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สวนที่ 1  บทนํา 

จุดประสงค 

เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจเปนแนวทางสําคญัในการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจ และการ
ใหขอมูลปอนกลับแกรัฐวิสาหกิจ ย่ิงกวานัน้ยังมีบทบาทสําคัญสามประการในการเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันดังตอไปนี ้

• ชวยในการปรบัปรุงวธิกีารดาํเนินการ ขีดความสามารถ และผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

• ชวยกระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนขอมูลวธิีปฏิบัติทีเ่ปนเลิศระหวางรัฐวิสาหกิจตางๆ 

• เปนเครื่องมือหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งใชเปนแนวทางใน
การวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู 

เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหรัฐวิสาหกิจใชแนวทางทีบู่รณาการในการ 
บริหารจดัการ ซ่ึงจะสนับสนนุในเรื่อง 

• การสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนเสมอใหแกลกูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนของ
รัฐวิสาหกิจ 

• การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถของรัฐวิสาหกิจโดยรวม 

• การเรยีนรูของรัฐวิสาหกิจและของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจดัการที่ดี 
 
คุณลักษณะ 

1. เปนเกณฑท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) 

เกณฑน้ีมุงเนนผลการดําเนนิงานที่สําคัญในระดบัองคกร ซึ่งประกอบดวย 

• ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบริการ 

• ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา 

• ผลลัพธดานการเงินและตลาด 

• ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

• ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

• ผลลัพธดานการนําองคกร รวมถึงธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
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การใชตัววัดในมุมมองตางๆ เหลานีร้วมกัน ทําใหมั่นใจวากลยุทธของรัฐวิสาหกิจมคีวามสมดุล น่ันคือ 
ไมเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่งเกินไประหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วัตถปุระสงค หรือ
เปาประสงคทั้งระยะสัน้และระยะยาว  

 

2. เปนเกณฑท่ีสามารถใชรวมกับเครือ่งมือการจัดการท่ัวไปและสามารถปรับใชกับทุกรัฐวิสาหกจิ  

เกณฑฯ ประกอบดวยขอกําหนดที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ อยางไรก็ตาม เกณฑไมไดกําหนดวา 

• รัฐวิสาหกิจควรมโีครงสรางอยางไร 

• รัฐวิสาหกิจควรหรือไมควรท่ีจะมีหนวยงานดานวางแผน ดานจรรยาบรรณ ดานคณุภาพ หรือหนาที่
อ่ืนๆ 

• รัฐวิสาหกิจควรบริหารหนวยงานตางๆ ดวยวธิีเดยีวกัน 
ปจจัยเหลานี้แตกตางกันไปตามรัฐวิสาหกิจและสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการและกลยุทธท่ีผัน
แปรไป 

การที่เกณฑไมไดกําหนดวธิีการไว เพราะวา 

• จุดมุงเนนอยูทีผ่ลลัพธ ไมใชวิธีปฏิบัติ เครือ่งมือ หรือโครงสรางองคกร รัฐวิสาหกิจควรมี
การพัฒนาและแสดงใหเห็นวามีแนวทางทีส่รางสรรค ปรับใชได และมีความยืดหยุน เพ่ือให
บรรลุตามขอกาํหนด การท่ีเกณฑไมไดกําหนดวธิีการไวน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางให
รัฐวิสาหกิจทําการปรับปรุงทัง้อยางคอยเปนคอยไปและอยางกาวกระโดด รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนฐานดวยนวัตกรรม 

• การเลือกใชเครื่องมือ เทคนคิ ระบบ และโครงสรางองคกรขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน 
ประเภทและขนาดของธรุกจิ ความสัมพันธระดับรัฐวิสาหกิจ ระดับการพัฒนาของ
รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังขีดความสามารถและความสํานึกรับผดิชอบของบุคลากร 

• การมุงเนนขอกําหนดแทนทีจ่ะเนนวธิีปฏบิัติจะชวยเสรมิสรางความเขาใจ การส่ือสาร การ
แบงปนขอมูล ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนั และการบรูณาการ ในขณะเดยีวกัน
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
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3. เปนเกณฑท่ีสนับสนุนมุมมองในเชิงระบบ (Systemic Thinking) เพื่อใหเปาประสงคของรัฐวิสาหกิจ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั้งองคกร 

มุมมองในเชิงระบบที่มุงเนนใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เปนรากฐานของระบบการ
ประเมินฯ ที่บรูณาการระหวางคานิยมหลักของเกณฑฯ (SEPA Core Values) บริบทของ 
รัฐวิสาหกิจ เกณฑการประเมนิฯ แนวทางการใหคะแนน การมุงเนนผลลัพธ ความเปนเหตุและผล และ
การเชื่อมโยงของหมวดตางๆ ของเกณฑ 

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัของเกณฑฯ เกดิจากตวัวดัท่ีไดมาจากกระบวนการและกล
ยุทธของรัฐวิสาหกิจที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคณุคาของ
ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลดําเนินการโดยรวม ดังนั้น การใชตวัวัดเหลานี้จึงเปนสิ่งที่ทําให
กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยไมจําเปนตองกําหนดวธิีปฏบัิติโดยละเอยีด หรือ
การตดัสินใจแบบรวมศนูย หรือการจัดการกระบวนการที่ซับซอนเกินไป ตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้งเครื่องมือ
ในการสื่อสาร และเปนพื้นฐานในการถายทอดใหนําเปาหมายของผลการดําเนินการเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
สอดคลองกันทั่วทั้งรฐัวิสาหกิจ ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนันี้ทําใหมั่นใจวาจดุประสงคของ
องคกรมุงไปในแนวทางเดยีวกัน ขณะเดยีวกันก็สนับสนุนใหรฐัวิสาหกิจมีความคลองตัว มนีวัตกรรม 
และมีการกระจายอํานาจในการตดัสินใจ 

ในการทําใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน จะตองมกีารเชื่อมโยงระหวางหัวขอ
ตางๆ ในเกณฑฯ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลยุทธและเปาประสงคมีการเปลี่ยนแปลง วงจร
การเรยีนรูจากการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการและผลลัพธ 

วงจรการเรยีนรูแบงเปน 4 ข้ันตอน 

• การวางแผน ซึง่รวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลอืกตัววัด และการถายทอดเพื่อนํา
ขอกําหนดไปปฏิบัต ิ

• การปฏิบัติตามแผน 

• การตรวจประเมินความกาวหนาและการไดมาซึ่งความรูใหม โดยพิจารณาผลลพัธทีไ่ดท้ัง
จากภายในและภายนอกรัฐวสิาหกิจ  

• การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การเรยีนรู ปจจัยนําเขาใหมๆ ขอกําหนดใหมๆ 
และโอกาสในการสรางนวัตกรรม 
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4. เปนเกณฑท่ีสนับสนุนการประเมินที่มุงเนนเปาประสงค 

เกณฑฯ และแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน 
ประกอบดวย 1) คําถามตางๆ ซึ่งเนนทีผ่ลการดําเนนิการ 2) แนวทางการใหคะแนนอธิบายถึงมิติตางๆ 
ของการประเมิน ไดแก กระบวนการ และผลลัพธ รวมถงึปจจัยท่ีสําคญัตางๆ ท่ีใชในการประเมนิในแต
ละมิติ ดังนั้น การประเมินจงึชวยใหรัฐวิสาหกิจทราบจดุเดน และโอกาสในการปรบัปรุงตามคําถาม และ
ตามระดับการพัฒนาของกระบวนการและผลการดําเนินการทีก่ําหนดไวในแนวทางการใหคะแนน ดวย
เหตุนี้ การประเมินจึงนําไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินการในทุกดาน ตามที่ไดอธิบายไวในขอ 1. 
(เกณฑมุงเนนผลสัมฤทธิ)์ การประเมนิจึงเปนเครื่องมือการจดัการที่มีประโยชนมากกวาการทบทวนผล
การดําเนนิการทั่วไป และสามารถปรับใชกบักลยุทธ ระบบการจัดการ และรัฐวิสาหกิจหลายประเภท 
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สวนที่ 2  ภาพรวมเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจไดบูรณาการหลักการประเมินตนเองและเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาต ิและปรับบริบทใหเขากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

1. คานิยมหลัก (SEPA Core Values) 

 เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ จัดทําขึ้นบนคานยิมหลัก 12 ประการ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการบูร
ณาการผลการดําเนินงานและเปาประสงคดานการปฏิบตัิงานภายใตกรอบการจดัการที่เนนผลลัพธ อันนําไปสู
การประเมินผลองคกร อันประกอบดวย 

1) การมุงเนนความสมดุลย 
2) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
3) ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4) การเรยีนรูขององคกรและของบุคลากร 
5) การเห็นคณุคาของพนักงานและคูคา 
6) ความสามารถในการปรับตวั 
7) การมุงเนนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในอนาคต 
8) การจัดการเพื่อสรางนวตักรรม 
9) การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
10) การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ การพัฒนาประเทศชาติและสังคม 
11) การมุงเนนทีผ่ลสัมฤทธิ์ 
12) การมีมุมมองเชิงระบบ 

 
1) การมุงเนนความสมดุลย 
การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจควรดําเนินการอยางสมดลุยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน

ปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยูและปฏบัิติตนขององคกรและบุคลากรทกุระดับ รฐัวิสาหกิจควรมีการ
ดําเนินงานในทางสายกลาง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในโลกยุคโลกาภวิัตน โดยองคประกอบแหงปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง หมายถึง การมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมรีะบบภูมิคุมกันในตวัท่ีดี  
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2) การนําองคกรอยางมีวิสยัทัศน  
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจควรกําหนดทิศทางและสรางรัฐวิสาหกิจท่ีมุงเนนลูกคา คานยิมที่มีความ

ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งกําหนดความคาดหวังใหสูง ทิศทาง คานิยม และความคาดหวังของรัฐวิสาหกิจ 
ควรทําใหเกิดความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยีทั้งหมด ผูบริหารควรทําใหมั่นใจวามีการ
จัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธกีารตางๆ เพื่อใหบรรลผุลการดําเนินการทีเ่ปนเลศิ กระตุนใหมีนวัตกรรม สราง
ความรูและขีดความสามารถ และทําใหมั่นใจวารัฐวิสาหกิจมีความยั่งยืน คานิยมและกลยุทธควรชวยช้ีนําการ
ดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงควรสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ กระตุน และ
สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมสีวนรวมในการทําใหรัฐวิสาหกิจประสบความสําเรจ็ มีการพัฒนาและเรียนรู มี
นวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค ผูบรหิารระดับสูงควรมีความรับผดิชอบตอการปฏิบัติการและผลการ
ดําเนินการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทายที่สุด คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจควรมคีวามรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดสวนเสยีทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังผูบริหาร
ระดับสูงดวย 

ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี โดยการมีพฤติกรรมที่มีจรยิธรรม และการมีสวนรวม
ในการวางแผน การส่ือสาร การสอนงาน การพฒันาผูบริหารในอนาคต การทบทวนผลการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ และการยกยองชมเชยพนกังาน ในการเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารระดับสูงสามารถเสริมสราง 
จรยิธรรม คานยิม และความคาดหวังของรฐัวิสาหกิจไปพรอมๆ กับการสรางภาวะผูนํา ความมุงม่ัน และ
ความคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นทั่วทัง้รัฐวิสาหกิจ 
 

