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การเขียนรายงานผลการด าเนนิการด้วยตนอง

ค าถาม และอภิปราย

Roadmap ของการพัฒนาองค์กร

รายงานด้านผลลัพธ์

รายงานด้านกระบวนการ

ความเชื่อมโยง : บริบทองคก์รกับเกณฑ์
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รายงานผลการด าเนินการ
 (Performance Report)

เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
โดยรวม และผลการด าเนินการขององค์กรโดยใช้เกณฑ์ SEPA 
เป็นกรอบในการอธิบาย

•  FACT -  ข้อมูลจริง
•  FULL - เนื้อหาสมบูรณ์
•  FLOW  - เชื่อมโยงกัน
•  FEEL   - ให้ความรู้สึกที่ดี

รายงานที่ดี
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ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

   7. ผลลัพธ์
 

-  ผลิตภัณฑ์และบริการ
- การมุ่งเน้นลูกค้า
- การเงินและตลาด
- การมุ่งเน้นบุคลากร
- ประสิทธิผลกระบวนการ
- การน าองค์กร6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3. การมุ่งเน้น

ลูกค้า

และตลาด

1. การน าองค์กร

2.  การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

บริบทของรัฐวิสาหกิจ

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 
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ผู้น าสูงสุด

ทีม ทีม ทีม ทีม ทีมทีม

หัวข้อ
1+7.6

หัวข้อ
2+7.3

หัวข้อ
3+7.2

หัวข้อ
5+7.4

หัวข้อ
6+7.5

หัวข้อ
4+7.1

ผู้ประสานงานหลัก

ทีมงาน SEPA
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ค าแนะน าในการเขียนรายงาน

1. อย่าลอกข้อก าหนดของเกณฑ์
2. อธิบายกระบวนการพร้อมตัวอย่าง

ประกอบ
3. น าเสนออย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
4. อย่าอ้างอิงกระบวนการอื่นมากเกินไป
5. แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญให้ครบ
6. เน้นข้อมูล (Data) มากกว่าอธิบาย
7. แสดงข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน
8. อย่าใช้ตัวย่อมากเกินไป
9. อย่าใช้ภาษาเฉพาะทางมากเกินไป
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ความเชื่อมโยงระหว่าง

ลักษณะส าคัญขององค์กร

กับ 

ข้อก าหนดของเกณฑ์
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3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ
      ตลาด
6.1 การออกแบบระบบงาน
6.2 การจัดการและการปรับปรุง 
      กระบวนการท างาน

1ก(1)
-  ผลิตภัณฑ์
- บริการหลัก
-  กลไกในการส่งมอบ

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์
      และบริการ
7.2 การมุ่งเน้นลูกค้า
7.5 ประสิทธผิลของกระบวนการ

1.1ก(1) การก าหนด
และถ่ายทอดวิสยัทัศน์

1ก(2)
- วัฒนธรรม
- จุดประสงค์
- วิสัยทัศน์
- ค่านิยม
- ภารกิจ
- ความสามารถพิเศษ

หมวด 1 การน าองค์กร
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์
หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร

1. ลักษณะองค์กร

1ก.สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ
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5.1ก การก าหนดปัจจัยที่มีผล 
          ต่อความผูกพันและความ
          พึงพอใจ
5.2ก  ขีดความสามารถและ
          อัตราก าลัง
5.2ข บรรยากาศของการท างาน
          ของบุคลากร

1ก(3)
- กลุ่มและประเภทของ
  บุคลากร
- ระดับการศึกษา
- ปัจจัยความผูกพัน
- ความหลากหลาย
- กลุ่มต่อรอง สิทธิประโยชน์
- ข้อก าหนดพิเศษด้าน 
  สุขภาพ ความปลอดภัย   

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์
2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
      เพื่อน าไปปฏิบัติ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
      บุคลากร
     

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ 
     เทคโนโลยสีารสนเทศและ
      ความรู้

1ก(4) 
- อาคารสถานที่  
  เทคโนโลยี และอุปกรณ์

7.1ผลลัพธด์้านผลิตภณัฑ์
      และบริการ
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสทิธิผล
      ของกระบวนการ

1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

1. ลักษณะองค์กร
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1ก(5)
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- ข้อก าหนด
- มาตรฐานอุตสาหกรรม

1.2ข พฤติกรรมที่ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
        มีจริยธรรม
2.1 การจัดท ากลยุทธศาสตร์
5.2ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.6 ประสิทธผิลของการน าองค์กร

 1ก. สภาพแวดล้อมของ
       รัฐวิสาหกิจ

1. ลักษณะองค์กร
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1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

1.2ก. การก ากับดูแล
ของรัฐวิสาหกิจ

  
         

1ข(1)
- โครงสร้างองค์กร
- ระบบการก ากับดูแล
- การรายงานระหว่าง
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กับผู้น าระดับสูง

1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
            กฎหมายและมีจริยธรรม
1.2ข พฤติกรรมที่ปฏิบตัิตาม
         กฎหมายและมจีริยธรรม
1.2ค. ความรับผิดชอบต่อ
          ประเทศชาติและสังคม
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร

1. ลักษณะองค์กร

1ข(2)
- ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่ม

- การให้บริการช่วยเหลือลูกค้า

3.2 การสร้างความสัมพันธ์ กับ 
       ลูกค้า
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และ

การปรับปรุงผลด าเนินการ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์
      และบริการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า

3.1ก ความรู้เกี่ยวกับ 
ลูกค้าและตลาด
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1.1 ก การน าองค์กร 
     โดยผู้น าระดับสงู
2.1 การจัดท า 
     ยุทธศาสตร์

1.ข (3) 
- ประเภทและบทบาทของ
  ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความ 
  ร่วมมือ ในระบบงาน กระบวน 
  การผลิต และการสง่มอบผลิต  
  ภัณฑ์และการให้บริการ
- บทบาทในการสรา้งนวัตกรรม
- ความต้องการของหว่งโซ่  
  อุปทานขององค์กร

หมวด 6 
การจัดการกระบวนการ
7.5 ผลลัพธ์ดา้น
     ประสิทธผิลของ
     กระบวนการ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองคก์ร

1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
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3.1ก ความรู้เกี่ยวกับลกูค้าและ
         ตลาด
4.1ก (3) การเลือกและใช้ขอ้มูล

เชิงเปรยีบเทยีบ

2ก(1)
-ล าดับในการแข่งขัน
- ขนาดและการเติบโต
- จ านวนและประเภทคู่แข่ง 
 
  
- จ านวนและประเภท
  ของคู่แข่งหรือ_         ___

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์
หมวด 7 ผลลัพธ์

4.1 การวัด และวิเคราะห์
     ผลการด าเนินการขององค์กร

หมวด 2 การวาง   
     แผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 6 การจัดการ
            กระบวนการ

2ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั

2. ความท้าทายต่อองค์กร

2ก(3)
- แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- ข้อจ ากัดในการหาข้อมูล

2ก(2)
- ปัจจัยหลักที่ท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

- การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ  
   แข่งขัน 
- โอกาสสร้างนวัตกรรม  และ
   ความร่วมมือ

4.1 การวัด และวิเคราะห์
     ผลการด าเนินการขององค์กร
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2. ความท้าทายต่อองค์กร

4.1 การวัด และวิเคราะห์
     ผลการด าเนินการ

 2ข
- ความท้าทายและความได้   
    เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน
   ธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ และ 
    ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากรบุคคล

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์
2.1ข วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลด าเนินการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์

2ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

2ค
- ระบบปรับปรุงผลการ
  ด าเนินการ
- การประเมินผลและการ
  เรียนรู้ขององค์กร 
  

หมวด 6.
การจัดการกระบวนการ
4.2ข การจัดการขอ้มูล  
        สารสนเทศและ
         ความรู้
         

หมวด 7 ผลลัพธ์
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กระบวนการ [PROCESS]
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวข้องกับการผลิต 

หรือบริการให้แก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีล าดับชัดเจน เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาท างานร่วมกัน 

การเขียนรายงาน ส่วนกระบวนการ 
หมวด 1-6
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            ADLI (แอดลี่)
• Approach (แนวทาง) : 
        เป็นระบบ  : มีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบชัดเจน ท าซ้ าได้ และมีตัวชี้วัด
     มีประสิทธิผล :  ผลลัพธ์ได้ตามคาด
      

• Deployment (การน าไปปฏิบัต)ิ : 
การน าแนวทางไปปฏิบัตอิย่างทั่วถึงและจริงจัง

• Learning (การเรียนรู้) :
             การประเมินกระบวนการและผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ
           การปรับปรุง และนวัตกรรมกระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• Integration (การบูรณาการ) : 
           ความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
           ความสอดคล้องและกลมกลืนกับแผนงาน กระบวนการ 
           ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้                                                     

การประเมนิกระบวนการ (หมวด 1-6)
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แนวทางการให้คะแนน : มิติกระบวนการ (หมวด 1-6)

