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่ ปการบูรณาการระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลศิ
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กาํหนดการสัมมนากาหนดการสมมนา

เวลา หัวข้อการสัมมนา วทิยากร

13.00-13.15 กล่าวเปิดสัมมนา รอง ผอ.สคร. 

รักษาการในตาํแหน่งทปีรึกษาการคลงั

ื ์ ์13.15-15.00 การสร้างความเชือมโยงของระบบ

บริหารจดัการองค์กร

ศาสตราจารย์ ดร.อญัญา ขนัธวทิย์

ศาสตราจารย์ ระดบั 11

ผ้เชียวชาญพเิศษในสาขาวชิาการเงนิผูเชยวชาญพเศษในสาขาวชาการเงน

และการธนาคาร

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  ญ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

15 00 16 30 การเชือมโยงเครืองมอืบริหารจดัการ คณสังวร รัตนรักษ์    15.00-16.30 การเชอมโยงเครองมอบรหารจดการ

องค์กรตามระบบประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกจิ

คุณสงวร รตนรกษ    

ฐ



Website ของ สคร.
www.sepo.go.th

EVM centerEVM center
Website ของ EVM center

http://www.sepo.go.th/evmcenter/index.html

E-mail: evmcenter@sepo.go.thE mail: evmcenter@sepo.go.th
Tel : 0-2298-5880-9 #6734,6736



SEPA center

E-mail: sepacenter@sepo.go.thp @ p g
Tel : 0-2298-5880-9 #6732



การสรางความการสรางความเชื่อมโยงเชื่อมโยงการสรางความการสรางความเชอมโยงเชอมโยง

ของระบบของระบบบริหารจัดการบริหารจัดการองคกรองคกร

ศาสตราจารย ดรศาสตราจารย ดร..อัญญา ขันธวิทยอัญญา ขันธวิทย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ระดับ ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ระดับ 1111
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และ ศาสตรเมธาจารย และ ศาสตรเมธาจารย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด ((มหาชนมหาชน))

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



หลักเกณฑการกํากับดูแลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจหลักเกณฑการกํากับดูแลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจ

การสรางมลคาเพิ่มใหกับกจิการจะตองเนนการสรางมูลคาเพมใหกบกจการจะตองเนน

   การสรางกําไรและเพิ่มมลูคาใหกับกิจการ

้ ้   ทั้งนี้ จะตองกระทําภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี

   โดยคํานึงถึงผมีสวนไดเสียทกฝายเพื่อประโยชนสวนรวม   โดยคานงถงผูมสวนไดเสยทุกฝายเพอประโยชนสวนรวม

อีกทั้งตองกระทําอยางตอเนื่อง

    เพื่อใหเจาของกิจการ ผูถือหุน และนักลงทนุ

    มีความเชื่อมั่นตอผลการดําเนินงานในปจจบันและอนาคต    มความเชอมนตอผลการดาเนนงานในปจจุบนและอนาคต

2



กรอบการบริหารงานกรอบการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ

1. การบริหารงานเพื่อการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 

 ึ ึ   ไ  2. การบริหารงานตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

3  การบริหารงานตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 3. การบรหารงานตองคานงถงประโยชนสวนรวม 

4. การบริหารงานตองทําภายใตกรอบจริยธรรม

คําแนะนาํคําแนะนาํ กระบวนการทํางาน เริ่มจาก Strategic Plan สู Business Plan และนําไปปฏิบัติ

3



การปฏิบตัติามตวัแบบ การปฏิบตัติามตวัแบบ Managing Strategy : Four ProcessesManaging Strategy : Four Processes

4
จาก Kaplan and Norton, 2001, Building a strategy focused organization, IVEY Business Journal,  12-19



กระบวนการทํางาน จาก Strategic Plan สู Business Plan และปฏิบัติ

การกําหนดภารกิจ วิสัยทัศน และคานิยม

การออกแบบกลยุทธ

การวิเคราะห SWOT

การออกแบบกลยุทธทางเลือก โดยใช Driver Trees

การเลือกกลยทธ โดยพิจารณาระดบั Market Value Added ภายใต Constraintsการเลอกกลยุทธ โดยพจารณาระดบ Market Value Added ภายใต Constraints