3) ความเปนเลศิที่มุงเนนลูกคา ผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 
เนื่องจากลูกคาของรัฐวิสาหกิจเปนผูตัดสินผลการดําเนนิการและคณุภาพ ดังนั้น รฐัวิสาหกิจตองคํานึงถึง

คุณลกัษณะและคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดของผลิตภณัฑและบรกิาร รวมทั้งชองทางที่ลกูคาเขาถึงรัฐวสิาหกิจ เพ่ือ
สรางคุณคาใหแกลูกคา ซึ่งจะนําไปสูการไดลูกคาใหม ความพึงพอใจของลูกคา ความนิยมของลกูคา การ
กลาวถึงในทางที่ดี การรักษาลูกคาไว และความภกัดี รวมท้ังการขยายธุรกิจ ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 
ประกอบดวยสวนที่เปนปจจุบันและอนาคต คือ การเขาใจความปรารถนาของลูกคาในปจจุบัน และการ
คาดการณความปรารถนาของลูกคาและโอกาสของตลาดในอนาคต 

คุณคาและความพึงพอใจของลูกคาอาจไดรบัอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ท่ีมาจากประสบการณทั้งหมดที่
ลูกคามีกับรัฐวสิาหกิจ รวมถงึความสัมพันธระหวางรัฐวสิาหกิจกับลูกคา ซึ่งชวยสรางความไววางใจ ความ
เชื่อมั่น และความภกัดีของลกูคา 
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ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคามีความหมายมากกวาการลดของเสียและความผดิพลาด การมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว หรอืการลดขอรองเรยีนจากลกูคา อยางไรก็ตาม ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่มีผลตอภาพลกัษณของ
รัฐวิสาหกิจในมุมมองลูกคา และเปนสวนสําคัญในความเปนเลศิที่มุงเนนลกูคา ยิ่งกวานั้น ความสาํเร็จของ
รัฐวิสาหกิจในการแกปญหาของเสีย ความผิดพลาดของการใหบริการ และความผดิพลาด เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ในการรักษาลกูคาและการสรางความสัมพนัธกับลกูคา 

รัฐวิสาหกิจท่ีมุงเนนลูกคาไมเพียงแตใหความสําคัญตอคุณลกัษณะของผลิตภณัฑและบริการที่ตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของลกูคาเทานั้น แตยังตองใหความสําคัญตอคุณลกัษณะและคุณสมบัติพิเศษที่ทําให
ผลิตภณัฑและบริการแตกตางจากคูแขง ความแตกตางนั้นอาจเกิดจากการทีร่ัฐวิสาหกิจรเสนอสิ่งใหมหรือสิ่งท่ี
ปรับปรุงใหมใหแกลูกคา การนําเสนอผลติภัณฑพรอมบริการ การผลติและบริการตามความตองการของลกูคา
เฉพาะราย กลไกที่หลากหลายในการเขาถงึของลูกคา การตอบสนองอยางรวดเรว็ หรือความสัมพันธพเิศษกับ
ลูกคา 

ดังนั้น ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาจึงเปนแนวคดิเชิงกลยุทธที่มุงเนนการรักษาลูกคาไวและความภักดี 
การเพิ่มสวนแบงตลาด และการเติบโตของธรุกิจ รัฐวิสาหกิจตองมีความไวตอความตองการของลูกคาและตลาด
ท่ีเปลี่ยนแปลงและเกดิขึ้นใหม รวมทั้งปจจยัตางๆ ท่ีมผีลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา รัฐวิสาหกิจ
ตองรับฟงเสยีงของลูกคา รัฐวิสาหกิจตองคาดการณความเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนัน้ ความเปนเลิศที่มุงเนน
ลูกคา จําเปนตองตระหนกัถงึการพฒันาทางเทคโนโลยแีละส่ิงที่คูแขงนําเสนอ รวมทั้งการตอบสนองอยาง
รวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของลูกคา สภาวะแวดลอม และตลาด 
 

4) การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคลากร 
การทีร่ัฐวิสาหกิจจะบรรลผุลการดําเนนิการทางธรุกิจทีเ่ปนเลิศ รัฐวิสาหกิจตองมีแนวทางที่ปฏิบัตไิดเปน

อยางดีในเรื่องการเรยีนรูของรัฐวิสาหกิจและของบุคลากรแตละคน การเรียนรูของรัฐวสิาหกิจ รวมถงึการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องของแนวทางที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําไปสูเปาประสงคและแนวทางใหมๆ 
การเรยีนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ ซึ่งหมายความวา การเรยีนรูจะตอง  

1) เปนปกตวิิสัยของงานประจาํวัน  
2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และรฐัวิสาหกิจ  
3) สงผลตอการแกปญหาท่ีตนเหตุ  
4) มุงเนนการสรางและแบงปนความรูทัว่ทั้งรฐัวิสาหกิจ และ  
5)  เกิดขึน้จากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงที่มนีัยสาํคัญและมีความหมาย 
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แหลงการเรียนรูในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงความคิดของพนักงานและอาสาสมัคร การวจิยัและพฒันา ขอมูล
จากลกูคา การแบงปนวธิีปฏบัิติท่ีเปนเลิศ และการจดัระดับเทียบเคยีง 

การเรยีนรูของรัฐวิสาหกิจสงผลดังนี้  
1)  การเพิ่มมูลคาใหแกลกูคาผานผลิตภณัฑและบริการใหมหรือที่ปรับปรงุใหม  
2)  การสรางโอกาสใหมๆ ทางธรุกิจ  
3)  การลดความผดิพลาด ของเสีย ความสญูเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ  
4)  การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองลูกคาและการลดรอบเวลา  
5 การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดของรัฐวสิาหกิจ  
6)  การเพิ่มผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหบรรลผุลในดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

การใหบริการตอชุมชน 
โอกาสในการเรียนรูและการไดใชทักษะใหมๆ ของแตละบุคคลมผีลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอระดับความสําเร็จของ
พนักงาน ในรฐัวิสาหกิจที่มพีนักงานชัว่คราว การเรียนรูและทักษะของพนักงานชัว่คราวแตละคนถือเปนสิ่ง
สําคัญเชนกนั และควรนําไปไปพิจารณารวมกับการพัฒนาการเรยีนรูและทักษะของพนักงานดวย รัฐวิสาหกิจ
ลงทุนดานการเรยีนรูของแตละบุคคลโดยการใหการศึกษา การฝกอบรม และโอกาสตางๆ ในการกาวหนาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โอกาสดังกลาว อาจรวมถึงการหมุนเวยีนภาระงาน และการไดรับคาจางเพิ่มขึ้นตามความรู
และทักษะทีแ่สดงใหเห็น สวนการสอนงานในขณะปฏบัิติงานเปนวิธกีารฝกอบรมที่คุมคาและทําใหเกิดความ
เชื่อมโยงมากยิง่ขึ้นกับความตองการและลาํดับความสําคญัที่มีตอรัฐวิสาหกิจ  
วิธกีารใหการศึกษาและการฝกอบรมอาจมีหลายวธิี รวมทั้งการเรยีนรูผานคอมพวิเตอร อินเทอรเน็ต รวมถึงการ
สื่อสารผานดาวเทียม 

การเรยีนรูของพนักงานสงผล ดังนี้  
1)  ทําใหบุคลากรที่อยูในรัฐวิสาหกิจมีความพงึพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น  
2)  เกิดการเรยีนรูขามหนวยงาน  
3)  สรางสินทรพัยทางความรูของรัฐวิสาหกิจ 
4)  มีสภาพแวดลอมท่ีดีขึ้นเพื่อใหมีนวัตกรรม 

ดังนั้น การเรยีนรูจงึไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลติภณัฑและบริการที่ดีข้ึน แตควรมุงถึงความสามารถ
ในการตอบสนองลูกคา การปรับตวั นวตักรรม และมีประสิทธภิาพท่ีดข้ึีนดวย เพ่ือทําใหรัฐวิสาหกิจอยูในตลาด
ไดอยางยั่งยนืและมีความไดเปรยีบในผลการดําเนินการ รวมท้ังทาํใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การมุงสูความเปนเลิศ 
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5) การใหความสําคัญกับพนกังานและคูคา 
ความหลากหลายของภูมิหลงั ความรู ทกัษะ ความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจของบคุลากรและคูคา

ท้ังหมดมีผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอความสําเรจ็ของรัฐวิสาหกจิ 
การใหความสําคัญกับบุคลากรหมายถึง การมีความมุงมัน่ที่จะทําใหบุคลากรมีความพงึพอใจ มีการพัฒนา 

และมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวของกับวธิีปฏิบตังิานที่มีความยดืหยุนและมผีลการดําเนินการท่ีดีที่ปรับใหเหมาะสม
กับสถานที่ทํางานและชวีิตครอบครวัที่มีความแตกตางกนั ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับ
บุคลากร มีดังนี้  

1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูบริหารท่ีมีตอความสําเร็จของพนกังาน  
2) การยกยองชมเชยบุคลากรทีม่ากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ  
3) การสนับสนนุการพฒันาและความกาวหนาของบุคลากร  
4) การแบงปนความรูของรฐัวิสาหกิจ เพื่อใหบุคลากรสามารถใหบรกิารลกูคาไดดย่ิีงขึ้นและ

สนับสนุนใหรฐัวิสาหกิจบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรคิดกลาทําและมีนวัตกรรม  
6) การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่หลากหลาย 

รัฐวิสาหกิจตองสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค
โดยรวมไดดีข้ึน ความรวมมอืภายในรัฐวิสาหกิจอาจรวมถึง ความรวมมือระหวางพนักงานและผูบริหาร ซึ่งอาจ
นําไปสูการพัฒนาพนักงาน การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน การมีทีมงานที่ 
มีผลการดําเนนิการที่ดี ความรวมมือภายในรัฐวิสาหกิจ อาจเกี่ยวของกบัการสรางเครอืขายความสัมพันธระหวาง
หนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรงุความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรู 

ความรวมมือภายนอกรัฐวิสาหกิจ อาจเปนการรวมมือกับลูกคา ผูสงมอบ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร 
และสถาบันการศึกษาตางๆ ความรวมมือเชิงกลยุทธหรอืการเปนพันธมิตร เปนความรวมมือภายนอกที่มี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ความรวมมือดังกลาวอาจเอื้อตอการเขาสูตลาดใหม หรือเปนพ้ืนฐานของผลิตภณัฑ
และบริการใหม รวมทั้งอาจนําไปสูการผสมผสานความสามารถพเิศษของรัฐวิสาหกจิหรือความสามารถในการ
นําองคกรกับความเขมแข็งและความสามารถของคูคาท่ีเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องที่เหมือนกัน 

