามยั�งย่น

• อันดัำบ 1 DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES ดำ�วิยคะแนนสูำงส่ำดำ 
ระดัำบโลุ่กของกลุ่่�มอ่ติสำาหกรรมส่ำ�อสำารโทรคมนาคม (Industry Leader)  
3 ปี็ติ�อเน่�อง แลุ่ะยังคงเป็็นสำมาชิิกในกลุ่่�ม DJSI แลุ่ะ FTSE4GOOD 
4 ปี็ ติิดำติ�อกัน (2560 - 2563)

• Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)  
2562 ป็ระเภทบริษััทท่�ม่การสำ�งเสำริมการดูำแลุ่ช่ิมชินยอดำเย่�ยม 
แห�งเอเช่ิย (Top Community Care Companies in Asia) จาก  
MORS Group

รางวัิลุ่ดำ�านลูุ่กค�า • Loyalty & Engagement Awards 2562 จากป็ระเทศัสิำงคโป็ร์

รางวัิลุ่ดำ�านการบริหาร
บ่คลุ่ากร

• นายจ�างด่ำเดำ�นป็ระจำาป็ระเทศัไทย ติ�อเน่�อง 2 ปี็ซึ่�อน 
(ปี็ 2562 - 2563) จากสำถึาบัน TOP EMPLOYERS INSTITUTE 
แห�งป็ระเทศัเนเธุอร์แลุ่นด์ำ จากงาน “TOP EMPLOYERS APAC” 
ณ ป็ระเทศัสิำงคโป็ร์

• องค์กรด่ำเดำ�นท่�น�าทำางานดำ�วิยมากท่�ส่ำดำในเอเช่ิย ปี็ 2563 
(Best Companies to Work for in Asia 2020) จาก HR Asia

รางวัิลุ่ดำ�านการป็ฏิิบัติิการ

• เคร่อข�าย 4G ท่�ด่ำท่�ส่ำดำในป็ระเทศัไทย 4 ปี็ซึ่�อนจาก nPerf 
(ปี็ 2559 - 2562)

• เคร่อข�ายม่อถ่ึอ ดำ�านบริการโมบายล์ุ่ดำาติ�า อันดัำบ 1 ในไทย nPerf 
ปี็ 2562

• BEST NETWORK PROVIDER จากงาน THAILAND TOP COMPANY 
AWARDS 2562

• รางวัิลุ่นวัิติกรรมแห�งชิาติิ ดำ�านเศัรษัฐกิจ ป็ระจำาปี็ 2563

• รางวัิลุ่นวัิติกรรมระดัำบโลุ่กจากนานาชิาติิ เชิ�น เกาหลุ่่, แคนาดำา,  
รัสำเซ่ึ่ย เป็็นติ�น ตัิ�งแติ�ปี็ 2558 - ปั็จจ่บัน

รางวัลและความสำาเร็จที่ได้รับ
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วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ควิามสำำาเร็จของ TM ในการสำร�างควิามไดำ�เป็ร่ยบในการแข�งขันจนสำามารถึก�าวิข่�นมาเป็็นหน่�งในองค์กร           

ชัิ�นนำาท่�ไดำ�รับการยอมรับ มาจากการวิางแผน การเร่ยนรู�พัฒนา แลุ่ะการม่�งมั�นสูำ�สิำ�งท่�ด่ำท่�ส่ำดำอยู�เสำมอ 

จนทำาให� TM สำามารถึชินะควิามท�าทายแลุ่ะบรรลุ่่เป้็าหมายท่�วิางไวิ� วิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�เป็็นเลุ่ิศัของ TM 

ป็ระกอบดำ�วิย  

 1. การวิางกลุ่ย่ทธ์ุท่�ทำาให�องค์กรเติิบโติอย�างยั�งย่น 

 2. การพัฒนาบ่คลุ่ากรเพ่�อควิามสำำาเร็จของกลุ่ย่ทธ์ุ 

 3. การบริหารพันธุมิติรทางธุ่รกิจ เพ่�อควิามเป็็นเลิุ่ศัในการให�บริการ

1. การวางกลยุทธ์ที่ทำาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิัดำควิามสำำาเร็จของแผนกลุ่ย่ทธ์ุท่�ด่ำพิจารณาไดำ�จากการเติิบโติขององค์กรท่�ไม�วิ�าจะเผชิิญ 

กับสำภาพติลุ่าดำหร่อการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งใดำ ๆ  ก็ยังคงควิามสำามารถึในการแข�งขันไวิ�ไดำ� แม�วิ�า 

TM เริ�มเข�าสูำ�ธุ่รกิจเทคโนโลุ่ย่การสำ่�อสำารหลัุ่งคู�แข�งรายอ่�น 12 ปี็ แติ�ควิามสำามารถึของ TM 

ในการติอบสำนองติ�อควิามติ�องการท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ของผู�บริโภคเป็็นท่�ป็ระจักษ์ัเป็็นอย�างด่ำ 

จากการครองติลุ่าดำสำ�วินใหญ� โดำยเฉพาะในกลุ่่�มผู�บริโภคร่�นใหม�ท่�ม่ Life Style แลุ่ะพฤติิกรรม 

การบริโภคท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอย�างรวิดำเร็วิติลุ่อดำเวิลุ่า ทั�งการนิยมใชิ�งานวิิด่ำโอสำติร่มมิ�ง การเช่ิ�อมติ�อ

ข�อมูลุ่แลุ่ะการทำาธุ่รกรรมติ�าง ๆ  ทางอินเติอร์เน็ติ ซ่ึ่�งการรับ-สำ�งข�อมูลุ่ท่�เพิ�มข่�นของผู�บริโภค 

ทำาให�บริการป็ระเภทข�อมูลุ่ (Data Service) ขยายตัิวิเพิ�มข่�นอย�างมาก แลุ่ะสำ�งผลุ่ติ�อการแข�งขัน 

ของธุ่รกิจเทคโนโลุ่ย่การส่ำ�อสำาร 

จากการศ่ักษัาวิิจัยพบวิ�า 4 ขั�นติอนสำำาคัญของการวิางแผนกลุ่ย่ทธ์ุท่�ทำาให� TM เพิ�มข่ดำควิามสำามารถึ                

ในการแข�งขันแลุ่ะเติิบโติอย�างยั�งย่น ไดำ�แก�   

 1.1  การรวิบรวิมข�อมูลุ่สำารสำนเทศัเพ่�อการตัิดำสิำนใจเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

 1.2  การวิิเคราะห์ข�อมูลุ่เพ่�อกำาหนดำแผนเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุท่�สำอดำคลุ่�องในทิศัทางเด่ำยวิกัน 

 1.3  การกำาหนดำตัิวิช่ิ�วัิดำสำำาคัญเพ่�อให�การถึ�ายทอดำแผนกลุ่ย่ทธ์ุม่ป็ระสิำทธิุผลุ่ 

 1.4  การติิดำติามป็ระเมินผลุ่เพ่�อให�แผนเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุเป็็นไป็ติามเป้็าหมาย

1.1 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศัเพ่�อการตัดสินใจัเชิื่งกลยุทธ์์

จากกลุ่ย่ทธ์ุทางการติลุ่าดำเดิำมท่�ม่�งเร่�อง Market Penetration โดำยใชิ�กลุ่ย่ทธ์ุดำ�านราคา (Price) แลุ่ะ                 

การสำร�างควิามแติกติ�าง (Differentiate) มาสูำ�การเติร่ยมควิามพร�อมเข�าสูำ� Disruptive Business 

แลุ่ะการคำาน่งถ่ึง Sustainability Development เพ่�อการเป็็น Game Changer ท่�นำาเสำนอสิำ�งใหม� ๆ  

เข�าสูำ�ติลุ่าดำแลุ่ะเป็็นผู�นำาการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง ทำาให�การวิางกลุ่ย่ทธ์ุจะติ�องม่กระบวินการคิดำท่�เป็็นระบบ 

รวิมถ่ึงควิามฉลุ่าดำในการเลุ่่อกใชิ�ข�อมูลุ่เพ่�อการตัิดำสิำนใจท่�นำาไป็สูำ�ควิามไดำ�เป็ร่ยบเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

ซ่ึ่�งควิามสำำาเร็จของ TM สำ�วินหน่�งมาจากการวิางกลุ่ย่ทธ์ุท่�ม่ป็ระสิำทธิุภาพโดำยม่หน�วิยงานท่�รับผิดำชิอบ

ค่อ True Mobile Corporate Planning หร่อ TMPC 
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TMCP ไดำ�ผ�านการเร่ยนรู� ทบทวินแลุ่ะป็รับป็ร่งกระบวินการวิางแผนกลุ่ย่ทธ์ุมาอย�างติ�อเน่�อง 

ทั�งในสำ�วินท่�เป็็นกระบวินการ (Process) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ (Technology) จากเคร่�องม่อเดิำมท่�เป็็น 

Analog เริ�มม่การใชิ�เทคโนโลุ่ย่ดิำจิทัลุ่มากข่�น จากเดิำมท่�ใชิ� SWOT เป็็นเคร่�องม่อสำำาคัญ จนในปี็ 2557 

เริ�มม่การใชิ� Big Data Analysis  ติ�อมาในปี็ 2558 ใชิ�ระบบวิิเคราะห์เส่ำยงของลูุ่กค�าบนโซึ่เช่ิยลุ่ม่เด่ำย 

(Social Monitoring Analysis: SMA) แลุ่ะในปี็ 2559 TMCP ไดำ�เพิ�มขั�นติอนกระบวินการวิางแผน

กลุ่ย่ทธ์ุให�ครอบคลุ่่มการนำาแผนไป็สูำ�การป็ฏิิบัติิ รวิมถ่ึงการติิดำติามแลุ่ะป็รับป็ร่งผลุ่การดำำาเนินการ

เพ่�อให�มั�นใจวิ�าแผนกลุ่ย่ทธ์ุ แผนป็ฏิิบัติิการ แลุ่ะตัิวิช่ิ�วัิดำม่ควิามบรูณาการทั�วิองค์กรจนถ่ึงระดัำบบ่คคลุ่

ปั็จจ่บันการรวิบรวิมข�อมูลุ่สำารสำนเทศัของ TM ม่�งหาข�อมูลุ่ท่�เป็็นจ่ดำบอดำ (Blind Spot) แลุ่ะข�อมูลุ่ 

Market Disruption เพ่�อก�าวิสูำ�ควิามเป็็นผู�นำาการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอย�างแท�จริง โดำยข�อมูลุ่ท่�รวิบรวิมไดำ� 

จะถูึกนำาเข�าไป็ใชิ�ในชิ�วิงวิางแผนกลุ่ย่ทธ์ุป็ระจำาปี็ แลุ่ะการติิดำติามผลุ่การดำำาเนินการ ทั�งแบบ 

รายสัำป็ดำาห์ รายเด่ำอน แลุ่ะรายไติรมาสำ เพ่�อให� TM สำามารถึติอสำนองติ�อการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 

ไดำ�อย�างรวิดำเร็วิแลุ่ะแสำวิงหาโอกาสำใหม� ๆ  ไดำ�อย�างติ�อเน่�อง รวิมถ่ึงม่ข�อมูลุ่ท่�ทันสำมัยสำำาหรับ 

ในการทำาแผนระยะสัำ�นแลุ่ะแผนระยะยาวิ ข�อมูลุ่สำารสำนเทศัท่� TM ใชิ�ในการตัิดำสิำนใจเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

เพ่�อติอบสำนองติ�อการเติิบโติอย�างยั�งย่นจะครอบคลุ่่มปั็จจัยภายใน ซ่ึ่�งไดำ�แก� ควิามท�าทายเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

ควิามไดำ�เป็ร่ยบเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ แลุ่ะโอกาสำเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ รวิมถ่ึงควิามสำามารถึขององค์กรในการนำาแผน 

ไป็ป็ฏิิบัติิ แลุ่ะปั็จจัยภายนอก ซ่ึ่�งไดำ�แก� ควิามเส่ำ�ยงท่�ค่กคามติ�อควิามสำำาเร็จในอนาคติหร่อ                        

การเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�อาจเกิดำข่�นจากปั็จจัยภายนอก แลุ่ะการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�ม่โอกาสำจะเกิดำข่�น 

ดำ�านกฎระเบ่ยบหร่อข�อบังคับติ�าง ๆ ท่�อาจสำ�งผลุ่ติ�อการทำาธุ่รกิจ

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่�อกำาหนดแผู้นเชิื่งกลยุทธ์์ท่�สอดคล้องในทิศัทางเด่ยวกัน

ในการวิิเคราะห์ข�อมูลุ่ท่�สำามารถึกำาหนดำแผนเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุให�เป็็นไป็ในทิศัทางเด่ำยวิกัน จำาเป็็นติ�องม่                  

การป็ระสำานข�อมูลุ่แลุ่ะสำร�างควิามร�วิมม่อระหวิ�าง Business Unit (BU) รวิมถ่ึงการรวิบรวิมข�อมูลุ่ 
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แลุ่ะวิิเคราะห์ในภาพรวิม ซ่ึ่�ง TMCP ทำาหน�าท่�ป็ระสำานควิามร�วิมม่อผ�าน Data Analytics ของแติ�ลุ่ะ 

BU หลัุ่ก โดำยท่ม Data Analytics น่�เป็็นท่มกลุ่างท่�ไม�ไดำ�ข่�นติรงกับ BU ใดำโดำยติรง ทำาให�ม่อิสำระแลุ่ะ

