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บทน า 

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กำรเภสัชกรรม “เป็นองค์กรหลัก เพ่ือควำมมั่นคงทำงยำและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย 
ที่มีนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจหลักคือ 

1. ผลิต จ ำหน่ำยและบริกำรยำและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2. ผลิตยำที่จ ำเป็นและส ำรองยำในยำมฉุกเฉินเพ่ือควำมมั่นของชำติรวมถึงยำที่มีควำมจ ำเป็นต่อระบบ

สำธำรณสุขของประเทศ 
3. ด ำเนินธุรกิจให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันในอำเซียนและสำมำรถพ่ึงตนเองได้และมีธรรมำภิบำล 
4. รักษำระดับรำคำยำและเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นต่อสังคมไทยเพ่ือประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
5. สร้ำงนวัตกรรมทำงยำและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและ

ควำมจ ำเป็นต่อสังคมไทย 

องค์กำรเภสัชกรรมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องก ำหนด “ค่ำนิยม” เพ่ือเป็นแนวทำงหรือรำกฐำนในกำรสร้ำง
พฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลำกรทุกคนในองค์กร โดยผ่ำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ เข้ำใจ ยอมรับและยึดถือ
ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นวัฒนธรรม GPO ในที่สุด เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
องค์กำรเภสัชกรรมได้อย่ำงยั่งยืน 
 
 

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
พ.ศ. 2565 
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บทที่ 1  

แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร GPO 

 

ความส าคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

องค์กรทุกองค์กรย่อมมีแบบแผนควำมคิดและแนวทำงปฏิบัติงำนที่บุคลำกรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ             

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะขององค์กร ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำนต่อเนื่อง และเป็นพลังส ำคัญในกำร

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย นั้นก็คือ วัฒนธรรม และกำรจะท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรรำบรื่น บรรลุตำม

เป้ำหมำยที่องค์กรมุ่งหวัง ย่อมเกิดจำกรำกฐำนของระบบกำรบริหำร และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนของบุคลำกรและ

ผู้บริหำรภำยในองค์กร นั่นก็คือ ค่านิยมองค์กร ดังนั้น กำรที่ GPO จะสำมำรถสร้ำงพลังที่เข้มแข็งและสำมำรถ

ด ำเนินงำนได้บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงยั่งยืนนั้น  จึงควรมีกำรก ำหนดค่ำนิยมที่ชัดเจน เพ่ือให้มีรำกฐำนในกำรสร้ำง

วัฒนธรรม GPO ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น โดยนิยามของค่านิยมและวัฒนธรรม GPO คือ 

วัฒนธรรมองค์กร (GPO Culture) หมายถึง 
วิถีกำรด ำเนินงำน หรือแบบแผนกำรด ำเนินงำน ที่แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรม  ควำมรู้ ควำมคิด บรรทัดฐำน 

ควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ที่มีร่วมกันอย่ำงเป็นระบบที่เกิดข้ึนใน GPO และบุคลำกรทุกคน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

อย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นแผนเฉพำะของบุคลำกร GPO รวมทั้งเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญที่จะท ำให้ GPO ด ำเนินกำรไป

อย่ำงรำบรื่นและยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร ( GPO core value) หมายถึง 
แนวทำงพฤติกรรมที่ดีของบุคลำกรของ GPO ทุกคนต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

จนกลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยของ GPO  
 จำกนิยำมของค่ำนิยมและวัฒนธรรม จะเห็นว่ำเป็นสิ่งเดียวกัน โดยมีค่ำนิยมเป็นจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญซึ่งเป็น

รำกฐำนพฤติกรรมที่บุคลำกรณ์ขององค์กร เห็นว่ำมีคุณค่ำ ยอมรับและยึดถือปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็น

แบบแผนเฉพำะขององค์กร ซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยมที่เหมำะกับ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร จะเป็น

แรงผลักดันอันเข้มแข็งท่ีท ำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์อย่ำงยั่งยืน 
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 องค์กำรเภสัชกรรมในฐำนะเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีภำรกิจหลักในกำรผลิตยำและ
เวชภัณฑ์ สนับสนุนงำนสำธำรณสุขของประเทศมำกว่ำ 55 ปี ย่อมมีวัฒนธรรมที่มีกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นของ
บุคลำกรในองค์กรมำในระดับหนึ่ง แต่เมื่อสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวได้ทันกับ
สภำวกำรณ์ต่ำงๆในอนำคต ท ำให้ GPO ต้องปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรด ำเนินงำน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2562  GPO ได้มีกำรทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ“เป็นองค์กรหลัก เพื่อความ
ม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและย่ังยืน”  

 ดังนั้น กำรจะท ำให้วิสัยทัศน์และภำรกิจส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยที่องค์กรมุ่งหวัง กำรสร้ำงค่ำนิยมของ GPO 
จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญ อันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรที่สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยได้
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน GPO จึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงค่ำนิยมเป็นเบื้องต้น ด้วยกำรทบทวนและก ำหนดค่ำนิยมใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนำคตโดยมีองค์ประกอบหลักในกำร
พิจำรณำ คือ วิสัยทัศน์, ภำรกิจ และยุทธศำสตร์องค์กร และผู้อ ำนวยกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม 
ตำมค ำสั่ง องค์กำรเภสัชกรรม ที่ อภ (2) 173/2562 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 โดยรองผู้อ ำนวยกำรที่ก ำกับ
ดูแลฝ่ำยบริหำรทุนมุนษย์เป็นประธำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วัฒนธรรมที่องค์กรต้องกำรได้รับกำรทบทวนให้สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้รับกำรสร้ำงเสริมขยำยผลไปยังบุคลำกร จนกลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและ        
เกิดประโยชน์ต่อบุคลำกรและองค์กร ต่อไป 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรมองค์กร 

ประโยชน์ต่อบุคลากร 

 บุคลำกรเห็นทิศทำงเข้ำใจแนวทำงในกำรท ำงำนขององค์กรชัดเจนและปฏิบัติตนตำมพฤติกรรมร่วมที่

องค์กรก ำหนด ท ำให้งำนบรรลุผลสัมฤทธิ์และมุ่งสู่ควำมก้ำวหน้ำ 

 บุคลำกรสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับองค์กรได้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกมีแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) 

และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (DON’T) ที่ชัดเจนท ำให้ติดสินใจได้ว่ำสิ่งใดควรหรือไม่ควรท ำ 

ประโยชน์ต่อองค์กร 

 ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและประสิทธิภำพตำมสมรรถนะของบุคลำกร 

 เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สอดประสำนกัน 

 เกิดแบบแผนและมำตรฐำนชัดเจนในกำรผลักดันให้บุคลำกรประพฤติตนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

บรรลุวิสัยทัศน์ ภำรกิจและยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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นโยบายและแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

1. บุคลำกรทุกระดับประพฤติตนอย่ำงเคร่งครัดและสม่ ำเสมอภำยใต้ค่ำนิยมของ GPO ด้วยกำรปฏิบัติตน

ตำมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

G Good product ผลิตภัณฑด์ ี
Good service มีจิตบริการ 
Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น 

P People trust ให้เกียรติต่อกัน 
People happiness ท างานสุขใจ 
People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 

O Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 
Optimist มองโลกแงด่ ี
Open mind มีใจเปิดกว้าง 

 

2. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทุกกระบวนกำร ต้องมีควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมของ GPO โดยให้

ควำมส ำคัญตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรพัฒนำ

บุคลำกร และกำรส่งเสริมกำรยกย่องชมเชยต่ำงๆ เป็นต้น 
 

3. ให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ “บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปทุกคน” ในกำร          ให้

ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ กำรประชำสัมพันธ์ กำรชี้แจง กำรถ่ำยทอด กำรสังเกต กำรพัฒนำ            

และกำรปลูกฝังค่ำนิยม GPO ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน ตลอดจนทีมงำน หรือหน่วยงำนที่ตนเกี่ยวข้อง 

รวมทั้งกำรปลูกฝังค่ำนิยม GPO ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น อำทิ กิจกรรมกีฬำสี กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 

กิจกรรมแรงงำนสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรประชุม เป็นต้น 
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ความหมายของค่านิยม GPO 

 องค์กำรเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดค่ำนิยมองค์กร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำร

เภสัชกรรมให้ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 และในปี 2562 GPO ได้มีกำรทบทวนและก ำหนด

วิสัยทัศน์ใหม่ องค์กำรเภสัชกรรมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม โดยคณะกรรมกำรได้ร่วมกันก ำหนด

ปัจจัยขับเคลื่อนค่ำนิยม หรือที่เรียนสั้นๆว่ำ GPO ตำมที่คณะกรรมกำรชุดเดิมได้คิดไว้ ซึ่งเป็นอักษรย่อขององค์กำร

เภสัชกรรม (The Government Pharmaceutical Organization) ซึ่งเป็นค ำที่พนักงำนทุกระดับรู้จักและใช้กัน

อย่ำงแพร่หลำย แต่จะท ำอย่ำงไรให้ชำว GPO มีควำมเป็น GPO ที่มีควำมหมำยลึกซึ้งเป็นรูปธรรมมำกกว่ำเพียงแค่

อักษรย่อ ดังนั้นจึงได้น ำเอำสิ่งที่บุคลำกรในองค์กรคุ้นเคยมำปรับปรุงและพัฒนำเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเพ่ือให้

บุคลำกรได้ตระหนักถึงองค์กรในทำงที่ดี รักและทุ่มเทท ำงำนเพ่ือประโยชน์ขององค์กรภำพรวม โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของค่านิยม GPO  

Good Product 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนา ต่อยอดความรู้ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ท่ี มี คุณภาพ มี ประสิ ทธิ ภาพระดั บสากล            
โดยค านึงถึงความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้ทุกคน
ในสังคม 
 

Good Services 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่น
ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว หาโอกาส
สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแบบใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้ าง
ประสบการณ์ท่ีประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย 

Good governance 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
เสมอ 

People Trust 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเคารพและ
ยอมรับในความแตกต่าง ให้เกียรติและไว้ใจ
กัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความใส่
ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมท้ังรักษาค าพูดของ
ตนเอง รักษาความลับของผู้อื่ นและของ
องค์การ 
 

People Happiness 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีความสุขในงาน
ท่ีท า ยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง สร้างและส่งต่อ
ความสัมพันธ์ท่ีดีให้แก่บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ 
 
 

People Knowledge 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิตใจท่ีเปิดกว้าง พร้อม
เรียนรู้และรับสิ่ งใหม่ๆ มีความมานะในการ
ค้นคว้า หาข้อมูล แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความช านาญ จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งเป้าไว้ 
 
 
 

Ownership 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิตส านึกของความ
เป็นเจ้ าของ ตระหนักถึ งความส า คัญใน
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ พร้อมทุ่มเท
ความรู้ความสามารถและพลังในการท างาน
อย่างเต็มท่ี และระลึกอยู่เสมอว่าความส าเร็จ
ของหน่วยงานและองค์การ คือความส าเร็จ
ของตนเอง 
 

Optimist 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดี 
พร้อมเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความเชื่อว่าทุกเรื่องมีทางออก มองวิกฤตเป็น
โอกาส คิดสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก 
 

Open Mind 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปิดใจรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น  ส่ง เสริมการมีส่วนร่วม  ไม่
รังเกียจ ความเห็นท่ีขัดแย้งหรือแตกต่าง เปิด
กว้างยอมรับแนวทางใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นชินหรือไม่เคย
ท า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือการ
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 



หน้า 8/32 
 

 

จำกควำมหมำยของค่ำนิยมของ GPO ทั้ง 9 ประกำร จะท ำให้วัฒนธรรมองค์กรมีควำมเข้มแข็ง ส่งผลให้

กำรด ำเนินงำนของ GPO บรรลุวิสัยทัศน์ ภำรกิจและยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรฯ           

จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (DON’T) ตำมค่ำนิยมให้ชัดเจน

เพ่ือให้บุคลำกรได้ประพฤติปฏิบัติ  
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บทที่ 2 

พฤติกรรมตามค่านิยมของผู้บริหารระดับสูง (Role Model) 

Good product  ผลิตภัณฑ์ดี 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ ต่อยอดควำมรู้ และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ       