ความรวมมือภายในและภายนอกรฐัวิสาหกิจที่ดีจะกอใหเกิดการพัฒนาวัตถุประสงคระยะยาว ซึ่งเปนการ
สรางพ้ืนฐานสําหรับการลงทุนรวมกนัและความเชื่อถือระหวางกัน ดงันั้น รฐัวิสาหกิจและคูคาจึงควรคํานึงถึง
ความตองการที่สําคัญที่นําไปสูความสําเรจ็ วธิีการส่ือสารอยางสม่ําเสมอ แนวทางในการประเมนิความกาวหนา 
และวธิีการปรบัใหเขากับสภาวะที่เปลีย่นแปลง ในบางกรณี การใหการศึกษาและการฝกอบรมรวมกันอาจเปน
วิธกีารหนึ่งท่ีคุมคาสําหรับการพฒันาบุคลากร 
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6) ความสามารถในการปรับตัว 
รัฐวิสาหกิจตองมีความสามารถในการปรับตัว เพ่ือใหประสบผลสําเรจ็ในภาวะปจจุบนัที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการแขงขันในระดับโลก ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและมคีวามยืดหยุน อี-บิสซิเนส ทําใหรัฐวิสาหกิจตองมีการตอบสนองที่รวดเร็วย่ิงขึ้น มีความยืดหยุน 
และปรับเปลีย่นตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย รฐัวิสาหกิจตองใชเวลาใหสั้นลงเรื่อยๆ ในการนํา
ผลิตภณัฑและบริการใหมหรอืที่ปรับปรุงใหมเขาสูตลาด รวมทั้งตองตอบสนองอยางรวดเรว็ตอประเด็นใหม 
หรือที่กําลังเกดิขึ้นของสังคม ขณะเดียวกนัรัฐวิสาหกิจตองตอบสนองลูกคาใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อยๆ 
การปรับปรุงทีสํ่าคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหรฐัวิสาหกิจตองการ
ระบบงานใหมๆ การลดความซับซอนของหนวยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการเปลี่ยนจาก
กระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งอยางรวดเรว็ ดังนัน้ บุคลากรทีไ่ดรับการอบรมขามหนวยงานและ
ไดรับการถายทอดอํานาจในการตดัสินใจจงึมีความสําคัญอยางยิ่งในบรรยากาศการแขงขันที่รุนแรง 

ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคญัประการหนึง่ในการบรรลคุวามทาทายเชิงแขงขัน คือ รอบเวลาในการ
ออกแบบถึงการนําผลิตภณัฑหรือบรกิารออกสูตลาด หรือรอบเวลาการสรางนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองตอตลาด
ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ รัฐวิสาหกิจตองบูรณาการการทํางานแตละขั้นตอนในกิจกรรมตางๆ  
(เชน Concurrent Engineering) เริ่มตัง้แตการวิจยัหรือกรอบแนวคิดไปจนถึงการนําไปใชในเชิงพาณิชยและการ
นําไปปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินการในดานเวลามีความสําคญัมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน และรอบเวลากลายเปนตัววัด
กระบวนการทีสํ่าคัญ การมุงเนนเรื่องเวลากอใหเกิดประโยชนอื่นๆ ท่ีสําคัญดวย การปรับปรุงในเรื่องเวลาจะ
ผลกัดันใหมีการปรับปรุงตางๆ ในเรื่องระบบงาน องคกร คุณภาพ ตนทุน และผลติภาพไปพรอมๆ กัน 

 
7) การมุงเนนบทบาทของรฐัวิสาหกิจในอนาคต 
ในสภาพแวดลอมดานการแขงขันในปจจบุัน การสรางรฐัวิสาหกิจที่มคีวามยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจ

ปจจัยตางๆ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวทีม่ีผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจและตลาด การมุงสูการเติบโตอยางยั่งยืน
และการเปนผูนําในตลาด รฐัวิสาหกิจตองมีแนวคดิที่การมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง และมีความมุงมั่นที่จะสราง
พันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูสงมอบและคูคา ผูถือหุน สาธารณชน 
และชุมชนของรัฐวิสาหกิจ 

การวางแผนงานของรัฐวิสาหกิจจึงควรคาดการณลวงหนาถึงปจจยัตางๆ เชน ความคาดหวังของลูกคา 
โอกาสในการสรางธรุกจิใหมและความรวมมือทางธรุกิจ การพฒันาบุคลากรและความตองการในการจางงาน 
การขยายตวัของตลาดโลก การพัฒนาดานเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมดานอ-ีบิสซิเนส  
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การเปลีย่นแปลงของลกูคาหรือสวนตลาด การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ความตองการและ
ความคาดหวังของชุมชนและสังคมที่เปลีย่นไป รวมท้ังการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธของคูแขง ดังนั้น วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและการจัดสรรทรัพยากรจึงตองรองรับปจจยัดังกลาวดวย การมุงเนนอนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนา
บุคลากรและผูสงมอบ การบรรลแุผนสืบทอดตําแหนงท่ีมีประสิทธผิล การสรางโอกาสเพื่อนวัตกรรม และการ
คาดการณลวงหนาถึงความรบัผิดชอบตอสาธารณะและความกังวลของสาธารณะ 
 

8) การจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึง การเปลีย่นแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงผลิตภณัฑ บริการ โปรแกรม 

กระบวนการ และการปฏิบตัิการของรัฐวสิาหกิจ รวมทัง้การสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
นวัตกรรมควรนํารัฐวิสาหกิจไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของฝายวิจยัและ
พัฒนาเทานัน้ นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนนิการในทุกแงมุม ทุกระบบงาน และทกุกระบวนการ 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจจึงควรชีน้ําและจดัการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรยีนรู รัฐวิสาหกิจควร
บูรณาการนวตักรรมไวในการทํางานประจําวันและใชระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูของรัฐวิสาหกิจและบุคลากร ดังนัน้ ความสามารถในการเผยแพรและ
ใชประโยชนจากความรูเหลานี้อยางรวดเร็วจึงมีความสําคญัตอการผลกัดันนวัตกรรมของรัฐวิสาหกจิ 
 

9) การจัดการโดยใชขอมลูจริง 
การวัดและการวเิคราะหผลการดําเนนิการมีความสําคัญตอรัฐวิสาหกิจ การวัดผลควรมาจากความจําเปน

และกลยุทธทางธรุกิจ การวัดผลควรใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกบักระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลัพธที่สําคญั การจัดการผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตองใชขอมูลและสารสนเทศหลายประเภท การ
วัดผลการดําเนินการ ควรครอบคลุมถึงผลการดําเนินการดานลกูคา ผลิตภณัฑ และบริการ รวมท้ังการ
เปรยีบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏบิัติการ ผลการดําเนินการดานตลาด และผลการดําเนินการเชิงแขงขัน 
รวมถึงผลการดําเนินการดานผูสงมอบ บคุลากร ตนทนุ และการเงนิ ตลอดจนการกํากับดูแล และการปฏบิัติตาม
กฎระเบยีบขอบังคับ รัฐวิสาหกิจควรจําแนกขอมูลเพื่อสะดวกตอการวิเคราะห เชน จาํแนกตามตลาด ตามสาย
ผลิตภณัฑ และตามกลุมบุคลากร 

การวิเคราะห หมายถึง การดงึสาระสําคัญของขอมูลและสารสนเทศออกมาเพื่อสนับสนุนการประเมินผล 
การตดัสินใจ และการปรับปรุง ในการวเิคราะห รัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชขอมูลเพ่ือบงบอกถึงแนวโนม การ
คาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกนั ซ่ึงโดยปกตแิลวอาจไมเห็นเดนชัด การวิเคราะหจะสนับสนุน
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จุดมุงหมายหลายๆ ประการ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดําเนนิการโดยรวม การปรับปรุงการ
ปฏิบัติการ การบรรลผุลการจัดการการเปลีย่นแปลง และการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิการกับคูแขง หรือ
เปรยีบเทียบกบัระดับเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ” 

ในการปรับปรงุผลการดําเนินการและการจัดการการเปลีย่นแปลง รัฐวสิาหกิจควรใหความสําคัญกบัการ
เลือกและใชตวัวดัหรือดัชนช้ีีวัดผลการดําเนินการ ตวัวดัหรือดัชนีช้ีวดัที่เลือกไวควรสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่
นําไปสูการปรบัปรุงผลการดาํเนินการในดานลูกคา การปฏิบัติการ การเงิน และจรยิธรรม กลุมตัววัดหรือดัชนีช้ี
วัดที่เชื่อมโยงกับความตองการของลกูคาและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจะเปนพื้นฐานที่เดนชัดในการทํา
ใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนักับเปาประสงคของรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากกระบวนการติดตาม อาจทําใหเกิดการประเมินและเปลีย่นตวัวดัหรือดัชนีช้ีวดัเพ่ือใหสนับสนุน
เปาประสงคของรัฐวิสาหกิจยิ่งขึ้น 
 

10) การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ การพัฒนาประเทศชาติและสังคม 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอประเทศชาติและสังคม พฤติกรรมที่มี

จรยิธรรม และความจําเปนในการเปนองคกรทีด่ีในสังคมดวย ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในการมุงเนน
จรยิธรรมและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม การคุมครอง
ปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ และวงจรชวีิต
ของผลิตภณัฑและบริการ นอกจากนัน้ รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญตอการอนุรกัษทรัพยากรและการลดความ
สูญเสียตั้งแตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึน้จากการผลิต การ
กระจายผลิตภณัฑ การขนสง การใชและการกําจัดผลิตภณัฑ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปองกนัมิใหเกิด
ปญหา แกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนบัสนุนที่จําเปน เพ่ือให
สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

ในหลายๆ องคกร ข้ันตอนการออกแบบผลิตภณัฑและบริการมีความสําคัญมากในดานความรับผดิชอบ
ตอสาธารณะ การตดัสินใจทีเ่กี่ยวกับการออกแบบมผีลกระทบตอกระบวนการผลิตและของเสียที่เปนขยะทัว่ไป
และขยะอุตสาหกรรม ดังนัน้ กลยุทธการออกแบบที่มีประสิทธผิลจึงควรคาดการณลวงหนาถึงความกังวลและ
ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมที่เพ่ิมขึน้เรื่อยๆ 

รัฐวิสาหกิจไมควรเพียงแตปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของทองถิ่น จงัหวัด หรือประเทศ
เทานั้น แตควรใชเปนโอกาสในการปรบัปรุงเพื่อใหรัฐวิสาหกิจ “ปฏบิัติใหเหนือกวากฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ และขอกําหนดที่เกีย่วของที่บังคบัใชกับรัฐวิสาหกิจ” 
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รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคญักับพฤตกิรรมท่ีมีจรยิธรรมในการปฏิสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังหมด การปฏิบัติทางดานจริยธรรมอยางจริงจงัควรเปนขอกําหนดและตองมกีารตรวจติดตามโดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

การพฒันาประเทศชาติและสังคมเกี่ยวของกับการนําองคกรรัฐวิสาหกิจและการสนบัสนุนจุดประสงคท่ี
สําคัญดานเศรษฐกิจและสังคม ตามขอจํากัดดานทรพัยากรของรัฐวิสาหกิจ จุดประสงคดังกลาว อาจรวมถึงการ
ปรับปรุงดานการศกึษาและสุขอนามัยของชุมชน การทาํใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี การอนรุักษทรพัยากร การ
ใหบริการชุมชน การปรับปรงุวิธีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรม และการแบงปนสารสนเทศที่ไมเปน
ความลับทางธรุกจิ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเปนองคกรหลักและสนบัสนุนองคกรอ่ืนๆ ท้ังในภาครัฐและ
เอกชนใหรวมดําเนินการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนความสามารถในการแขงขันในภาคสวนที่รฐัวสิาหกิจ
ดําเนินธรุกิจ การเปนแบบอยางในการบริหารจดัการ การพัฒนาตลาดทนุ การเปนตลาดแรงงาน รวมทั้งการ
ดําเนินการตามภารกิจการจดัตั้งรฐัวิสาหกจิดวย 

การแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติและสังคมจําเปนตองใชตวัวัดท่ี
เหมาะสมและความรับผิดชอบของภาวะผูนําสําหรับตัววดัดังกลาว 
 

11) การมุงเนนที่ผลลพัธ 

การวัดผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ ผลลัพธดงักลาวควรใชเพ่ือ
สรางคุณคาและรกัษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูถือหุน ผู
สงมอบและคูคา สาธารณะ และชุมชน จากการสรางคณุคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคญัเหลานี้ ทําให
รัฐวิสาหกิจสามารถสรางความภักดตีอรัฐวสิาหกิจ นําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชวยเหลือสังคมดวย ใน
การรักษาความสมดุลของคุณคา กลยุทธของรัฐวิสาหกิจควรระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซ่ึงบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ
ดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ ตอบสนองตอความตองการทีแ่ตกตางกันของผูมี
สวนไดสวนเสีย และหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียใดๆ การใชตัววดัผลการดําเนินการ
แบบนําและแบบตาม (Leading & Lagging) รวมกนัอยางสมดุลเปนวธิกีารที่มีประสิทธิผลในการสื่อลําดับ
ความสําคัญระยะส้ันและระยะยาวของรฐัวสิาหกิจ การตรวจติดตามผลการดําเนนิการจริงและเปนพืน้ฐานที่
เดนชัดในการปรับปรุงผลลพัธตางๆ 
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12) การมีมุมมองเชิงระบบ (Systemic Thinking) 
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหมุมมองในเชิงระบบในการจดัการรัฐวิสาหกิจและ

กระบวนการทีสํ่าคัญ เพื่อใหบรรลุผลลพัธ นั่นคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ เกณฑทั้ง 7 หมวดและคานิยม
หลักเปนกรอบในการสรางระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเขาดวยกัน อยางไรกต็าม การจัดการผลการ
ดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเรจ็ ตองอาศัยการสังเคราะหอยางเฉพาะเจาะจง ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดยีวกัน และการบรูณาการ การสังเคราะห หมายถึง การมองภาพรวมของรฐัวิสาหกิจโดยใชความ
ตองการที่สําคญัของธรุกิจ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏบิัติการ ความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน หมายถึง การใชการเชื่อมโยงท่ีสําคญัระหวางขอกาํหนดตางๆ ในหมวดตางๆ ของเกณฑการประเมินผล
การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําใหมัน่ใจวาแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏบิัติการตางๆ มีความ
สอดคลองกัน การบูรณาการ เปนการตอยอดจากความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อใหองคประกอบแต
ละสวนของระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมีการปฏบัิติการอยางเชือ่มโยงซ่ึงกนัและกันอยางสมบูรณ 

แนวคดินีแ้สดงใหเห็นในเกณฑการประเมนิการบริหารจดัการรฐัวิสาหกิจ การมีมุมมองในเชิงระบบ 
ครอบคลุมถึง การทีผู่บริหารระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธและมุงเนนลกูคา ซ่ึงหมายความวา ผูบริหาร
ระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจดัการผลการดาํเนินการ โดยใชผลลพัธเปนเกณฑ มุมมองในเชิง
ระบบ ยังรวมถึงการใชตวัวดั ดัชนีช้ีวัด และความรูของรัฐวิสาหกิจเพือ่สรางกลยุทธที่สําคัญ นั่นคอื การ 
เชื่อมโยงกลยทุธเหลานีเ้ขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ 

ดังนั้น มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจดัการทั้งรฐัวิสาหกิจ และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุ
ความสําเรจ็ของรัฐวิสาหกิจ 
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2. โครงสรางของเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 

โครงสรางของเกณฑการประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) สามารถจดัแบงออกเปน 7 หมวด
ดวยกัน คือ  

 1. การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ 

 2. การวางแผนวิสาหกิจ 

 3. การมุงเนนลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสีย 

 4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 5. การมุงเนนบุคลากร           

 6. การจัดการกระบวนการ 

 7. ผลลัพธ 
 
รูปท่ี 2.1 โครงสรางของเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 

กรอบการบรหิารสูความเปนลิศ

บริบทขอวรัฐวิสาหกิจ:
สภาพแวดลอม ความสัมพนัธ แบะความทาทาย

1 การนําองคกร
รัฐวสิาหกิจ

2 การวางแผน
วสิาหกิจ

3 การมุงเนนลูกคา/
ผูมีสวนไดเสีย

4 การวดั การวเิคราะห และการจัดการความรู

5 การมุงเนน
บุคลากร

6 การจัดการ
กระบวนการ

7 ผลลัพธ
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Profile)  
บริบทของรฐัวิสาหกิจเปนการอธิบายวิธกีารปฏบิัติการของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดลอมทางธรุกิจ 

ความสัมพันธที่สําคัญในการปฏิบตัิการ และความทาทายและความไดเปรยีบเชิงกลยทุธ ซ่ึงเปนแนวทางที่
ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกจิโดยรวม 
 

ระบบบริหาร 

ระบบบริหารประกอบดวยเกณฑท้ัง 6 หมวดที่อยูสวนกลางของภาพ ซึ่งระบุลักษณะของการดําเนนิงาน
และผลลัพธท่ีรัฐวิสาหกิจบรรล ุการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ (หมวด 1) การวางแผนวิสาหกิจ (หมวด2) และการ
มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (หมวด 3) ประกอบกันเปนกลุมการนําองคกร หมวดตางๆ เหลานี้ถูกจัดเขา
ไวดวยกันเพื่อเนนความสําคญัวาการนําองคกรตองมุงทีก่ลยุทธและลกูคา ผูบริหารระดับสูงตองกําหนดทิศทาง
ของรัฐวิสาหกจิและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

การมุงเนนบุคลากร (หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบกัน
เปนกลุมผลลพัธ โดยบุคลากรและกระบวนการที่สําคัญมีบทบาททําใหการดําเนินงานสําเร็จและนําไปสูผลลพัธ
โดยรวมท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 

การดําเนนิงานทุกอยางมุงสูผลลัพธ ซึ่งประกอบดวยผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ลกูคาและตลาด 
การเงนิ รวมทัง้การดําเนนิงานภายใน รวมถึงผลลัพธดานบุคลากร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 

ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุมการนําองคกรเขากับกลุมผลสัมฤทธิ์ ซึ่งความ
เชื่อมโยงดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเรจ็ของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ลูกศรนีย้ังชี้ถึงความสัมพันธ
โดยตรงระหวางการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ (หมวด 1) และผลสัมฤทธิ์ (หมวด 7) สวนลูกศรท่ีมีหัว 2 ขางนั้น 
แสดงความสําคัญของขอมูลปอนกลับในระบบบริหารทีม่ีประสิทธผิล 
 

พื้นฐานของระบบ 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธผิล และในการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแขงขันโดยใช
ระบบทีใ่ชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลกัดัน การวดั การวิเคราะห และการจดัการความรูน้ี เปนพื้นฐาน
ของระบบการบริหารจดัการโดยรวม 
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โครงสรางเกณฑ 

เกณฑทั้ง 7 หมวดประกอบดวยหัวขอและประเด็นพิจารณาตางๆ 
 

1. หัวขอ 

หัวขอทั้งหมดมี 18 หัวขอ แตละหัวขอมุงเนนคําถามที่สําคัญ  
 

2. ประเด็นพิจารณา 

ในแตละหัวขอมีประเด็นพจิารณาอยางนอยหนึ่งประเดน็ รัฐวิสาหกิจจงึควรรตอบคําถามตามคําถามตางๆ 
ของแตละประเด็นพจิารณา 
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คะแนนของหมวดและหัวขอตางๆ 
 
หมวด 0 บริบทของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Profile) 
 1. ลักษณะของรัฐวิสาหกิจ (Organizational Description) 

2. ความทาทายตอรัฐวิสาหกิจ (Organizational Challenges) 

หมวดและหัวขอตางๆ คะแนน 

หมวด 1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ 60  

 1.1 การบริหารนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยผูบริหารระดับสูง 30 
 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอประเทศและสังคม 30 
หมวด 2 การวางแผนวิสาหกิจ                                                                                                                                60 
 2.1  การจัดทํากลยุทธ 30 
 2.2 การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ 30 
หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย             60 
 3.1 ความรูเกี่ยวกบัลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 30 
 3.2 ความสัมพันธกับลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา 30 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู                                                                                     50 
 4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 25 
 4.2  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู 25 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร                                                                                                                                  60 
 5.1  ความผูกพันของบุคลากร 30 
 5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร 30 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ               60 
 6.1  การออกแบบระบบงาน 30 
 6.2  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 30 
หมวด 7 ผลลัพธ                                                                                                                                                650 
 7.1  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ                                                                                 110 
 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา                                                                                         110 
 7.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด                                                                                 100 
 7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร                                                          110 
 7.5  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 110 
 7.6  ผลลัพธดานการบริหารรัฐวิสาหกิจ                                                                              110 

คะแนนรวม                       1,000 
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หมวด 0  บริบทของรัฐวสิาหกิจ (Organizational Profile) 

 
 บริบทของรฐัวิสาหกิจ แสดงใหเห็นภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ บงบอกถงึสภาพแวดลอมดานการ

ปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธท่ีสําคัญของรฐัวิสาหกิจ สภาพแวดลอมการดานการแขงขันและความ
ทาทายเชิงกลยทุธ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ บริบทของรัฐวิสาหกิจแสดงบรบิทเพื่อให
เขาใจรัฐวิสาหกิจ ในการพิจารณารายงานวธิีการและผลการดําเนินงาน ผูตรวจประเมนิจะใชบรบิทของ
รัฐวิสาหกิจเพือ่สรางความเขาใจวาอะไรทีร่ฐัวิสาหกิจเห็นวามีความสําคญั รวมท้ังเพื่อช้ีนําและจดัลําดับ
ความสําคัญของสารสนเทศที่รัฐวิสาหกิจนําเสนอในหัวขอในหมวด 1-7 

 บริบทของรฐัวิสาหกิจจะทําใหรัฐวิสาหกิจเขาใจลึกซึ้งเกีย่วกับปจจยัภายในและภายนอกซึ่งกําหนด
สภาพแวดลอมในการดําเนนิงาน ปจจยัเหลานี้ไดแกพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สภาพแวดลอมในการแขงขันและ
ความทาทายเชิงกลยุทธ มผีลกระทบตอแนวทางการตดัสินใจในการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน บริบทของ
รัฐวิสาหกิจจะชวยใหเขาใจไดดีข้ึนในสภาพของการปฏบิัติการ ความตองการที่สําคญัเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของ
ธุรกิจ ท้ังในปจจุบันและในอนาคตและความยั่งยืนของรฐัวิสาหกิจ และความจําเปน โอกาสและขอจํากัดที่สงผล
ตอระบการจัดการผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