การสื่อสารกลยุทธ โดยใช BSC

ํ ป ิ ั ิ ป โ ื่ โ ั ึการทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โดยเชือมโยงกับ Strategy รวมถึง Risk 

Management Plans

ํ ิ ํ ั โ ใ  ป ิ ั ิการดําเนินการตามแผนงาน และการกํากับดูแล โดยใชแผนปฏิบัติการและ Milestones

การวัดและประเมินผลการดําเนินงานและให Feedback  โดยใช Milestones รวมกับ 

 

5

Target และการวิเคราะหสภาพแวดลอม



โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจ โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจ 2554 2554 –– 2558 2558 ((ฉบบัฝกฝนฉบบัฝกฝน))

ชื่อรัฐวิสาหกิจ _______________________________________

ผูจัดทํา

ชื่อและนามสกลชอและนามสกุล __________________________________________

ตําแหนง ________________________________________________

วันที่จัดทํา  3 มีนาคม 2553
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ภารกิจ วิสัยทศัน และคานิยม ภารกิจ วิสัยทศัน และคานิยม ((ระบุของ รสระบุของ รส. . ของทานของทาน))

ภารกิจ

     ____________________________________________________

____________________________________________________

วิสัยทัศนวสยทศน

 ____________________________________________________

____________________________________________________

คานิยมคานยม

____________________________________________________

____________________________________________________
7



บัญชีรายชื่อของ บัญชีรายชื่อของ SWOTSWOT

8



SWOT SWOT ((ระบุเพียง ระบุเพียง 1 1 ขอที่สําคัญที่สุดในชวง ขอที่สําคัญที่สุดในชวง 5544 –– 5588))
โดยอางอิง โดยอางอิง Issue Priority Matrix Issue Priority Matrix yy

S W O หรือ T ที่สําคัญที่สุดคือ

_________________________

เหตุผลเพราะ 

_________________________

_________________________
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กลยุทธหลักที่เสนอ กลยุทธหลักที่เสนอ ((ระบุใหสอดคลองกับ ระบุใหสอดคลองกับ SWOT SWOT ทีเ่ลือกทีเ่ลือก))

กลยุทธหลักที่เสนอคือ

          ____________________________________________________

เหตุผลเพราะ

     ____________________________________________________

     ____________________________________________________

    10



การสื่อสารกลยุทธทีท่านเสนอ การสื่อสารกลยุทธทีท่านเสนอ ((11))

11จาก Kaplan, 2002, Building strategy focused organizations with balanced scorecard, Manuscript, HBS.



การสื่อสารกลยุทธที่ทานเสนอ การสื่อสารกลยุทธที่ทานเสนอ ((22))
ระบุวัตถุประสงคเพียง ระบุวัตถุประสงคเพียง 1 1 ขอสําหรับแตละ ขอสําหรับแตละ Perspective Perspective และเชื่อมเสนประที่เลือกและเชื่อมเสนประที่เลือกุ ุุ ุ pp

Perspectives Strategy Map KPI
Targets

2554 2556 25582554 2556 2558

Financial

มูลคา

ไ   ใ  
Financial

รายได คาใชจาย

ื
Customer

Value Proposition คือ

________________________

Internal Process

Process Design คอื

________________________

L earning and Intangible Asset คือL earning and 

Growth

12

Intangible Asset คอ

________________________



สมมติให สมมติให Target Target   ((ของรายไดหรือคาใชจาย ตามที่เลือกของรายไดหรือคาใชจาย ตามที่เลือก) ) ตองดีขึ้นอีก ตองดีขึ้นอีก 3030% % 
ทานจะสรางผลงานใหไดโดยใช ทานจะสรางผลงานใหไดโดยใช Perspective Perspective ใดเปนหลกั ใดเปนหลกั ((เลือกเพียง เลือกเพียง 1 1 Perspective)Perspective)