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดต่างๆ ของ

หัวข้ออย่างสมบูรณ์

ไม่มีแนวทาง

อย่างเป็นระบบ

มีสารสนทศ

น้อยและๆม่

ชัดเจน

เริ่มมีแนวทาง

อย่างเป็นระบบ

ที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนด

พื้นฐาน

มีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบ

สนองต่อข้อก าหนด

พื้นฐาน

มีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดโดยรวม

มีแนวทางอย่างเป็น 

ระบบและมีประสิทธิผล 

ที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดต่างๆ

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

A

D

L

I

น าแนวทางไปปฏิบัติ

อย่างสมบูรณ์ ไม่มี

จุดอ่อนหรือความ

แตกต่างทีส่ าคัญใน

ทุกพื้นที่หรือ

หน่วยงาน

ไม่มีการน า

แนวทางทีเ่ป็น

ระบบไปถ่าย

ทอดเพื่อน า

ไปปฏิบัติหรือ

มีเพียงเล็กน้อย

น าแนวทางไป

ปฏิบัติ ในขั้น

เริ่มต้นเกือบทุก

พื้นที่ ท าให้ไม่

บรรลุตามข้อ

ก าหนดพื้นฐาน

น าแนวทางไปฏิบัติ 

ทุกพื้นที่แต่

บางพื้นที่ในขั้น

เริ่มต้น

น าแนวทางไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดี

ถึงแม้แตกต่างกัน

ในบางพื้นที่

น าแนวทางไปปฏิบัติ 

เป็นอย่างดี

โดยไม่มีความ

แตกต่างที่ส าคัญ

แนวทางที่

สอดคล้องกับ

หน่วยงานอื่น

ส่วนมากเกิด

จากการร่วมกัน 

แก้ปัญหา

ไม่มีแนวคิดใน

การปรับปรุง

มีการปรับปรุง

เมื่อเกิดปัญหา

เริ่มเปลี่ยนจาก

การต้ังรับปัญหา 

มาเป็นแนวคิด

การปรับปรุง

ทั่ว ๆ ไป

เริ่มมีแนวทางอย่าง

เป็นระบบในการ

ประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ

ใช้ข้อมูลจริงใน

การประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็น

ระบบ 

 เริ่มใช้ OL และ 

นวัตกรรมปรับปรุง

กระบวนการ

ทีส่ าคัญ

ใช้ข้อมูลจริงในการ

ประเมินและปรับปรุง

อย่างเป็นระบบ 

OL และนวตักรรมเป็น

เครื่องมือส าคัญในการ

จัดการ มีการปรับปรุง

ย่ิงขึ้นจากการวิเคราะห์

ระดับองค์กร &Sharing

แนวทางที่บูรณาการกับ

ความต้องการขององค์กร

ทีร่ะบุไว้ในเกณฑ์หวัข้อ

อื่นๆ เป็นอย่างดี

ไม่แสดงให้เห็น

ว่ามีความสอด

คล้องไปในแนว

ทางเดียวกันใน

ระดับองค์กร

เริ่มมีแนวทางที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการพื้นฐาน

ขององค์กรท่ีระบุไว้

ใน เกณฑ์หมวดอื่นๆ

มีแนวทางทีส่อด

คล้องกับความ

ต้องการของ

องค์กรที่ระบุไว้ใน

เกณฑ์หมวดอื่นๆ

มีแนวทางทีบู่รณาการ

กับความต้องการของ

องค์กรที่ระบุไว้ใน

เกณฑ์หวัข้ออื่นๆ

ใช้ข้อมูลจริงในการประ

เมิน และปรับปรุงอย่าง

เป็นระบบ    

 OL รวมทั้งนวัตกรรมเป็น

เครื่องมือส าคัญทั้งองค์กร

มีการปรับปรุงและนวัต 

กรรมโดยการวิเคราะห์และ

Sharing ชัดเจนทั้งองค์กร
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PROCESS: Approach / Deployment / Learning / Integration
ป
ร
บั
ป
ร
งุ
ให้
ส
ม
บ
รู
ณ
์

ครอบคลุม

แนวทาง (Approach)
เป็นระบบ  มีประสิทธิผล 

การบูรณาการ (Integration)

ปัจจัยภายใน/ภายนอก 

Organizational Profile

ข้อก าหนดของเกณฑ์

Criteria Requirements

ประเมิน

ปรับปรุง ปรับปรุง

ประเมิน
การเรียนรู้ 

(Learning)

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
การถ่ายทอดและน าไปปฏิบัติ 

(Deployment)

ทั่วถึง จริงจัง

แบ่งปัน (Sharing)

เป็นระบบ

ครอบคลุม

น
ว
ัต
ก
ร
ร
ม

การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning)
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Approach
(แนวทาง)

ท าไมต้องท า(เหมาะสมกับบริบทองค์กรและตอบสนองข้อก าหนดของเกณฑ์)

แหล่งข้อมูล และInput มาจากไหน (มีคุณภาพ ทันการ)) 
ขั้นตอนที่เป็นระบบ:ใครท า ท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไร ท าบ่อยแค่ไหน
Output น าไปใช้อย่างไร ที่ไหน (ความเชื่อมโยง) 
ตัวชี้วัดของกระบวนการและผลลัพธ์(ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)มีอะไรบ้าง

จัดท าเป็นมาตรฐานหรือยัง เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างไร

Deploy
(การน าไปปฏิบัติ)

น ากระบวนการปปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุกระดับอย่างไร

น ากระบวนการไปปฏิบัติตามที่เกณฑ์ก าหนดว่าส าคัญและจ าเป็นต่อองค์กรอย่างไร

มีระบบตรวจติดตามให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตามตัวชี้วัดอย่างไร

Learning
(การเรียนรู้)

ใครประเมินกระบวนการและผลลัพธ ์ ประเมินอย่างไร เมื่อไร และบ่อยแค่ไหน

น าผลการประเมินไปปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมอย่างไร 

แบ่งปนัความรู้และประสบการณ์การปรับปรุงและนวัตกรรมกระบวนการอย่างไร

Integration
(การบูรณาการ)

กระบวนการสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทองค์กร และข้อก าหนดของเกณฑ์อย่างไร

มีการปฏิบัติการที่สอดคล้องกลมกลืนกับหนว่ยงาน กระบวนการอื่นอย่างไร

แสดงผลลัพธต์ามตัวชี้วัดครบถ้วนหรือไม่ แสดงในที่ใด

แนวทางการตอบ ADLI
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Approach

Why StandardWhat When   WhereWho How KPIs

Define Repeat

Output

PredictMeasure
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Process Flowchart
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• ก าหนด วิสัยทัศนแ์ละค่านิยม 
• ถ่ายทอด วิสัยทัศน์และค่านิยม
• เป็นตวัอยา่งที่ดี

• สร้างองค์กรให้ยั่งยนื
• ติดตาม ทบทวนผลด าเนินการ

• สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งสมดุล
 

• กระตุ้นและก ากบัใหป้ฏิบัติตามกฎหมาย 
   และมีจริยธรรม

• สื่อสาร ยกย่องชมเชย ให้รางวัลบุคลากร

• ท าให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร

• มีส่วนร่วมในการพฒันาผู้น าในอนาคต

• ทบทวน ปรบัปรงุระบบธรรมาภบิาล
• ประเมินผู้น า และ Board
• ก าจัดและป้องกันผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม
• ช่วยสร้างความเข้มแข็งใหแ้กส่ังคม

หมวด 1. การน าองค์กร

1. การน าองค์กร

บริบทของรัฐวิสาหกิจ

                            สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ผลิภัณฑ์, VMV, บุคลากร  

ข้อมูลจาก:
   ลูกค้า   
   ผู้รับบริการ
   ผู้ถือหุ้น ผู้ก ากับ   
   ดูแล บุคลากร   
   และ สังคม

• นโยบายด้าน 
CG, CSR

• การประเมิน
   ความเสี่ยง

• กฎหมาย   
• กฎระเบียบ
• ปัจจัยที่ท าให้   
  บุคลากรผูกพนั

ประเมินประสิทธิผลการน าองค์กร

• ก าหนดยทุธศาสตร์
• ถ่ายทอดยทุธศาสตร์  
  ให้ไปปฏิบัติ
• ปรับปรุงอยา่ง
   ต่อเนื่อง
• มุ่งบรรลุภารกิจ 
• สร้างนวัตกรรม
• มีความคล่องตัว
• เป็นองค์กรแห่ง 
   การเรียนรู้

• ก าหนด “แนวทาง”
   การมุ่งเน้นบุคลากร
• น าไปปฏิบัติ
• ทบทวนและ  
   ปรับปรุง

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร
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หมวด 1. การน าองค์กร

ผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการอย่างไร ในการ:
1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
1.2  ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการน าองค์กร 

เพื่อให้บุคลากร  ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้งลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ น าไปปฏิบัติ (ตามความเหมาะสม)

1.3  ปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร

1.1 ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม
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แบบรายงานผลการด าเนินการ 

(Organizational  Performance Report)
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แบบรายงานผลการด าเนินการ 
(Organizational Performance Report)

หมวดท่ี _1_ 

หัวข้อที่ ประเด็นพิจารณา

1.1 ก (1)  ผู้น าระดับสูงมีกระบวนการอย่างไรในเรื่องต่อไปนี้

 การก าหนดวิสัยทัศนแ์ละค่านิยม

 การถา่ยทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผา่นระบบการน าองค์กร  เพื่อให้บุคลากร  

ผู้ส่งมอบ  และคู่ค้าทีส่ าคญั  รวมทั้งลูกคา้  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

น าไปปฏิบัติ (ตามความเหมาะสม)

 ผู้น าระดับสูงปฏิบัติตนอยา่งไร  ที่แสดงใหเ้ห็นถงึความมุ่งมัน่ตอ่ค่านยิมขององค์กร

ปัจจัยส าคญัที่เกี่ยวข้อง (จากบริบทของรฐัวิสาหกจิ)

1 ก (2) วิสัยทัศน์  ภารกจิ  และค่านิยม 

1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

1 ข (2) กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1 ข (3)ประเภทของผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความ

ร่วมมือ
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ประเด็นประเมิน ค าอธิบาย เอกสารอ้างองิ

แนวทาง         ในปีคศ 1994 ผู้น าระดับสูงก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ระหว่างการประชุมระดมสมอง
และการวางแผนหลายครั้ง ผู้น าระดับสูงน าองค์กรผ่านทางระบบการน าองค์กร (รูปที่ 1.1-1) 
ซึ่งแสดงแผนภาพที่อธิบายระบบการน าองค์กร กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน และการ
ทบทวนองค์กร

ระบบการน าองค์กร (รูปที่
1.1-1)

การถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ

      ระบบการน าองค์กรถูกถ่ายทอดไปยังบุคคลากรโดยเป็นส่วนส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ประเมินผลการท างาน 
      ผู้น าระดับสูงแสดงออกถึงค ามั่นต่อค่านิยมตามความต้องการท่ีแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อยหนึ่งโครงการ ที่ผู้น าระดับสูงเป็นผู้น าด้วยตนเองซึ่งแสดงถึงค่านิยมขององค์กรแต่ละ
เรื่องทุกปี  ผู้น าระดับสูงยังต้องเป็นผู้น าการอภิปรายประจ าสัปดาห์เพื่อส ารวจค่านิยมองค์กร

Personal

Measuring of

Action and

Performance

(Pmap)

การปรับปรุง        วิสัยทัศน์และค่านิยมถูกทบทวนหลายครั้ง คือกลางปี 1996 และปี 2000 หลังจากได้
ควบรวมกิจการกับ Sybil Cellcom และทบทวนแก้ไขอีกครั้งในป ี 2002 ก่อนเป็น
บริษัท มหาชน การแก้ไขแต่ละครั้ง              ผู้น าระดับสูงยกร่างโดยมีข้อมูลและการยืนยันจาก
ลูกค้าและคู่ค้าหลัก รวมทั้งข้อมูลจากพนักงานทุกคน  ต้ังแต่ป ี2003 พันธกิจ วิสัยทัศน์และ
ค่านิยมถูกทบทวนทุกปีในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
(2.1 ก)

(รูปท่ี 2.1-1) : รูป
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

การบูรณาการ          การทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ ์(2.1 ก) และกระบวนการสื่อสาร

(รูปท่ี 2.1-1) : รูป
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์



หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาด

วิสัยทัศน์ ภารกิจ
ค่านยิม

ข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการจาก
กระบวนการผลิต 
และการบริการ

2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

• กระบวนการวางแผนยทุธศาตร์
• ปัจจัยประกอบการการจัดท าแผน
    SWOT  Core Competencies
 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ

    ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
    ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน
• วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์
• ความสมดุลของแผน

• การจัดท าแผนปฏิบัติการ
• การจัดสรรทรัพยากร
• การปรับเปล่ียนแผน
• การก าหนดตัววัด ตัวช้ีวัด 
• การคาดการผลด าเนนิการ

จัดการ
กระบวนการ

จัดท าแผนด้าน
ทรพัยากรบุคคล

ประเมิน วิเคราะห์
ผลด าเนนิการ

ตอบสนองลูกคา้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลวิเคราะห์
ความเสี่ยง

EVM

ผลลัพธ์

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร
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ความเสี่ยงขององค์กร (Organizational Risk) : Risk ID

Strategy 

Risk

Business

Risk

Financial 

Risk

Value

Earning

Cash flow

Operational 

Risk

System

Procedure

Health, Safety

and Environment

Compliance 

Risk

Legal

Rule & Regulation

Market 

Risk

Customer Risk

Product Risk

Competitor Risk

Reputation

Economic Risk

Policy Risk

Legal&Regulatory

Choice of Strategy 

Country Risk

M&A Risk

Project Financing Risk

Supply Risk

Weakness

Threat

Blindspot

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ29



ตัวอย่างระบบการก าหนด KPI และทบทวน KPI
ARDEC : 2007 MBNQA Winner
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• จ าแนกและก าหนด กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
•เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกคา้
•ติดตามและใช้ข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนในการ
วางแผน ปรับปรงุและหาโอกาสนวัตกรรม

•สร้างความสัมพันธ์เพื่อดึงดูดและรกัษาลกูค้า
•กลไกหลักๆที่ใช้ในการติดต่อ การหาข้อก าหนดและน า
  ไปปฏิบัติทั้งกระบวนการ
•จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปญัหาอยา่งมีประสิทธิผล
•รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ร้องเรียน และน าไปแก้ไข

•วัดความพึงพอใจ ไมพ่ึงพอใจและความภักดี
•ติดตามช้อมูลด้านคณุภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
•เปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรที่คล้ายกันหรือที่ดี

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร

ทิศทาง
องค์กร

ภารกิจ

3. การมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด

• แผนเชิง
ยุทธศาสตร์

• การจัดการ
บุคลากร

• การจัดการ
กระบวนการ

ผลลัพธ์
หมวด 3.ว การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
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• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร

ความ
ต้องการ
ของ
ลูกค้า
ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย

แผน
วิสาหกิจ

• การน า
   องค์กร

• การมุ่งเน้น   
  ลูกค้า

• การมุ่งเน้น 
  บุคลากร

ผลลัพธ์
หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

• เลือก รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศทีบู่รณาการกนั
• ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและนวัตกรรม
• เลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

• ทบทวนผลด าเนนิการและความสามารถ เปรียบเทียบ  
   กับคู่แข่ง เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร
• จัดล าดับความส าคญัเพื่อปรับปรงุและสร้างนวัตกรรม 
   น าไปปฏิบัติทัง้องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง

• ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานและเข้าถงึได้ 
• ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วรเ์ช่ือถือได้ ปลอดภัย ใช้งานงา่ย
• เตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
• ข้อมูลและสารสนเทศและความรู้มีคุณภาพ
• มีการจัดการความรูข้องบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า  
และคู่ความร่วมมือ รวมทั้งน า Best practices ไปปฏิบัติ
• ใช้ความรู้ในกระบวน การวางแผนเชิงกลยุทธ์

• การจัดการ
กระบวนการ
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เ

หมวด 5. การมุ่งเน้นบุคคลากร

5. การมุง่เนน้บุคลากร

• ก าหนดปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน
   และความพึงพอใจของบุคลากร
• การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้
   มีผลด าเนินการดี
• สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ที่เสริมสร้างความผูกพันองค์กร
• พัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
• ประเมินความพงึพอใจ ความผูกพัน

• การจัดอัตราก าลงั และโครงสร้าง
• การเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
• การปรับปรงุ SHE
• การดูแลความผาสุก

แผนวิสาหกิจ

ความต้องการจาก
กระบวนการ

วิสัยทัศน์
ค่านยิม

ผลลัพธ์

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร

การน าองค์กร

การรวบรวม 
และวิเคราะห์
ผลปฎิบัติงาน

การจัดการ
กระบวนการ
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เ

หมวด 6. การจัดการกระบวนการ

6. การจัดการกระบวนการ

แผน
วิสาหกิจ

ความ
ต้องการ
ของลูกคา้

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ลูกค้า 
และผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย

ผลลัพธ์

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ 

 

โครงร่างองค์กร: บริบทองค์กร

„ เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉนิขีดความ 
สามารถ
และก า

ทรพัยากร
บุคคล

• กระบวนงานหลักเช่ือมโยงกับ Core Competencies 
   และการสรา้งคุณค่า
• หาข้อก าหนดกระบวนงานจากลูกค้า ผู้สง่มอบ คูค่้า 
   และคู่ความร่วมมือ
• ออกแบบและนวัตกรรมกระบวนงาน

• น ากระบวนงานไปปฏิบัติให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 
• น าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องมาจัดการกระบวนการ
• ก าหนดตัววัด ตัวช้ีวัดกระบวนการผลด าเนนิการ
• ลดความแปรปรวนของกระบวนการ ลดค่าใช้จา่ยการ
  ตรวจสอบโดยรวม และป้องกนัความผิดพลาด

• การปรับปรงุกระบวนการท างาน
• การแบ่งปันการปรบัปรุง และบทเรียน

• ก าหนด Core Competencies
• ออกแบบและนวัตกรรมระบบงาน
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การเขียนรายงาน ส่วนผลลัพธ ์
หมวด 7

ผลลัพธ์ ( Results)
ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรท่ีได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนด
ของหัวข้อในเกณฑ์ SEPA การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลด าเนิน
การในปัจจุบัน  ผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ

ที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความส าคัญของ
การปรับปรุงผลด าเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์

กับข้อก าหนดด้านผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร
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Level (ระดับ) : 
      ระดับผลด าเนินการในปจัจุบนั

Trend (แนวโน้ม) : 
      การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ ระดับและแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Comparison (การเปรียบเทียบ) : 
      เปรียบเทียบผลกับตัวเปรียบเทียบหรือตัวเทียบเคียงที่เหมาะสม
       (คู่แข่ง ภายในอุตสาหกรรม Best-in-class องค์กรตัวอย่าง  ภายในกลุม่)
 
Integration (การบูรณาการ) : 
      มีผลลัพธ์ที่ส าคัญตามบริบทองค์กร และข้อก าหนดแสดงครบถ้วน 
       ตามกลุ่มลูกค้า กลุ่มบุคลากร ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและแผนปฏิบัติการ

การประเมนิผลลัพธ์ (หมวด 7)

LeTCI (Let See)
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ไม่มีผลลัพธ์

หรือ

ผลลัพธ์ไม่ดี

ในเรื่องที่

รายงาน

มีผลด าเนินการ

น้อยเรื่อง มีการ

ปรับปรุงบ้าง

และ/หรือ เริ่มมี

ผลด านินการดี

ในบางเรื่อง

0-5% 10-25%   30-45%       50-65% 70-85% 90-100%

Le

T

C

I

ไม่มีข้อมูล

แนวโน้มหรือ

แนวโน้มส่วน

มากเป็น

ทางลบ

แสดงให้เห็นว่า

เริ่มมีแนวโน้มที่

พัฒนาขึ้น

ไม่มีแนวโน้มในทาง

ลบหรือไม่มีผลการ

ด าเนินการไม่ดีใน

เรื่องที่ส าคัญต่อ

ภารกิจหลักหรือธุรกิจ

ไม่มีรายงาน

สารสนเทศ 

เชิง

เปรียบเทียบ

ไม่มีรายงาน

ผลลัพธ์ใน

เรื่องที่ส าคัญ

ต่อภารกิจหลัก

หรือความต้อง

การทางธุรกิจ

มีข้อมูลแนวโน้ม

น้อยหรือไม่มี

หรือหลายตัวมี

แนวโน้มใน

ทางลบ

ไม่มีรายงาน

สารสนเทศ

เชิงเปรียบเทียบ

หรือมีรายงาน

น้อย

มีรายงานผลลัพธ์

น้อยเรื่องในเรื่อง

ที่ส าคัญต่อ

ภารกิจหลักหรือ

ความต้องการ

ทางธุรกิจ

แสดงให้เห็นว่า

อยู่ในขั้นเริ่มต้น

ในการหา

สารสนเทศ

เชิงเปรียบเทียบ

แนวโน้ม และ/หรือผล

การด าเนินการบาง

เรื่องดีหรือดีมาก เมื่อ

เทียบกับตัว

เปรียบเทียบหรือระดับ

เทียบเคียง

แนวโน้มและ/หรือผล
การด าเนินการส่วนมาก
เป็นผู้น า และดมีากเมิอ
เทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบหรือ
ระดับเทียบเคียง

แสดงว่าเป็นผู้น าใน

อุตสาหกรรม และ

เป็นระดับเทียบเคียง

ให้องค์กรอื่นใน

หลายเรื่อง

รักษาส่วนมากของ

แนวโน้มการปรับปรุง

และ/หรือระดับผลการ 

ด าเนินการปัจจุบันได้

เป็นเวลานาน

มีการปรับปรุง  

และ/หรือมีผลการ

ด าเนินการดีใน

หลายเรื่องตามที่

ระบุในข้อก าหนด

ของหัวข้อ

มีแนวโน้มการปรับ

ปรุง และ/หรือมี

ผลการด าเนินการ

ดีในเกือบทุกเรื่อง

ตามข้อก าหนดของ

หัวข้อ

ผลการด าเนินการใน

ปัจจุบันดี/ดเีลิศใน

เกือบทุกเรื่องที่ส าคัญ

ตามข้อก าหนด

ของหัวข้อ

มีผลการด าเนินการ

ในปัจจุบันดีเลิศใน

เกือบทุกเรื่อง

ที่ส าคัญตามข้อก า

หนดของหัวข้อ

มีรายงาน

ผลลัพธ์ในหลาย

เรื่องที่ส าคัญต่อ

ภารกิจหลักหรือ

ความต้องการ

ทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ผลด านินการ

ตอบสนองความต้อง

การด้านลูกค้า ตลาด 

กระบวนการ และแผน

ปฏิบัติการท่ีส าคัญ

เกือบทั้งหมด 

ผลลัพธ์ผลด าเนินการ

ตอบสนอง

ความต้องการด้าน

ลูกค้า ตลาด 

และกระบวนการที่

ส าคัญเกือบทั้งหมด

 

ผลด าเนินการตอบ

สนองความต้องการ

ของลูกค้า ตลาด

กระบวนการ และ

แผนปฏิบัติการที่ 

ส าคัญอย่างสมบูรณ์

แนวโน้มการปรับปรุง

ดีเลิศ และ/หรือมี

ระดับผลการด านิน

การที่ดเีลิศอย่างสม่ า

เสมอเกือบทุกเรื่อง

แนวทางการให้คะแนน : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7)
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RESULTS: Level, Trend, Comparison, Integration

ความต้องการของลูกค้า ตลาด กระบวนการผลิตและบริการ บุคลากร แผนปฏิบัติการ

เปรียบเทียบ

- ผลที่ผ่านมา

- ผลที่คาดการณ์ 

  (ขององค์กร

    และคู่แข่ง)

- เป้าประสงค์

ดีกว่า

ด้อยกว่า

ไม่ดี

กระบวนการ

A I

D L

ทบทวน

ดี

ปรบัปรงุ

นวัตกรรม

เปรียบเทียบ

Comparison/Benchmark

แนวโน้ม (Trend)

เลือกตัวชี้วัดและเก็บข้อมูล

การบูรณาการ (Integration)

ระดับ ( Level)

ระดับ (Level) ผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์

และบริการ
ลูกค้า

การเงิน

และตลาด

ประสิทธิผล

กระบวนการ
บุคลากร

การน า

องค์กร

ปีที่ 1, 2, 3,…….
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Suppliers
Inputs

Products/

Services

Processes

Value 

Creation And 

Support

Outputs
Products/

Services
Customer
Segments

Supplier
Process

Requirement

Input

Requirements

(Features and

Functions)

Process

Requirements

Features

And

Functions

Customers

Requirement

by Segments

Supplier
In-Process

Measures

In-Processes

Measures

Incoming

Product and 

Service 

Quality

Measures

Product and

Service

Quality

Measures

Customers 

Satisfaction

Measures by 

Segments

EXECUTION

DESIGN

MEASUREMENT
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1. เน้นที่ผลลัพธ์ทีว่ิกฤติที่สุด
 บริบทของรัฐวิสาหกิจ
 หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 การจัดการกระบวนการ
 และหมวดอื่น ๆ เช่น หมวดที่ 4 หมวดที่ 5,หมวดที่ 1

แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Results

2. เพื่อให้การน าเสนอผลลัพธ์มีประสิทธิผลต้องน าเสนอ
 ระดับของผลการด าเนินการ
 แนวโน้มเพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการ เปลี่ยนแปลง
 เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่เหมาะสม
 แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญให้ครบถ้วน
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3. แสดงแนวโน้มผลลัพธ์ตามระยะเวลาจริงที่เก็บข้อมูล
 ไม่มีการก าหนดระยะเวลาน้อยที่สุดของข้อมูล
 ควรแสดงข้อมูลล่าสุดถึงแม้จะไม่เห็นแนวโน้มหรือข้อมูล
เปรียบเทียบที่ชัดเจน

แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Results

4. น าเสนอให้กระชับ เข้าใจง่าย
 ใช้กราฟ/ตาราง
 ระบุเรื่องกราฟ/ตาราง ให้ชัดเจน
 ปรับข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
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5. เชื่อมโยงผลลัพธ์และ
ค าอธิบายผลลัพธ์

 ควรน าเสนอผลลัพธ์คู่กับ             
ค าอธิบายผลลัพธ์ เพื่ออธิบาย
แนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่
มีนัยส าคัญไม่ว่าด้านบวกหรือ
ลบ

 ใช้ตัวเลขก ากับให้สอดคล้องกับ
หัวข้อ เช่น 7.1-3

ตัวอย่างกราฟ
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Period
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“การปรบัตัวของดัชนีการส่งมอบตรงเวลาของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3
เน่ืองจากมีการปรับปรุงของเสียในสายการผลิต แต่ในไตรมาสที่ 4  ทางบรษิัทประสบขาดแคลนวัตถุดบิ
 ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ไมส่ามารถส่งมอบได้ทันตามก าหนด”

ตัวอย่างการอธิบาย

แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Results
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แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Results

6.      แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญให้ครบถ้วน (ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่าง ๆ)

7.      แสดงผลลัพธ์แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ควรแสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
เพียงอย่างเดียว ควรแสดงผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มด้วย
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8.       ข้อสังเกต และหมายเหตุ  (ในเกณฑ์) เป็นเพียงข้อแนะน า

ไม่ใช่ข้อก าหนด

9.       ต้องมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์ของเรา 

ดีในระดับใด

แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Result
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แนวทางการเขียนรายงาน ส่วน Result
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ตัวอย่างการแสดงผลลพัธ์
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ตัวอย่างการแสดงผลลพัธ์



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ48

ตัวอย่างการแสดงผลลพัธ์
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ตัวอย่างการแสดงผลลพัธ์



การจัดท าแผนปรับปรุง
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ระดับผลกระทบ หากไม่ด าเนินการ

ปรับปรุงง่าย

ผลกระทบมาก

          การจดัล าดับความส าคัญเพื่อปรับปรุง

ปรับปรุงง่าย 

ผลกระทบน้อย

Med. Priority

ปรับปรุงยาก

ผลกระทบมาก

Med. Priority

ปรับปรุงยาก

ผลกระทบน้อย

ปรับปรุงง่าย

ผลกระทบมาก

Med. Priority

Lowest Priority

Highest Priority

Low Priority

Low Priority

High Priority

High Priority
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แนวทาง

ไม่เป็นระบบ

เริ่มมีแนวทาง

เป็นระบบ และ
มีประสิทธิผล

มีการปรับปรุง

มีนวัตกรรม

เป็นแบบอย่าง

การน าไปปฏิบัติ

ปฏิบัติน้อยมาก

เริ่มในบางพื้นที่
ที่ส าคัญ

ส่วนมากของ
พื้นที่ท่ีส าคัญ

ทุกพื้นที่ที่ส าคัญ
ไม่ดีบางหน่วย

ดีทั้งองค์กร

ดีท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร

ผลลัพธ์

ไม่มีหรือไม่ดี

เริ่มมีและดี
น้อยเรื่อง

ต่ ากว่า
ระดับกลาง

ระดับกลาง

ดี

ดีมาก

ความส าคัญ

ไม่ส าคัญ

น้อยมาก

น้อย

กลางๆ

สูง

สูงมาก

ความยาก

ไม่มี

น้อยมาก

น้อย

ระดับกลาง

ยากมาก

ยากมากมาก

1

2

5

6

3

4

ตัวอย่างเกณฑ์การจัดล าดับPriority
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เกณฑ์ในการคัดเลือกและน้ าหนัก

โอกาสในการปรับปรุง งบประมาณ ระยะเวลา ผลต่อลูกค้า ผลต่อองค์กร คะแนนรวม
ตามน้ าหนัก

1.0.2 .2 .3 .3

(ล าดับความส าคัญ  : 1-5)

การเลือกโดยเน้นที่ Vital Few
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Affinity Diagram for Vital Few
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ขอบคุณครับ

ค าถาม  ความเห็น ?

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ55