 บริบทของรฐัวิสาหกิจคือ ภาพรวมของรฐัวิสาหกิจเปนสิง่สําคัญที่มีผลตอวิธกีารดําเนินธรุกิจ และ
ความทาทายทีส่ําคัญที่รัฐวิสาหกิจเผชญิอยู โดยมีองคประกอบในการนําเสนอ 2 สวนคือ 1. ลักษณะสําคญัของ
รัฐวิสาหกิจ (Organizational Description) และ 2. ความทาทายตอรฐัวสิาหกิจ (Organizational Challenges) 
 
ความสําคญัของการเริ่มตนดวยบริบทของรัฐวิสาหกิจ 

บริบทของรฐัวิสาหกิจมีความสําคัญอยางยิง่ เนื่องจาก 
 เปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินองคกรดวยตนเอง และชวยในการเขยีนรายงานผล
การดําเนนิงาน 

 ชวยในการระบุขอมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป และมุงเนนท่ีขอกําหนดดานการดําเนนิการ รวมทั้ง
ผลลัพธดวย 

 ผูประเมนิใชบริบทของรฐัวสิาหกิจนี้ ในการประเมนิรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือจะไดเขาใจ
รัฐวิสาหกิจ และสิ่งท่ีรัฐวิสาหกิจเห็นวามีความสําคัญ (รัฐวิสาหกิจจะถูกประเมินตามเกณฑที่
สัมพันธกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธ อิทธิพล และความทาทายของรฐัวิสาหกิจ ซ่ึงแสดงไวใน
บริบทของรฐัวิสาหกิจ)  
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 อาจนําบริบทของรัฐวิสาหกจิมาใชเพื่อประเมินตนเองในระยะแรก ซึง่หากรัฐวิสาหกิจพบวา หัวขอ
ใดมีขอมูลท่ีขัดแยงกัน ไมมขีอมูลหรือมีนอย รัฐวิสาหกจิก็ไมจําเปนตองประเมินตอไป และ
สามารถใชหัวขอเหลานี้ในการวางแผนปฏบิัติการตอไปได 

 
1. ลกัษณะสําคญัของรัฐวิสาหกจิ (Organizational Description):   

จุดประสงค 

หัวขอนี้กลาวถึงคุณลักษณะและความสัมพันธท่ีสําคญัที่สงผลตอลักษณะสภาพแวดลอมของรัฐวสิาหกิจ 
และยังกลาวถงึระบบการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การกําหนดสภาพของ
รัฐวิสาหกิจและสําหรับการตอบขอกําหนดของเกณฑในหมวด 1-7 

 
การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล:   
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฎิบัติภารกจิทางธรุกจิของรัฐวิสาหกิจ และความสัมพันธท่ีสําคญักับ

ลูกคา ผูรับบรกิาร ผูสงมอบ คูคา และผูมีสวนไดสวนเสยี โดยตอบคําถามตอไปนี ้

ก. สภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกจิ (Organizational Environment) 
(1)  รัฐวิสาหกิจมภีารกิจอะไรบาง และมีผลิตภัณฑและบริการหลักตามภารกจิดังกลาวอะไรบาง 

กลไกทีร่ัฐวิสาหกิจใชในการสงมอบผลิตภณัฑและบรกิารใหแกลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสียคือ
อะไร 

(2)  วัฒนธรรมองคกรคืออะไร จุดประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของรัฐวิสาหกิจที่ได
ประกาศไวคืออะไร 

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเปนอยางไร มีการจําแนกบคุลากรหรือพนักงานออกเปนกลุมและ
ประเภทอยางไร กลุมเหลานีมี้ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง มีการศึกษา
ระดับใด ความหลากหลายของบุคลากรและภาระงานในรัฐวิสาหกิจ กลุมที่จดัตั้งใหทําหนาที่
ตอรองกับรัฐวสิาหกิจ ผลประโยชนสําคญั และขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยมี
อะไรบาง 

(4)  รัฐวิสาหกิจมีอาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและอุปกรณที่สําคัญอะไรบาง 
(5) รัฐวิสาหกิจดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับอะไรบาง กฎระเบียบ

ขอบังคับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนดเกีย่วกับการรับรองระบบงาน การ
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รับรอง หรือขอกําหนดดานการจดทะเบียน มาตรฐานอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวของ และกฎระเบยีบ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การเงิน และผลติภัณฑ ที่บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจมีอะไรบาง 

 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships) 
(1)  โครงสรางองคกร และระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกจิเปนอยางไร ความสัมพันธดานการ

กํากับดแูลและการรายงานระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่
กํากับดแูลเปนอยางไร (*)  

(2)  กลุมลูกคาและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาดทีส่ําคัญของรัฐวสิาหกิจภายใตภารกิจหลกั
คืออะไร (*) กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบางเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ 
บริการ และการปฏิบัติการ ความแตกตางในความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมี
อะไรบาง 

(3)  ประเภทของผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ และตัวแทนจําหนายที่สําคัญท่ีสุดภายใตหลักคือใคร 
บทบาทของผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ และผูจัดจําหนายในระบบงาน กระบวนการผลิต และ
การสงมอบผลติภัณฑและบรกิารที่สําคญัคอือะไร พวกเขามีบทบาทอยางไรในกระบวนการสราง
นวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ ความตองการทีสํ่าคัญที่สุดของหวงโซอุปทาน(Supply Chain) ของ
รัฐวิสาหกิจคืออะไร 

(4)  ความสัมพันธในลกัษณะการเปนคูคากับผูสงมอบและกบัลูกคาที่สําคญัของรฐัวิสาหกิจ รวมทั้ง
กลไกการส่ือสารระหวางกันภายใตภารกจิหลักเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ :   
1  ผลิตภัณฑและบริการหลักของรฐัวิสาหกิจ [1.ก (1)] ใหนบัรวมผลิตภัณฑและบริการหลักของหนวยธุรกิจท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนใหญดวย 

ในขณะที่รฐัวิสาหกิจบางแหงมีผลิตภณัฑและบริการ  อาจอยูในรูปแบบของโปรแกรม หรอืโครงการ และบริการก็ได 
2 กลไกในการสงมอบผลิตภัณฑและบรกิารใหลูกคา [1.ก (1)] อาจสงมอบโดยตรง หรือผานตัวแทนจาํหนาย ผูจัดจําหนาย คูความรวมมือ หรอื

ชองทางผานคูคา 
3  ลูกคา [1.ก (1)] หมายถึงผูใชและผูท่ีคาดวาจะใชผลิตภณัฑ โปรแกรม และบริการ  
4 กลุมบุคลากรหรือกลุมพนักงานและสวนของบุคลากร (รวมถึงกลุมท่ีทําหนาท่ีเจรจาตอรองตางๆ) [1.ก (3) ] อาจจดัแบงตามประเภทของการ

จางงาน หรือความสัมพนัธดานการรายงานตามสญัญาจาง ทําเลที่ต้ัง การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย สภาพแวดลอมในการทาํงาน 
นโยบายทีใ่หความสําคญัตอครอบครวัพนักงาน หรือปจจยัอืน่ๆ 

5  มาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวของ [1.ก (5)] อาจรวมถึงจรรยาบรรณและคูมอืนโยบายในอุตสาหกรรมนัน้ๆ และแนวปฏิบัตติามนโยบาย คาํ
วา “อุตสาหกรรม” ที่ใชในเกณฑ หมายถึง สวนอุตสาหกรรมซึ่งรัฐวิสาหกิจดําเนนิการอยู  

6 ความสัมพนัธดานการกาํกับดแูลและการรายงาน [1.ข (1)] อาจรวมถงึความสัมพนัธกับหนวยงานราชการหลัก มูลนิธิ หรือแหลงเงนิทุนอืน่ๆ 
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7 สวนตลาด [1.ข (2)] อาจแบงตามสายหรือคุณสมบัตพิิเศษของผลิตภัณฑหรอืบริการ ภูมิศาสตร ชองทางการจัดจาํหนาย ขนาดธุรกิจ หรือ
ปจจัยอืน่ๆ ท่ีสําคญัตอรัฐวิสาหกิจในการจาํแนกคณุลักษณะของตลาดทีเ่กี่ยวของ 

8  ความตองการของกลุมลูกคา [1.ข (2)] อาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลา ระดบัของเสียต่าํ ความปลอดภัย การปองกันภัย การใหสวนลด การ
ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส การตอบสนองอยางรวดเร็ว และการบริการหลังการขาย พฤติกรรมทีแ่สดงถึงความรับผดิชอบตอสังคม สวนความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อาจรวมถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรการพฒันารฐัวิสาหกิจ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ และการแสดง
บทบาทในการพฒันาประเทศในดานตางๆ อาทิ ความสามารถในการแขงขนั การประสานกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม เปนตน 

9  กลไกการสื่อสารตางๆ [1.ข (4)] ควรเปนลักษณะสองทิศทาง และอาจกระทาํในลักษณะของการพบปะโดยตรง อีเมล การติดตอผานเวบ 
หรือทางโทรศพัท รัฐวิสาหกิจอาจเปลีย่นแปลงกลไกเหลานี้ตามการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด ลูกคา หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• การใชคาํตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พนัธกิจ” และ “คานิยม” มีความแตกตางกนัไปตามแตละรฐัวิสาหกิจ บางรฐัวิสาหกิจอาจไม
ใชคาํเหลานีเ้ลยหรอืใชหลายคํา อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกจิควรมคีวามเขาใจที่ชัดเจนถึงสิง่ที่มีความสาํคัญยิ่งตอรฐัวิสาหกิจ เหตุผลของการดาํรงอยูของ
รัฐวิสาหกิจ และจุดท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหรฐัวิสาหกิจกาวไปถึงในอนาคต ความชัดเจนในเรื่องนี้จะทาํใหรฐัวิสาหกิจตัดสนิใจเชิงกลยุทธที่มี
ผลตออนาคตของรฐัวิสาหกิจ และนาํการตัดสินใจนัน้ไปปฏิบัติ 

• สภาพแวดลอมดานกฎระเบยีบขอบังคบัท่ีรัฐวิสาหกิจปฏบัิติสงผลใหมีขอกาํหนด และสงผลกระทบตอวิธีการดาํเนนิงานของรฐัวิสาหกจิ 
ความเขาใจในสภาพแวดลอมเปนส่ิงสาํคญัในการตัดสนิใจในดานการปฏิบัตกิารและในเชิงกลยทุธที่มีประสิทธิผล นอกจากนัน้ ยังทําใหรฐัวิสาหกิจ
บงบอกไดวารัฐวิสาหกิจไดดาํเนนิการตามขอกําหนดขัน้ต่ําของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับท่ีมีผลบังคับใชตอรัฐวิสาหกิจ หรอืดําเนนิการได
ดีกวาขอกําหนดขัน้ต่ํา ซึ่งเปนส่ิงท่ีรัฐวสิาหกิจนาํถือปฏิบัติ 

