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สวนที่ 1  บทนํา 
 

รัฐวิสาหกจิหมายถึง องคกรของรัฐบาลหรือหนวยงานธรุกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ รวมทั้งบริษัทจํากัด 

และหางหุนสวนนิติบุคคลทีส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจมีหุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 (สํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2509) นับเปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศดาน
เศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา 

ในตลอดชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดมุงมั่นในการปรับปรุงใหรัฐวิสาหกิจมีสมรรถภาพสูงขึ้น และขยาย
กิจกรรมของรัฐวิสาหกจิใหมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดพยายามปรับปรุงการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการบริหารงาน เพื่อใหการลงทุนเกดิคุณประโยชนแกประเทศอยางแทจริง จนถึงป 2538 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบใหนําระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิมาใช เพื่อติดตามและกํากับ
ดูแลประสิทธิภาพการดําเนนิงานของรัฐวสิาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงเขากับระบบแรงจูงใจของพนักงานและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ และในการบริหารจัดการระบบประเมินผลฯ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกจิ รวมทั้งมอบหมายใหสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร
.) ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการประเมนิผลฯ 

คณะกรรมการประเมินผลฯ ไดพิจารณาปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เปนระยะๆ เพื่อใหมคีวาม
เหมาะสมกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิ เชน ในป 2547 ไดมีการกาํหนดเกณฑการประเมินผลในหวัขอการ
บริหารจัดการองคกรขึ้น เพือ่ผลักดันใหรัฐวิสาหกจิพัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ ใหทัดเทยีมกับ
มาตรฐานการบริหารจัดการองคกรระดับสากล โดยคัดเลือกกระบวนงานหลัก 6 หัวขอ ซ่ึงมีความสําคัญและ
เปนพื้นฐานของการบริหารจัดการองคกรมาเปนหวัขอพิจารณาประเมินผล อันประกอบดวย บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ในป 2550 คณะกรรมการประเมินผลฯ ไดเห็นชอบใหมีการ
ปรับปรุงระบบประเมินผลฯ โดยมุงเนนใหเปนเครื่องมอืที่มีประสิทธิภาพของภาครฐัในการยกระดับการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกจิใหเขาสูมาตรฐานสากล อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ โดขได
เห็นชอบใหมกีารประยกุตรูปแบบระบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และเกณฑการประเมิน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award:  TQA) เขากับระบบประเมินผลฯ ปจจุบัน โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ไดมีมติใหใชช่ือระบบประเมินผลฯ ซ่ึงไดปรับปรุงใหมนี้วา ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) นอกจากนั้น คณะกรรมการประเมินผลฯ ไดแตงตั้งคณะอนกุรรมการดูแล
การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําหนาที่พิจารณาแนวทางการนําระบบ SEPA มาใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกจิอยางเปนทางการ 
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สําหรับระบบ SEPA นั้น เปนระบบการประเมินที่ไดเชื่อมโยงมุมมองของการพัฒนาประเทศในบริบทของ
รัฐวิสาหกจิเขาไวในระบบ ระบบ SEPA จึงนับเปนระบบการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกจิ และการใหขอมูล
ปอนกลับ รวมทั้งสนับสนนุการเสริมสรางความสามารถในการแขงขนัของรัฐวิสาหกิจ โดยระบบ SEPA มี
คุณลักษณะพเิศษที่แตกตางจากเกณฑประเมินทั่วไปๆ คือ เปนเกณฑที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ สามารถใชรวมกับ
เครื่องมือการจัดการทั่วไปและสามารถปรับใชกับทุกรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งเปนเกณฑที่สนับสนุนมุมมองในเชิง
ระบบ (Systemic Thinking) เพื่อใหเปาประสงคของรัฐวิสาหกิจสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั้งองคกร รวมทั้ง
สนับสนุนการประเมินที่มุงเนนเปาประสงคขององคกรอีกดวย ที่สําคัญคือ ระบบ SEPA ยังเปนกรอบการบริหาร
จัดการที่บูรณาการสวนประกอบสําคัญตางๆ อันไดแก คานิยมหลักของเกณฑฯ (SEPA Core Values) บริบทของ
รัฐวิสาหกจิ (Organizational Profile) เกณฑการประเมินฯ ทั้งเจ็ด (7 Criteria) ที่ประกอบ ดวยคําถามตางๆ ซ่ึงเนนที่
กระบวนการและผลการดําเนินการ แนวทางการใหคะแนนสําหรับกระบวนการดาํเนินงานและผลลัพธ การ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความเปนเหตแุละผล ตลอดจนการเชื่อมโยงของหมวดตางๆ ของเกณฑ 

 

รูปท่ี 1.1  โครงสรางของเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 

กรอบการบริหารสูความเปนลิศ

บริบทขอวรัฐวิสาหกิจ :
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ  แบะความทาทาย

1 การนําองคกร
รัฐวิสาหกิจ

2 การวางแผนชิง
ยุทธศาสตร

3 การมุงเนนลูกคา
ผูรับบริการ ตลาด

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

5 การมุงเนน
บุคลากร

6 การจัดการ
กระบวนการ

7 ผลสัมฤทธิ์

 
 

รูปท่ี 1.2  คานิยมหลักของเกณฑฯ (SEPA Core Values) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การมุงเนนความสมดุลย 
2) การนาํองคกรอยางมวิีสัยทัศน 
3) ความเปนเลิศทีมุ่งเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4) การเรียนรูขององคกรและของบุคลากร 

คานิยมหลักของเกณฑฯ (SEPA Core Values) 
 

การมีมมุมองเชิงระบบ 12) 
11) 

การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ การพัฒนาระเทศชาติ
และสังคม 
การมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ ์

10) 

การมุงเนนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในอนาคต 
การจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม 
การจัดการโดยใชขอมูลจรงิ 

7) 
8) 
9) 

6) ความสามารถในการปรับตัว  
 

การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา 5) 
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หัวใจของระบบ SEPA อยูที่บริบทของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหมายถึงวิธีการดําเนนิงานของรัฐวสิาหกิจ สภาพ 

แวดลอมทางธรุกิจ ความสัมพันธที่สําคัญในการดําเนนิงาน ตลอดจนความทาทายและความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร ซ่ึงครอบคลุมระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกจิโดยรวม ซ่ึงประกอบดวยเกณฑทัง้ 7 หมวด 
ซ่ึงระบุลักษณะของการดําเนนิงานและผลลัพธที่รัฐวิสาหกิจบรรลุ ไดแก การนําองคกรรัฐวิสาหกจิ (หมวด 1) 
การวางแผนเชงิยุทธศาสตร (หมวด2) การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาด (หมวด 3) การมุงเนนบุคลากร 
(หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลสัมฤทธ์ิ (หมวด 7) โดยการดําเนินงานทุกอยางมุงสู
ผลลัพธ ซ่ึงประกอบดวยผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ลูกคาและตลาด การเงนิ การดําเนนิงานภายใน 
รวมถึงดานบุคลากร การกํากับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม ซ่ึงระบบทัง้หมดอยูบน
พื้นฐานของการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4) ซ่ึงสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล และปรับปรุงผลการดําเนนิการและความสามารถในการแขงขันโดยใชระบบที่ใชขอมูล
จริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน 

 สําหรับรัฐวิสาหกิจทีจ่ะนําเอาระบบ SEPA ไปใชในองคกรนั้น จะเริ่มตนดวยการประเมินตนเองในแตละ
หมวด ซ่ึงจะชวยใหรัฐวิสาหกิจทราบจดุเดน (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)ตาม
คําถาม และตามระดับการพฒันาของกระบวนการและผลการดําเนินการที่กําหนดไวในแนวทางการใหคะแนน 
รวมทั้งจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง ซ่ึงเอกสารนี้จะเปนเอกสารสําคัญที่คณะผูประเมินจะใชในการประเมนิ
รัฐวิสาหกจิแหงนั้นอยางเปนทางการตอไป ดังนั้น การประเมินจึงชวยนําไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินการใน
ทุกดาน รวมทั้งเปนเครื่องมือการจัดการที่มีประโยชนมากกวาการทบทวนผลการดําเนินการทั่วไป และสามารถ
ปรับใชกับกลยุทธ ระบบการจัดการ และรัฐวิสาหกจิหลายประเภทไดอยางลงตัว 

สคร. มีความมุงหวังวาระบบ SEPA จะเปนกลไกสําคัญกลไกหนึ่งในการสนับสนุนรัฐวิสาหกจิไทยในการ
ยกระดับความสามารถในการดําเนินงานสูระดับสากล สรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูรับบริการตางๆ 
ตลอดจนมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ และใครขอขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกจิ คณะอนกุรรการดูแลการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิ รัฐวิสาหกจิตางๆ 
เจาหนาที่ของ สคร. ทุกทานตลอดจนสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ที่ไดใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบ SEPA 
จนประสบผลสําเร็จดวยดี.
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สวนที่ 2  ภาพรวมของระบบ 

จุดประสงค 

ระบบการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิเปนแนวทางสําคญัในการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกจิ และการ
ใหขอมูลปอนกลับแกรัฐวิสาหกิจ ยิ่งกวานั้นยังมีบทบาทสําคัญสามประการในการเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันดังตอไปนี ้

• ชวยในการปรบัปรุงวิธีการดาํเนินการ ขีดความสามารถ และผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิ 

• ชวยกระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนขอมูลวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางรัฐวิสาหกจิตางๆ 

• เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งใชเปนแนวทางใน
การวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู 

ระบบการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหรัฐวิสาหกิจใชแนวทางทีบู่รณาการการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสนับสนุนในเรื่อง 

• การสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นเสมอใหแกลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสยี ซ่ึงจะสงผลตอความยั่งยืนของ
รัฐวิสาหกจิ 

• การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถของรัฐวิสาหกิจโดยรวม 

• การเรียนรูของรัฐวิสาหกจิและของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี 
 
คุณลักษณะ 

1. เปนระบบที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) 

ระบบนี้มุงเนนผลการดําเนนิงานที่สําคัญในระดบัองคกร ซ่ึงประกอบดวย 

• ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ 

• ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

• ผลลัพธดานการเงินและตลาด 

• ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

• ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

• ผลลัพธดานการนําองคกรรวมถึงการกํากบัดูแลที่ดีและความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม 
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การใชตัววัดในมุมมองตางๆ เหลานี้รวมกัน จะชวยใหกลยุทธของรัฐวิสาหกจิมีความสมดุล นั่นคอื ไม
เอนเอียงไปดานใดดานหนึ่งเกินไประหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วัตถุประสงค หรือ
เปาประสงคทั้งระยะสัน้และระยะยาว  

 

2. เปนระบบที่สามารถใชรวมกับเคร่ืองมือการจัดการทั่วไปและสามารถปรับใชกับทุกรัฐวิสาหกิจ  

ระบบฯ ประกอบดวยขอกําหนดที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ อยางไรก็ตาม ระบบฯ ไมไดบงัคับวา 

• รัฐวิสาหกจิควรมีโครงสรางอยางไร 

• รัฐวิสาหกจิควรหรือไมควรที่จะมีหนวยงานดานวางแผน ดานจรรยาบรรณ ดานคุณภาพ หรือ
หนาที่อ่ืนๆ 

• รัฐวิสาหกจิควรบริหารหนวยงานตางๆ ดวยวิธีเดยีวกัน 
ปจจัยเหลานี้แตกตางกันไปตามรัฐวิสาหกจิและสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการและกลยุทธที่ผัน
แปรไป 

การที่ระบบฯ ไมไดกําหนดวิธีการไว เพราะวา 

• จุดมุงเนนอยูทีผ่ลลัพธ ไมใชวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสรางองคกร รัฐวิสาหกจิควรมี
การพัฒนาและแสดงใหเห็นวามีแนวทางทีส่รางสรรค ปรับใชได และมีความยืดหยุน 
เพื่อใหบรรลุตามขอกําหนด การที่ระบบฯ ไมไดกําหนดวิธีการไวนี้มีจดุมุงหมายเพื่อ
เสริมสรางใหรัฐวิสาหกจิทําการปรับปรุงทั้งอยางคอยเปนคอยไปและอยางกาวกระโดด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานดวยนวตักรรม 

• การเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคกรขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน 
ประเภทและขนาดของธุรกิจ ความสัมพันธระดับรัฐวิสาหกิจ ระดับการพัฒนาของ
รัฐวิสาหกจิ รวมทั้งขีดความสามารถและความสํานึกรับผิดชอบของบุคลากร 

• การมุงเนนขอกําหนดแทนทีจ่ะเนนวิธีปฏิบัติจะชวยเสรมิสรางความเขาใจ การสื่อสาร การ
แบงปนขอมูล ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนั และการบูรณาการ ในขณะเดยีวกัน
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
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3. สนับสนุนมมุมองในเชงิระบบ (Systemic Thinking) เพื่อใหเปาประสงคของรัฐวิสาหกิจสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันท้ังองคกร 

มุมมองในเชิงระบบที่มุงเนนใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เปนรากฐานของระบบการ
ประเมินฯ ที่บรูณาการระหวางคานิยมหลักของระบบฯ (SEPA Core Values) บริบทของรัฐวิสาหกิจ 
เกณฑการประเมินฯ แนวทางการใหคะแนน การมุงเนนผลลัพธ ความเปนเหตแุละผล และการเชื่อมโยง
ของหมวดตางๆ ของระบบฯ 

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัของระบบฯ เกดิจากตัววัดทีไ่ดมาจากกระบวนการและกล
ยุทธของรัฐวิสาหกิจที่มกีารเชื่อมโยงและเสริมซ่ึงกันและกัน ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคณุคาของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลดําเนินการโดยรวม ดังนั้น การใชตัววัดเหลานี้จึงเปนสิง่ที่ทําให
กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยไมจําเปนตองกําหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอยีด หรือ
การตัดสินใจแบบรวมศูนย หรือการจัดการกระบวนการที่ซับซอนเกินไป ตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้ง
เครื่องมือในการสื่อสาร และเปนพืน้ฐานในการถายทอดใหนําเปาหมายของผลการดําเนินการเพื่อนําไป
ปฏิบัติอยางสอดคลองกันทัว่ทั้งรัฐวิสาหกจิ ความสอดคลองดังกลาวนีท้ําใหมั่นใจวาจุดประสงคของ
องคกรมุงไปในแนวทางเดยีวกัน ขณะเดยีวกันก็สนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัว มีนวัตกรรม 
และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

ในการทําใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน จะตองมกีารเชื่อมโยงระหวางหวัขอ
ตางๆ ในระบบฯ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลยุทธและเปาประสงคมีการเปลี่ยนแปลง วงจร
การเรียนรูจากการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการและผลลัพธ 

วงจรการเรยีนรูแบงเปน 4 ขั้นตอน

• การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววดั และการถายทอดเพื่อนํา
ขอกําหนดไปปฏิบัติ 

• การปฏิบัติตามแผน 

• การตรวจประเมินความกาวหนาและการไดมาซึ่งความรูใหม โดยพิจารณาผลลัพธที่ไดทั้ง
จากภายในและภายนอกรัฐวสิาหกิจ  

• การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การเรียนรู ปจจัยนําเขาใหมๆ  ขอกําหนดใหมๆ 
และโอกาสในการสรางนวัตกรรม 
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4. เปนระบบที่สนับสนุนการประเมินท่ีมุงเนนเปาประสงค 

เกณฑฯ และแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยวิธีการประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน ประกอบดวย 1) 
คําถามตางๆ ซ่ึงเนนที่ผลการดําเนินการ 2) แนวทางการใหคะแนนอธิบายถึงมิติตางๆ ของการประเมิน 
ไดแก กระบวนการ และผลลัพธ รวมถึงปจจัยที่สําคัญตางๆ ที่ใชในการประเมินในแตละมิติ ดังนั้น การ
ประเมินจึงชวยใหรัฐวิสาหกจิทราบจุดเดน และโอกาสในการปรับปรงุตามคําถาม และตามระดับการ
พัฒนาของกระบวนการและผลการดําเนินการที่กําหนดไวในแนวทางการใหคะแนน ดวยเหตนุี้ การ
ประเมินจึงนําไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินการในทุกดานตามที่ไดอธิบายไวในขอ 1. (เกณฑมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ) การประเมินจงึเปนเครื่องมือการจัดการที่มปีระโยชนมากกวาการทบทวนผลการดําเนนิการ
ทั่วไป และสามารถปรับใชกับกลยุทธ ระบบการจัดการ และรัฐวิสาหกจิตางๆ 
 

ความแตกตางระหวางเกณฑ SEPA และเกณฑ TQA 
เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิไดรับการพัฒนาตอยอดจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตหิรือ 

TQA โดยมีจดุมุงเนนสําคัญสามประการคือ 
1. มีความสอดคลองกับลักษณะของรัฐวิสาหกิจท่ีมีภารกิจการจัดตั้งท่ีหลากหลาย และแตกตางจาก

องคกรประเภทอ่ืนๆ ถึงแมวาอาจจะดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันก็ตาม 
2. มุงแสดงบทบาทของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนองคกรของรัฐในการพัฒนาประเทศชาติในดานเศรษฐกิจ

และสังคม นอกเหนือจากการสงมอบผลติภัณฑ หรือสงมอบบริการที่เปนรัฐพาณิชย 
3. สนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแขงขนัของรฐัวิสาหกิจ ณ ระดับตางๆ ซ่ึงจะสงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยตรง  
ส่ิงเหลานี้จึงสงผลใหระบบ SEPA มีความแตกตางจากเกณฑ TQA ในหลายดานดวยกัน อยางไรกต็าม แมจะมี
ความแตกตางกันดังกลาว หลักการของระบบฯ ไมวาจะเปนโครงสรางของหมวด คําถาม สาระสําคัญ วิธีการ
ประเมินและใหคะแนนยังมคีวามเหมือนกนัทุกประการ ซ่ีงจะชวยอํานวยความสะดวกแกรัฐวิสาหกจิที่นําเอา
ระบบฯ นี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาองคกร สวนประเด็นความแตกตางของเกณฑทั้งสองนั้นสามารถสรุปโดย
แยกตามหมวดตางๆ ทั้งเจ็ดดังแสดงไวในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบระหวางเกณฑ SEPA และเกณฑ TQA 
 

หมวด  เกณฑ SEPA เกณฑ TQA 

0 • การระบุภารกิจจัดต้ัง 
 
• การระบุผลิตภัณฑและวิธีการสงมอบตามภารกิจ 
• การระบุระดับการแขงขันตามลักษณะธุรกิจของ

รัฐวิสาหกิจ 
• การระบุปจจัยสูความสําเร็จตามระดับการแขงขัน 

• การปฏิบัติงานตามจุดประสงคการจัดต้ังธุรกิจ
ท่ัวไป 

• ไมเนนหนัก 
• ไมเนนหนัก 
 
• ไมเนนหนัก 

1 • การกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
• บทบาท การปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
• บทบาทของรัฐวิสาหกิจตอการพัฒนาประเทศใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจหลัก 

• ไมเนนหนัก 
• ไมเนนหนัก 
 
• บทบาทขององคกรในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

(ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขององคกร) 

2 • มุมมองเชิงยุทธศาสตร ณ ระดับการแขงขันตางๆ 
• การกําหนดวัตถุประสงคและยุทธศาสตร รวมท้ัง

ตารางเวลาตามภารกิจหลัก 

• มุมมองเชิงกลยุทธท่ัวไป 
• ไมเนนหนัก 

3 • การระบุลูกคาและผูรับบริการแยกตามภารกิจหลัก 
• การตอบสนองทั้งลูกคาและผูรับบริการตามภารกิจ

หลัก 

• การระบุลูกคาทั่วไป 
• การตอบสนองลูกคาทั่วไป 

4 • การวัด วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลัก 

• การวัด วิเคราะห และประเมินผลประกอบการ
ท่ัวไป 

5 • การสรรหาวาจางผูบริหารระดับสูง และทําใหมี
ความสามารถที่สามารถผลักดันการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจใหบรรลุวิสัยทัศนตามภารกิจ 

• การปฏิบัติตอสหภาพแรงงานที่สงเสริมทิศทางการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

• การสรรหา วาจาง และวางตําแหนงพนักงานทั่วไป 
 
 
• ไมเนนหนัก 

6 • การกําหนดระบบงานและกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก 

• ไมเนนหนัก 

7 • การกําหนดหนวยชี้วัดตามภารกิจท่ีแตกตางกัน 
• การกําหนดหนวยชี้วัดการแสดงผลของการพัฒนา

ประเทศชาติ 

• ไมเนนหนัก 
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สวนที่ 3  เกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

คานิยมหลัก (SEPA Core Values) 

หกจิ จัดทําขึ้นบนคานยิมหลัก 12 ประการ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการบูรณา
การผล

ย 
ัศน 

ับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ัว 

าคต 

สาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 

 
) การมุงเนนความสมดุลย 

จควรดําเนินการอยางสมดุลยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปน
ปรัชญ

) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน  
วรกําหนดทิศทาง คานิยม และความคาดหวังทีมุ่งเนนลูกคาทีม่ีความ

ชัดเจน

ระบบการประเมินคุณภาพรฐัวิสา
การดําเนินงานและเปาประสงคดานการปฏิบัติงานภายใตกรอบการจัดการที่เนนผลสัมฤทธิ์ อันนําไปสู

การประเมินผลองคกรอันประกอบดวย 
1) การมุงเนนความสมดุล
2) การนําองคกรอยางมีวิสัยท
3) ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา ผูร
4) การเรียนรูขององคกรและบุคลากร 
5) การเห็นคณุคาของพนักงานและคูคา
6) การมุงเนนความสามารถในการปรับต
7) การมุงเนนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในอน
8) การจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม 
9) การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
10) การแสดงความรับผิดชอบตอ
11) การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
12) การมีมุมมองเชิงระบบ 

1
การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิ
าที่ช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยูและปฏบิัติตนขององคกรและบุคลากรทุกระดับ รัฐวิสาหกจิควรมีการ

ดําเนินงานในทางสายกลาง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในโลกยุคโลกาภวิัตน โดยองคประกอบแหงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

 
2
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจค
และเปนรูปธรรม สรางสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ผูบริหารควรมีการจัดทาํ

กลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่เปนเลิศ นวัตกรรม การสรางความรูและขีด
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ความสามารถ และทําใหรัฐวิสาหกจิมีความยั่งยืน โดยคานิยมและกลยุทธควรชวยช้ีนําการดําเนินกิจกรรมและ
การตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การ
พัฒนาผูบริหารในอนาคต การทบทวนผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกจิ สรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และสงเสริม
ใหบุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการทําใหรัฐวิสาหกจิประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรยีนรู มีนวัตกรรม 
และมีความคดิสรางสรรค และการยกยองชมเชยพนักงาน ผูบริหารระดับสูงควรมีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติการและผลการดําเนิ ารของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจินก  

กา
 น ัต

3) ความเปนเลศิท่ีมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 รัฐวิสาหกจิตองคํานึงถึงคุณลักษณะ

ทั้งหม

จากประสบการณทั้งหมดที่ลูกคาและผูรับบริการมีกับ
รัฐวิสา

งเสียและ
ความผ

วามสําคัญตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ลูกคาแ

คิดเชิงกลยุทธที่มุงเนนการเพื่อสรางคุณคา
ใหแกล

ู ึง ล

สวนคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิควรมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม รปฏิบัติการ และผลการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกจิ รวมทั้งผูบริหารระดับสูงดวย อกจากนั้น ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบ ิตนเปนแบบอยางที่ดี โดย
การมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และการเสริมสรางจริยธรรม 
 

เนื่องจากลูกคาและผูรับบริการเปนผูตัดสินผลการดําเนินการ ดังนั้น
ดของผลิตภัณฑ รวมทั้งชองทางที่ลูกคาและผูรับบริการเขาถึงรัฐวิสาหกจิ ความเปนเลิศนีป้ระกอบดวย 

การเขาใจความปรารถนาของลูกคาและผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความปรารถนาของลูกคาและ
ผูรับบริการ รวมทั้งโอกาสของตลาดในอนาคต 

ความพึงพอใจของลูกคาอาจไดรับอิทธิพล
หกจิ รวมถึงความสัมพันธที่มีตอกัน ซ่ึงชวยสรางความไววางใจ และความภักดีตอรัฐวิสาหกิจ 
ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มีความหมายมากกวาการลดขอ
ิดพลาด การที่ผลิตภัณฑมีคุณสมบตัิตามที่กําหนดไว หรือการลดขอรองเรียนจากลูกคา ปจจัยเหลานี้เปน

ส่ิงที่มีผลตอภาพลักษณของรัฐวิสาหกจิในมุมมองลูกคาและผูรับบริการ เปนสวนสาํคัญในการรักษาลูกคาและ
การสรางความสัมพันธกับลูกคา 

รัฐวิสาหกจิไมเพียงแตใหค
ละผูรับบริการเทานั้น แตยังตองใหความสําคัญตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่แตกตางจากคูแขง ความ

แตกตางนัน้อาจหมายถึง การเสนอสิ่งใหมหรือส่ิงที่ปรับปรุงใหมใหแกลูกคา การนําเสนอผลิตภณัฑ การผลิต
และบริการตามความตองการของลูกคาและผูรับบริการเฉพาะราย กลไกที่หลากหลายในการเขาถึงของลูกคา 
และผูรับบริการการตอบสนองอยางรวดเรว็ หรือความสัมพันธพิเศษ 

ดังนั้น ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาและผูรับบริการ จึงเปนแนว
ูกคาและผูรับบริการ รักษาลูกคาและผูรับบริการไวและความภักดี การเพิ่มสวนแบงตลาด และการ

เติบโตของธุรกิจซึ่งจะนําไปสการไดลูกคาและผูรับบริการใหม ความพ พอใจและความนยิมของ ูกคาและ
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ผูรับบริการ การกลาวถึงในทางที่ดี รวมทั้งการขยายธุรกจิ รัฐวิ กิจตองมีความไวตอความตองการของลูกคา
และผูรับบริการ รวมทั้งตลาดที่เปลี่ยนแปลง

สาห

ิ

4) การเรียนรูขององคกรและบุคลากร 
ที่เปนเลิศ ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องการเรียนรูของ

องคกร รู

งาน และรัฐวิสาหกจิ  

รูทั่วทั้งรัฐวิสาหกจิ และ  
ละมีความหมาย 

แห อมูลจากลูกคา การ
แบงป

านผลิตภัณฑใหมหรือที่ปรับปรุงใหม 
การสร

บริกา
ของแตละบุคคลมีผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอระดับความสําเร็จ

ของพ

จ 

รวมทั้งการเรียนรูผานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต รวมถึงการสื่อสารผานดาวเทยีม 

 รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจและความภกัดีของ
ลูกคาและผูรับบรการ รัฐวิสาหกิจตองรับฟงเสียงของลูกคาและผูรับบริการ และคาดการณความเปลี่ยนแปลงใน
ตลาด นอกจากนั้น ความเปนเลิศนี้มุงเนนการพัฒนาทางเทคโนโลยีและส่ิงที่คูแขงนําเสนอดวย 
 

การที่รัฐวิสาหกิจจะบรรลุผลการดําเนนิการ
และบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่องของแนวทางที่มอียู ตลอดจนแนวทางใหมๆ การเรียน

ตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โดยที่การเรียนรูจะตอง 
1) เปนปกตวิิสัยของงานประจาํวัน  
2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวย
3) สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุ  
4) มุงเนนการสรางและแบงปนความ
5)  เกิดขึน้จากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงที่มีนัยสําคัญแ
ลงการเรียนรูในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงความคิดของพนกังาน การวจิยัและพฒันา ข

นวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจดัระดับเทียบเคยีง (Benchmarking) 
การเรียนรูของรัฐวิสาหกจิสงผลในดานการเพิ่มคุณคาใหแกลูกคาผ
างโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสูญเสีย และตนทุนที่เกีย่วของ การ

ปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองลูกคาและการลดรอบเวลา การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช
ทรัพยากรทั้งหมดของรัฐวสิาหกิจ  การเพิ่มผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหบรรลุผลในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและการให รตอชุมชน 

โอกาสในการเรียนรูและการไดใชทักษะใหมๆ 
นักงาน สําหรับพนกังานชั่วคราว การเรียนรูและทักษะของแตละคนถือเปนสิ่งสําคัญเชนกัน และควร

นําไปไปพจิารณารวมกับการพัฒนาการเรียนรูและทักษะของพนักงานดวย รัฐวิสาหกิจลงทุนดานการเรียนรูของ
แตละบุคคลโดยการใหการศึกษา การฝกอบรม และโอกาสตางๆ ในการกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โอกาสดังกลาว อาจรวมถึงการหมุนเวียนภาระงาน และการไดรับคา างเพิ่มขึ้นตามความรูและทักษะที่แสดงให
เห็น สวนการสอนงานในขณะปฏิบัติงานเปนวิธีการฝกอบรมที่คุมคาและทําใหเกดิความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นกบั
ความตองการและลําดับความสําคัญที่มีตอรัฐวิสาหกจิ สวนวิธีการใหการศึกษาและการฝกอบรมอาจมีหลายวิธี 
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การเรียนรูของพนักงานสงผลชวยทําใหบคุลากรที่อยูในรัฐวิสาหกจิมีความพึงพอใจและมีทักษะ
หลากหลายมากขึ้น เกิดการเรียนรูขามหนวยงาน สรางสินทรัพยทางความรูของรัฐวิสาหกิจ และมี
สภาพ ีขึน้ แต

บัต  

 
ความหลากหลายของภูมิหลัง ความรู ทักษะ ความคดิสรางสรรค และแรงจูงใจของบุคลากรและคูคา

ทั้งหม ิสาหกิจ ดังนั้น การใหความสําคญักับบุคลากรหมายถึง การมี
ความม

ติ  

ถใหบริการลูกคาไดดียิ่งขึ้นและ

บุคลาก
6) ลาย 

รัฐ มารถบรรลุเปาประสงค
โดยรวมไ งานและผูบริหาร ซ่ึงอาจนําไปสูการ
พัฒนา

มมื รร
นความรวมมอืภายนอกที่มี

ความส

แวดลอมที่ดีขึ้นเพื่อใหมีนวตักรรม ดังนั้น การเรียนรูจึงไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลิตภณัฑที่ด
ควรมุงถึงความสามารถในการตอบสนองลูกคา การปร ัว นวัตกรรม และมีประสิทธิภาพที่ดขีึ้นดวย เพื่อทํา
ใหรัฐวิสาหกิจอยูในตลาดไดอยางยั่งยืนและมีความไดเปรียบในผลการดําเนินการ รวมทั้งทําใหบคุลากรมีความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการมุงสูความเปนเลิศ 
 

5) การใหความสําคัญกับพนักงานและคูคา

ดมีผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอความสําเร็จของรัฐว
ุงมั่นทีจ่ะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ มีการพฒันา และมีความผาสุก ซ่ึงเกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่มี

ความยืดหยุนและมีผลการดาํเนินการทีด่ีทีป่รับใหเหมาะสมกับสถานที่ทํางานและชวีติครอบครัวที่มีความ
แตกตางกัน ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับบุคลากร มีดังนี้ 

1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูบริหารที่มีตอความสําเร็จของพนักงาน  
2) การยกยองชมเชยบุคลากรที่มากกวาการใหคาตอบแทนตามปก
3) การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร  
4) การแบงปนความรูของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหบุคลากรสามาร

สนับสนุนใหรัฐวิสาหกจิบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมให รคิดกลาทําและมีนวัตกรรม  

การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่หลากห
วิสาหกจิตองสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหสา
ดดีขึน้ ความรวมมอืภายในอาจรวมถึง ความรวมมือระหวางพนัก

พนกังาน การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน การมีทีมงานที่มีผลการ
ดําเนินการที่ดี ความรวมมือภายในรัฐวิสาหกจิ อาจเกี่ยวของกบัการสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
หนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรู 

ความรว อภายนอกรัฐวิสาหกิจ อาจเปนกา วมมือกับลูกคา ผูสงมอบ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร 
และสถาบันการศึกษาตางๆ ความรวมมือเชิงกลยุทธหรือการเปนพนัธมิตร เป

ําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเอื้อตอการเขาสูตลาดใหม หรือเปนพื้นฐานของผลิตภัณฑใหม รวมทั้งอาจ
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นําไปสูการผสมผสานความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกจิหร ความสามารถในการนาํองคกรกับความเขมแข็ง
และความสามารถของคูคาที่เสริมซ่ึงกันและกันในเรื่องที่เหมือนกนั 

ความรวมมือภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจที่ดีจะกอใหเกิดก

ือ

ารพัฒนาวัตถุประสงคระยะยาว ซ่ึงเปนการ
สรางพ

6) การมุงเนนความสามารถในการปรับตัว 
าวะที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการแขงขันในระดับ

ตางๆ ซ
 
อง

รว็

จาก

รอบเวลาใน
การออ

ัววัดกระบวน 
การที่ส ง

ค ัน

7 การมุงเนนบทบาทของรฐัวิสาหกิจในอนาคต 
จิที่มีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจปจจยัตางๆ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบตอรัฐวิสาหกจิและตลาด การมุงสูการเติบโตอยางยั่งยืนและการเปนผูนําใน

ื้นฐานสําหรับการลงทุนรวมกนัและความเชื่อถือระหวางกัน ดังนั้น รัฐวิสาหกิจและคูคาจึงควรคํานึงถึง
ความตองการที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ วิธีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ แนวทางในการประเมนิความกาวหนา 
และวิธีการปรับใหเขากับสภาวะที่เปลีย่นแปลง ในบางกรณี การใหการศึกษาและการฝกอบรมรวมกันอาจเปน
วิธีการหนึ่งทีคุ่มคาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
 

รัฐวิสาหกจิตองสามารถปรับตัวใหเขากับภ
ึ่งหมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความยืดหยุน อี-บิสซิเนส ทําให

รัฐวิสาหกจิสามารถตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูกคาเฉพาะรายได
รัฐวิสาหกจิตองใชเวลาใหส้ันลงเรื่อยๆ ในการนําผลิตภณัฑใหมหรือที่ปรับปรุงใหมออกสูตลาด รวมทั้งต
ตอบสนองอยางรวดเร็วตอประเด็นใหมๆ ที่กําลังเกิดขึ้นของสังคม ขณะเดียวกนัตองตอบสนองลูกคาใหรวดเ
และยดืหยุนมากขึ้นเรื่อยๆ การปรับปรุงในการลดเวลาในการตอบสนองลูกคา ทําใหรัฐวิสาหกิจตองการ
ระบบงานใหมๆ การลดความซับซอนของหนวยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการเปลี่ยน
กระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งอยางรวดเรว็ ดังนั้น บุคลากรที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและ
ไดรับการถายทอดอํานาจในการตัดสินใจจงึมีความสําคัญอยางยิ่งในบรรยากาศการแขงขันที่รุนแรง 

ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญประการหนึง่ในการตอบสนองตอความทาทายเชิงแขงขัน คือ 
กแบบถึงการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด หรือรอบเวลาการสรางนวัตกรรม เพื่อตอบสนองตอตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รัฐวิสาหกจิตองบูรณาการการทํางานแตละขัน้ตอน (เชน Concurrent Engineering) 
เร่ิมตั้งแตการวจิัยหรือกรอบแนวคดิไปจนถึงการนําไปใชในเชิงพาณิชยและการนําไปปฏิบัติ 

ผลการดําเนินการในดานเวลามีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบันและรอบเวลากลายเปนต
ําคัญ การมุงเนนเรื่องเวลากอใหเกิดประโยชนอ่ืนๆ ในการผลักดันใหมกีารปรับปรุงตางๆ ในเรื่อ

ระบบงาน อง กร คุณภาพ ตนทุน และผลิตภาพไปพรอมๆ ก  
 
) 
ในสภาพแวดลอมในปจจุบนั การสรางรัฐวิสาหก
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ตลาด ู

กูคา 
สรางธุรกิจใหมและความรวมมือทางธุรกิจ การพัฒนาบคุลากรและความตองการในการจางงาน 

การขย

สา

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีม่ีความสําคัญตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ และการ
ปฏิบัต รสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมควรชวยให
รัฐวิสา

รดํา ะจัด

ดันนวัตกรรมของรัฐวิสาหกจิ 
 

การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนนิการมีความสําคัญตอรัฐวิสาหกจิ การวัดผลควรมาจากความ
จําเปน ผลควรใหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลัพธท

ั้ง

 ก

รัฐวิสาหกิจตองมแีนวคิดที่การมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง และมีความมุงมั่นที่จะสรางพันธะระยะยาวกบัผ
มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูสงมอบและคูคา ผูถือหุน สาธารณชน และชุมชนของ
รัฐวิสาหกจิ 

การวางแผนงานของรัฐวิสาหกิจจึงควรคาดการณลวงหนาถึงปจจัยตางๆ เชน ความคาดหวังของล
โอกาสในการ

ายตวัของตลาดโลก การพัฒนาดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานอี-บิสซิเนส การ
เปลี่ยนแปลงของลูกคาหรือสวนตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ความตองการและความ
คาดหวังของชมุชนและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการปรบัเปลี่ยนเชิงกลยุทธของคูแขง ดังนั้น วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและการจัดสรรทรัพยากรจึงตองรองรับปจจัยดังกลาวดวย การมุงเนนบทบาทของรัฐวิสาหกิจใน
อนาคตครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูสงมอบ การบรรลุแผนสืบทอดตําแหนงที่มีประสิทธิผล การสราง
โอกาสเพื่อนวตักรรม และการคาดการณลวงหนาถึงความรับผิดชอบตอ ธารณะและความกังวลของสาธารณะ 
 

8) การจัดการเพื่อสรางนวตักรรม 

ิการของรัฐวิสาหกจิ รวมทั้งกา
หกจิสามารถกาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของฝายวจิัยและพัฒนา

เทานั้น แตเกี่ยวของกับกา เนินการในทุกแงมุม ผูบริหารระดับสูงจึงควรชี้นําแล การใหนวัตกรรมเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู รัฐวสิาหกิจควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทาํงานประจําวนัและใชระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกรสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูของรัฐวิสาหกจิและบุคลากร ดังนัน้ ความสามารถในการเผยแพรและ
ใชประโยชนจากความรูเหลานี้อยางรวดเร็วจึงมีความสําคญัตอการผลัก

9) การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

และกลยุทธทางธุรกิจ การวัด
ี่สําคัญ การจัดการผลการดําเนินการของรัฐวสิาหกิจตองใชขอมูลและสารสนเทศหลายประเภท การ

วัดผลการดําเนินการ ควรครอบคลุมถึงผลการดําเนนิการดานลูกคา ผลิตภัณฑ และบริการ รวมท การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ ผลการดําเนินการดานตลาด และผลการดําเนินการเชิงแขงขัน 
รวมถึงผลการดําเนินการดานผูสงมอบ บุคลากร ตนทนุ และการเงนิ ตลอดจนการ ํากับดแูล และการปฏิบตัิ
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ตามกฎระเบยีบขอบังคับ รัฐวิสาหกจิควรจําแนกขอมูลเพื่อสะดวกตอการวิเคราะห เชน จําแนกตามตลาด ตาม
สายผลิตภัณฑ และตามกลุมบุคลากร 

การวิเคราะห หมายถึง การดึงสาระสําคัญของขอมูลออกมาเพื่อสนับสนุนการประเมินผล การตัดสินใจ 
และการปรับปรุง โดยรัฐวสิาหกิจตองใชขอมูลเพื่อบงบอกถึงแนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตเุปนผล
กัน ซ่ึง

นินการในดานลูกคา การ
ปฏิบัต

 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรแสดงความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และ

การเป ารคุมครองปองกัน
สุขอน ึง

และ
แ

ล
ยุทธก ิด

ถ

โดยปกติแลวอาจไมชัดเจน การวิเคราะหจะสนับสนุนจุดมุงหมายหลายๆ ประการ เชน การวางแผน การ
ทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การบรรลุผลการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ
การเปรียบเทยีบผลการดําเนนิการกับคูแขง หรือเปรียบเทยีบกับ “วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ” 

ในการปรับปรงุผลการดําเนนิการและการจัดการการเปลีย่นแปลง รัฐวสิาหกิจควรเลอืกและใชตัววดัหรือ
ดัชนีช้ีวดัผลการดําเนินการ ซ่ึงสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่นําไปสูการปรับปรุงผลการดําเ

ิการ การเงิน และจริยธรรม กลุมตัววดัหรือดชันีช้ีวัดทีเ่ชื่อมโยงกับความตองการของลูกคาและผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกจิจะเปนพืน้ฐานที่เดนชัดในการทําใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันกับเปาประสงคของรัฐวิสาหกจิ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกระบวนการติดตาม อาจทําใหเกิดการ
ประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดเพือ่ใหสนับสนนุเปาประสงคของรัฐวิสาหกจิยิ่งขึ้น 
 

10) การแสดงความรับผดิชอบตอสาธารณะ รวมท้ังการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

นองคกรที่ดีในสังคม ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในการมุงเนนจริยธรรมและก
ามัยของสาธารณะ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม การคุมครองปองกันดังกลาวครอบคลุมถ การ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิ วงจรชวีิตของผลิตภณัฑ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญตอการ
อนุรักษทรัพยากรและการลดความสูญเสียตั้ง ตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบใน
เชิงลบที่อาจเกดิขึ้นจากการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ การขนสง การใชและการกาํจัดผลิตภัณฑ การวางแผน
ที่มีประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา และจัดใหมขีอมูล และการ
สนับสนุนที่จําเปน เพื่อใหสาธารณะมีความตระหนกัในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและ
ความเชื่อมั่นของสาธารณะ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจควรมีตวัวดัที่เหมาะสมและกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหาร 

การออกแบบผลิตภัณฑมีความสําคัญมากในดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การออกแบบมีผลกระทบตอกระบวนการผลิตและของเสียที่เปนขยะทั่วไปและขยะอุตสาหกรรม ดังนัน้ ก

ารออกแบบที่มีประสิทธิผลจึงควรคาดการณลวงหนาถึงความกังวลและความรับผ ชอบดานสิ่งแวดลอมที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกจิไมควรเพียงแตปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของทอง ิ่น 
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จังหวดั หรือประเทศเทานัน้ แตควรใชเปนโอกาสในการปรับปรุงเพื่อใหสามารถ “ปฏิบัติไดดกีวาที่กฎหมาย
กฎระเบยีบขอบังคับ

 

ิสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหม รม 

ประเทศชาติและสังคมเกี่ยวของกับการนําองคกรรัฐวิสาหกจิและการสนบัสนุนจุดประสงคที่
สําคัญ ึง 

พ

 ุน

ริหาร

11) การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

งรัฐวิสาหกจิ จําเปนตองมุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ซ่ึงควรใชเพื่อสรางคุณคา
และรัก

สว
ปร

2) การมีมุมมองเชิงระบบ (Systemic Thinking) 
ชิงระบบตอการจดัการรัฐวิสาหกจิ เพื่อใหบรรลุ

ผลสัม

 และขอกําหนดที่เกีย่วของบังคับใชกบัรัฐวิสาหกจิ” 
รัฐวิสาหกจิควรใหความสําคญักับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏ
ดการปฏิบัติทางดานจริยธรรมอยางจริงจังควรเปนขอกําหนดและตองมีการตรวจติดตามโดยคณะกร

การรัฐวิสาหกจิ 
การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม ตามขอจาํกัดดานทรัพยากรของรัฐวิสาหกิจ จุดประสงคดังกลาว อาจหมายถ

การปรับปรุงดานการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน การทําใหมีส่ิงแวดลอมที่ดี การอนุรักษทรั ยากร การ
ใหบริการชุมชน การปรับปรุงวิธีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรม และการแบงปนขอมูลที่ไมเปน
ความลับทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเปนองคกรหลักและสนับสน องคกรอ่ืนๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนใหรวมดําเนินการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนความสามารถในการแขงขันในภาคสวนที่รัฐวิสาหกจิ
ดําเนินธุรกจิ การเปนแบบอยางในการบ จัดการ การพัฒนาตลาดทุน การเปนตลาดแรงงาน รวมทั้งการ
ดําเนินการตามภารกิจการจดัตั้งรัฐวิสาหกจิดวย 
 

การวัดผลการดําเนินการขอ
ษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมสีวนไดสวนเสียที่สําคัญ การสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่

สําคัญเหลานี้ ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถสรางความภักด ี นําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชวยเหลือสังคม
ดวย ในการรกัษาความสมดุลของคุณคา กลยุทธของรัฐวิสาหกจิควรระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยีที่
สําคัญอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป กล
ยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมัน่ใจวาแผนงานและการปฏบิัติการตางๆ ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกัน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเลีย่งผลกระทบในเชิงลบตอผูมี นไดสวนเสยีใดๆ การใชตัววดัผลการ
ดําเนินการแบบนําและแบบตาม (Leading & Lagging) รวมกันอยางสมดุลเปนวิธีการที่มี ะสิทธิผลในการสื่อ
ลําดับความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ การตรวจติดตามผลการดําเนินการจริงและเปนพืน้ฐาน
ที่เดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ 

 
1
ระบบการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิมีมมุมองในเ
ฤทธ์ิ นั่นคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ เกณฑทัง้ 7 หมวดและคานิยมหลักเปนกรอบในการสรางระบบ

และการบูรณาการกลไกของระบบเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม การจดัการผลการดาํเนินการโดยรวมใหประสบ



 
ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

19 

ความสําเร็จ ตองอาศัยการสังเคราะหขอมูล ค

คเช ตร การ
ด

ิห

ีแ้สดงใหเห็นวาการมีมุมมองเชิงระบบ ครอบคลุมถึง การที่ผูบริหารระดับสูงมุงเนนทิศทาง
เชิงกล ติ งแ

แ ีย

องในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งรัฐวิสาหกจิ และองคประกอบแตละสวน เพือ่บรรลุ
ความส

วามสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน และการบูรณาการ การ
สังเคราะห หมายถึง การมองภาพรวมของรัฐวิสาหกจิโดยใชความตองการที่สําคัญของธุรกิจ รวมถึง
วัตถุประสง ิงยุทธศาส และแผนปฏิบตัิการ ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน หมายถึง ใชการ
เชื่อมโยงที่สําคัญระหวางคําถามในหมวดตางๆ ของเกณฑ เพื่อทําใหแผนงาน กระบวนการ ตัววั  และการ
ปฏิบัติการตางๆ มีความสอดคลองกัน การบูรณาการ และความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อให
องคประกอบแตละสวนของระบบการบร ารจัดการรัฐวิสาหกจิมีการปฏิบัติการอยางเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
อยางสมบูรณ 

แนวคดิน
ยุทธและลูกคา ซ่ึงผูบริหารระดับสูงทําการตรวจ ดตาม ปรับปรุ กไข และจัดการผลการดําเนนิการ 

โดยใชผลลัพธเปนเกณฑ มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถงึการใชตัววัด ดัชนีช้ีวัด และความรูของรฐัวิสาหกจิเพื่อ
สรางกลยุทธที่สําคัญ นั่นคอื การเชื่อมโยงกลยุทธเขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมี
ความสอดคลองไปใน นวทางเด วกนั เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสียพึงพอใจ 

ดังนั้น มุมม
ําเร็จของรัฐวิสาหกิจ 
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โครงสรางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 

 
 7 หมวดดวยกัน คือ โครงสรางของระบบการประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกจิสามารถจัดแบงออกเปน

 1. การนําองคกรรัฐวิสาหกจิ (Leadership) 

 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning) 

 3. การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยี (Customer and Market Focus) 

 4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

 5. การมุงเนนบุคลากร (Human Focus)         

 6. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 

 7. ผลสัมฤทธ์ิ (Results) 
 
รูปท่ี 3.1 โครงสรางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  
 
 

กรอบการบริหารสูความเปนลิศ

บริบทขอวรัฐวิสาหกิจ :
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ  แบะความทาทาย

1 การนําองคกร
รัฐวิสาหกิจ

2 การวางแผนชิง
ยุทธศาสตร

3 การมุงเนนลูกคา
ผูรับบริการ ตลาด

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

5 การมุงเนน
บุคลากร

6 การจัดการ
กระบวนการ

7 ผลสัมฤทธิ์
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Profile)  
บริบทของรัฐวิสาหกจิเปนการอธิบายวิธีการปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ความสัมพันธที่สําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงเปนแนวทางที่
ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกจิโดยรวม 
 

ระบบการบริหารจัดการ 

ระบบการบริหารจัดการประกอบดวยเกณฑทั้ง 6 หมวดที่อยูสวนกลางของภาพ ซ่ึงระบุลักษณะของการ
ดําเนินงานและผลลัพธที่รัฐวิสาหกจิบรรลุ การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ (หมวด 1) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร (
หมวด2) และการมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (หมวด 3) ประกอบกันเปนกลุมการนาํ
องคกร (Leadership Triad) หมวดตางๆ เหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพือ่เนนวาการนาํองคกรตองมุงที่กลยุทธและ
ลูกคา ผูบริหารระดับสูงตองกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

การมุงเนนบุคลากร (หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลสัมฤทธิ์ (หมวด 7) ประกอบ
กันเปนกลุมผลสัมฤทธิ์ (Results Triad)โดยบุคลากรและกระบวนการที่สําคัญมีบทบาททําใหการดําเนนิงาน
สําเร็จและนําไปสูผลลัพธโดยรวมที่ดีของรัฐวิสาหกจิ 

การดําเนนิงานทุกอยางมุงสูผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงประกอบดวยผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ลูกคาและ
ตลาด การเงนิ รวมทั้งการดําเนินงานภายใน รวมถึงผลลัพธดานบุคลากร การกํากับดูแลทีด่ี และความ
รับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม 

ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุมการนําองคกรเขากับกลุมผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงความ
เชื่อมโยงดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนัน้ ลูกศรนี้ยังชี้ถึงความสัมพันธ
โดยตรงระหวางการนําองคกรรัฐวิสาหกจิ (หมวด 1) และผลสัมฤทธิ์ (หมวด 7) สวนลูกศรที่มีหวั 2 ขางนั้น 
แสดงความสําคัญของขอมูลปอนกลับในระบบบริหารจดัการ 
 

พื้นฐานของระบบ 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหรัฐวิสาหกิจมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และในการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแขงขันโดยใช
ระบบที่ใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูนี้ เปนพื้นฐาน
ของระบบบริหารจัดการ 
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โครงสรางเกณฑ 

เกณฑทั้ง 7 หมวดประกอบดวยหวัขอและประเด็นพิจารณาตางๆ 
1. หัวขอ 

หัวขอทั้งหมดมี 18 หัวขอ แตละหัวขอมุงเนนคําถามที่สําคัญ 
2. ประเด็นพิจารณา 

ในแตละหวัขอมีประเด็นพจิารณาอยางนอยหนึ่งประเดน็ รัฐวิสาหกจิจงึควรรตอบคําถามตามคําถามตางๆ 
ของแตละประเด็นพจิารณา 
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คะแนนของหมวดและหัวขอตางๆ 
 
หมวด 0 บริบทของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Profile) 
 1. ลักษณะของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Description) 

2. ความทาทายตอรัฐวิสาหกิจ (Organizational Challenges) 

หมวดและหัวขอตางๆ คะแนน 

หมวด 1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ 120  

 1.1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจโดยผูบริหารระดับสูง 70 
 1.2 การกํากับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบตอประเทศชาติ และสังคม 50 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร                                                                                                                         80 
 2.1  การกําหนดยุทธศาสตร 40 
 2.2 การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ 40 
หมวด 3 การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาด             110 
 3.1 ความรูเกี่ยวกับลูกคา ผูรับบริการและตลาด 50 
 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ 60 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู                                                                                              80 
 4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 40 
 4.2  การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความรู 40 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร                                                                                                                                      100 
 5.1  ความผูกพันของบุคลากร 55 
 5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร 45 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ              110 
 6.1  การออกแบบระบบงาน 50 
 6.2  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 60 
หมวด 7 ผลสัมฤทธ์ิ                                                                                                                                                   400 
 7.1  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ                                                                                   70 
 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ                                                                 70 
 7.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด                                                                                    65 
 7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร                                                               65 
 7.5  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ      65 
 7.6  ผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ                                                                             65 

คะแนนรวม                                    1,000 
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หมวด 0  บรบิทของรัฐวสิาหกิจ (Organizational Profile) 

P บริบทของรัฐวิสาหกจิ

P1 ลกัษณะของรัฐวิสาหกิจ

ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเปนสิ่งสําคญัที่มผีลตอวิธีการดําเนินธุรกิจ และความทาทายที่สําคญัที่
รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู

P2 ความทาทายตอรัฐวิสาหกิจ

ก. สภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจ

ข. ความสมัพนัธระดับรัฐวิสาหกิจ

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

ข. บริบทเชิงกลยุทธ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
 
บริบทของรัฐวิสาหกจิ แสดงภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ไดแก สภาพแวดลอมในการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกจิ ความสัมพันธที่สําคัญของรัฐวิสาหกจิ สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ บริบทของรัฐวิสาหกจิแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจ
รัฐวิสาหกจิ ในการพิจารณารายงานวธีิการและผลการดําเนินงาน ผูประเมินจะใชบริบทของรัฐวิสาหกจิเพื่อ
สรางความเขาใจสิ่งที่รัฐวิสาหกิจเห็นวามีความสําคัญรวมทั้งเพื่อช้ีนําและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลที่
รัฐวิสาหกจินําเสนอในหวัขอในหมวด 1-7 

บริบทของรัฐวิสาหกจิชวยใหรัฐวิสาหกิจเขาใจเกีย่วกับปจจัยภายในและภายนอกซึ่งกําหนด
สภาพแวดลอมในการดําเนนิงาน ซ่ึงไดแกพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สภาพแวดลอมในการแขงขันและความทา
ทายเชิงยุทธศาสตร มีผลกระทบตอแนวทางการตัดสินใจในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน ชวยใหเขาใจได
ดีขึ้นในสภาพของการดําเนนิงาน ความตองการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของธุรกิจ ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคตและความยั่งยืนของรฐัวิสาหกจิ ความจําเปน โอกาสและขอจํากัดที่สงผลตอระบบการจัดการผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกจิ 

บริบทของรัฐวิสาหกจิมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจาก 
 เปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมทีสุ่ดในการประเมินองคกรดวยตนเอง และการเขยีนรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 ชวยระบุขอมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป และมุงเนนที่คําถามดานการดาํเนินการ รวมทั้งผลลัพธดวย 
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 ผูประเมินใชบริบทของรัฐวิสาหกิจนีใ้นการประเมินองคกร เพื่อจะไดเขาใจรัฐวิสาหกิจ และส่ิงที่
รัฐวิสาหกจิเหน็วามีความสําคัญ (รัฐวิสาหกิจจะถูกประเมินตามเกณฑที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม 
ความสัมพันธ อิทธิพล และความทาทายของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแสดงไวในบริบทของรัฐวิสาหกจิ)  

 อาจนําบริบทของรัฐวิสาหกจิมาใชเพื่อประเมินตนเองในระยะแรก ซ่ึงหากพบวา หัวขอใดมีขอมลู
ที่ขัดแยงกัน ไมมีขอมูลหรือมีนอย ก็ไมจําเปนตองประเมนิตอไป และสามารถใชหัวขอเหลานี้ใน
การวางแผนปฏิบัติการตอไปได 

บริบทของรัฐวิสาหกจิมีองคประกอบในการนําเสนอ 2 สวนคือ 1. ลักษณะสําคัญของรัฐวิสาหกจิ 
(Organizational Description) และ 2. ความทาทายตอรัฐวสิาหกิจ (Organizational Challenges) 

 
1. ลักษณะของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Description)  

จุดประสงค 

หัวขอนีก้ลาวถึงคุณลักษณะและความสัมพันธที่สําคัญที่สงผลตอลักษณะสภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งระบบการกํากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การกําหนดสภาพของรัฐวิสาหกจิและ
สําหรับการตอบคําถามของเกณฑในหมวด 1-7 

ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการปฎิบัติภารกิจของรัฐวิสาหกิจ และความสัมพันธที่สําคัญกับลูกคา 
ผูรับบริการ ผูสงมอบ คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตอบคําถามตอไปนี ้

ก. สภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Environment) 
(1)  รัฐวิสาหกจิมภีารกิจอะไรบาง และมีผลิตภัณฑหลักตามภารกิจดังกลาวอะไรบาง กลไกที่

รัฐวิสาหกจิใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคาและผูรับบริการคืออะไร 
(2)  วัฒนธรรมองคกรคืออะไร จุดประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของรัฐวิสาหกิจที่ได

ประกาศไวคืออะไร 
(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเปนอยางไร มีการจําแนกบคุลากรหรือพนักงานออกเปนกลุมและ

ประเภทอยางไร กลุมเหลานีม้ีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง มีการศึกษา
ระดับใด ความหลากหลายของบุคลากรและภาระงานในรัฐวิสาหกิจ กลุมที่จัดตั้งใหทําหนาที่
ตอรองกับรัฐวสิาหกิจ ผลประโยชนสําคัญ และขอกําหนดพิเศษดานสขุภาพและความปลอดภัยมี
อะไรบาง 

(4)  รัฐวิสาหกจิมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญอะไรบาง 
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(5) รัฐวิสาหกจิดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับอะไรบาง กฎระเบียบ
ขอบังคับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนดเกีย่วกับการรับรองระบบงาน การ
รับรอง หรือขอกําหนดดานการจดทะเบียน มาตรฐานอตุสาหกรรมที่เกี่ยวของ และกฎระเบยีบ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การเงิน และผลิตภัณฑ ที่บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจมีอะไรบาง 

 
ข. ความสัมพนัธระดับองคกร (Organizational Relationships) 

(1)  โครงสรางองคกร และระบบการกํากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเปนอยางไร ความสัมพนัธดานการ
กํากับดแูลและการรายงานระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่
กํากับดแูลเปนอยางไร  

(2)  กลุมลูกคา กลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี และสวนตลาดที่สําคัญของรัฐวิสาหกจิ
ภายใตภารกจิหลักคืออะไร กลุมดังกลาวมคีวามตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ และการปฏิบัติการ ความแตกตางในความตองการและความคาดหวังของแต
ละกลุมมีอะไรบาง 

(3)  ประเภทของผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ และตวัแทนจาํหนายที่สําคญัคือใคร บทบาทของผูสง
มอบ คูคา คูความรวมมือ และผูจัดจําหนายในระบบงาน กระบวนการผลิต และการสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญคืออะไร พวกเขามีบทบาทอยางไรในกระบวนการสรางนวัตกรรม
ของรัฐวิสาหกจิ ความตองการที่สําคัญที่สุดของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของรัฐวิสาหกจิ
คืออะไร 

(4)  ความสัมพันธในลักษณะการเปนคูคากับผูสงมอบและกบัลูกคาที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
กลไกการสื่อสารระหวางกันภายใตภารกจิหลักเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ    

1  ผลิตภัณฑหลักของรัฐวิสาหกิจ [1.ก  (1)] ใหนับรวมสินคาและบริการหลักของหนวยธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนใหญดวย  ในขณะที่

รัฐวิสาหกิจบางแหงมีสินคาและบริการ   อาจอยูในรูปแบบของโปรแกรม  หรือโครงการ  และบริการก็ได 
2 กลไกในการสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคา [1.ก (1)] อาจสงมอบโดยตรง ผานตัวแทนจําหนาย ผูจัดจําหนาย คูความรวมมือ หรือชองทางผานคูคา 
3  ลูกคาและผูรับบริการ [1.ก  (1)] หมายถึงผูใชและผูที่คาดวาจะใชผลิตภัณฑ โปรแกรม และบริการ  
4 กลุมบุคลากรหรือกลุมพนักงานและสวนของบุคลากร (รวมถึงกลุมที่ทําหนาที่เจรจาตอรองตางๆ) [1.ก  (3) ] อาจจัดแบงตามประเภทของการ

จางงาน  หรือความสัมพันธดานการรายงานตามสัญญาจาง  ทําเลที่ตั้ง การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  สภาพแวดลอมในการทํางาน  
นโยบายที่ใหความสําคัญตอครอบครัวพนักงาน หรือปจจัยอื่นๆ 

5  มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ [1.ก  (5)] อาจรวมถึงจรรยาบรรณและคูมือนโยบายในอุตสาหกรรมนั้นๆ  และแนวปฏิบัติตามนโยบาย  คําวา  
“อุตสาหกรรม” ที่ใชในเกณฑ หมายถึง  สวนอุตสาหกรรมซึ่งรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู  

6 ความสัมพันธดานการกํากับดูแลและการรายงาน  [1.ข  (1)] อาจรวมถึงความสัมพันธกับหนวยงานราชการหลัก  หรือแหลงเงินทุนอื่นๆ 
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7 สวนตลาด [1.ข (2)] อาจแบงตามสายหรือคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ ภูมิศาสตร ชองทางการจัดจําหนาย ขนาดธุรกิจ หรือปจจัยอื่นๆ ที่
สําคัญตอรัฐวิสาหกิจในการจําแนกคุณลักษณะของตลาดที่เกี่ยวของ 

8  ความตองการของกลุมลูกคาและผูรับบริการ [1.ข (2)] อาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียต่ํา ความปลอดภัย การปองกันภัย การ
ใหสวนลด การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส การตอบสนองอยางรวดเร็ว และการบริการหลังการขาย  พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อาจรวมถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  
และการแสดงบทบาทในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ  ความสามารถในการแขงขัน  การประสานกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  เปนตน 

9  กลไกการสื่อสารตางๆ [1.ข (4)] ควรเปนลักษณะสองทิศทาง และอาจกระทําในลักษณะของการพบปะโดยตรง อีเมล การติดตอผานเวบ  หรือ
ทางโทรศัพท รัฐวสิาหกิจอาจเปลี่ยนแปลงกลไกเหลานี้ตามการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด ลูกคา  หรือผูมีสวนไดเสีย 

 

ขอสังเกต 
• การใชคําตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พันธกิจ” และ “คานิยม” มีความแตกตางกันไปตามแตละรัฐวิสาหกิจ บางรัฐวิสาหกิจอาจไมใช

คําเหลานี้เลยหรือใชหลายคํา อยางไรก็ตาม  รัฐวิสาหกิจควรมีความเขาใจทีช่ัดเจนถึงสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอรัฐวสิาหกิจ  เหตุผลของการดํารงอยู
ของรัฐวิสาหกิจ และจุดที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหรัฐวิสาหกิจกาวไปถึงในอนาคต ความชดัเจนในเรื่องนี้จะทาํใหรัฐวิสาหกิจตัดสินใจ
เชิงกลยุทธที่มีผลตออนาคตของรัฐวสิาหกิจ  และนําการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ 

• สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคบัที่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติสงผลใหมีขอกําหนด  และวิธีการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ความเขาใจในเรื่อง
เหลานี้มีความสําคญัในการตัดสินใจในการปฏิบัติการและในเชิงกลยุทธ นอกจากนั้น ยังบงบอกไดวารัฐวิสาหกิจไดดําเนินการตามขอกําหนด
ขั้นต่ําของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่มีผลบังคับใชตอรัฐวิสาหกิจ หรือดําเนินการไดดีกวาขอกําหนดขั้นต่ํา ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐวสิาหกิจถือ
ปฏิบัติ 

• รัฐวิสาหกิจที่ดีมีระบบการกํากับดูแลที่กําหนดไวเปนอยางดีโดยมีความสัมพนัธในแงการรายงานระหวางกันอยางชัดเจน ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญ
ในการแจกแจงวา หนาที่ใดตองดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูง และโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและองคกรกํากับดูแล (ถามี) ความเปน
อิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมักเปนประเด็นพจิารณาที่สําคัญในโครงสรางระบบระบบการกํากับดูแลที่ดี 

• ผูสงมอบมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการตางๆ ที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ และในการรักษาหรือทําใหมีความไดเปรียบเชงิแขงขัน
อยางยั่งยืนของรัฐวสิาหกิจ ความตองการของหวงโซอุปทานอาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุน จํานวนพนักงานที่ผัน
แปร ขีดความสามารถในการวิจัยและออกแบบ รวมทั้งการผลิตหรือบริการตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย 

 
2. ความทาทายตอรัฐวิสาหกจิ (Organizational Challenges) 

จุดประสงค 

หัวขอนีก้ลาวถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขันที่รัฐวิสาหกิจดําเนนิงานอยู ความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่
เผชิญ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนนิการและการเรียนรูของรัฐวิสาหกจิ จุดประสงคของหัวขอนี ้
คือ การทําความเขาใจความทาทายที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ และระบบการรักษาความไดเปรียบเชงิแขงขันอยาง
ยั่งยืน 

ใหอธิบายสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกจิ โดยตอบคําถามตอไปนี ้
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ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขนั (Competitive Environment) 
(1)  รัฐวิสาหกจิอยูในสถานะใด (Competitive Position) ในระดับการแขงขันของธุรกิจ ขนาดและ

การเติบโตของรัฐวิสาหกจิ เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดยีวกัน รวมทั้ง
จํานวนและประเภทของคูแขง/คูเทียบเปนอยางไรในระดบัการแขงขันดงักลาว 

(2)  ปจจัยหลักที่ทาํใหรัฐวิสาหกจิประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเทียบในระดับการ
แขงขันขางตนคืออะไร การเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลตอสถานะการแขงขันของ
รัฐวิสาหกจิคืออะไรบาง รวมถึงโอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือมีอะไรบาง  

(3)  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขนัที่สําคัญในอุตสาหกรรมเดยีวกันมีอะไรบาง 
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญจากอุตสาหกรรมอื่นมีอะไรบาง และอะไรเปนขอจํากัด (ถา
มี) ในการหาขอมูลเหลานั้น  

 
ข. บริบทเชิงยทุธศาสตร (Strategic Context) 

ภายใตภารกจิหลักขางตน มีความทาทาย และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานธุรกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกจิอะไรบางในระดับการแขงขันขางตน ความทา
ทายเชิงยุทธศาสตรที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของรัฐวิสาหกจิคืออะไร 

  
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Performance Improvement System) 

รัฐวิสาหกจิมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานใดบาง โดยรวมทั้งระบบการประเมินผลและการ
เรียนรูของรัฐวสิาหกิจ 

 
หมายเหตุ  

1  “ระดับการแขงขัน  ” [2.ก (1)] หมายถึง  สภาพการดําเนินธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจมีธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยจัดแบงตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร  อาทิ  

ระดับประเทศ  ระดับทวีป  หรือระดับโลก 
2 คําวา “ปจจัยหลัก” [2.ก (2)] อาจรวมถึงสิ่งที่สรางความแตกตางทางธุรกิจ เชน การเปนผูนําดานราคา การใหบริการออกแบบ อัตราของการ

สรางนวัตกรรม  ทําเลที่ตั้งที่ใกลกับลูกคา ความสามารถในการเขาถึง รวมถึงการรับประกันและทางเลือกดานผลิตภัณฑ  
3  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบ (2. ข) อาจเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ  การดําเนินงาน  อุตสาหกรรม  โลกาภิวัฒน  หวง

โซคุณคา และบุคลากร  
4  การปรับปรุงผลการดําเนินการ (2.ค) เปนมิติการตรวจประเมินมิติหนึ่งที่ใชในระบบการใหคะแนนเพื่อประเมินระดับการพัฒนาของแนวทาง

และการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติ คําถามนี้มุงหวังที่จะใหรัฐวิสาหกิจและผูประเมิน กําหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่จะใชในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจรวมถึงการใช EVM, Lean Enterprise System, Six Sigma, มาตรฐาน ISO 9000:2000 
หรือเคร่ืองมืออื่นๆ ในการปรับปรุงกระบวนการ 
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ขอสังเกต 
• ความรูในเรื่องจุดเดน จุดเปราะบาง และโอกาสในการปรับปรุงและการเติบโตของรัฐวิสาหกิจ มีความจําเปนอยางยิง่ตอความสําเร็จและความ

ยั่งยืนของธุรกิจ ดวยความรูนี ้รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนด 
o ผลิตภัณฑ  โปรแกรมที่นําเสนอ  กระบวนการ  สมรรถนะ  และปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินการ  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ 
o สิ่งที่ทําใหรัฐวิสาหกิจแตกตางจากคูแขง 
o สิ่งที่ชวยใหรัฐวิสาหกิจรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันไดอยางยั่งยืน 

• ความเขาใจในคูแขง จํานวนราย และคณุลักษณะที่สําคัญของคูแขง เปนสิ่งจาํเปนในการกําหนดวาอะไรเปนความไดเปรียบเชิงแขงขนัของ
รัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมและตลาด รัฐวิสาหกิจที่ดีมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในสภาพแวดลอมดานการแขงขันในปจจุบัน รวมถึงปจจัยตางๆ ที่
มีผลตอการผลดําเนินการประจําวัน และปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินการในอนาคต 

• แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันอาจรวมถึงวารสารของอุตสาหกรรมและสิ่งตีพิมพอื่น กิจกรรมการจัดระดับเทียบเคยีง รายงาน
ประจําป  การประชุม (Conference) เครือขายในทองถิ่น และสมาคมการคาตางๆ 

• การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในตลาดที่มีการแขงขันสูง หมายความวา รัฐวิสาหกิจกําลังเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธหลายประการที่สงผล
ตอความสามารถในการรักษาระดับผลการดําเนินการและตําแหนงในการแขงขันของรัฐวิสาหกิจ ความทาทายเหลานี้ อาจรวมถึงตนทุนการ
ดําเนินงาน (เชน วัสดุ แรงงาน หรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร) การขยายหรือหดตัวของตลาด การควบรวมหรือครอบครองกิจการทั้งโดย
รัฐวิสาหกิจและโดยคูแขง สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของอุปสงคและเศรษฐกิจขาลงทั้งระดับทองถิ่นและระดับโลก วงจรธรรมชาติ
ของอุตสาหกรรม การนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมหรือทดแทนซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี sรือการมีคูแขงใหมเขาสูตลาด 
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจอาจเผชิญกับความทาทายที่เกี่ยวกับการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว 

• ความทาทายที่มคีวามสําคัญอยางตอรัฐวิสาหกิจ คือ การไมไดเตรียมการในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางฉีกแนว  ซึ่งคุกคามตอตําแหนง
ในการแขงขันหรือตลาดของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางเฉียบพลันดังกลาว เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล
ที่มาแทนที่เคร่ืองพมิพดีด โทรศัพทมือถือที่ทาทายโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ เคร่ืองโทรสารที่แยงธุรกิจจากบริการสงเอกสารขามคืน 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ทาทายวิธีการติดตอตางๆ ทุกประเภท ปจจุบัน รัฐวิสาหกิจตองตรวจสอบสภาพแวดลอม  ทั้งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อคนพบความทาทายเหลานั้นใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

• ประเด็นหนึ่งในหลายๆ ประเด็นที่รัฐวสิาหกิจเผชิญอยูในปจจุบัน คือ การจัดการ การใช  การประเมิน และการแลกเปลี่ยนองคความรูของ
รัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง รัฐวิสาหกิจที่ดีไดใชประโยชนจากสินทรัพยทางความรูจากบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบ คูความรวมมือ และคูคา 
ซึ่งรวมกันผลักดันใหเกิดการเรียนรูและการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
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หมวด 1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ (Leadership - 120 คะแนน) 

 

1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ

1.1 การนําองคกรรัฐวิสาหกจิโดยผูนําระดับสูง

อธิบายการดําเนินการที่ผูบริหารระดับสงูใชในการนํา
ทิศทางและทําใหรัฐวสิาหกิจเกิดความยั่งยืน รวมทั้ง
อธิบายการดําเนินการที่ผูบริหารระดับสงูสือ่สารกับ
พนักงาน และกระตุนใหมีผลการดําเนินงานที่ดี

1.2 การกํากับดูแลที่ดีและความรับผดิชอบตอประเทศ
และสงัคม

อธิบายระบบการกํากับดูแลที่ดี การดําเนินการเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบตอประเทศและสงัคม และพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมและเปนองคกรที่ดีในสงัคม

ก. วสิยัทัศนและคานิยม ก. การกํากับดูแลที่ดีของรัฐวสิาหกิจ

ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฏหมายและมีจริยธรรมข. การสือ่สารและผลการดําเนินการของรัฐวสิาหกิจ

ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนท่ีสําคัญ  
 

จุดประสงค  

 หมวดการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ กลาวถึงวิธีการที่ผูบริหารระดับสูงชี้นําและทําใหรัฐวิสาหกิจยั่งยนื การ
กําหนดวิสัยทศัน คานิยม และผลการดําเนินการที่าดหวัง โดยใหความสําคัญกับวิธีการสื่อสารกับบุคลากร การ
พัฒนาผูบริหารในอนาคต การวัดผลการดาํเนินงานในระดับรัฐวิสาหกิจ และการสรางบรรยากาศที่สงเสริมให
เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและผลการดําเนินการที่ด ีหมวดนีย้ังกลาวถึงระบบการกาํกับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ 
และวิธีการที่ทาํใหมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและการเปนองคกรที่ดีของประเทศและสงัคม 

 
1.1   การนําองคกรรัฐวิสาหกิจโดยผูบริหารระดับสูง (Senior Leadership)                   กระบวนการ             

(70 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

 ใหอธิบายความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง และวิธีการที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดและสื่อสาร
วิสัยทัศน คานยิมของรัฐวิสาหกิจ และปฏบิัติตามคานิยมนั้น รวมทั้งอธิบายการปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูง
ในการสรางและรักษาใหรัฐวิสาหกจิมีผลการดําเนนิการที่ดีอยางยั่งยืนดวยการมุงเนนธุรกิจและลกูคา และการมี
ระบบการกํากบัดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกจิโดยตอบคําถามตอไปนี ้
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ก. วิสัยทัศนและคานิยม 
(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกําหนดวิสัยทศันและคานยิมสําหรับภารกิจหลักของ

รัฐวิสาหกจิ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการถายทอดวิสัยทัศนและคานยิม โดยผาน
ระบบการนําองคกรไปยังพนกังาน ผูสงมอบและคูคาที่สําคัญ ลูกคา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืนๆ เพื่อนําไปปฏิบัติ ผูบริหารระดับสูงมกีารปฏิบัติอยางไรที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยม
ของรัฐวิสาหกจิ 

(2) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมและบังคับให
มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจรยิธรรม และทาํใหบรรลุผล 

(3) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรที่มีความยั่งยืน 
ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร นวัตกรรม การเปนผูนําที่พรอม
แขงขันหรือการเปนผูนําที่เปนแบบอยางดานผลการดําเนนิการ และความคลองตัวของ
รัฐวิสาหกจิ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้ง
ในระดบัองคกรและบุคลากร ผูบริหารระดบัสูงมีสวนรวมโดยตรงอยางไรในการวางแผนสืบ
ทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนําในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ  

 
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และการสรางความผูกพันกับพนักงานทกุคน
ทั่วทั้งองคกรผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารที่ตรงไป 
ตรงมาและเปนไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองคกร ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรใน
การสื่อสารการตัดสินใจที่สําคัญ ผูบริหารระดับสูงมบีทบาทอยางจริงจังในเรื่องการใหรางวัล
และการยกยองชมเชยบุคลากรอยางไร เพื่อเสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ด ี รวมทั้งการ
มุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการดําเนินธุรกิจ และการบรรลุภารกิจ  

(2)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการทําใหเกิดการมุงเนนการปฏบิัติการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกจิ ปรับปรุงผลการดําเนนิการ และบรรลุวิสัยทัศน ผูบริหารระดับสูง
ทบทวนตวัวดัอะไรเปนประจําเพื่อทําใหทราบถึงส่ิงที่ตองดําเนินการ ในการคาดคะเนผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกจินัน้ ผูบริหารระดับสูงคํานึงถึงการมุงเนนการสรางคุณคาและทําใหเกิด
ความสมดุลของคุณคาระหวางลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นอยางไร 
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หมายเหตุ 

