
HPO  
ความเป็นเลิศขององคก์ร 

 ผลงานท่ีเป็นเลศิอยา่งตอ่เน่ือง ลกูค้ามีความจงรักภกัดี 

วฒันธรรมแหง่ชยัชนะ ผลงานอนัโดดเดน่ 

ภาวะผู้ นําท่ีเป็นเลศิ บคุลากรท่ีเป็นเลศิ 

การปฎิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ 



ก้าวสูย่คุใหมอ่ยา่งกล้าหาญ 

ยุคอุตสาหกรรม ยุคการเรียนรู้พฒันา 

ทําตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ทํางานด้วยความสามารถ 

รู้สกึวา่เป็นลกูจ้าง เป็นอาสาสมคัรท่ีต้องการทํา 

รู้สกึเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นผู้ ร่วมงาน 

ถกูควบคมุ ปลดปลอ่ยทางความคิด 

ขึน้อยูก่บัการบริหาร การมุง่สูก่ารเป็นผู้ นํา 



7 อุปนิสยัของผูน้าํ + 1  

1 เลอืกทํางานท่ีเรามีความสขุ 

2  

3 

มีจดุมุง่หมายในใจ 

ทําสิง่ท่ีสาํคญัก่อน 

4  คิดให้ผู้ ร่วมงานชนะก่อน 

5 ฟังผู้ อ่ืน 

ลบัมีดให้คมอยูเ่สมอ 

ความคิดท่ีแตกตา่งกนั ต้องอยูด้่วยกนัได้  6 

 7 

 8 สร้างศรัทธา  



ภารกิจหลกั 4 ประการท่ีผู้ นําพงึปฏิบตัิ 

สร้าง

ศรัทธา 

สร้าง

อนาคต 

สร้าง

ระบบ สร้างคน 

กําหนดทิศทางท่ีชดัเจน 

การสื่อสารรวดเร็วชดัเจน 
สร้างความผกูพนั 

ปลดปลอ่ยศกัยภาพ 



ระดบัความผกูพนัองค์กร 

มีพลงัอยา่งสร้างสรรค์ 

มุง่มัน่ด้วยใจจริง 

ร่วมมืออยา่งเตม็ใจ 

ปฏิบตัิตามอยา่งเตม็ใจ 

ดือ้เงียบ 

ตอ่ต้านหรือลาออก 
ภาวะผู้ นําต่ํา 



หยดุความคิดท่ีวา่ทําไมไ่ด้ 

พฒันาทกัษะตวัเองให้ดีขึน้ 

มีเคร่ืองมือท่ีดีในการทํางาน 

 