มีประสิทธิภำพระดับสำกล โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย เพ่ือส่งมอบให้ทุกคนในสังคม 

Do Don’t 

- สื่อสำร ให้ควำมส ำคัญ สร้ำงควำมตระหนัก เรื่อง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงสม่ ำเสมอ  

- ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันพนักงำนให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำน GMP และ ISO ที่เก่ียวข้อง และ
พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

- ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผน กำรแก้ไข กำร
ป้องกันปัญหำหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

- ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันให้พนักงำนน ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน ปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน 

- มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเชิงปริมำณ กำรส่งมอบ จ ำนวน 
มำกกว่ำคุณภำพของสินค้ำ หรือควำมปลอดภัย
ของพนักงำน 

- ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงและพัฒนำคู่มือ 
มำตรฐำนกำรท ำงำนให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล  

- ไม่ตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงละเอียดรอบคอบ
ก่อนกำรอนุมัติเอกสำรที่ส ำคัญ 

- พบหรือทรำบควำมผิดปกติของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนกำรท ำงำน แต่ละเลยที่จะสื่อสำรหรือ
ขยำยผลไปยังพนักงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน 
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Good service มีจิตบริการ 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงควำมใส่ใจลูกค้ำ มุ่งมั่นให้บริกำรอยำ่งถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว หำโอกำสสรำ้งสรรค์

นวัตกรรมกำรให้บริกำรแบบใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีประทับใจแบบเหนือ

ควำมคำดหมำย 

Do Don’t 

- ยิ้มแย้ม ทักทำย ยกมือไหว้ พูดคุยอย่ำงเป็นมิตร 
และให้เกียรติลูกค้ำหรือผู้มำติดต่อด้วยควำมสุภำพ 
ทั้งค ำพูดและกริยำท่ำทำง 

- แต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย สะอำด เหมำะสมกับ
หน้ำที่กำรงำน เวลำและสถำนที่  

- กระตุ้น เน้นย้ ำ ให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำนปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำรในทุกจุดสัมผัสของกำร
บริกำร 

- สนับสนุนให้พนักงำนคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำร
ให้บริกำรแบบใหม่ๆ หรือหำทำงน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรให้บริกำร เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ที่น่ำ
ประทับใจให้กับลูกค้ำและผู้มำใช้บริกำร 

- นิ่งเฉย ไมแ่สดงควำมสนใจ ใส่ใจ เมื่อพบเห็นลูกค้ำ 
- ไม่คิดมองหำแนวทำงใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงกำร

ท ำงำนหรือกำรให้บริกำร  
- ละเลย หรือด ำเนินกำรล่ำช้ำในกำรตอบสนองต่อ

ควำมคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรที่
พนักงำนเสนอแนะ 
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Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเสมอ 

Do Don’t 

- ติดตำมควำมคืบหน้ำ ให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำแก่
พนักงำนในกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 
เพ่ือให้งำนที่มอบหมำยบรรลุควำมส ำเร็จ 

- ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนกำรท ำงำน
ขององค์กำรอย่ำงเคร่งครัด 

- ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ 
เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 

- เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ให้
ตักเตือนพนักงำนทันที 

- ตั้งใจท ำงำนที่รับผิดชอบ ปกป้องและรักษำ
ผลประโยชน์ขององค์กำรอย่ำงสุดควำมสำมำรถ  

- เจตนำสอนงำน ให้ควำมรู้ที่ส ำคัญแก่พนักงำนไม่
ครบถ้วน 

- เบิกค่ำใช้จ่ำยเกินจริง 
- เจตนำละเลยกำรบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับ 
- น ำทรัพยำกรขององค์กำรหรือเวลำในกำรท ำงำน 

ไปใช้เรื่องส่วนตัว 
- ไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน

ตนเองบังคับบัญชำ โดยโยนควำมผิดให้กับ
พนักงำน 

- แจ้งข้อมูลเท็จ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง 
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People trust ให้เกียรติต่อกัน 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรเคำรพและยอมรับในควำมแตกต่ำง ให้เกียรติและไว้ใจกัน รับฟังควำม

คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยควำมใส่ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมทั้งรักษำค ำพูดของตนเอง รักษำควำมลับของผู้อ่ืนและ           

ขององค์กำร 

Do Don’t 

- ยอมรับ ชื่นชม และเชื่อมั่น ในควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมส ำเร็จของผู้อ่ืน 

- รักษำข้อมูล/ควำมลับของลูกค้ำ ผู้อื่น และองค์กำร 
- รับฟังควำมเห็นต่ำงอย่ำงเปิดใจ ไม่ใช้อำรมณ์ และ

น ำกลับไปคิดทบทวนไตร่ตรอง 
- กล้ำเปิดเผยและยอมรับควำมผิดพลำดของตนเอง 
- รักษำค ำพูดของตนเอง รับปำกแล้วท ำตำมที่           

ตกลงไว้ 

- ต ำหนิ กล่ำวโทษ นินทำ หรือพูดลับหลังผู้อื่น 
- หยอกล้อหรือล้อเลียนเรื่องส่วนตัวที่กระทบจิตใจ

ของผู้อ่ืน 
- แบ่งแยกชนชั้น ทำงระดับควำมรู้และสังคม 
- ไม่รับฟังควำมคิดเห็นต่ำงของผู้อื่น ยึดควำมคิดเห็น

ของตนเองเป็นที่ตั้ง 
- มีลับลมคมใน แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งทำง

ผลประโยชน ์
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People happiness ท างานสุขใจ 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรมีควำมสุขในงำนที่ท ำ ยิ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงและส่งต่อควำมสัมพันธ์

ที่ดีให้แก่บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร 

Do Don’t 

- เริ่มต้นทุกวันด้วยควำมสุขสดชื่น มีควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน  

- กล่ำวค ำทักทำยผู้อื่นด้วยน้ ำเสียงที่เป็นมิตร 
- ก ำหนดเวลำท ำงำนและเวลำพักผ่อนให้สมดุล 
- พูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้งในเรื่องงำนและ

เรื่องอ่ืน ๆ กับเพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- พร้อมยิ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง กล้ำลองท ำสิ่งใหม่ๆ
ด้วยควำมสมัครใจ 

- มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหำและอุปสรรค 
มำกกว่ำโอกำส  