ย่ดำหย่�นในการทำางานม่หน�าท่�วิิเคราะห์ข�อมูลุ่สำำาคัญดำ�าน Performance แลุ่ะดำ�านอ่�น ๆ  เพ่�อสำนับสำน่น

การทำาแผนกลุ่ย่ทธ์ุ 
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ผลุ่ลัุ่พธ์ุท่�ไดำ�จากการวิิเคราะห์ข�อมูลุ่ค่อ วัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ เป้็าหมายระยะสัำ�นแลุ่ะระยะยาวิ 

กระบวินการสำำาคัญท่� TM เลุ่่อกดำำาเนินการเองหร่อมอบหมายให� Outsource เพ่�อกำาหนดำ 

เป็็นแผนป็ฏิิบัติิการ (Action Plan) ติ�อไป็ โดำยแผนป็ฏิิบัติิการจะแบ�งเป็็น 2 ระดัำบค่อ 

1. ระดัำบ Business Plan หร่อแผนป็ฏิิบัติิการเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุท่�สำำาคัญ โดำยหน�วิยงานธุ่รกิจดำำาเนินการ 

ร�วิมกับ TMCP แลุ่ะ 2. ระดัำบ Key Action Plans หร่อแผนป็ฏิิบัติิการท่�เป็็น Corporate Project 

ซ่ึ่�งไดำ�ม่การบูรณาการเข�ากับระบบการนำาองค์กร (9C Leadership System) โดำยทำางานในรูป็แบบ 

ของ Cross-functional Team ผ�าน Corporate Project ในรูป็แบบ (Strategic Project Leader 

Development: SPLD) ซ่ึ่�งม่การกำาหนดำคณะทำางานจากสำ�วินงานติ�าง ๆ ท่�เก่�ยวิข�องกับโครงการ                   

รวิมถ่ึงม่การกำาหนดำเป้็าหมายแลุ่ะระยะเวิลุ่าติิดำติามดำำาเนินการอย�างชัิดำเจน แลุ่ะม่ผู�รับผิดำชิอบ 

แผนป็ฏิิบัติิการท่�เป็็นระดัำบ Senior Management โดำย TMCP เป็็นผู�รวิบรวิมแผนป็ฏิิบัติิการ 

จากท่ก BU แลุ่ะพิจารณาควิามสำอดำคลุ่�องของแผนป็ฏิิบัติิการให�สำอดำป็ระสำานไป็ในทิศัทางเด่ำยวิกัน

แลุ่ะเพ่�อให�มั�นใจวิ�า แผนป็ฏิิบัติิการท่�จัดำทำาข่�นจะป็ระสำบสำำาเร็จ TM ม่การวิิเคราะห์ข�อมูลุ่สำารสำนเทศั

เพ่�อป็ระเมินควิามเสำ่�ยงดำ�านทรัพยากรติ�าง ๆ ทั�งดำ�านงบป็ระมาณ อัติรากำาลัุ่ง ข่ดำควิามสำามารถึ 

ของบ่คลุ่ากร แลุ่ะ IT Plan ท่�ติ�องการในแติ�ลุ่ะแผนกลุ่ย่ทธ์ุ เพ่�อจัดำสำรรทรัพยากรติามลุ่ำาดัำบ 

ควิามสำำาคัญของแผนป็ฏิิบัติิการ ซ่ึ่�งพิจารณาจากควิามสำอดำคลุ่�องกับวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

(Strategic Objective) ของ TM โดำย Finance เป็็นผู�จัดำทำาแผนดำ�านควิามเสำ่�ยงทางการเงิน 

ซ่ึ่�งรวิมถ่ึงควิามเสำ่�ยงจากอัติราแลุ่กเป็ลุ่่�ยนเงินติราติ�างป็ระเทศั แลุ่ะควิามเสำ่�ยงจากอัติราดำอกเบ่�ย 

ท่�จะเกิดำข่�นใน 24 เด่ำอนลุ่�วิงหน�า สำำาหรับระดัำบแผนป็ฏิิบัติิการ TM ม่การวิิเคราะห์ข�อมูลุ่สำารสำนเทศั

เพ่�อป็ระเมินควิามเส่ำ�ยงแลุ่ะวิางแผนบริหารจัดำการใน 8 กลุ่่�มสำำาคัญ ไดำ�แก� 1. Technology                        

2. Operation 3. Finance 4. Legal 5. Marketing/Customer/Supplier/Partner 6. People 

7. Regulatory แลุ่ะ 8. Sustainability เพ่�อใชิ�ในการวิางแผนการจัดำการจนถ่ึงการติิดำติาม 

แลุ่ะป็ระเมินผลุ่ เพ่�อให�ควิามเส่ำ�ยงอยู�ในระดัำบท่�ยอมรับไดำ�

1.3 การกำาหนดตัวช่ื่�วัดสำาคัญ่เพ่�อให้การถ่่ายทอดแผู้นกลยุทธ์์ม่ประสิทธิ์ผู้ล

กระบวินการจัดำทำาแผนกลุ่ย่ทธ์ุของ TM ม่วัิติถ่ึป็ระสำงค์ท่�สำำาคัญ 3 เร่�อง แลุ่ะกำาหนดำเป็็นวัิติถ่ึป็ระสำงค์

เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุท่�ชัิดำเจน 8 ดำ�าน ไดำ�แก� เพ่�อรักษัาควิามเป็็นเลิุ่ศัในธุ่รกิจปั็จจ่บัน (1. Best Network 

2. Best Sales 3. Best Service) เติร่ยมองค์กรให�พร�อมรับ Disruptive Technology ในอนาคติ 

(4. Disruptive Business 5. Cost Control and Productivity 6. Synergy) แลุ่ะสำร�างให� TM 

เป็็นองค์กรท่�ยั�งย่น (7. Digital Organization แลุ่ะ 8. Sustainability) แลุ่ะภายใติ�วัิติถ่ึป็ระสำงค์ 

เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุทั�ง 8 ดำ�านม่การกำาหนดำแผนป็ฏิิบัติิการท่�สำำาคัญ (Action Plan) วิ�าจะติ�องทำาในเร่�องใดำบ�าง 

พร�อมทั�งทำาการคาดำการณ์วิ�าติ�องใชิ�ระยะเวิลุ่านานเท�าไรในการบรรลุ่่แติ�ลุ่ะเป้็าหมายท่�วิางเอาไวิ� 

สิำ�งน่�เองเป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให�การกำาหนดำตัิวิช่ิ�วัิดำสำำาคัญของ TM ม่ควิามชัิดำเจน ครอบคลุ่่ม 

ตัิ�งแติ�การกำาหนดำเป้็าหมายระยะสัำ�นแลุ่ะระยะยาวิ ค�า Benchmark การจัดำหาทรัพยากรท่�ติ�องการ

หร่อม่ควิามจำาเป็็น ซ่ึ่�งรวิมถ่ึงแผนการสำร�างแลุ่ะพัฒนาควิามสำามารถึของบ่คลุ่ากร การสำนับสำน่น 
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จากผู�บริหารระดัำบสูำง ทำาให�การถึ�ายทอดำแผนกลุ่ย่ทธ์ุไป็สูำ�ระดัำบติ�าง ๆ ทำาไดำ�ทั�วิทั�งองค์กรอย�างม่

ป็ระสิำทธิุภาพแลุ่ะป็ระสิำทธิุผลุ่ แลุ่ะเป็็นหน่�งในปั็จจัยแห�งควิามสำำาเร็จในการนำาแผนไป็สูำ�การป็ฏิิบัติิ 

ในการกำาหนดำแผนป็ฏิิบัติิการนั�น แติ�ลุ่ะ BU จะเร่ยนรู�แลุ่ะเข�าใจควิามติ�องการของลูุ่กค�า รวิมถ่ึง 

ควิามคาดำหวัิงของผู�ม่สำ�วินไดำ�สำ�วินเส่ำยท่�สำำาคัญ หร่อการพัฒนานวัิติกรรมใหม� ๆ ดำ�วิยการวิิเคราะห์

เชิิงเป็ร่ยบเท่ยบกับคู�เท่ยบท่�เป็็นองค์กรระดัำบโลุ่ก แลุ่ะค�นหาวิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�เป็็นเลิุ่ศั (Best Practices) 

ขององค์กรเหลุ่�านั�นมาวิิเคราะห์เพ่�อหา Gap ในการพัฒนาธุ่รกิจของ TM ท่�สำามารถึสำร�างป็ระโยชิน์

ติ�อลูุ่กค�าแลุ่ะผู� ม่สำ�วินไดำ�สำ�วินเส่ำยท่�สำำา คัญ แลุ่ะเพ่�อกำาหนดำทิศัทางของธุ่ร กิจในอนาคติ 

ซ่ึ่�งข�อมูลุ่เหลุ่�าน่�จะถูึกใชิ�เป็็นสำ�วินหน่�งในการกำาหนดำกลุ่ย่ทธ์ุ วัิติถ่ึป็ระสำงค์ เป้็าหมายท่�ติ�องการ 

ทำาให�ท่ก BU สำามารถึกำาหนดำตัิวิช่ิ�วัิดำท่�ชัิดำเจนสำำาหรับแผนป็ฏิิบัติิการ ซ่ึ่�งรวิมถ่ึงการกำาหนดำ Partners 

แลุ่ะ Suppliers แลุ่ะตัิวิช่ิ�วัิดำสำำาหรับใชิ�ป็ระเมิน ติลุ่อดำจนแผนจัดำสำรรทรัพยากร (Resource Plan)                 

ท่�ครอบคลุ่่มทั�งงบป็ระมาณแลุ่ะอัติรากำาลัุ่ง เพ่�อให�มั�นใจวิ�าม่ทรัพยากรพร�อมแลุ่ะเพ่ยงพอ 

แลุ่ะถูึกจัดำสำรรอย�างม่ป็ระสิำทธิุภาพ 

การกำาหนดำตัิวิช่ิ�วัิดำสำำาคัญของแผนป็ฏิิบัติิการในระดัำบ Business Plan จะม่การป็ระเมินดำ�านการเงิน       

ถ่ึงผลุ่ลัุ่พธ์ุท่�ไดำ� ทั�งรายไดำ� แลุ่ะติ�นท่น ติามระยะเวิลุ่าของแผนระยะสัำ�นค่อ 1 ปี็ แลุ่ะแผนระยะยาวิ 

3 ปี็ รวิมถ่ึงการป็ระเมินควิามเส่ำ�ยง ซ่ึ่�งจะติ�องม่การจัดำทำาแผนรับม่อควิามเส่ำ�ยงให�อยู�ในระดัำบ 

ท่�ยอมรับไดำ� โดำยจะม่สำ�วินงาน Enterprise Risk Management ทำางานป็ระสำานงานกับท่ก BU แลุ่ะ

สำำาหรับแผนป็ฏิิบัติิการในระดัำบ Key Action Plan ซ่ึ่�งเป็็นการนำาบ่คลุ่ากรท่�ม่ศัักยภาพมารวิมกัน 

เพ่�อทำาโครงการ SPLD โดำยหัวิข�อโครงการมาจากทิศัทางกลุ่ย่ทธ์ุขององค์กรท่�ติ�องการจะก�าวิไป็ 

ในอนาคติ โดำยท่กโครงการจะม่การกำาหนดำตัิวิช่ิ�วัิดำในแบบ Leading แลุ่ะ Lagging KPI ท่�ชัิดำเจน 

แลุ่ะไดำ�มอบหมายให� Senior Management มาเป็็น Project Sponsor เพ่�อคอยให�คำาแนะนำา 

คำาป็ร่กษัาในการทำาโครงการ ซ่ึ่�งโครงการ SPLD ท่�ป็ระสำบควิามสำำาเร็จจะถูึกนำาไป็ติ�อยอดำ 

ใน Business Plan ของ BU ติ�าง ๆ ติ�อไป็ แลุ่ะเป็็นกลุ่ไกในการเช่ิ�อมโยงระหวิ�างแผนป็ฏิิบัติิการ 

ในระดัำบ Business Plan ของแติ�ลุ่ะ BU กับแผนป็ฏิิบัติิการเป็็นในระดัำบ Key Action Plan

TMCP ไดำ�กำาหนดำการตัิวิช่ิ�วัิดำเป็็น 2 สำ�วิน ค่อ Corporate KPI ซ่ึ่�งสำอดำคลุ่�องกับวัิติถ่ึป็ระสำงค์ 

เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุของ TM แลุ่ะ Cascade ลุ่งให�กับบ่คลุ่ากรท่กระดัำบ โดำยจะม่การให�นำ�าหนักแติกติ�างกัน

ติามติำาแหน�งงาน ขณะท่� BU & Operation KPI จะแบ�งออกเป็็น 4 ระดัำบ ไดำ�แก� 1. BU KPI 

2. Department KPI 3. Team KPI โดำยจะ Cascade ลุ่งถ่ึงบ่คลุ่ากรระดัำบป็ฏิิบัติิการดำ�วิย แลุ่ะ 

4. Individual KPI ซ่ึ่�งแติ�ลุ่ะ BU จะม่การกำาหนดำ Leading แลุ่ะ Lagging KPI ท่�สำนับสำน่น 

ควิามสำำาเร็จของ Corporate KPI เพ่�อใชิ�ในการติิดำติามการดำำาเนินการแลุ่ะแผนกลุ่ย่ทธ์ุ
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1.4 การติดตามประเมินผู้ลเพ่�อให้แผู้นเชิื่งกลยุทธ์์เป็นไปตามเป้าหมาย

กรรมการผู�จัดำการใหญ� (ร�วิม) แลุ่ะ Senior Management ม่การติิดำติามการดำำาเนินการ 

ของแผนป็ฏิิบัติิการเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุท่�สำำาคัญ (Business Plan) โดำยติิดำติามผลุ่เป็็นรายสัำป็ดำาห์ผ�าน 

Strategic Meeting Review กับ Project Owner แลุ่ะในกรณ่ฉ่กเฉิน กรรมการผู�จัดำการใหญ� (ร�วิม) 

Senior Management แลุ่ะ BU ท่�เก่�ยวิข�อง จะวิิเคราะห์ผลุ่กระทบเท่ยบกับแผนงานท่�ทำาอยู�เดิำม 

เพ่�อจัดำทำาแผนงานใหม� นำาเสำนอติ�อ MCOM ท่�ม่การป็ระช่ิมท่กสัำป็ดำาห์ หลัุ่งจากไดำ�รับควิามเห็น 

แลุ่ะการอน่มั ติิแลุ่�วิ จะติ�องทบทวินแผนทรัพยากร รวิมถึ่งการสำ่�อสำารแผนใหม�ให� กับ 

ผู�ท่�เก่�ยวิข�องทราบพร�อมลุ่งม่อป็ฏิิบัติิอย�างรวิดำเร็วิ เพ่�อติิดำติามผลุ่การดำำาเนินการแลุ่ะรายงาน 
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ควิามค่บหน�าผ�าน MCOM ในสัำป็ดำาห์ถัึดำไป็ สำำาหรับการติิดำติามการดำำาเนินการของแผนป็ฏิิบัติิการ

ท่�เป็็น Corporate Project ท่�ดำำาเนินการผ�าน SPLD คณะทำางานจะนำาเสำนอควิามค่บหน�าของโครงการ

เป็็นรายเด่ำอน ให�กับ Project Sponsor หากพบวิ�า ไม�ไดำ�ผลุ่ลัุ่พธ์ุติามติามเป้็าหมาย จะม่การแนะนำา

ให�ป็รับเป็ลุ่่�ยนแผนทันท่แลุ่ะติิดำติามควิามก�าวิหน�าในเด่ำอนถัึดำไป็

ผลุ่สำำาเร็จจากกระบวินการวิางแผนกลุ่ย่ทธ์ุท่�ม่ป็ระสิำทธิุภาพ ทำาให� TM ก�าวิสูำ�การเป็็นผู�นำา 

ทางการติลุ่าดำ ม่อัติราการเติิบโติของรายไดำ�จากบริการป็ระเภทข�อมูลุ่ แลุ่ะสัำดำสำ�วินทางการติลุ่าดำ 

ของผู�บริโภคกลุ่่�มเป้็าหมายของ TM ครองอันดัำบหน่�งในติลุ่าดำ แลุ่ะสูำงกวิ�าคู�แข�งขัน ในปี็ 2561 - 2562 
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2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำาเร็จของกลยุทธ์

แม�องค์กรจะม่แนวิทางการวิางกลุ่ย่ทธ์ุท่�ด่ำเพ่ยงใดำก็ติาม แติ�หากขาดำบ่คลุ่ากรท่�ม่ควิามม่�งมั�น 

แลุ่ะม่สำมรรถึนะในการขบัเคลุ่่�อน กลุ่ย่ทธ์ุท่�กำาหนดำไวิ�กไ็ม�อาจบรรลุ่่ผลุ่สำำาเรจ็ไดำ� โดำยเฉพาะการรกัษัา

จ่ดำแข็งของการเป็็น Game Changer ท่� TM ใชิ�ในการสำร�างควิามไดำ�เป็ร่ยบในการแข�งขัน ดัำงนั�น 

TM จ่งให�ควิามสำำาคัญเป็็นอย�างยิ�งในเร่�องการพัฒนาควิามรู�ควิามสำามารถึของบ่คลุ่ากรในฐานะ 

ก่ญแจสำำาคัญติ�อการบรรลุ่่ควิามสำำาเร็จ แลุ่ะกำาหนดำให�การพัฒนาบ่คลุ่ากรเป็็นหน่�งในกลุ่ย่ทธ์ุ 

Transform องค์กร

บ่คลุ่ากรถ่ึอเป็็นสิำนทรัพย์สำำาคัญของ TM ดัำงนั�น เพ่�อเพิ�มมูลุ่ค�าให�แก�บ่คลุ่ากร HR จ่งไดำ�นำากลุ่ย่ทธ์ุ

แลุ่ะข�อมูลุ่สำำาคัญขององค์กรมาป็ระกอบการออกแบบแลุ่ะวิางแผนอย�างเป็็นกระบวินการ เพ่�อทำาให�

มั�นใจวิ�า ในขั�นติอนติ�าง ๆ ตัิ�งแติ�การสำรรหา การพัฒนา การป็ระเมิน การให�รางวัิลุ่ การบริหาร 

จนถ่ึงการออกจากองค์กรม่ควิามเช่ิ�อมโยงแลุ่ะสำอดำคลุ่�องเป็็นไป็ในทิศัทางเด่ำยวิกันกับกลุ่ย่ทธ์ุ 

ท่�ไดำ�กำาหนดำไวิ� ซ่ึ่�งผลุ่ลัุ่พธ์ุจากการม่เป้็าหมายแลุ่ะทิศัทางของการพัฒนาบ่คลุ่ากรท่�ชิัดำเจน 

การดำำาเนินงานอย�างเป็็นกระบวินการ ติลุ่อดำจนการรวิบรวิมแลุ่ะวิิเคราะห์ข�อมูลุ่เพ่�อใชิ�วิางแผนงาน

อย�างเป็็นระบบ การรู�จักใชิ�จ่ดำแข็งในดำ�านติ�าง ๆ ของตินเองเข�ามาสำนับสำน่น การพัฒนา 

อย�างชิาญฉลุ่าดำ ทำาให�ระบบการพัฒนาบ่คลุ่ากรของ TM ม่ป็ระสิำทธิุผลุ่แลุ่ะสำามารถึติอบสำนองกลุ่ย่ทธ์ุ

ขององค์กรท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ติามสำภาพการแข�งขันไดำ�อย�างรวิดำเร็วิ  

จากการศ่ักษัาวิิจัยพบวิ�า การพัฒนาบ่คลุ่ากรให�ม่ควิามรู�แลุ่ะควิามเช่ิ�ยวิชิาญสำามารถึติอบสำนอง 

แลุ่ะขับเคลุ่่�อนกลุ่ย่ทธ์ุองค์กร ป็ระกอบดำ�วิยวิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�เป็็นเลิุ่ศั 4 ขั�นติอนสำำาคัญ ไดำ�แก�   

 2.1  การกำาหนดำทิศัทางการพัฒนาบ่คลุ่ากรท่�ติอบสำนองกลุ่ย่ทธ์ุ 

 2.2  กระบวินการพัฒนาบ่คลุ่ากรให�ม่สำมรรถึนะในการขับเคลุ่่�อนกลุ่ย่ทธ์ุ 

 2.3  การสำร�างสำภาพแวิดำลุ่�อมแลุ่ะแรงจูงใจในการพัฒนาบ่คลุ่ากร 

 2.4  การสำร�างควิามผูกพันเพ่�อขับเคลุ่่�อนควิามสำำาเร็จขององค์กรอย�างยั�งย่น

2.1 การกำาหนดทิศัทางการพัฒนาบุคลากรท่�ตอบสนองกลยุทธ์์ 

สิำ�งท่�ทำาให�การพัฒนาบ่คลุ่ากรของ TM โดำดำเดำ�นจากองค์กรอ่�น ๆ นั�นเริ�มติ�นตัิ�งแติ�ม่มมองท่� TM 

ม่ติ�อการพัฒนาบ่คลุ่ากร ซ่ึ่�งไม�ไดำ�ตัิ�งเป้็าหมายเพ่ยงเพ่�อให�พร�อมรับม่อกับสำภาวิการณ์ของธุ่รกิจ 

ในปั็จจ่บันดัำงเชิ�นองค์กรอ่�น แติ�เป้็าหมายการพัฒนาบ่คลุ่ากรของ TM ค่อเพ่�อสำร�างบ่คลุ่ากร 

สำำาหรับอนาคติ (Future Workforce) ท่�พร�อมรับม่อกับสำถึานการณ์ในการแข�งขันทางธุ่รกิจ 

ในอ่ก 5 ปี็ข�างหน�า 

ดำ�วิยการแข�งขันท่�แติกติ�างจากในอด่ำติ ทั�งรูป็แบบของการแข�งขัน การเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งดำ�านพฤติิกรรม

ของผู�บริโภค ควิามก�าวิหน�าของเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวัิติกรรมท่�เกิดำข่�นอยู�ท่กนาท่ รวิมถ่ึงการก�าวิเข�าสูำ� 

Industry 4.0 กลุ่ายเป็็นแรงผลัุ่กดัำนให�ธุ่รกิจท่กป็ระเภทจำาเป็็นติ�องป็รับตัิวิเข�าสูำ�โลุ่กย่คดิำจิทัลุ่ 

โดำยเฉพาะการมาถ่ึงของ Internet of Things ซ่ึ่�งจะสำ�งผลุ่กระทบเป็็นอย�างมากติ�อธุ่รกิจ 
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โทรศััพท์เคลุ่่�อนท่� TM ซ่ึ่�งมองเห็นโอกาสำสำำาคัญในการขยายตัิวิของการใชิ�อินเติอร์เน็ติ ไดำ�เริ�มติ�น 

เติร่ยมควิามพร�อมองค์กรแลุ่ะบ่คลุ่ากรตัิ�งแติ�ปั็จจ่บันเพ่�อชิิงควิามไดำ�เป็ร่ยบสำำาหรับการแข�งขัน 

ในอนาคติดำ�วิยการ Transform ตินเองให�กลุ่ายเป็็น Digital Organization แลุ่ะป็รับรูป็แบบการบริหาร

จัดำการโครงสำร�างให�เป็็น Micro Organization เพ่�อให�เกิดำ Modular Organization อ่กทั�งยัง 

กำาหนดำให�การพัฒนาบ่คลุ่ากรเป็็นหน่�งในกลุ่ย่ทธ์ุท่�จะทำาให� TM สำามารถึติอบสำนองติ�อควิามท�าทาย

ขององค์กรดำ�าน Rapidly Changing Market Dynamics ไดำ�

การม่�งสูำ� Digital Organization สำ�งผลุ่ให� TM ม่การป็รับกระบวินการทำางานให�ลุ่ดำควิามซึ่ำ�าซึ่�อน 

แลุ่ะเพิ�มควิามคลุ่�องติัวิมากยิ�งข่�น รวิมทั�งเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งแนวิคิดำแลุ่ะการทำางานของบ่คลุ่ากรให�ม่ 

ควิามย่ดำหย่�น พร�อมท่�จะป็รับตัิวิอย�างรวิดำเร็วิในท่กสำถึานการณ์แลุ่ะกลุ่�าท่�จะทำาในสิำ�งท่�แติกติ�าง 

จากเดิำม โดำยหน�วิยงานแรกท่�ป็รับเป็ลุ่่�ยน ก็ค่อ HR ซ่ึ่�งเป็็นก่ญแจสำำาคัญในการสำร�างให�องค์กร 

เกิดำการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง จากเดิำม HR ม่บทบาทหน�าท่�ไม�แติกติ�างจากองค์กรสำ�วินใหญ�ท่�จำากัดำเพ่ยง 

การเป็็นผู�อยู�เบ่�องหลัุ่ง ไดำ�ม่การพัฒนาบทบาทของตินเองอย�างติ�อเน่�อง แลุ่ะไดำ�รับการยอมรับ 

ให�เป็็น Seamless Business Partner ท่�สำามารถึก�าวิเค่ยงข�างไป็พร�อมกับองค์กร 

HR เป็็นผู�นำาข�อมูลุ่ทั�งหมดำมาวิิเคราะห์วิ�า TM ติ�องการผู�นำาแลุ่ะ Talents แบบใดำในอ่ก 5 ปี็ข�างหน�า                       

ซ่ึ่�งในแติ�ลุ่ะปี็ หลัุ่งจากการจัดำทำากลุ่ย่ทธ์ุองค์กรเสำร็จสิำ�น HR จะทำางานร�วิมกับ BU ติ�าง ๆ 

ในการจัดำทำาแผนดำ�านบ่คลุ่ากร ซ่ึ่�งครอบคลุ่่มบ่คลุ่ากรท่กกลุ่่�ม ทั�งพนักงานป็ระจำา พนักงานชัิ�วิคราวิ 

แลุ่ะพนักงานสัำญญาจ�าง แลุ่ะม่การกำาหนดำผู�ส่ำบทอดำติำาแหน�ง (Succession Slate) โดำยท่กติำาแหน�ง 

ท่�สำำาคัญของ TM จะม่ผู�ส่ำบทอดำ 3 ลุ่ำาดัำบ ไดำ�แก�

 • ลุ่ำาดัำบ 1 ผู�ส่ำบทอดำท่�ม่ค่ณสำมบติัิค�อนข�างติรงกบัติำาแหน�งแลุ่ะพร�อมทำางานในติำาแหน�งนั�น 

  ไดำ�ทันท่ 

 • ลุ่ำาดัำบ 2 ผู�ส่ำบทอดำติำาแหน�งท่�พร�อมในอ่ก 1 - 2 ปี็ ติ�องพัฒนาอ่กเล็ุ่กน�อย 

 • ลุ่ำาดัำบ 3 ผู�ส่ำบทอดำติำาแหน�งท่�พร�อมในอ่ก 2 ปี็ข่�นไป็ติ�องใชิ�เวิลุ่าในการพัฒนาควิามพร�อม 

  อ่กพอสำมควิร 

กลุ่่�มผู�ส่ำบทอดำจะไดำ�รับการพัฒนาเพ่�อเติร่ยมเป็็นผู�นำาในอนาคติ เพ่�อให�มั�นใจวิ�าม่ควิามพร�อม 

ท่�จะทดำแทนในติำาแหน�งท่�กำาหนดำไวิ�ไดำ� โดำย HR ทำาการทบทวินแผนส่ำบทอดำติำาแหน�งท่กคร่�งปี็ 

แลุ่ะกำาหนดำ Regretted Loss เป็็นตัิวิช่ิ�วัิดำท่�สำำาคัญในการติิดำติามผลุ่
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2.2 กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ม่สมรรถ่นะในการขับเคล่�อนกลยุทธ์์

ดำ�วิยม่มมองท่�เห็นวิ�า บ่คลุ่ากรค่อสิำนทรัพย์ขององค์กร TM จ่งให�ควิามสำำาคัญอย�างยิ�งติ�อการพัฒนา

บ่คลุ่ากร ซ่ึ่�งไม�ไดำ�เริ�มการพัฒนาหลุ่ังจากท่�รับบ่คลุ่ากรเข�าทำางานกับองค์กร แติ� TM กลุ่ับทำางาน 

เชิิงร่กดำ�วิยการเริ�มติ�นกระบวินการพัฒนาตัิ�งแติ�ก�อนรับเข�ามาเป็็นบ่คลุ่ากรใหม� โดำยฝึึกฝึนแลุ่ะพัฒนา

นักศ่ักษัาชัิ�นปี็ 3 แลุ่ะปี็ 4 ผ�าน True Digital Academy ให�ม่ควิามสำามารถึดำ�านเทคโนโลุ่ย่ดิำจิทัลุ่

พร�อมท่�เข�าร�วิมเป็็นสำ�วินหน่�งของ TM ทันท่เม่�อสำำาเร็จการศ่ักษัา  

สำำาหรับการคัดำเลุ่่อกบ่คลุ่ากรใหม� TM ใชิ�ระบบดิำจิทัลุ่ทั�งหมดำในสำรรหาแลุ่ะคัดำเลุ่่อกบ่คลุ่ากร 

เพ่�อให�สำอดำรับกับการม่�งสูำ� Digital Organization ทั�งการสำ�งใบสำมัคร การสัำมภาษัณ์ ไป็จนถ่ึง 

การเซ็ึ่นสัำญญาการทำางานผ�านระบบ I-Contract ท่� TM พัฒนาข่�นมาโดำยเฉพาะ ซ่ึ่�งค่ณสำมบัติิ 

ท่�สำำาคัญในการคัดำเลุ่่อกค่อ ศัักยภาพแลุ่ะทักษัะอนาคติท่�เหมาะสำมกับการเป็็น Future Workforce 

ของ TM โดำยพิจารณาจาก 1. ควิามสำอดำคลุ่�องกับค�านิยม 4C  2. ผลุ่การป็ระเมินพฤติิกรรม 

จาก Psytech ซ่ึ่�งเป็็นเคร่�องม่อท่�สำะท�อน Foundation of Behavior เชิ�น ค�านิยม ทัศันคติิ จริยธุรรม 

แลุ่ะควิามเช่ิ�อ แลุ่ะ 3. ทักษัะควิามสำามารถึในการใชิ�เทคโนโลุ่ย่ดิำจิทัลุ่ (Digital Literacy)                   

ซ่ึ่�งในการสัำมภาษัณ์จะกำาหนดำให�บ่คลุ่ากรท่�ม่ศัักยภาพสูำงเป็็นผู�สัำมภาษัณ์เพ่�อคัดำเลุ่่อกเท�านั�น 

เน่�องจากคนเก�งจะเลุ่่อกคนเก�งดำ�วิยกัน 

หลัุ่งผ�านการสำรรหาแลุ่ะคัดำเลุ่่อก ในการทดำลุ่องงานจะม่การมอบหมาย Buddy ให�คอยดูำแลุ่ 

เพ่�อสำร�างควิามค่�นเคยแลุ่ะชิ�วิยพัฒนาควิามสำามารถึให�แก�บ่คลุ่ากรใหม� แลุ่ะเม่�อผ�านการทดำลุ่องงาน

จะม่ท่�ป็ร่กษัาอาช่ิพ (Career Counseling) คอยสำนับสำน่นแลุ่ะชิ�วิยเหลุ่่อในการจัดำทำาแผนพัฒนา 

รายบ่คคลุ่ (Individual Development Plan) ท่�สำอดำคลุ่�องกับควิามสำนใจของบ่คลุ่ากรแติ�ลุ่ะคน 

โดำยเฉพาะ ซ่ึ่�งในการพัฒนาทักษัะควิามสำามารถึของบ่คลุ่ากร TM ไดำ�แบ�ง Competency ท่�บ่คลุ่ากร

ควิรม่ ออกเป็็น 5 ระดัำบ ไดำ�แก� Learn, Apply, Guide, Shape แลุ่ะ Lead แลุ่ะกำาหนดำเป้็าหมาย

การพัฒนาของบ่คลุ่ากรท่กคนให�สำอดำคลุ่�องกับระดัำบสำายงานแลุ่ะป็ระเภทงานท่�ติอบโจทย์ธุ่รกิจ 
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ขององค์กรในป็ีนั�น ๆ โดำยทำาการป็ระเมินระดัำบการเร่ยนรู�ของบ่คลุ่ากรแติ�ลุ่ะคนก�อน จากนั�น 

จ่งค�อยออกแบบการพัฒนาบ่คลุ่ากร ซ่ึ่�งกระบวินการเร่ยนรู�แลุ่ะพัฒนาของ TM ม่ 4 ขั�นติอนหลัุ่ก 

ไดำ�แก� 

1. Training Need Analysis หน�วิยงาน HR ร�วิมกับหน�วิยงานติ�าง ๆ  วิิเคราะห์ควิามจำาเป็็น                       

ในการอบรมโดำยพิจารณาจากกลุ่ย่ทธ์ุองค์กร สำมรรถึนะหลัุ่ก แลุ่ะควิามท�าทายเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุขององค์กร

ในแติ�ลุ่ะปี็ 

2. Design & Development Training Program โดำย HR เป็็นผู�ออกแบบหลัุ่กสูำติรแลุ่ะรูป็แบบ            

การเร่ยนรู�ให�แก�บ่คลุ่ากรท่กกลุ่่�ม โดำยเฉพาะหลัุ่กสูำติรท่�สำอดำคลุ่�องกับ Digital Organization 

โดำยแบ�งออกเป็็นหลัุ่กสูำติรพ่�นฐานสำำาหรับท่กคน อาทิ การสำร�าง Data Champion ในท่กแผนก หร่อ

หลัุ่กสูำติรการฝึึกอบรมบ่คลุ่ากรท่�ลัุ่กษัณะงานคลุ่�ายกัน เพ่�อให�สำามารถึบรหิารหร่อโยกย�ายคนไดำ�ทันท่ 

ทั�งในกรณ่ท่�คนขาดำแลุ่ะคนเกิน  เป็็นติ�น แลุ่ะหลัุ่กสูำติรระดัำบสูำงสำำาหรับการพัฒนาผู�นำาในองค์กร 

ผ�านโป็รแกรมท่�หลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะม่�งเร่ยนรู�จากการป็ฏิิบัติิจริง โดำยโป็รแกรมท่�สำำาคัญไดำ�แก� 

 1) True Next Gen Future Leader Program เปิ็ดำโอกาสำให�บ่คลุ่ากรใหม�ท่�เป็็น Talent 

ทำางานหม่นเว่ิยนในท่กหน�วิยงานท่�เป็็น BU เป็็นเวิลุ่า 18 เด่ำอน เพ่�อท่�จะไดำ�เข�าใจแลุ่ะเร่ยนรู�การป็ฏิิบัติิ

งานในโครงการท่�สำำาคัญติ�าง ๆ  อย�างใกลุ่�ชิิดำ รวิมทั�งไดำ�รับการสำอนงานแลุ่ะเร่ยนรู�ม่มมองจากผู�บริหาร 

ท่�หลุ่ากหลุ่าย 

 2) True Star Program ให้บุคลากรระดับบริหาร (Manager) ถ่ึงระดัำบป็ฏิิบัติิการท่�ม่ 

ผลุ่การป็ฏิิบัติิงานยอดำเย่�ยม เข�าร�วิมโครงการเพ่�อพัฒนาควิามพร�อมท่�จะเป็็นผู�นำาองค์กรติ�อไป็ 

แลุ่ะบางสำ�วินจะเข�าร�วิมโครงการผู�นำาเพ่�อการพัฒนาการศ่ักษัาท่�ยั�งย่น (CONNEXT ED) ซ่ึ่�ง TM 

ไดำ�ร�วิมกับองค์กรชัิ�นนำาสำร�างการม่สำ�วินร�วิมจากท่กภาคสำ�วิน เพ่�อร�วิมเป็็นสำ�วินหน่�งของการมอบโอกาสำ

แลุ่ะยกระดัำบค่ณภาพการศ่ักษัาไทยสูำ�รากฐานสำำาคัญในการพัฒนาป็ระเทศัอย�างยั�งย่น

 3) Strategic Project & Leadership Development (SPLD) ถ่ึอเป็็นกลุ่ไกหลัุ่กของ TM                         

ในการขับเคลุ่่�อนการพัฒนาบ่คลุ่ากรขององค์กรให�เข�าสูำ� Digital Organization ดำ�วิยการพัฒนา 

ภาวิะผู�นำาในรูป็แบบการป็ฏิิบัติิงานโครงการพิเศัษัขององค์กร เพ่�อสำร�างการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งทางธุ่รกิจ

พร�อมสำร�างผู�นำาร่�นใหม�ไป็พร�อม ๆ กัน โดำยคัดำเลุ่่อกผู�แทนท่�ม่สำมรรถึนะสูำงจากแติ�ลุ่ะหน�วิยงาน 

มาร�วิมป็รับป็ร่งแลุ่ะเร่ยนรู�กระบวินการทางธุ่รกิจแบบข�ามสำายงาน ผ�านการทำาโครงการเป็็นระยะเวิลุ่า 

6 เด่ำอน แลุ่ะม่การวัิดำผลุ่เชิ่�อมโยงกบักลุ่ย่ทธ์ุขององคก์ร ซ่ึ่�งผู�เข�าร�วิมโครงการจะไดำ�เร่ยนรู�จากผู�บริหาร

ท่�คอยให�คำาแนะนำาถ่ึงโอกาสำแลุ่ะการแก�ไขในป็ระเด็ำนติ�าง ๆ 

 SPLD ทำาให�บ่คลุ่ากรไดำ�เร่ยนรู�รูป็แบบการทำางานแบบ Modular Organization ซ่ึ่�งนอกจาก

การเร่ยนรู�การทำางานข�ามสำายงานแลุ่�วิ ยังเป็็นการด่ำงบ่คลุ่ากรท่�วัิยแติกติ�างกันมาทำางานดำ�วิยกัน 

ทำาให�บ่คลุ่ากรทั�งสำองกลุ่่�มสำามารถึป็รับตัิวิเข�าหากันเพ่�อลุ่ดำชิ�องวิ�างระหวิ�างวัิย แลุ่ะชิ�วิยให�บ่คลุ่ากร 

ท่�ม่อาย่งานนานไดำ�เร่ยนรู�บทบาทใหม�ของตินเองสำำาหรับการเป็็น Digital Organization ในฐานะ 

ผู�ให�คำาช่ิ�แนะอ่กดำ�วิย  
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 4) หลักสูตรพัฒนาเคร่อเจัริญ่โภูคภัูณฑ์์ (CPLI) เชิ�น Business Leader Program (BLP), 

CP Leader 4.0 Development Program (LDP), CP Future Leader Development Program 

แลุ่ะโครงการเถึ�าแก�เดำอะซ่ึ่ร่�ย์ ซ่ึ่�ง TM จะสำ�งบ่คลุ่ากรไป็ทำาโครงการร�วิมกันกับผู�แทนจากองค์กร 

ท่�อยู�ในเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์เชิ�นเด่ำยวิกัน ผลุ่การเข�าร�วิมโครงการของบ่คลุ่ากรจะถูึกนำาไป็พิจารณา

ผลุ่งานทั�งในแง�ของ Reward แลุ่ะ Career Progress โดำย HR จะติิดำติามผลุ่ท่กเด่ำอน แลุ่ะ MCOM 

จะป็ระเมินควิามสำำาเร็จท่กปี็ 

3. Training Course Delivery ศูันย์พัฒนาบ่คลุ่ากรเป็็นผู�จัดำหลัุ่กสูำติรการฝึึกอบรมท่�ม่ควิามหลุ่ากหลุ่าย 

ผ�านควิามร�วิมม่อระหวิ�าง BU แบบม่�งผลุ่ลัุ่พธ์ุดำ�วิยการป็ฏิิบัติิจริง นอกจากน่� ยังม่หลัุ่กสูำติร 

e-learning เพ่�อให�บ่คลุ่ากรสำามารถึเร่ยนรู�ดำ�วิยตินเองผ�านแอพพลุ่ิเคชัิ�น True Connect 

ไดำ�ติลุ่อดำเวิลุ่า ซ่ึ่�งรวิมแลุ่�วิ TM ม่หลัุ่กสูำติรอบรมเก่อบ 600 หลัุ่กสูำติรติ�อปี็ 

4. Evaluate & Follow-up Result ผลุ่การพัฒนาจะถูึกรายงานไป็ยังผู�บริหารอย�างสำมำ�าเสำมอ                  

แลุ่ะข�อมูลุ่ป้็อนกลัุ่บจากหน�วิยงานแลุ่ะผู�เร่ยนจะถูึกนำาไป็เช่ิ�อมกับระบบ PMS ซ่ึ่�งผลุ่ลัุ่พธ์ุท่�ไดำ� 

ในแติ�ลุ่ะหลัุ่กสูำติรติ�องเช่ิ�อมโยงกับกลุ่ย่ทธ์ุหลัุ่กขององค์กรแลุ่ะกลุ่ย่ทธ์ุดำ�านการพัฒนาบ่คลุ่ากร แลุ่ะ

ม่การวัิดำผลุ่เป็็น ROI ท่�สำอดำคลุ่�องกับกลุ่ย่ทธ์ุองค์กร เชิ�น รายไดำ�ท่�เพิ�มข่�นหร่อค�าใชิ�จ�ายท่�ลุ่ดำลุ่งไดำ� 

ผลุ่การป็ระเมินน่�จะถูึกนำามาใชิ�ทบทวินหลัุ่กสูำติรแลุ่ะกระบวินการอบรมท่กปี็หร่อท่กครั�งท่�ธุ่รกิจ 

ม่การเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง เพ่�อให�มั�นใจวิ�าการอบรมพัฒนาบ่คลุ่ากรจะสำอดำรับกับกลุ่ย่ทธ์ุหลัุ่กขององค์กร 

แลุ่ะแผนการเพิ�มศัักยภาพการทำางานของบ่คลุ่ากร นอกจากน่� TM ยังจัดำให�ม่การป็ระเมินผลุ่ 

ดำ�านการแสำดำงออกถ่ึงค�านิยมองค์กร 4C แบบ 360 องศัา เพ่�อหา Hidden Strength แลุ่ะ Blind Spot 

ในการป็ิดำชิ�องวิ�างแลุ่ะกำาหนดำป็ระเดำ็นท่�ติ�องพัฒนาเพิ�มเติิมอย�างสำมำ�าเสำมอ ซ่ึ่�ง Capital ROI 

ท่�เพิ�มข่�นตัิ�งแติ� ปี็ 2559 ไดำ�สำะท�อนให�เห็นถ่ึงการพัฒนาบ่คลุ่ากรท่�ม่แนวิโน�มด่ำข่�นอย�างติ�อเน่�อง
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2.3 การสร้างสภูาพแวดล้อมและแรงจูังใจัในการพัฒนาบุคลากร

TM ใชิ�วัิฒนธุรรมองค์กร 4C เป็็นเคร่�องม่อหลัุ่กในการสำร�างสำภาพแวิดำลุ่�อมท่�ทำาให�บ่คลุ่ากร 

ม่ผลุ่การป็ฏิิบัติิงานท่�ด่ำ ดำ�วิยการเสำริมสำร�างการสำ่�อสำารให�เปิ็ดำกวิ�าง ม่การนำาค�านิยมมาแป็ลุ่ง 

เพ่�อส่ำ�อสำารกับบ่คลุ่ากร ท่กระดัำบ ผู�บริหารระดัำบสูำงป็ฏิิบัติิตินเป็็น Role Model แลุ่ะส่ำ�อสำาร 

ผ�าน Chairman Vision รวิมถ่ึงท่กเวิท่สำำาคัญของ TM พร�อมทั�งสำร�างสำภาพแวิดำลุ่�อมท่�ด่ำแก�บ่คลุ่ากร

ดำ�วิยกิจกรรมติ�าง ๆ เชิ�น กิจกรรมมอบของขวัิญปี็ใหม�แก�บ่คลุ่ากรท่�สำะท�อนค�านิยม Caring หร่อ 

การจัดำงาน True Innovation Awards ท่�สำะท�อนค�านิยม Creative การให�อำานาจในการทำางาน 

แลุ่ะการตัิดำสิำนใจแก�บ่คลุ่ากรท่�สำะท�อนค�านิยม Credible การกระต่ิ�นให�บ่คลุ่ากรกลุ่�านำาเสำนอสิำ�งใหม� 

กลุ่�าแสำดำงควิามคิดำเห็นท่�สำะท�อนค�านิยม Courageous รวิมถ่ึงโครงการติ�าง ๆ  เชิ�น Lean, 

Six Sigma, โครงการ SPLD แลุ่ะ True Star Award ซ่ึ่�งเป็็นเคร่�องม่อให�เกิดำวัิฒนธุรรมการทำางาน 

ท่�เปิ็ดำกวิ�างแลุ่ะหลุ่�อหลุ่อมให�บ่คลุ่ากรม่ควิามม่�งมั�นอย�างไม�หย่ดำยั�งท่�จะสำร�างผลุ่งานท่�ด่ำแลุ่ะ 

เกิดำควิามผูกพันกับองค์กร

นอกจากวัิฒนธุรรมองค์กร TM ยังไดำ�พัฒนารูป็แบบการทำางานใหม�จากเดิำมท่� เป็็น Si lo  

ติ�างคนติ�างทำางาน ให�เป็็น Modular Organization ซ่ึ่�งเน�นการทำางานร�วิมกันท่�ม่ควิามย่ดำหย่�น 

แลุ่ะสำามารถึนำาจ่ดำแข็งแติ�ลุ่ะดำ�านขององค์กรมาใชิ�ป็ระโยชิน์สูำงส่ำดำ ม่การทำางานแลุ่ะเชิ่�อมติ�อข�อมูลุ่

ร�วิมกัน ซ่ึ่�งผู�บริหารสำามารถึติรวิจสำอบข�อมูลุ่ไดำ�แบบ real-time ผ�าน True Connect ซ่ึ่�งเป็็น 

Online Platform ท่� TM พัฒนาข่�น 

TM ยังใชิ�การตัิ�ง KPI แบบ Stretch Goal ให�บ่คลุ่ากรม่�งมั�นท่�จะป็ฏิิบัติิหน�าท่�อย�างม่ป็ระสิำทธิุภาพ

สูำงส่ำดำ แลุ่ะเชิ่�อมโยงกับระบบค�าติอบแทนเพ่�อให�รางวัิลุ่แก�บ่คลุ่ากรท่�สำามารถึป็ฏิิบัติิงานไดำ�เป็็นเลิุ่ศั 

ซ่ึ่�งระบบค�าติอบแทนของ TM ไดำ�ถูึกออกแบบให�สำอดำรับกับนโยบาย High Performance 

Organization ผ�านแนวิคิดำ Pay Per Performance บ่คลุ่ากรท่กระดัำบท่กป็ระเภทจะไดำ�รับ 

ค�าติอบแทนทั�งเงินเด่ำอนแลุ่ะเงินรางวัิลุ่ติามควิามสำามารถึ TM ยังเช่ิ�อมโยงกระบวินการพัฒนาบ่คลุ่ากร

เข�ากับควิามก�าวิหน�าในการทำางาน รวิมถ่ึงการวิางแผนการส่ำบทอดำติำาแหน�งของผู�บริหารแลุ่ะผู�นำา 

เพ่�อสำร�างแรงจูงใจให�บ่คลุ่ากรเห็นเป้็าหมายของการพัฒนาตินเอง โดำยผู�ท่�ผ�านกระบวินการป็ระเมิน

จะถ่ึอเป็็น Talent ของ TM แลุ่ะไดำ�รับการพัฒนาเพ่�อเติร่ยมเป็็นผู�นำาในอนาคติติ�อไป็ 
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2.4 การสร้างความผูู้กพันเพ่�อขับเคล่�อนความสำาเร็จัขององค์กรอย่างยั�งย่น

การพัฒนาทักษัะแลุ่ะควิามสำามารถึเพ่ยงอย�างเด่ำยวินั�นไม�เพ่ยงพอท่�จะจูงใจให�บ่คลุ่ากรม่ควิามท่�มเท

ในการทำางานแก�องค์กร ดัำงนั�น เพ่�อสำะท�อนวัิฒนธุรรมองค์กรดำ�าน Caring แลุ่ะทำาให�มั�นใจวิ�า 

บ่คลุ่ากรของ TM จะทำางานอย�างม่ควิามส่ำขแลุ่ะรู�ส่ำกผูกพันติ�อองค์กร TM จ่งไดำ�สำร�างโครงการ 

ป็ลูุ่กรักข่�นมา โดำยม่การดำำาเนินการแลุ่ะป็รับป็ร่งพัฒนาให�สำอดำคลุ่�องกับควิามติ�องการของบ่คลุ่ากร

มาอย�างติ�อเน่�อง ซ่ึ่�งปั็จจ่บันโครงการป็ลูุ่กรักป็ระกอบดำ�วิย 4 ดำ�าน ไดำ�แก�  

 1) ปลูกรักสุขภูาพด่ ให�ควิามรู�ดำ�านส่ำขภาพ ควิามเคร่ยดำ สำป็า ฟิติเนสำ โยคะ Juzz Dance  

  ช่ิ�กง 

 2) ปลูกธ์รรม ให�ควิามรู�ดำ�านธุรรมะ การทำางานอย�างม่ควิามส่ำข การลุ่าป็ฏิิบัติิธุรรม 

  โดำยไม�ถ่ึอเป็็นวัินลุ่า 

 3) ปลูกความมั�งคั�ง ให�ควิามรู�ดำ�านการจัดำการหน่� การออม การลุ่งท่น 

 4) ปลูกความผูู้กพัน การมอบของขวัิญ การชิ�วิยเหลุ่่อเพ่�อนบ่คลุ่ากรท่� เ จ็บป่็วิย 

  หร่อป็ระสำบภัย กิจกรรมอาสำา เชิ�น การบริจาคโลุ่หิติ 

หลัุ่งจากการดำำาเนินการสำร�างควิามผูกพันอย�างติ�อเน่�องในแติ�ลุ่ะปี็ TM ไดำ�ม่การสำำารวิจควิามผูกพัน

แลุ่ะควิามติ�องการของบ่คลุ่ากร เพ่�อใชิ�ในการวิิเคราะหแ์ลุ่ะจัดำทำาแผนการบรหิารงานเชิิงย่ทธุศัาสำติร์

เพ่�อติอบโจทย์ธุ่รกิจ โดำยม่การป็รับเป็ลุ่่�ยนคำาถึามท่กปี็จากผลุ่การสำำารวิจท่�ผ�านมาแลุ่ะแนวิโน�ม 

ในติลุ่าดำแลุ่ะคู�เท่ยบติ�าง ๆ เพ่�อให�คำาถึามม่ควิามทันสำมัย โดำยการกำาหนดำปั็จจัยท่�สำำาคัญ 

ติ�อควิามผูกพันของบ่คลุ่ากร ป็ระกอบดำ�วิย 3 สำ�วิน ไดำ�แก� 1. ผลุ่การสำำารวิจควิามพ่งพอใจในปั็จจัย

ติ�าง ๆ ท่�บ่คลุ่ากรม่ติ�อองค์กร 2. ควิามคิดำเห็นของบ่คลุ่ากรติ�อปั็จจัยท่�คิดำวิ�าองค์กรควิรป็รับป็ร่ง 

หร่อพัฒนา แลุ่ะ 3. กลุ่ย่ทธ์ุ/นโยบายขององค์กร 

โดำยข�อมูลุ่ทั�งหมดำจะถึูกนำามาวิิเคราะห์ดำ�วิยโมเดำลุ่ทางสำถึิติิเพ่�อหาป็ัจจัยหลัุ่กท่�สำ�งผลุ่ติ�อการเพิ�ม 

ควิามผูกพันของบ่คลุ่ากร รวิมถึ่งควิามสัำมพันธ์ุระหวิ�างป็ัจจัยติ�าง ๆ ท่�สำ�งผลุ่ติ�อควิามผูกพัน 

แลุ่ะเป็ร่ยบเท่ยบผลุ่กับองค์กรท่�ไดำ�รับรางวัิลุ่ Best Employer เพ่�อจัดำลุ่ำาดัำบควิามสำำาคัญสิำ�งท่�องค์กร

ติ� อ งป็ รับป็ ร่ ง  แลุ่ะกำา หนดำ เ ป็็ นแผน พัฒนาควิาม ผูก พันห ลัุ่กป็ระจำา ปี็ ข อ งอ ง ค์ ก ร 

ซ่ึ่�งนอกจากการสำำารวิจควิามผูกพันอย�างเป็็นทางการแลุ่�วิ TM ยังม่การป็ระเมินควิามผูกพัน 

แบบไม�เป็็นทางการดำ�วิยวิิธุ่ท่�หลุ่ากหลุ่าย เพ่�อให�สำามารถึติิดำติามสำถึานการณ์ปั็จจ่บันไดำ�อย�างเท�าทัน

แลุ่ะป็รับเป็ลุ่่�ยนแนวิทางการสำร�างผูกพันไดำ�อย�างทันท�วิงท่ ดัำงน่� 

 • Team Mood ป็ระเมินควิามรู�ส่ำกรายวิัน ผ�านทาง True HR Application ซ่ึ่�ง 

  ผลุ่จะถูึกสำร่ป็แลุ่ะนำาเสำนอให�ผู�บริหารทราบทั�งในระดัำบภาพรวิมองค์กรแลุ่ะระดัำบ 

  หน�วิยงาน

 • HR Dashboard ข�อมูลุ่สำำาคัญของบ่คลุ่ากร เชิ�น อัติรากำาลัุ่ง อัติราการลุ่าออก เพ่�อให� 

  ผู�บริหารสำามารถึติิดำติามแลุ่ะป็ระเมนิควิามผูกพันแลุ่ะผลิุ่ติภาพของบ่คลุ่ากรในแติ�ลุ่ะเด่ำอน 
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 • Pulse Survey ป็ระเมินควิามผูกพันของบ่คลุ่ากรในชิ�วิงกลุ่างป็ี ซ่ึ่�ง HR ไดำ�พัฒนา 

  Forecast Model เพ่�อคาดำการณ์ผลุ่ควิามผูกพันในชิ�วิงป็ลุ่ายปี็ แลุ่ะป็รับป็ร่งแผนงาน 

  ในคร่�งปี็หลัุ่งเพ่�อให�มั�นใจวิ�าจะสำามารถึบรรลุ่่เป้็าหมายในการสำร�างควิามผูกพันไดำ�   

นอกจากน่� TM ยังม่การใชิ� AI ในการคาดำการณบ่์คลุ่ากรท่�ม่แนวิโน�มท่�จะลุ่าออกเพ่�อเข�าไป็ชิ�วิยจัดำการ

แก�ไขปั็ญหาก�อนท่�บ่คลุ่ากรจะลุ่าออกจริง ซ่ึ่�งผลุ่จากการทำางานเชิิงร่กอย�างติ�อเน่�องทำาให�บ่คลุ่ากร 

ม่ควิามผูกพันแลุ่ะม่�งมั�นในการทำางานร�วิมกับ TM อย�างติ�อเน่�อง โดำยม่ควิามผูกพันโดำยรวิม 

สูำงเท่ยบเท�า Global BM ในปี็ 2561 แลุ่ะไดำ�รับรางวัิลุ่ระดัำบโลุ่กอย�างรางวัิลุ่ Top Employer Thailand 

หร่อรางวิัลุ่นายจ�างด่ำเดำ�นป็ระจำาป็ระเทศัไทยติ�อเน่�อง 2 ปี็ซึ่�อน ในปี็ 2562 - 2563 แลุ่ะรางวิัลุ่ 

องค์กรด่ำเดำ�นท่�น�าทำางานดำ�วิยมากท่�ส่ำดำในเอเช่ิย ในปี็ 2563 

3. การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ

ดำ�วิยควิามม่�งมั�นท่�จะสำร�างป็ระสำบการณ์ท่�ด่ำท่�ส่ำดำให�กับลูุ่กค�า TM ไดำ�วิางระบบการจัดำการห�วิงโซึ่�อ่ป็ทาน 

Supply Chain Management Process ท่�ม่ควิามเป็็นระบบแลุ่ะกำาหนดำบทบาทท่�ชัิดำเจน สำำาหรับ 

การดำำาเนินการร�วิมกับพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบระดัำบชัิ�นนำา เพ่�อทำาให�มั�นใจวิ�าการดำำาเนินการ 

ในแติ�ลุ่ะขั�นติอนจะไดำ�รับการจัดำการโดำยผู�ท่�ม่ควิามเหมาะสำมสำูงส่ำดำ เพ่�อไป็สูำ�ควิามเป็็นเลุ่ิศั 

ในการให�บริการ โดำย TM แบ�งกระบวินการ Supply Chain Management Process 

ออกเป็็น 4 ขั�นติอน ป็ระกอบไป็ดำ�วิย 1) Entering 2) Selection 3) Align and Contract 

Management แลุ่ะ 4) Interaction and Evaluation 
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เพ่�อให�กระบวินการทำางานร�วิมกันดัำงกลุ่�าวิม่ป็ระสิำทธิุภาพสูำงส่ำดำ TM ไดำ�แบ�งพันธุมิติรแลุ่ะ 

ผู�สำ�งมอบออกเป็็น 3 กลุ่่�ม โดำยกลุ่่�มชิ�วิยผลิุ่ติม่ควิามสำำาคัญเป็็นอย�างมากติ�อการพัฒนาแลุ่ะ 

การบรรลุ่่เป้็าหมายของ TM ไม�วิ�าจะในแง�ของการสำร�างโครงข�ายทั�ง 3G, 4G แลุ่ะ 5G การผลิุ่ติ

โทรศััพท์ม่อถ่ึอภายใติ�แบรนด์ำ TM แลุ่ะการเร่ยนรู�แลุ่กเป็ลุ่่�ยนเทคโนโลุ่ย่ ในขณะท่�กลุ่่�มชิ�วิย 

จัดำเก็บสิำนค�าแลุ่ะกระจายสิำนค�า แลุ่ะกลุ่่�มชิ�วิยขายแลุ่ะเก็บเงิน เป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให�ธุ่รกิจ 

ของ TM สำามารถึดำำาเนินการไดำ�อย�างราบร่�น ผ�านการจัดำการคลัุ่งสิำนค�าแลุ่ะขนสำ�งท่�ม่ป็ระสิำทธิุภาพ 

ติลุ่อดำจนการขายแลุ่ะให�บริการติามมาติรฐานของ TM 
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การบริหารจัดำการพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบของ TM นั�น ไม�เพ่ยงแติ�เป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให� TM 

สำามารถึบรรลุ่่วิัติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ แติ�ยังทำาให�ควิามพ่งพอใจของพันธุมิติรสำูงข่�น สำ�งผลุ่ให� 

การดำำาเนินงานของ TM ทั�งกระบวินการหลัุ่กแลุ่ะกระบวินการสำนับสำน่นไดำ�รับการจัดำการ 

อย�างม่ป็ระสิำทธิุภาพ แลุ่ะกลุ่ายเป็็นปั็จจัยสำำาคัญในการนำา TM แลุ่ะพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบท่กกลุ่่�ม 

ไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จในการมอบป็ระสำบการณ์ท่�ด่ำท่�ส่ำดำให�แก�ลูุ่กค�า

จากการศ่ักษัาวิิจัยพบวิ�า กระบวินการบริหารพันธุมิติรทางธุ่รกิจท่�ทำาให�สำามารถึสำร�างควิามเป็็นเลิุ่ศั

ในการให�บริการ ป็ระกอบดำ�วิย 3 ขั�นติอน ไดำ�แก�   

 3.1  การกำาหนดำแนวิทางการเลุ่่อกพันธุมิติรเพ่�อติอบกลุ่ย่ทธ์ุขององค์กร 

 3.2  การดำำาเนินงานร�วิมกับพันธุมิติรเสำม่อนวิ�าเป็็นครอบครัวิเด่ำยวิกัน 

 3.3  การพัฒนาพันธุมิติรเพ่�อสำร�างควิามเป็็นเลิุ่ศั

3.1 การกำาหนดแนวทางการเล่อกพันธ์มิตรเพ่�อตอบกลยุทธ์์ขององค์กร

ดำ�วิยการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งรอบดำ�านอย�างรวิดำเร็วิทั�งจากภายในแลุ่ะภายนอก กลุ่ย่ทธ์ุของ TM ไดำ�กลุ่ายเป็็น

ปั็จจัยสำำาคัญในการนำาองค์กรไป็ถึ่งเป็้าหมายท่�ตัิ�งเอาไวิ� ซ่ึ่�งนอกจากควิามม่�งมั�นในการดำำาเนินการ 

ติามวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุท่�ติอบสำนองติ�อควิามท�าทายเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุแลุ่�วิ ควิามคลุ่�องตัิวิของกลุ่ย่ทธ์ุ 

ควิามย่ดำหย่�นในการนำากลุ่ย่ทธ์ุไป็ป็ฏิิบัติิ แลุ่ะการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอย�างพลิุ่กโฉมยังเป็็นอ่ก 3 ปั็จจัยสำำาคัญ

ท่�นำาไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จ ซ่ึ่�ง TM ไดำ�แสำวิงหาพันธุมิติรท่�ด่ำท่�ส่ำดำจากทั�ง 3 กลุ่่�ม ป็ระกอบไป็ดำ�วิย 

กลุ่่�มชิ�วิยผลิุ่ติ กลุ่่�มชิ�วิยจัดำเก็บสิำนค�าแลุ่ะกระจายสิำนค�า แลุ่ะกลุ่่�มชิ�วิยขายแลุ่ะเก็บเงิน 

เพ่�อเพิ�มควิามย่ดำหย่�นแลุ่ะป็ระสิำทธิุภาพในการป็ฏิิบัติิการให�สำามารถึติอบสำนองติ�อแผนกลุ่ย่ทธ์ุ 

ไดำ�อย�างเหมาะสำม รวิมถ่ึงเร่ยนรู�เทคโนโลุ่ย่จากพันธุมิติร ซ่ึ่�งติ�อมาไดำ�สำ�งผลุ่ให� TM กลุ่ายเป็็นผู�นำา 

ท่�ม่ศัักยภาพระดัำบแนวิหน�าท่�สำอดำคลุ่�องติ�อกลุ่ย่ทธ์ุ Best Network, Best Sales แลุ่ะ Best Service

เพ่�อให�การคดัำเลุ่่อกพนัธุมิติรสำามารถึยกระดำบัผลุ่ดำำาเนนิการของ TM ไดำ�ติามวิตัิถ่ึป็ระสำงคเ์ชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ             

ในขั�นติอนท่� 1 ของกระบวินการ Supply Chain Management Process หร่อ Entering TM 

จะพิจารณาวิ�างานสำ�วินใดำท่�ควิรดำำาเนินการเองหร่อควิรให�พันธุมิติรเป็็นผู�รับผิดำชิอบ ผ�านการทบทวิน

ควิามสำำาคัญเชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ สำมรรถึนะหลุ่ักของ TM แลุ่ะสำมรรถึนะหลุ่ักของพันธุมิติรเป็็นป็ระจำาท่กปี็ 

โดำยการพิจารณาดำังกลุ่�าวิจะแยกพิจารณาเป็็น กระบวินการหลุ่ักท่�สำร�างค่ณค�าให�กับลูุ่กค�าโดำยติรง 

แลุ่ะกระบวินการสำนับสำน่นท่�สำ�งเสำริม กระบวินการหลัุ่ก ซ่ึ่�งติ�อมาไดำ�กลุ่ายเป็็นรากฐานสำำาคัญท่�ทำาให� 

TM สำามารถึพิจารณาควิามจำาเป็็นแลุ่ะควิามเหมาะสำมในการหาพันธุมิติรไดำ�อย�างชัิดำเจนมากยิ�งข่�น 

ตัิวิอย�างเชิ�น กระบวินการหลุ่ักในแง�การพัฒนาสิำนค�าแลุ่ะการพาณิชิย์ TM จะพิจารณาพันธุมิติร 

ท่�สำามารถึติอบสำนองกลุ่ย่ทธ์ุการขยายฐานลูุ่กค�า เพ่�อให�สำามารถึเข�าถ่ึงกลุ่่�มเป้็าหมายไดำ�สำำาเร็จ เชิ�น 

การร�วิมม่อกับค�ายเกม แลุ่ะการเลุ่่อกใชิ� Influencer ท่�ม่ควิามเหมาะสำมติ�อกลุ่่�มเป้็าหมาย

หลัุ่งจากการพิจารณาแนวิทางท่�ชัิดำเจนแลุ่�วิ ในขั�นท่� 2 Selection TM จะดำำาเนินการคัดำเลุ่่อกพันธุมิติร 

อย�างลุ่ะเอ่ยดำเพ่�อให� TM ไดำ�ร�วิมงานกับผู�ท่�ม่ศัักยภาพสูำงส่ำดำ ดำ�วิยพิจารณาพันธุมิติรทั�งในแง� 

สำมรรถึนะหลัุ่ก ควิามสำามารถึในการติอบสำนองควิามติ�องการ ค่ณภาพสำนิค�าแลุ่ะบรกิาร ควิามรวิดำเรว็ิ 



39กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

ในการสำ�งมอบ ราคาแลุ่ะควิามมั�นคงขององค์กร รวิมถ่ึงควิามเหมาะสำมกับวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ

ของ TM ซ่ึ่�งเป็็นหน่�งในปั็จจัยสำำาคัญของกระบวินการคัดำเลุ่่อกน่� เชิ�น TM ไดำ�เลุ่่อก Huawei แลุ่ะ ZTE 

ซ่ึ่�งม่ควิามสำามารถึดำ�านเทคโนโลุ่ย่ระดัำบโลุ่กเป็็นพันธุมิติรกลุ่่�มชิ�วิยผลิุ่ติ เพ่�อแลุ่กเป็ลุ่่�ยนเร่ยนรู�

เทคโนโลุ่ย่ท่�ม่ควิามสำำาคัญติ�อการยกระดัำบโครงข�ายให�ด่ำยิ�งข่�น ซ่ึ่�งการเลุ่่อกพันธุมิติรท่�ม่สำมรรถึนะหลัุ่ก

ติรงกับวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ ไดำ�ชิ�วิยยกระดัำบควิามสำามารถึของ TM จนไดำ�รับรางวัิลุ่เคร่อข�าย 4G 

ท่�ด่ำท่�ส่ำดำในไทย จาก nPerf ตัิ�งแติ�ปี็ 2559 ถ่ึงปั็จจ่บัน   

ควิามชิาญฉลุ่าดำในการคัดำเลุ่่อกพันธุมิติรท่�ม่ศัักยภาพเอ่�อติ�อการบรรลุ่่วัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุ 

ทำาให� TM ป็ระสำบควิามสำำาเร็จเป็็นอย�างยิ�งในการยกระดัำบผลุ่การดำำาเนินการท่�สำอดำคลุ่�องติ�อกลุ่ย่ทธ์ุ 

Best Network, Best Sales แลุ่ะ Best Service โดำยพันธุมิติรม่สำ�วินสำำาคัญเป็็นอย�างมาก 

ในการยกระดัำบค่ณภาพสัำญญาณ สำ�งผลุ่ให�ม่ผลุ่ลัุ่พธ์ุท่�ด่ำข่�นอย�างติ�อเน่�อง จนสูำงกวิ�าค�ามาติรฐานโลุ่ก 

เชิ�น Call Set Up Success Rate ซ่ึ่�งนำาไป็สูำ�การบรรลุ่่เป้็าหมายดำ�าน Best Network นอกจากน่� 

กลุ่่�มพันธุมิติรยังไดำ�กลุ่ายเป็็นอ่กหน่�งปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให�สำ�วินแบ�งติลุ่าดำในกลุ่่�มเป็้าหมายสูำงข่�นท่กปี็

ติ�อเน่�องแลุ่ะสูำงกวิ�าคู�แข�งสำำาคัญ รวิมถ่ึงม่ยอดำผู�ใชิ�งานในภูมิภาคเป้็าหมายสูำงข่�นท่กปี็อย�างชัิดำเจน 

แลุ่ะติ�อเน่�องตัิ�งแติ�ปี็ 2559 ซ่ึ่�งควิามสำำาเร็จดัำงกลุ่�าวินำา TM มาสูำ�ควิามเป็็นเลิุ่ศัในแง� Best Sales แลุ่ะ

พันธุมิติรท่�ม่ป็ระสำทิธิุภาพในการให�บริการในระดำบัสูำง สำามารถึสำนบัสำน่น TM ยกระดำบัควิามพ่งพอใจ

ลูุ่กค�าท่�ม่ติ�อพันธุมิติรให�สำูงข่�นท่กปี็ แลุ่ะสำูงกวิ�าค�าเป็้าหมายติ�อเน่�องติิดำติ�อกันกวิ�า 3 ปี็ จนเป็็น 

สำ�วินสำำาคัญท่�ทำาให� TM สำามารถึบรรลุ่่เป้็าหมายดำ�าน Best Service 
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3.2 การดำาเนินงานร่วมกับพันธ์มิตรเสม่อนว่าเป็นครอบครัวเด่ยวกัน

การส่ำ�อสำารท่�เป็็นระบบระหวิ�าง TM แลุ่ะพันธุมิติรทั�งก�อนแลุ่ะหลัุ่งการทำาสัำญญา เป็็นสิำ�งท่�ชิ�วิย 

ขับเคลุ่่�อนการทำางานของทั�งสำองฝ่ึายให�ก�าวิไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จ ซ่ึ่�งนอกจากการกำาหนดำแนวิทาง 

ในการดำำาเนินการ การวิางแผนการทำางาน แลุ่ะการป็ระช่ิมร�วิมกันเป็็นป็ระจำาสำ�งผลุ่ให�ทั�งสำองฝ่ึาย 

ม่ควิามคลุ่�องตัิวิ ควิามเข�าใจท่�ติรงกัน แลุ่ะควิามสัำมพันธ์ุท่�ด่ำระหวิ�างกันแลุ่�วิ การดำำาเนินการร�วิมกัน

ติลุ่อดำท่กขั�นติอน ไม�วิ�าจะเป็็นการติิดำติามผลุ่ การติรวิจสำอบ แลุ่ะการป็ระเมินผลุ่ ยังเป็็นอ่กหน่�ง

ปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให�ผลุ่ดำำาเนินการเป็็นไป็ติามเป้็าหมายท่�วิางไวิ�อย�างสำมบูรณ์

การกำาหนดำแนวิทางในการดำำาเนินการร�วิมกันกับพันธุมิติร เป็็นขั�นติอนท่� 3 Align and Contract 

Management ในกระบวินการ Supply Chain Management Process เม่�อคัดำเลุ่่อกพันธุมิติร 

แลุ่ะผู�สำ�งมอบท่�ด่ำท่�ส่ำดำสำำาหรับแติ�ลุ่ะกลุ่่�มแลุ่�วิ TM จะดำำาเนินการเชิิงร่กในการสำร�างควิามเข�าใจเก่�ยวิกับ

เง่�อนไขในการทำาธุ่รกิจ ข�อบังคับ ข�อกฎหมาย ติลุ่อดำจนข�อกำาหนดำท่�สำอดำคลุ่�องกับวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิง 

กลุ่ย่ทธ์ุก�อนการทำาสัำญญาร�วิมกัน ซ่ึ่�งนอกจากกระบวินดัำงกลุ่�าวิจะเป็็นจ่ดำเริ�มติ�นของการม่ 

ควิามสัำมพันธ์ุท่�ด่ำระหวิ�างกันแลุ่�วิ ยังทำาให�ทั�งสำองฝ่ึายไดำ�เติร่ยมควิามพร�อมในการดำำาเนินงานภายใติ�

ควิามเข�าใจท่�ติรงกัน ซ่ึ่�งเป็็นสำ�วินสำำาคัญในการป้็องกันควิามขัดำแย�งหร่อปั็ญหาท่�อาจติามมา 

ในภายหลัุ่ง

ภายหลัุ่งการทำาสัำญญา ไม�เพ่ยงแติ�พันธุมิติรท่กกลุ่่�มจะยังคงไดำ�รับการส่ำ�อสำารในหลุ่ากหลุ่ายรูป็แบบ

แลุ่ะติ�อเน่�องเท�านั�น แติ�ทั�ง TM แลุ่ะพันธุมิติรยังม่การดำำาเนินการร�วิมกันผ�านระบบติิดำติาม 

การติรวิจสำอบ แลุ่ะการป็ระเมินผลุ่อย�างใกลุ่�ชิิดำแลุ่ะติ�อเน่�องภายใติ�แนวิคิดำของ TM ท่� “ติ�องการดูำแลุ่

พันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบให�เสำม่อนวิ�าเป็็นครอบครวัิเด่ำยวิกัน” โดำยการสำ่�อสำารแลุ่ะการดำำาเนนิการร�วิมกนั

ดัำงกลุ่�าวิเป็็นขั�นติอนท่� 4 Interaction and Evaluation ซ่ึ่�งแบ�งออกเป็็น 3 กระบวินการ ดัำงน่�

 1) Plan Work Together 

 กระบวินการแรกเป็็นการม่�งเน�นการส่ำ�อสำารเพ่�อวิางแผนการทำางานร�วิมกัน ทิศัทางองค์กรแลุ่ะ

นโยบายธุ่รกิจ แลุ่ะถึ�ายทอดำควิามเป็็นเลิุ่ศัของ TM โดำย TM แลุ่ะพันธุมิติรม่การป็ระช่ิมเพ่�อวิางแผน

ร�วิมกันทั�งดำ�านการผลิุ่ติ บริการ จัดำเติร่ยมทรัพยากร เพ่�อให�สำามารถึทำางานร�วิมกันไดำ� 

อย�างม่ป็ระสิำทธิุภาพแลุ่ะนำาไป็สูำ�การม่ป็ฏิิสัำมพันธ์ุท่�ด่ำ โดำยชิ�องทางในการส่ำ�อสำารท่�สำำาคัญ เชิ�น 

การเย่�ยมพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบโดำยผู�บริหารระดัำบสูำงของ TM การใชิ�เทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสำมัยหร่อ

แพลุ่ติฟอร์มติ�าง ๆ  การจัดำกิจกรรมป็ระจำาปี็ True Dealer Conference ระหวิ�าง TM แลุ่ะพันธุมิติร 

ทั�วิป็ระเทศั การจัดำป็ระช่ิมรายเด่ำอน ไติรมาสำ แลุ่ะรายป็ี แลุ่ะการทำา Performance Review 

ร�วิมกัน โดำย TM จะนำาข�อคิดำเห็นท่�ไดำ�รับจากการส่ำ�อสำารในแติ�ลุ่ะครั�งมาป็รับป็ร่ง เพ่�อชิ�วิยให�พันธุมิติร

ท่กกลุ่่�มสำามารถึยกระดัำบผลุ่ดำำาเนินการให�ไดำ�ติามเป้็าหมายอย�างแท�จริง
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 2) Monitoring, Develop and Audit Performance  

 TM ให�ควิามสำำาคัญในการติิดำติามแลุ่ะติรวิจสำอบการดำำาเนินงานของพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบ

อย�างสำมำ�าเสำมอ เพ่�อทำาให�มั�นใจวิ�าพันธุมิติรแลุ่ะผู�สำ�งมอบท่กกลุ่่�มม่ค่ณภาพแลุ่ะควิามสำามารถึ 

ติามมาติรฐานในระดัำบท่� TM ติ�องการ ยกตัิวิอย�างเชิ�น การจัดำทำา Quality System Audit 

โดำยท่ม Supplier Quality Engineering สำำาหรับพันธุมิติรกลุ่่�มชิ�วิยผลุ่ิติ การติิดำติามผลุ่ 

ในเร่�องควิามรู�แลุ่ะค่ณภาพการให�บริการของบ่คลุ่ากร แลุ่ะการติกแติ�งร�านติามมาติรฐานท่�กำาหนดำ 

สำำาหรับพันธุมิติรกลุ่่�มชิ�วิยขาย 

 3) Business Partners and Suppliers Evaluation

 TM ไดำ�พัฒนากระบวินการป็ระเมินพันธุมิติรท่กกลุ่่�มอย�างติ�อเน่�องแลุ่ะดำำาเนินการอย�างจริงจัง                        

จนกลุ่ายเป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�กระต่ิ�นให�พันธุมิติรท่กกลุ่่�มติ�องรักษัามาติรฐานตินเองอยู�เสำมอ 

เชิ�น พันธุมิติร กลุ่่�มชิ�วิยผลุ่ิติจะถึูกจำาแนกออกเป็็น 4 ระดำับ (A - D) ผ�านการป็ระเมิน 

ดำ�านราคา ค่ณภาพ การบริการ แลุ่ะการสำ�งมอบติามเวิลุ่า หากพันธุมิติรรายใดำถูึกป็ระเมินวิ�า 

อยู�ใน 2 ลุ่ำาดัำบส่ำดำท�าย TM จะสำ�งรายงานป้็อนกลัุ่บเพ่�อกระต่ิ�นให�เกิดำการป็รับป็ร่ง หร่อ 

หากพันธุมิติรรายใดำม่ผลุ่การดำำาเนินการอยู�ในระดัำบ C ติิดำติ�อกัน 2 ครั�ง TM จะลุ่ดำป็ริมาณ 

การสัำ�งซ่ึ่�อ แลุ่ะหากอยู�ในระดัำบ D ติิดำติ�อกัน 2 ครั�ง TM จะย่ติิการเป็็นพันธุมิติร 

การดำำาเนินงานร�วิมกับพันธุมิติรเสำม่อนวิ�าเป็็นครอบครัวิเด่ำยวิกันก�อให�เกิดำควิามเข�าใจซ่ึ่�งกันแลุ่ะกัน              

ควิามชิ�วิยเหลุ่่อท่�สำอดำคลุ่�องติ�อควิามติ�องการ แลุ่ะการบรรลุ่่เป้็าหมายของทั�งสำองฝ่ึายร�วิมกัน 

สำ�งผลุ่ให�ควิามพ่งพอใจของพันธุมิติรท่�ม่ติ�อ TM ม่ระดัำบสูำงข่�นอย�างติ�อเน่�องแลุ่ะสำามารถึชินะ 

คู�แข�งสำำาคัญไดำ�ตัิ�งแติ�ปี็ 2559 นอกจากน่� การติิดำติามแลุ่ะการป็ระเมินผลุ่ท่�เป็็นระบบยังทำาให� 

ผลุ่ดำำาเนินการของ TM เป็็นไป็ติามเป้็าหมายแลุ่ะด่ำข่�นในท่กขั�นติอนของกระบวินการ เชิ�น อัติราการ

ลุ่�มเหลุ่วิของโครงข�าย (% Fault Rate) ในป็ี 2562 ลุ่ดำลุ่ง จนเหลุ่่อเพ่ยงร�อยลุ่ะ 0.02 เท�านั�น 

ซ่ึ่�งติำ�ากวิ�าค�าอ่ติสำาหกรรมท่�ม่เป้็าหมายอยู�ท่�ร�อยลุ่ะ 2.00 
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3.3 การพัฒนาพันธ์มิตรเพ่�อสร้างความเป็นเลิศั

นอกจากการดำำาเนินการร�วิมกันท่�ม่การวิางแผน ระบบติิดำติาม แลุ่ะการติรวิจป็ระเมินท่�ด่ำแลุ่�วิ 

การพัฒนาพันธุมิติรเพ่�อสำร�างควิามเป็็นเลิุ่ศัให�ทั�ง TM แลุ่ะพันธุมิติรเองนั�น ยังเป็็นกระบวินการ 

ท่� TM ป็ระสำบควิามสำำาเร็จเป็็นอย�างมาก การพัฒนาพันธุมิติรของ TM ม่�งเน�นท่�การจัดำการ 

กับผลุ่กระทบเชิิงลุ่บท่�ม่โอกาสำเกิดำข่�นจากพันธุมิติร ทั�งเพ่�อป้็องกันปั็ญหาเดิำมไม�ให�เกิดำซึ่ำ�า 

รักษัาค่ณภาพสำินค�า แลุ่ะสำร�างควิามป็ลุ่อดำภัยให�แก�ผู�บริโภค ซ่ึ่�งการกระต่ิ�นแลุ่ะขับเคลุ่่�อน 

ให�พันธุมิติรพัฒนาตินเองอย�างติ�อเน่�องกลุ่ายเป็็นควิามสำำาเร็จร�วิมกันในการทำาให�ลูุ่กค�าไดำ�รับ 

สิำ�งท่�ด่ำท่�ส่ำดำจากสิำนค�าแลุ่ะบริการของ TM

จากควิามพยายามในการป้็องกันปั็ญหา รักษัาค่ณภาพ แลุ่ะสำร�างควิามป็ลุ่อดำภัยท่�นำาไป็สูำ�การพัฒนา

พันธุมิติร TM ป็ระสำบควิามสำำาเร็จในการเป็็นองค์กรโทรคมนาคมแห�งแรกท่�ผลิุ่ติโทรศััพท์ม่อถ่ึอ 

ภายใติ�แบรนด์ำตินเอง โดำยในการผลิุ่ติโทรศััพท์ม่อถ่ึอดัำงกลุ่�าวิ TM ไดำ�ติิดำติาม ติรวิจป็ระเมิน แลุ่ะ 

ร�วิมกันพัฒนากับพันธุมิติรในติลุ่อดำท่กขั�นติอน โดำยม่หน�วิยงาน Supplier Quality Engineering 

ซ่ึ่�งถูึกตัิ�งข่�นมาในปี็ 2556 คอยติรวิจป็ระเมินค่ณภาพของโทรศััพท์ม่อถ่ึอท่�ผลิุ่ติออกมาให�ม่มาติรฐาน

ติามท่�วิางเอาไวิ� โดำยเฉพาะอย�างยิ�ง ค่ณภาพของการผลิุ่ติแบติเติอร่�ซ่ึ่�งเป็็นหน่�งในหัวิใจสำำาคัญ 

ของการผลิุ่ติโทรศััพท์ม่อถ่ึอท่�ติ�องการควิามป็ลุ่อดำภัยสูำงท่�ส่ำดำ จากการทำางานร�วิมกันอย�างใกลุ่�ชิิดำ 

พันธุมิติรรายน่�ไดำ�เร่ยนรู�แลุ่ะพัฒนาศัักยภาพตินเองจนกลุ่ายเป็็นผู�ผลิุ่ติโทรศััพท์ม่อถ่ึอในระดำับ 

Top 2 ของสำาธุารณรัฐป็ระชิาชินจ่น แลุ่ะเป็็นหน่�งในผู�ผลิุ่ติโทรศััพท์ม่อถ่ึอให�แก�องค์กรชัิ�นนำา 

ของโลุ่กอย�าง Apple ควิามสำำาเร็จของพันธุมิติรรายน่�สำะท�อนให�เห็นวิ�า กระบวินการ Supply Chain 

Management Process ของ TM ไม�เพ่ยงแติ�ม่�งมั�นท่�จะยกระดำับผลุ่การดำำาเนินงานของตินเอง 

ท่�ติอบสำนองติ�อวัิติถ่ึป็ระสำงค์เชิิงกลุ่ย่ทธ์ุแลุ่ะควิามพ่งพอใจของลูุ่กค�าเท�านั�น แติ�ยังม่�งมั�นท่�จะร�วิมม่อ

กับพันธุมิติรในการพัฒนาไป็ดำ�วิยกันในท่กขั�นติอน เพ่�อให� TM พันธุมิติรท่กราย แลุ่ะลูุ่กค�า 

ไดำ�รับสิำ�งท่�ด่ำท่�ส่ำดำไป็พร�อมกัน   
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การพัฒนาพันธุมิติรเป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให�พันธุมิติรท่กกลุ่่�มม่ผลุ่ดำำาเนินการท่�บรรลุ่่ติามเป้็าหมาย 

TM แลุ่ะด่ำข่�นอย�างติ�อเน่�อง โดำยกลุ่่�มชิ�วิยผลิุ่ติไดำ�พยายามป็รับป็ร่งตินเองติามระบบของ TM 

จนม่ผลุ่ลุ่ัพธ์ุในเร่�องการติรวิจรับค่ณภาพสำินค�า (Lot Acceptance Rate) ด่ำกวิ�าค�าเป็้าหมาย 

อย�างติ�อเน่�องตัิ�งแติ�ป็ี 2560 แลุ่ะกลุ่่�มชิ�วิยจัดำเก็บแลุ่ะกระจายสำินค�าม่อัติราการกระจายสำินค�า 

ท่�ติรงเวิลุ่า (% Ontime Distribution) ในระดัำบท่�ด่ำแลุ่ะสูำงกวิ�าค�าเป้็าหมายตัิ�งแติ�ปี็ 2559 

ขณะท่�กลุ่่�มชิ�วิยขายไดำ�พัฒนาควิามรู�แลุ่ะควิามสำามารถึจนม่ยอดำขายสูำงกวิ�าค�าเป้็าหมาย 

อย�างติ�อเน่�องเชิ�นกัน 
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

จากวิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�เป็็นเลิุ่ศัของ TM ทั�ง 3 เร่�อง ไดำ�แก� การวิางแผนกลุ่ย่ทธ์ุ การพัฒนาบ่คลุ่ากร                           

แลุ่ะการบริหารพันธุมิติร เป็็นผลุ่มาจากแนวิคิดำท่�สำำาคัญ 3 ป็ระการท่�ขับเคลุ่่�อนองค์กรไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จ 

ป็ระกอบดำ�วิย

 1. การมุ่งเน้นอนาคต

การขับเคลุ่่�อนองค์กรของ TM ม่ทิศัทางท่�ชัิดำเจนในการสำร�างองค์กรสูำ�อนาคติ นับตัิ�งแติ�การเข�ามา 

ในธุ่รกิจเป็็นลุ่ำาดัำบท่� 3 เพ่�อก�าวิข่�นสูำ�ผู�นำาธุ่รกิจในลุ่ำาดัำบท่� 1 ดำ�วิยการวิางกลุ่ย่ทธ์ุในการเป็็น 

Game Changer เพ่�อเป็็นผู�นำาในการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง ซ่ึ่�ง TM ม่การดำำาเนินการอย�างเป็็นกระบวินการ

ในท่กสำ�วินขององค์กรเพ่�อก�าวิไป็สูำ�อนาคติอย�างเข�มแข็ง รวิมถ่ึงการเติร่ยมควิามพร�อมเข�าสูำ� 

Disruptive Business ดำ�วิยการเร่ยนรู�ทั�งในระดัำบองค์กรแลุ่ะบ่คลุ่ากรเพ่�อให�บ่คลุ่ากรม่�งไป็สูำ�อนาคติ 

ท่�ตัิ�งเป้็าหมายไวิ� จนทำาให� TM ก�าวิข่�นสูำ�ควิามเป็็นผู�นำาของธุ่รกิจในปั็จจ่บัน

 2. การบริหารโดยใช้ข้อมูลจริง 

วิิธุ่ป็ฏิิบัติิท่�เป็็นเลิุ่ศัของ TM ทั�ง 3 เร่�องสำะท�อนให�เห็นการให�ควิามสำำาคัญติ�อการใชิ�ข�อมูลุ่ 

ป็ระกอบการตัิดำสิำนใจในท่กกระบวินการทำางาน ตัิ�งแติ�ระดัำบองค์กรจนถ่ึงระดัำบบ่คลุ่ากร 

ดำ�วิยควิามเข�าใจอย�างลุ่่กซ่ึ่�งในเป้็าหมายขององค์กร TM ไดำ�พัฒนากระบวินการในการรวิบรวิม 

วัิดำแลุ่ะวิิเคราะห์ข�อมูลุ่อย�างชิาญฉลุ่าดำแลุ่ะม่ทิศัทาง ตัิ�งแติ�การเลุ่่อกใชิ�ข�อมูลุ่ป็ระกอบการตัิดำสิำนใจ

ท่�นำาไป็สูำ�ควิามไดำ�เป็ร่ยบในการแข�งขันจนถ่ึงการรวิบรวิมข�อมูลุ่ท่�สำำาคัญของบ่คลุ่ากรแลุ่ะพันธุมิติร

อย�างเป็็นระบบ ทำาให�ข�อมูลุ่ของ TM ม่ควิามเช่ิ�อมโยงระหวิ�างกันแลุ่ะสำามารถึนำามาใชิ�ในเวิลุ่า 

ท่�ติ�องการ สำ�งผลุ่ให� TM สำามารถึวิางกลุ่ย่ทธ์ุแลุ่ะป็รับเป็ลุ่่�ยนแผนการทำางานไดำ�ทันท่ติามสำภาพธุ่รกิจ

แลุ่ะสำภาพการแข�งขันท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ไดำ�อย�างรวิดำเร็วิ จนนำาไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จในการดำำาเนินธุ่รกิจ 

ในระยะยาวิ  

 3. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

การบรรลุ่่ควิามสำำาเร็จในการถึ�ายทอดำกลุ่ย่ทธ์ุของ TM เกิดำจากการตัิ�งเป้็าหมายท่�ชัิดำเจน ม่การระบ่

ถ่ึงสิำ�งท่�ดำำาเนินการอย�างชัิดำเจนแลุ่ะเช่ิ�อมโยงระหวิ�างผู�ป็ฏิิบัติิงานเพ่�อม่�งไป็สูำ�ผลุ่ลัุ่พธ์ุเด่ำยวิกัน รวิมถ่ึง

การสำร�างควิามเข�าใจแก�บ่คลุ่ากรแลุ่ะการพัฒนาควิามสำามารถึของบ่คลุ่ากรยังสำะท�อนให�เห็น 

การบริหารจัดำการท่�ม่�งเน�นผลุ่ลัุ่พธ์ุของ TM เชิ�น โครงการ SPLD ท่�ผู�บริหารม่การติิดำติามผลุ่ 

อย�างใกลุ่�ชิิดำแลุ่ะให�คำาแนะนำาติลุ่อดำเวิลุ่า 

นอกจากน่� ในการบริหารจัดำการท่�ม่�งเน�นผลุ่ลัุ่พธ์ุของ TM ในท่กดำ�าน ไม�เพ่ยงเพ่�อการพัฒนาองค์กร

ไป็สูำ�ควิามสำำาเร็จของการเป็็น Be the Best ทั�งในเร่�อง Best Network, Best Sales แลุ่ะ Best Services 

เท�านั�น แติ�ยังให�ควิามสำำาคัญติ�อการสำร�างค่ณค�าแก�บ่คลุ่ากร พันธุมิติร แลุ่ะผู�ม่สำ�วินไดำ�สำ�วินเส่ำย 

ในท่กกลุ่่�ม การดำำาเนินการดำ�วิยแนวิคิดำน่�จ่งทำาให� TM ป็ระสำบควิามสำำาเร็จเป็็นผู�นำาของธุ่รกิจแลุ่ะ 

ก�าวิไป็สูำ�อนาคติอย�างแข็งแกร�ง
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สถ่าบันเพิ�มผู้ลผู้ลิตแห่งชื่าติ ขอขอบพระคุณในความร่วมม่อในการให้ข้อมูลเป็นอย่างด่จัากผูู้้บริหาร

ของกลุ่มธุ์รกิจัโทรศััพท์เคล่�อนท่� ในกลุ่มบริษััททรู ดังรายนามต่อไปน่� 

 1. ค่ณศัรินทร์รา วิงศ์ัศ่ัภลัุ่กษัณ์ หัวิหน�าคณะผู�บริหารกลุ่่�ม ดำ�านทรัพยากรบ่คคลุ่

 2. ค่ณส่ำวิิชิา ภรณวิลัุ่ย   หัวิหน�าคณะผู�บริหาร ดำ�านป็ระกันค่ณภาพ

 3. ดำร. ธุ่ระพลุ่ ถึนอมศัักดิำ�ย่ทธุ หัวิหน�าคณะผู�บริหาร ดำ�านนวัิติกรรมแลุ่ะควิามยั�งย่น 

 4. ค่ณมารยาท เดำรเยอร์   รองผู�อำานวิยการ Group Quality Assurance 

 5. ค่ณกรรณิการ์ ศิัลุ่าเลิุ่ศัรักษัา Specialist สำายงาน Quality Assurance

เก็็บข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 21 ก็รก็ฎาคมู และ 5 สิิงหาคมู 2563
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