Perspectives Strategy Map KPI
Targets

2554 2556 25582554 2556 2558

Financial

มูลคา

ไ   ใ  
Financial

รายได คาใชจาย

ื
Customer

Value Proposition คือ

________________________

Internal Process

Process Design คอื

________________________

L earning and Intangible Asset คือL earning and 

Growth

13

Intangible Asset คอ

________________________



ระบุ ระบุ Initiative Initiative หรือ หรือ Measure Measure ที่ทานจะใชสําหรับ ที่ทานจะใชสําหรับ Perspective Perspective นัน้นัน้

Perspectives Strategy Map Initiative / Measure

Financial
มูลคา

ไ   ใ  รายได คาใชจาย

ื
Customer

Value Proposition คือ

________________________

Internal Process
Process Design คอื

________________________

L earning and Intangible Asset คือL earning and 

Growth

14

Intangible Asset คอ

________________________



คําพรรณนา คําพรรณนา Initiative / MeasureInitiative / Measure

ชื่อโครงการ __________________________________________

ชื่อผูรับผิดชอบหลัก ____________________________________

ํ ิ ั ปคําอธิบายพอสังเขป ____________________________________

_____________________________________________________

กําหนดเริ่มตน และแลวเสร็จ ______________________________

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน ___________ ลานบาท

อัตรากําลังที่เสนอตั้งเพิ่ม __________ คน

่ ่

15

หมายเหตุ  หมายเหตุ  นี่คือการเชื่อมโยงการจัดสรรทรัพยากรเขากับแผนกลยุทธ



ปญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแกไข ปญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแกไข ((งบประมาณงบประมาณ))

การตั้งงบประมาณตองทําลวงหนา งบประมาณทําไปแลวการตงงบประมาณตองทาลวงหนา งบประมาณทาไปแลว

ระยะสั้น  

• การพรรณนาการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของกลยุทธ

การขอแปลงงบปร มาณ  แลวเชื่อมโยงกับวัตถปร สงคของ• การขอแปลงงบประมาณ  แลวเชอมโยงกบวตถุประสงคของ

กลยุทธ

ระยะยาว

• การใชแผนกลยทธเพื่อตั้งงบประมาณ• การใชแผนกลยุทธเพอตงงบประมาณ

16



ปญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแกไข ปญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแกไข ((แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ))

แผนปฏิบัติการตองสงให ครม. พิจารณาลวงหนา 1 ป

รส  ทําแผนปฏิบัติการสําหรับ 2 ป พรอมกัน โดยแผนปฏิบัติการรส. ทาแผนปฏบตการสาหรบ 2 ป พรอมกน โดยแผนปฏบตการ

ตองเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ

 ่• แผนปฏิบัติการสําหรับปถัดไป เปนแผนทีทบทวนจากแผน

ซึ่ง ครม. ไดอนุมัติและสงกลับมาใหุ

• แผนปฏิบัติการสําหรับ 2 ป ถัดไป นําสงให ครม. พิจารณา

17



การติดตาม สอดสอง ดูแล  นี่คือ Monitoring  ซึ่งอาจแตก Targets เปน Milestones
(ระบุ Initiative และ Targets อีกครั้ง เฉพาะสาํหรับ Initiative วางแผนไว)

Perspectives Strategy Map
Initiative / 

Measure

Targets (บน) / Actual (ลาง)

2554 2556 2558Measure 2554 2556 2558

Financial

มูลคา

ไ   ใ  
Financial

รายได คาใชจาย

ื
Customer

Value Proposition คือ

________________________

Process

Process Design คอื

________________________

L earning and Intangible Asset คือL earning and 

Growth

18

Intangible Asset คอ

____________________________



โอกาสที่ผลงานจะไมเปนไปตามเปาหมายโอกาสที่ผลงานจะไมเปนไปตามเปาหมาย ((คาเกณฑวดัคาเกณฑวดั))
จาก จาก Initiative Initiative ที่วางแผนไว  ให ที่วางแผนไว  ให Target Target เปนคา เปนคา 3  3  ระดับที่อาจเกิดไดต่ําสุดและสูงสุดเปนคา ระดับที่อาจเกิดไดต่ําสุดและสูงสุดเปนคา 1 1 และ และ 55gg ุ ู ุุ ู ุ