- บ่น ว่ำ หรือพูดถึงองค์กำรหรือเพ่ือนร่วมงำน
ในทำงท่ีไม่ดี 

- หงุดหงิด ขี้ร ำคำญ ไม่สุงสิงกับใคร มีโลกส่วนตัว 
- สนใจที่จะสื่อสำรหรือมีปฏิสัมพันธ์ เฉพำะกับคนที่

สนิทด้วยเพียงไม่ก่ีคน ไม่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
หรือเสวนำกับคนอ่ืน ๆ 

- ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่ถูกหรือไม่ชอบเพ่ือนร่วมงำน
หรือใครบำงคนในองค์กำร 
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People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตใจที่เปิดกว้ำง พร้อมเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ มีควำมมำนะในกำรค้นคว้ำ           

หำข้อมูล แล้วน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดควำมช ำนำญ จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ตั้งเป้ำไว้ 

Do Don’t 

- ค้นคว้ำหำควำมรู้และสิ่งใหม่ รวมทั้งพัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

- มีส่วนร่วมและกระตือรือร้นกับกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

- หำโอกำสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลรอบ
ข้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- สนับสนุนให้พนักงำนกล้ำคิดนอกกรอบ กล้ำ
น ำเสนอ กล้ำทดลองท ำสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำ 

- ส่งเสริม ผลักดัน สร้ำงบรรยำกำศให้กับพนักงำนใน
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีและมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

- สนับสนุนพนักงำนให้บันทึกควำมรู้ที่เกิดจำกกำร
แก้ไขปัญหำและสิ่งที่สร้ำงควำมส ำเร็จ ไว้เป็น
ฐำนควำมรู้ส ำหรับองค์กำร 

- ไม่จัดสรรเวลำให้กับพนักงำนในกำรเรียนรู้ 
- ท ำตัวเป็นคนน้ ำเต็มแก้ว รู้แล้วทุกอย่ำง ไม่อยำก

เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม 
- เพิกเฉยต่อปัญหำที่เกิดขึ้น รอให้หน่วยงำนอ่ืน

แก้ปัญหำให้ 
- ปฏิเสธควำมคิดหรือวิธีกำรใหม่ๆ ที่พนักงำน

เสนอแนะ พอใจกับกำรท ำงำนของพนักงำนด้วย
วิธีกำรเดิม ๆ 

- เฉื่อยชำ ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ 
- ไม่รับฟังควำมคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่ำง           

มองมุมเดียวคือมุมของตนเอง 
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Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตส ำนึกของควำมเป็นเจ้ำของ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในบทบำทหน้ำที่              

ควำมรับผิดชอบ พร้อมทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถและพลังในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ และระลึกอยู่เสมอว่ำ

ควำมส ำเร็จของหน่วยงำนและองค์กำร คือควำมส ำเร็จของตนเอง 

Do Don’t 

- ปฏิบัติงำนหรือท ำหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท 
- ชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อมีข่ำวด้ำนลบ

เกี่ยวกับองค์กำร 
- ให้ควำมร่วมมือ ให้ควำมช่วยเหลือ และให้ข้อมูล

กับเพ่ือนร่วมงำนหรือหน่วยงำนอื่นๆ เพ่ือ
ควำมส ำเร็จในภำพรวมระดับองค์กำร 

- เสียสละเวลำส่วนตัวหรือประโยชน์ของตน          
เพ่ือองค์กำร 

- เข้ำร่วมกิจกรรมขององค์กำรด้วยควำมเต็มใจ 
- ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงของสำย

งำนตนเองหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ใช้อ ำนำจหน้ำที่ หรือแอบอ้ำงชื่อขององค์กำรใน
กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

- พูดและแสดงออก รวมทั้งมีทัศนคติต่อองค์กำรใน
แง่ลบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

- ละเลยควำมรับผิดชอบ หรือโยนงำนให้ผู้อ่ืน  
- ต่อต้ำนนโยบำยองค์กำร ทั้งทำงค ำพูดหรือกำร

แสดงออก 
- ใช้หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพยำกรและเวลำของ

องค์กำรไปเพ่ือกำรอ่ืน ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์หรือภำรกิจขององค์กำร 
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Optimist มองโลกแง่ดี 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรมองโลกในแง่ดี พร้อมเผชิญปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยควำมเชื่อว่ำ

ทุกเรื่องมีทำงออก มองวิกฤตเป็นโอกำส คิดสร้ำงสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก 

Do Don’t 

- มองโลกในแง่ดี เชื่อว่ำทุกปัญหำมีทำงออก 
- เชื่อว่ำควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น อำจเกิดจำกควำมไม่

ตั้งใจ  
- พร้อมให้อภัยในควำมผิดพลำดตนเองและผู้อื่น 
- ยอมรับและให้คุณค่ำกับควำมแตกต่ำง 
- กล้ำคิดสร้ำงสรรค์และลองท ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชิน 

- มองเห็นปัญหำมำกกว่ำโอกำส ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
- มักใช้ค ำพูดที่แสดงออกถึงทัศนคติเชิงลบ เช่น             

ท ำไม่ได้ ท ำไม่เป็น ไม่เห็นด้วย มีปัญหำ ยำก                
ไม่ชอบ เป็นต้น 

- แสดงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ในแง่ลบ เช่น โกรธ 
โมโห อิจฉำ นินทำ เป็นต้น 

- เสพข่ำวหรือรับฟังข้อมูลในแง่ลบอยู่เสมอๆ 
- ไม่ยอมให้อภัย ผูกใจเจ็บ เคียดแค้น 
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Open mind มีใจเปิดกว้าง 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ไม่รังเกียจ

ควำมเห็นที่ขัดแย้งหรือแตกต่ำง เปิดกว้ำงยอมรับแนวทำงใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชินหรือไม่เคยท ำ เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือกำรพัฒนำองค์กำรให้ดีข้ึน 

Do Don’t 

- เปิดใจรับฟังค ำติ ค ำชม และค ำแนะน ำ 
(Feedback) จำกผู้อื่น แม้ไม่เห็นด้วยก็ตำม 

- รับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำยโดยไม่ขัดจังหวะ 
- กระตุ้น ซักถำม และเปิดโอกำสให้เพื่อนร่วมงำน 