การสร้างศรัทธา 
 



ความไว้วางใจมาจากการทํางานหากได้ร่วมงานแล้ว 

• ผู้ นําเช่ือมัน่และวางใจตวัเองแคไ่หนท่ีจะนําทีมสูเ่ป้าหมาย 

• ลกูทีมมีความไว้วางใจแคไ่หน  

• หากมีทางเลือกอ่ืนเขาจะเลือกเราเป็นหวัหน้าทีมไหม 



หากได้รับความศรัทธา 

ศรัทธาสงู =  ความเร็วสงู +  ต้นทนุต่ํา 

ศรัทธาต่ํา =  ความเร็วต่ํา +  ต้นทนุสงู 



ความเร็วของศรัทธา มาจาก คุณลกัษณะและความสามารถ 

ความสามารถท่ีมาจาก 

คณุสมบตัิตวัเองท่ีเหมาะสม 

กบัการทํางาน 

ผลงานท่ีได้ทําสําเร็จ 

ลกัษณะคณุธรรมประจําตวัเอง 

ความมุง่มัน่ , ซ่ือสตัย์ 



พฤติกรรม 13 ประการของผูน้าํ 

พดูตรง 

แสดงออกถงึความเคารพ 

มีความโปร่งใส 

แก้ไขข้อผิดพลาด 

แสดงความซ่ือตรง 

สร้างผลงาน 

ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

เผชิญหน้ากบัความจริง 

กําหนดความคาดหวงัชดัเจน 

รับผิดชอบตอ่ผลงาน 

ฟังผู้ อ่ืนก่อน 

รักษาคํามัน่สญัญา 

มอบความไว้วางใจ 



สร้างอนาคต 

1.สร้างพนัธกิจ

ท่ีสาํคญัของ

ทีม 

2.งานท่ีต้อง

ทําให้สาํเร็จ 

3.ความ

เช่ือมโยงตอ่

ยทุธศาสตร์ 

4.ผลกระทบ

ทางการเงิน 



งานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จในแต่ละหน่วยงาน 

JOB TO BE DONE 

1.ใครคือลกูค้าคนสําคญัท่ีสดุสําหรับทีมของคณุ (ภายในและภายนอก) 

ภายใน...................................... 

ภายนอก ...................................... 

2.อะไรคือเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสดุของลกูค้าคณุ 

3.อะไรคืองานท่ีเฉพาะเจาะจงซึง่ลกูค้าวา่จ้างทีมงานของคณุให้ทํา 

 

ลกูค้าในท่ีนี ้น่าจะหมายถงึผู้ ท่ีต้องการจะวา่จ้างให้ทีมงานเราทํางานตามท่ี
ต้องการ ในบทบาทความสามารถท่ีทีมงานเรามี 

 

 

1.สร้างพนัธกิจ

ท่ีสําคญัของทีม 

2.งานท่ีต้อง

ทําให้สําเร็จ 

3.ความ

เช่ือมโยงตอ่

ยทุธศาสตร์ 

4.ผลกระทบ

ทางการเงิน 



ความเช่ือมโยงต่อกลยทุธ์ 
STRATEGIC LINK 

1.อะไรคือพนัธกิจและกลยทุธขององค์กรของคณุ 

• ประกอบและสง่เสริมธรุกิจการประปา  

• สํารวจ จดัหาแหลง่นํา้ดิบ และจดัให้ได้มาซึง่นํา้ดิบ เพ่ือใช้ในการผลติ 

จดัสง่ และจําหน่ายนํา้ประปา  ทัว่ประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบรีุ และ

สมทุรปราการ 

• ดําเนินธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือตอ่เน่ืองกบัธรุกิจประปา  

2.อะไรคือเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสดุของหวัหน้าคณุ 

3.ทีมงานให้การสนบัสนนุเป้าหมายตามข้อ 2 ได้อยา่งไร 

1.สร้างพนัธกิจ

ท่ีสําคญัของทีม 

2.งานท่ีต้อง

ทําให้สําเร็จ 

3.ความ

เช่ือมโยงตอ่

ยทุธศาสตร์ 

4.ผลกระทบ

ทางการเงิน 



ผลกระทบทางการเงิน 

MONEY-MAKING MODEL 
1.สร้างพนัธกิจ

ท่ีสําคญัของทีม 

2.งานท่ีต้อง

ทําให้สําเร็จ 

3.ความ

เช่ือมโยงตอ่

ยทุธศาสตร์ 

4.ผลกระทบ

ทางการเงิน 

เงินสด - กระแสเงินสด 

สว่นตา่งกําไร 

อตัราความเร็ว 

การเจริญเติบโต 

ลกูค้า 



พนัธกิจของทีม 

TEAM PURPOSE STATEMENT 

     เราให้บริการแก่........................(ลกูค้ารายสําคญั)ด้วยการ 

..................... (JOB TO BE DONE) เพ่ือช่วยให้ลกูค้าสําเร็จใน
เร่ือง ........................(ผลลพัธ์ท่ีพึง่ประสงค์) ด้วยการกระทํานี ้ เราช่วย

ให้องค์กรของเราประสบความสําเร็จในเร่ือง .................... (พนัธกิจ กล

ยทุธ์)และขบัเคลื่อนรูปแบบทางการเงินโดย ......................(เงินสด ,

สว่นตา่งกําไร ,อตัราความเร็ว ,การเจริญเติบโต ,ลกูค้า) 



• Mind set  ความสําเร็จยัง่ยืนอยูท่ี่ระบบ 
• Skill set ดําเนินการ 4 ขัน้ตอน ปฏิบติังาน สร้างคน กระบวนการปฏิบติังาน