Perspectives Strategy Map
Initiative / 

Measure

คาเกณฑวัด 2554

1 3 5Measure 1 3 5

Financial

มูลคา

ไ   ใ  
Financial

รายได คาใชจาย

ื
Customer

Value Proposition คือ

________________________

Process

Process Design คอื

________________________

L earning and Intangible Asset คือL earning and 

Growth

Intangible Asset คอ

____________________________



การวิเคราะหความเสี่ยงการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจทําที่อาจทําใหผลงานพลาดเปาหมายใหผลงานพลาดเปาหมาย
(Root Cause Analysis)(Root Cause Analysis)( y )( y )

Risk Factor 1 Risk Event 1

_______________

Risk Factor 2

_______________

Risk Event 2Risk Factor 2

_______________ _______________

KPI _____________

Target ___________
Risk Factor 3

_______________

Risk Event 3

_______________

ขอสังเกตขอสังเกต  ตาม ERM  ในลักษณะหนึ่ง  คา Target อาจพิจารณาไดวาเปน Risk Appetite 

20

ขอสงเกตขอสงเกต  ตาม ERM  ในลกษณะหนง  คา Target อาจพจารณาไดวาเปน Risk Appetite 

สวนคาเบีย่งเบนเปนระดับ 1 และ 5 อาจพิจารณาไดวาเปน Risk Tolerance



แผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง

ื่ชือโครงการ __________________________________________

ความเสี่ยงหลักที่ตองบริหาร  _____________________________

วิธีการบริหาร ________________________________________

___________________________________________________

Key Risk Indicator (ระบโดยเริ่มจากการพิจารณา Risk Event กอน)Key Risk Indicator (ระบุโดยเรมจากการพจารณา Risk Event กอน)

     ___________________________________________________

หมายเหตุ  หมายเหตุ  นี่คือการเชื่อมโยงการแผนบริหารความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธ

21
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ปญหา ปญหา : : ทํามาก เหนื่อยมาก ผิดงาย  แลวไดอะไรทํามาก เหนื่อยมาก ผิดงาย  แลวไดอะไร

ทางเลือกที่ ก ไมไดอะไรเลย  ทุกอยางเหมือนเดิม โบนัส 5 เดือน

ั  ี่      ผลลัพธทีทานคาด _____________________________________________

ทางเลือกที่ ข ทําไดเทาเปา  3  โบนัส 5 เดือน

ทําได  5  โบนัส 8 เดือน  ทําได 1 โบนัส 2 เดือน

      ผลลัพธที่ทานคาด        ผลลพธททานคาด _____________________________________________ 

คําถาม คําถาม  ทานมีความเห็นอยางไร
1. ในฐานะผูบริหาร  ทานจะเลือก ……………………………..  ก หรือ ข

2. ทานคดิวา พนักงานสวนใหญจะเลือก …………………...........  ก  หรือ ข

3  ทานคดิวา ประชาชนสวนใหญเห็นวาควรเลือก   ก หรือ ข3. ทานคดวา ประชาชนสวนใหญเหนวาควรเลอก ………………….  ก หรอ ข

4. ทานคดิวา ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับองคกรและสําหรับประเทศ คือ …….  ก หรือ ข

่
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หมายเหตุ หมายเหตุ 1. ทานอาจปรับระดับโบนสัใหสอดคลองกับเงื่อนไขเฉพาะของ รส. ของทาน

2. ถา คําตอบของทานคือ ข และลงมือปฏิบัติจริง  นี่คือการเชื่อมโยง Rewards กับ Performance 



ปญหาในทางปฏิบัต ิปญหาในทางปฏิบัต ิ((11) ) 

