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หวัขอ้บรรยำย 

 ค ำถำม และอภิปรำย 

  ทบทวนเกณฑ ์
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 การจดัท ารายงานด้านกระบวนการ 
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ระบบประเมินคณุภำพรฐัวิสำหกิจ 

   7. ผลลพัธ ์  
  
-  ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
- กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ 
- กำรเงินและตลำด 
- กำรมุ่งเนน้บุคลำกร 
- ประสิทธิผลกระบวนกำร 
- กำรน ำองคก์ร 

6. กำรจดักำร 

กระบวนกำร 

5. กำรมุ่งเนน้ 

บุคลำกร 

4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

3. กำรมุ่งเนน้ 

ลกูคำ้ 

และตลำด 

1. กำรน ำองคก์ร 

2. กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร ์

 

บริบทของรฐัวิสำหกิจ 

สภำพแวดลอ้ม ควำมสมัพนัธ ์และควำมทำ้ทำย 

 

 
• สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร  ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอกองคก์ร 

• บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขนั บริบทดำ้นยทุธศำสตร ์ระบบปรบัปรุงผลด ำเนินกำร  
  

 

บรบิทของรฐัวิสำหกิจ 

 

 

 

•          สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร  ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอกองคก์ร 

บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขนั บริบทดำ้นยุทธศำสตร ์ควำมเส่ียง กำรปรบัปรุงผลด ำเนินกำร  
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1. กำรน ำองคก์ร 

ก. วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม 

1.1 กำรน ำรฐัวิสำหกิจ                      

โดยผูน้  ำระดบัสูง 

1.2 กำรก ำกบัดแูลและ                       

ควำมรบัผิดชอบตอ่ประเทศชำติ

และสงัคม 

(1) (2) 

7 หมวด 

18 หวัขอ้ 

32 ประเด็น

พิจำรณำ 

หมำยเหต ุ

ข.  กำรสื่อสำรและผลกำร

ด ำเนินกำรของรฐัวิสำหกิจ 

88 ค ำถำม 

86 หมำยเหต ุ

(3) 

องคป์ระกอบของเกณฑ ์ SEPA 2554 

บรบิทของรฐัวิสำหกิจ 42 ค ำถำม 
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ก. วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม 

 (1)  ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรในเร่ืองตอ่ไปนี ้  
             • กำรก ำหนดวสิยัทศัน์และคำ่นิยม  
             • กำรถำ่ยทอดวิสยัทศัน์และคำ่นิยมผำ่นระบบกำรน ำองค์กร  เพ่ือให้บคุลำกร ผู้สง่มอบ และ 
             • คูค้่ำทีส่ ำคญั  ลกูค้ำ  และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ น ำไปปฏิบตัิ (ตำมควำมเหมำะสม)  
     ●   ผู้น ำระดบัสงูปฏิบตัิตนอยำ่งไร ที่แสดงให้เห็นถึงควำมมุง่มัน่ตอ่คำ่นิยมขององค์กร 
 (2) ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศในองค์กรเพื่อสง่เสริม ก ำกบั และ 
            สง่ผลให้บคุลำกรในองค์กรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม  

 

1.1 กำรน ำรฐัวิสำหกิจโดยผูน้  ำระดบัสูง : (70 คะแนน) 

      ผูน้  ำระดบัสูงน ำรฐัวิสำหกิจอยำ่งไร  
ให้อธิบำยกระบวนกำรทีผู่้น ำระดบัสงูใช้ในกำรชีน้ ำและท ำให้องค์กรยัง่ยืน รวมทัง้อธิบำยกระบวนกำร  
ที่ผู้น ำระดบัสงูสื่อสำรกบับคุลำกร และกระตุ้นให้มีผลกำรด ำเนินกำรทีด่ี 
 

ให้องค์กรตอบค ำถำมตอ่ไปนี ้

 

 ข. กำรส่ือสำรและผลกำรด ำเนินกำรของรฐัวิสำหกิจ 

(1)  ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรในกำรสื่อสำรกบับคุลำกรทัว่ทัง้องค์กร 
      ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรที่ท ำให้บคุลำกรทกุคนมีควำมผกูพนักบัรัฐวิสำหกิจ  
     ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำรทีต่รงไปตรงมำ   
            และเป็นแบบสองทิศทำงทัว่ทัง้องค์กร  
     
 

(2) ●   ผู้น ำระดบัสงูมีกระบวนกำรอยำ่งไรในกำรท ำให้บคุลำกรมีควำมจริงจงัในกำรปฏิบตัิกำร  เพื่อบรรลุ 
           วตัถปุระสงค์ขององค์กร  ปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และท ำให้รัฐวิสำหกิจบรรลวุิสยัทศัน์  
     ●   

หมำยเหต;ุ 
1 ผู้น ำระดบัสงู ได้แก่  ผู้บริหำรสงูสดุของรัฐวิสำหกิจ  และผู้บริหำรระดบัสงูทีร่ำยงำนโดยตรงตอ่ผู้บริหำรสงูสดุ 
2 วิสยัทศัน์ของรัฐวิสำหกิจ [1.1 ก (1)] ควรเป็นตวัก ำหนดบริบทของวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศำสตร์และ 
   แผนปฏิบตัิกำรที่ได้อธิบำยไว้ในหวัข้อ 2.1 และ 2.2 โดยมีกำรใช้ข้อมลูหลกัประกอบในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ 
   ของรัฐวิสำหกิจ อำท ิ นโยบำยรัฐบำล กรอบยทุธศำสตร์กำรพฒันำรัฐวิสำหกิจ ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำร   

หมายเลขหวัขอ้ ซ่ือหวัขอ้ 

ขอ้ก าหนดพื้ นฐาน 

ของหวัขอ้ 

ขอ้ก าหนดโดยรวม 

ของหวัขอ้ แยกเป็น 

เร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนนหวัขอ้ 

 

ขอ้ก ำหนดตำ่งๆท่ีเป็นค าถาม 

ในแต่ละประเด็นพิจารณา            

หมายเหตุมีจุดประสงคเ์พื่อ 

1.อธิบายค าศพัท ์และขอ้ก าหนด

ท่ีส าคญัใหช้ดัเจน 

2.ใหค้ าแนะน าในการตอบ 

3. ระบุหรืออธิบายความเช่ือมโยง

ท่ีส าคญั 

 

 

รูปแบบของหวัขอ้ 
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• ก ำหนด วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม  
• ถ่ำยทอด วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม 
• เป็นตวัอยำ่งที่ดี 

• สรำ้งองคก์รใหย้ัง่ยนื 
• ติดตำม ทบทวนผลด ำเนินกำร 
• สรำ้งคุณค่ำใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียอยำ่งสมดุล 

  

• กระตุน้และก ำกบัใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย  
   และมีจริยธรรม 

• ส่ือสำร ยกยอ่งชมเชย ใหร้ำงวลับุคลำกร 

• ท ำใหบุ้คลำกรมีควำมผูกพนักบัองคก์ร 

• มีส่วนร่วมในกำรพฒันำผูน้ ำในอนำคต 

• ทบทวน ปรบัปรุงระบบธรรมำภบิำล 

• ประเมินผูน้ ำ และ Board 

• ก ำจดัและป้องกนัผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคม 

• ช่วยสรำ้งควำมเขม้แข็งใหแ้ก่สงัคม 

 

หมวด 1. กำรน ำองคก์ร 

 

 
1. กำรน ำองคก์ร 

 

ข้อมูลจาก: 
   ลูกค้า    
   ผู้รับบริการ 
   ผู้ถือหุ้น ผู้ก ากับ    
   ดูแล บุคลากร    
   และ สังคม 

• นโยบายด้าน  
   CG, CSR 

• การประเมิน 
   ความเส่ียง 

• กฎหมาย    
• กฎระเบียบ 
• ปัจจัยที่ท าให้    
  บุคลากรผูกพนั 

ผลลัพธ์  

• ก าหนดยุทธศาสตร์ 
• ถ่ายทอดยุทธศาสตร์  
  ให้ไปปฏิบัต ิ
• ปรับปรุงอย่าง 
   ต่อเน่ือง 
• มุ่งบรรลุภารกิจ  
• สร้างนวัตกรรม 
• มีความคล่องตัว 
• เป็นองค์กรแห่ง  
   การเรียนรู้ 

• ก าหนด “แนวทาง” 
   การมุ่งเน้นบุคลากร 
• น าไปปฏิบัต ิ
• ทบทวนและ   
   ปรับปรุง 
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หมวด 2. กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์

 

2.  กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์
 
 

• กระบวนการวางแผนยุทธศาตร์ 
• ปัจจัยประกอบการการจัดท าแผน 
    SWOT  Core Competencies 
    การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
    ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 
    ความสามารถในการปฏิบัตติามแผน 
• วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 
• ความสมดุลของแผน 

• การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การปรับเปล่ียนแผน 
• การก าหนดตัววัด ตัวชีว้ัด  
• การคาดการณ์ผลด าเนินการ 

 จัดการ
กระบวนการ 

จัดท าแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ประเมิน วเิคราะห์
ผลด าเนินการ 

ตอบสนองลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความรู้เก่ียวกับ
ลูกค้าและตลาด 

วสัิยทัศน์ ภารกิจ 
ค่านิยม 

ข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ความต้องการจาก
กระบวนการผลิต  
และการบริการ 

ผลวเิคราะห์ 
ความเส่ียง 

EVM 

ผ
ล
ล
พั
ธ
 ์ 
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• จ ำแนกและก ำหนด กลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำด 
•เรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
•ตดิตำมและใช้ข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนในกำร
วำงแผน ปรับปรุงและหำโอกำสนวัตกรรม 

•สร้างความสัมพันธ์เพื่อดงึดูดและรักษาลูกค้า 
•กลไกหลักๆที่ใช้ตดิต่อ การหาข้อก าหนดและน า 
  ไปปฏิบัตทิัง้กระบวนการ 
•จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 
•รวบรวม วิเคราะห์ข้อร้องเรียน และน าไปแก้ไข 

•วัดความพงึพอใจ ไม่พงึพอใจและความภกัดี 
•ตดิตามช้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ 
•เปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรที่คล้ายกันหรือที่ด ี

ทศิทาง
องค์กร 

ภารกิจ 

 

3. กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ และตลำด 
 

• แผนเชงิ
ยุทธศาสตร์ 

• การจัดการ
บุคลากร 

• การจัดการ
กระบวนการ 

ผลลัพธ์  
 

หมวด 3.ว กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้และตลำด 
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ความ
ต้องการ
ของ
ลูกค้า 
ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

แผน
วสิาหกิจ 

• การน า 
   องค์กร 

• การมุ่งเน้น    
  ลูกค้า 

• การมุ่งเน้น  
  บุคลากร 

ผลลัพธ์ 
 

หมวด 4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

 
4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

 • เลือก รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศที่บูรณาการกัน 
• ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและนวัตกรรม 
• เลือกและใช้ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 

• ทบทวนผลด าเนินการและความสามารถ เปรียบเทียบ   
   กับคู่แข่ง เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร 
• จัดล าดับความส าคญัเพื่อปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  
   น าไปปฏิบัตทิัง้องค์กร และผู้เก่ียวข้อง 

• ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานและเข้าถงึได้  
• ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เช่ือถือได้ ปลอดภยั ใช้งานง่าย 
• เตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

• ข้อมูลและสารสนเทศและความรู้มีคุณภาพ 
• จัดการความรู้ของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า   
และคู่ความร่วมมือ รวมทัง้น า Best practices ไปปฏิบัต ิ
• ใช้ความรู้ในกระบวน การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

• การจัดการ
กระบวนการ 
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เ 

 

หมวด 5. กำรมุ่งเนน้บุคคลำกร 

 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
• ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
   และความพงึพอใจของบุคลากร 
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ 
   มีผลด าเนินการด ี
• สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   ที่เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
• พัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
• ประเมินความพงึพอใจ ความผูกพัน 

• การจัดอัตราก าลัง และโครงสร้าง 
• การเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
• การปรับปรุง SHE 
• การดูแลความผาสุก 

แผนวสิาหกิจ 

ความต้องการจาก
กระบวนการ 

วสัิยทัศน์ 
ค่านิยม 

ผลลัพธ์  

การน าองค์กร 

การรวบรวม 
และวเิคราะห์
ผลปฎบิัตงิาน 

การจัดการ
กระบวนการ 
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เ 

 

หมวด 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 

6. การจัดการกระบวนการ 

ประเมิน
ความพงึ
พอใจของ
ลูกค้า 
และผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์  

• เตรียมพร้อมต่อภยัพบิัตแิละภาวะฉุกเฉิน 

แผน
วสิาหกิจ 

ความ
ต้องการ
ของลูกค้า 

ขีดความ 
สามารถ
และ

อัตราก าลัง 

• กระบวนงานหลักเชื่อมโยงกับ Core Competencies  
   และการสร้างคุณค่า 
• หาข้อก าหนดกระบวนงานจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า  
   และคู่ความร่วมมือ 
• ออกแบบและนวัตกรรมกระบวนงาน 

• น ำกระบวนงำนไปปฏิบัตใิห้มีประสทิธิภำพ ประสทิธิผล  
• น ำข้อมูลจำกผู้เก่ียวข้องมำจัดกำรกระบวนกำร 
• ก ำหนดตัววัด ตัวชีว้ัดกระบวนกำรผลด ำเนินกำร 
• ลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร ลดค่ำใช้จ่ำยกำร 
  ตรวจสอบโดยรวม และป้องกันควำมผิดพลำด ิ

• กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
• กำรแบ่งปันกำรปรับปรุง และบทเรียน 

• ก าหนด Core Competencies 
• ออกแบบและนวัตกรรมระบบงาน 
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7.3 ดำ้นกำรเงินและตลำด 7.1  ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร                   

7.2 ดำ้นกำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ 

• ผลิตภณัฑแ์ละบริการตรงตาม

ความตอ้งการของลกูคา้  

7.5 ดำ้นประสิทธิผลกระบวนกำร 

7.4 ดำ้นกำรมุ่งเนน้บุคคลำกร 

• ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ   

   นวตักรรมของกระบวนการ และ  

   ระบบงาน 

• การเตรียมพรอ้มต่อสภาวะฉุกเฉิน 

7.6 ดำ้นกำรน ำองคก์ร 

• การบรรลุยุทธศาสตรแ์ละ    

   แผนปฏิบติัการ 

• การก ากบัดูแล การปฏิบติัตามกฎ   

  ระเบียบและกฎหมาย และจริยธรรม 

• ความไวว้างใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

• ผลดา้นCSR 

• ความพึงพอใจ ไมพึ่งพอใจ ของ

ลกูคา้ ความภกัดี การถูกกล่าวถึง

ท่ีดี และความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

• ผลดา้นการเงิน ผลตอบแทน  

• ความเขม้แข็งดา้นการเงิน 

• ผลดา้นงบประมาณ 

• ผลดา้นตลาด ส่วนแบ่งตลาด 

   และการขยายตลาด 

• ความผกูพนั ความพึงพอใจ 

• ขีดความสามารถ 

• การพฒันาบุคลากรและผูน้ า  
• การรกัษาบุคลากร 
•บริการและสวสัดิการพนักงาน 

หมวด 7 ผลลพัธ ์
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7.1  ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร                   
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7.2 ดำ้นกำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ 
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7.3 ดำ้นกำรเงินและตลำด 
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7.3 ดำ้นกำรเงินและตลำด 
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7.4 ดำ้นกำรมุ่งเนน้บุคคลำกร 
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7.5 ดำ้นประสิทธิผลกระบวนกำร 
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7.5 ดำ้นประสิทธิผลกระบวนกำร 

20  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 20 

Organizational 
Performance Report 



7.6 ดำ้นกำรน ำองคก์ร 
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7.6 ดำ้นกำรน ำองคก์ร 
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7.6 ดำ้นกำรน ำองคก์ร 
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บรบิทของรฐัวิสำหกิจ 

1. ลกัษณะองคก์ร 2. ความทา้ทายต่อองคก์ร 

ก.สภาพแวดลอ้ม

ดา้นการแข่งขนั 

ข. บริบทเชิง 
ยุทธศาสตร ์

ค. ระบบการ

ปรบัปรุงผลการ

ด าเนินการ  

ก. สภาพแวดลอ้มของ
รฐัวสิาหกิจ 

ข. ความสมัพนัธ ์            

ระดบัองคก์ร 

- ผลิตภณัฑ์ และบริกำรหลกั    
- กลไกในกำรน ำผลิตภณัฑ์และ  
  บริกำรให้แก่ลกูค้ำ   
- วฒันธรรม วตัถปุระสงค์ 
   วิสยัทศัน์ ภำรกิจ  
   คำ่นิยม Core Competency 
- ลกัษณะโดยรวมบคุลำกร  
  กลุม่บคุลำกร ระดบักำรศกึษำ 
  ปัจจยัท่ีสร้ำงควำมผกูพนั 
  ควำมหลำกหลำยของบคุลำกร  
  และภำระงำน สหภำพ สิทธิ  
  ประโยชน์ท่ีส ำคญั ข้อก ำหนด 
  ด้ำนสขุภำพ  ควำมปลอดภยั 
- อำคำรสถำนท่ี เทคโนโลยี  
  และอปุกรณ์  
- กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัและ  
  ข้อก ำหนด 

- โครงสร้ำงองค์กร และระบบ 
  กำรก ำกบัดแูล 
- สว่นตลำด กลุม่ลกูค้ำ ผู้ มีส่วน 
  ได้สว่นเสีย ควำมต้องกำร และ 
  ควำมคำดหวงัของแตล่ะกลุม่ 
  กำรให้บริกำรชว่ยเหลือลกูค้ำ 
- บทบำทผู้สง่มอบ คูค้่ำ และ 
  คูค่วำมร่วมมือท่ีส ำคญั  
  ในระบบงำน กระบวนกำรผลิต 
  กำรสง่มอบ กำรให้บริกำรลกูค้ำ 
  กระบวนกำรนวตักรรม  
- ควำมต้องกำรของ supply  
  chain 

- ล ำดบักำรแขง่ขนั ขนำด 
  และกำรเตบิโตเทียบกบั   
  ธุรกิจเดียวกนั 
- จ ำนวนและประเภทคูแ่ขง่ 
- ปัจจยัท่ีท ำให้ประสบ  
  ควำมส ำเร็จเทียบกบัคูแ่ขง่ 
- กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่   
  สถำนะกำรแขง่ขนั รวมทัง้   
  โอกำสด้ำนนวตักรรม และ 
  ควำมร่วมมือ 
- แหลง่ข้อมลูเชิงเปรียบ   
  เทียบ และเชิงแขง่ขนัทัง้ 
  ภำยในและภำยนอก 
  อตุสำหกรรม 

- ควำมท้ำทำยและ  
  ควำมได้เปรียบเชิง 
  ยทุธศำสตร์ ควำมเส่ียง  
  และโอกำสท่ีส ำคญั: 
     ด้ำนธุรกิจ 
     ด้ำนปฏิบตักิำร 
     ด้ำนทรัพยำกบคุคล 
- ควำมท้ำทำยท่ีมีผล 
  กระทบตอ่ควำมยัง่ยืน 
  ขององค์กร 

- กำรปรับปรุงผล 
  กำรด ำเนินกำร 
- กระบวนกำร 
  ประเมินและ 
  กำรเรียนรู้ระดบั 
  องค์กร 
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25 

• เป็นจุดเริ่มตน้ในกำรประเมินตนเอง 

• อำจแสดงใหเ้ห็นว่ำขอ้มูลสำรสนเทศท่ีมีอยูย่งัไม่ครบถว้น 

• ท ำใหมุ่้งเนน้ควำมตอ้งกำรท่ีส ำคญัของผลด ำเนินกำรและผลลพัธ ์

• อำจใชค้  ำถำมในบริบทประเมินตนเองเบ้ืองตน้ (ถำ้สำรสนเทศ 

   มีควำมขดัแยง้ มีนอ้ย หรือไม่มีในเร่ืองใด ใหน้ ำไปวำงแผน 

   ด  ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลย) 

ควำมส ำคญัของบริบทของรฐัวิสำหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 25 

Organizational 
Performance Report 



ควำมเช่ือมโยงระหว่ำง 

  บริบทของรฐัวิสำหกิจ 

กบั  

ขอ้ก ำหนดของเกณฑ ์
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บริบท: ภารกิจ 
3.1 ความรู้เก่ียวกับลูกค้า 
     และตลาด  
6.1 การออกแบบระบบงาน 
6.2 การจัดการและการปรับปรุง  
     กระบวนการท างาน 

1ก(1) 
-  ผลิตภณัฑ์ 
-  บริการหลัก 
-  กลไกในการส่งมอบ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
      และบริการ 
7.2 การมุ่งเน้นลูกค้า 
7.5 ประสทิธิผลของกระบวนการ 

บริบท; สภาพแวดล้อมด้าน  
          การแข่งขนั บริบทเชงิ 
          ยุทธศาสตร์ 
1.1ก(1) การก าหนดและการ  
           ถ่ายทอดวสัิยทัศน์ 
 

1ก(2) 
- วัฒนธรรม 
- จุดประสงค์ 
- วสัิยทัศน์ 
- ค่านิยม 
- ภารกิจ 
- ความสามารถพเิศษ 

หมวด 1 การน าองค์กร 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

1. ลกัษณะองคก์ร 

1ก.สภาพแวดล้อมของรฐัวิสาหกิจ 
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5.1ก การก าหนดปัจจัยที่มีผล  
       ต่อความผูกพันและ    
       ความพงึพอใจ 
5.2ก ขีดควาบสามารถและ 
       อัตราก าลัง 
5.2ข บรรยากาศของการ  
       ท างานของบุคลากร 

1ก(3) 
- กลุ่มและประเภทของ 
  บุคลากร 
- ระดับการศึกษา 
- ปัจจัยความผูกพนั 
- ความหลากหลาย 
- กลุ่มต่อรอง สิทธิประโยชน์ 
- ข้อก าหนดพเิศษด้าน  
  สุขภาพ ความปลอดภยั    

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
2.2 การถ่ายทอด 
     ยุทธศาสตร์เพื่อน าไป 
     ปฏิบัต ิ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น 
     บุคลากร 
      

หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ  
      เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      และความรู้ 

1ก(4)  
- อาคารสถานที่   
  เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
     และบริการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิ 
     ผลของกระบวนการ 

 
1ก. สภาพแวดล้อมของรฐัวิสาหกิจ 
 

1. ลกัษณะองคก์ร 
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1ก(5) 
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
- กลระเบียบข้อบังคับด้านชีวอนามัย   
  และความปลอดภยั  
- ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับรอง 
  ระบบงาน การรับรอง การจดทะเบียน 
- มาตรฐานอุตสาหกรรม 
- กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
  การเงนิ และผลิตภณัฑ์ 

1.2ข พฤตกิรรมที่ปฏบิัตติามกฎหมาย 
       และมีจริยธรรม 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
5.2ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.6 ประสทิธิผลของการน าองค์กร 
 

 1ก. สภาพแวดล้อมของ 
       รฐัวิสาหกิจ 

1. ลกัษณะองคก์ร 
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1ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

1.2ก. การก ากับดูแล 
        ของรัฐวสิาหกจิ 
   
           

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

1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัตติาม 
           กฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2ข  พฤตกิรรมที่ปฏิบัตติาม 
        กฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2ค. ความรับผิดชอบต่อ 
        ประเทศชาตแิละสังคม 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

1. ลกัษณะองคก์ร 
 

1ข(2) 
- ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ความต้องการและความ   
  คาดหวังของแต่ละกลุ่ม 
- การให้บริการช่วยเหลือ 
  ลูกค้า และการปฏบัิตกิาร 

3.2 การสร้างความสัมพันธ์ กับ  
     ลูกค้า 
4.1 การวัด การวเิคราะห์ และ 
     การปรับปรุงผลด าเนินการ 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
     และบริการ 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

3.1ก ความรู้เก่ียวกับ  
       ลูกค้าและตลาด 
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1.1 ก การน าองค์กร  
     โดยผู้น าระดับสูง 
2.1 การจัดท า 
     ยุทธศาสตร์ 
6.2 การจัดการ 
     กระบวนการ 

1.ข (3)  
- ประเภทและบทบาทของ 
  ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความ  
  ร่วมมือ ในระบบงาน กระบวน  
  การผลิต และการส่งมอบผลิต   
  ภณัฑ์และการให้บริการช่วย  
  เหลือลูกค้า 
- บทบาทในการสร้างนวัตกรรม 
- ความต้องการของห่วงโซ่   
  อุปทานขององค์กร 

หมวด 6 การจัดการ  
           กระบวนการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล  
     ของกระบวนการ 

1. ลกัษณะองคก์ร 
  

1ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 
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3.1ก ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและ 
       ตลาด 
3.2ข การประเมินความพงึ 
       พอใจของลูกค้า 
4.1ก (3) การเลือกและใช้ข้อมูล 
       เชงิเปรียบเทียบ 

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

2.1 การจัดท า 
     ยุทธศาสตร์ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

4.1 การวัด และวเิคราะห์  
     ผลการด าเนินการ 
     ขององค์กร 
 

หมวด 2 การวางแผน   
           เชงิยุทธศาสตร์ 
หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

2ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

2. ควำมทำ้ทำยตอ่องคก์ร 

 

 
2ก(3) 
- แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบ 
- ข้อจ ากัดในการหาข้อมูล 

 

2ก(2) 
- ปัจจัยหลักที่ท าให้ประสบความส าเร็จ   
  เม่ือเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง 
- การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการแข่งขัน  
- โอกาสสร้างนวัตกรรม  และความ 
  ร่วมมือ 

4.1 การวัด และวเิคราะห์  
     ผลการด าเนินการขององค์กร 
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2. ควำมทำ้ทำยตอ่องคก์ร 

4.1 การวัด และ  
     วิเคราะห์ 
     ผลการด าเนินการ 

 2ข 
 -  ความท้าทายและความได้    
    เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน 
    ธุรกิจ ด้านปฏิบัตกิาร และ  
    ด้านบุคลากร 
    ด้านทรัพยากรบุคคล 
    ความเส่ียง 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
2.1ข วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  
4.1 การวัด และวเิคราะห์ผล  
     ด าเนินการ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคคลากร 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

2ข. บริบทเชิงยทุธศาสตร ์

2ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

2ค 
- ระบบปรับปรุงผลการ 
  ด าเนินการ 
- การประเมนิผลและการ 
  เรียนรู้ขององค์กร  
   

4.2ข การจัดการข้อมูล   
        สารสนเทศและ 
         ความรู้ 
หมวด 6.การจัดการ 
           กระบวนการ 
          

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 (Organizational Performance Report: OPR) 

  ประโยชนข์องกำรจดัท ำรำยงำนผลด ำเนินกำร 

  รวบรวมขอ้มูลกระบวนกำรท ำงำนและผลลพัธท่ี์ส  ำคญัอยำ่งเป็นระบบ 

      ท ำใหป้ฏิบตัซิ  ้ำได ้ หรือน ำไปสู่กำรปรบัปรุงได ้

  ท ำใหก้ำรสื่อสำรภำยในองคก์รชดัเจน มีควำมเขำ้ใจตรงกนั 

  คณะท ำงำนสำมำรถเห็นจุดแข็งหรือโอกำสในกำรปรบัปรุงเบ้ืองตน้ได ้

  ช่วยใหอ้งคก์รประเมินองคก์รดว้ยตนเองไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  ท ำใหเ้กิดกำรแบ่งปันขอ้มูล และเรียนรู ้ส่งเสริมใหร้่วมมือกนัทั้งองคก์ร 
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หมายเหตุ : การจดัท ารายงานในปีท่ี 2, 3.. เป็นการปรบัปรุงขอ้มลูจากปีท่ีผ่านมา 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 (Organizational Performance Report: OPR) 

  เอกสำรที่สะทอ้นใหเ้ห็นระบบบริหำรจัดกำรรัฐวิสำหกิจ

โดยรวม และผลกำรด ำเนินกำรขององคก์รโดยใชเ้กณฑ ์SEPA 

เป็นกรอบกำรอธิบำย 

•  FACT  -  ข้อมลูจริง 
•  FULL   -  เน้ือหาสมบรูณ์ 

•  FLOW  -  เช่ือมโยงกนั 
•  FEEL   -  ให้ความรู้สึกท่ีดี 

รำยงำนที่ด ี
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ค าแนะน าการจดัท ารายงาน 

1. น าเสนอตรงประเดน็ และกระชบั 
2. อย่าลอกข้อก าหนดของเกณฑเ์ป็นค าตอบ 
3. อธิบายกระบวนการพร้อมตวัอย่างประกอบ 
4. อย่าอ้างอิงกระบวนการอ่ืนมากเกินไป 
5. แสดงผลลพัธท่ี์ส าคญัให้ครบ ใช้กราฟหรือตาราง                     
6. แสดงผลลพัธท่ี์มีความเช่ือมโยงกบักระบวนการ 
7. อย่าใช้ตวัย่อมากเกินไป 
8. อย่าใช้ภาษาเฉพาะทางมากเกินไป 
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กระบวนการ [PROCESS] 
 กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเก่ียวข้องกบัการผลิต  

    หรือบริการให้แก่ลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

 ขัน้ตอนหรือกิจกรรมท่ีมีล าดบัชดัเจน เกิดจากการผสมผสานระหว่าง 

     คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค วสัด ุและการปรบัปรงุ มาท างานร่วมกนั  

กำรจดัท ำรำยงำนดำ้นกระบวนกำร  
หมวด 1-6 
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ระบบกำรจดักำรกระบวนกำร : Integrated PDCA Concept 
( Approach / Deployment / Learning / Integration) 

ป
ร
บั
ป
รุ
ง
ให

ส้
ม
บู
ร
ณ

 ์

ครอบคลมุ 

แนวทำง (Approach) 
เป็นระบบ  มีประสิทธิผล  

กำรบูรณำกำร (Integration) 

ปัจจยัภายใน/ภายนอก  

Organizational Profile 

ขอ้ก าหนดของเกณฑ ์

Criteria Requirements 

ประเมิน 

ปรบัปรุง ปรบัปรุง 

ประเมิน 
กำรเรียนรู ้ 

(Learning) 

ปฏิบติั ปฏิบติั 
กำรถ่ำยทอดและน ำไปปฏิบตั ิ 

(Deployment) 

ทัว่ถึง จริงจงั 

แบ่งปัน (Sharing) 

เป็นระบบ 

ครอบคลมุ 

น
ว
ตั
ก
ร
ร
ม

 

กำรเรียนรูร้ะดบัองคก์ร (Organizational Learning) 

38 

Check 
(Study) 

Act 

Do 

Plan 

 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 38 

Organizational 
Performance Report 



                                   ADLI (แอดล่ี) 
 

• Approach (แนวทาง) :  
        เป็นระบบ       :  มีขัน้ตอน ผูร้บัผิดชอบชดัเจน  ท าซ า้ได้ และมีตวัช้ีวดั 
           มีประสิทธิผล  :  ผลลพัธไ์ด้ตามคาด 
                                              
• Deployment (การน าไปปฏิบติั) :  
          การน าแนวทางไปปฏิบติัอย่างทัว่ถึงและจริงจงั 
 

• Learning (การเรียนรู้) : 
             การประเมินกระบวนการและผลลพัธอ์ย่างเป็นระบบ 
             การปรบัปรงุ และนวตักรรมกระบวนการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

• Integration (การบรูณาการ) :  
           ความสอดคล้องกบัความต้องการขององคก์ร 
           ความสอดคล้องและกลมกลืนกบัแผนงาน กระบวนการ  
           ผลลพัธ ์การวิเคราะห ์การเรียนรู้                                                      

กำรประเมินกระบวนกำร (หมวด 1-6) 
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Approach 

(แนวทำง) 

Input ท่ีเชื่อถือได ้ทนัการ และแหล่งขอ้มลู 
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบ: ท าเพื่ออะไร ใครท า ท าอะไร ท าเม่ือไร ท าท่ีไหน ท าอยา่งไร  
Output น าไปใชอ้ยา่งไร ท่ีไหน (ความเชื่อมโยง)  
ตวัช้ีวดัของกระบวนกำรและผลลพัธ(์ประสิทธิภำพและประสิทธิผล)มีอะไรบา้ง 
จดัท าเป็นมำตรฐำนหรือยงั เป็นตวัอย่ำงที่ดีอยา่งไร 

Deploy 
(กำรน ำไปปฏิบตัิ) 

น ากระบวนกำรไปปฏิบติัทุกหน่วยงาน ทุกระดบัอยา่งไร 
น ากระบวนกำรไปปฏิบติัตามท่ีเกณฑก์ าหนดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อองคก์รอยา่งไร 
มีระบบตรวจติดตามใหป้ฏิบติัอยา่งสม า่เสมอ ตามตวัช้ีวดัอยา่งไร 

Learning 
(กำรเรียนรู)้ 

ใครประเมินกระบวนกำรและผลลพัธ ์ ประเมินอยา่งไร เม่ือไร และบ่อยแคไ่หน 
น าผลการประเมินไปปรบัปรุงกระบวนกำรอยา่งต่อเน่ือง และสรา้งนวตักรรมอยา่งไร  
แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์การปรบัปรุงและนวตักรรมกระบวนกำรอยา่งไร 

Integration 

(กำรบูรณำกำร) 

กระบวนกำรสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย บริบทองคก์ร และขอ้ก าหนดของเกณฑอ์ยา่งไร 

มีการปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัหน่วยงาน กระบวนการอ่ืนอยา่งไร 
แสดงผลลพัธต์ามตวัช้ีวดัครบถว้นหรือไม่ แสดงในท่ีใด 

แนวทางการตอบ ADLI 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง SEPA 

หมวดกระบวนกำร 
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• เลือกปัจจยัส าคญั 4-6 ปัจจยั 

• เป็นสารสนเทศท่ีใชใ้นการประเมินดว้ย 

รายละเอียดตามค าถามของเกณฑ ์
ค าถามท่ี 

…………….. 

ตาราง 

คู่มือปฏิบติังาน 

หรือ  

Process  

Flowchart (ถา้มี) 



Approach: 

ในปี 2000 ผูบ้ริหำรระดบัสูงประชุมร่วมกนัเพ่ือก ำหนด ควำมสำมำรถพิเศษ ตั้งแตใ่นปี 2002 ผูบ้ริหำร

ไดท้บทวนควำมสำมำรถพิเศษ ในระหว่ำงกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์(ดูเอกสำรแนบ Process Flowchart 

ของกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร)์โดยใชข้อ้มูลจำกกำรรบัฟังและเรียนรูจ้ำกลกูคำ้ตำมกระบวนกำรที่

แสดงในหวัขอ้ 3.1 และกำรจดัท ำ QFD Matrix เพ่ือประเมินควำมสำมำรถพิเศษ เทียบกบัคู่แข่ง และ

เปรียบเทียบกบัผลด ำเนินกำรซ่ึงน ำไปสู่กำรสรำ้งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ใหเ้ขม้แข็งยิง่ข้ึน ดว้ยกำร

พฒันำบุคลำกร หรือปรบัปรุงเทคโนโลยีตำมควำมเหมำะสม (ตำรำงแนบแสดง ควำมสำมำรถพิเศษ 

วิธีกำร และควำมเช่อมโยงกบัภำรกิจ  บรรยำกำศกำรแข่งขนั และแผนปฏิบตัิกำร 
 

Deployment: 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงด ำเนินกำรเป็นประจ ำทกุปีในกำรจดัท ำแผนยุทธศำสร ์โดยกำรใชข้อ้มูลที่ก ำหนด 
 

Learning: 

ผูบ้ริหำรทบทวนกระบวนกำรในปี 2002 และไดป้รบัปรุงกระบวนกำรในปี 2002 ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำร

จดัท ำแผนยุทธศำสตร ์รวมทั้งน ำ QFD มำเป็นเคร่ืองมือ 
 

Integration: 

กำรก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ ใชข้อ้มูลจำก ลกูคำ้ ของคู่แข่ง และกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรองคก์ร 

น ำควำมสำมำรถพิศษไปใชใ้นกำรออกแบบระบบงำน กระบวนกำร กำรวำงแผนยทุธศำสตร ์และพฒันำ

องคก์รเพ่ือใหล้กูคำ้พึงพอใจ และสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 

 

ตวัอยำ่งรำยงำนกระบวนกำร :   
ค ำถำม 6.1ก(1): กระบวนกำรก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ 
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ตวัอยำ่งรำยงำนกระบวนกำร :   
เอกสำรแนบส ำหรบัค ำถำม 6.1ก(1): กระบวนกำรก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ 
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ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอน/กรอบเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ์ ผู้เก่ียวข้อง ตัววัด/เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์…………………………………………………………… กระบวนการ…………………...    
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ตวัอยำ่ง Process Flowchart  
(เอกสำรแนบ) 



กำรจดัท ำรำยงำนดำ้นผลลพัธ ์ 
หมวด  7 

 

ผลลพัธ ์( Results) 
ผลผลิตและผลลพัธข์ององคก์รท่ีได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนด 

ของหวัข้อในเกณฑ ์SEPA การประเมินผลลพัธจ์ะพิจารณาจาก 
• ผลด าเนินการในปัจจบุนั  
• แนวโน้มการเปล่ียนแปลง  

• ผลการด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
• ความครอบคลมุ และสอดคล้องกบักระบวนการ (หมวด 1-6) 

46 
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RESULTS: Level, Trend, Comparison, Integration 

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ตลำด กระบวนกำรผลิตและบริกำร บุคลำกร แผนปฏิบตักิำร 

เปรียบเทียบ 

- ผลที่ผ่ำนมำ 

- ผลที่คำดกำรณ ์ 

  (ขององคก์ร 

    และคู่แข่ง) 

- เป้ำประสงค ์

ดีกว่ำ 

ดอ้ยกว่ำ 

ไม่ดี 

กระบวนกำร 

A I 

D L 

ทบทวน 

ดี 

ปรบัปรุง 

นวตักรรม 

 
เปรียบเทียบ 

Comparison/Benchmark 

 

แนวโนม้ (Trend) 

เลือกตวัช้ีวดัและเก็บขอ้มูล 

กำรบูรณำกำร (Integration) 

ระดับ ( Level) 

ระดบั (Level) ผลลพัธ ์

ผลิตภณัฑ ์

และบริกำร 
ลกูคำ้ 

กำรเงิน 

และตลำด 

ประสิทธิผล 

กระบวนกำร 
บุคลำกร 

กำรน ำ 

องคก์ร 

ปีที่ 1, 2, 3,……. 

ควำมเช่ือมโยงของมิตผิลลพัธ ์(LeTCI) 
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Level (ระดบั) :  
      ระดบัผลด าเนินการในปัจจบุนั 
 
Trend (แนวโน้ม) :  
      การเปล่ียนแปลงของผลลพัธ ์ระดบัและแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 
 
Comparison (การเปรียบเทียบ) :  
      เปรียบเทียบผลกบัตวัเปรียบเทียบหรือตวัเทียบเคียงท่ีเหมาะสม 
       (คู่แข่ง ภายในอตุสาหกรรม Best-in-class องคก์รตวัอย่าง  ภายในกลุ่ม) 
   
Integration (การบรูณาการ) :  
      มีผลลพัธท่ี์ส าคญัตามบริบทองคก์ร และข้อก าหนดแสดงครบถ้วน  
       ตามกลุ่มลกูค้า กลุ่มบคุลากร ผลิตภณัฑ ์กระบวนการและแผนปฏิบติัการ 

กำรประเมินผลลพัธ ์(หมวด 7) 

LeTCI (Let See) 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง SEPA 

หมวดผลลพัธ ์
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1. เน้นท่ีผลลพัธท่ี์วิกฤตท่ีสดุ 
 บริบทรฐัวิสาหกิจ 
 หมวดการวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์
 การจดัการกระบวนการ 
 หมวดอ่ืน ๆ เช่น หมวดท่ี 4 หมวดท่ี 5 หมวดท่ี 1 

แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนดำ้นผลลพัธ ์

2. เพ่ือให้การน าเสนอผลลพัธมี์ประสิทธิผลต้องน าเสนอ 
 ระดบัของผลการด าเนินการ 
 แนวโน้มเพ่ือแสดงทิศทางของผลลพัธแ์ละอตัราการเปล่ียนแปลง 
 เปรียบเทียบผลลพัธก์บัองคก์รอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 แสดงผลลพัธท่ี์ส าคญัให้ครบถ้วน 
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3. แสดงแนวโน้มผลลพัธต์ามระยะเวลาจริงท่ีเกบ็ข้อมลู 
 ควรแสดงข้อมลูล่าสดุถึงแม้จะไม่เหน็แนวโน้มหรือข้อมลู

เปรียบเทียบท่ีชดัเจน 

แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนดำ้นผลลพัธ ์

4. น าเสนอให้กระชบั เข้าใจง่าย 
 ใช้กราฟ/ตาราง 
 ระบเุร่ืองกราฟ/ตาราง ให้ชดัเจน 
 ปรบัข้อมลูให้เป็นฐานเดียวกนัเพ่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน 
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5. เช่ือมโยงผลลพัธแ์ละ           
ค าอธิบายผลลพัธ ์

 ควรน าเสนอผลลพัธค์ู่กบั             
ค าอธิบายผลลพัธ ์เพ่ืออธิบาย
แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลง ท่ีมี
นัยส าคญัไม่ว่าด้านบวกหรือลบ 

 ใช้ตวัเลขก ากบัให้สอดคล้องกบั
หวัข้อ เช่น 7.1-3 

ตวัอย่างกราฟ 
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“การปรบัตวัของดชันีการส่งมอบตรงเวลาของบริษทัมีแนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 
 เน่ืองจากปรบัปรงุของเสียในสายการผลิต แต่ในไตรมาสท่ี 4  ทางบริษทัประสบการขาดแคลนวตัถดิุบ 
 ซ่ึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ไมส่ามารถส่งมอบได้ทนัตามก าหนด” 

ตวัอย่างการอธิบาย 
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6.      แสดงผลลพัธท่ี์ส าคญัให้ครบถ้วน (ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อต่าง ๆ) 
 

7.      แสดงผลลพัธแ์ต่ละกลุ่มให้ชดัเจน ไม่ควรแสดงค่าเฉล่ียของกลุ่ม
เพียงอย่างเดียว ควรแสดงผลลพัธข์องแต่ละกลุ่มด้วย 
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8.       ต้องเปรียบเทียบผลลพัธเ์พ่ือแสดงว่าผลลพัธข์องเรา  

          ดีในระดบัใด 
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• การยอ่ค าถามเกณฑม์าใส่ในแบบฟอร์ม ท าใหเ้ขา้ใจค าถามคลาดเคล่ือน หรือไม่ครอบคลุมทุกประเดน็ 
• ในหวัขอ้ “ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง” ตอ้งอา้งอิงจากบริบทรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่อา้งอิงจากค าถามในหมวดต่างๆ และ  
   ควร เลือกเฉพาะท่ีส าคญั 4-6 ขอ้ 
• อธิบายโดยการทวนค าถามเกณฑว์า่ไดด้ าเนินการ แต่ไม่อธิบายวา่มีกระบวนการหรือด าเนินการอยา่งไร 
• ไม่ท าความเขา้ใจเกณฑใ์หช้ดัเจน ก่อนรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศมาอธิบาย 
• ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีน ามาตอบ ตอ้งเกิดข้ึนแลว้ไม่ใช่จะด าเนินการในอนาคต หรือทฤษฏีสามารถแสดงตวัอยา่งได ้
 ส ำหรับหมวดกระบวนกำร  
• การอธิบายแนวทาง หรือกระบวนการ ไม่ไดร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ แต่ระบุเป็นช่ือรัฐวิสาหกิจ 
• การอธิบายตามมิติ ADLI ยงัไม่ชดัเจน ท าใหบ้างคร้ังตอบผดิประเดน็ หรือมีขอ้มูลสารสนเทศจริง แต่อธิบายผดิมิติ 
• อธิบายโดยใชค้  าพรรณนาโวหารมากโดยไม่จ าเป็น ควรอธิบายใหก้ระชบัและตรงประเดน็ 
• กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเอกสารท่ีสามารถใชอ้า้งอิงได ้เช่นคู่มือการปฏิบติังาน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ฯลฯ ให ้
  ระบุใหช้ดัเจนในช่องเอกสารอา้งอิง โดยไม่ตอ้งน ารายละเอียดทั้งหมดมาแสดงอีก 
• การแสดงขอ้มูลหรือสารสนเทศเป็นตาราง หรือรูปภาพ ควรแยกแสดงในหนา้กระดาษต่างหาก ไม่น ามายอ่ส่วนไวใ้น 
  แบบฟอร์ม เพ่ือใหช้ดัเจนและอ่านง่าย  
• ควรระวงัการใชสี้ เพราะเม่ือตอ้งท าส าเนาเป็นขาวด า จะอ่านยาก และใหห้มายเลขรูป ตารางใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
• การอา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศ รูปภาพ หรือตารางจากหมวดอ่ืนๆ ตอ้งสอดคลอ้งกนัและชดัเจน 
ส ำหรับหมวดผลลัพธ์  
• แสดงผลลพัธ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัค าอธิบายในหมวดกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
• การแสดงผลลพัธ์ดว้ยรูปกราฟ ควรมีองคป์ระกอบ เช่นช่ือรูป บ่งช่ือแกนขอ้มูลแนว ค าอธิบายขอ้มูลในแต่ละแกน  
• แสดงผลลพัธ์ในแต่ละขอ้ดว้ยจ านวนท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  
  

    

 ขอ้สงัเกตจุำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปี 2554 
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ข้อสงัเกตทัว่ไปจากวิทยากรท่ีปรึกษา (coach at site) 

 คณะท ำงำนภำยในควรปรบั OPR ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงปฏบิตัทิีอ่งคก์ร
ด ำเนินอยู ่และสอดคลอ้งกบั ADLI รวมทัง้เขยีนใหก้ระชบั สรุปเฉพำะสำระ
ทีต่อบประเดน็ค ำถำม 

 คณะท ำงำนภำยในควรท ำควำมเขำ้ใจเกณฑแ์ละควำมหมำยของ ADLI ให้
มำกขึน้ รวมทัง้ LETCI และพจิำรณำน ำกำรด ำเนินงำนขององคก์รที่
สอดคลอ้งมำเชื่อมโยงกบัเกณฑ ์

 ควรปรบับรบิทองคก์รและสำระในหมวดต่ำงๆใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้
ทบทวนตวัชีว้ดัเพือ่ใหส้ะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัขององคก์ร 

 ผูร้บัผดิชอบในแต่ละหมวดควรท ำงำนเชื่อมโยงกนั และควรประกอบดว้ย
ผูแ้ทนจำกหลำกหลำยหน่วยงำนผสมกนั 
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