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1. การท า SEPA ต้องท าทุกหน่วยงานหรือเลือกแค่บางหน่วยงาน 
ตอบ SEPA เป็นระบบส าหรับประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งองค์กร ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงต้องน า
แนวทางไปพัฒนาให้สอดคล้องและมีบูรณาการกัน อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจอาจจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรระยะสั้น และระยะยาว โดยจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ซึ่งในแต่ละ
ประเด็น อาจมีเพียงบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงนั้น ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจมีหน่วยงานย่อย สาขา หรือบริษัทลูกที่มีกระบวนการทั้ง 6 กระบวนชัดเจน หน่วยงานหรือ
บริษัทลูกนั้นสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องน้อยจะช่วยสนับสนุนระบบ SEPA ได้อย่างไร 
ตอบ ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนช่วยสนับสนุนระบบ SEPA ได้ในหลายประเด็น เช่น สนับสนุน
ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการประเมินองค์กรด้วยตนเอง การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
แนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร นอกจากนี้ หลักการท่ีส าคัญของ SEPA คือการบูรณาการ และการมี
ส่วนร่วมของทุกคนทุกหน่วยงาน และทุกระดับในองค์กร  

 
3. มีองค์กรใดใน USA ที่ประสบความส าเร็จในการท า SEPA  

ตอบ ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 
พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) 
เป็นต้นแบบ เพื่อใช้ส าหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  แต่องค์กรในภาครัฐและภาคธุรกิจจ านวนมาก
ในสหรัฐอเมริกา และอีกประมาณ 80 ประเทศ ได้น าแนวทางเกณฑ์ MBNQA ไปใช้พัฒนาองค์กร 
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศได้ก าหนดให้รางวัลคุณภาพเป็นโครงการระดับชาติ 
โดยเฉพาะสิงคโปร์ รัฐบาลกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้วย 
 
 
 

4. SEPA พัฒนามาจากแนวคิดของตะวันตก จะเหมาะสมส าหรับรัฐวิสาหกิจของไทยอย่างไร 



ตอบ ถึงแม้ SEPA พัฒนามาจาก MBNQA ของสหรัฐอเมริกา แต่เกณฑ์ของ MBNQA/SEPA คือ
แนวคิดของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ซึ่งบริษัทในญี่ปุ่นใช้
อย่างได้ผลมาก่อน ในประเทศเราก็มีสิ่งที่ดีอยู่มาก ยิ่งถ้าพิจารณาเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการ
จัดการแล้ว บางเรื่องสามารถน าแนวทางการจากพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น ในการคิดอย่าง
เป็นระบบ(ค าถามที่ 8) สามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือแบบอริยสัจจ์ (พุทธธรรม โดยพระรา
ชวรมุนี) บางเรื่องเช่นความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ การมุ่งเน้นประชาชน(ผู้รับบริการ) การใช้
เทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร การแบ่งปันความรู้ และการเป็นผู้น าที่ดีก็พบในพระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานในวโรกาสต่างๆมาก่อนมี MBNQA เสียอีก 
    อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนมากไม่สามารถน าแนวคิดแบบ TQM หลักการและวิธีการจัดการต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และ   แคนาดาจึง
พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพเช่นเดียวกับรางวัลเด็มมิ่งของญี่ปุ่น ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติและการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ และการบูรณาการใน
ทุกมิติ เหตุที่เราใช้เกณฑ์ MBNQA เป็นต้นแบบเพราะเป็นแนวทางที่ประมาณ 70 ประเทศในโลก
น าไปใช้ มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ ยิ่งกว่านั้นหน่วยงานที่บริหารรางวัลนี้พร้อมที่จะแบ่งปัน
ความรู้และให้ความช่วยเหลืออย่างดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
 

5. ท าไมแนวทางการปรับปรุงองค์กรไม่น า Weakness และ Threat มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงองค์กร 
ตอบ องคก์รอาจเลือกใช้เครื่องมือ เช่น SWOT มาวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นที่ต้องปรับปรุงด้วยก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามระบบ SEPA ซึ่งเป็นเกณฑ์การบริหารจัดการเพื่อ
ความเป็นเลิศขององค์กรระดับโลก จะเป็นกรอบให้องค์กรประเมินตนเองได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
ทุกประเด็นที่ส าคัญ และสามารถชี้ชัดว่าจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunities) แต่ละเรื่องเป็นมิติของแนวทางการปฏิบัติ การน าไปปฏิบัติ การทบทวนและปรับปรุง
หรือการบูรณาการ ซึ่งท าให้น าไปจัดล าดับความส าคัญได้อย่างชัดเจน ท าให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
 

6. รัฐวิสาหกิจ ควร benchmark กับใคร (ในประเทศ/ต่างประเทศ) 



ตอบ รัฐวิสาหกิจ สามารถ benchmark กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับประเด็นที่
ต้องการ benchmark ว่าองค์กรใดเป็นองค์กรที่มีกระบวนการ หรือผลด าเนินการที่เป็นเลิศ ท่ี
รัฐวิสาหกิจต้องการเทียบเคียงด้วย  
 

7. การเปรียบเทียบในส่วนของผลลัพธ์ ต้องเปรียบเทียบกับใคร ตัวเองหรือองค์กรอื่นที่อยู่ใน

ธุรกิจเดียวกัน 
ตอบ การเปรียบเทียบผลลัพธ์หรือการเทียบเคียงกระบวนการและผลลัพธ์ (benchmarking) ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ขององค์กร การเปรียบเทียบกับเป้าหมายตนเองและผลลัพธ์ที่ผ่านมาท า
ให้ทราบว่าผลการด าเนินการมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมาย
หรือวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ส่วนการเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนเช่น ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบที่เก่งที่สุด และองค์กรระดับโลกจากอุตสาหกรรมอื่นที่มี
กิจกรรมคล้ายกัน จะกระตุ้นให้องค์กรมีแรงบันดาลใจ และก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้น 
 

8. มีเทคนิคอย่างไรเพื่อให้ได้ผลการประเมินตนเองอย่างถูกต้อง เป็นไปตามความเป็นจริง 
ตอบ คณะท างานต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินองค์กรด้วย
ตนเองโดยละเอียด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ  
 

9. มีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงประโยชน์ในเครื่องมือ SEPA และให้
พนักงานรับรู้ ยอมรับ เข้าใจว่าเราท าเพ่ือองค์กรยั่งยืน ไม่ใช่ท าเพื่อตอบแล้วได้คะแนน 
ตอบ ผู้น าระดับสูงต้องมีความเข้าใจเกณฑ์และประโยชน์ของ SEPA และน าแนวคิดและหลักการของ 
SEPA มาปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่บุคลากร หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการปรับปรุงองค์กร พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรใน
ทุกโอกาสที่ท าได้ 
 

10. องค์กรที่มีความยั่งยืน ตามแนวคิดของ SEPA หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ องค์กรที่มีความยั่งยืน ตามแนวคิดของ SEPA คือองค์กรที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการท าให้องค์กรมีความคล่องตัว มีการจัดการ
ยุทธศาสตร์ ความพร้อมของทรัพยากร เทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคาร



สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ดังนั้นปัจจัยภายในจึงมี
ความส าคัญต่อการเป็นองค์กรที่ย่ังยืน และความเป็นองค์กรที่ยั่งยืนไม่จ าเป็นต้องขายสินค้าได้มากขึ้น
เสมอไป  

 
 

ค ำถำมจำก SEPA Center/30 มิถุนายน 2553 
 

 

 

1. ชื่อรำยงำนที่ใช้เรียกอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2553    
  

ตอบ:  มี 3 รายงาน คือ 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง SEPA (Organizational Performance Report) เป็นรายงานที่

แสดงข้อมูลผลการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ แสดงรายละเอียดตามค าถามเกณฑ์หมวด 1-7 
2. รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) เป็น

รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้แนวทางการประเมินตามแนวทางระบบ SEPA          
(ADLI ส าหรับการประเมินหมวด 1-6 และ LeTCI ส าหรับการประเมินหมวด 7) 

3. แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement) เป็นแผนที่องค์กรจัดท าขึ้นเพื่อ
พัฒนาโอกาสในการปรับปรุง(Opportunities for Improvement: OFIs) ซีงเป็นผลจากการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง 
 

2. ก ำหนนกกำรละสิ่่งที่ต้องน ำิ่งให้นิคร. 
ตอบ: 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง SEPA (Organizational Performance Report): ก าหนดส่งคือ 
31 สิงหาคม 2553 อย่างไรก็ตาม ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าอบรมหลักสูตร การประเมินองค์กรด้วย
ตนเอง ในต้นเดือนสิงหาคม ต้องมีร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง SEPA (บางข้อ จากทุก
หมวด เท่าที่จัดท าเสร็จก่อนเข้าอบรม) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างส าหรับฝึกการตรวจประเมินองค์กรตนเอง 

2. รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR): ก าหนด
ส่งคือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่สคร.นัดหมายเข้าตรวจประเมินสถานที่จริง (Site Visit) โดยผู้ตรวจ
ประเมินภายในขององค์กรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ในเดือนสิงหาคม



แล้ว เป็นผู้ตรวจประเมิน และคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมให้ค าแนะน าการตรวจประเมินด้วย (On the job 
Training) ก าหนดการเบื้องต้นคือภายในเดือนกันยายน 2553 

3. แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement): ก าหนดส่งพร้อมกับรายงานผล
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR)  

 

  

3.ะ ำกับขั้นตอนในกำรเขียนรำยงำน SAR  
ตอบ: รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการเขียนรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self 

Assessment Report: SAR) อยู่ในหลักสูตร การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ในต้นเดือนสิงหาคม 
 

 

  

4. ช่วยกรุณำอธ่บำยควำมหนมำยของ Slide ที่ 6 ในเอกสารประกอบการสัมมนาวันที่ 29-30 เม.ย. 53 

ตอบ: รูป slide ท่ี 6 เป็นค าแนะน าเบื้องต้นในการจัดทีมงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท า 

รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง SEPA (Organizational Performance Report) โดยแนะน าให้จัด
ทีมงานเป็นรายหมวด 1-6 และแต่ละทีมรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลของผลลัพท์ในข้อที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
ทีมหมวด 1 รับผิดชอบหมวดผลลัพธ์ข้อ 7.6 

 

     

5.  ขอตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนหนมวก 7 ผะะัพธ์  ตามแบบฟอร์มปี 2553 
ตอบ:  ดูตัวอย่างได้จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การเขียนรายงาน 
 