ผูบริหารระดับสูงสดุตามสัญญาจาง และโบนัสไมตองใช Pool เดยีวกับพนักงาน

1. ไมมีปญหาเรื่อง ผลประโยชนทับซอน

2. ไมมีปญหาเรื่อง เกณฑการจายขั้นสูงและต่ํา เพราะมีระเบียบ / สัญญา ชัดเจน

3. อาจมีปญหา เรื่อง ตัวชี้วัด คาเกณฑวัด และความเขมขน เนื่องจากตองตอรองญ

    คําแนะนํา  ในชั้นตน  อาจผูกผลตอบแทนตามเกณฑเดียวกันกับบันทึกขอตกลง
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ปญหาในทางปฏิบัต ิปญหาในทางปฏิบัต ิ((22) ) 

ผูบริหารระดับสูงในฐานะพนักงาน และ Bonus ตองใช Pool เดียวกันู ู ฐ

1. ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน เกิดความหวาดระแวงจากพนักงาน

    คําแนะนํา 1  คณะกรรมการ รส  แสดงความกลาหาญและใชวิจารณญาณ    คาแนะนา 1. คณะกรรมการ รส. แสดงความกลาหาญและใชวจารณญาณ

 ในการแยกเม็ดเงิน  หรือ

ใ    2. สคร. ออกแบบแนวทางในการแยก Pool

2. ปญหาเรื่อง ตัวชี้วัด คาเกณฑวัด และความเขมขน เนื่องจากตองตอรอง

้ ่    คําแนะนํา  ในชั้นตน  อาจผูกผลตอบแทนสวนหนึ่งตามเกณฑเดียวกันกับบันทึกขอตกลง

           แตตองมสีวนเพิ่มที่ตองอิงกับ Targets ตาม BSC ที่ Cascaded ลงไปตามสายงาน

ความเห็นความเห็น  การ Push ลงไปในระดับที่ใช Pool เดียวกันมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิด

ใ   ป โ  ั  ิ ี่ ั  ั ไ 
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ความแตกแยกในองคกร เพราะการแบงผลประโยชนมักหาขอยุติทียอมรับรวมกันไดยาก



รสรส. . ในฐานะ ในฐานะ StrategyStrategy--Focused OrganizationFocused Organization

ถา รส. เชื่อ และ รส. ควรเชื่อดวยความจริงใจ  วา ระบบ EVM และระบบ BSC 

เปน“ระบบที่ดี” ตอองคกรและผมีสวนไดเสียทกกลมรส  พึงปรารถนาจะเปน เปน“ระบบทด” ตอองคกรและผูมสวนไดเสยทุกกลุมรส. พงปรารถนาจะเปน 

StrategyStrategy--Focused OrganizationFocused Organization

25
จาก Kaplan and Norton, 2001, Building a strategy focused organization, IVEY Business Journal,  12-19



การทําการทํา Gap Analysis Gap Analysis โดยใช โดยใช SpiderSpider--Web DiagramWeb Diagram

26จาก Kaplan and Norton, 2001, Building a strategy focused organization, IVEY Business Journal,  12-19



แผนปรับปรุง รสแผนปรับปรุง รส. . เพื่อมุงเปน เพื่อมุงเปน StrategyStrategy--Focused OrganizationFocused Organization

ป ิ ใ  ี่  ็จากผลการประเมินในหนา 26   ระบุแผนงานทีทานเห็นสมควร

ดําเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองคกรมา 1 

่ ่แผนงาน  ที่ทานเห็นวาสําคัญที่สุด

ชื่อแผนงาน _______________________________________________

คําพรรณนาพอสังเขป _______________________________________

_________________________________________________________

ระยะเวลาดําเนินงาน ________________________________________

ผูรับผิดชอบหลัก ___________________________________________
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สรุป คําถาม คําตอบและการอภิปรายสรุป คําถาม คําตอบและการอภิปราย

ขอขอบคุณขอขอบคุณ

 ั ั ิ ั ั ิ ศาสตราจารย ดรศาสตราจารย ดร..อญญา ขนธวิทยอญญา ขนธวิทย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ 11

และ ศาสตรเมธาจารย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)
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ุ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร