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผย 
- กล้ำออกจำกสิ่งที่คุ้นเคย (Comfort Zone) และ

กล้ำลองท ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
- สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

- ปฏิเสธควำมคิดท่ีแตกต่ำง หรือแนวทำงกำรท ำงำน
ใหม่ๆ 

- ยึดติดกับควำมส ำเร็จในอดีต ไม่ยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

- ยึดมั่นควำมคิดหรือควำมเชื่อของตนเอง 
- ไม่เปิดโอกำสให้ผู้อื่นแสดงควำมคิดเห็น 
- พูดจำท ำนองว่ำ “ฉันก็เป็นของฉันอย่ำงนี้ รับได้          

ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร” เป็นต้น 
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บทที่ 3 

พฤติกรรมตามค่านิยมของพนักงาน 

Good product  ผลิตภัณฑ์ดี 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ ต่อยอดควำมรู้ และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ               

มีประสิทธิภำพระดับสำกล โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย เพ่ือส่งมอบให้ทุกคนในสังคม 

Do Don’t 

- ค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรลูกค้ำและผู้ใช้งำนอยู่เสมอ 

- ปฏิบัติตำม Work Instruction, Manufacturing 
Protocol อย่ำงเคร่งครัดตำมมำตรฐำน GMP และ 
ISO ที่เก่ียวข้อง 

- ตรวจสอบคุณภำพของงำนที่ท ำทุกขั้นตอน รวมทั้ง
วำงแผนและประเมินสถำนกำรณ์หรือควำมเสี่ยง
ล่วงหน้ำ เพ่ือหำทำงป้องกันปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 

- น ำเสนอแนวทำงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กระบวนกำรท ำงำน เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ  

- ไม่ตรวจสอบควำมถูกต้องของงำนให้ละเอียด            
รอหรือหวังว่ำหัวหน้ำหรือหน่วยงำนถัดไป จะช่วย
ตรวจสอบให้ 

- ไม่ศึกษำท ำควำมเข้ำใจและ/หรือไม่ปฏิบัติตำม
ขั้นตอนหรือมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

- ไม่ใช้ควำมระมัดระวังในกำรบรรจุหรือขนย้ำย
ผลิตภัณฑ์ จนก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำย และมีผลกระทบต่อลูกค้ำ 

- ลัดขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ือให้งำนเสร็จเร็ว เน้น
ปริมำณของงำนโดยไม่ใส่ใจคุณภำพหรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป 

- พบหรือทรำบควำมผิดปกติของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนกำรท ำงำน แต่ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบ กลับวำงเฉยหรือปล่อยผ่ำน 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม - - ยึดติดกับวิธีกำรท ำงำนแบบเดิม 
ตำมท่ีตนเองถนัด ไม่ค ำนึงถึง
กำรพัฒนำให้ดีขึ้น 
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Good service มีจิตบริการ 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงควำมใส่ใจลูกค้ำ มุ่งมั่นให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว หำโอกำสสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมกำรให้บริกำรแบบใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงประสบกำรณ์ที่ประทับใจแบบเหนือ

ควำมคำดหมำย 

Do Don’t 

- ยิ้มแย้ม ทักทำย ยกมือไหว้ พูดคุยอย่ำงเป็นมิตร 
และให้เกียรติลูกค้ำหรือผู้มำติดต่อด้วยควำมสุภำพ 
ทั้งค ำพูดและกริยำท่ำทำง 

- ให้บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น ใส่ใจ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเวลำ ในทุกสถำนกำรณ์ 

- แต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย สะอำด เหมำะสมกับ
หน้ำที่กำรงำน เวลำและสถำนที่  

- มองหำโอกำสในกำรเสนอแนะแนวทำงเพ่ือกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรหรือกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำและผู้มำติดต่อ 

- คิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรให้บริกำรแบบใหม่ๆ 
หรือหำทำงน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริกำร เพ่ือ
สร้ำงประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทับใจให้กับลูกค้ำและผู้
มำใช้บริกำร 

- นิ่งเฉย ไม่แสดงควำมสนใจ ใส่ใจ เมื่อพบเห็นลูกค้ำ 
- ไม่รับสำยหรือละเลยกำรให้บริกำรกับผู้ที่มำติดต่อ

หรือมำใช้บริกำร 
- พูดจำก้ำวร้ำว แสดงกริยำมำรยำท หรืออำรมณ์ที่

ไม่เหมำะสม 
- ไม่คิดมองหำแนวทำงใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงกำร

ท ำงำนหรือกำรให้บริกำร ท ำงำนไปวัน ๆ ตำมแบบ
ทีเ่คยท ำมำ 

- ไม่ให้ควำมร่วมมือกับแนวทำงกำรท ำงำนใหม่ๆ ที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำบริกำรให้ดีขึ้น 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- บริกำรลูกค้ำด้วยจิตบริกำร 
(Service Mind) โดยมุ่งเน้น
ลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
(Customer Centric) 

- 
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ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม - - ให้บริกำรตำมขั้นตอนกำร
ท ำงำนเดิมๆ  โดยไม่ค ำนึงถึง
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมสภำพปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 

Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเสมอ 

Do Don’t 
- ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนกำรท ำงำน

ขององค์กำรอย่ำงเคร่งครัด 
- เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ให้

รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 
- ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ 

เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
- คอยสอดส่องดูแลหรือคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ ว่ำงำน

ที่ได้รับมอบหมำยอำจมีควำมเสี่ยงหรือมีจุดที่อำจ
เกิดควำมผิดพลำดขึ้นได้ในด้ำนใด และเสนอแนว
ทำงกำรป้องกำร/แก้ไขให้ทันท่วงที 

- ตั้งใจท ำงำนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมำยให้
เต็มที่ ปกป้องและรักษำผลประโยชน์ขององค์กำร
อย่ำงสุดควำมสำมำรถ  

- เบิกค่ำใช้จ่ำยเกินจริง 
- ท ำเรื่องลืมรูดบัตรบันทึกเวลำ เมื่อมำท ำงำนสำย 
- แจ้งข้อมูลเท็จ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือ

พวกพ้อง 
- น ำทรัพยำกรขององค์กำรหรือเวลำในกำรท ำงำน 

ไปใช้เรื่องส่วนตัว 
- โทษผู้อื่นเมื่อตนเองท ำผิด 
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พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง - - เพิกเฉย ไม่ตอบสนองอย่ำง

รวดเร็วต่อประเด็นที่พบว่ำ
อำจจะมีข้อผิดพลำด หรือควำม
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- น ำเสนอขำยผลิตภัณฑ์โดย
ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมและ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร 

- เปิดเผยและแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ถูกต้อง ชัดเจน  

- ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำร 
กำรรับฟัง และกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับของลูกค้ำทุกกลุ่ม
อย่ำงเท่ำเทียม 

- เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ำให้เป็นไปตำมพรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 

- ขำดควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กำรเภสัช
กรรม 

- สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเง่ือนไขผูกมัดเพ่ือให้
ลูกค้ำเกิดกำรสั่งซื้อ 

- ละเลยกำรติดตำมงำนในส่วนที่
รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล - ปฏิบัติตำมและยอมรับ นโยบำย
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อภ. 
อย่ำงเคร่งครัด 

- ไม่เพิกเฉยเมื่อพบผู้ละเมิด
นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อภ. 

- น ำทรัพยำกรดิจิทัลไปใช้เรื่อง
ส่วนตัว 

- คัดลอกผลงำนในอินเทอร์เน็ต
มำใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
ผิดกฎหมำย 
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People trust ให้เกียรติต่อกัน 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรเคำรพและยอมรับในควำมแตกต่ำง ให้เกียรติและไว้ใจกัน รับฟัง              

ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยควำมใส่ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมทั้งรักษำค ำพูดของตนเอง รักษำควำมลับของผู้อ่ืนและ    

ขององค์กำร 

Do Don’t 

- ยอมรับ ชื่นชม และเชื่อมั่น ในควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมส ำเร็จของผู้อ่ืน 

- รักษำข้อมูล/ควำมลับของลูกค้ำ ผู้อื่น และองค์กำร 
- รับฟังควำมเห็นต่ำงอย่ำงเปิดใจ ไม่ใช้อำรมณ์ และ

น ำกลับไปคิดทบทวนไตร่ตรอง 
- กล้ำเปิดเผยและยอมรับควำมผิดพลำดของตนเอง 
- รักษำค ำพูดของตนเอง รับปำกแล้วท ำตำมที่ตกลง

ไว้ 

- ต ำหนิ กล่ำวโทษ นินทำ หรือพูดลับหลังผู้อื่น 
- หยอกล้อหรือล้อเลียนเรื่องส่วนตัวที่กระทบจิตใจ

ของผู้อ่ืน 
- แบ่งแยกชนชั้น ทำงระดับควำมรู้และสังคม 
- ไม่รับฟังควำมคิดเห็นต่ำงของผู้อื่น ยึดควำมคิดเห็น

ของตนเองเป็นที่ตั้ง 
- มีลับลมคมใน แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งทำง

ผลประโยชน ์

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
รับฟังเสียงของลูกค้ำเพ่ือน ำมำ
พัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์และ
บริกำรให้ตรงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ 

- สร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่ลูกค้ำด้วย
ควำมจริงใจเพื่อให้เกิดควำม
ผูกพัน 

- เลือกปฏิบัติกับลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยมีอคติ 

- ปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยกิริยำไม่
สุภำพน ำควำมลับของลูกค้ำไป
เผยแพร่กับบุคคลอ่ืน 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล - ใช้กำรสื่อสำรทำงออนไลน์อย่ำง
สร้ำงสรรค ์ชัดเจน เหมำะสม 
และเคำรพผู้อื่น 

- ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน หมิ่นประมำท 
หรือ ผิดกฎหมำยผ่ำนกำร
สื่อสำรออนไลน์ 
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ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

- ไม่แยกแยะพ้ืนที่ออนไลน์
สำธำรณะกับส่วนตัว 

 

People happiness ท างานสุขใจ 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรมีควำมสุขในงำนที่ท ำ ยิ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงและส่งต่อควำมสัมพันธ์

ที่ดีให้แก่บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร 

Do Don’t 

- เริ่มต้นทุกวันด้วยควำมสุขสดชื่น มีควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน  

- กล่ำวค ำทักทำยผู้อื่นด้วยน้ ำเสียงที่เป็นมิตร 
- ก ำหนดเวลำท ำงำนและเวลำพักผ่อนให้สมดุล 
- พูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้งในเรื่องงำนและ

เรื่องอ่ืน ๆ กับเพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- พร้อมยิ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง กล้ำลองท ำสิ่งใหม่ๆ
ด้วยควำมสมัครใจ 

- มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหำและอุปสรรค 
มำกกว่ำโอกำส 

- บ่น ว่ำ หรือพูดถึงองค์กำรหรือเพ่ือนร่วมงำน
ในทำงท่ีไม่ดี 

- หงุดหงิด ขี้ร ำคำญ ไม่สุงสิงกับใคร มีโลกส่วนตัว 
- สนใจที่จะสื่อสำรหรือมีปฏิสัมพันธ์ เฉพำะกับคนที่

สนิทด้วยเพียงไม่ก่ีคน ไม่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
หรือเสวนำกับคนอ่ืน ๆ 

- ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่ถูกหรือไม่ชอบเพ่ือนร่วมงำน
หรือใครบำงคนในองค์กำร 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 
- - - 
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People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตใจที่เปิดกว้ำง พร้อมเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ มีควำมมำนะในกำรค้นคว้ำ                 

หำข้อมูล แล้วน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดควำมช ำนำญ จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ตั้งเป้ำไว้ 

Do Don’t 

- หมั่นค้นคว้ำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
- หำโอกำสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลรอบ

ข้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
- กล้ำคิดนอกกรอบ กล้ำน ำเสนอ กล้ำทดลองท ำสิ่ง

ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 
- หำทำงพัฒนำหรือปรับปรุงกำรท ำงำน ให้ดีและมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
- บันทึกควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแก้ไขปัญหำและสิ่งที่

สร้ำงควำมส ำเร็จ ไว้เป็นฐำนควำมรู้ส ำหรับองค์กำร 

- ท ำตัวเป็นคนน้ ำเต็มแก้ว รู้แล้วทุกอย่ำง ไม่อยำก
เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม 

- นิ่งเฉย รอให้คนอ่ืนแก้ปัญหำให้ 
- ปฏิเสธควำมคิดหรือวิธีกำรใหม่ๆ พอใจกับกำร

ท ำงำนด้วยวิธีกำรเดิม ๆ 
- เฉื่อยชำ ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจเข้ำอบรม 
- ไม่รับฟังควำมคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่ำง มอง

มุมเดียวคือมุมของตนเอง 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง - - ไม่น ำบทเรียนที่เกิดขึ้นมำใช้ใน
กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 

- ไม่เรียนรู้หรือท ำควำมเข้ำใจกับ
ควำมเสี่ยงในงำนของตนเอง
และควำมเสี่ยงองค์กร 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล - หมั่นใฝ่หำควำมรู้และน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ใน
กระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน  

- 
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Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตส ำนึกของควำมเป็นเจ้ำของ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในบทบำทหน้ำที่           

ควำมรับผิดชอบ พร้อมทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถและพลังในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ และระลึกอยู่เสมอว่ำ

ควำมส ำเร็จของหน่วยงำนและองค์กำร คือควำมส ำเร็จของตนเอง 

Do Don’t 

- ปฏิบัติงำนหรือท ำหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท 
- ชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อมีข่ำวด้ำนลบ

เกี่ยวกับองค์กำร 
- ให้ควำมร่วมมือ ให้ควำมช่วยเหลือ และให้ข้อมูล

กับเพ่ือนร่วมงำนหรือหน่วยงำนอื่นๆ เพ่ือ
ควำมส ำเร็จในภำพรวมระดับองค์กำร 

- เสียสละเวลำส่วนตัวหรือประโยชน์ของตน เพื่อ
องค์กำร 

- เข้ำร่วมกิจกรรมขององค์กำรด้วยควำมเต็มใจ 

- ใช้อ ำนำจหน้ำที่ หรือแอบอ้ำงชื่อขององค์กำรใน
กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

- พูดถึงองค์กำรในแง่ลบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
- ละเลยควำมรับผิดชอบ หรือโยนงำนให้ผู้อ่ืน  
- ต่อต้ำนนโยบำยองค์กำร ทั้งทำงค ำพูดหรือกำร

แสดงออก 
- ใช้หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพยำกรและเวลำของ

องค์กำรไปเพ่ือกำรอ่ืน ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์หรือภำรกิจขององค์กำร 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง - สื่อสำร สร้ำงควำมตระหนักใน
เรื่องควำมเสี่ยงภำยใน
หน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ลงมือปฏิบัติด้วยควำมเต็มใจใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนและขององค์กร 

- เพิกเฉยในกำรติดตำม จัดกำร 
และรำยงำนปัญหำ อุปสรรค 
หรือควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ปฏิบัติตนโดยค ำนึงถึง
ภำพลักษณ์ขององค์กร 

- ท ำงำนโดยค ำนึงถึงผลส ำเร็จ
ส่วนบุคคลเป็นหลัก 
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ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

- อุทิศเวลำในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยจิต
บริกำร 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล - ปฏิบัติตำมนโยบำยและคู่มือ
ปฏิบัติงำนที่เหมำะสมเพ่ือ
ป้องกัน และลดควำมเสี่ยงต่อ
กำรถูกภัยคุกคำม 

- มีควำมรับผิดชอบ ดูแลรักษำ 
ปกป้องทรัพย์สินด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น ข้อมูล อุปกรณ์ 

- เข้ำสื่อ/เวปไซต์ที่ไม่เหมำะสม  
ที่อำจน ำมัลแวร์ หรือไวรัส เข้ำสู่
ระบบเครือข่ำยขององค์กร 

- น ำข้อมูลในองค์กรออกไป
เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญำต/
เพ่ือหำผลประโยชน์ 

 

Optimist มองโลกแง่ดี 

พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรมองโลกในแง่ดี พร้อมเผชิญปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยควำมเชื่อว่ำ

ทุกเรื่องมีทำงออก มองวิกฤตเป็นโอกำส คิดสร้ำงสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก 

Do Don’t 

- มองโลกในแง่ดี เชื่อว่ำทุกปัญหำมีทำงออก 
- เชื่อว่ำควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น อำจเกิดจำกควำมไม่

ตั้งใจ  
- พร้อมให้อภัยในควำมผิดพลำดตนเองและผู้อื่น 
- ยอมรับและให้คุณค่ำกับควำมแตกต่ำง 
- กล้ำคิดสร้ำงสรรค์และลองท ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชิน 

- มองเห็นปัญหำมำกกว่ำโอกำส ในสถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ 

- มักใช้ค ำพูดที่แสดงออกถึงทัศนคติเชิงลบ เช่น ท ำ
ไม่ได้ ท ำไม่เป็น ไม่เห็นด้วย มีปัญหำ ยำก ไม่ชอบ 
เป็นต้น 

- แสดงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ในแง่ลบ เช่น โกรธ 
โมโห อิจฉำ นินทำ เป็นต้น 

- เสพข่ำวหรือรับฟังข้อมูลในแง่ลบอยู่เสมอๆ 
- ไม่ยอมให้อภัย ผูกใจเจ็บ เคียดแค้น 
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พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 
- - - 

 

Open mind มีใจเปิดกว้าง 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ไม่รังเกียจ

ควำมเห็นที่ขัดแย้งหรือแตกต่ำง เปิดกว้ำงยอมรับแนวทำงใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชินหรือไม่เคยท ำ เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือกำรพัฒนำองค์กำรให้ดีขึ้น 

Do Don’t 

- เปิดใจรับฟังค ำติ ค ำชม และค ำแนะน ำ 
(Feedback) จำกผู้อื่น แม้ไม่เห็นด้วยก็ตำม 

- รับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำยโดยไม่ขัดจังหวะ 
- กระตุ้น ซักถำม และเปิดโอกำสให้เพื่อนร่วมงำน 

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผย 
- กล้ำออกจำกสิ่งที่คุ้นเคย (Comfort Zone) และ

กล้ำลองท ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
- สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

- ปฏิเสธควำมคิดท่ีแตกต่ำง หรือแนวทำงกำรท ำงำน
ใหม่ๆ 

- ยึดติดกับควำมส ำเร็จในอดีต ไม่ยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

- ยึดมั่นควำมคิดหรือควำมเชื่อของตนเอง 
- ไม่เปิดโอกำสให้ผู้อื่นแสดงควำมคิดเห็น 
- พูดจำท ำนองว่ำ “ฉันก็เป็นของฉันอย่ำงนี้ รับได้ก็

รับ รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร” เป็นต้น 

 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยม (ที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ ) 

ประเด็นส าคัญ Do Don’t 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล - สนใจเรียนรู้ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 

- กล้ำที่จะเรียนรู้กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้กับกำร
ท ำงำนที่แตกต่ำงจำกเดิม 

- ยึดติดกับกระบวนกำรท ำงำน
แบบเดิม ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ 

- ไม่เปิดใจที่จะท ำเทคโนโลยีมำ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
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ภาคผนวก 

การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

หลักเกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำนและจัดกำร (Enablers) ของรัฐวิสำหกิจ มีเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่อยู่ใน Enablers ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
Good product  ผลิตภัณฑ์ดี 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน Good 
Product 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของพนักงำน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

- จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ 

- รำยงำนจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำน
ผลิตภัณฑ์ 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำร TPS ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 

- จ ำนวนโครงกำร TPS ที่ด ำเนินกำรได้
ตำมเป้ำหมำย / จ ำนวนโครงกำร TPS 
ทั้งหมด *100 (โดยนับเฉพำะโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์) 

- จ ำนวนองค์ควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ 

- ระบบ Maled 

 
Good service มีจิตบริการ 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน Good 
Service 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของพนักงำน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง - จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกกำรให้บริกำร - จ ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ำในด้ำนกำร
บริกำร 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกกำรให้บริกำร 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำจำกกำร

ให้บริกำร 

- จ ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ำในด้ำนกำร
บริกำร 

- คะแนนควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ
พนักงำนขำย ในแต่ละกลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้ำภำครัฐ กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน 
กลุ่มลูกค้ำประชำชนที่ซื้อยำจำก GPO 
Shop กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ และกลุ่ม
ลูกค้ำ GPO Planet (Online) 
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การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม 

- จ ำนวนกระบวนกำรให้บริกำรที่มีกำร
ปรับปรุงและได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 

 

- จ ำนวนกระบวนกำรให้บริกำรที่มีกำร
ปรับปรุงและได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 
จำกแต่ละแผนก  

- จ ำนวนองค์ควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำร 

- ระบบ Maled 

 
Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 
ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน Good 

governance 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

ของพนักงำน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง - จ ำนวนครั้งที่องค์กำรเภสัชกรรมไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎเกณฑ์ 
- Compliance Unit 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผลประเมินควำมเข้ำใจของพนักงำนขำย
ตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรขำยยำ 

- ผลกำรประเมินหลังอบรม 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- จ ำนวนผู้ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- จ ำนวนผู้ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
People trust ให้เกียรติต่อกัน 
  

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน People 
trust 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม
ผูกพันของพนักงำน 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อ
องค์กำรเภสัชกรรม 

 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมี
ต่อองค์กำรเภสัชกรรม รำยกลุ่มลูกค้ำ 
ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำภำครัฐ กลุ่มลูกค้ำ
ภำคเอกชน กลุ่มลูกค้ำประชำชนที่ซื้อยำ
จำก GPO Shop กลุ่มลูกค้ำ
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การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ต่ำงประเทศ และกลุ่มลูกค้ำ GPO 
Planet (Online) 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- จ ำนวนผู้ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ์ 

- จ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่ไม่ปฏิบัติตำม
นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 
People happiness ท างานสุขใจ 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 
ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน People 

happiness 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม

ผูกพันของพนักงำน 
 
People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน People 
knowledge 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของพนักงำน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง - จ ำนวนครั้งของกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดควบคุม 

- ระบบ Maled  

กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดับควำมคิดเห็นของพนักงำนในกำร
ใฝ่หำควำมรู้ที่จะน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ในกำรท ำงำน 

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม 

- จ ำนวนกระบวนกำรที่มีกำรปรับปรุง 
(Process improvement) 

- จ ำนวนกระบวนกำรที่มีกำรปรับปรุงจำก
แต่ละแผนก  

- จ ำนวนกระบวนกำรที่มีนวัตกรรม 
(Process innovation) 

- จ ำนวนกระบวนกำรที่มีนวัตกรรมจำก
แต่ละฝ่ำย 

- จ ำนวนควำมร่วมมือ/กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

- บันทึกข้อตกลง (MOU)/ สัญญำกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ Dossier 

- จ ำนวนโครงกำรที่เข้ำร่วมประกวด Wow 
award  

- จ ำนวน KM Achievement  

- โครงกำรที่เข้ำร่วมประกวด 
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Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 
ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน 

Ownership 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

ของพนักงำน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุ

เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร 
- จำกกองประเมินผลและติดตำม 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผลส ำรวจควำมภักดีและควำมผูกพันของ
ลูกค้ำท่ีมีต่อองค์กำรเภสัชกรรม 

 

- ผลส ำรวจควำมภักดีและควำมผูกพันของ
ลูกค้ำท่ีมีต่อองค์กำรเภสัชกรรม รำยกลุ่ม
ลูกค้ำ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำภำครัฐ กลุ่ม
ลูกค้ำภำคเอกชน กลุ่มลูกค้ำประชำชนที่
ซื้อยำจำก GPO Shop กลุ่มลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ และกลุ่มลูกค้ำ GPO 
Planet (Online) 

 
Optimist มองโลกแง่ดี 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 

ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน Optimist - ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของพนักงำน 

 
Open mind มีใจเปิดกว้าง 

การวัดผล ตัวช้ีวัด ความหมาย/สูตรค านวณ /แหล่งข้อมูล 
ภำพรวม - ระดับพฤติกรรมของพนักงำน Open 

mind 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน

ของพนักงำน 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อ
กำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำร 
Digital มำใช้ในกำรท ำงำน  

- ผลส ำรวจควำมคิดเห็นหลังปิดโครงกำร
ดิจิทัลแต่ละโครงกำร 

 