หลกั ฟีดแบค็จากลกูค้า 
• Tool set  สร้างตวัชีว้ดัให้เหมาะสม 

• ระบบท่ีดีเลศิ GREAT SYSTEM  
       - วางระบบให้สอดคล้องกบัการบรรลเุป้าหมาย 

         - สง่เสริมบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

      - ปฏิบติัการเป็นอิสระจากผู้ นํา 

      - จีร่ังยัง่ยืนกวา่ตวัผู้ นํา 



4 ระบบท่ีขาดไมไ่ด้ 

 

การปฎิบตัิงานสูค่วามสําเร็จ 

การสร้างคน 
กระบวนการ 

ปฎิบตัิงานหลกั 

ฟีดแบค็จาก

ลกูค้า 



วนิยัท่ี 1.มุ่งเนน้กบัเป้าหมายสาํคญัอยา่งยิง่ยวด  
 

WIGs  = Wildly Important Goals 
โดยปกติเป้าหมายจะไมเ่กิน 3 ตวั จะทําให้เป้าหมายประสบความสําเร็จดีเลศิ 

อะไรคือเป้าหมาย 3 ตวัหลกัท่ีทีมจะทําให้สําเร็จ  
แนวการเขียน 

เพ่ิม เป้าหมาย จาก ของเดิม เป็น ของใหม ่ภายใน 

เวลาท่ีกําหนด  

การปฏิบตัิงานสู่

ความสําเร็จ 
4 วินยั 



วนิยัประการท่ี 2 

ปฏิบติัตามวดัผลแบบช้ีนาํ 

20% 

80% 

ผลลพัธ์ 

ความพยายาม 

กฎ 80/20 

ตวัวัดผลเป้าหมาย 

LAGS 

ตวัวัดผลชีนํ้า 

LEADS 

รายได้ประจําปี 1.การเพิ่มลกูค้า 

2.การเพิ่มยอดขาย 

3.การเพิ่มราคาสนิค้า 

1 LAGS            3 LEADS 

การปฏิบตัิงาน

สูค่วามสําเร็จ 



 ตดิในพืน้ทีท่ีเ่หน็ไดช้ดั และสามารถเขา้ใจไดใ้น 3 วนิาท ี

  

การปฏบิตังิาน

สูค่วามสาํเรจ็ 



                   วินยัท่ี 4 สรา้งความรบัผดิชอบร่วมกนัอยา่งสมํา่เสมอ 

 รายงานความรบัผดิชอบ 

 เรียนรูปั้ญหาอปุสรรค และความลม้เหลว 

 วางแผนกาํจดัปัญหา  

 ตัง้คาํมัน่สญัญากนัใหม ่

การปฏิบตังิาน

สูค่วามสาํเร็จ 



สร้างคน TALENT 

ดงึดดู 

มอบ

ตําแหน่ง 

พฒันา 

ให้

รางวลั 



กระบวนการปฏิบติังานหลกั 

ทําให้ดีขึน้ 

ลงมือปฏิบตัิ 

สร้างแมแ่บบ 

ค้นคว้า 



ฟีดแบค็จากลูกคา้ 

• หากคณุมีคําถามเดียวท่ีจะถามลกูค้า วา่ถ้าเราจะขยายสาขาใหม ่

เราจะสามารถดําเนินการธรุกิจได้หรือไม ่คณุจะถามวา่อะไร 
 

  

 คณุจะแนะนําร้านนีใ้ห้ผู้ อ่ืนหรือไม ่

0       1        2       3       4        5        6        7       8        9        10 

DETRACTORS=D PROMOTERS = P 

P/N  - D/N   =  NPS 



สร้างคน  Unleash Tatent 

เสียงจากภายใน   ต้องจดุประกายให้ผู้ อ่ืนได้ 

เสียงภายใน  สามารถยืนยนัคณุคา่และศกัยภาพ 

ผลงาน สร้างความชดัเจน และความรับผิดชอบ  

การกําจดัอปุสรรค  



จะสําเร็จหรือไมอ่ยูท่ี่ 

ฟัง 70 % เข้าใจ 40 % ปฏิบตัิ 10 % 
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