1  ผูบริหารระดับสูงไดแก  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  และผูบริหารระดับสูงที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด  รวมทั้งความสัมพนัธ

ระหวางผูบริหารเหลานี้ 
2 วิสัยทัศนขององคกร [1.1 ก  (1)] ควรเปนตัวกําหนดบริบทของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 

2.2 โดยมีการใชขอมูลหลักประกอบในการกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ  อาทิ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล กรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  แนวนโยบายของผูถือหุน  

3 องคกรที่มีความยั่งยืน [1.1 ก  (3)] เปนองคกรที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนทางธุรกิจในปจจุบัน รวมทั้งมีความคลองตัวและการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตรที่ทําใหองคกรมีความพรอมตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจและตลาดในอนาคต ในที่นี้แนวคิดเรื่องนวัตกรรม รวมถึง
นวัตกรรมทั้งดานเทคโนโลยีและการบริหารองคกรที่จะทําใหรัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จในอนาคต รัฐวิสาหกิจที่มีความยั่งยืน ตองคํานึงถึง
สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยสาํหรับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสยีอื่น 

4 การมุงเนนที่การปฏิบัติการ [1.1 ข (2)] ตองคํานึงถึงบุคลากร  ระบบงาน  และสินทรัพยที่จับตองได (Hard Assets) ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภาพที่ดําเนินการอยู ซึ่งอาจบรรลุไดโดยการลดของเสียหรือลดรอบเวลา และอาจใชเทคนิคตางๆ อาทิ EVM, BSC, Six Sigma, 
Lean และการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ 

5  ผลลัพธการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจควรรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.6 
 

ขอสังเกต 
• จุดมุงเนนของหัวขอนี้ คือ บทบาทสําคัญของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดคานิยมและทิศทางสําหรับภารกิจหลัก  การสื่อสาร การสรางคุณคา

และทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และการทําใหเกิดการมุงเนนของรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติการตางๆ  
ความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจตองอาศัยการมุงเนนอนาคต  และความมุงมั่นตอทั้งการปรับปรุงนวัตกรรมและความยัง่ยืนของรัฐวิสาหกจิเปนสําคัญ 
ซึ่งตองอาศัยการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการใหอํานาจในการตัดสินใจ ความคลองตัว และการเรียนรู 

• ในรัฐวิสาหกิจที่ไดรับความเชื่อถือสูง ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นในการพัฒนาผูบริหารในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการใหรางวัลและ
ยกยองชมเชยในการอุทิศตนของบุคลากร รวมถึงการมีสวนรวมโดยตรงในการพัฒนาผูบริหารในอนาคต การวางแผนสืบทอดตําแหนง และมี
สวนรวมในโอกาสตางๆ  ที่มีการยกยองชมเชยบุคลากร และในงานเลี้ยงแสดงความยินดขีองบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาผูบริหารในอนาคต
อาจรวมถึงการสอนและการแนะนําอยางใกลชิด หรือการมีสวนรวมในหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร 

 
 
1.2    การกํากับดูแลท่ีดีและความรับผดิชอบตอประเทศชาติและสงัคม (Governance and 

National Responsibility)                                                                                        

กระบวนการ   
(50 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายระบบการกํากับดแูลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ และอธิบายการดําเนนิการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอประเทศชาติและสังคม และทําใหมัน่ใจวาทุกคนในรัฐวิสาหกจิไดปฏิบัติตามกฎหมาย แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และเปนองคกรที่ดใีนสังคม โดยตอบคําถามตอไปนี ้
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ก. การกํากับดูแลท่ีดีของรัฐวสิาหกิจ 
(1) รัฐวิสาหกจิทบทวนและทําใหประสบความสําเร็จอยางไรเกี่ยวกับปจจัยสําคัญเหลานี้ในระบบ

การกํากับดแูลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
 บทบาท การปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ความรับผิดชอบตอการจัดการของผูบริหารระดับสูง 
 ความรับผิดชอบดานการเงนิ 
 ความโปรงใสในการปฏิบัตกิาร รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ และ
นโยบายในการเปดเผยตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ  

 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอสิระ 
 การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและผูถือหุน  

(2)  รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง
ผูบริหารสูงสุด รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดาํเนินการของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใชผลการทบทวนผล
การดําเนนิการเหลานี้ไปพัฒนาตอและปรบัปรุงประสิทธิผลของการนําองคกรของผูบริหารแตละ
คนและของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบการนําองคกรตอไปอยางไร  

 
ข. พฤติกรรมท่ีปฏิบัตติามกฎหมายและมจีริยธรรม  

(1) รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยางไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิง
ลบตอสังคม รัฐวิสาหกิจไดคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑ 
บริการ และการปฏิบัติการ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตอยางไร รัฐวสิาหกิจมีการเตรียมการเชิง
รุกในประเด็นดังกลาวรวมถึงการใชกระบวนการทีใ่ชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม
อยางไร รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคที่สําคัญอะไร เพื่อใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดหรือดีกวา และรัฐวิสาหกจิมีกระบวนการ ตัววัด และ
เปาประสงคที่สําคัญอะไรเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ บริการ และการ
ปฏิบัติการขององคกร 

(2)  รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยางไรในการสงเสริมและทําใหมัน่ใจวามีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการ
ปฏิสัมพันธทุกกรณ ี มีกระบวนการ และตัววัดหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญอะไรที่สงเสริมและตรวจ
ติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในโครงสรางธรรมาภิบาล และทัว่ทัง้รัฐวิสาหกจิ รวมถึงการ
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ปฏิสัมพันธกับลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสยีอ่ืน รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการตรวจ
ติดตามและดําเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรม 

 
ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนท่ีสําคัญ (Corporate Social Responsibility) 

(1) รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ที่สัมพันธกับ
ธุรกิจของรัฐวสิาหกิจ รัฐวิสาหกิจมวีิธีการอยางไรในการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
ประเด็นการพฒันาประเทศทั้งทางตรงและทางออม  รวมทั้งดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางไร
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้น ผูนําระดับสูงแสดงบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางไร 

(2) รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทีสํ่าคัญตอ
รัฐวิสาหกจิอยางจริงจัง รัฐวิสาหกิจมวีิธีการอยางไรในการระบุชุมชนทีสํ่าคัญตอรัฐวิสาหกิจ 
และใหรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและสนับสนนุชุมชนนั้นๆ ใหระบุชุมชนดังกลาว ผูนําระดับสูง
รวมมือกับบุคลากรในการพฒันาชุมชนนัน้อยางไร 

 
หมายเหตุ 

1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ [1.2 ก  (1)] พิจารณาจากการแสดงออกถึงบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ    

ตามหลักเกณฑการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
2  ควรรวมความโปรงใสในการปฏิบัติการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ [1.2 ก  (1)] ไวในกระบวนการควบคุมภายในของระบบการกํากับดูแลที่

ดี   
3 การประเมินผลการดําเนินการของการนําองคกร [1.2 ก  (2)] สามารถใชขอมูลที่ไดจากการประเมินโดยผูรวมงานและผลการทบทวนผลการ

ดําเนินการของผูบริหารอยางเปนทางการ (5.1.ข.) รวมทั้งใชขอมูลปอนกลับและผลสํารวจของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่ทําอยาง
เปนทางการหรือไมเปนทางการ  

4 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม [1.2 ข (2)] อาจรวมถึงอัตราสวนของกรรมการอิสระของรัฐวิสาหกิจ  ตัววัดที่แสดง
ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับผูถือหุนและผูไมไดถือหุน การรายงานกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรมและการตอบสนองตอกรณีเหลานั้น ผล
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตอจริยธรรมขององคกร การใชสายดวนขอมูลจริยธรรม รวมทั้งผลการทบทวนและการตรวจสอบดาน
จริยธรรม ซึ่งอาจรวมถึงหลักฐานวามีนโยบาย  การฝกอบรมบุคลากร  และระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนและการใช
เงินกองทุนอยางเหมาะสม  

5 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  [1.2 ค (1)] หมายถึง  การแสดงบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดาน
ใดดานหนึ่งเทาที่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวของ สวนผลลัพธของผลดําเนินการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  ควรรายงานในหัวขอ  7.6 

 6 ควรนําเร่ืองความรบัผิดชอบตอสังคมในประเด็นที่มีผลตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจไปประกอบในการจัดทํากลยุทธ (หัวขอ 2.1) และในการ
จัดการกระบวนการ (หมวด 6) ดวย ควรรายงานผลลัพธที่สําคัญ เชน ผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมโดยใช Green Technology หรือวิธีอื่นๆ หรือกิจกรรมการอนุรักษไวในหัวขอผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ  (หัวขอ 7.6) 

7  การสนับสนุนชุมชนในดานตางๆ ที่รายงานไวในประเด็นพิจารณา [1.2 ค (2)] อาจรวมถึงความพยายามในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ทองถิ่นในดานการใหการบริการ การศึกษา  และสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม รวมถึงกิจกรรมความรวมมือที่จะรักษาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และดานการสงเสริมงานชางฝมือ ธุรกิจ หรือสมาคมวิชาชีพตางๆ 
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8  หัวขอ 1.2 ไมครอบคลุมถึงสุขอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากร จึงควรอธิบายเรื่องนี้ในหัวขอ 5.2 

ขอสังเกต  
• ขอกําหนดเกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจนั้น  จะเนนถึงความจําเปนที่รัฐวิสาหกิจจะตองมีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือที่ปรึกษาที่

สํานึกรับผิดชอบ มีความรูความเขาใจ และรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น มีการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี  และสนับสนุนใหคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตระหนักถึงบทบาท  หนาที่  
โดยเฉพาะการกําหนดใหมีทิศทาง  กลยุทธ นโยบาย  และเปาหมาย การดําเนินงานที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
และสนับสนุน  แกไข ปญหาอุปสรรคตางๆ  รวมทั้งการสรางความมั่นใจในความพอเพยีงของระบบงานที่สําคัญและจําเปน ไดแก  ระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  เปน
ตน    

• ในการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคญั) รวมผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจที่อยูในตลาดหลักทรัพย  และที่ไมอยูในตลาด
หลักทรัพย  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีอิสระในการทําหนาที่ทบทวนและตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ และยังมีหนาที่ในการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินการของผูบริหารสูงสุด 

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยจัดใหมีระบบ
และการรายงานผลการดําเนินงานทั้งดานการเงินและที่ไมใชการเงินที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตางๆ  เพื่อมอบอํานาจที่เหมาะสม  ในการชวยเหลือ สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ  โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่สําคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกรัฐวิสาหกิจในที่ประชุมคณะกรรมการ
อยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในสวนของวาระเพื่อพิจารณา และวาระเพื่อทราบเฉพาะการดําเนินงานที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ  เชน  การดําเนินงาน
ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย หรือมีปญหา /อุปสรรค  เปนตน 

• รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศดานการเงิน  และมิใชการเงินที่สําคัญขององคกร เชน รายงานประจําป  ขอมูลโครงการ
ลงทุนที่สําคัญ การจัดซื้อจัดจาง  การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ) ถามี  (แผนงานที่สําคัญ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงินที่สําคัญ เปนตน  ใน  Website ของรัฐวิสาหกิจอยางครบถวน  
ถูกตอง  และทันกาล 

• การประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เพื่อหาประเด็นสําคัญที่กรรมการควรจะปรับปรุงแกไข และนําไปสูการดําเนินการ
แกไขประเด็นสําคญัเหลานั้น  ดังนั้น  การประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจะสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่  ปญหา/
อุปสรรค  ขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงคและ
หลักเกณฑของการประเมินที่ระบุไวอยางชัดเจน  การดําเนินการจริง  และการใชประโยชนจากผลการประเมินตามวัตถุประสงคที่ระบไุว  

• การประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการ
องคกรดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

• องคประกอบในการจัดการและปรับปรุงผลการดําเนินการ คือ การดําเนินการเชิงรุกในดาน 
(1) ความจําเปนที่ตองมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
(2)  การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ 
(3)  ปจจัยเสี่ยงตางๆ   

เพื่อใหมั่นใจวารัฐวิสาหกิจจะมีผลการดําเนินงานที่ดี รัฐวิสาหกิจตองกําหนดตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมที่ผูบริหารระดับสูงใชในการ
ติดตามการทบทวนผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจควรไวตอประเด็นที่สาธารณชนเปนกังวล ไมวาเร่ืองนั้นจะระบุไวในกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับปจจุบันหรือไมก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่เปนตัวอยางที่ดจีะมองหาโอกาสในการปฏิบัติใหเหนือกวาขอกําหนดและมุงเนน
ความเปนเลศิในพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

• รัฐวิสาหกิจควรเตรียมประเด็นที่สาธารณะกังวล  อาจรวมถึงตนทุนของผลิตภัณฑ แผนงาน  โปรแกรม  และบริการอยางทันเหตุการณและเทา
เทียมกัน รวมทั้งทัศนคติตอรัฐวิสาหกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรของสาธารณะ 
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• หัวขอนี้กลาวถึงการใชกระบวนการที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจรวมถึงการใช  Green T echnologies การใชสารเคมีที่
มีน้ําเปนตัวกลางทดแทนสารเคมีอันตราย  การอนุรักษพลังงาน  การใชแหลงพลังงานที่สะอาดกวา  หรือการนําผลผลิตพลอยไดหรือของเสีย
กลับมาใชใหม 

• ความรับผิดชอบตอสังคมมีความหมายมากกวาการมุงเนนทําตามกฎระเบียบขอบังคับเทานั้น รัฐวิสาหกิจมีโอกาสในการแสดงบทบาทเปน
องคกรที่ดีในสังคม ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการสงเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาสังคมและประเทศ 

• ตัวอยางการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม รวมถึงความรวมมือกับโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อปรับปรุงการศึกษา ความรวมมือกับผู
ใหบริการดานสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงสุขอนามัยของชุมชนทองถิ่น โดยการใหการศึกษาและเปนอาสาสมัครเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข 
รวมทั้งความรวมมือในการมีบทบาทในการชักชวนสมาคมชางฝมือ สมาคมธุรกิจ และสมาคมวชิาชีพใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชน 
เชน การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพือ่เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  การปรับปรุงสิ่งแวดลอม เปนตน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning - 80 คะแนน)  
 

2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

2.1 การกําหนดยุทธศาสตร 2.2 การถายทอดยุทธศาสตรเพือ่นําไปปฏิบัติ

อธิบายวธิีการแปลงวตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไปสูแผน 
ปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการและตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัท่ี
สําคญัของผลการดําเนินการที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาดการณ
ผลการดําเนินการในอนาคตเปรียบเทียบกับตัววดัหรือ
ดัชนีช้ีวดัดังกลาว 

ก. การกําหนดยุทธศาสตร ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. การคาดการณผลการดําเนินการข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

อธิบายวธิีการกําหนดความทาทายและความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร วตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตร รวมถึงการ
ดําเนินการกับความทาทายและการสงเสริมความได 
เปรียบเหลานี้ ใหสรุปวตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคญั
และเปาประสงคท่ีเกี่ยวของ 

 
 
จุดประสงค 

หมวดการวางแผนยุทธศาสตรกลาวถึง การวางแผนเชิงยทุธศาสตรและการวางแผนปฏิบัติการ การ
ถายทอดเพื่อนาํแผนไปปฏิบตัิ วิธีการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวาแผนปฏิบัติการจะบรรลุผล
สําเร็จ วิธีการที่รัฐวิสาหกจิปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความสําเร็จและรักษา
ความยั่งยืน หมวดนีเ้นนวาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกจิในระยะยาวและสภาพแวดลอมดานการแขงขันเปน
ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญซ่ึงเปนองคประกอบที่จําเปนในการวางแผนของรัฐวิสาหกิจ 

ในขณะที่หลายองคกรมีความชํานาญในการวางแผนเชิงยทุธศาสตรมากขึ้นเรื่อยๆ แตความทาทายที่
สําคัญยังคงเปนเรื่องการนําแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ตลาดผลักดันใหรัฐวสิาหกิจตองมี
ความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดคิด หัวขอนีแ้สดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความจําเปนใน
การมุงเนนทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของรัฐวิสาหกิจ 
 
2.1    การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Development)  กระบวนการ          

(40 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

 ใหอธิบายวิธีการกําหนดความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
รวมถึงการดําเนินการกับความทาทายและการสงเสริมความไดเปรียบเหลานี้ ใหสรุปวตัถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่เกี่ยวของ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถายทอดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
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แผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏบิัติ การเปลี่ยนแปลงหากสถานการณเปลีย่นไป ตลอดจนวิธีการวดัผล
ความกาวหนาโดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Development) 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อตอบสนองตอภารกิจหลัก รวมทั้งความ

ทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรในแตละระดับการแขงขัน ขั้นตอนที่สําคัญของ
กระบวนการกาํหนดยุทธศาสตรมีอะไรบาง และผูเกีย่วของที่สําคัญมีใครบาง กระบวนการ
ดังกลาวสามารถระบุจุบอดที่อาจเกิดขึน้ไดอยางไร มีวิธีการอยางไรในการกําหนดความทาทาย
เชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบที่อธิบายไวในบริบทของรัฐวิสาหกจิขอ 2 กรอบเวลาของการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกรอบเวลา 
และทําใหกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับกรอบเวลาดังกลาว 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาไดนําปจจยัที่สําคัญตอไปนี้มาประกอบการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตร 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรัฐวิสาหกิจ 
 สัญญาณบงชี้แตเนิ่นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเทคโนโลยี ตลาด ความนิยมของ
ลูกคา การแขงขัน หรือสภาพแวดลอมดานกฎระเบยีบขอบังคับ 

 ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว 
 ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนเชิงยุทธศาสตร 

 
ข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

(1)  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐวิสาหกจิของภารกิจหลักตางๆ มีอะไรบาง ใหระบุ
ตารางเวลา(Roadmap) ที่จะบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น เปาประสงคที่สําคัญที่สุดของ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเหลานั้นมีอะไรบาง 

(2)  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตอบสนองความทาทายและความไดเปรยีบเชิงยุทธศาสตรในแตละ
ระดับการแขงขันอยางไร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตอบสนองตอโอกาสในการสราง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการ การดําเนินงาน และรูปแบบของธุรกิจอยางไร รัฐวิสาหกจิมี
วิธีการอยางไรเพื่อทําใหมัน่ใจวาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรทําใหเกิดความสมดุลระหวาง
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โอกาสกับความทาทายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งทําใหเกิดความสมดุลของความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  

1  คําวา "การกําหนดยุทธศาสตร " หมายถึง แนวทางของรัฐวิสาหกิจ (ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ) ในการเตรียมการสําหรับอนาคต การ

การกําหนดยุทธศาสตร อาจใชรูปแบบตางๆ ของการพยากรณ การคาดคะเน ทางเลือก สถานการณจําลอง ความรู  (ใหอานหัวขอ  4.2ข. เกี่ยวกับ
ความรูของรัฐวิสาหกิจ) หรือวิธีการอื่นที่ชวยใหเห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร การการกําหนดยุทธศาสตร อาจ
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูสงมอบ ผูจัดจําหนาย คูคา และลูกคาที่สําคญั  

 2  คําวา "ยุทธศาสตร" ควรตีความใหครอบคลุมอยางกวางๆ อาจเปนผลมาจากหรือนําไปสูสิ่งตอไปนี้ เชน ผลิตภัณฑใหม บริการใหม และตลาด
ใหม แนวทางตางๆ ที่สงผลตอการเพิ่มรายได รวมทั้งการครอบครองกิจการ เงินอุดหนุนและเงนิบริจาค  การขายธรุกิจ  การรวมธุรกิจและหา
พันธมิตรใหม รวมถึงการสรางความสัมพันธกับพนักงานใหม ยุทธศาสตรอาจมุงเนนการกาวไปสูการเปนผูสงมอบที่พึงประสงคของลกูคา การ
เปนผูสงมอบในตลาดของลูกคาที่สําคญั การเปนผูผลิตที่มีตนทุนต่ํา การเปนผูสรางนวัตกรรมในตลาด หรือการเปนผูผลิตหรือใหบริการแก
ลูกคาระดับบน หรือตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย รวมทั้งอาจเปนการมุงตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสาธารณะ  

3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรัฐวิสาหกิจ [2.1 ก  (2)] ควรครอบคลุมถึงปจจัยสําคญัทั้งหมดที่สงผลตอความสําเร็จในอนาคตของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงปจจัยดังตอไปนี ้(*) ไดแก  

 ความตองการ ความคาดหวัง และโอกาสในดานลูกคาและตลาด 
 โอกาสดานนวัตกรรม  และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง 
 ความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ  
 สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความสามารถของรัฐวสิาหกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงและองคกรในระดับที่เปรียบเทียบกันได 
 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ  
 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคัญอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอผลิตภัณฑและบริการของรัฐวิสาหกิจ 
และวิธีปฏิบัติการ รวมทั้งอัตราการสรางนวัตกรรม 

 ความจําเปนดานทรพัยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 
 ความสามารถในการใชความหลากหลายใหเปนประโยชน 
 โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยูไปใชกับผลิตภัณฑ บริการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญกวา 
 ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคับ เทคโนโลย ีและความเสีย่งอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 ความสามารถในการปองกันและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และอื่นๆ   
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือระดับโลก 
 ความจําเปน จุดแข็ง และจุดออนของคูคาและหวงโซอุปทาน 
 การเปลี่ยนแปลงขององคกรแม  
 ปจจัยอื่นๆ เฉพาะรฐัวิสาหกิจ  

4  ความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติตามแผนเชิงยุทธศาสตร [2.1 ก (2)] ควรคํานึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติตามแผน ซึ่งอาจแสดงใน
ลักษณะของความสามารถในการระดมทรัพยากรและความรูที่จําเปน และความคลองตัวของรัฐวิสาหกิจตามแผนสํารอง หรือกรณีที่สถานการณ
สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบัติการตามแผนใหมหรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไป 

5   วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตรที่ตอบสนองความทาทายและความไดเปรียบที่สําคัญ [2.1 ข (2)] อาจรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว การผลิตหรือ
ใหบริการตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย การใชสถานที่รวมกับลูกคาหลักหรือคูคา  ขดีความสามารถและอัตรากําลังของบคุลากร  การ
รวมทุน การผลิตในลักษณะ Virtual Manufacturing นวัตกรรมที่พัฒนาอยางรวดเร็ว การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000:2000 หรือ ISO 
14000 และการจัดการความสัมพันธกับผูสงมอบและลูกคาผานเครือขายเวบ็ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ การตอบ
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หัวขอ 2.1 ควรมุงเนนความทาทายและความไดเปรียบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จตอไป และเสริมใหผลการ
ดําเนินการโดยรวมของรัฐวิสาหกิจดีขึน้ 

6 หัวขอ 2.1 กลาวถึงยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจโดยรวม ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ เนื่องจาก
หัวขอนี้ไมครอบคลุมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ  และการบริการจึงควรอธิบายเรื่องนี้ในหัวขอ 6.1  

 

ขอสังเกต  
• หัวขอนี้มุงเนนใหการวางแผนเชิงยุทธศาสตรแสดงใหเห็นถึงการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร นโยบายของรัฐวิสาหกิจ  โดยมีการทบทวนแผน  

เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและปรับปรุงแกไขเมื่อจําเปน  และนําผลการดําเนินงานในอดีต  การวิเคราะหสภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอก 
การวิเคราะห  ประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  ปญหาอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไข  และนโยบายตางๆทีไ่ดรับ
มอบหมายหรือที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบ  รวมถึงการกําหนดเปาหมายที่สําคัญในการดําเนินงานที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบาย  โดยมี
การนําผูมีสวนไดเสียเชน รัฐบาล  กระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงการคลัง  เปนตน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนงานของรัฐวิสาหกิจ 

• แผนเชิงยุทธศาสตรควรประกอบไปดวย วิสัยทัศน ภารกิจหรือพันธกิจวัตถุประสงคหรือนโยบาย  ยุทธศาสตร  และเปาหมายหลัก  ทีช่ัดเจน  
ครบถวน  และมีความสอดคลองกัน แผนเชิงยุทธศาสตรไมวาจะครบระยะเวลาแลวหรือไม  ควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกลาวเพื่อใหทัน
ตอสถานการณปจจุบันเปนประจําทุกป  และควรใหความเห็นชอบกอนที่จะเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว   

• หัวขอนี้กําหนดใหมีขอมูลพื้นฐานของกระบวนการวางแผน รวมทั้งใหมีสารสนเทศที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพล ความเสี่ยง ความทาทาย และ
ขอกําหนดที่สําคัญอื่นๆ ที่อาจสงผลตอโอกาสและทิศทางในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ  โดยการมองการณไกลตามความเหมาะสมและความ
เปนไปไดจากมุมมองของรัฐวิสาหกิจ และอุตสาหกรรมหรือตลาด แนวทางนี้มุงหวังใหมีบริบทที่ครบถวนและเปนจริงสําหรับการจัดทํา
ยุทธศาสตรที่มุงเนนลูกคาและตลาดเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการโดยรวม 

• หัวขอนี้มุงหวังใหครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกประเภท สภาพการแขงขัน ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการวางแผน และแผนงาน ขอกําหนดนี้
กําหนดอยางชัดเจนใหมีพื้นฐานที่มุงเนนอนาคตเพื่อการปฏิบัติการ แตไมไดหมายความวาตองมีฝายวางแผน วงจรการวางแผนที่เฉพาะเจาะจง 
หรือวิธีการมองอนาคตดวยวิธีที่กําหนด แมวารัฐวิสาหกิจกําลังเสาะหาทางสรางโอกาสของธุรกิจใหมๆ ก็ยังจําเปนตองกําหนดและทดสอบ
วัตถุประสงคที่กําหนดและชี้นําการปฏิบัติการและผลการดําเนินการที่สําคัญอยางยิ่ง 

• หัวขอนี้เนนในเรื่องการเปนผูนําในการแขงขัน ซึ่งปกติขึ้นอยูกับการเติบโตของรายไดและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ การเปนผูนําในการ
แขงขันนั้นจําเปนตองมีภาพของอนาคต ซึ่งไมเพียงแคตลาดหรือสวนตลาดที่รัฐวิสาหกิจแขงขันเทานั้น แตตองรวมถึงวิธีการที่รัฐวิสาหกิจ
แขงขันดวย วิธีการที่รัฐวิสาหกิจแขงขันมีหลายทางเลือก และรัฐวิสาหกิจตองมีความเขาใจจุดออนและจุดแข็งของตนเองและของคูแขง รวมทั้ง
ความสามารถหลักของรัฐวิสาหกิจ ถึงแมวาไมมีการกําหนดกรอบเวลาอยางชัดเจน แตจุดเนนของหัวขอนี ้คือ การเปนผูนําในการแขงขันอยาง
ยั่งยืน 

• การคาดการณสภาพแวดลอมดานการแขงขันในอนาคตและสภาพแวดลอมของการรวมมือเปนสวนที่มีความสําคญัมากขึ้นเรื่อยๆ ในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร การคาดการณชวยใหคนพบและลดอุปสรรคในการแขงขัน ชวยลดเวลาในการตอบโต และชวยในการหาโอกาสตางๆ 
รัฐวิสาหกิจอาจใชรูปแบบตางๆ ของแบบจําลอง สถานการณจําลอง หรือเทคนิคและวิธีการพิจารณาอื่นๆ เพื่อคาดการณสภาพแวดลอมดานการ
แขงขันและความรวมมือ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของรัฐวิสาหกิจ ระดับความอิ่มตัวของตลาด ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และ
ตัวแปรของการแขงขัน (เชน ราคา หรือนวัตกรรม) 

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการพิจารณา  ทบทวนแผนการดําเนินงานทั้งในสวนของแผนเชิงยทุธศาสตร  
ซึ่งควรมีการทบทวนทุกป  และแผนการดําเนินงานประจําป  โดยมีการพิจารณา  ซักถาม  อภิปราย ขอขอมูลเพิ่มเตมิอยางจริงจังและกวางขวาง 
ตลอดจน  ควรมีขอเสนอแนะที่มีสาระสําคัญเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอรัฐวิสาหกิจ  และเพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณา
รายละเอียดของแผนงานไดอยางครบถวน  ทําใหแผนมีคุณภาพเพยีงพอ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจจัดใหมีกระบวนการในการพิจารณาแผน
เพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ  เชน การแตงตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานในเบื้องตน  การจัดประชุม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
พิจารณากําหนดทิศทางขององคกร เปนตน 
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2.2    การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ (Strategy Deployment)  กระบวนการ   
(40 คะแนน) 

  
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลา 
นั้น รวมทั้งวิธีการที่รัฐวิสาหกิจตรวจประเมินความกาวหนาเทยีบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อทําใหมัน่ใจวามีการ
ถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคใหสรุปแผนปฏิบัติการและตัววัดหรือดชันีช้ีวัดที่
สําคัญของผลการดําเนนิการที่เกี่ยวของรวมทั้งคาดการณผลการดําเนินการในอนาคตของรัฐวิสาหกจิ         
เปรียบเทียบกบัตัววดัหรือดชันีช้ีวัดดังกลาว  

 
ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต ิ

(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติทั่วทั้ง
รัฐวิสาหกจิเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเปนผลจากแผนปฏิบตัิการนี้จะคงอยูอยางยั่งยืน 

(2) รัฐวิสาหกจิทําอยางไรใหมัน่ใจวามีทรัพยากรดานการเงนิและดานอื่นๆ เพียงพอตอการ
สนับสนุนใหบรรลุแผนปฏิบัติการ รัฐวิสาหกิจมวีิธีการจัดสรรทรัพยากรเหลานี้อยางไรเพื่อให
บรรลุแผน รัฐวิสาหกจิประเมินความเสี่ยงดานการเงนิและดานอื่นที่เกีย่วกับแผนดังกลาวอยางไร 
รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการสรางความสมดุลของทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวามีทรัพยากร
เพียงพอทีจ่ะบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน  

(3)  ในกรณีที่สถานการณสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบัติการอยางรวดเรว็ตามแผน
ใหม รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการจดัทําและการถายทอดแผนปฏบิัติการที่ปรับเปลี่ยนไป
เพื่อนําไปปฏบิัติ 

(4)  แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทีสํ่าคัญของรัฐวิสาหกิจมีอะไรบาง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญตามแผนในผลิตภณัฑและบริการ รวมทั้งลูกคาและตลาด รัฐวสิาหกิจจะ
ปฏิบัติอยางไรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

(5)  แผนดานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่ทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัติการทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาวบรรลุมีอะไรบาง รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรใหแผนดงักลาวตอบสนองตอ 
ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึ้นเกีย่วกับความจําเปนดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
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(6)  ตัววดัหรือดัชนีช้ีวัดผลการดาํเนินการที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการมี
อะไรบาง รัฐวิสาหกิจมวีิธีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบัติ
การเสริมสรางใหรัฐวิสาหกิจทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน รัฐวิสาหกจิมีวธีิการ
อยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลดังกลาวครอบคลุมหนวยงานที่สําคัญและผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด 

  
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ

การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาวของ
รัฐวิสาหกจิตามตัววดัหรือดชันีช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ระบุไวในขอ 2.2 ก.(5) มีอะไรบาง 
รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการคาดการณผลการดําเนนิการ ผลการดําเนินการที่คาดการณไวของ
รัฐวิสาหกจิเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิการที่คาดการณไวของคูแขงหรือองคกรใน
ระดับที่เปรียบเทียบกนัได ผลการดําเนินการที่คาดการณไวนัน้เปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
เทียบเคียงที่สําคัญ เปาประสงค และผลการดําเนินการที่ผานมา (*) รัฐวสิาหกิจมวีิธีการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวา การดําเนินการมีความกาวหนาตามที่คาดการณไว หากมีความแตกตางระหวางผลการ
ดําเนินการปจจุบันหรือที่คาดการณไวเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขง หรือองคกรที่เปรียบเทียบ รัฐวิสาหกิจ
มีวิธีการอยางไรในการตอบสนองสิ่งเหลานั้น 
 

หมายเหตุ  

1  การกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับหัวขออื่นในเกณฑ ตัวอยางการ

เชื่อมโยงที่สําคัญ มีดังนี้ 
 หัวขอ 1.1 การดําเนินการของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดและสื่อสารทิศทางของรัฐวิสาหกิจ 
 หมวด 3 การรวบรวมความรูเกี่ยวกับลกูคาและตลาด เพื่อเปนขอมูลสําหรับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถายทอดแผนปฏิบัติ
การเพื่อนําไปปฏิบัติ 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนความจําเปนดานสารสนเทศที่สําคัญ สนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร 
สรางพื้นฐานสําคัญในการวัดผลการดําเนินการ และติดตามความกาวหนาที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 หมวด 5 เพื่อตอบสนองความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  การพัฒนาของบุคลากร  รวมทั้งความจําเปนและการ
ออกแบบระบบการเรียนรู  และการดําเนินการ  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเปนผลมาจากแผนปฏิบัติการ 

 หมวด  6 การเปลี่ยนแปลงของระบบงานและขอกําหนดของกระบวนการทํางาน ซึ่งเปนผลมาจากแผนปฏิบัติการ  
 หัวขอ 7.6 การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ  

2  การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติ [2.2 ก  (1)] อาจรวมถึงการถายทอดไปยังคูคา คูความรวมมือ  และผูสงมอบที่สําคัญ 
3 ตัววัดและดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการที่คาดการณไว (2.2 ข) อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการลงทุนใหม การครอบครองหรือควบ

รวมกิจการ การสรางคุณคาใหม การเขาสูตลาดและการเปลี่ยนตลาด  คําสั่งตามกฎหมายใหม  ขอกําหนดตามกฎหมาย  หรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  และการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวมทั้งนวัตกรรมที่สําคัญในอนาคตในดานผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลย ี
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ขอสังเกต  
• หัวขอนี้ถามถึงวิธีการที่รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนเพือ่นําไปปฏิบัติ ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยูกับทรัพยากร

และตัววัดผลการดําเนินการ รวมทั้งความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของแผนของหนวยงาน และผูสงมอบและคูคา สิ่งที่สําคัญ คือ วิธีการ
ที่รัฐวิสาหกิจทําใหเกิดความสอดคลองไปในทางเดียวกันและความคงเสนคงวา ตัวอยางเชน การกําหนดระบบงาน  กระบวนการทํางานและตัว
วัดที่สําคัญ ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและความคงเสนคงวาจะเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดและการสื่อสารลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมการปรับปรุงที่ดําเนินอยู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานประจําวันของทุกหนวยงาน นอกจากนี้ ตัววัดผลการดําเนินการยังมีความสาํคัญยิ่งใน
การติดตามผลการดําเนินการ 

• รัฐวิสาหกิจอาจใชการวิเคราะหไดหลายรูปแบบ  เพื่อใหมั่นใจไดวามีทรัพยากรทางดานการเงินที่เพียงพอเพื่อทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล
สําเร็จตามที่ตองการ  สําหรับเรื่องการดําเนินงานในปจจุบัน  อาจพยายามวิเคราะหกระแสเงินสด  รายไดรับสุทธิ  และหนี้สินหมุนเวียนตอ
ทรัพยสินหมุนเวียน  สวนเร่ืองการลงทุนที่จะทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล  อาจวิเคราะหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดวยสวนลดเงินสด 
การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน) ROI) ซึ่งแตละรัฐวิสาหกิจจะมีรูปแบบการวิเคราะหเฉพาะตัวเอง เพื่อชวยใหรัฐวิสาหกิจประเมิน
ความสามารถทางการเงินในการดําเนินงานปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นตอไป รวมทั้งความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้น 

• แผนปฏิบัติการควรประกอบไปดวยรายละเอยีดของแผนงาน /โครงการ  วัตถุประสงค เปาหมาย  ขั้นตอน ระยะเวลา  งบประมาณคาใชจายหรือ
เงินลงทุน และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนครบถวนแผนปฏิบัติการควรไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  กอนที่จะเริ่มปบัญชีของ
แผนดังกลาว 

• หัวขอนี้สงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดระดับที่สะทอนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจตั้งแตระดับนอยมาก ซึ่งไดแก  การกําหนดนโยบาย/กลยุทธของรัฐวิสาหกิจในการบริหารความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแตละประเภท จนถึงระดับสูง  ซึ่งไดแก  ระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีจะเปนเคร่ืองมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลคาใหแกรัฐวิสาหกิจได 

• แผนปฏิบัติการควรรวมถึงแผนดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งตองสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธโดยรวมของรัฐวสิาหกิจ
ตัวอยางองคประกอบของแผนดานทรัพยากรบุคคล เชน 

   การจัดโครงสรางใหมของงานและภาระงาน เพื่อเพิ่มการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจและการตัดสินใจของบุคลากร 
   การริเร่ิมในการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางผูบริหารและพนักงานมากขึ้นเชน ความรวมมือของสหภาพ 
   การพิจารณาถึงผลกระทบตอบุคลากรที่มีอยู และการริเร่ิมใหมๆ  ของการจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑและบริการจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ 
   การริเร่ิมเพื่อเสริมสรางใหมีการแบงปนความรูและการเรียนรูของรัฐวิสาหกิจ 
   การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยในการยกยองทีม ตลาดหุน ลูกคา หรือองคประกอบที่มีผลตอผลการ
ดําเนินการอื่นๆ  

   การริเร่ิมการใหการศึกษาและฝกอบรม เชน โครงการพัฒนาผูบริหารในอนาคต ความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อชวยทําใหมั่นใจ
วาจะมีบุคลากรที่มคีวามรูและทักษะในอนาคตเพียงพอ และการจัดหลักสูตรฝกอบรมในเทคโนโลยีใหมที่สําคัญตอความสําเร็จของ
บุคลากรและรัฐวิสาหกิจในอนาคต  

• การคาดการณและการเปรียบเทียบในหัวขอนี้มุงหวังใหปรับปรุงความสามารถในการทําความเขาใจและติดตามปจจัยที่เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินการเชิงแขงขันที่มีพลวัต ผลการดําเนินการที่คาดการณไวอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการรวมทุนในธุรกิจใหม การเขาสู
ตลาดใหม การเริ่มใชเทคโนโลยีใหม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ หรือการรุกในเชิงกลยุทธอื่นๆ ดวยกระบวนการติดตามดังกลาว 
รัฐวิสาหกิจจะมีความพรอมมากขึ้นในการนําเร่ืองอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับของคูแขงหรือองคกรเทียบเคยีง และ
เทียบกับเปาหมายหรือเปาประสงคที่ทาทายอยางยิง่ของรัฐวิสาหกิจมาประกอบการพิจารณา กระบวนการติดตามนี้เปนเครื่องมือการจัดการที่
สําคัญในการวินิจฉัย 
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หมวด 3 การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาด (Customer and Market Focus - 110 คะแนน) 
 

3 การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการและตลาด

3.1 ความรูเกีย่วกบัลูกคา ผูรับบริการ และตลาด 

อธิบายวิธีการกําหนดความตองการ ความ
จําเปน ความคาดหวัง และความนิยมของลูกคา
และตลาด เพ่ือทําใหมัน่ใจวาผลิตภัณฑและ
บริการยังคงเปนที่ตองการของลูกคา และ
สามารถสรางโอกาสใหมทางธุรกิจ

3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคาและผูรบับรกิาร 

อธิบายวิธีการสรางความสัมพันธเพ่ือใหได
ลูกคา สรางความพึงพอใจ และรักษาลูกคาไว 
เพ่ือเพิ่มความภักดี รวมทั้งใหอธิบายวิธีการ
ประเมนิความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
ของลูกคา

ก. ความรูเก่ียวกับลูกคา ผูรับบริการ และตลาด ก. การสรางความสมัพันธกับลกูคาและผูรับบริการ

ข. การประเมินความพึงพอใจของลกูคาและผูรับบริการ  
 
จุดประสงค 
 หมวดการมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาด กลาวถึงวธีิการที่รัฐวิสาหกิจทําความเขาใจ ความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา ผูรับบริการ)และตลาด โดยมีจุดมุงเนนในการตอบสนองใหตรงกับความตองการ 
ความจําเปน และความคาดหวัง การทําใหเกิดความประทับใจ และการสรางความภักด ีหมวดนี้เนนวา
ความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของยทุธศาสตร การรับฟงและการเรียนรูความ
ตองการขางตน การดําเนินการที่เปนเลิศ ผลลัพธดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา ใหขอมูลที่สําคัญ
ที่ทําใหเขาใจลูกคาและตลาด ซ่ึงมีความหมาย ทั้งมุมมองของลูกคาและพฤติกรรมของตลาด ตัวอยาง เชน การ
กลับมาซื้อและใชผลิตภณัฑหรือบริการซ้ํา และการกลาวถึงในทางที่ด ีรวมทั้งวิธีการที่มุมมองและพฤติกรรม
ของลูกคาอาจสงผลตอความยั่งยืนของรัฐวสิาหกิจในตลาด 
 

   ความรูเก่ียวกับลูกคา ผูรับบริการ และตลาด (Customer and Market Knowledge) 3.1 กระบวนการ         
(50 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

 ใหอธิบายวิธีการไดรับขอมูลเพื่อกําหนดความตองการ ความจําเปน ความคาดหวัง และความนยิมของ
ลูกคาและตลาดในปจจุบันและอนาคต เพือ่นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสม เพื่อทําใหมัน่ใจวา
ผลิตภัณฑและบริการยังคงเปนที่ตองการของลูกคา และสามารถสรางโอกาสใหมทางธรุกิจรวมทั้งการสราง
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ความสัมพันธกับลูกคาและการกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหไดลูกคา สรางความพึงพอใจ ความภักด ีและการ
รักษาลูกคาไว รวมถึงปจจัยสําคัญที่นําไปสูการขยายตวัของธุรกิจและความยั่งยืนของรัฐวิสาหกจิโดยตอบคําถาม
ตอไปนี ้
 

ก. ความรูเก่ียวกับลูกคา ผูรับบริการ และตลาด 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการจําแนกและจัดกลุมลูกคา ผูรับบริการ และตลาดของแตละ

ภารกิจหลัก รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกลุมลูกคาและผูรับบริการ และตลาด 
เพื่อใหมาซื้อและใชผลิตภัณฑทั้งในปจจุบนัและอนาคต รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการนําลูกคา
ของคูแขง ลูกคาและตลาดอืน่ๆ ที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกลาว 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการใช “เสียงของลูกคาและผูรับบริการ” เพื่อกําหนดความตองการ 
ความจําเปน และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาและผูรับบริการที่สําคัญ (รวมถึง
คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ) รวมทั้งความสําคัญเชิงเทียบที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อ 
หรือการสรางความสัมพันธของลูกคาและผูรับบริการ รัฐวิสาหกจิมีวิธีการรับฟง “เสียงของลูกคา
และผูรับบริการ” ที่เหมาะสมสําหรับกลุมหรือสวนตลาดที่แตกตางกนัอยางไร รัฐวสิาหกิจมี
วิธีการอยางไรในการใชขอมลูที่เกี่ยวของและขอมูลปอนกลับจากลูกคาและผูรับบริการปจจุบัน
และอดีต รวมทั้งสารสนเทศดานการตลาดและการขาย ขอมูลเกี่ยวกับความภกัดีและการรักษา
ลูกคาและผูรับบริการ การที่ลูกคาและผูรับบริการกลาวถึงในทางที่ดี การวิเคราะหการไดหรือเสีย
ลูกคาและผูรับบริการ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียน เพื่อใชในการวางแผนผลิตภณัฑ 
การตลาด การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาโอกาสใหมทาง
ธุรกิจอื่นๆ 

(3)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศจาก “เสียงของลูกคาและผูรับบริการ” และ
ขอมูลปอนกลับเพื่อใหเกิดการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการมากขึ้น เพื่อตอบสนองความจําเปน
เและความปราถนาของลูกคาและผูรับบริการไดดีขึ้น รวมทั้งเพื่อหาโอกาสในการทําใหเกิด
นวัตกรรม 

(4)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการทําใหวิธีการรับฟงและเรียนรูเกีย่วกับลูกคา ผูรับบริการ และ
ตลาดทันกับความตองการและทิศทางของรัฐวิสาหกจิอยูเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตลาด 
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หมายเหตุ  

1  การตอบคําถามในหัวขอนี้ ควรครอบคลุมลูกคาและผูรับบริการตามภารกิจหลักที่ไดระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจขอ 1.ข (2) 

2  หากรัฐวิสาหกิจขายหรือสงมอบผลิตภัณฑใหแกผูใชผลิตภัณฑผานธุรกิจประเภทอื่นหรือองคกรอื่นๆ (ตัวอยางเชน ธุรกิจหรือองคกรที่เปนสวน
หนึ่งของ “หวงโซมูลคาของรัฐวิสาหกิจ” เชน รานคาปลีก  ตัวแทนจําหนาย  หรือผูจัดจําหนายในทองถิ่น) กลุมลูกคา [3.1 ก  (1)] ควรรวมทั้ง
ผูใชผลิตภัณฑ และองคกรธุรกิจที่เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐวิสาหกิจกับผูใชผลิตภัณฑ 

3 คําวา “เสียงของลูกคาและผูรับบริการ” [3.1 ก  (2)] หมายถึง  กระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศที่กี่ยวกับลูกคาและผูรับบริการ  
กระบวนการหา  ”เสียงของลูกคาและผูรับบริการ” เปนกระบวนการเชิงรุกและมีนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ที่รวบรวมความตองการ  ความจําเปน 
และความปรารถนาของลูกคาและผูรับบริการ  ทั้งที่แจงไว ไมแจงไว  และที่คาดการณ  ทั้งนี้เพื่อใหไดความภักดจีากลูกคา  และสราง
ความสัมพันธกับลกูคาและผูรับบริการ  “เสียงของลูกคาและผูรับบริการ” อาจรวมถึงการรวบรวมและการบูรณาการขอมูลที่ไดจากการสํารวจ  
ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง ขอมูลจากเวบ  ขอมูลการประกัน  บันทึกขอรองเรียน รายงานจากภาคสนาม  และขอมูลและสารสนเทศอื่น ที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อและการสรางความสัมพันธของลูกคาและผูรับบริการ 

4 คําวา “คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ” [3.1 ก  (2)] หมายถึง คุณลักษณะที่สําคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑนั้น รวมทั้งสมรรถนะตลอดทั้งวงจรชีวิต
และ “หวงโซการบริโภค” รวมถึงประสบการณในการซื้อของลูกคาและผูรับบริการ และปฏิสัมพันธกับรัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
ตลอดจนการสรางความสัมพันธของลูกคาและผูรับบริการ  รัฐวิสาหกิจควรมุงเนนคุณสมบัติพเิศษของผลิตภัณฑทีม่ีผลตอความนิยม และความ
ภักดีของลูกคา ตัวอยางเชน คุณสมบตัิพิเศษที่ทําใหผลิตภัณฑและบริการมีความแตกตางจากคูแขง หรือบริการขององคกรอื่น  เชน ราคา ความ
เชื่อถือได คุณคา การสงมอบ  ความทนัเหตุการณ  ความงายในการใชผลิตภัณฑ ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชและกําจัดวัตถุอันตราย การบริการ
ลูกคาหรือการบริการดานเทคนิค รวมทั้งความสัมพันธระหวางผูขายกับลูกคา คุณสมบัติพิเศษทีส่ําคัญของผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซื้อ [3.1 
ก  (2)] อาจครอบคลุมถึงการทําธุรกรรมและปจจัยอื่นๆ เชน การรักษาความลับ และการรักษาความปลอดภัย ผลลัพธของผลดําเนินการที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติพิเศษที่สาํคัญของผลิตภัณฑควรรายงานในหัวขอ  7.1 และประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและการปฏิบัติของลูกคาและผูรับบริการ  
(ผลลัพธ) ใหรายงานในหัวขอ  7.2 

 
ขอสังเกต 
• ในสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี การแขงขัน และสังคม  ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีปจจัยหลายประการที่อาจสงผลตอความนิยมและความ

ภักดีของลูกคาและผูรับบริการ รวมทั้งการปฏิสัมพันธในตลาด ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองรับฟงและเรียนรูอยางตอเนื่อง การรับฟงและ
เรียนรูอยางมีประสทิธิผลจําเปนตองเชือ่มโยงกับกลยุทธทางธุรกิจโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 

• ความรูเกี่ยวกับกลุมลูกคาและผูรับบริการ และสวนตลาดชวยทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถวางกลยุทธที่เหมาะสมในการรับฟงและเรียนรู การ
นําเสนอผลิตภัณฑเขาสูตลาด เพื่อสนบัสนุนและทําใหกลยุทธทางการตลาดมีความเหมาะสม การพัฒนาธุรกิจใหมๆ และสรางความยั่งยืนของ
รัฐวิสาหกิจ 

• กลยุทธดานความสมัพันธแตละกลยุทธอาจใชไดผลกับลูกคาและผูรับบริการ บางราย ดังนั้น ความสัมพันธที่แตกตางกันอาจตองใชกลยุทธการ
รับฟงและเรียนรูที่แตกตางกัน 

• การเลือกกลยุทธการรับฟงเสียงของลูกคาและผูรับบริการ ขึ้นอยูกับปจจัยทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจมีการรับฟงเสียงของ
ลูกคาในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเร่ือยๆ รวมถึง กลุมตัวอยาง (Focus Group) ที่สําคัญ การบูรณาการอยางใกลชิดกับลูกคาและผูรับบริการ ที่
สําคัญ การสัมภาษณลูกคาและผูรับบริการในอดีตและที่พึงมีในอนาคตเกี่ยวกบัการตัดสินใจซื้อหรือความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการ  การ
ใชกระบวนการรับขอรองเรียนเพือ่ทําความเขาใจคุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาโดยเปรียบเทยีบกับคูแขง 
หรือองคกรอื่นที่ขายผลิตภัณฑหรือใหบริการที่คลายคลึงกัน และสารสนเทศที่ไดจากการสํารวจหรือขอมูลปอนกลับจากลูกคาและผูรับบริการ 
รวมถึงที่รวบรวมจากอินเทอรเน็ต 
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3.2    ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ (Customer Relationships 
and Satisfaction) 

กระบวนการ        
(60 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการสรางความสัมพันธเพื่อใหไดลูกคา เพือ่สรางความพึงพอใจ เพื่อรักษาลูกคา และเพื่อ
เสริมสรางความภักดี รวมทั้งใหอธิบายวิธีการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา เพ่ือใหไดลูกคา
ใหม รักษาลูกคาเดิมไว และสรางโอกาสในตลาดใหมโดยตอบคําถามตอไปนี ้

ก. การสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการ 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการสรางความสัมพันธแยกตามภารกจิหลัก เพื่อใหไดลูกคาและ

ผูรับบริการ เพื่อตอบสนองตามความคาดหวังและเหนือกวาความคาดหวัง เพิ่มความภกัดีและการ
กลับมาซื้อและใชผลิตภณัฑหรือบริการซ้ํา และทําใหลูกคาและผูรับบริการกลาวถึงในทางที่ด ี

(2)  กลไกสําคัญของรัฐวิสาหกิจทําใหลูกคาและผูรับบริการสามารถเขาถึงเพื่อคนหาสารสนเทศ ทํา
ธุรกรรม และรองเรียนไดอยางไร กลไกสําคัญเหลานี้มีอะไรบาง รัฐวิสาหกิจกําหนดความ
ตองการที่สําคัญของลูกคาและผูรับบริการในการติดตอแตละรูปแบบอยางไร รัฐวิสาหกิจมี
วิธีการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาบุคลากรทุกคนและทกุกระบวนการที่เกี่ยวของในหวงโซการ
ติดตอกับลูกคาและผูรับบริการไดปฏิบัติตามความตองการดังกลาว 

(3) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดการกบัขอรองเรียนของลูกคาและผูรับบริการ รัฐวิสาหกจิมี
วิธีการอยางไรที่ทําใหมั่นใจวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผลและ
ทันทวงท ีรัฐวสิาหกิจมวีิธีการอยางไรเพื่อลดความไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการใหนอย
ที่สุด และลดการไมกลับมาซื้อและใชผลิตภณัฑหรือบริการซ้ํา และการกลาวถึงในทางที่ดี (*) 
รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการรวบรวม และวเิคราะหขอรองเรียนเพือ่ใชในการปรับปรุงทั่ว
ทั้งรัฐวิสาหกจิ รวมทั้งใหคูคานําไปใชในการปรับปรุง  

(4) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรเพื่อใหการสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการ และชองทาง
ที่ลูกคาและผูรับบริการเขาถึงรัฐวิสาหกจิทนักับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ 
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ข. การประเมินความพงึพอใจของลูกคาและผูรับบริการ 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการประเมนิความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความภักดีของ

ลูกคาและผูรับบริการ วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรในแตละภารกิจหลัก รัฐวิสาหกจิมี
วิธีการอยางไรที่ทําใหมั่นใจวาการวดัดังกลาวจะไดขอมลูที่สามารถนําไปใชตอบสนองใหเกนิ
กวาที่ลูกคาและผูรับบริการคาดหวัง รัฐวิสาหกิจมวีิธีการอยางไรที่ทําใหมั่นใจวาการวัดดังกลาว
จะไดขอมูลที่สามารถนําไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจในอนาคตของลูกคาและผูรับบริการ และ
ไดรับการกลาวถึงในทางทีด่ ีรัฐวิสาหกจิใชขอมูลดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจที่ไดรับ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางไร 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการติดตามลกูคาและผูรับบริการในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ 
การบริการ และการทําธุรกรรมโดยแยกตามภารกิจหลัก เพื่อใหไดขอมลูปอนกลับอยางทันทวงที
และนําไปใชดาํเนินการตอไปได 

(3) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการหาและใชสารสนเทศความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ
ตอรัฐวิสาหกจิ โดยเปรียบเทยีบกับความพงึพอใจของลูกคาและผูรับบริการตอคูแขง รัฐวิสาหกจิ
มีวิธีการอยางไรในการหาและใชขอมูลความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการตอรัฐวิสาหกจิ 
โดยเปรียบเทยีบกับระดับความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการตอองคกรอ่ืนที่ขายผลิตภัณฑร
อ่ืนที่คลายคลึงกัน และ/หรือระดับเทียบเคยีงของอุตสาหกรรม  

(4) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรเพื่อใหแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลูกคาและ
ผูรับบริการทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ 

 
หมายเหตุ  

1  การสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการ (3.2 ก) อาจรวมถึงการพัฒนาไปสูการรวมธุรกิจหรือเปนพันธมิตรกัน 

2  การประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ (3.2 ข) อาจใชวิธีการตางๆ เชน การสํารวจ การใหขอมูลปอนกลับทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ ประวัติการทําธุรกิจรวมกัน ขอรองเรียน การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาและผูรับบริการ และอัตรา
ความสําเร็จของการทําธุรกรรม ขอมูลอาจรวบรวมผานเวบ การติดตอโดยตรงหรือผานบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย 

3  การวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ [3.2 ข (1)] ควรมีทั้งสเกลที่เปนตัวเลข และคําบรรยายของแตละสเกล การ
วัดความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการจะใหขอมูลที่เปนประโยชนดานคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ การสงมอบ ความสัมพันธ และการ
ทําธุรกรรมตางๆ ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมในอนาคตของลกูคาและผูรับบริการ เชน การกลับมาซื้อและใชผลิตภัณฑซ้ํา และการกลาวถึงในทางที่
ดี 

4 องคกรที่ขายผลิตภณัฑที่คลายคลึงกัน [3.2 ข (3)] อาจรวมถึงองคกรที่ไมไดเปนคูแขงโดยตรง  แตขายผลิตภัณฑหรือใหบริการในสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรอื่น  หรือตอกลุมประชากรอื่นที่แตกตางกัน 

5 ผลลัพธของความพงึพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ ควรรายงานไวในหัวขอ 7.2 
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ขอสังเกต 
• หัวขอนี้เนนวิธีการที่รัฐวิสาหกิจไดขอมูลจากลูกคาและผูรับบริการาที่สามารถนําไปใชงานตอได ขอมูลนี้สามารถนําไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ  

และกระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญ รวมทั้งใชในการประเมินความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายได เพื่อกําหนดเปาประสงคในการปรับปรุง
และจัดลําดับความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง 

• การรวบรวม การวิเคราะห และการหาตนเหตุของขอรองเรียน ควรนําไปสูการกําจัดสาเหตุตางๆ ของขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิผล และ
นําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ การที่จะไดรับผลสําเร็จนั้นจําเปนตองมีการถายทอดขอมูลเพื่อนําไป
ปฏิบัติทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล 

• ในการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลกูคาและผูรับบริการ แงมุมที่สําคัญแงมุมหนึ่งคือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกคาและผูรับบริการที่มีตอรัฐวิสาหกิจกับที่มีตอคูแขง ผลิตภัณฑที่เปนคูแขงหรือเปนทางเลือกอื่น และ/หรือองคกรที่ขายผลิตภัณฑที่คลายคลึง
กัน   ขอมูลเหลานี้อาจไดมาจากการศึกษาเชิงเปรียบเทยีบที่ทําโดยรัฐวิสาหกิจเอง หรือโดยหนวยงานอิสระ ปจจัยที่มีผลตอความนิยมของลูกคา
และผูรับบริการเปนสิ่งที่มีความสําคญัอยางยิ่งในการทําความเขาใจกับปจจยัตางๆ ที่ผลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการ
แขงขันในระยะยาวและความยั่งยนืของรัฐวิสาหกิจ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management - 80 คะแนน)
 

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผล
การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ

อธิบายวิธีการวัด วิเคราะห ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  
ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยการใชขอมูลและสารสนเทศ
ในทุกระดับและทุกสวนของรัฐวิสาหกิจ อธิบายวิธีการนําผลการทบทวน
ไปใชในการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการอยางเปนระบบ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู

อธิบายวิธีการท่ีทําใหมั่นใจวาขอมูล สารสนเทศ ซอฟแวร และฮารดแวร
ท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร ผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ และรวมทั้ง
ลกูคา มีคุณภาพและพรอมใชงาน และใหอธิบายวิธีการสรางและจัดการ
สนิทรัพยทางความรูของรัฐวิสาหกิจ

ก. การวัดผลการดําเนินการ

ข. การวิเคราะห การทบทวน และการปรบัปรงุผลการ
ดําเนินการของรฐัวิสาหกจิ

ก. การบริหารทรัพยากรดานสารสนเทศ

ข. การจัดการขอมลู สารสนเทศ และความรู
 

 
จุดประสงค 

หมวดการวดั การวิเคราะห และการจดัการความรู เปนหมวดหลักของเกณฑในดานสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนนิการ รวมทั้งการจัดการความรูของรัฐวิสาหกจิอยางมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของรัฐวิสาหกจิ หมวดนี้จึงถือ
เปน “สมอง” ที่เปนศูนยกลางของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการวัดผลการดาํเนินการและระบบการ
จัดการที่มีการบูรณาการ ซ่ึงอาศัยขอมูลดานตางๆ ทําใหเกิดความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัของการ
ปฏิบัติการกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนั้น คณุภาพและความพรอมใชงานถือเปนหวัใจสําคญัในการใช
ขอมูล จุดประสงคของหมวดนี้คือ เพื่อช้ีนําการจัดการกระบวนการของรัฐวิสาหกจิใหบรรลุวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร รวมทั้งคาดการณและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งภายในหรือภายนอกรฐัวิสาหกจิ 
 
4.1    การวัด การวิเคราะห และการปรับปรงุผลการดําเนนิการของรัฐวสิาหกิจ           

(Measure, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

กระบวนการ          
(40 คะแนน)  

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการเลือก จัดการขอมูลเพื่อวัด วิเคราะห ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในการ 
ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยการใชขอมูลในทุกระดับและทุกสวนของรัฐวิสาหกิจ ใหอธิบาย
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วิธีการนําผลการทบทวนไปใชในการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการอยางเปนระบบ นอกจากนั้น ให
อธิบายวิธีการจัดการสินทรพัยทางความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และ

บูรณาการขอมูล เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจําวนั และเพื่อติดตามผลการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกจิโดยรวม รวมทั้งความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การ ตัววัดผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกจิที่สําคัญ รวมทั้งตัววดัดานการเงินที่สําคัญทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบาง รัฐวิสาหกิจใชขอมูลเหลานี้เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจใน
ระดับรัฐวิสาหกิจและนวตักรรมอยางไร 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ และทําใหมั่นใจไดอยางไร
วาไดนําไปใชอยางมีประสิทธิผลในการสนับสนุนการตดัสินใจในระดบัปฏิบัติการและระดับ
ยุทธศาสตร รวมทั้งนวัตกรรม 

(3)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนนิการทันกับความตองการและ
ทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ และทําใหมัน่ใจไดอยางไรวาระบบการวดัผลการดําเนนิการไวตอ
ความเปลี่ยนแปลงภายในหรอืภายนอกรัฐวสิาหกิจที่รวดเร็วหรือไมไดคาดคิด 

 
ข. การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ  

(1)  รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขดีความสามารถของรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกจิทําการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพื่อนํามาใชสนับสนุนการทบทวนและเพื่อทําให
มั่นใจวาผลสรุปนั้นมีเหตุมีผล รัฐวิสาหกิจใชผลการทบทวนเหลานี้อยางไรในการตรวจ
ประเมินผลสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ ผลการดําเนินการ และความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใชในการตรวจประเมินความสามารถที่จะตอบสนอง
อยางรวดเรว็ตอความตองการของรัฐวิสาหกิจและความทาทายในสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง 

(2)   รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินการไปจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องที่ตองนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งไปเปนโอกาสในการ
สรางนวัตกรรม รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเรื่องที่จัดลําดับ
ความสําคัญไวและโอกาสในการสรางนวัตกรรมไปสูกลุมงานและระดบัปฏิบัติการทั่วทั้ง
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

52 

รัฐวิสาหกจิ เพื่อชวยใหบุคคลเหลานั้นตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล รัฐวิสาหกจิมีวธีิการ
อยางไรในการถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไปสูผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ
ของรัฐวิสาหกจิ เพื่อทําใหมัน่ใจวาสอดคลองไปแนวทางเดียวกันกับรัฐวิสาหกจิ  

(3)   รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจไปใชในการ
ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบ 

 
หมายเหตุ  

1  การวัดผลการดําเนินการ  (4.1 ก) นํามาใชเพื่อการตัดสินใจโดยใชขอมูลจริงเพื่อการกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อการจัดสรร

ทรัพยากรในหนวยงาน กระบวนการที่สําคัญ ระดับฝาย และระดับรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางของรัฐวสิาหกิจ 
2  ขอมูลเชิงเปรียบเทยีบ [4.1 ก(2)] ไดมาจากการจัดระดับเทียบเคยีง (Benchmarking) และการเสาะหาจากการเปรียบเทียบเชิงแขงขัน คําวา “การจัด

ระดับเทียบเคียง” หมายถึงการเสาะหากระบวนการและผลลัพธที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติ และผลการดําเนินการที่เปนเลศิในกิจกรรมที่คลายคลึงกัน
ภายในกลุมหรือนอกกลุมอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจ คําวา “การเปรียบเทียบเชิงแขงขัน” เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินการระหวาง
รัฐวิสาหกิจกับคูแขงและองคกรอื่นที่ขายผลิตภัณฑและใหบริการที่คลายคลึงกัน 

3  ผลการทบทวนผลการดําเนินการระดับรัฐวิสาหกิจ [4.1 ข(1)] ควรมาจากการวัดผลการดําเนินการระดับรัฐวิสาหกิจ ตัววัดผลการดําเนินการที่
รายงานไวในการตอบหัวขอตางๆ ในเกณฑ  และตัววัดผลการดําเนินการที่ทบทวนโดยผูบริหารระดับสูง  [1.1 ข(2)] และดูจากวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2 รวมทั้งอาจมาจากผลการตรวจประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑการ
ประเมินการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

4  การวิเคราะห ประกอบดวย [4.1 ข(1)] การประเมินแนวโนม การคาดการณในระดับองคกร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งการ
เปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Cause-Effect Relationships) และการหาความสัมพันธระหวางกันเพื่อสนับสนุน
การทบทวนผลการดําเนินการ ชวยใหทราบตนเหตุของปญหา และชวยจัดลําดับความสําคัญของการใชทรัพยากร ดวยเหตุนี้ การวิเคราะหจึงตอง
ใชขอมูลทุกประเภท เชน ขอมูลเกีย่วกับลูกคา ขอมูลการเงินและตลาด ขอมลูการปฏิบัติการ และขอมูลเชิงแขงขัน 

5  ผลลัพธของการวิเคราะหและการทบทวนผลการดําเนินการระดับรัฐวิสาหกิจ  ควรมีสวนชวยในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรในหมวด 2 
6  ผลลัพธของการดําเนินการระดับรัฐวิสาหกิจควรรายงานไวในหัวขอ 7.1 - 7.6 
 

ขอสังเกต 
• ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการเปนหลักการที่สําคัญในการนําระบบการวัดผลการดําเนินการไปปฏิบัติใหสําเร็จ ใน

การวัดผลการดําเนินการตองพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานเพื่อใหตรงกับความจําเปนในการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการ ความสอดคลองไปในทางเดียวกันและการบูรณาการ ครอบคลุมถึงวิธีการทําใหตัววัดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
รัฐวิสาหกิจ และวิธีการบูรณาการเพื่อใหไดขอมูลจากทั่วทัง้รัฐวิสาหกิจ  ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการ  ครอบคลุมถึง
วิธีการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเร่ืองขอกําหนดการวัดผลการดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อติดตามผลการดําเนินการในระดับกลุมงาน
และกระบวนการในตัววัดที่สําคัญตางๆ ที่กําหนดไววามีความสําคัญตอรัฐวสิาหกิจโดยรวมหรือกําหนดไวสําหรับการปรับปรุง 

• การใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบเปนสิ่งสําคัญตอทุกองคกร เหตุผลหลักในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้ 
1. รัฐวิสาหกิจจําเปนตองทราบระดับเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
2. ขอมูลเชิงเปรียบเทยีบและสารสนเทศที่ไดจากการจัดระดับเทียบเคียง มักผลักดันใหเกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด  
3. การเปรียบเทียบขอมูลดานผลการดําเนินการมักนําไปสูความเขาใจในกระบวนการและผลการดําเนินการของกระบวนการที่ดีขึ้น ขอมูล

เชิงเปรียบเทยีบอาจสนับสนุนการวิเคราะหและ การตัดสินใจทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ การเปนพันธมิตร 
และการวาจางใหภายนอกดําเนินการแทน 
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• การเลือกและการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบอยางมีประสิทธิผล  รัฐวิสาหกิจตอง 
1. ประเมินความจําเปนและลําดับความสาํคัญ 
2. กําหนดเกณฑในการเสาะหาแหลงเปรียบเทียบทีเ่หมาะสม ทั้งจากภายในและภายนอกอุตสาหกรรมและตลาด 
3. ใชขอมูลเพื่อกําหนดเปาประสงคที่ทาทาย และเพื่อสงเสริมการปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอยุทธศาสตรเชิงแขงขัน

ของรัฐวิสาหกิจ 

• การทบทวนระดับรัฐวิสาหกิจในหัวขอนี้ มีจุดประสงคใหครอบคลุมผลการดําเนินการในทุกเร่ือง ทั้งการทบทวนวาการดําเนินการในปจจุบัน
และการมุงไปในอนาคตดีเพียงใด ดวยคาดหวังวาผลการทบทวนจะใหวิธีการที่เชื่อถือได เพื่อชี้นําทั้งการปรับปรุงและโอกาสเพื่อนวตักรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค ความสามารถพิเศษ  ปจจัยแหงความสําเร็จ และตัววัดที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น องคประกอบที่สําคัญของการ
ทบทวนระดับรัฐวสิาหกิจ คือ การแปลงผลการทบทวนไปเปนนโยบายในเชงิปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอสําหรับการถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ และถายทอดไปยังผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ  และลูกคาที่สําคัญ 

• การวิเคราะหที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการเพื่อใหเขาใจผลการดําเนินการ  และการปฏิบัติการที่จําเปนอาจแตกตางกันอยางมาก ขึ้นอยูกับประเภท 
ขนาด สภาพแวดลอมดานการแขงขันของรัฐวิสาหกิจ และปจจัยอื่นๆ ตัวอยางของการวิเคราะห ไดแก 
o การหาความสัมพันธระหวางการปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑและบริการกับดัชนีชี้วัดที่สําคญัดานลูกคา เชน ความพึงพอใจของลกูคา 

การรักษาลูกคาไว และสวนแบงตลาด 
o ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดที่เกิดจากปญหาที่เกี่ยวของกับลูกคาและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล 
o การตีความการเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดในแงของการไดและเสียลูกคา และการเปลี่ยนแปลงในดานความพึงพอใจของลูกคา 
o แนวโนมการปรับปรุงของดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ เชน ผลิตภาพ รอบเวลา การลดความสูญเสีย การออกผลิตภัณฑใหม และ

ระดับของเสีย 
o ความสัมพันธระหวางการเรียนรูของบุคคลและรัฐวิสาหกิจกับมูลคาเพิ่มตอพนักงาน 
o ผลประโยชนดานการเงินที่เปนผลมาจากการปรับปรุง  ความปลอดภัยของบคุลากร  การขาดงาน และการลาออกของพนักงาน 
o ผลประโยชนและคาใชจายที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งการฝกอบรมผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือโอกาสในการเรียนรู

ทางไกลแบบอื่น 
o ผลประโยชนและคาใชจายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการและการแบงปนความรูของรัฐวิสาหกิจ 
o ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและนวัตกรรม 
o ความสัมพันธระหวางความสามารถในการระบุและตอบสนองความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรกับการรักษาให

พนักงานอยูกับรัฐวสิาหกิจ การจูงใจ และผลิตภาพ 
o ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดที่เกิดจากปญหาที่เกี่ยวของกับบคุลากรและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล 
o ตัววัดเดี่ยวหรือตัววดัรวมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคูแขง 
o แนวโนมของตนทุนเปรียบเทียบกับแนวโนมของคูแขง 
o ความสัมพันธระหวางคุณภาพของผลติภัณฑและบริการ ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการ และแนวโนมผลการดําเนินการดานการเงินโดยรวม ที่

สะทอนใหเห็นในดัชนีชี้วัดตางๆ  
o เชน ตนทุนการดําเนินงาน รายได ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย และมูลคาเพิ่มตอพนักงาน 
o การจัดสรรทรัพยากรสําหรับแผนงานปรับปรุงตางๆ โดยพิจารณาถึงความสมัพันธระหวางตนทุนกับประโยชน หรือผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน 
o รายไดสุทธิหรือออมได  ที่เปนผลมาจากการปรับปรุงผลการดําเนินการดานคุณภาพ การปฏิบัติการ และบุคลากร 
o การเปรียบเทียบการปรับปรุงผลการดําเนินการดานคุณภาพและการปฏิบัติการที่มีผลตอผลการดําเนินการดานการเงินระหวางหนวยธรุกิจ

ตางๆ 
o ผลที่ไดรับจากกิจกรรมการปรับปรุงตอกระแสเงินสด เงนิทุนหมุนเวียน และมูลคาหลักทรัพย 
o ผลกระทบดานกําไรที่เกิดจากการรักษาลูกคาไว 
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o ความสัมพันธระหวางตนทุนกับรายไดของการเขาสูตลาดใหม รวมทั้งการขยายสูตลาดโลก 
o สวนแบงตลาดเทียบกับกําไร 
o แนวโนมทางเศรษฐกิจ ตลาด และดัชนีมูลคาหลักทรัพย รวมทั้งผลกระทบของแนวโนมดังกลาวตอความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
o ขอเท็จจริงและขอมูลที่อยูเดี่ยวๆ จะไมเปนพื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดลําดับความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น หัวขอนี้จึงเนนวา

ตองมีความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันอยางใกลชิดระหวางการวิเคราะหกับการทบทวนผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ และ
ระหวางการวิเคราะหกับการวางแผนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทําใหมั่นใจวาการวิเคราะหนั้นสัมพันธกับการตัดสินใจ และทําใหมั่นใจวาการ
ตัดสินใจนั้นอยูบนพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศที่สัมพันธกัน 

• การปฏิบัติการขึ้นอยูกับความเขาใจในความเปนเหตุเปนผลระหวางกระบวนการตางๆ และระหวางกระบวนการกับผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ การ
ปฏิบัติการหรือผลลัพธของกระบวนการอาจสงผลถึงทรัพยากรตางๆ ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีพื้นฐานการวิเคราะห
ที่มีประสิทธิผลเพื่อการตัดสินใจ เพราะทรัพยากรที่ใชในการปรับปรุงมีจํากัด และความเปนเหตุเปนผลกันมักไมมีความชัดเจน 

 
4.2    การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู  (Management of 

Information, Imformation  Technology, and Knowledge) 

กระบวนการ    
(40 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการที่ทําใหมั่นใจวามีขอมูล สารสนเทศ ซอฟแวร และฮารดแวรที่จําเปนสําหรับบุคลากร ผู
สงมอบ คูคา คูความรวมมือ และรวมทั้งลูกคา มีคุณภาพและพรอมใชงาน และใหอธิบายวิธีการสรางและจัดการ
สินทรัพยทางความรู (Knowledge Assets) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระตุนใหเกดินวัตกรรม
ของรัฐวิสาหกจิ โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก. การบริหารทรัพยากรดานสารสนเทศ (Management of Information Resources)  

(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการทําใหขอมูลที่จําเปนมีความพรอมใชงาน และทําใหบุคลากร
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว รวมทั้งผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ ลูกคา 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได 
ปลอดภัย และใชงานงาย  

(3)  ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาขอมูล รวมทั้งระบบ
ฮารดแวรและซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 

(4)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการรักษากลไกที่ทําใหขอมูลมีความพรอมใชงาน รวมทั้งระบบ
ฮารดแวรและซอฟทแวรทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในสภาพแวดลอมดานการปฏบิัติการอยูเสมอ 
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ข. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรู 
(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาขอมูล สารสนเทศ และองคความรูของ

รัฐวิสาหกจิมีคุณสมบัติดังนี ้:  
 ความแมนยํา 
 ความถูกตองและเชื่อถือได 
 ความทันเหตุการณ 
 การรักษาความปลอดภัยและความลับ 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดการความรูของรัฐวสิาหกิจเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรม
ภายในรัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้ 

 การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร  
 การถายทอดความรูที่เกีย่วของกับรัฐวิสาหกิจ ระหวางรัฐวิสาหกจิกับลูกคา ผูสงมอบ คูคา 
และคูความรวมมือ 

 การคนหาและระบุ การแบงปน และการนาํวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ไปปฏิบัติ
อยางรวดเรว็ 

 การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เกี่ยวของไปใชในกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร 

 
หมายเหตุ  

1    การประเมินการบริหารทรัพยากรดานสารสนเทศ มุงเนนการประเมินผลดานการบริหารจัดการสารสนเทศตามหลักเกณฑประเมนิการบริหาร

จัดการสารสนเทศ  โดยพิจารณาจาก  1. การประเมินแผนแมบทสารสนเทศ  (IT Master Plan) และ 2. การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ  
2 การเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ [4.2 ก(1)] อาจทําไดโดยผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นๆ 
 

ขอสังเกต 
• แผนแมบทสารสนเทศ  ควรประสานกับแผนเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องที่แสดงการจัดกลุม/ลําดับความสําคัญ

ของแผนงาน /โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อาทิ ระบบ GFMIS-SOE และระบบงานที่ตอบสนองตอความตองการของ
รัฐวิสาหกิจและนโยบาย ที่สําคัญ    

• การจัดการสารสนเทศอาจจําเปนตองจดัสรรทรัพยากรอยางจริงจัง เนื่องจากแหลงขอมูลและสารสนเทศเพิ่มมากขึน้อยางมากมาย การเติบโต
อยางตอเนื่องของใชสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจมากขึ้น เชน เปนเครือขายความรูของรัฐวิสาหกิจ การใช
อินเทอรเน็ต รวมทั้งการสื่อสารระหวางธุรกิจกับธุรกิจ องคกรกับองคกร และธุรกิจกับผูบริโภค เปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของรฐัวิสาหกิจ
ในการทําใหมั่นใจวา สารสนเทศมีความเชื่อถือได และพรอมใชงานในรูปแบบที่ใชงานงาย 

• ขอมูลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอเครือขายธุรกิจหรือองคกร คูคา และหวงโซอุปทาน การตอบคําถามในหัวขอนี้ รัฐวิสาหกิจควรคํานึงถึงการใช
ขอมูล และควรตระหนักถึงความจําเปนในการทวนสอบการใชงานไดของขอมูลอยางรวดเร็วและการประกันความเชื่อถือไดของขอมูล อัน
เนื่องมาจากมีการถายโอนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น 
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• การมุงเนนในดานการจัดการความรูของรัฐวิสาหกิจเกิดจากความรูที่วาพนักงานจําเปนตองปฏบิัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ  
รวมถึงการทําใหทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาการแกไขปญหาอยางสรางสรรคซึ่งเพิ่มคุณคา
ใหแกลูกคาและรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (Human Resource Focus - 100 คะแนน)  

 

5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

5.1 ความผกูพนัของบุคลากร 

อธิบายวิธีการสรางความผูกพัน จายคาตอบ แทน และให
รางวัลบุคลากรเพ่ือใหมีผลการดํานินการท่ีดีอยางไร บุคลากร
และผูนําไดรบัการพัฒนาเพื่อใหมีผลการดําเนินท่ีดีอยางไร 
และรฐัวิสาหกิจประเมินความผูกพันของบุคลากร และใชผล
การประเมินนั้นอยางไรเพื่อใหมีผลการดําเนินการท่ีดี

5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร 

อธิบายวิธีการในการบรหิารขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร เพ่ือใหงานของรฐัวิสาหกิจบรรลุผลสําเรจ็ รวมท้ังการ
รกัษาบรรยากาศในการทํางานท่ีมีความปลอดภัย การปองกันภัย 
และไดรบัการสนับสนุน

ก. การสรางคณุคาแกบุคลากร 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร

ค. การประเมินความผกูพันของบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอตัรากําลงับุคลากร 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร

 
 
จุดประสงค 

หมวดการมุงเนนบุคลากร เนนวิธีปฏิบัติทีสํ่าคัญดานบุคลากร ซ่ึงมุงที่จะสรางและรกัษาใหรัฐวิสาหกิจมี
ผลการดําเนินการที่ดีอยูเสมอ รวมทั้งการทําใหบุคลากรมีความผูกพันกับรัฐวิสาหกจิเพื่อใหบุคลากรและ
รัฐวิสาหกจิสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จ ในหมวดนี ้ครอบคลุมการสรางความ
ผูกพัน การพัฒนาและการจดัการบุคลากรในลักษณะที่บรูณาการกัน เชน ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน
กับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกจิ การมุงเนนบุคลากรครอบคลุมความจําเปน
ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมถึงบรรยากาศที่สนบัสนุนการทํางานของบุคลากร เพื่อใหการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสามารถใชศักยภาพของบุคลากรอยางเต็มที่ โดยสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันกับ
ยุทธศาสตรโดยรวม และกอใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีเกณฑนี้จึงไดรวมการวางแผนดานทรัพยากรบุคคลไว
เปนสวนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร (หมวด 2) ดวย 
 

  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  กระบวนการ    
(55 คะแนน

5.1 
)

 
ความคาดหวงั 

 จายคาตอบแทน ใหอธิบายวารัฐวิสาหกจิสรางความผูกพัน และใหรางวัลบุคลากรเพือ่ใหมีผลการดาํนิน
การที่ดีอยางไร บุคลากรและผูนําไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีผลการดําเนินที่ดีอยางไร เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับ
ความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกิจ และเพื่อชวยใหรัฐวสิาหกิจบรรลุแผนปฏิบัติการและความยั่งยืนของ
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รัฐวิสาหกจิ และรัฐวิสาหกิจประเมินความผูกพันของบุคลากร และใชผลการประเมินนั้นอยางไรเพื่อใหมีผลการ
ดําเนินการที่ด ีเพื่อสรางความสามารถและกระตุนใหบุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานใหรัฐวิสาหกจิไดอยางมี
ประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. การสรางคณุคาแกบุคลากร (Workforce Enrichment) 
(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน และความพงึพอใจของ

บุคลากร รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการกําหนดปจจัยเหลานี้ สําหรับแตละกลุมและสวนของ
บุคลากร 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยทําใหบุคลากรมผีลการ
ดําเนินการที่ดแีละมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุส่ิงตอไปนี ้

 ความรวมมือ การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล และการแบงปนทักษะของบุคลากร ทั้ง
ภายในหนวยงานและขามหนวยงาน หนวยปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรที่อยูตางสถานที่กัน 

 การถายทอดสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลและการสื่อสารแบบสองทิศทางกับหวัหนา
งาน และผูบริหาร 

 การตั้งเปาประสงคระดับบุคคล การใหอํานาจในการตัดสินใจ และความคิดริเร่ิม 
 การสรางนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน 
 ความสามารถในการใชประโยชนจากความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นทีห่ลากหลาย
ของบุคลากร 

(3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Performance Management System) 
สนับสนุนใหมีผลการดําเนนิการที่ดีและความผูกพันของบุคลากรโดยตรงหรือโดยออมอยางไร 
และไดพิจารณาถึงการใหคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจ
อยางไร รวมทั้งเสริมสรางการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ และการบรรลุผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการอยางไร 

 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร (Workforce and Leader Development) 

(1) การพัฒนาและระบบการเรยีนรูสําหรับบุคลากร (Workforce Development and Learning 
System) ของรัฐวิสาหกจิดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องตอไปนีอ้ยางไร 

 ความจําเปน และความปราถนาในการเรียนรูและการพฒันาซึ่งระบุโดยบุคลากร รวมทั้ง
หัวหนางาน และผูบริหาร 
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 ความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกิจ (Core Competencies) ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 ขอบเขตของโอกาสในการพฒันา รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การสอนงาน การสอน
งานและการแนะนําอยางใกลชิด รวมทั้งประสบการณที่เกี่ยวกับงาน  

 การถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรือผูที่เกษียณ 
 การสงเสริมใหใชความรูและทักษะใหมในที่ทํางาน 

(2) การพัฒนาและระบบการเรยีนรูสําหรับผูบริหารของรัฐวสิาหกิจดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
อยางไร 

 การพัฒนาคุณสมบัติของการเปนผูบริหารเปนรายบุคคล 
 การพัฒนาความรูระดับรัฐวิสาหกิจ 
 วิธีดําเนนิธุรกจิอยางมีจรยิธรรม 
 ความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกิจ ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และการบรรลุผลสําเร็จ
ของแผนวิสาหกิจของรัฐวสิาหกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงตางๆ และนวัตกรรม 
 ขอบเขตของโอกาสในการพฒันาภาวะผูนํา รวมทั้งการศกึษา การฝกอบรม การสอนงาน 
การสอนงานและการแนะนําอยางใกลชิด รวมทั้งประสบการณที่เกีย่วกบังาน   

(3) รัฐวิสาหกจิมีวธีิประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรูของบุคลากรและ
ผูบริหารอยางไร 

(4) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
รัฐวิสาหกจิอยางมีประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
ของตําแหนงผูจัดการและผูบริหารอยางมีประสิทธิผล 

 
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce  Engagement)  

(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการประเมนิความผูกพันของบุคลากร รัฐวิสาหกจิมีวิธีการตรวจ
ประเมินและมตีัววดัอะไรบางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่ใชในการประเมินความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตวัวดัเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร 
เพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมหรือสวนของบุคลากร รัฐวิสาหกิจใชดัชนีช้ีวัดอื่นๆ เชน การรักษาให



 
ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

60 

บุคลากรอยูกบัรัฐวิสาหกจิ การขาดงาน การรองทุกข ความปลอดภยั และผลิตภาพอยางไร เพื่อ
ตรวจประเมนิและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร   

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการนําผลตรวจประเมินมาเชื่อมโยงกับผลลัพธทางธุรกิจที่สําคัญที่
รายงานในหมวด 7 เพื่อระบโุอกาสในการปรับปรุง รวมทั้งความผูกพนัของบุคลากรและผลลัพธ
ทางธุรกิจ 

 
หมายเหตุ 

1 คําวา “บุคลากร” หมายถึง  ผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทําใหงานของรัฐวิสาหกิจสําเร็จ  ไดแก  ผูบริหาร พนักงานประจํา  พนักงานชั่วคราว 

พนักงานที่ทํางานไมเต็มเวลา และพนักงานจางตามสัญญาที่รัฐวิสาหกิจควบคุมดูแล  รวมถึงหัวหนาทีม  หัวหนางาน  และผูจัดการทุกระดับ  
สวนพนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผูรับจางเหมาควรอธิบายในหมวด  6 โดยใหเปนสวนหนึ่งของระบบงานที่ใหญขึ้น  

2 คําวา “ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับของความมุงมั่น  (Commitment) ทั้งทางอารมณและสติปญญา  เพื่อใหงาน  พันธกิจ  และ
วิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจบรรลุผล  รัฐวิสาหกิจที่มีระดับความผูกพันสูงมักมีสภาพแวดลอมการทํางานที่มีผลดําเนินการดี  บุคลากรไดรับ
แรงจูงใจใหทํางานใหดีที่สุดเพื่อประโยชนของลูกคาและความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ 

3 การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย  การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ  [5.1 ก(3)] หมายรวมถึงการเลื่อนตําแหนงและโบนัส  ซึ่งอาจขึ้นกับผล
การดําเนินการ  ทักษะที่เพิ่มขึ้น และปจจัยอื่นๆ ระบบการบริหารคาตอบแทนอาจถูกกําหนดโดยกฎหมาย  หรือกฏระเบียบขอบังคับกไ็ด สวน
ระบบการใหรางวัลและการยกยองชมเชยสามารถยืดหยุนได  เอาจเปนตวัเงิน ไมเปนตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ  เปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุม  

4 ถารัฐวิสาหกิจมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนพิเศษในดานการพัฒนาบุคลากร  การเรียนรู  และความกาวหนาในอาชีพ  การตอบคําถามในหัวขอ 5.1ข  
ควรอธิบายวารัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในสิ่งเหลานี้ 

5 การระบุโอกาสในการปรับปรุง  [5.1 ค(2)] อาจไดมาจากผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ที่รายงานในหัวขอ  7.4 และอาจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการแกไขปญหาดานบุคลากรซึ่งมีผลกระทบตอผลลัพธทางธุรกิจที่รายงานในหัวขออื่นของหมวด 7 

 

ขอสังเกต 
• การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี เห็นไดจากความยืดหยุน นวัตกรรม การแบงปนความรูและทักษะ การสื่อสารและการถายทอดสารสนเทศ

ที่ดี  ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ การมุงเนนลูกคาและการตอบสนองที่รวดเร็วตอความตองการของ
ธุรกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  หัวขอนี้มุงเนนที่บคุลากรที่มีความสามารถในการทําใหบรรลุผลการดําเนินการที่ดี 

• ผลการศึกษาจํานวนมากรายงานวาการที่บุคลากรมีความผูกพันกับองคกรมากจะมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการขององคกร
 การวิจัยชี้ใหเห็นวาลักษณะที่แสดงวามีความผูกพันกับองคกรคือการทํางานที่มีความสําคัญ มีทิศทางขององคกร รับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินการ  สภาพแวดลอมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภยั ไววางใจกัน  และมคีวามรวมมือ  

• รัฐวิสาหกิจควรทําความเขาใจและใหความสําคัญกับปจจยัที่ทําใหลดแรงจูงใจ การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร หรือการสัมภาษณบุคลากร
ที่ลาออกจะชวยใหองคกรเขาใจปจจัยเหลานี้ไดดียิ่งขึ้น 

• ระบบการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผล การใหคาตอบแทนและการยกยอง
ชมเชยอาจเชือ่มโยงกับทักษะของบุคลากรที่เห็นไดชัดเจนและกับผลการประเมินจากเพื่อนรวมงาน 

• แนวทางการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจรวมถึงการแบงปนผลกําไร  การใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานที่มีผลการ
ดําเนินการดีเยี่ยมโดยมีความเชื่อมโยงกับตัววัดความพึงพอใจและความภักดขีองลูกคา การบรรลุวัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตรขององคกร  หรือ
วัตถุประสงคอื่นทีส่ําคัญของรัฐวิสาหกิจ 
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• ถึงแมวาความพึงพอใจกับรายไดและความพึงพอใจกับการเลื่อนตําแหนงจะเปนสิ่งสําคัญ แตสองปจจัยนี้ไมเพยีงพอในการทําใหมั่นใจวา
บุคลากรจะมีความพึงพอใจ แรงจูงใจ และผลการดําเนินการที่ดี ตัวอยางของปจจัยอื่นที่ควรพิจารณา เชน การแกไขปญหาและคํารองทุกขของ
บุคลากรอยางมีประสิทธิผล การพัฒนาและโอกาสกาวหนาในการงานของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางานและการสนับสนุนของฝาย
บริหาร ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความรวมมือ และ
การทํางานเปนทีม รวมทั้งความมั่นคงในงาน รวมถึงการเห็นคาของความตองการที่แตกตางกันของกลุมบุคลากรที่หลากหลาย ตลอดจนการ
สนับสนุนของรัฐวสิาหกิจในการใหบริการลูกคา 

• นอกจากตัววัดโดยตรงของความพึงพอใจและความผาสกุของบุคลากรจากผลสํารวจที่เปนทางการหรือไมเปนทางการแลว ยังมีดัชนชีี้วัดอื่นๆ 
เชน การขาดงาน การลาออก การรองทุกข และการนัดหยุดงาน 

• ความตองการในการศึกษาและการฝกอบรมอาจมีความแตกตางกันมาก ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน ความรับผิดชอบของบุคลากร และระดับการ
พัฒนาของรัฐวิสาหกิจและบุคลากร ความตองการนี้อาจครอบคลุมถึงการเพิ่มทักษะการแบงปนความรู การสื่อสาร การทํางานเปนทีมและการ
แกปญหา รวมทั้งการตีความและการใชขอมูล การตอบสนองความตองการของลูกคา ความสามารถในการวิเคราะหกระบวนการและลดความ
ซับซอนของกระบวนการ การลดความสูญเสียและรอบเวลา ความสําคัญตามความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หรือการวิเคราะหตนทุนหรือ
ประโยชน ความตองการในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูงในเทคโนโลยีใหมหรือทักษะพื้นฐาน เชน การอาน การเขียน ภาษา คณิตศาสตร 
และทักษะดานคอมพิวเตอร 

• การใหการศึกษาและการฝกอบรมอาจทําไดทั้งภายในหรือภายนอกรัฐวิสาหกิจ  หรือโดยการสอนงานในขณะปฏบิัติงาน  การเรียนในหองเรียน  
การเรียนดวยการใชคอมพิวเตอร หรือการเรียนทางไกล  และวิธีการอื่นๆ  การฝกอบรมอาจทําไดโดยการมอบหมายงานที่จะทําใหเกดิการพัฒนา  
ซึ่งทําไดทั้งภายในและภายนอก 

• ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรและผูนํา ตัววัดอาจมุงที่ผลกระทบตอผลการดําเนินการของบุคคล 
หนวยงาน และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลกระทบตอผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับลูกคา และการวิเคราะหตนทุนหรือประโยชนของการฝกอบรม 

• แมวาหัวขอนี้ไมไดถามถึงการฝกอบรมบุคลากรที่ติดตอกับลูกคาเปนพิเศษ แตการฝกอบรมดังกลาวมีความสําคัญและปฏิบัติกันโดยทั่วไป สวน
ใหญครอบคลุมถึง การเรียนรูและทักษะตางๆ ที่สําคัญอยางยิ่งในเรื่องผลิตภัณฑ บริการ และลูกคา รวมทั้งวิธีการรับฟงลูกคา วิธีการแกไข
ปญหาหรือความลมเหลว และวิธีการจัดการหรือการตอบสนองกับความคาดหวังหรือความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิผล 

• ระบบการจัดการความรูของรัฐวิสาหกิจควรมีกลไกการแบงปนความรูของบุคลากรและรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําใหมั่นใจวาจะรักษาการทํางานที่
ใหผลการดําเนินการที่ดีไดตลอดชวงการสงผานงาน แตละองคกรควรกําหนดวาความรูใดสําคญัอยางยิ่งตอการปฏิบัติการ และหลังจากนั้น ควร
มีกระบวนการแบงปนขอมูลอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทีเ่ปนความรูสวนบุคคลที่อยูกับบุคลากร (Implicit Knowledge) 

 เพื่อชวยใหพนักงานตระหนักถึงศักยภาพอยางเต็มทีข่องตนเอง รัฐวิสาหกิจที่ดีใชแผนการพัฒนารายบุคคลที่จัดทาํรวมกันแตละคน  โดย
พิจารณาวัตถุประสงคดานการงานและการเรียนรูของบุคคลนั้นดวย 

 
5.2    สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment) กระบวนการ         

(45 คะแนน)

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวารัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร เพื่อให
งานของรัฐวิสาหกิจบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งการรักษาบรรยากาศในการทํางานที่มีความปลอดภัย การปองกันภยั 
และไดรับการสนับสนุนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิผลตอการบรรลุผลสําเร็จของงานและสนับสนุน
บุคลากรของรัฐวิสาหกจิโดยตอบคําถามตอไปนี ้
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ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  (Workforce Capability & Capacity)  
(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการประเมนิความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง

บุคลากร (Workforce Capability and Capacity) รวมทั้งทกัษะ สมรรถนะ และจํานวนของ
บุคลากร 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการสรรหา วาจาง และวางตําแหนงผูบริหารระดับสูง และทําให
มั่นใจไดอยางไรวาผูบริหารระดับสูงมีความสามารถที่สามารถผลักดันการดําเนนิงานของ
รัฐวิสาหกจิใหบรรลุวิสัยทัศนตามภารกจิ ผูบริหารระดับสูงเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึงความ
หลากหลายทางความคิด และวัฒนธรรมอยางไร 

(3) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการสรรหา วาจาง วางตําแหนง และรักษาพนักงานใหม และทํา
ใหมั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางความคิด 
วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชนของพนักงานที่รัฐวิสาหกจิจาง 

(4) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการบริหารและจัดบุคลากร รวมทั้งกลุมทีท่ําหนาที่ตอรองกับ
รัฐวิสาหกจิ เพือ่ใหงานของรฐัวิสาหกจิบรรลุผล เพื่อใชประโยชนจากความสามารถพิเศษของ
รัฐวิสาหกจิ เพื่อเสริมสรางการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ เพื่อใหผลดําเนนิการดีเกินความคาดหวัง 
เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับความทาทายเชิงยุทธศาสตรและแผนเชิงยุทธศาสตร และเพื่อใหคลองตัว
ที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความจาํเปนทางธุรกจิ 

(5) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการเตรียมบคุลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดาน
ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการบริหารบคุลากร 
ความตองการของบุคลากร และความตองการของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมัน่ใจวาสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนือ่ง เพื่อปองกนัการลดบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบจากการลดบุคลากรเมื่อมี
ความจําเปน 

 
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 

(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
มีการปองกันภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงส่ิงเหลานี ้ตัววัดผลการดําเนินการหรือเปาประสงคของ
การปรับปรุงของแตละปจจยัที่เกี่ยวกับสถานที่เหลานี้มีอะไรบาง อะไรเปนความแตกตางที่
สําคัญของปจจัยเหลานี้ และตัววัดผลดําเนินการหรือเปาประสงคสําหรับสภาพแวดลอมของ
สถานที่ทํางานที่แตกตางกัน 
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(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการสนับสนนุบุคลากรดวยนโยบายของรฐัวิสาหกจิ การบริการ 
และสิทธิประโยชน รัฐวิสาหกิจปรับเปลี่ยนการสนับสนนุเหลานี้ตามความตองการของบุคลากร
ที่หลากหลาย รวมทั้งความแตกตางของกลุมและสวนของบุคลากรอยางไร 

 
หมายเหตุ 

1. การสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรมีจุดมุงหมายเพื่อผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐานและมี
ทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง โดยใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเปนกลไกที่จะขับเคลื่อนใหรัฐวสิาหกิจสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
บุคคล และสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ดําเนินการของรัฐวสิาหกิจ และจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ อันไดแก  นโยบายและกลยุทธดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งควรจะประกอบดวยนโยบายดานโครงสรางการ
บริหาร และโครงสรางองคกรที่สอดรับกับโครงสรางธุรกิจ  นโยบายเกี่ยวกบัผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล นโยบายดาน
อัตรากําลัง และการบริหารอัตรากําลัง  และอื่นๆ 

2 คําวา “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง  ความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการบรรลุผลสําเร็จของกระบวนการทํางานดวยความรู  ทักษะ  
ความสามารถ  และสมรรถนะของบุคลากร  ขีดความสามารถ  อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา  การสราง
นวัตกรรมและปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีใหม  การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ  และกระบวนการทํางานใหม  และเพื่อใหตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ  ตลาด  และความตองการของกฎระเบียบขอบังคับ 

 คําวา “อัตรากําลังบุคลากร” หมายถึง  ความสามารถของรัฐวิสาหกิจที่ทําใหมั่นใจวามีระดับของบุคลากรเพียงพอในการบรรลุผลสําเร็จของ
กระบวนการทํางาน  และสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคาได รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตอระดับความตองการตามฤดูกาลและตามความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลง 

3 ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรควรคํานึงทั้งความจําเปนในปจจุบันและในอนาคต  ตามเปาประสงคเชิงยทุธืศาสตรและแผนเชิง
ยุทธศาสตรที่รายงานในหมวด  2 

4 การเตรียมพรอมบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง  [5.2 ก(4)] อาจรวมถึงการฝกอบรม  การศึกษา  
การสื่อสารอยางสม่ําเสมอ  การคํานึงถึงการจางบุคลากรและความพรอมตอการหางานใหม  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ  และชวยพนักงานหา
งานใหม  รวมถึงบริการอื่น 

 

ขอสังเกต 
• องคกรสวนใหญ ไมวาจะขนาดใด มีโอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร ตัวอยางของการใหบริการ อาคารสถานที่  กิจกรรม และโอกาส

อื่นๆ ไดแก การใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องสวนตัวและการงาน การพัฒนาความกาวหนาในการงานและการชวยใหมีโอกาสไดรับงานใหม กิจกรรม
สันทนาการหรืองานประเพณ ีการยกยองชมเชย ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การดูแล
บุตรในชั่วโมงทํางาน การอนุญาตใหลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการทํางานแบบยืดหยุนและ
โปรแกรมผลประโยชน การชวยใหหางานใหมเมื่อถูกเลิกจาง ผลประโยชนเมื่อเกษียณอาย ุรวมถึงการขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล
และวิธีที่พนักงานสามารถใชบริการอยางตอเนื่อง 

• ทุกองคกร ไมวาจะขนาดใด จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่มีผลการ
ดําเนินการที่ดียังมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาความปลอดภัยในสถานที่ทํางานสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงการออกแบบ
กระบวนการในเชิงรุกเพื่อทําใหมั่นใจวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัย โดยใชขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในงานโดยตรง 
สภาพแวดลอมดานบุคลากรพิจารณาจาก 1. การมีนโยบาย  และกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 3. .การมีโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management - 110 คะแนน)  

 

6 การจัดการกระบวนการ

6.1  การออกแบบระบบงาน

ก. ความสามารถ
พิเศษ

6.2  การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน

ก. การจัดการกระบวนการ
ทํางาน

อธิบายวธิีการนํากระบวนการทํางานท่ีสําคญัไปปฏิบัติ 
จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคญั เพ่ือ
สรางคณุคาแกลกูคา รวมทั้งทําใหรัฐวสิาหกิจประสล
ความสําเร็จและยั่งยืน 

อธิบายวธิีการกําหนดความสามารถพิเศษ รวมทั้งการ
ออกแบบระบบงานและกระบวนการที่สําคญัเพื่อสราง
คณุคาแกลกูคา เพื่อเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉกุเฉนิที่
อาจเกิดข้ึน และเพื่อใหรัฐวสิาหกิจไดรับความสําเร็จและ
มีความยั่งยืน

ข. การปรบัปรงุกระบวนการ
กระบวนการทํางาน

ข. การออกแบบ
กระบวนการทํางาน

ค. ความพรอมตอ
ภาวะฉุกเฉิน 

 
 
จุดประสงค 

หมวดการจัดการกระบวนการ เปนหมวดหลักของเกณฑในดานระบบงานและกระบวนการทํางานที่
สําคัญ ขอกําหนดที่เปนหัวใจของหมวดนีค้ือ การบงชี้และจัดการความสามารถพิเศษเพื่อใหการจดัการ
กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การออกแบบทีม่ีประสิทธิผล การมุงเนนทีก่ารปองกัน 
ความเชื่อมโยงกับลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมอื และมุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรียนรูของรัฐวิสาหกจิ 

ความคลองตัว การลดตนทุน และการลดรอบเวลา มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตอการจัดการกระบวนการ
และการออกแบบโครงสรางรัฐวิสาหกจิในทุกแงมุม “ความคลองตัว” หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
อยางรวดเรว็ ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ความคลองตัว อาจหมายถึง การ
เปลี่ยนจากผลิตภัณฑหนึ่งไปอีกผลิตภัณฑหนึ่งอยางรวดเร็ว การตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการที่หลากหลายตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกจิและตลาด ความคลองตัวยังมีผลตอการตัดสินใจวาจางภายนอกให
ดําเนินการแทน การทําขอตกลงกับผูสงมอบที่สําคัญ และการทําขอตกลงดานความรวมมือในรูปแบบแปลกใหม 
ความยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัยกลยุทธพิเศษ เชน การออกแบบชิ้นสวนที่มาประกอบกันได การใชช้ินสวน
รวมกัน การใชสายการผลิตรวมกัน และการฝกอบรมแบบพิเศษ การลดตนทุนและรอบเวลามักเกีย่วกับกลยุทธ 
Lean Process Management ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการใชประโยชนจากตวัวดัที่สําคัญ เพื่อติดตามทุก
แงมุมของการจัดการกระบวนการโดยรวม 
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6.1    การออกแบบระบบงาน (Work System Design) กระบวนการ   
(50 คะแนน)

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการกําหนดความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการทีสํ่าคัญเพื่อสรางคุณคาแกลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเพือ่ใหรัฐวิสาหกจิไดรับความสาํเร็จและมีความยั่งยืนโดยตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. ความสามารถพิเศษระดับรัฐวิสาหกิจ (Core Competences) 
(1) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการกําหนดความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกจิ ความสามารถ

หลักเหลานี้มอีะไรบาง และมีความสัมพนัธกับพันธกจิ บรรยากาศการแขงขัน และแผนเชิง
ยุทธศาสตรอยางไร 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการออกแบบระบบงาน  และมีนวัตกรรมดานระบบงานทั้งหมด 
รวมทั้งตัดสินอยางไรวากระบวนการใดในระบบงานทั้งหมดเปนกระบวนการภายในรัฐวิสาหกิจ 
(กระบวนการทํางานที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ) และกระบวนการใดใชแหลงภายนอก 

  
ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Work Process Design) 

(1) กระบวนการทาํงานที่สําคัญสําหรับภารกิจหลักของรัฐวสิาหกิจมีอะไรบาง กระบวนการทํางานที่
สําคัญเหลานี้มีความสัมพันธกับความสามารถพิเศษอยางไร รวมทั้งสรางคุณคาแกลูกคา ทํากําไร 
ทําใหรัฐวิสาหกิจดรับความสําเร็จ และยัง่ยืนไดอยางไร 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ โดยนํา
ขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือมาใช และขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการเหลานี้มีอะไรบาง 

(3) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการออกแบบกระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม
กระบวนการทาํงานใหมอยางไรเพื่อบรรลุขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด และมีวิธีการอยางไรในการ
นําเทคโนโลยใีหม ความรูของรัฐวิสาหกิจ ความคลองตัวที่อาจจําเปนในอนาคตมาประกอบใน
การออกแบบกระบวนการเหลานี้ รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการนํารอบเวลา ผลิตภาพ การ
ควบคุมตนทุน รวมทั้งปจจยัดานประสิทธภิาพและประสิทธิผลมาประกอบในการออกแบบ
กระบวนการเหลานี ้
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ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Readiness) 
รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบงาน และสถานที่ทาํงานมีการเตรยีมพรอม

ตอภัยพิบตัิหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรยีมพรอมตอภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉินไดคํานึงถึงการ
ปองกัน การจัดการ ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหคนืสูสภาพเดิมอยางไร 

 
หมายเหตุ 

1 คําวา “ความสามารถหลัก” หมายถึง  เร่ืองที่รัฐวิสาหกิจมีความเชี่ยวชาญที่สุด  เปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงยทุธศาสตรซึ่งทําใหไดเปรียบใน

ตลาดหรือในการใหบริการ  และมักจะเปนสิ่งที่คูแขง ผูสงมอบ  และคูคาลอกเลียนไดยาก ทําใหรัฐวิสาหกิจไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 
2 คําวา “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่ทําใหงานของรัฐวิสาหกิจบรรลุสําเร็จ  ซึ่งเกี่ยวของกับบคุลากรขององคกร ผูสงมอบและคูคาที่สําคญั 

คูสัญญา  คูความรวมมือ  และสวนอื่นๆ  ในหวงโซอุปทานที่จําเปนตอการผลิตและสงมอบผลิตภัณฑ บริการ  รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและ
กระบวนการสนับสนุน  ระบบงานจะประสานกระบวนการทํางานภายในกับแหลงตางๆ  จากภายนอกที่จําเปนตอการพัฒนา  ผลิต  และสงมอบ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา ผูรับบริการ  และทําใหรัฐวิสาหกิจไดรับความสําเร็จในตลาด 

3 กระบวนการทํางานที่สําคัญ หมายถึง  กระบวนการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนมากของรัฐวิสาหกิจที่สรางคุณคาใหลูกคา ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสยี และผูถือหุน  กระบวนการทํางานที่สําคัญ คือกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  กระบวนการสงมอบ  กระบวนการทางธุรกิจ  
และกระบวนการสนับสนุน 

4  ภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉิน อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ  สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ  
หรือการแพรกระจายของโรคระบาด  เชน  ไขหวัดนก การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรรายงานในหัวขอ  
4.2 

 

ขอสังเกต 
• หัวขอนี้กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวยคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ และขอกําหนดของกระบวนการ

เหลานั้น ขอกําหนดเหลานี้อาจรวมความตองการดานความคลองตัว (ความรวดเร็วและความยืดหยุน) เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

• แนวทางการออกแบบอาจมีความแตกตางกันมากตามลักษณะของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผลิตภณัฑที่ถูกดัดแปลง หรือที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญหรือเพียงเล็กนอยของกระบวนการ รัฐวิสาหกิจควรคํานึงถึงขอกําหนดที่สําคัญของผลิตภัณฑ โดยปจจัยที่อาจตองนํามา
พิจารณาในการออกแบบ ครอบคลุมถงึความปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑในระยะยาว ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิตที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย (Green Manufacturing) ความสามารถในการวัดขีดความสามารถของกระบวนการ ความสามารถในการนําไป
ผลิตได ความสามารถในการบํารุงรักษาได ความหลากหลายของความคาดหวงัของลูกคาที่ทําใหตองมีผลิตภัณฑหลายรูปแบบใหเลือก 
ความสามารถของผูสงมอบ และการจัดทําเอกสาร การออกแบบที่มีประสิทธิผลตองคํานึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิตและสง
มอบดวย ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดทาํผังโดยละเอียดของกระบวนการผลิต และการออกแบบกระบวนการดังกลาวใหมเพื่อใหมีประสิทธิผล
สูงขึ้น และตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

• กระบวนการทํางานที่สําคัญของรัฐวสิาหกิจ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ แตมีความสําคัญตอการเติบโตและ
ความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจในมุมมองของผูบริหารระดับสูง กระบวนการดังกลาวมักเกี่ยวของกบัความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ  
วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร  และปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ  กระบวนการธุรกิจที่สําคัญ อาจรวมถึงกระบวนการสราง
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การจัดหาเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและความรู การจัดการหวงโซอุปทาน การสรางความรวมมือกับผูสง
มอบ การวาจางองคกรภายนอกใหดําเนินการแทน การควบรวมและครอบครองกิจการ การขยายไปสูตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้ง
กระบวนการขายและการตลาด เนื่องจากกระบวนการเหลานี้มีคุณลักษณะแตกตางกัน ดังนั้น ขอกําหนดและผลการดําเนินการของแตละ
กระบวนการจึงอาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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• กระบวนการทํางานที่สําคัญของรัฐวสิาหกิจรวมถึงกระบวนการสนับสนุนที่ชวยการปฏิบัติการประจําวันและการสงมอบผลิตภัณฑ แตโดยปกติ
แลวไมไดออกแบบโดยคํานึงถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ขอกําหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไมขึ้นอยูกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑมากนัก แตขึ้นอยูกับขอกําหนดภายในของรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญ และตองมีการประสานและบูรณาการกัน เพื่อทําใหมั่นใจวามีการ
เชื่อมโยงและมีผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึงงานดานงบประมาณ งบลงทุน การเงิน
และบัญชี การจัดการอาคารสถานที่  งานบริการดานกฎหมาย งานบริการดานทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ และงานดานบริหารอื่นๆ  

• สําหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดการหวงโซอุปทานเปนปจจัยทีม่ีความสําคัญมากขึน้เรื่อยๆ ในการบรรลุเปาหมายดานผลิตภาพและผลกําไร รวมทั้ง
ความสําเร็จของธุรกิจโดยรวม เมื่อรัฐวิสาหกิจมีการทบทวนความสามารถพิเศษขององคกร ทําใหมีการคํานึงถึงผูสงมอบ  คูคา และคูความ
รวมมือในเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น กระบวนการที่เกี่ยวของกับผูสงมอบควรรองรับจุดประสงค 2 ประการ ไดแก การชวยปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของผูสงมอบและคูคา และชวยในการปฏิบัติการของผูสงมอบและคูคาที่จะสงผลตอการปรับปรุงระบบงานของรัฐวิสาหกิจ การ
จัดการหวงโซอุปทาน อาจรวมถึงกระบวนการเลือกผูสงมอบ เพื่อลดจํานวนผูสงมอบโดยรวมและเพิ่มจํานวนผูสงมอบที่พึงประสงค รวมถึงการ
ทําขอตกลงดานความรวมมือ 

• รัฐวิสาหกิจจําเปนตองคํานึงถึงขอกําหนดสําหรับผูสงมอบ  คูคา และคูความรวมมือในขั้นตอนการออกแบบระบบงาน และระบบการทํางาน 
กลาวโดยรวม การออกแบบที่มีประสิทธิผลจะตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในหวงโซคุณคา หากมีโครงการออกแบบหลายโครงการ
พรอมกัน หรือหากผลิตภัณฑมีการใชชิ้นสวน อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกับผลิตภัณฑอื่น รัฐวิสาหกิจอาจตองใหความสําคัญกับ
การประสานการใชทรัพยากร ซึ่งอาจเปนวิธีการหนึ่งในการลดตนทุนตอหนวยและเวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดได 

• หัวขอนี้กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีใหมมาใช รวมถึง e-Technology สําหรับการแบงปนขอมูลกับผูสงมอบ  คูคา และคูความ
รวมมือ การสื่อการกับ ลูกคา และการใหลูกคาสามารถเขาถึงรัฐวิสาหกิจไดตลอดเวลา (24/7) รวมทั้ง การถายโอนขอมูลโดยอัตโนมัติจาก
ผลิตภัณฑระหวางการใชงานที่ตองไดรับการบํารุงรักษา 

• เพื่อทําใหมั่นใจวาสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน รัฐวิสาหกิจควรคํานึงถึงทุกแงมุมทางดานปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจที่
จําเปนในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา ในการวางแผน รัฐวิสาหกิจตองคํานึงถึงทุกกระบวนการทํางานที่สําคัญ ประเภทธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งความตองการและขอกําหนดของลูกคาจะเปนแนวทางใหรัฐวิสาหกิจกําหนดระดับการใหบริการแกลูกคา ตัวอยางเชน 
องคกรที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคมักมีความจําเปนในการใหบริการมากกวาองคกรธุรกิจที่ไมไดใหบริการในเรื่องที่จําเปนนี ้การพยายามทํา
ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานไดอยางตอเนือ่งควรประสานกับความพยายามในการทําใหมั่นใจวารัฐวิสาหกิจมีขอมูลที่พรอมใชงาน (หัวขอ 4.2) 

 
6.2    การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Work Process Management & 

Improvement)  

กระบวนการ    
(60 คะแนน)

 
ความคาดหวงั 

ใหอธิบายวิธีการนํากระบวนการทํางานที่สําคัญไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่
สําคัญ เพื่อสรางคุณคาแกลูกคา รวมทั้งทําใหรัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จและยั่งยนื  
 

ก. การจัดการกระบวนการทํางาน (Work Process Management) 
(1) รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการทาํงานไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามขอกําหนด

ของการออกแบบ รัฐวิสาหกจิมีวิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานประจําวันใน
กระบวนการเหลานี้จะบรรลุขอกําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการนั้น รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไร
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ในการนําขอมลูจากลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือมาใชในการจัดการกระบวนการ
ดังกลาว ตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัผลการดําเนินการที่สําคัญและตัววัดในกระบวนการที่รัฐวิสาหกจิใช
ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทาํงานมีอะไรบาง 

(2) รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการลดตนทนุโดยรวมทีเ่กีย่วของกับการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนนิการ รัฐวิสาหกจิมวีิธีการอยางไรในการ
ปองกันไมใหเกิดสิ่งบกพรอง ความผิดพลาดของการใหบริการ และการทํางานซ้ํา รวมทั้งการลด
คาใชจายในการประกันผลิตภัณฑใหนอยที่สุด หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกคา   

 
ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Work Process Improvement)  

รัฐวิสาหกจิมีวธีิการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น ลด
ความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้น รวมทั้งทําใหกระบวนการเหลานี้ทันกบั
ความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ รัฐวิสาหกิจมีวิธีการอยางไรในการแบงปนขอมูลการ
ปรับปรุงและบทเรียนที่ไดรับระหวางหนวยงานและกระบวนการอื่นๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการเรยีนรู
และสรางนวัตกรรมในรัฐวิสาหกิจ 
 

หมายเหตุ 

1 เพื่อปรับปรุงผลดําเนินการของกระบวนการ  (6.2ข .) และลดการแปรปรวน  รัฐวิสาหกิจอาจใชแนวทางตางๆ  เชน  ระบบ Lean Enterprise 

วิธีการของ  Six Sigma มาตรฐาน ISO9000:2000 วิธีการ  Plan-Do-Check-Act หรือเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ 
2 ผลลัพธดานการการปรับปรุงผลดําเนินการดานผลิตภัณฑและบริการควรรายงานในหัวขอ 7.1 สวนผลลัพธอื่นๆ  ของผลการดําเนินของ

กระบวนการทํางาน  ควรรายงานในหัวขอ 7.5 
 

ขอสังเกต 
• หัวขอนี้กลาวถึงการวัดภายในกระบวนการ และการปฏิสัมพันธกับลูกคาและผูสงมอบ ในการวัดภายในกระบวนการและการปฏิสัมพันธ 

รัฐวิสาหกิจตองมีการกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพื่อวัด สังเกตการณ หรือปฏิสัมพันธ ซึ่งควรมีอยูในชวงแรกที่สุดของกระบวนการเทาที่
เปนไปได เพื่อลดปญหาและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดําเนินการที่คาดหวังไวใหนอยที่สุด เพื่อบรรลุผลการ
ดําเนินการที่คาดหวัง รัฐวิสาหกิจมักตองกําหนดระดับหรือมาตรฐานของผลการดําเนินการภายในกระบวนการ ใหเปนแนวทางในการตัดสินใจ 
เมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ตองมีวิธีการแกไขปญหาเพื่อปรับใหผลการดําเนินการของกระบวนการเปนไปตามขอกําหนดที่ไดออกแบบไว 
วิธีการแกไขปญหานี้ควรพิจารณาทั้งดานเทคนิคและบคุลากร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของกระบวนการ วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม จึงควร
เนนที่การเปลี่ยนแปลงที่ตนเหตุของความเบี่ยงเบน (รากเหงาของปญหา) การแกไขปญหาที่ตนเหตุจะลดโอกาสของความแปรปรวนในลักษณะ
เดิมที่อาจเกิดขึ้นซ้ําหรือที่จุดอื่นของรัฐวิสาหกิจใหนอยที่สุด ในกรณีที่มีการปฏิสัมพันธกับลูกคามาเกี่ยวของ การประเมินวาผลการดําเนินการ
ของกระบวนการดีเพียงใดจะตองพิจารณาถึงความแตกตางของลูกคาดวย ในการนี้ ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถเตรียมการสําหรับเหตุการณที่ไม
คาดคิด ทั้งเหตุการณที่เฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป ซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลที่รวบรวมจากลูกคา เหตุการณที่ไมคาดคิดเปนสิ่งที่มักเกิดกับการใหบริการ
ทางวิชาชีพและการใหบริการสวนบุคคล ในบางรัฐวิสาหกิจ รอบเวลาของกระบวนการที่สําคัญอาจนานเปนปหรือมากกวาซึ่งอาจเปนความทา
ทายตอการวัดความกาวหนาระหวางวันตอวันและตอการหาโอกาสในการลดรอบเวลา 
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• หัวขอนี้กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับวธิกีารปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น ผลการดําเนินการที่ดีขึ้นมิไดหมายถึงคุณภาพ
ที่ดีขึ้นในมุมมองของลูกคาเทานั้น แตยังหมายถึงผลการดําเนินการดานการเงินและดานการปฏิบัติการที่ดีขึ้นจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย
อื่นดวย เชน ผลิตภาพ แนวทางตางๆ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใชกันโดยทั่วไป รวมถึง 

1.  การแบงปนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรูและนวัตกรรม 
2.  การวิเคราะหกระบวนการและการวิจัย (เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การปองกัน

ความผิดพลาด)  
3.  การวิจัยและพัฒนาในดานเทคนิคและธุรกิจ 
4.  การจัดระดับเทียบเคียง 
5.  การใชเทคโนโลยีที่เปนทางเลือกอื่น 

• การใชขอมูลจากลูกคาของกระบวนการตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ แนวทางการปรับปรุงอาจตองใชขอมูลดานการเงนิ เพื่อ
ประเมินทางเลือกและจัดลําดับความสาํคัญ แนวทางดังกลาวเปดโอกาสใหมีทางเลือกมากมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการใหมทั้งหมดดวย 
Re-Engineering 
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หมวด 7 ผลสัมฤทธิ์ (Results - 400 คะแนน) 
 

7  ผลสัมฤทธิ์

7.1 ผลลพัธดานผลติภัณฑ/บริการ

7.2 ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา 

7.3 ผลลพัธดานการเงิน/ตลาด

7.4 ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร

7.5 ผลลพัธดานประสทิธผิลของกระบวนการ

7.6 ผลลพัธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ  
 
จุดประสงค 

 หมวดผลสัมฤทธิ์นี้ มุงเนนผลการดําเนินการตามการประเมินวตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ
รัฐวิสาหกจิ ผลการประเมินของลูกคาตอผลิตภัณฑของรัฐวิสาหกิจ ผลการดําเนินการดานการเงินและตลาด 
ผลลัพธดานบคุลากร ผลลพัธดานการนําองคกร และความรับผิดชอบตอประเทศชาตติลอดจนสังคม รวมทั้ง
ผลลัพธของกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ จุดประสงคของเกณฑนี้จึงมุงแสดงการ
นําเสนอคุณคาที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกคาและตลาด การมีผลการดําเนินการที่ดีเยี่ยม โดยดูจากดัชนีชี้วัด
ดานการปฏิบัติการ บุคลากร กฎหมาย จริยธรรม และการเงิน รวมทั้งการเรียนรูของรัฐวิสาหกจิและ
พนักงาน หมวด 7 จึงใหขอมูล “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” (ตวัวัดความกาวหนา) เพ่ือประเมินและปรบัปรุง
กระบวนการและผลติภัณฑ โดยเปรียบเทยีบกับคูแขง และองคกรอ่ืนที่ขายผลติภัณฑที่คลายคลึง รวมทั้งมี
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกบัยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกจิโดยรวม  
 
7.1    ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ  (Product & Service Outcome) ผลลัพธ          

(70 คะแนน) 
 
ความคาดหวงั 

 ใหสรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานผลิตภัณฑที่สําคัญ โดยแสดงผลลัพธตามประเภทและกลุมของ
ผลิตภัณฑ และสวนตลาด เพ่ือการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคณุภาพ ซึ่งทําใหลูกคาและผูรับบริการ กลุมลูกคา 
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เกิดความพึงพอใจ ความภกัดี และการกลาวถึงในทางที่ดี รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ 
ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑและ
บริการที่สําคัญตอลูกคาและผูรับบริการสําหรับภารกิจหลักเปนอยางไร ผลลัพธเหลานี้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิการของคูแขงหรือองคกรคูเทียบที่ขายผลิตภัณฑที่คลายคลึงเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ 
1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑที่รายงานในหัวขอนี้ควรสัมพันธกับคุณสมบัติที่สําคญัของผลิตภัณฑ และโปรแกรม  ซึ่งเปนความตองการหรือความคาด 

หวังของลูกคาและผูรับบริการที่ระบุไวในบริบทของรัฐวสิาหกิจ  [1. ข.(2)] โดยอางอิงขอมูลในหัวขอ 3.1 และ  3.2 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดเหลานี้
ควรตอบสนองปจจยัที่มีผลตอความนิยมของลูกคาและผูรับบริการ  เชน ปจจัยที่ระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ  1 และหัวขอ 3.1  

 

ขอสังเกต
• หัวขอนี้เนนตัววัดผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑ ซึ่งทําหนาที่เปนดัชนีชี้วัดในมุมมองและการตัดสินใจของลูกคาและผูรับบริการที่มีผลตอการ

ซื้อและความสัมพนัธกับรัฐวิสาหกิจในอนาคต ตัววัดผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑไดมาจากขอมูลที่เกี่ยวกับลกูคาและผูรับบริการ ซึ่ง
รวบรวมไวในหัวขอ 3.1 และ 3.2 

• ตัววัดดานผลิตภัณฑที่จะนํามาใชอาจอยูบนพื้นฐานตอไปนี้ ไดแก การวัดคุณภาพตาม ผลการใชงานจริงของผลิตภัณฑ อัตราความบกพรอง 
ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ  เวลาในการตอบสนอง ขอมูลเกี่ยวกับความงายในการใชงานหรือลักษณะอื่นของผลติภัณฑที่รวบรวมจากลูกคา
และผูรับบริการของรัฐวิสาหกิจโดยองคกรอื่น และผลสํารวจลูกคาและผูรับบริการถึงผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

• ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑกับดัชนีชี้วัดดานลูกคาและผูรับบริการ เปนเครื่องมือการจดัการที่สําคัญอยางยิ่งที่สามารถ
นํามาใชในหลายลักษณะ เชน  

o การกําหนดและการมุงเนนที่ความตองการในดานคุณภาพและความตองการของลูกคาและผูรับบริการ 
o การระบุสิ่งที่ทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากที่มีอยูในตลาด 
o การหาความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกันระหวางลักษณะของผลิตภัณฑกับความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาและผูรับบริการ 

รวมทั้งการกลาวถึงในทางที่ดี 

• ความสัมพันธระหวางกันนี้อาจชี้ใหเห็นสวนตลาดที่กําลังเกิดขึ้นใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความเปนไป
ไดที่ผลิตภัณฑจะลาสมัย 
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7.2    ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ (Customer-focused Outcomes) ผลลัพธ        
(70 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหสรุปผลลัพธที่สําคัญของการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคาและคณุคา
จากมุมมองของลูกคาและผูรับบริการ รวมทั้งความภักดี การทําใหกลบัมาซื้อและใชผลิตภัณฑซ้าํ และทําให
ลูกคาและผูรบับริการกลาวถึงในทางที่ดี โดยแสดงผลลัพธตามประเภทและกลุมของผลิตภัณฑ กลุมลูกคาและ
ผูรับบริการ และสวนตลาด รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคาและผูรับบริการ 

(1)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของลูกคาสําหรับภารกิจหลักเปนอยางไร ผลลัพธเหลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาและผูรับบริการตอคูแขง และองคกรอ่ืนที่ขายผลิตภัณฑที่คลายคลึงเปนอยางไร 

(2)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญในดานคณุคา รวมถึงความภักดีของ
ลูกคาและผูรับบริการ และการรักษาลูกคาและผูรับบริการไว การที่ลูกคาและผูรับบริการกลาวถึง
รัฐวิสาหกจิในทางที่ดี และแงมุมอ่ืนของการสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการ เปน
อยางไร 

 
หมายเหตุ   
1  ผลลัพธดานความพงึพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการที่รายงานในหัวขอนี้ ควรสัมพันธกับกลุมลูกคาและผูรับบริการ รวมทั้ง

สวนตลาดที่ระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ  [1.ข  (2)] และหัวขอ 3.1 และสัมพันธกับวิธีการประเมินและขอมูลความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ที่ระบุไวในหัวขอ 3.2  

2  ตัววัดและดัชนีชี้วัดดานความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการในผลิตภัณฑของรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกคาตอ
คูแขงและองคกรอืน่ที่สามารถเปรียบเทียบได [7.2 ก  (1)] อาจรวมถึงขอมูลตามความเปนจริงจากลูกคาและผูรับบริการ รวมทั้งองคกรอิสระ 

 

ขอสังเกต
• หัวขอนี้มุงเนนที่ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและชวยคาดการณผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจในมุมมองของลูกคาและผูรับบริการ ขอมูล

นี้ครอบคลุมความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ การรักษาลูกคาและผูรับบริการไว การไดและการเสียลูกคาและ
ผูรับบริการ และที่ทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจเปนประจํา ขอรองเรียนจากลูกคาและผูรับบริการ การแกปญหาขอรองเรียนอยางมีประสิทธิผล และ
การเรียกรองคาประกันผลิตภัณฑ คุณคาผลิตภัณฑ โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา การตรวจประเมินโดยลูกคาและผูรับบริการในเรื่องความ
สะดวกในการติดตอรัฐวิสาหกิจและความงายในการใชผลิตภัณฑ (ครอบคลุมถึงมารยาทในการพบปะลูกคาและผูรับบริการ) รวมทั้งการให
รางวัล การจัดอันดับ และการไดรับการยกยองชมเชยจากลูกคาและองคกรอิสระอื่นๆ 
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• หัวขอนี้เนนผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ ซึ่งมากกวาการวัดความพึงพอใจ เพราะความภักด ีการกลับมาซื้อและใชผลิตภัณฑซ้ํา 
และความสัมพันธกับลูกคาและผูรับบริการในระยะยาว เปนดัชนีชี้วัดและตัววัดที่ดีกวาสําหรับความสําเร็จในอนาคตในตลาดและสําหรับความ
ยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 

 
7.3    ผลลัพธดานการเงนิและตลาด  (Financial and Market Outcomes) ผลลัพธ        

(65 คะแนน) 
 

ความคาดหวงั 
ใหสรุปผลลัพธการดําเนินการที่สําคัญดานการเงินและตลาดเพ่ือใหเขาใจถึงความมั่นคงทางการเงิน 

รวมทั้งความทาทายและโอกาสในตลาด โดยแสดงผลลัพธตามกลุมลูกคาและผูรับบริการหรือสวนตลาด 
รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด 

(1)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการเงิน 
รวมถึงตัววดัโดยรวมดานผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) 
หรือผลการดําเนินการดานงบประมาณ (Budgetary Performance) เปนอยางไร 

(2)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานตลาด 
รวมถึงสวนแบงตลาดหรือตําแหนงในตลาด การเติบโตทางตลาดและสวนแบงตลาด และการ
เจาะตลาดใหมเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ   

1 การตอบคําถามในหัวขอ 7.3 ก  (1) อาจรวมถึงตัววัดโดยรวมดานผลตอบแทนทางการเงิน เชน  ผลตอบแทนทางการลงทุน  (ROI) สวนกําไร

จากการดําเนินงาน (Operating Margin) ความสามารถในการทํากําไร  หรือความสามารถในการทํากําไรตามสวนตลาดหรือลูกคา นอกจากนี้อาจ
รวมถึงตัววัดดานความมั่นคงทางการเงิน เชน สภาพคลอง  (Liquidity) อัตราสวนหนี้สินตอทุน  (Debt to Equity Ratio) เงินสดยอยรายวัน  (Days 
Cash on Hand) ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย และกระแสเงินสด ตัววัดเหลานี้ควรสัมพันธกับตัววัดดานการเงินตามที่รายงานไวในหัวขอ 
4.1 ก  (1) และวิธีการจัดการดานการเงินตามที่อธิบายไวในหัวขอ 2.2  

 
ขอสังเกต 
• ตัววัดที่รายงานในหัวขอนี้เปนตัววัดทีผู่นําระดับสูงใชในการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจประเมินผลการดําเนินการดานการเงินและการ

เจริญเติบโตของรัฐวิสาหกิจ 

• นอกเหนือจากตัววัดในหัวขอ  7.3 หมายเหตุ  1 ตัววัดและดัชนีชี้วัดดานการเงินที่เหมาะสม อาจรวมถึง รายได กําไรหรือขาดทุน การนําสงเงินผล
กําไรใหรัฐ กําไรทางเศรษฐศาสตร ฐานะดานเงินสด (Cash Position) มูลคาสินทรัพยสุทธิ  (Net Assets) อัตราสวนหนี้สิน  (Debt Leverage) 
วงจรเงินสด กําไรสุทธิตอหุน ประสิทธิภาพของการดําเนินการดานการเงิน) การเก็บเงิน การเรียกเก็บเงิน การบริหารลูกหนี้ ) และผลตอบแทน
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ทางการเงิน  ตัววัดผลการดําเนินการดานตลาด อาจรวมถึงตัววัดการเติบโตทางธุรกิจ  เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินชวยเหลือที่ไดรับ 
ผลิตภัณฑ  โปรแกรม  หรือบริการใหมและการเขาสูตลาดใหม )รวมถึงตลาดทางอิเล็กทรอนิกส  และตลาดสงออก) รวมทั้งสัดสวนรายไดของ
ผลิตภัณฑ  หรือโปรแกรมใหม 

 
7.4    ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร: (Workforce-focused Outcomes)   ผลลัพธ       

(65 คะแนน) 
 

ความคาดหวงั 
ใหสรุปผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรทีสํ่าคัญ ที่แสดงความผูกพันกับรัฐวิสาหกจิ และมีสภาพแวดลอม

ที่ดี เพ่ือแสดงใหเห็นวารัฐวสิาหกิจสามารถสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่เพ่ิมผลติภาพ 
ความผูกพัน สงเสริมการเรียนรู และเอ้ืออาทรใหแกบคุลากรทั้งหมดโดยแสดงผลลัพธแยกตามกลุม และ
ประเภทของบคุลากร รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
(1)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานการทําใหบุคลากรมคีวามผูกพัน

กับรัฐวิสาหกจิ ความพึงพอใจของบุคลากร และการพัฒนาของบุคลากร รวมถึงผูบริหารเปน
อยางไร 

(2)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร รวมถึงระดับความมากนอยของบุคลากร การรักษาไว และทักษะทีเ่หมาะสมของ
บุคลากรเปนอยางไร 

(3)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานบรรยากาศการทํางานของ
บุคลากร รวมทั้งสุขอนามัย ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน และ
การใหบริการและผลประโยชนตอบุคลากรเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ 
1  ผลลัพธที่รายงานในหัวขอนี้ควรสัมพนัธกับกระบวนการที่อธิบายไวในหมวด  5 รวมทั้งตอบสนองความตองการของกระบวนการที่สําคัญที่

อธิบายไวในหมวด 6 และแผนเชิงยุทธศาสตรและแผนทรัพยากรบุคคลที่อธบิายไวในหัวขอ 2.2 
2  การตอบหัวขอ  7.4 ก  (1) ควรรวมถึงตัววัดและดัชนีชี้วัดตามที่ตอบไวในหัวขอ 5.1 ค  (1) 
 

ขอสังเกต
• ตัววัดผลลัพธที่รายงานถึงดัชนีชี้วัดความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับทองถิ่น 

วัฒนธรรมองคกร  และการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร  ผลลัพธที่รายงานนี้ อาจรวมขอมูลที่เปนปจจัยนําเขา เชน ขอบเขตของการฝกอบรม แต



 
ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

75 

จุดเนนสําคัญควรเปนขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ ตัวอยางของตัววัดผลสัมฤทธิ์  อาจไดแก  การที่บุคลากรอยูกับรัฐวิสาหกิจ
นานขึ้น ซึ่งเปนผลจากการทําแผนงานที่ใหเพื่อนรวมงานยกยองชมเชยกัน หรือจํานวนบุคลากรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง  ซึ่งเปนผลมาจาก
โปรแกรมการพัฒนาผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 

• ผลลัพธที่รายงานนี้ อาจรวมถึงปจจัยทั่วไปหรือปจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ปจจัยทั่วไป เชน ความปลอดภัย การหยุดงาน การลาออก ความพึง
พอใจ และขอรองเรียน (ขอรองทุกข) ของพนักงาน สําหรับตัววัดบางตัว เชน การหยุดงานและการลาออกของพนักงาน อาจมีการเปรียบเทียบ
ในระดับทองถิ่นหรือระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม ปจจัยเฉพาะของรัฐวสิาหกิจเปนสิ่งที่รัฐวิสาหกิจใชตรวจประเมินเพื่อหาความผูกพันและ
บรรยากาศในการทํางานของบุคลากร ปจจัยเหลานี้ อาจรวมถึงขอบเขตของการฝกอบรม  การฝกอบรมซ้ํา  หรือการฝกอบรมขามสายงาน  
เพื่อใหบรรลุความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร ขอบเขตและความสําเร็จของการกําหนดทิศทางดวยตนเอง ขอบเขต
ความรวมมือของสหภาพ หรือขอบเขตที่อาสาสมัครมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของกระบวนการและแผนงาน 

 

7.5    ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ  (Process Effectives Outcomes) ผลลัพธ           
(65 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหสรุปผลลัพธที่สําคัญของผลการปฏิบัติการที่สําคัญ ซ่ึงสงผลตอการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รัฐวิสาหกจิ รวมทั้งความพรอมของรัฐวิสาหกิจตอภาวะฉุกเฉิน โดยแสดงผลลัพธตามประเภทและกลุมของ
ผลิตภัณฑตามกระบวนการและสถานที่ และตามสวนตลาด รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 
(1)  ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการปฏิบัติการของระบบงาน

สําหรับภารกิจหลัก รวมทั้งระบบงานและสถานที่ทํางานที่เตรียมไวเมื่อเกิดภัยพิบัตแิละภาวะ
ฉุกเฉิน 

(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดาน
กระบวนการทาํงานที่สําคัญ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และนวัตกรรมของกระบวนการอื่นๆ ที่เหมาะสม 

 
หมายเหตุ  

1  ผลลัพธที่รายงานในหัวขอ 7.5 ควรตอบสนองขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ  และหัวขอ 6.1 และ  

6.2 รวมถึงผลลัพธที่ไมไดรายงานในหัวขอ 7.1-7.4 
2  ผลลัพธที่รายงานในหัวขอ 7.5 ควรแสดงขอมูลที่สําคัญที่ใชสําหรับการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ  (หัวขอ 4.1) 

และควรเปนพื้นฐานในการปฏิบัติการเพื่อใหไดผลลัพธดานผลิตภัณฑ  (หัวขอ  7.1) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ  (หัวขอ  7.2) 
และผลลัพธดานการเงินและตลาด  (หัวขอ 7.3) 
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3 ตัววัดและดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมของผลการดําเนินการของระบบงาน  [7.5 ก  (1)] อาจรวมถึงการตรวจสอบ  การสงมอบที่ทันเวลา และผลการ
ยอมรับผลิตภัณฑ และกระบวนการจากภายนอก  ผลการดําเนินการของผูสงมอบและคูคา ผลลัพธและอัตรานวัตกรรมของผลิตภัณฑ  บริการ
และระบบงาน  การลดความซับซอนของภาระงานภายในและการจําแนกภาระงาน  การปรับปรุงการวางผังงาน  การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของ
การบังคับบัญชา  เวลาในการตอบสนองตอการฝกและการซอมเพื่อภาวะฉุกเฉนิ  และผลลัพธในการโยกยายสถานที่ทํางาน  และ  การซอมเพื่อ
เตรียมพรอมตางๆ 

 

ขอสังเกต
• หัวขอนี้กระตุนใหรัฐวิสาหกิจพัฒนาและใชตัววัดที่มีลักษณะเฉพาะในการติดตามกระบวนการที่สําคัญและการปรับปรุงการปฏิบัติการ 

รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  รวมถึงความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน โดยใชตัววัดที่เกี่ยวของและสําคัญ
ตอรัฐวิสาหกิจ 

• ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถึงผลการดําเนินการของระบบงานที่แสดงใหเห็นถึงการลดตนทุนไดมากขึ้น  หรือมี
ผลิตภาพสูงขึ้น โดยการใชทรัพยากรทั้งจากภายในและ /หรือภายนอก  การลดระดับการปลอยมลพิษ การลดปริมาณการปลอยของเสีย การใช
ประโยชนจากผลผลิตพลอยได และการนําของเสียกลับมาใชใหม  ดัชนีชี้วัดการตอบสนองภายในรัฐวิสาหกิจ เชน รอบเวลา ความยดืหยุนของ
การผลิต เวลาทั้งหมดที่ใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา เวลาที่ใชในการตั้งเครื่องจักร และเวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด และผล
การดําเนินการดานการบริหารสํานักงานและดานอื่นๆ  ทีด่ีขึ้น นอกจากนี้  อาจรวมถึง  ดัชนีชี้วัดเฉพาะทางธุรกิจ เชน อัตรานวัตกรรมและการ
เพิ่มการใชผลผลิตของผลิตภัณฑและกระบวนการ ผลลัพธจากการนํา Six Sigma ไปปฏิบัติ และการยอมรับสมรรถนะของผลิตภัณฑ  ณ เวลาที่
สงมอบ  ดัชนีชี้วัดของหวงโซอุปทาน เชน การลดจํานวนสินคาคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบ การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุง
การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และการลดตนทุนในการจัดการหวงโซอุปทาน รวมทั้งผลลัพธการตรวจประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก เชน การตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 

 
7.6    ผลลัพธดานการนาํองคกรรัฐวิสาหกิจ  (Leadership Outcomes) ผลลัพธ          

(65 คะแนน) 

 
ความคาดหวงั 

ใหสรุปผลลัพธที่สําคัญดานการกํากับดแูลที่ดีและการนําองคกรโดยผูบริหารระดับสูง รวมทั้งแสดงให
เห็นถึงการบรรลุแผนเชิงยุทธศาสตร พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบดานการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ สังคมและการเปนองคกรที่ดี โดยแสดงผลลัพธตามหนวยงานของ
รัฐวิสาหกจิ รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบทีเ่หมาะสม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก. ผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ และความรับผดิชอบตอประเทศชาติและสังคม 

(1)  ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญของการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และการบรรลุ
แผนเชิงยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจเปนอยางไร 

(2)  ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และผลลัพธของตัววดัหรือ
ดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอผูบริหารระดับสูงและการ
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กํากับดแูลที่ดขีองรัฐวิสาหกจิเปนอยางไร ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญของพฤติกรรม
ที่ฝาฝนจริยธรรมเปนอยางไร 

(3)  ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวัดทีสํ่าคัญดานความรับผิดชอบดานการเงิน 
ทั้งภายในและภายนอกเปนอยางไร (*)  

(4)  ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญดานการปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบังคับและกฎหมายเปน
อยางไร 

(5)  ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญดานการที่รัฐวิสาหกิจสนับสนนุการพัฒนาประเทศชาติ
ในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางไร 

(6)  ผลลัพธของตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญดานการที่รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่ดีในสังคมในการ
สนับสนุนชุมชนที่สําคัญเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ   
1 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล [7.6 ก  (1)] ควรมุงเนนที่เปาประสงคที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

ตลอดจนผลลัพธ 
2 ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดการบรรลุแผนเชิงยุทธศาสตร [7.6 ก  (1)] ควรเจาะจงทีว่ตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาประสงคที่กําหนดไวใน  2.1 ข 

(1) อาทิ การเบิกจายงบลงทุน และตัววัดผลการดําเนินการและผลที่คาดการณไวของแผนปฏิบตัิการที่ระบุไวใน  2.2 ก  (6) และ  2.2 ข ตามลําดับ 
3 ตัวอยางตัววัดของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  และความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย [7.6 ก  (2)] ใหดูหัวขอ  1.2 หมายเหตุ  4 
4 การตอบคําถามในหัวขอ 7.6 ก  (3) อาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและความเสี่ยง คําแนะนําที่สําคัญของผูตรวจสอบภายใน

และภายนอก และการตอบสนองของผูบริหารในเรื่องดังกลาว  
5 ผลลัพธดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย  [7.6 ก  (4)] ควรตอบสนองคําถามที่ระบุไวใน  1.2 ข ผลลัพธดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยทีเ่กีย่วของกับบุคลากร (ตัวอยาง เชน  การรายงานการเกิดอุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไวในหัวขอ 7.4 ก  (3) 
5  ผลลัพธดานการเปนองคกรที่ดีในสังคม  [7.6 ก  (6)] ควรกลาวถึงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนที่สําคัญที่ระบุไวใน  1.2 ค 
 

ขอสังเกต 
• เนื่องจากเปนเร่ืองยากในการที่รัฐวิสาหกิจจะสามารถกําหนดตัววัดที่เหมาะสม  ความทาทายทีส่ําคัญของรัฐวิสาหกิจ คือ การวัดความกาวหนาใน

การบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ ตัววัดเหลานี้มักสามารถหาไดจากการระบุผลลัพธที่ชี้ใหเห็นถึงเปาประสงคสุดทายของ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคยุทธศาสตรเสียกอน จากนั้นจึงใชเปาประสงคสุดทายมากําหนดตัววัดระหวางเปาประสงคสุดทายของ
ความสําเร็จนั้น 

• ไมวาจะมีการมุงเนนในประเด็นของการกํากับดูแลที่ดี จริยธรรม และความรับผิดชอบของผูบริหารหรือไมก็ตาม สิ่งสําคัญคือรัฐวิสาหกิจตอง
ปฏิบัติและแสดงใหเห็นวาการประพฤติตนโดยรวมมีมาตรฐานสูง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูงควรติดตามตัววัดผลการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเนนผลการดําเนินการดานนี้ในการสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ 

• ผลลัพธเหลานี้ควรรวมถึงการบรรลุผลอยางโดดเดนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม กฎหมาย และกฎระเบียบขอบงัคับตางๆ ผล
การตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐผลลัพธตางๆ ควรรวมถึงดัชนีชี้วัดในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญและจุดประสงคดานสาธารณะอื่นๆ  

• ถารัฐวิสาหกิจเคยถกูลงโทษหรือถูกดําเนินการในดานกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ หรือสัญญา ในชวงสามปที่ผานมา รัฐวิสาหกิจควรสรุป
เหตุการณและสภาพปจจุบันใหทราบดวย 
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สวนที่ 4  การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง 
 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง (Self Assessment) เปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งในการ
บริหารเชิงกลยุทธ ซ่ึงใชสําหรับทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยเปนการสํารวจสิ่งที่
รัฐวิสาหกจิดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมทั้งผลของการดําเนินการเทียบกับเปาหมายและเกณฑที่ตัง้ไว 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพรางกายประจําปเบื้องตน ซ่ึง
จะมีการเปรยีบเทียบกับเกณฑของบุคคลที่มีสุขภาพดีเปนปกต ิเชน อุณหภูมิรางกายที่มีสุขภาพปกติจะอยูในชวง
ไมเกิน 37 เซลเซียส หากเรารูสึกไมสบาย ก็อาจใชเทอรโมมิเตอรตรวจวัดอณุหภูมิในเบื้องตนกอนตัดสินใจไป
พบแพทย ซ่ึงหากพบวาอุณหภูมิรางกายอยูในชวงปกต ิเราก็ดูแลใหคงสภาพปกติตอไป แตหากพบวามากกวา
หรือนอยกวาเกณฑปกติจะเปนสัญญาณเตอืนวาเราควรไดรับการรักษาใหเปนปกต ิ ซ่ึงอาจใชวิธีรับประทานยา 
นอนพักผอน ประคบดวยผาเย็น เช็ดตัวทกุชั่วโมง แลวแตความรุนแรงของอาการผิดปกติที่เกดิขึ้น 

ในทํานองเดียวกัน การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิดวยตนเอง ตามแนวทางคูมือเลมนี้ เปนการทบทวน
ส่ิงที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในปจจุบันเทียบกับเกณฑการประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหทราบวาสุขภาพ
ขององคกรอยูในระดบัที่แขง็แรงดีอยูแลว หรือจําเปนตองไดรับการรักษาในดานใด เมื่อตรวจพบวาเรื่องใดยังไม
อยูในระดับทีน่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑฯ ผูบริหารควรจัดทําแผนการปรับปรุง เพื่อที่รัฐวิสาหกจิไทยจะ
สามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันสูระดับสากลในอนาคต ซ่ึงจะสามารถสรางคุณประโยชนตอ
ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 

กระบวนการประเมิน 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง มีรูปแบบหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม การสรุปผลการ
ดําเนินงานจะกระทําโดยอาศัยการประชุมทบทวนโดยผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนวิธีการที่ผูบริหารทั่วไปมี
ความคุนเคยเปนอยางด ีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะใหความสําคัญตอผลการดําเนินงาน ความแตกตางจาก
เปาหมายทีก่ําหนดไว การระบุจุดเดนและจุดดอยในการดําเนินงาน การกําหนดปญหาของสวนตางดานผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการแกไขปญหาโดยกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานใน
ดานตางๆ ทั้งกลยุทธ กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร เปนตน เพื่อใหสามารถยกระดับผลการดาํเนินงานให
สูงขึ้นตามที่ไดกําหนดเปาหมายไว 

ในการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจดวยตนเอง ไดกําหนดกระบวนการอยางเปนระบบ โดยไดกําหนดให
รัฐวิสาหกจิทําการประเมินและใชเอกสารการประเมินคณุภาพดวยตนเอง (Self Assessment Sheet) ดังแสดงใน
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ภาคผนวก รวมทั้งจัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพดวยตนเอง (Self Assessment Report) และนําสงมาที่
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐวิสาหกิจตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสวนที่ 5 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐวิสาหกิจไดรับมอบและตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารรายงาน
การประเมินคณุภาพดวยตนเองแลว จะดําเนินการตามขัน้ที่ 1 Independent Review โดยจดัตั้งคณะผูประเมิน 3 – 5 
ทาน (ซ่ีงประกอบดวยผูแทนของ สคร. ที่ปรึกษา และหนวยงานทีเ่กีย่วของ) เพื่อแยกกนัประเมนิรายงานการ
ประเมินคุณภาพดวยตนเองและใหคะแนน รวมทั้งจัดทํารายงาน Independent Report ของตน 

จากนั้นประธานของคณะผูประเมินจะเชิญผูประเมินทุกทาน เพื่อรวมพิจารณาสรุป Independent Report 
รวมกันในการประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review เพื่อสรุปผลการประเมินและคะแนน รวมทั้งจดัทาํรายงาน 
Consensus Report  

ในขั้นตอนตอไป คณะผูประเมินจะนําเสนอรายงาน Consensus Report แกคณะอนกุรรมการดูแลการ
ประเมินคุณภาพ และ SubPac หลังจากนั้นคณะอนกุรรมการฯ และ SubPac จะจัดใหมีการรับฟงขอมูลการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิตางๆ รวมทั้งชี้แจงผลการประเมินแกรัฐวิสาหกิจทกุแหง 

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินทุกขั้นตอนแลว คณะอนกุรรมการดูแลการประเมินคุณภาพและ SubPac จะ
เสนอรายชื่อรัฐวิสาหกจิตลอดจนผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวิสาหกิจเพื่อ
พิจารณาขั้นสดุทายตอไป นอกจากนัน้ รัฐวิสาหกจิทุกแหงจะไดรับรายงานปอนกลับที่ระบุจุดแข็งและจุดทีต่อง
ปรับปรุง (Feedback Report) 

 
ประเด็นสําคัญในการประเมิน 

การประเมินคาํตอบในแตละหัวขอ และการใหขอมูลปอนกลับใหแกรัฐวิสาหกจิ จะขึ้นอยูกับประเด็น
สําคัญใน 2 มิติ คือ 

(1) กระบวนการ 
(2) ผลลัพธ 
การประเมิน 2 มิติดังกลาวขางตน เปนหลักสําคัญในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับและประเดน็

สําคัญที่ตองพิจารณาในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับคือ “ความสําคัญ” ของกระบวนการและผลลัพธ 
ตอปจจัยสําคญัทางธุรกิจที่ระบุในรายงานการประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง 
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กระบวนการ 
 “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่รัฐวิสาหกิจใชและปรับปรุง เพื่อตอบสนองเงื่อนไขตางๆ ของหัวขอ

ในหมวด 1 - 6  ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชประเมินกระบวนการ ไดแก "แนวทาง (Approach – A) การถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ (Deployment – D) การเรียนรู (Learning – L) และการบูรณาการ (Integration – I)” 

“แนวทาง” หมายถึง 
 วิธีการที่ใชเพือ่ใหกระบวนการบรรลุผล 
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ตอบสนองเงื่อนไขของหัวขอตางๆ 
 ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใชซํ้าได และอยูบนพืน้ฐานของขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือ
ได (ซ่ึงหมายถึง การดําเนนิการอยางเปนระบบ) 

“การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 
 การใชแนวทางเพื่อตอบสนองเงื่อนไขตางๆ ของหัวขอทีเ่กี่ยวของและสําคัญตอรัฐวิสาหกิจ 
 การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา 
 การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่ควรใช 

 “การเรียนรู” หมายถึง 
 การปรับปรุงแนวทางใหดีขึน้ โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุนใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางกาวกระโดดของแนวทางโดยใชนวัตกรรม 
 การแบงปนความรูจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรมกับหนวยงานและกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวของภายในรัฐวิสาหกิจ 

“การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 
 การใชแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการของรัฐวิสาหกจิตามที่ระบุไว
ในเงือ่นไขขอกําหนดของหวัขอตางๆ ในเกณฑ 

 การใชตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่เสริมกระบวนการและหนวยงานทั่วทั้งองคกร 
 แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการปฏิบตัิการ มีความสอดคลอง
กลมกลืนกันทกุกระบวนการและหนวยงาน เพื่อสนับสนนุเปาประสงคระดับรัฐวิสาหกิจ 

 

ผลลัพธ 
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของรัฐวิสาหกิจ ในการบรรลุตามขอกําหนดในหัวขอ 7.1 ถึง 7.6 

ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก 
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 ระดับของผลการดําเนนิการในปจจุบนั 
 อัตราการเปลี่ยนแปลง (เชน ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล) และความครอบคลุม (เชน การ
ถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติและการแบงปนอยางกวางขวาง) ของการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจเปรยีบเทียบกับตวัเปรยีบเทียบ และ/หรือระดับเทยีบเคียงที ่
  เหมาะสม  

 การเชื่อมโยงของตัววดัผลตางๆ (มักแสดงผลตามกลุมที่จําแนกไว) กับผลการดําเนินการดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ลูกคา ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่สําคัญตามที่ระบุไวใน
บริบทของรัฐวิสาหกจิและในหัวขอที่อยูในหมวด 1 - 6  

 

แนวทางการตอบคําถาม 
แนวทางตอไปนี้ จะชวยใหรัฐวิสาหกจิสามารถตอบคําถามตางๆ ในเกณฑทั้ง 7 หมวดไดอยางมี

ประสิทธิผลที่สุดในการจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิดวยตนเอง แนวทางการตอบเกณฑ 
แบงเปน 3 สวน ดังนี ้

 แนวทางทั่วไป 
 แนวทางการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 
 แนวทางการตอบคําถามในหมวด 7 

 

แนวทางทั่วไป 
1. อานหนังสือเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจท้ังเลม 

เนื้อหาสวนใหญในหนังสือใหขอมูลเกี่ยวกบัเกณฑทั้งหมด รวมทั้งวิธีการประเมินดวยตนเองรัฐวิสาหกิจ
ควรทําความเขาใจเนื้อหาตอไปนี ้

 เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิ  
 การใหคะแนน  
 อภิธานศัพท   

2. ทบทวนรูปแบบของหัวขอและทําความเขาใจวิธีการตอบคําถามของหัวขอตางๆ 
รูปแบบของหวัขอ (ดูรูป 4.2) แสดงใหเห็นสวนตางๆ ของหัวขอ บทบาท และตําแหนงของแตละสวน 

ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งคือ รัฐวิสาหกิจตองทําความเขาใจเกีย่วกับคําถามตางๆ ที่อยูในประเด็นพจิารณา หมายเหตุ
ของแตละหวัขอในคําถามมีไวเพื่อชวยใหเขาใจประเด็นพิจารณา รายละเอียดของแตละหัวขอ 
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แตละหวัขอแบงตามประเภทของขอมูลที่ตองการ คือ “กระบวนการ” (หมวด 1 - 6) หรือ “ผลลัพธ” 
(หมวด 7) สวนคําถามของหัวขออยูในรูปแบบคําถาม บางคําถามในประเด็นพิจารณามีหลายคําถาม ดังนั้น จึง
ควรตอบคําถามทั้งหมดของหัวขอนัน้ แตไมจําเปนตองตอบทีละคําถามแยกกัน อาจรวมการตอบหลายคําถาม
ในประเด็นพจิารณาเดยีวกันเปนกลุมตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกจิ คําถามตางๆ ชวยช้ีแนะใหเขาใจอยาง
ถองแทวาตองการขอมูลอะไรบาง 

3. เร่ิมตนดวยการจัดทําบริบทของรัฐวิสาหกจิ 
บริบทของรัฐวิสาหกจิเปนจดุเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุด บริบทของรัฐวิสาหกิจจะชวยใหรัฐวิสาหกจิที่ใช

เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกจิ ผูเตรียมเอกสารในการจัดทํารายงาน และผูทบทวนเอกสาร ใหเขาใจใน
ส่ิงที่เกี่ยวของและสําคัญที่สุดตอภารกจิและผลการดําเนนิการของรัฐวสิาหกิจ 

 
แนวทางการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 

แมวาเกณฑจะมุงเนนผลลัพธการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่สําคัญ แตเฉพาะตัวผลลัพธเองมีคุณคา 
ไมมากนกั ตัวอยางเชน ถาผลลัพธไมดี หรือมีอัตราการปรับปรุงชากวาคูแขง หรือองคกรที่เทียบเคียงกัน 
รัฐวิสาหกจิตองเขาใจวา “ทําไม” จึงเปนเชนนั้น และควรทํา “บางสิ่ง” เพื่อปรับปรุง 

คําถามในหมวด 1 - 6 มีจุดประสงคที่จะประเมินกระบวนการที่สําคัญที่สุดของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปน
กระบวนการทีส่งผลใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกจิไดรวดเร็ว และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ 
และผลลัพธของการดําเนินงานที่สําคัญ การประเมินและการใหขอมูลปอนกลับขึ้นอยูกับเนื้อหาและความ
สมบูรณของคําตอบของคําถามนั้นๆ เปนอยางมาก ดังนัน้ การใหขอมูลของกระบวนการที่สําคัญในการตอบ
หัวขอเหลานี้จงึมีความสําคัญ 

การตอบคําถามในหมวด 1 - 6 นั้น จึงควรแสดงขอมูลของกระบวนการที่อธิบายถึง “แนวทาง (A) – การ
ถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติ (D) - การเรียนรู (L) – การบูรณาการ (I) ” ที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเนนวาเมื่ออธิบาย
ถึงแนวทางแลว รัฐวิสาหกิจตองชี้ใหเห็นถึงการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
คําถามเฉพาะของหัวขอนั้นเสมอ เมื่ออธิบายถึงระดับการพัฒนาของกระบวนการ ควรแสดงใหเหน็วาวงจรการ
เรียนรู และการบูรณาการกับกระบวนการและหนวยงานอื่นเกิดขึน้ไดอยางไร ในรายงานปอนกลับในทํานอง
เดียวกัน จะแสดงความเห็นของคณะผูประเมินที่เกีย่วกับแนวทาง-การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ-การเรียนรู- 
การบูรณาการ เชนกัน ขอมูลปอนกลับที่สงใหแกรัฐวิสาหกิจจะสะทอนจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงใน
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือทุกปจจัยก็ได แนวทางการตอบคําถาม มีดังนี ้
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รูปท่ี 4.1  รูปแบบของหัวขอ (หมวด 1) 

 
 

 
กระบวนการ1.1  การนําทิศทางรัฐวิสาหกิจโดยผูนําระดับสูง:   ผูบริหารระดับสูงนําองคกรอยางไร                       
(70 คะแนน) 

ใหอธิบายการดําเนินการที่ผูบริหารระดับสูงใชในการนําทิศทางและทําใหรัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยืน รวมท้ังอธิบาย
การดําเนินการที่ผูบริหารระดับสูงสื่อสารกับพนักงาน และกระตุนใหมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

ก . วิสัยทัศนและคานิยม 

(1)     ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมสําหรับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ 
ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม โดยผานระบบการนําองคกรไปยัง
พนักงาน ผูสงมอบและคูคาท่ีสําคัญ ลูกคา รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  (*) เพื่อนําไปปฏิบัติ ผูบริหาร
ระดับสูงมีการปฏิบัติอยางไรที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของรัฐวิสาหกิจ 

(4) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมและบังคับใหมีพฤติกรรม
ท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และทําใหบรรลุผล 

(5) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรท่ีมีความย่ังยืน ผูบริหารระดับสูง
ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ นวัตกรรม  การเปนผูนําท่ีพรอมแขงขันหรือการเปนผูนําท่ีเปนแบบอยางดานผลการ
ดําเนินการ  และความคลองตัวขององคกร ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อให
เกิดการเรียนรูท้ังในระดับองคกรและบุคลากร ผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมโดยตรงอยางไรในการวางแผน
สืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนําในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และการสรางความผูกพันกับพนักงานทุกคนทั่วท้ัง
รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเปนไป
ในลักษณะสองทิศทางท่ัวท้ังรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสารการตัดสินใจที่
สําคัญ ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทอยางจริงจังในเรื่องการใหรางวัลและการยกยองชมเชยบุคลากรอยางไร 
เพื่อเสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมท้ังการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ 

(2)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการทําใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงผลการดําเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน  ผูบริหารระดับสูงทบทวนตัววัดอะไรเปนประจํา
เพื่อทําใหทราบถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการ ในการคาดคะเนผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูบริหารระดับ  
สูงคํานึงถึงการมุงเนนการสรางคุณคาและทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางลูกคาและผูมีสวนไดสวน
เสียอ่ืนอยางไร 

หมายเลขหวัขอ ชื่อหัวขอ 

คะแนนของหัวขอ 

ประเภทของขอมูลหรือสารสนเทศทีอ่งคกร 

ตองตอบในหัวขอ 

คําถามในแตละประเดน็          

เพื่อพิจารณา 

ประเด็นที่ควร

พิจารณา 

หมายเหตุมีจดุประสงคเพื่อ 
1.อธิบายคําศัพท และขอกําหนดที่
สําคญัใหชดัเจน 

2.ใหคําแนะนาํในการตอบ 

3.ระบุหรืออธิบายความเชื่อมโยงที่
สําคญั 

ขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขอแยกเปนแต

ละเรองที่ควร

พิจารณา 

ขอกําหนดพื้นฐานที่

แสดงเปนขอๆ 

หมายเหตุ : 

1  ผูบริหารระดับสูงไดแก  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  และผูบริหารระดับสูงท่ีรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด  
รวมท้ังความสัมพันธระหวางผูบริหารเหลานี้ 

2 วิสัยทัศนขององคกร [1.1 ก  (1)]  ควรเปนตัวกําหนดบริบทของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีได
อธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2  โดยมีการใชขอมูลหลักประกอบในการกําหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ  อาทิ  ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  
แนวนโยบายของผูถือหุน  
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1. เขาใจความหมายของคําถาม “อยางไร” 
ในการตอบหวัขอในหมวด 1 - 6 ที่มีคําถาม “อยางไร” ควรใหขอมูลของกระบวนการที่สําคัญที่แสดงถึง

แนวทาง การถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ คําตอบที่ขาดขอมูลดังกลาว หรือคําตอบ
ที่เพียงแตยกตวัอยางเทานั้นจะถูกประเมินตามแนวทางการใหคะแนนวา “มีขอมูลนอยและไมชัดเจน” 

2. เขาใจความหมายของคาํถาม “อะไร” 
หัวขอในหมวด 1 - 6 มีคําถาม “อะไร” อยู 2 แบบ คําถามแบบที่ 1 ถามถึงขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับ

กระบวนการทีสํ่าคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น การตอบแตเพียงวา “ใคร” เปนผูปฏิบัติอาจมี
ประโยชนบาง แตไมเพยีงพอสําหรับการประเมินหรือใหขอมูลปอนกลับได สวนคําถามแบบที่ 2 ตองการขอมูล
วา ผล แผนงาน วัตถุประสงค เปาประสงค หรือตัววัดทีสํ่าคัญของรัฐวิสาหกิจ คําถามเหลานี้กําหนดบริบท
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันและการบรูณาการกันของระบบการ
จัดการผลการดําเนินการ ตัวอยางเชน เมื่อรัฐวิสาหกจิกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรแลว แผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ตัววดัผลการดาํเนินการและผลลัพธบางตัวที่รายงานไวในหมวด 7 ตองสัมพันธกับ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรนั้นๆ ดวย 

3. เขียนและทบทวนคําตอบโดยคํานึงถงึแนวทางและขอสังเกตตอไปน้ี 
 แสดงใหเห็นถงึแนวทางที่เปนระบบ 

 แนวทางที่เปนระบบ คือ แนวทางนั้นใชซํ้าได และใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกดิการเรียนรู 
หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบ เมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน การ ปรับปรุง 
นวัตกรรม และการแบงปนความรูรวมอยูดวย 

 แสดงใหเห็นถงึการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
 ขอมูลที่เกี่ยวกบัการถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัตินั้น ควรสรุปวามีการนําแนวทางไปปฏิบัติใน

หนวยงานตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอาจนําเสนอใหกระชบัโดยใชตาราง 
 แสดงใหเห็นถงึการเรียนรู 

 กระบวนการตางๆ ควรรวมวงจรการประเมนิและการปรบัปรุง รวมทั้งโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
แบบกาวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบงปนกับหนวยงานที่เหมาะสมของ
รัฐวิสาหกจิเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูของรัฐวิสาหกิจ 

 แสดงใหเห็นถงึการบูรณาการ 
 การบูรณาการแสดงความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันและความกลมกลืนระหวาง กระบวนการ 

แผนงาน ตัววดั และการปฏิบัติการ ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐวิสาหกจิ 
 แสดงใหเห็นถงึการมุงเนนและความคงเสนคงวา 
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 การแสดงถึงการมุงเนนและความคงเสนคงวา คํานึงถึงส่ิงสําคัญ 4 ประการ คือ 
(1) บริบทของรัฐวิสาหกจิ ควรระบุใหชัดเจนวาอะไรบางทีสํ่าคัญ 
(2) หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร และแผนปฏิบัติการตางๆ 

ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชดัถึงประเด็นทีมุ่งเนนมากที่สุด และอธิบายวาการถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติสําเร็จไดอยางไร 

(3) คําอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับรัฐวิสาหกิจ (หัวขอ 4.1 ) ควรแสดงวิธีการที่
รัฐวิสาหกจิวิเคราะหและทบทวนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญ 

(4) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรแสดงถึงความสามารถหลัก และกระบวนการทาํงานที่มี
ความสําคัญตอผลการดําเนินการโดยรวมของรัฐวิสาหกจิ การแสดงถึงความมุงเนนและความคง
เสนคงวาในหวัขอในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัววัดที่เกี่ยวของกันในหวัขอในหมวด 7 จะ
ชวยปรับปรุงผลการดําเนินการทางธุรกิจ 

 ตอบคําถามของหัวขอตางๆ ใหสมบูรณ 
 ขอมูลที่ขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

 และตองตอบประเด็นพิจารณาทุกประเดน็ การตอบคําถามแตละคําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบ
แยกกันหรือรวมกันก็ได 

4. อางอิงหัวขออ่ืนตามความเหมาะสม 
คําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตวัเองมากที่สุดเทาที่จะเปนได อยางไรก็ตามคําตอบของแตละ

หัวขอควรเสรมิซ่ึงกันและกนั ดังนั้น จึงควรใชการอางองิคําตอบในหวัขออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมแทนที่จะให
ขอมูลซํ้า ในกรณีนั้น ควรรายงานขอมูลของกระบวนการที่สําคัญไวในหัวขอที่ตองการขอมูลนั้น ตัวอยางเชน 
เร่ืองการพัฒนาและการเรียนรูของบุคลากรควรรายงานอยางละเอียดในหัวขอ 5.1 และหากตองกลาวถึงเรื่องการ
พัฒนาและการเรียนรูอีกในหัวขออ่ืน ควรอางอิงหัวขอ 5.1 โดยไมตองอธิบายรายละเอียดซ้ําอีก 

5. ใชรูปแบบที่กระชับ 
รัฐวิสาหกจิควรใชเนื้อที่ 150-200 หนากระดาษตามที่กําหนดไวใหไดประโยชนมากทีสุ่ด และนําเสนอ

ขอมูลใหกระชับ โดยใชแผนภูมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) ตาราง และหวัขอส้ันๆ (Bullets) 
6. อางอิงแนวทางการใหคะแนน 

การประเมินคาํตอบของหัวขอในหมวด 1 - 6 จะพิจารณาคําถามของหัวขอและระดับการพัฒนาของ
แนวทาง ความครอบคลุมของการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ความครอบคลุมและทั่วถึงของการเรียนรู และ
การบูรณาการกับองคประกอบอื่นในระบบการจัดการผลการดําเนินการ  ดังนั้น รัฐวิสาหกจิจึงตองคํานึงถึงทั้ง
เกณฑและแนวทางการใหคะแนน 
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แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7 
เกณฑฯ ใหความสําคัญตอผลลัพธ รวมทั้งขอมูล แนวทาง และตวัอยาง ที่แสดงถึงการรายงานดาน

ผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิผลและสมบูรณ 
ในการตอบคําถามตามหมวด 7 ตองแสดงขอมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรุง และ

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนนิการของรัฐวสิาหกิจ รวมถึงขอมูลที่
แสดงความครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนนิการ ซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
และการเรียนรูของรัฐวิสาหกจิ หากมีการแบงปนความรูในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางกวางขวาง ควรจะแสดงผลลัพธที่สอดคลองกันดวย ดังนั้น คะแนนของผลลัพธจึงเปน
สวนประกอบซึ่งขึ้นอยูกับผลการดําเนินการโดยรวม โดยพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงและความครอบคลุม
ของการปรับปรุงและความสาํคัญตอขอกําหนดตางๆ ของหัวขอและตอภารกิจของรฐัวิสาหกจิ 

1. มุงเนนผลลพัธการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญ 
การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมส่ิงที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกจิ ตามที่แสดงในบริบท

ของรัฐวิสาหกจิและหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ หมวดการมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาด รวมทั้งหมวด
การจัดการกระบวนการ 

2. ใหความสําคัญกับประเด็นท่ีสําคัญ 4 ประการ 
 ระดับผลการดาํเนินการ ควรรายงานในมาตราวัดที่ชัดเจน 
 แนวโนม เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการเปลีย่นแปลง 
 การเปรียบเทียบ เพื่อแสดงผลลัพธเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนที่เลือกมาอยางเหมาะสม 
 ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ เพื่อแสดงวามีการรายงานผลลัพธที่สําคัญทั้งหมดและ
แยกตามกลุมที่จัดไว เชน ตามความสําคัญของลูกคา บุคลากร กระบวนการ และกลุมสายผลิตภัณฑ 

3. แสดงขอมูลแนวโนมตลอดชวงเวลาที่มีการติดตามแนวโนม 
ไมมีการจํากดัระยะเวลาของขอมูลแนวโนม แนวโนมของผลลัพธบางเรื่องอาจตองใชเวลาหาปหรือ

มากกวา แนวโนมควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบนั โดยไมเปนการคาดการณผลการ
ดําเนินงานอนาคต ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววดัแตละตัว สําหรับผลลัพธที่สําคัญๆ 
ควรแสดงขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมเหน็แนวโนมหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม 

4. ใชรูปแบบที่กระชับ เชน กราฟ และตาราง 
ผลลัพธสวนใหญอาจนําเสนอในรูปแบบทีก่ระชับ โดยใชกราฟและตาราง ควรแสดงขอมูลรายละเอียด

ของกราฟและตาราง เพื่อความสะดวกในการตีความ ผลลัพธที่เกิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับ
องคกรอ่ืนควร “ปรับใหเปนฐานเดยีวกัน” เชน การนําเสนอในรูปอัตราสวนสําหรับขอมูลที่มีความแตกตางของ
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ขนาด ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความปลอดภยัเปนจํานวนวันทํางานที่สูญเสียตอจํานวนพนักงาน 100 
คน จะมีความหมายมากกวาการรายงานจํานวนวันทํางานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถาจํานวนพนักงานไม
คงที่ในชวงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธกับองคกรอ่ืนที่มีจํานวนพนักงานตางกัน 

5. บูรณาการผลลัพธเขาไวในเนื้อหา 
ในเอกสารรายงานการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจดวยตนเอง ควรนําเสนอผลลัพธไวพรอมกับคําอธิบาย

ของผลลัพธนั้นๆ หากแนวโนมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดานลบก็ตาม 
รัฐวิสาหกจิควรมีคําชี้แจง นอกจากนี้ ควรใชตัวเลขกํากบัใหสอดคลองกับหวัขอ เชน รูปที่ 4.3 ในหัวขอ 7.1 
ควรใชตัวเลขกํากับรูปเปน 7.1–3 ดังตัวอยางของกราฟที่แสดงในรูปที่ 6.3 แสดงถึงขอมูลที่รัฐวิสาหกิจอาจ
นําเสนอเปนสวนหนึ่งของคําตอบหัวขอ 7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงในบริบทของรัฐวิสาหกจิได
ระบุวาการสงมอบที่ตรงเวลาเปนความตองการที่สําคัญของลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.2  ผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการสงมอบผลิตภัณฑท่ีตรงเวลา 
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และกราฟไดแสดงคุณลักษณะตางๆ ที่ทําใหการรายงานผลชัดเจนและมีประสิทธิผล ดังนี ้
 ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอางอิงถึงกราฟในเนือ้หา 
 ใหขอมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหนวยวัดอยางชัดเจน 
 มีเสนแสดงแนวโนมขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่สําคัญของลูกคา ในเรื่องการสงมอบที่ตรง
เวลา 

 แสดงผลลัพธหลายๆ ป 
 ลูกศรชี้ขึ้นแสดงใหเห็นวาตวัวดัมีแนวโนมดี 
 แสดงการเปรยีบเทียบทีเ่หมาะสมอยางชัดเจน 
 ใชกราฟเพยีงรูปเดียว เพื่อแสดงใหเห็นวามกีารติดตามผลการสงมอบที่ตรงเวลา 

และเพื่อชวยในการตีความแนวทางการใหคะแนน ควรอธิบายกราฟ ดังนี้ 

 ระดับผลการดาํเนินการโดยรวมของรัฐวิสาหกิจในปจจุบนัดีเยีย่ม ซ่ึงสรุปไดจากการ
เปรียบเทียบกบัคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองคกรระดับโลก 

 รัฐวิสาหกจิมีแนวโนมการปรับปรุงที่ดีเยี่ยม 
 ผลิตภัณฑ ก. มีผลการดําเนนิการในปจจบุันดีที่สุด แสดงถึงผลการดําเนินการทีด่ีและยั่งยนื (
การสงมอบที่ตรงเวลา) รวมทั้งมีแนวโนมที่ดีขึ้นเล็กนอย สวนผลิตภัณฑ ข. มีการปรับปรุง
อยางรวดเรว็ โดยมีผลการสงมอบใกลเคียงกับคูแขงที่เกงที่สุดในอุตสาหกรรมเดยีวกัน แตยัง
ไมถึงระดับโลก 

 ผลิตภัณฑ ค. ซ่ึงระบุอยูในรายงานวาเปนผลิตภัณฑใหม มีปญหาเกี่ยวกบัการสงมอบที่ตรง
เวลาในชวงตน (รัฐวิสาหกจิควรอธิบายปญหาที่เกิดขึน้ในชวงตนนี้อยางสั้นๆ ) 

6. อางอิงแนวทางการใหคะแนน 
การประเมินในหมวด 7 จะพิจารณาคําถามของหัวขอและนัยสําคัญของแนวโนมของผลลัพธ ระดับผล

การดําเนนิการที่แทจริง ขอมูลเชิงเปรียบเทยีบที่สัมพันธกนั ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันของ
องคประกอบที่สําคัญในระบบการจัดการผลการดําเนินการ และจดุแข็งของกระบวนการปรับปรุงที่สัมพันธกับ
แนวทางการใหคะแนน ดังนั้น รัฐวิสาหกจิจึงตองคํานึงถึงทั้งเกณฑและแนวทางการใหคะแนน 
 

การใหคะแนน 
การใหคะแนนในแตละหวัขอ ควรยึดแนวทางดังตอไปนี้ 

 คําตอบของแตละหัวขอ ควรอธิบายประเดน็สําคัญทั้งหมดและควรสะทอนส่ิงที่สําคัญตอ
รัฐวิสาหกจิ 
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 การใหคะแนนในแตละหวัขอ ตองมุงเนนการกําหนดชวงคะแนน (เชน รอยละ 50 ถึง 65) ซ่ึงมี
คําอธิบายที่เหมาะสมกับระดับความสําเรจ็ขององคกร ดังที่ระบุไวในรายงานการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกจิดวยตนเองในหวัขอนั้น โดย “คําอธิบายที่เหมาะสมกับระดับความสําเรจ็ของ
รัฐวิสาหกจิ” อาจมีบางปจจยัหรือหลายปจจัยทีใ่ชในการประเมินในหมวด 1 - 6 (แนวทาง-การ
ถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติ-การเรียนรู-การบูรณาการ) หรือมีปจจัยทีใ่ชในการประเมนิในหมวด 7 ที่
ไมครบถวนกไ็ด ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกจิขึ้นอยูกับพืน้ฐานของปจจัยดังกลาวทั้งหมดใน
ภาพรวม ไมใชการแจงนับหรือการเฉลี่ยผลของการประเมินของแตละปจจยั การตัดสินใจวาจะ
กําหนดชวงคะแนนจริงเทาไร ตองประเมินวาคําตอบในหวัขอนั้นๆ ใกลเคียงกับขอความที่อธิบาย
ในชวงคะแนนนั้นๆ 
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ตารางการใหคะแนน 
 

คะแนน 
 

กระบวนการ (หมวด  1 - 6) 
0% หรือ  5% • ไมมีแนวทางอยางเปนระบบ  มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน  (A) 

• ไมมีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัติ  หรือมีเพียงเล็กนอย  (D) 

• ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง  มีการปรับปรุงเมื่อเกดิปญหา  (L) 

• ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัในระดับรัฐวิสาหกิจ แตละพืน้ทีห่รือหนวยงานดําเนนิการอยางเอกเทศ  (I) 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดพืน้ฐานของหัวขอ  (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติเพียงแคในขั้นเริ่มตนในเกือบทุกพื้นทีห่รือหนวยงาน  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอกาํหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  (D) 

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆ  ไป  (L) 

• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหนวยงานอื่น  โดยสวนใหญเกิดจากการรวมกันแกปญหา  (I) 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติ ถึงแมวาบางพืน้ที่หรือบางหนวยงานเพิง่อยูในขั้นเริ่มตน (D) 

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการที่สําคัญ  (L) 

• เริ่มมีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการพืน้ฐานของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่นๆ  (I) 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติเปนอยางดี  ถึงแมวาอาจแตกตางกันในบางพื้นที่หรือบางหนวยงาน  (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจรงิ และเริ่มมีการใชการเรยีนรูในระดับรัฐวิสาหกจิไปปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L) 

• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการของรฐัวิสาหกิจ ตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่นๆ  (I) 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ  ของหัวขอ  (A) 

• มีนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางที่สําคัญ  (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจรงิ  และมีการใชการเรียนรูในระดับองคกรเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการ มีการ

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการวิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับองคกรสงผลตอการปรับปรุงใหดีข้ึนและการสรางนวัตกรรม (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกบัความตองการของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ  (I) 

90%, 95% หรือ 
100% 

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ  ของหัวขออยางสมบูรณ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัตอิยางสมบูรณโดยไมมจุีดออนหรอืความแตกตางที่สําคัญในพื้นทีห่รือหนวยงานใดๆ  (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจรงิ และมีการใชการเรียนรูในระดับรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการทั่วท้ัง

รัฐวิสาหกิจ  มีการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการวิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับรัฐวิสาหกิจผลักดันใหเกดิการปรับปรุงใหดีข้ึนและการสราง

นวัตกรรมทั่วท้ังองคกร  (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกบัความตองการของรัฐวิสาหกิจเปนอยางดี  ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ  (I) 

 

รูปท่ี 4.3  ตารางการใหคะแนนของหมวด  1-6 
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คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7) 
0% หรือ 5% • ไมมีการรายงานผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกิจ  หรือมีผลลัพธที่ไมดีในเรื่องที่รายงานไว 

• ไมมีการรายงานขอมูลท่ีแสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

• ไมมีการรายงานผลลพัธในเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
• มีการรายงานผลการดาํเนินการของรัฐวิสาหกิจนอยเร่ือง มีการปรับปรุงบาง  และ/หรือ เริ่มมีระดับผลการดําเนนิการที่ดีนอยเรื่อง 

• มีนอย  หรือไมมีการรายงานขอมูลทีแ่สดงแนวโนม  หรือมีหลายขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  หรือมีเพียงเล็กนอย 

• มีการรายงานผลลพัธนอยเร่ืองที่มีความสําคัญตอความตองการทางธรุกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

• มีการรายงานถงึการปรบัปรุงตางๆ  และ/หรือมีระดับผลการดําเนนิการที่ดีในหลายเรื่อง ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนาของแนวโนม 

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ   

• มีการรายงานผลลพัธในหลายเรื่องที่มีความสาํคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสหากิจ 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
• มีการรายงานถงึแนวโนมของการปรับปรงุ  และ/หรือมีระดับผลการดําเนนิการที่ดีในเกือบทุกเรื่อง ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

• ไมมีลักษณะของแนวโนมในทางลบ  และไมมีระดับผลการดําเนนิการที่ไมดีในเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญขององคกร 

• แนวโนม และ/หรือระดับผลการดาํเนินการในปจจุบันบางเรือ่งดีถึงดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ  และ/หรือระดับเทียบเคียง  

• ผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตลาด และกระบวนการที่สําคัญเปนสวนใหญ 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

• สามารถรักษาแนวโนมการปรับปรุง  และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันไวไดเปนสวนใหญ 

• แนวโนม  และ/หรือระดับผลการดาํเนินการในปจจุบันจํานวนมากหรือสวนมาก  แสดงถึงความเปนผูนาํ  และมีผลการดําเนินการที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ  และ/หรือระดับเทียบเคียง 

• ผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบตัิการที่สําคัญเปนสวนใหญ 

90%, 95% หรือ 
100% 

• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

• มีการรายงานแนวโนมการปรับปรุงที่ดีเลิศ  และ/หรือสามารถรักษาระดับผลการดําเนนิการที่ดีเลิศเปนสวนใหญ 

• แสดงถึงความเปนผูนาํในอุตสาหกรรมและเปนระดับเทียบเคียงใหองคกรอื่นในหลายเรื่อง 

• ผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ตลาด  กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการทีสํ่าคัญอยางสมบูรณ 

 
รูปท่ี 4.4  ตารางการใหคะแนนของหมวด  7 
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สวนที่ 5  การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง 
 
เงื่อนไขการจัดทํารายงาน     

 การจัดทํารายงานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง คือการใหขอมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการ
และผลลัพธจากกระบวนการปรับปรุงตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหคณะผูประเมินดําเนินการประเมนิ
รัฐวิสาหกจิ ซ่ึงมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. สวนประกอบของรายงาน 
 ปกหนา 
 สารบัญ 
 อธิบายบริบทของรัฐวิสาหกจิความยาวไมเกิน 15 หนา 
 อภิธานศัพทและคํายอ (ถามี) 
 อธิบายวิธีการและผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจทั้ง 7 หมวด 

ความยาวไมเกนิ 150-200 หนา โดยใสหมายเลขและหวัขอของเกณฑ ใหหมายเลขกาํกับ
รูปภาพ กราฟ และตาราง รวมทั้งใสเลขหนา   

 ปกหลัง 
2. รูปแบบของรายงาน

 กระดาษขนาด A4 
 พิมพดวยตวัอักษร Cordia New ขนาด 16 หรือแบบอื่นที่มีลักษณะและขนาดที่เทยีบกันได 
 กั้นหนาอยางนอย 2.50 ซม. และกั้นหลังอยางนอย 1.50 ซม. 
 เขาเลมแบบกระดูกงู 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วๆ ไป 
 

หนาท่ีของรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกจิตองใหขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินแกคณะผูประเมิน 
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การเก็บรักษาความลับ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะผูตรวจประเมิน และผูเกี่ยวของ จะจัดระบบเก็บ

ขอมูลและรักษาความลับของเอกสารที่ไดจากรัฐวิสาหกจิอยางเขมงวดที่สุด การเผยแพรขอมูลหรือแจกจาย
เอกสารดังกลาวนอกเหนือจากวัตถุประสงคเพื่อการประเมินจะกระทํากต็อเมื่อไดรับความยนิยอมจาก
รัฐวิสาหกจิแลวเทานัน้  
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ภาคผนวก  อภิธานศัพท 
 
กระบวนการ (Process) 

คําวา “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เช่ือมโยงกัน โดยมีจุดมุงหมายเกี่ยวของกับการผลิตหรือบริการใหแกลูกคา 
และผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไป  กระบวนการ  ประกอบดวยคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค 
วัสดุ และการปรับปรุง มาทํางานรวมกันตามขั้นตอนหรือการปฏิบัติการที่กําหนดไว ซึ่งแทบจะไมมีกระบวนการใดที่สามารถ
ดําเนินงานไดโดยลําพัง จะตองพิจารณาความสัมพันธกับกระบวนการอื่นที่สงกระทบซึ่งกันและกัน ในบางสถานการณ
กระบวนการอาจตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดยมีระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษร  
รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่กําหนดไวชัดเจน 

ในกรณีที่เปนการใหบริการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลูกคาเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการนั้น คํา “กระบวนการ” จะมี
ในลักษณะกวางๆ เชน บอกวาตองทําอะไรบาง ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนที่พึงประสงคหรือคาดหวัง หากขั้นตอนนั้นสําคัญอยางยิ่ง
 การใหบริการตองใหขอมูลที่ชวยใหลูกคาเขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนดวย กระบวนการใหบริการดังกลาว ตองมีแนวทาง
สําหรับผูใหบริการในการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมของผูรับบริการที่อาจเกิดขึ้นดวย 

ในงานที่ใชความรู เชน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห กระบวนการไมจําเปนตองมี
ลําดับขั้นตอนที่เปนทางการ  แตอาจเปนความเขาใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินการที่มีสมรรถภาพ  เชน จังหวะเวลา ทางเลือก
ที่กําหนดไว การประเมินผล และการรายงานผล  ขั้นตอนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีความเขาใจในเรื่องเหลานี้แลว 

ในระบบการใหคะแนนของเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ จะมีการตรวจประเมินถึงระดับความสําเร็จของ
กระบวนการ  ระดับความสําเร็จนี้อยูบนพื้นฐานของประเด็นสําคัญ 4 ประการที่ใชประเมินแตละกระบวนการที่สําคัญของ
รัฐวิสาหกิจ  ไดแก แนวทาง  การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ 

ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ประเด็นสําคัญในการประเมิน”  
 

การคาดการณผลการดําเนินการ (Performance Projections) 
คําวา “การคาดการณผลการดําเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต  การคาดการณอาจอิงกับผล

การดําเนินการที่ผานมา ผลการดําเนินการของคูแขงหรือองคกรที่คลายคลึงกันที่ตองทําใหเทาเทียมหรือเหนือกวา หรือการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมที่มีพลวัต หรือเปาประสงคเพื่อผลการดําเนินการในอนาคต การคาดการณเปนการบูรณาการการ
คาดคะเนอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ และอาจใชในการชี้ใหเห็นวาตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงอยางกาวกระโดดในเรื่องใด  ดังนั้น การคาดการณผลการดําเนินการจึงเปนเครื่องมือในการวางแผนการจัดการที่สําคัญ 
 
การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment) 

คําวา “การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนําแนวทางไปดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ขอกําหนดในเกณฑ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติจะประเมินจากความกวางและความลึกในการนําแนวทางไปใชกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ 
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การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนมิติหนึ่งในการประเมินหมวด 1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ประเด็นสําคัญใน
การประเมิน”  
 
การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี (High-Performance Work) 

คําวา “การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี” หมายถึง กระบวนการทํางานที่มุงใหผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจและ
บุคลากรมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงผลการดําเนินการดานคุณภาพ  ผลิตภาพ  อัตรานวัตกรรม และรอบเวลา 
การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีสงผลใหการใหบริการแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียดีขึ้น 

แนวทางที่นําไปสูการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีมีรูปแบบ  หนาที่ และระบบจูงใจที่แตกตางกันไป  การทํางานที่
ใหผลการดําเนินการที่ดี เนนที่การสรางความผูกพันกับบุคลากร ซึ่งประกอบดวยการรวมมือกันระหวางฝายบริหารและ
พนักงาน  ซึ่งอาจเกี่ยวของกับกลุมที่ทําหนาที่ตอรองใหพนักงาน  ความรวมมือระหวางหนวยงาน มักเกี่ยวของกับทีมงานตางๆ 
การรับผิดชอบดวยตนเองและการใหอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน  ปจจัยนําเขาของพนักงานในการวางแผน  การสราง
ทักษะและการเรียนรูในระดับรัฐวิสาหกิจและบุคคล การเรียนรูจากองคกรอื่น ความยืดหยุนในการออกแบบภาระงานและการ
มอบหมายงาน  โครงสรางองคกรแบบไมซับซอน (Flattened Organizational Structure) ซึ่งทําใหมีการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ  และการตัดสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกลหนางานมากที่สุด รวมทั้งการใชตัววัดผลการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 
รวมถึงการเปรียบเทียบผลการดําเนินการ 

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินการที่ดีสวนใหญใชสิ่งจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
เชน ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ สิ่งที่บุคคลและกลุมทําใหรัฐวิสาหกิจ  และการเพิ่มทักษะ นอกจากนี้ กระบวนการ
ทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีตองพยายามทําใหโครงสรางองคกร ความสามารถพิเศษ งาน ภาระงาน  การพัฒนาบุคลากร  
และการใหสิ่งจูงใจไปในแนวทางเดียวกัน 

 
การบูรณาการ (Integration) 

คําวา “การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ  สารสนเทศ  การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากร  การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ การบูรณาการที่มี
ประสิทธิผล ที่เปนสิ่งที่ยิ่งกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน จะสําเร็จไดเมื่อองคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการ
การดําเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ ดูคําจํากัดความของ  “ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน” ประกอบ  
ในหนา 88 

การบูรณาการเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด  1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ประเด็นสําคัญในการ
ประเมิน”  
 
การเรียนรู (Learning) 

คําวา “การเรียนรู” หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ และนวัตกรรม ใน
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กลาวถึงการเรียนรูทั้งสองสวน คือ การเรียนรูของรัฐวิสาหกิจและของแตละ
บุคคล การเรียนรูของรัฐวิสาหกิจไดมาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและปจจัยนําเขาจาก
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บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง การเรียนรูของแตละบุคคลไดมา
จากการศึกษา การฝกอบรม  และโอกาสในการการพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาของแตละบุคคล 

เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรูควรปลูกฝงอยูในวิธีการปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ การเรียนรูสงผลถึงการไดเปรียบ
เชิงแขงขันและความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจและบุคลากร  ดูคําอธิบายเพิ่มเติมของ “การเรียนรูของรัฐวิสาหกิจและแตละบุคคล” 
ในสวนที่ 3 คําอธิบายเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

การเรียนรูเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด  1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ประเด็นสําคัญในการ
ประเมิน”  
 
การวิเคราะห (Analysis) 

คําวา “การวิเคราะห” หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจรงิและขอมูล เพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิผล การวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผล 

การวิเคราะหระดับรัฐวิสาหกิจโดยรวม  เปนการชี้นําการจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุผลลัพธ
ทางธุรกิจที่สําคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ถึงแมขอเท็จจริงและขอมูลแตละตัวจะมีความสําคัญ แตอาจไมเปนพื้นฐานที่มีประสิทธิผลสําหรับการปฏิบัติการหรือ
การจัดลําดับความสําคัญเสมอไป ดังนั้น การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล จึงขึ้นอยูกับความเขาใจในความสัมพันธที่ไดจากการ
วิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูล 
 
การถายทอดอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 

คําวา “การถายทอดอํานาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติการแกบุคลากร  การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจะสงผลใหการตัดสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกลหนางานมากที่สุด ซึ่งเปนผูมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานนั้น 

การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจมีจุดมุงหมายในการชวยใหพนักงานสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาต้ังแตการติดตอครั้งแรก 
ปรับปรุงกระบวนการและการเพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจพนักงานที่ไดรับอํานาจในการ
ตัดสินใจจะตองมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม  ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงตองใหสารสนเทศที่ทันเหตุการณและมีประโยชน 
 
ขอกําหนดโดยรวม  (Overall Requirement) 

คําวา “ขอกําหนดโดยรวม” หมายถึง สิ่งที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับแนวคิดที่เปนแกนสารของ
หัวขอนี้ ขอกําหนดโดยรวม  ครอบคลุมถึงคุณสมบัติพิเศษที่มีนัยสําคัญที่สุดของขอกําหนดของหัวขอนั้น ในเกณฑนี้ 
ขอกําหนดโดยรวมของแตละหัวขอแสดงดวยประโยคที่เปนตัวอักษรหนา  

 
ขอกําหนดตางๆ  (Multiple Requirement) 

คําวา “ขอกําหนดตางๆ” หมายถึง คําถามแตละคําถามที่ผูใชเกณฑตองตอบในแตละประเด็นพิจารณา  คําถามเหลานี้
ประกอบดวยรายละเอียดของขอกําหนดในแตละหัวขอ 
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ขอกําหนดพื้นฐาน (Basic Requirement) 
คําวา “ขอกําหนดพื้นฐาน” หมายถึง สิ่งที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย  เมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับแนวคิดที่เปนแกนสารที่สําคัญ

ของหัวขอนี้ ขอกําหนดพื้นฐานเปนสาระสําคัญที่เปนพื้นฐานของหัวขอนั้นๆ  (ตัวอยางเชน แนวทางสําหรับการกําหนด
ยุทธศาสตรสําหรับหัวขอ 2.1) ในเกณฑนี้ ขอกําหนดพื้นฐานของแตละหัวขอแสดงไวที่ “ช่ือหัวขอ”  
 
ขีดความสามารถของบุคลากร (Workforce Capability) 

คําวา “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกิจที่จะทํางานใหสําเร็จตามกระบวนการทํางาน
ดวยความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ  (Competency) ของบุคลากร 

ขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถที่จะสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสู
เทคโนโลยีใหม การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการและกระบวนการทํางานใหม รวมทั้งตอบสนองธุรกิจ ตลาดและความตองการ
ของกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 

คําวา “ความทาทายเชิงยุทธศาสตร” หมายถึง ความกดดันที่มีผลอยางแนนอนตอโอกาสที่รัฐวิสาหกิจจะประสบ
ความสําเร็จในอนาคต  ความทาทายเหลานี้มักเกิดจากตําแหนงในการแขงขันในอนาคตของรัฐวิสาหกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ
องคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันโดยทั่วไป  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรเกิดจากแรงผลักดันภายนอก  แตไมไดจํากัดอยู
เพียงเทานั้น อยางไรก็ตาม  ในการตอบสนองตอความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่มาจากแรงผลักดันภายนอก  รัฐวิสาหกิจอาจเผชิญ
กับความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายนอกอาจเกี่ยวกับความจําเปนหรือความคาดหวังของลูกคาหรือตลาด  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความจําเปนอื่นๆ ความทา
ทายเชิงยุทธศาสตรภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถของรัฐวิสาหกิจ หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 

ดูคําจํากัดความของ “วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร” ประกอบ  เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร กับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทายที่สําคัญ 

 
ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

คําวา “ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึงระดับความมุงมั่นของบุคลากรทั้งในดานความรูสึกและสติปญญา เพื่อใหงาน 
พันธกิจ และวิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจบรรลุผล รัฐวิสาหกิจที่มีระดับความผูกพันของบุคลากรสูงแสดงใหเห็นเดนชัดดวย
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง เพื่อผลประโยชนของลูกคาและ
ความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ 

บุคลากรในรัฐวิสาหกิจรูสึกมีความผูกพัน เมื่อพวกเขาพบวาไดทําในสิ่งที่ตองการ และไดรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เมื่อเขาไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน  และจากสถานที่ทํางาน ประโยชนของความผูกพันของบุคลากรคือทํา
ใหเกิดความไวใจซึ่งกันและกัน  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่รวมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดี การรับและใหขอมูลมี
ความคลองตัว การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจ  และความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการ  ปจจัยแหงความสําเร็จที่จะนํามาซึ่ง
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ความผูกพัน รวมถึงการฝกอบรมและการพัฒนาความกาวหนาในการงาน  ระบบการยกยองชมเชย และระบบการใหรางวัลที่มี
ประสิทธิผล โอกาสและการดูแลที่เทาเทียมกันและการมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร 

 
ความยั่งยืน (Sustainability) 

คําวา “ความยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการตอบสนองตอความจําเปนทางธุรกิจในปจจุบัน และมี
ความคลองตัวและการจัดการเชิงกลยุทธที่ทําใหรัฐวิสาหกิจมีความพรอมตอธุรกิจ ตลาด  และสภาพแวดลอมการดําเนินงานใน
อนาคต รัฐวิสาหกิจจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกและภายใน  ซึ่งอาจรวมถึงปจจัยของอุตสาหกรรมทั้งหมดและปจจัยที่
เฉพาะเจาะจงของรัฐวิสาหกิจ 

ความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  ความพรอมของทรัพยากร เทคโนโลยี ความรู 
ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณตางๆ นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังมีสวนที่เกี่ยวของกับการเตรียมตัว
สําหรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง หรือภาวะฉุกเฉินในระยะสั้นดวย 

 
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 

คําวา “ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน“ หมายถึง ความคงเสนคงวาของแผนงาน  กระบวนการ  ขอมูล การ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองมีความเขาใจรวมกันในจุดประสงคและเปาประสงค 
รวมทั้งตองใชตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อชวยในการวางแผน  การติดตาม การวิเคราะห และการปรับปรุงใน 3 ระดับ 
คือ ระดับองคกร ระดับกระบวนการที่สําคัญ และระดับหนวยงาน  

 
ความสามารถพิเศษ (Core Competency) 

คําวา “ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งที่รัฐวิสาหกิจมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอยางยิ่ง ความสามารถพิเศษของ
รัฐวิสาหกิจเปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร ซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดของรัฐวิสาหกิจหรือสภาพแวดลอมของ
การบริการ  บอยครั้งที่ความสามารถพิเศษเปนสิ่งที่ทาทายตอคูแขง หรือผูสงมอบและคูคาที่จะลอกเลียนแบบ  และความสามารถ
พิเศษของรัฐวิสาหกิจจะสรางความยั่งยืนในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ 

ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไมเหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสม
ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ  เชน การเขาซื้อกิจการ 

 
ความหลากหลาย (Diversity) 

คําวา “ความหลากหลาย” หมายถึง การใหคุณคาและการใชประโยชนจากความแตกตางของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงตัว
แปรตางๆ  เชน เช้ือชาติ ศาสนา  สีผิว เพศ  สัญชาติ ความพิการ  แนวโนมทางเพศ อายุ การศึกษา ถิ่นกําเนิด และทักษะ รวมทั้ง
ความแตกตางทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา  

ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของการวาจางบุคลากรและชุมชนของลูกคา การใชประโยชนจากความ
หลากหลายของทั้งสองเรื่องนี้ จะเพิ่มโอกาสในการมีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา พนักงาน และ
ชุมชน รวมทั้งสรางความภักดีของลูกคาและพนักงาน 
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คานิยม (Values) 
คําวา “คานิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นําที่คาดหวังใหรัฐวิสาหกิจและบุคลากรปฏิบัติ คานิยมสะทอนและ

เสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคของรัฐวิสาหกิจ คานิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และชวยให
รัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม  ตัวอยางของคานิยม อาจรวมถึงการแสดงใหเห็นถึงความมี
คุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธในทุกกรณี  การทําใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา การเห็นคุณคาของในแต
ละบุคคล และของความหลากหลายของบุคลากร การปองกันสิ่งแวดลอม  และมีการดําเนินการที่เปนเลิศทุกๆ วัน 

 
คุณคา (Value) 

คําวา “คุณคา” หมายถึง ความคุมคาของผลิตภัณฑ กระบวนการ  สินทรัพย หรือการใชงาน เมื่อเทียบกับคาใชจายและ
ทางเลือกอื่นๆ รัฐวิสาหกิจมักพิจารณาคุณคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลือกตางๆ เมื่อเทียบกับคาใชจาย เชน คุณคาที่
ลูกคาไดรับจากการผสมผสานของผลิตภัณฑตางๆ และบริการตางๆ รัฐวิสาหกิจจําเปนตองเขาใจวาคุณคาตอผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุมคืออะไร  จากนั้นสงมอบคุณคาใหแตละกลุมนั้น การทําดังนี้ รัฐวิสาหกิจตองทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาที่มีตอ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ผูถือหุน บุคลากร และชุมชน 
 
คูความรวมมือ (Collaborators) 

คําวา “คูความรวมมือ” หมายถึง องคกรหรือบุคคลที่มีความรวมมือในการดําเนินงานกับรัฐวิสาหกิจที่จะสนับสนุนในการ
จัดงานหรือกิจกรรมบางสวนหรือผูที่รวมดําเนินการเปนชวงๆ เมื่อมีเปาหมายระยะสั้นที่สอดคลองกันหรือเหมือนกัน โดยปกติ
การรวมมือกันไมเกี่ยวกับขอตกลงหรือการจัดการที่เปนทางการ  
 
คูคา (Partners) 

 คําวา “คูคา” หมายถึง องคกรหรือบุคคลที่สําคัญที่ตกลงทํางานรวมกับรัฐวิสาหกิจเพื่อใหบรรลุเปาประสงครวมกัน 
หรือเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยปกติ ความรวมมือเปนการจัดการที่เปนทางการเพื่อจุดมุงหมายหรือจุดประสงคที่
เฉพาะเจาะจง เชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเพื่อสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการที่เฉพาะอยาง ความรวมมือที่เปน
ทางการ โดยปกติจะเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคูคามีความเขาใจอยางชัดเจนในบทบาทของและผลประโยชนที่มีรวมกัน  
 
จุดประสงค (Purpose) 

 คําวา “จุดประสงค” หมายถึง เหตุผลพ้ืนฐานที่รัฐวิสาหกิจดํารงอยู บทบาทหลักของจุดประสงค คือ การกระตุนและ
ช้ีนํารัฐวิสาหกิจในการกําหนดคานิยม โดยปกติ จุดประสงคจะกวางและไมคอยเปลี่ยนแปลง รัฐวิสาหกิจในธุรกิจตางกันอาจมี
จุดประสงคคลายคลึงกัน ในขณะที่รัฐวิสาหกิจในธุรกิจเดียวกันอาจมีจุดประสงคตางกัน 

 
ตัววัดและดัชนีชี้วัด (Measures and Indicators) 

คําวา “ตัววัดและดัชนีช้ีวัด” หมายถึง ขอมูลที่เปนตัวเลขที่บอกจํานวนปจจัยนําเขา ผลผลิต และผลการดําเนินการของ
กระบวนการ  ผลิตภัณฑ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจโดยรวม  ตัววัดและดัชนีช้ีวัดอาจ
เปนแบบงายๆ (ไดจากการวัดแตละครั้ง) หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 
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เกณฑไมไดแบงแยกอยางชัดเจนระหวางตัววัดและดัชนีช้ีวัด  อยางไรก็ตาม  บางคนชอบใชคําวา “ดัชนีช้ีวัด” (1) เมื่อการ
วัดนั้นเกี่ยวของกับผลการดําเนินการ  แตไมใชตัววัดโดยตรงของผลการดําเนินการนั้น (เชน จํานวนขอรองเรียนเปนดัชนีช้ีวัด
ของความไมพึงพอใจ แตไมใชตัววัดโดยตรงของความไมพึงพอใจ) และ (2) เมื่อการวัดนั้นเปนตัวทํานาย  (ดัชนีช้ีวัดแบบนํา - 
Leading Indicator”) ของผลการดําเนินการดานอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญมากกวา (เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอาจเปนดัชนี
ช้ีวัดแบบนําของการเพิ่มสวนแบงตลาด) 

  
ท่ีเปนระบบ  (Systematic) 

คําวา “ที่เปนระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไวเปนอยางดี สามารถทําซ้ําได และมีการใชขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรืออาจกลาวไดวาแนวทางมีความเปนระบบ  หากมีการประเมิน การปรับปรุง และการ
แบงปนรวมอยูดวย จนสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณยิ่งขึ้น ในการใชคําวา “ที่เปนระบบ” ใหดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน
สวนที่ 4 “การใหคะแนน” 

 
ท่ีสําคัญ (Key) 

คําวา “ที่สําคัญ” หมายถึง สวนประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่สําคัญมากหรือสําคัญที่สุดที่มีความสําคัญ 
อยางยิ่งตอการบรรลุผลลัพธที่ตองการขององคกร ยกตัวอยางเชน เกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจกลาวถึงความทาทายที่
สําคัญ แผนงานที่สําคัญ กระบวนการที่สําคัญ และตัววัดที่สําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ 
สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในการมุงไปสูหรือตรวจติดตามผลลัพธที่ตองการ 
 
การกํากับดูแลที่ดี (Governance) 

คําวา “การกํากับดูแลที่ดี” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตางๆ ที่ใชในรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งความรับผิดชอบใน
ดานตางๆ ของเจาของหรือผูถือหุน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสูง 

กฎบัตรองคกร (Corporate Charters) กฎระเบียบที่บังคับใช (By-laws) และนโยบายขององคกรจะระบุเปนลายลักษณ
อักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของแตละกลุม รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการกําหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสราง
หลักประกันในดาน 

(1) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูที่มีสวนไดสวนเสียอื่น 
(2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ 
(3) การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม   

กระบวนการตางๆ ดานการกํากับดูแลที่ดี อาจรวมถึง การอนุมัติทิศทางเชิงยุทธศาสตร การตรวจติดตามและประเมินผล
การดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของระดับบริหาร การวางแผนการ
สืบทอดตําแหนง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลขาวสาร  รวมทั้งการรายงานการดําเนินการ
แกผูถือหุน การทําใหมั่นใจวาธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนตอประสิทธิผลของ
รัฐวิสาหกิจ 
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นวัตกรรม (Innovation) 
คําวา “นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ โปรแกรม กระบวนการ  หรือประสิทธิผล

ของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาความคิด กระบวนการ  เทคโนโลยี 
หรือผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนของใหมหรือนํามาปรับใชเพื่อการใชงานในรูปแบบใหม 

นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับรัฐวิสาหกิจ เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและการแบงปนความรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ  การดําเนินการ  การประเมินผล และการเรียนรู แมวานวัตกรรมมัก
เกี่ยวของกับเทคโนโลยี แตนวัตกรรมสามารถเกิดไดในทุกกระบวนการที่สําคัญขององคกร  ซึ่งอาจไดประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด  หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสรางองคกรใหบรรลุงานของรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
แนวทาง (Approach) 

คําวา “แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการเพื่อตอบสนองขอกําหนดของหัวขอตางๆ ในเกณฑ แนวทาง 
หมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการตอขอกําหนดของหัวขอและประสิทธิผลของการใชแนวทางนั้น 

แนวทางเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด  1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ประเด็นสําคัญในการ
ประเมิน”  
 
แนวโนม (Trends) 

คําวา “แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของ
รัฐวิสาหกิจ แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตามลําดับชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

โดยทั่วไป การแสดงแนวโนมตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (มิใชการคาดการณ) และหากตองการใหมีความ
เช่ือถือไดทางสถิติตองมีขอมูลมากกวานั้น รอบเวลาในการวัดกระบวนการจะเปนตัวกําหนดชวงเวลาของการแสดงแนวโนม 
รอบเวลาที่สั้นกวาทําใหตองมีการวัดบอยกวา ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวาอาจตองใชเวลานานกวาจึงจะทราบแนวโนมที่ชัดเจน 

ตัวอยางของแนวโนมที่ตองตอบในเกณฑ ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑ ผลลัพธดานความพึง
พอใจและไมพึงพอใจของลูกคาและพนักงาน ผลการดําเนินการดานการเงิน ผลการดําเนินการดานตลาด และผลการดําเนินการ
ดานการปฏิบัติการ เชน รอบเวลา และผลิตภาพ 
 
บุคลากร (Workforce) 

คําวา “บุคลากร” หมายถึงบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของโดยตรงกับการที่จะทําใหงานของรัฐวิสาหกิจประสบ
ความสําเร็จ  รวมทั้งพนักงานที่รัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทน  (เชน พนักงานประจํา พนักงานที่ไมทํางานเต็มเวลา พนักงาน
ช่ัวคราวและพนักงานที่ทํางานผานโทรศัพท รวมทั้งพนักงานจางตามสัญญาที่รัฐวิสาหกิจดูแลและ ควบคุม) และอาสาสมัคร (
ถามี) ตามความเหมาะสม  โดยรวมถึงผูบริหาร หัวหนางาน และผูจัดการในทุกระดับ 
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ประสิทธิผล (Effective) 
คําวา “ประสิทธิผล” หมายถึง กระบวนการหรือมาตรการสามารถตอบสนองจุดประสงคที่ต้ังไวไดดีเพียงใด การ 

ประเมินประสิทธิผลตองประเมินระดับความสามารถที่แนวทางนั้นมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการ 
ของรัฐวิสาหกิจ และการถายทอดเพื่อนําแนวทางไปปฏิบัติ หรือประเมินผลลัพธของมาตรการที่ใช 
 
เปาประสงค (Goals) 

คําวา “เปาประสงค” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการบรรลุ เปาประสงคเปนไดทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เปาประสงค เปนจุดหมายปลายทางที่ช้ีนําการปฏิบัติการ  เปาประสงคในเชิงปริมาณที่เปนจุดหรือชวงที่เปน
ตัวเลข  มักเรียกวา “เปาหมาย” เปาหมายอาจเปนการคาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน คําวา “เปาหมายที่
ทาทายอยางยิ่ง (Stretch Goals)” หมายถึง การปรับปรุงที่สําคัญหรือการปรับปรุงอยางกาวกระโดดในเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 

ประโยชนของเปาประสงค รวมถึง
 การทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อใชวัดความสําเร็จ 
 การสนับสนุนการทํางานเปนทีมดวยการมุงเนนจุดหมายปลายทางรวมกัน 
 การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) เพื่อบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง 
 การเปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล 

 
ผลการดําเนินการ (Performance) 

คําวา “ผลการดําเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ  ผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหสามารถประเมินและ
เปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน  ผลลัพธที่ผานมา และองคกรอื่นๆ ผลการดําเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่
ไมใชการเงิน 

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจครอบคลุมผลการดําเนินการ  4 ดาน ไดแก 
 ผลิตภัณฑ 
 การมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ 
 การเงินและตลาด 
 การปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑ หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดของคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ
บริการที่มีความสําคัญตอลูกคา ตัวอยางเชน ความเช่ือถือไดของผลิตภัณฑ การสงมอบที่ตรงเวลา  ระดับของเสียจาก
ประสบการณลูกคา และเวลาการตอบสนองการใหบริการ 

ผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคาและผูรับบริการ หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดและดัชนีช้ีวัดใน
เรื่องการยอมรับ  ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของลูกคา ตัวอยางเชน การรักษาลูกคาไว ขอรองเรียน และผลจากการสํารวจลูกคา 

ผลการดําเนินการดานการเงินและตลาด  หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัววัดในเรื่องตนทุน  รายรับ และ
ตําแหนงในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การเติบโตของมูลคาสินทรัพย และสวนแบงตลาด ตัวอยางเชน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลคาเพิ่มตอพนักงาน อัตราสวนหนี้สินตอทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย กําไรจากการดําเนินงาน 
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ผลการใชงบประมาณ ปริมาณเงินทุนสํารอง วงจรเงินสด ตัววัดอื่นๆ ดานความสามารถในการทํากําไรและสภาพคลอง และ
การเพิ่มสวนแบงตลาด 

ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ  หมายถึง ผลการดําเนินการดานบุคลากร ดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ และดาน
จริยธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับตัววัดและดัชนีช้ีวัดดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน รอบเวลา ผลิต
ภาพ การลดความสูญเสีย การลาออกของพนักงาน  อัตราการฝกอบรมขามสายงาน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ความ
รับผิดชอบทางการเงิน และการมีสวนรวมกับชุมชน ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ อาจวัดในระดับหนวยงาน  ระดับ
กระบวนการที่สําคัญ และระดับรัฐวิสาหกิจ 
 
ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ (Performance Excellence) 

คําวา “ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจอยางบูรณาการ  ซึ่ง
สงผลใหเกิด 

 การสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นอยูเสมอใหแกลูกคาและผูรับบริการ ซึ่งจะสงผลตอความย่ังยืนขององคกร 
 การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคกรโดยรวม 
 การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 

เกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สามารถนํามาใชเปนกรอบการทํางานและเครื่องมือในการตรวจประเมินที่ทําให
เขาใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Results) 

คําวา “ผลสัมฤทธิ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของรัฐวิสาหกิจที่ไดจากการดําเนินการตามขอกําหนดของหัวขอใน
เกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ การประเมินผลลัพธจะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปจจุบัน ผลการดําเนินการเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม  รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความสําคัญของการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
รวมถึงความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับขอกําหนดดานผลการดําเนินการที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ  ดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน  
สวนที่ 4 “การใหคะแนน” 
 
ผลิตภาพ  (Productivity) 

คําวา “ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร  แมคําวา “ผลิตภาพ” มักใชกับปจจัยเดี่ยว เชน การ
จัดสรรกําลังคน  (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน  และทุน แตแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถนําไปใชกับการใช
ทรัพยากรทั้งหมดในการสรางผลผลิต การใชตัววัดหลายตัวรวมกันในการวัดผลิตภาพโดยรวมทําใหระบุไดวาผลของการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมในกระบวนการ  เชน การปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากร  จะกอใหเกิดประโยชนหรือไม 
 
ผูบริหารระดับสูง (Senior Leaders) 

คําวา “ผูนําระดับสูง” หมายถึง กลุมหรือทีมผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจและผูที่รายงานตรงตอผูบริหารสูงสุด 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
คําวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง กลุมทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติการและ

และ 
ความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมถึงลูกคา บุคลากร  คูคา คูความรวมมือ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผูถือหุน ผูสงมอบ ผูเสียภาษี องคกรที่ดูแลกฎระเบียบ ผูกําหนดนโยบาย  ผูใหทุนดําเนินงาน และชุมนุมในทองถิ่น
และสมาคมวิชาชีพ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plans) 

คําวา “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรระยะสั้นและ

ระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใชและชวงเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตรและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว การจัดทําแผนปฏิบัติการถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน  เพื่อให

มีความเขาใจและถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล ในเกณฑนี้ การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อ

นําไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสรางตัววัดใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันระหวางหนวยงานตางๆ  ในการถายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติอาจจําเปนตองใหการฝกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแกพนักงานบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย 

ตัวอยางเชน วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของผูสงมอบในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง อาจคือการสรางและรักษาการ

เปนผูนําดานราคา ดังนั้น แผนปฏิบัติการควรเปนการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการสรางระบบบัญชีที่

ตรวจสอบตนทุนในระดับกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกันไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร  การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ อาจ

รวมถึงการฝกอบรมในหนวยงานและทีมงานในการจัดลําดับความสําคัญตามตนทุนและประโยชน การวิเคราะหและการ

ทบทวนในระดับรัฐวิสาหกิจจึงควรเนนที่การเพิ่มผลิตภาพ  การควบคุมตนทุน และคุณภาพ  
 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

คําวา “พฤติกรรมที่มีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่รัฐวิสาหกิจทําใหมั่นใจวาการตัดสินใจ  การปฏิบัติการ และการ
ปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามมโนธรรมและหลักการดานวิชาชีพของรัฐวิสาหกิจ  หลักการเหลานี้ควร
สนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่บังคับใชทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเปนพื้นฐานสําหรับคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด” 

ผูบริหารระดับสูงควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของพฤติกรรมที่มีหลักการ หลักการนี้ประยุกตใชกับทุกคนที่
เกี่ยวของในรัฐวิสาหกิจ ต้ังแตพนักงานจนถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และจําเปนตองสื่อสารและสงเสริมอยางสม่ําเสมอ 
แมวาจะไมมีรูปแบบที่เปนสากลของพฤติกรรมที่มีจริยธรรมก็ตาม ผูบริหารระดับสูงควรทําใหมั่นใจวาพันธกิจและวิสัยทัศน
ของรัฐวิสาหกิจสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมด รวมทั้งพนักงาน  ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูสงมอบ และชุมชนทองถิ่นของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจอาจเห็นวาหลักจริยธรรมเปนขอบเขตของเงื่อนไขที่จํากัดพฤติกรรม แตหลักจริยธรรมที่ดีและชัดเจนควรเอื้อ
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรเพื่อใหทําการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล 
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พันธกิจ  (Mission) 

คําวา “พันธกิจ” หมายถึง หนาที่โดยรวมของรัฐวิสาหกิจ พันธกิจ เปนการตอบคําถามวา “รัฐวิสาหกิจตองการบรรลุ 
อะไร” พันธกิจอาจกําหนดลูกคาหรือตลาดเปาหมายที่รัฐวิสาหกิจใหบริการ  ความสามารถที่โดดเดนหรือพิเศษของรัฐวิสาหกิจ
หรือเทคโนโลยีที่รัฐวิสาหกิจใช 
 
มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน (Anecdotal)  

 คําวา “มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน” หมายถึง ขอมูลดานกระบวนการที่ขาดความเฉพาะเจาะจงในดานวิธีการ ตัววัด 
กลไกการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ และปจจัยการประเมิน / การปรับปรุง / การเรียนรู การใชตัวอยางและการอธิบายกิจกรรม
แตละกิจกรรมมากกวากระบวนการที่เปนระบบ จะถูกระบุวามีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน 

การตอบคําถามเกี่ยวกับการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในดานผลการดําเนินการที่คาดหวังของผูบริหารระดับสูง หาก
รัฐวิสาหกิจเพียงอธิบายถึงวาระตางๆ ที่ผูนําระดับสูงไปเยี่ยมหนวยงานทั้งหมดเทานั้น จะถูกพิจารณาวามีขอมูลนอยและไม
ชัดเจน การตอบคําถามอีกลักษณะหนึ่ง คือ การตอบที่อธิบายถึงกระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่ผูบริหาร
ระดับสูงทั้งหมดใชในการสื่อสารกับพนักงานทุกคนอยางสม่ําเสมอถึงผลการดําเนินการที่คาดหวัง รวมทั้งตัววัดที่ใชในการ
ตรวจประเมินประสิทธิผลของวิธีการ รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสาร 
 
รอบเวลา (Cycle Time) 

คําวา “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ตองใชเพื่อบรรลุตามขอผูกพันหรือทํางานใหเสร็จสมบูรณ การวัดดานเวลามีบทบาท
สําคัญในเกณฑนี้ เพราะผลการดําเนินการดานเวลามีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงความสามารถในการแขงขันและผล
ดําเนินงานโดยรวม  รอบเวลา หมายถึง เวลาที่ใชในการดําเนินการในทุกแงมุม การปรับปรุงรอบเวลา อาจรวมถึงเวลาที่ใชใน
การออกผลิตภัณฑหรือบริการใหมสูตลาด  เวลาในการทําตามคําสั่งซื้อ เวลาในการสงมอบ เวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร  
เวลาในการตอบสนองลูกคา ฯลฯ 
 
ระดับ (Levels) 

คําวา “ระดับ” หมายถึง ขอมูลที่เปนตัวเลขที่ทําใหทราบวาผลลัพธและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจอยูในตําแหนง
หรืออันดับใดในมาตราวัดที่ชัดเจน ระดับผลการดําเนินการทําใหสามารถประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการที่ผานมา  
การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ ที่เหมาะสม 
 
ระบบการนําองคกร (Leadership System) 

คําวา “ระบบการนําองคกร” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผูบริหารระดับสูงนํามาใชทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนพื้นฐานและวิธีที่ใชตัดสินใจเรื่องที่สําคัญ การสื่อสาร และการนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและ
กลไกในการตัดสินใจ การสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกสรรและการพัฒนาผูบริหารและผูจัดการ รวมทั้งการเสริมสรางคานิยม 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการดําเนินการ 
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ระบบการนําองคกรที่มีประสิทธิผลตองคํานึงถึงความสามารถและความตองการของพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
 และตองตั้งความคาดหวังในดานผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการใหสูง ระบบการนําองคกรสรางความ
ภักดีและการทํางานเปนทีม โดยขึ้นอยูกับวิสัยทัศนและคานิยม รวมทั้งการมุงไปสูเปาประสงครวมของรัฐวิสาหกิจ ระบบการ
นําองคกรกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่มและการเสี่ยงที่เหมาะสม  การจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงค
และหนาที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน  ระบบการนําองคกรที่มี
ประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนําใชในการตรวจประเมินตนเอง การรับขอมูลปอนกลับ และการปรับปรุง 

 
ระดับเทียบเคียง (Benchmark) 

คําวา “ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ ซึ่งแสดงวิธีปฏิบัติการและผลดําเนินการที่เปนเลิศของ
กิจกรรมที่คลายคลึงกันภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจเขารวมการจัดระดับเทียบเคียง เพื่อใหเขาใจถึงผลการ
ดําเนินการระดับโลกในปจจุบัน และเพื่อใหบรรลุผลการปรับปรุงอยางกาวกระโดดระดับเทียบเคียง เปนรูปแบบหนึ่งของขอมูล
เชิงเปรียบเทียบ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบอื่นๆ เชน ขอมูลระดับอุตสาหกรรมซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม (สวนมากเปนคาเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม) ขอมูลผลการดําเนินการของคูแขง และการเปรียบเทียบกับองคกรที่คลายคลึงกันในพื้นที่ภูมิศาสตรเดียวกัน 
 
ระบบงาน (Work System) 

คําวา “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่จะทําใหงานของรัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จ ระบบงานเกี่ยวของกับบุคลากร  ผู
สงมอบและคูคาที่สําคัญ คูสัญญา คูความรวมมือ และองคประกอบอื่นๆ ในหวงโซอุปทานที่จําเปนตอการผลิตและสงมอบ
ผลิตภัณฑ บริการ  รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน ระบบงานของรัฐวิสาหกิจตองประสานระหวาง
กระบวนการทํางานภายในและทรัพยากรจากภายนอกที่จําเปนตอการพัฒนา การผลิต การสงมอบผลิตภัณฑและบริการไปสู
ลูกคาและความสําเร็จในตลาดของรัฐวิสาหกิจ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ ซึ่งเกี่ยวของกับการปองกันและใชประโยชนจาก
ความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ และการตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะจัดหาหรือผลิตจากภายนอกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนในตลาดของรัฐวิสาหกิจ 
 
ลูกคาและผูรับบริการ (Customer)  

คําวา “ลูกคา“ หมายถึง ผูที่เปนผูใชผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรหรืออาจจะเปนในอนาคต รวมถึงผูใชผลิตภัณฑ 
โปรแกรม หรือบริการโดยตรง และผูซื้อผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อจําหนายตอ เชน ผูคาสง ผูจัดจําหนาย ตัวแทน หรือบริษัทที่
ใชผลิตภัณฑขององคกรเปนสวนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑนั้น เกณฑนี้กลาวถึงลูกคาอยางกวางๆ ครอบคลุมถึงลูกคาใน
ปจจุบัน ลูกคาในอนาคต  และลูกคาของคูแขงดวย 

ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาเปนคานิยมหลักประการหนึ่งของเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ฝงอยูใน
ความเช่ือและพฤติกรรมของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินการที่ดี การมุงเนนลูกคามีผลกระทบตอทิศทางเชิงกลยุทธของ
รัฐวิสาหกิจ  ระบบงาน  กระบวนการทํางาน และผลลัพธของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การมุงเนนลูกคาจึงควรบูรณาการสิ่งที่กลาว
มาแลว 
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ดูคําจํากัดความของ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ประกอบ  เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลูกคาและบุคคลอื่นที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากผลิตภัณฑหรือบริการของรัฐวิสาหกิจ 
 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

คําวา “วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร” หมายถึง จุดมุงหมายที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจหรือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
หรือการปรับปรุงที่สําคัญ ประเด็นความสามารถในการแขงขัน และการไดเปรียบทางธุรกิจ  โดยทั่วไป  วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรจะมุงเนนทั้งภายนอกและภายในรัฐวิสาหกิจ และเกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายที่สําคัญในดานลูกคา ตลาด  
ผลิตภัณฑ บริการ  หรือเทคโนโลยี (ความทาทายเชิงยุทธศาสตร) กลาวอยางกวางๆ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ สิ่งที่
รัฐวิสาหกิจตองบรรลุเพื่อรักษาหรือทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน และทําใหมั่นใจวารัฐวิสาหกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว  
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรจะกําหนดทิศทางระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ  และเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยน
การจัดสรรทรัพยากร 

ดูคําจํากัดความของ คําวา “แผนปฏิบัติการ” ประกอบ  เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอยางของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

คําวา “วิสัยทัศน” หมายถึง สภาพที่รัฐวิสาหกิจตองการเปนในอนาคต  วิสัยทัศน อธิบายถึงทิศทางที่รัฐวิสาหกิจจะมุงไป  
สิ่งที่รัฐวิสาหกิจตองการจะเปน หรือภาพลักษณที่รัฐวิสาหกิจตองการในอนาคต 
 
สวน (Segment) 

คําวา “สวน” หมายถึง สวนหน่ึงของลูกคาทั้งหมด ของตลาด  ของผลิตภัณฑ หรือของบุคลากร  โดยปกติ “สวน” จะมี
คุณลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยางมีเหตุมีผล 

ในหัวขอในหมวด 7 คําวา “สวน” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธที่แบงเปนสวนๆ ในรูปแบบที่ทําใหวิเคราะหผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจไดอยางชัดเจน แตละองคกรสามารถกําหนดปจจัยที่เฉพาะเจาะจงที่ใชในการแบงสวนลูกคา  ตลาด 
ผลิตภัณฑ และบุคลากร 

ความเขาใจในเรื่อง “สวน” มีความสําคัญในการจําแนกความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันอยางชัดเจนของ
กลุมลูกคา กลุมตลาด  และกลุมบุคลากร  และสําคัญอยางยิ่งในการทําใหผลิตภัณฑ และโปรแกรมเปนไปตามความตองการและ
ความคาดหวังของกลุมตางๆ ดังกลาว ตัวอยางเชน การแบงสวนตลาดอาจแบงตามชองทางการจัดจําหนาย  ขนาดธุรกิจ 
ภูมิศาสตร หรือเทคโนโลยีที่ใช การแบงสวนบุคลากรอาจแบงตามภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการ
จําแนกภาระงาน  
 
สินทรัพยทางความรู (Knowledge Assets) 

คําวา “สินทรพัยทางความรู” หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในรัฐวิสาหกิจ โดยเปนความรูที่ทั้ง
รัฐวิสาหกิจและบุคลากรเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสารสนเทศ  ความคิด การเรียนรู ความเขาใจ ความจํา ความเขาใจอยาง
ถองแท ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค รวมทั้งความสามารถตางๆ 
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บุคลากร  ซอฟแวร สิทธิบัตร ฐานขอมูล เอกสาร  แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งแผนภาพทาง
เทคนิคเปนที่เก็บสินทรัพยทางความรูของรัฐวิสาหกิจไว สินทรัพยทางความรูไมเพียงแตมีอยูภายในรัฐวิสาหกิจเทานั้น แตยังมี
อยูที่ลูกคา ผูสงมอบ และคูคาดวย 

สินทรัพยทางความรูเปน “ความรูในภาคปฏิบัติ” (Know How) ที่รัฐวิสาหกิจนําไปใช ลงทุน และพัฒนารัฐวิสาหกิจให
เติบโต การเสริมสรางและการจัดการสินทรัพยทางความรูจึงเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับรัฐวิสาหกิจในการสรางคุณคา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน 
 
อัตรากําลังบุคลากร (Workforce Capacity) 

คําวา “อัตรากําลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกิจที่จะทําใหมั่นใจวามีจํานวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอ
การทําใหกระบวนการทํางานสําเร็จ และสามารถสงมอบผลิตภัณฑไปสูลูกคาไดสําเร็จ รวมทั้งสามารถตอบสนองระดับความ
ตองการตามฤดูกาลหรือความตองการที่เปลี่ยนแปลง 
 
อยางไร (How) 

คําวา “อยางไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการที่รัฐวิสาหกิจใชเพื่อบรรลุพันธกิจ ในการตอบคําถาม “อยางไร” ใน
ขอกําหนดของหัวขอในหมวด  1 - 6 คําอธิบายกระบวนการควรรวมสารสนเทศ  เชน แนวทาง (วิธีการและตัววัด) การถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ 
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