• รัฐวิสาหกิจที่ดีมีระบบธรรมาภิบาลที่กําหนดไวเปนอยางดีโดยมีความสัมพนัธในแงการรายงานระหวางกนัอยางชัดเจน ดังนัน้ จึงเปนส่ิง
สําคญัในการแจกแจงอยางชัดเจนวา หนาท่ีใดตองดาํเนนิการโดยผูบริหารระดับสูง และโดยคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและองคกรกํากับดูแล (ถาม)ี 
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจมักเปนประเดน็พจิารณาที่สําคัญในโครงสรางระบบธรรมาภิบาล 

• ในรฐัวิสาหกิจที่ตองพึ่งพาผูสงมอบ ผูสงมอบจะมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการตางๆ ที่สําคัญในการดาํเนนิธรุกิจ และในการ
รักษาหรอืทาํใหมีความไดเปรยีบเชิงแขงขนัอยางยั่งยนืของรัฐวิสาหกิจ ความตองการของหวงโซอุปทานอาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลาหรือ
ทันเวลา ความยืดหยุน จํานวนพนักงานที่ผันแปร ขีดความสามารถในการวิจยัและออกแบบ รวมทั้งการผลิตหรือบริการตามความตองการของลูกคา
เฉพาะราย 
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2. ความทาทายตอรัฐวิสาหกจิ (Organizational Challenges):   

จุดประสงค 

หัวขอนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน(ความทาทายเชิงยุทธศาสตร)ท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนนิงานอยู 
และความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญที่รัฐวสิาหกิจเผชญิ และยังกลาวถงึแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและการเรียนรูของรัฐวิสาหกิจ จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การทําความเขาใจความทาทายที่สําคัญ
ของรัฐวิสาหกจิ และระบบในการรกัษาความไดเปรียบเชงิแขงขันอยางยั่งยืน 

 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล:  
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขนั ความทาทาย และความไดเปรยีบเชิงกลยุทธท่ีสําคญั และ

ระบบการปรบัปรุงผลการดาํเนินการของรัฐวิสาหกิจ โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 
(1)  รัฐวิสาหกิจอยูในสถานะใด(Competitive Position)ในการแขงขัน ณ ระดับตางๆ (อาท ิ

ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก) ขนาดและการเติบโตของรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปรยีบเทียบกับองคกร
ในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดยีวกัน รวมท้ังจํานวนและประเภทของคูแขง/คูเทียบเปนอยางไรใน
ระดับการแขงขันดังกลาว 

(2)  ปจจัยหลกัที่ทาํใหรัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเทียบในระดับการ
แขงขันขางตนคืออะไร การเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญท่ีเกิดขึน้ซึ่งมีผลตอสถานะการแขงขันของ
รัฐวิสาหกิจคืออะไรบาง รวมถึงโอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือมีอะไรบาง 
(*) 

(3)  แหลงขอมูลเชงิเปรยีบเทียบและเชิงแขงขนัที่สําคัญในอุตสาหกรรมเดยีวกันมีอะไรบาง 
แหลงขอมูลเชงิเปรยีบเทียบท่ีสําคัญจากอตุสาหกรรมอืน่มีอะไรบาง และอะไรเปนขอจํากัด (ถา
มี) ในการหาขอมูลเหลานัน้ (*) 

 

ข. บรบิทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 
ภายใตภารกจิหลักขางตน มคีวามทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญดานธุรกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจอะไรบางในระดับการแขงขันขางตน ความทา
ทายเชิงกลยุทธที่สําคัญที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Performance Improvement System) 
รัฐวิสาหกิจมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานใดบาง โดยรวมทั้งระบบการประเมนิผลและการ
เรยีนรู(กระบวนการเรียนรู)ของรัฐวิสาหกิจ 

 
หมายเหตุ :  
1  ระดับการแขงขัน ” [2.ก (1)] หมายถึง สภาพการดาํเนนิธรุกิจท่ีรัฐวิสาหกิจมีธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยจัดแบงตามสภาพพืน้ที่ทางภูมิศาสตร อาทิ 

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต หรือระดับโลก 
2 คําวา “ปจจัยหลัก” [2.ก (2)] อาจรวมถงึสิ่งท่ีสรางความแตกตางทางธุรกิจ เชน การเปนผูนาํดานราคา การใหบริการออกแบบ อัตราของการ

สรางนวัตกรรม ทาํเลที่ต้ังท่ีใกลกับลูกคา ความสามารถในการเขาถึง รวมถึงการรับประกนัและทางเลอืกดานผลิตภัณฑ  
3  ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบ (2. ข) อาจเกีย่วของกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ การดําเนนิงาน อุตสาหกรรม โลกาภิวฒัน หวงโซ

คุณคา และบคุลากร  
4  การปรับปรุงผลการดาํเนนิการ (2.ค) เปนมิติการตรวจประเมนิมิติหนึ่งทีใ่ชในระบบการใหคะแนนเพือ่ประเมนิระดับการพฒันาของ

แนวทางและการถายทอดเพื่อนาํไปปฏบิัติ คําถามนี้มุงหวงัที่จะชวยใหรัฐวิสาหกิจและผูตรวจประเมนิ กําหนดบรบิทโดยรวมของแนวทางที่
จะใชในการปรับปรุงผลการดาํเนนิงาน แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการอาจรวมถึงการใช (EVM), Lean Enterprise System, Six 
Sigma, มาตรฐาน ISO 9000:2000 หรอืเครื่องมืออ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนการ 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• ความรูในเรื่องจุดเดน จุดเปราะบาง และโอกาสในการปรบัปรุงและการเติบโตของรัฐวิสาหกิจ มีความจาํเปนอยางยิ่งตอความสาํเร็จและ
ความยั่งยนืของธุรกิจ ดวยความรูนี ้รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนด 

o ผลิตภัณฑ บริการ โปรแกรมทีน่าํเสนอ กระบวนการ สมรรถนะ และปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนนิการ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของรฐัวิสาหกิจ 

o ส่ิงท่ีทําใหรฐัวิสาหกิจแตกตางจากคูแขง 
o ส่ิงท่ีชวยใหรัฐวิสาหกิจรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันไดอยางยั่งยนื 

• ความเขาใจวาใครเปนคูแขง มีจาํนวนก่ีราย และคุณลักษณะที่สําคัญของคูแขง เปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่งในการกาํหนดวาอะไรเปนความ
ไดเปรยีบเชิงแขงขนัของรฐัวิสาหกิจในอุตสาหกรรมและตลาด รัฐวิสาหกิจทีด่ีมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในสภาพแวดลอมดานการแขงขันในปจจุบนั 
รวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการผลดาํเนนิการประจาํวนั และปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผลการดาํเนนิการในอนาคต 

• แหลงขอมูลเชิงเปรยีบเทียบและเชิงแขงขันอาจรวมถึงวารสารของอุตสาหกรรมและสิ่งตพีิมพอืน่ กิจกรรมการจัดระดับเทียบเคยีง รายงาน
ประจาํปของบริษัทมหาชนและองคกรมหาชน การประชมุ (Conference) เครอืขายในทองถ่ิน และสมาคมการคาตางๆ  

• การดาํเนนิงานของรัฐวิสาหกิจในตลาดที่มีการแขงขนัสูงเชนในปจจุบนั หมายความวา รัฐวิสาหกิจกําลังเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธ
หลายประการที่สงผลตอความสามารถในการรักษาระดบัผลการดาํเนนิการและตาํแหนงในการแขงขนัของรฐัวิสาหกิจ ความทาทายเหลานี ้อาจ
รวมถึงตนทุนการดาํเนนิงาน (เชน วสัดุ แรงงาน หรอืสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร) การขยายหรอืหดตัวของตลาด การควบรวมหรือครอบครองกิจการทั้ง
โดยรัฐวิสาหกิจและโดยคูแขง สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความผนัผวนของอุปสงคและเศรษฐกิจขาลงทั้งระดับทองถิ่นและระดับโลก วงจรธรรมชาติ
ของอุตสาหกรรม การนาํเสนอผลิตภณัฑหรือบริการใหมหรือทดแทนซึ่งอาจเกิดจากการฉีกแนวของเทคโนโลย ีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลนัดาน
เทคโนโลย ีหรือการมีคูแขงใหมเขาสูตลาด นอกจากนี ้รัฐวิสาหกิจอาจเผชิญกับความทาทายทีเ่กี่ยวกับการสรรหา วาจาง และรักษาบคุลากรที่มี
คุณภาพไว 
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• ความทาทายที่มคีวามสาํคญัอยางตอรฐัวิสาหกิจ คือ การไมไดเตรยีมการในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยอียางฉีกแนว ซึ่งคุกคามตอ
ตําแหนงในการแขงขันหรือตลาดของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางเฉียบพลนัดังกลาว เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล
ท่ีมาแทนที่เครื่องพมิพดีด โทรศพัทมือถือที่ทาทายโทรศพัทบานและ 

• โทรศพัทสาธารณะ เครือ่งโทรสารทีแ่ยงธุรกิจจากบริการสงเอกสารขามคนื และจดหมายอเิล็กทรอนิกสท่ีทาทายวธิีการติดตอตางๆ ทุก
ประเภท ปจจุบัน รัฐวิสาหกิจตองตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมอยางสม่าํเสมอ เพื่อคนพบความทาทายเหลานัน้ให
เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

• ประเด็นหนึ่งในหลายๆ ประเดน็ท่ีรฐัวสิาหกิจเผชิญอยูในปจจุบัน คือ การจัดการ การใช การประเมนิ และการแลกเปลี่ยนองคความรูของ
รัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง รัฐวิสาหกิจท่ีดีไดใชประโยชนจากสนิทรพัยทางความรูจากบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบ คูความรวมมือ และคูคา ซ่ึง
รวมกันผลักดันใหเกิดการเรยีนรูและการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
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หมวด 1 การนําองคกรรัฐวิสาหกิจ (Leadership - 60 คะแนน) 

 

จุดประสงค  

หมวดการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ กลาวถึง วธิีการทีผู่บริหารระดับสูงชี้นําและทําใหรฐัวสิาหกิจยั่งยืน การ
กําหนดวิสัยทัศน คานิยม และการคาดหวงัผลการดําเนนิการของรัฐวสิาหกิจ โดยใหความสําคัญกับวธิีการที่
ผูบริหารระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร การพัฒนาผูบริหารในอนาคต การวดัผลการดาํเนินงานในระดับ
รัฐวิสาหกิจ และการสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีจรยิธรรมและผลการดําเนินการที่ดี หมวดนี้
ยังรวมถึงระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกจิ และวิธกีารที่ทําใหม่ันใจวามีพฤติกรรมที่มีจรยิธรรมและมวีธิี
ปฏิบัติที่แสดงถึงการเปนองคกรที่ดใีนสังคม 

หัวขอการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ เปนการประเมินวาผูบริหาระะดับสูงของรัฐวิสาหกิจมวีิธกีารใดบางใน
การกําหนดทศิทางและทําใหรัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยนื รวมทั้งประเมนิระบบธรรมาภิบาลของรัฐวสิาหกิจ 
รวมทั้งความรบัผิดชอบตอประเทศและสังคม 

 

1.1   การนําทิศทางรัฐวิสาหกจิโดยผูบริหารระดับสูง (Senior Leadership)                    กระบวนการ    
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญของความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง และยังตรวจประเมิน
วิธีการทีผู่บริหารระดับสูงกําหนดและสื่อสารวิสัยทศัน คานิยมของรฐัวิสาหกจิ และปฏิบติัตามคานิยมนั้น
อยางไรหัวขอนี้มุงเนนที่การปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูงในการสรางและรักษาใหรัฐวสิาหกิจมีผลการ
ดําเนินการที่ดีอยางยั่งยืนดวยการมุงเนนธุรกิจและลูกคา (และการมีระบบธรรมาภิบาลภายในองคกรที่ดี) 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 

ใหอธิบายวิธกีารซึ่งผูบริหารระดับสูงใชในการนําทิศทาง เพ่ือทําใหรัฐวสิาหกิจมีความยั่งยืน รวมทั้ง
อธิบายการดําเนินการทีผู่บรหิารระดับสูงสื่อสารกับพนกังาน และกระตุนใหมผีลการดําเนินงานที่ดี โดยตอบ
คําถามตอไปนี ้
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ก. วิสัยทัศนและคานยิม 
(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกําหนดวิสัยทศันและคานยิมสําหรับภารกิจหลักของ

รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการถายทอดวิสัยทัศนและคานยิม โดยผาน
ระบบการนําองคกรไปยังพนกังาน ผูสงมอบและคูคาที่สําคัญ ลูกคา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
อื่นๆ (*) เพ่ือนําไปปฏิบัต ิผูบริหารระดับสูงมีการปฏิบัติอยางไรที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยม
ของรัฐวิสาหกจิ 

(2) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมและบังคับให
มีพฤติกรรมทีป่ฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และทําใหบรรลผุล 

(3) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางรฐัวิสาหกิจใหเปนองคกรที่มีความยั่งยืน 
ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ การบรรลุพนัธกจิและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ นวัตกรรม การเปนผูนําทีพ่รอม
แขงขันหรือการเปนผูนําท่ีเปนแบบอยางดานผลการดําเนนิการ และความคลองตัวของ
รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการเรียนรูทัง้
ในระดบัรฐัวิสาหกิจและบุคลากร ผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมโดยตรงอยางไรในการวางแผน
สืบทอดตําแหนง และการพฒันาผูนําในอนาคตของรัฐวสิาหกิจ  

 
ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกจิ 

(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และการสรางความผูกพนักับพนกังานทุกคน
ทั่วท้ังองคกร ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการส่ือสารท่ี
ตรงไปตรงมาและเปนไปในลักษณะสองทิศทางทั่วท้ังองคกร  ผูบริหารระดับสูงดําเนนิการ
อยางไรในการสื่อสารการตดัสินใจท่ีสําคัญ ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทอยางจริงจังในเรื่องการให
รางวลัและการยกยองชมเชยบุคลากรอยางไร เพื่อเสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ด ีรวมทั้ง
การมุงเนนลูกคา ผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดเสีย รวมทัง้การดําเนนิธรุกิจ และการบรรลภุารกิจ  

(2)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการทําใหเกิดการมุงเนนการปฏบัิติการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงผลการดําเนนิการ และบรรลวุิสัยทัศน ผูบริหารระดับสูง
ทบทวนตวัวดัอะไรเปนประจําเพื่อทําใหทราบถึงสิ่งที่ตองดําเนินการ ในการคาดคะเนผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนัน้ ผูบริหารระดับสูงคํานึงถึงการมุงเนนการสรางคณุคาและทําใหเกิด
ความสมดุลของคุณคาระหวางลกูคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนอยางไร 
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หมายเหต ุ
1  ผูบริหารระดับสูงไดแก ผูบริหารสูงสุดของรฐัวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสงูที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด รวมท้ังความสัมพนัธ

ระหวางผูบรหิารเหลานี ้
2 วิสัยทัศนขององคกร [1.1 ก (1)] ควรเปนตัวกาํหนดบริบทของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 

2.2 โดยมีการใชขอมูลหลักประกอบในการกาํหนดทิศทางของรฐัวิสาหกิจ อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล กรอบ
ยุทธศาสตรการพฒันารัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ แนวนโยบายของผูถือหุน  

3 องคกรท่ีมีความยั่งยืน [1.1 ก (3)] เปนองคกรท่ีสามารถตอบสนองตอความจาํเปนทางธุรกิจในปจจุบัน รวมทั้งมีความคลองตัวและการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธท่ีทําใหองคกรมีความพรอมตอสภาพแวดลอมทางธรุกิจและตลาดในอนาคต ในทีน่ีแ้นวคดิเรื่องนวัตกรรม รวมถึง
นวัตกรรมทั้งดานเทคโนโลยแีละการบริหารองคกรท่ีจะทําใหรัฐวิสาหกิจประสบความสาํเร็จในอนาคต รัฐวิสาหกิจที่มีความยั่งยนื ตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยสาํหรับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสยีอืน่ 

4 การมุงเนนที่การปฏิบัติการ [1.1 ข (2)] ตองคาํนึงถึงบุคลากร ระบบงาน และสินทรพัยท่ีจับตองได (Hard Assets) ของรฐัวิสาหกิจ รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภาพที่ดําเนนิการอยู ซึ่งอาจบรรลไุดโดยการลดของเสียหรือลดรอบเวลา และอาจใชเทคนิคตางๆ อาทิเชน EVM, BSC, Six 
Sigma, Lean และการปฏิบัติการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรฐัวิสาหกิจ 

5  ผลลัพธการดาํเนนิการของรัฐวิสาหกจิควรรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.6 
 

คําอธิบายเกณฑ 
• จุดมุงเนนของหัวขอนี ้คือ บทบาทสาํคัญของผูบรหิารระดับสูงในการกาํหนดคานยิมและทิศทางสําหรับภารกิจหลกั การสื่อสาร การสราง

คุณคาและทาํใหเกดิความสมดุลของคณุคาระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และการทาํใหเกดิการมุงเนนของรฐัวิสาหกิจในการปฏบิัติการตางๆ 
ความสาํเร็จของรัฐวิสาหกิจตองอาศัยการมุงเนนอนาคต และความมุงมัน่ตอท้ังการปรับปรุงนวตักรรมและความยัง่ยืนของรัฐวิสาหกจิเปนสาํคัญ ซึ่ง
ตองอาศยัการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการใหอาํนาจในการตัดสนิใจ ความคลองตัว และการเรียนรู 

• ในรฐัวิสาหกิจที่ไดรับความเชื่อถือสูง ผูบริหารระดับสูงมคีวามมุงมัน่ในการพฒันาผูบรหิารในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังการใหรางวัล
และยกยองชมเชยในการอุทิศตนของบุคลากร รวมถึงการมีสวนรวมโดยตรงในการพฒันาผูบรหิารในอนาคต การวางแผนสืบทอดตาํแหนง และมี
สวนรวมในโอกาสตางๆ ท่ีมีการยกยองชมเชยบุคลากร และในงานเลี้ยงแสดงความยนิดขีองบุคลากร กิจกรรมการพฒันาผูบรหิารในอนาคตอาจ
รวมถึงการสอนและการแนะนาํอยางใกลชิด หรือการมีสวนรวมในหลักสูตรการพฒันาผูบรหิาร 
 
 
1.2    ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอประเทศชาตแิละสังคม (Governance and 

National Responsibility)                                                                                        
กระบวนการ   
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง:  

หัวขอนี้ตรวจประเมินแงมุมท่ีสําคัญของระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ และยังตรวจประเมินวิธีการ
แสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และทําใหม่ันใจวาทุกคนในรฐัวสิาหกิจไดปฏบิัตติามกฎหมายและ
จริยธรรม รวมทั้งการเปนองคกรที่ดีในสังคม 
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การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 
ใหอธิบายระบบธรรมภิบาลของรัฐวิสาหกจิ และอธิบายการดําเนนิการเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ

ประเทศชาติและสังคม และทําใหม่ันใจวารัฐวิสาหกิจแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มจีรยิธรรมและเปนองคกรที่ดใีน
สังคม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

 

ก. ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
(1) รัฐวิสาหกิจทบทวนและทําใหประสบความสําเร็จอยางไรเกี่ยวกับปจจัยสําคัญเหลานี้ในระบบ

ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
 บทบาท การปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ความรับผิดชอบตอการจัดการของผูบริหารระดับสูง 
 ความรับผิดชอบดานการเงนิ 
 ความโปรงใสในการปฏิบัตกิาร รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ และ
นโยบายในการเปดเผยตอคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ (*) 

 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอิสระ 
 การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและผูถือหุน (*) 

(2)  รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง
ผูบริหารสูงสุด รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดาํเนินการของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (*) ผูบริหารระดบัสูงและคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจใชผลการทบทวน
ผลการดําเนินการเหลานี้ไปพัฒนาตอและปรับปรุงประสิทธิผลของการนําองคกรของผูบริหาร
แตละคนและของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบการนําองคกรตอไปอยางไร (*) 

 

ข. พฤตกิรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและมจีริยธรรม  
(1) รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในกรณีทีผ่ลติภัณฑ บริการ และการปฏบิัติการมผีลกระทบในเชิง

ลบตอสังคม รฐัวิสาหกิจไดคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑ 
บริการ และการปฏิบัติการ ท้ังในปจจบุันและในอนาคตอยางไร รัฐวิสาหกิจมีการเตรียมการเชิง
รุกในประเด็นดังกลาว รวมถงึการใชกระบวนการทีใ่ชทรพัยากรอยางคุมคาและรกัษา
สิ่งแวดลอมอยางไร (*) รัฐวสิาหกิจมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคท่ีสําคัญอะไร เพื่อให
เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดหรือดีกวา และรฐัวิสาหกิจมีกระบวนการ 
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ตัววดั และเปาประสงคที่สําคัญอะไรเพื่อการจดัการความเสี่ยงที่เกีย่วของกับผลิตภณัฑ บริการ 
และการปฏิบตัิการขององคกร 

(2)  รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการสงเสรมิและทําใหมัน่ใจวามีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในการ
ปฏิสัมพันธทกุกรณ ีมีกระบวนการ และตวัวดัหรือดัชนช้ีีวัดที่สําคัญอะไรที่สงเสริมและตรวจ
ติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในโครงสรางธรรมาภิบาล และท่ัวท้ังรฐัวิสาหกิจ รวมถึงการ
ปฏิสัมพันธกบัลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน รฐัวิสาหกิจมีวธิกีารอยางไรในการตรวจ
ติดตามและดําเนินการตอพฤติกรรมท่ีฝาฝนจรยิธรรม 

 
ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชมุชนที่สําคญั (CSR) 

(1) รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ที่สัมพันธกับ
ธุรกิจของรัฐวสิาหกิจ รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ 
ประเด็นการพฒันาประเทศทั้งทางตรงและทางออม  รวมทั้งดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางไร
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้น ผูนําระดับสูงแสดงบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางไร 

(2) รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนท่ีสําคัญตอ
รัฐวิสาหกิจอยางจริงจัง รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการระบุชุมชนทีส่ําคัญตอรัฐวสิาหกิจ และ
ใหรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและสนับสนุนชมุชนน้ันๆ ใหระบุชุมชนดังกลาว ผูนําระดบัสูงรวมมือ
กับบุคลากรในการพัฒนาชมุชนนั้นอยางไร 

 
หมายเหตุ 

1 บทบาทของคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิ [1.2 ก (1)] พิจารณาจากการแสดงออกถึงบทบาทและการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

รวมท้ังการพฒันาตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑการประเมนิบทบาทคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
2  ควรรวมความโปรงใสในการปฏิบัติการของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ [1.2 ก (1)] ไวในกระบวนการควบคุมภายในของระบบธรรมาภิบาล   
3 การประเมนิผลการดําเนนิการของการนาํองคกร [1.2 ก (2)] สามารถใชขอมูลที่ไดจากการประเมนิโดยผูรวมงานและผลการทบทวนผลการ

ดําเนนิการของผูบรหิารอยางเปนทางการ (5.1.ข.) รวมทั้งใชขอมูลปอนกลับและผลสาํรวจของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ๆ ท่ีทํา
อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ  

4 ตัววัดหรอืดัชนีชี้วดัของพฤติกรรมทีมี่จริยธรรม [1.2 ข (2)] อาจรวมถึงอัตราสวนของกรรมการอิสระของรัฐวิสาหกิจ ตัววัดท่ีแสดง
ความสัมพนัธระหวางรัฐวิสาหกิจกับผูถือหุนและผูไมไดถือหุน การรายงานกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมและการตอบสนองตอกรณีเหลานัน้ 
ผลสํารวจความคิดเหน็ของบคุลากรตอจริยธรรมขององคกร การใชสายดวนขอมูลจรยิธรรม รวมทั้งผลการทบทวนและการตรวจสอบดาน
จริยธรรม ซ่ึงอาจรวมถึงหลักฐานวามนีโยบาย การฝกอบรมบุคลากร และระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนและการใช
เงินกองทนุอยางเหมาะสม  
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5 การสนับสนนุการพฒันาประเทศ [1.2 ค (1)] หมายถึง การแสดงบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ดานใดดานหนึ่งเทาทีร่ัฐวิสาหกิจเกี่ยวของ สวนผลลพัธของผลดําเนนิการที่เกี่ยวกับการสนับสนนุการพฒันาประเทศ ควรรายงานในหัวขอ 
7.6 

 6 ควรนาํเรื่องความรบัผิดชอบตอสังคมในประเดน็ที่มีความสําคญัอยางยิ่งตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจไปประกอบในการจัดทํากลยทุธ 
(หัวขอ 2.1) และในการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) ดวย ควรรายงานผลลัพธที่สําคัญ เชน ผลการปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบังคับและ
กฎหมาย การปรับปรุงสิ่งแวดลอมโดยใช Green Technology หรอืวิธีอืน่ๆ หรือกิจกรรมการอนรุักษไวในหัวขอผลลัพธดานการนาํองคกร
รัฐวิสาหกิจ (หัวขอ 7.6) 

7  การสนับสนนุชมุชนในดานตางๆ ท่ีรายงานไวในประเดน็พิจารณา [1.2 ค (2)] อาจรวมถึงความพยายามในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนทองถิน่ในดานการใหการบริการ การศึกษา และสขุอนามัย ดานสิ่งแวดลอม รวมถึงกิจกรรมความรวมมือที่จะรักษาสภาพแวดลอม
และทรพัยากรธรรมชาติ และดานการสงเสริมงานชางฝมือ ธุรกิจ หรือสมาคมวิชาชพีตางๆ 

8  หัวขอ 1.2 ไมครอบคลุมถึงสุขอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากร จึงควรอธิบายเรื่องนีใ้นหวัขอ 5.2 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• ขอกําหนดเกีย่วกับธรรมาภิบาลของรฐัวิสาหกิจนัน้ จะเนนถึงความจาํเปนท่ีรัฐวิสาหกิจจะตองมีคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจหรือที่ปรกึษาดาน
ธรรมาภิบาลทีส่าํนกึรับผิดชอบ มีความรูความเขาใจ และรับผิดชอบในผลทีเ่กิดขึ้น มีการสงเสรมิใหมีการกาํกับดูแลที่ดี และสนับสนนุให
คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมปีระสิทธิผล โดยคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจควรตระหนักถึงบทบาท 
หนาที่ โดยเฉพาะการกําหนดใหมีทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย การดําเนนิงานที่สําคญัของรฐัวิสาหกิจ การดูแลติดตามผลการดาํเนนิงาน
และสนับสนนุ แกไข ปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งการสรางความมัน่ใจในความพอเพยีงของระบบงานที่สําคัญและจําเปน ไดแก ระบบการบรหิาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศ และระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล เปนตน 
นอกจากนัน้ มีการใหความสาํคัญตอการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในรูปแบบตางๆ และสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ดดี
ยิ่งขึน้ เชน การเขารบัการอบรม สัมมนา ดูงานในเรื่องท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ การปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคและ
ขอจาํกัดตางๆ รวมถึงการสะทอนผลการปฏิบัติงาน ที่ผานมาโดยใชวิธีการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ  

• ในการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคญั  ) รวมผูถือหุน( ของรัฐวิสาหกิจที่อยูในตลาดหลักทรพัย และที่ไมอยูในตลาด
หลักทรพัย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีอิสระในการทําหนาที่ทบทวนและตรวจสอบรัฐวสิาหกิจ และยังมีหนาที่ในการตรวจติดตามผลการ
ดําเนนิการของผูบรหิารสูงสุด 

• คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจมีบทบาทในการดแูลตดิตามผลการดาํเนนิงานทั้งระยะสัน้และระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดใหมีระบบ
และการรายงานผลการดาํเนนิงานทั้งดานการเงนิและที่ไมใชการเงนิที่สําคญัอยางสม่าํเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการ
ตางๆ เพื่อมอบอาํนาจที่เหมาะสม ในการชวยเหลือ สนับสนนุการทาํงานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สาํคญั 
รวมถึงคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

• คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็หรือมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกรฐัวิสาหกิจในที่ประชุม
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสวนของวาระเพือ่พิจารณา และวาระเพื่อทราบเฉพาะการดาํเนนิงานที่สําคญัของรฐัวิสาหกิจ เชน การ
ดําเนนิงานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย หรอืมีปญหา/อุปสรรค เปนตน 

• รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศดานการเงนิ และมใิชการเงินที่สําคญัขององคกร เชน รายงานประจาํป ขอมูลโครงการ
ลงทุนท่ีสาํคญั การจัดซ้ือจัดจาง การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร การดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐ  ) ถามี (แผนงานที่สําคญั นโยบาย
การกาํกับดูแลกิจการที่ดี ผลการดาํเนนิงานทั้งการเงนิและไมใชการเงนิที่สําคัญ เปนตน ใน Website ของรัฐวิสาหกิจอยางครบถวน ถกูตอง และทนั
กาล 

• การประเมนิผลการดําเนนิการของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ เพื่อหาประเดน็สําคัญท่ีกรรมการควรจะปรับปรุงแกไข และนาํไปสูการ
ดําเนนิการแกไขประเดน็สาํคญัเหลานัน้ ดังนัน้ การประเมินผลการดาํเนนิการของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจควรจะสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่ 



 
ระบบการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

34

ปญหา/อุปสรรค ขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการประเมนิจะพิจารณาถึงวัตถปุระสงคและ
หลักเกณฑของการประเมนิทีร่ะบุไวอยางชัดเจน การดาํเนนิการจริง และการใชประโยชนจากผลการประเมนิตามวัตถุประสงคที่ระบไุว  

o การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจเพื่อใหปฏิบติัหนาท่ีไดดียิ่งขึน้ รวมถึง การเตรียมการ และสราง
ความรูความเขาใจในกิจการของรฐัวิสาหกิจ ท้ังในสวนของกรรมการที่ไดรบัแตงตั้งใหมและคณะกรรมการเดมิทีป่ฏิบัติหนาท่ี
ตอเนือ่ง ซ่ึงการประเมินจะพิจารณาจากกิจกรรมเพื่อการพฒันาความรูความสามารถของคณะกรรมการตางๆ โดยจัดใหมี 
Introduction Program สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม การเขารับ การอบรม สัมมนา การเยีย่มชมการปฏบัิติงานจรงิของ
รัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบ โดยในการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูแกคณะกรรมการทุกทานนัน้ การประเมนิ จะใหความสาํคญัตอ
สาระของกิจกรรมนัน้ๆ โดยพิจารณาจาก เนื้อหาสาระ ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจําเปน และประโยชนที่ไดรับจาก
กิจกรรมนัน้ รวมถงึความหลากหลายของคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและพฒันาความรูความสามารถดังกลาว  

• การประเมนิการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยคณะอนุกรรมการพจิารณาประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกิจการบรหิาร
จัดการองคกรดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

• องคประกอบในการจัดการและปรับปรุงผลการดาํเนนิการ คือ การดาํเนนิการเชิงรุกในดาน 
(1) ความจาํเปนท่ีตองมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
(2)  การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบขอบังคับ 
(3)  ปจจัยเสี่ยงตางๆ   

เพื่อใหม่ันใจวารัฐวสิาหกิจจะมีผลการดําเนนิงานที่ดี รฐัวสิาหกิจตองกําหนดตัววัดหรอืดัชนีชี้วดัท่ีเหมาะสมที่ผูบรหิารระดับสูงใชในการติดตามการ
ทบทวนผลการดาํเนนิการของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจควรไวตอประเดน็ทีส่าธารณชนเปนกังวล ไมวาเรื่องนัน้จะระบไุวในกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับปจจุบนัหรือไมก็ตาม รัฐวิสาหกิจท่ีเปนตัวอยางที่ดีจะมองหาโอกาสในการปฏิบัตใิหเหนือกวาขอกําหนดและมุงเนนความเปนเลิศใน
พฤติกรรมที่ปฏิบัตติามกฎหมายและมจีริยธรรม 

• รัฐวิสาหกิจควรเตรยีมประเดน็ที่สาธารณะกังวล อาจรวมถึงตนทุนของผลิตภัณฑ แผนงาน โปรแกรม และบริการอยางทนัเหตุการณและเทา
เทียมกนั รวมทั้งทศันคติตอรัฐวิสาหกจิในการดแูลรักษาทรพัยากรของสาธารณะ 

• หัวขอนี้กลาวถึงการใชกระบวนการทีใ่ชทรพัยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจรวมถึงการใช Green T echnologies การใช
สารเคมีทีม่นี้าํเปนตัวกลางทดแทนสารเคมอีนัตราย การอนรุักษพลังงาน การใชแหลงพลังงานที่สะอาดกวา หรือการนาํผลผลิตพลอยไดหรือของเสีย
กลับมาใชใหม 

• ความรับผิดชอบตอสังคมมีความหมายมากกวาการมุงเนนทําตามกฎระเบยีบขอบังคับเทานัน้ รัฐวิสาหกิจมีโอกาสในการแสดงบทบาทเปน
องคกรท่ีดใีนสังคม ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการสงเสริมและสนับสนนุพนักงานในการพฒันาสังคมและประเทศ 

• ตัวอยางการมีสวนรวมในการพฒันาสงัคม รวมถึงความรวมมือกับโรงเรยีนและคณะกรรมการโรงเรยีนเพื่อปรับปรุงการศึกษา ความรวมมือ
กับผูใหบริการดานสาธารณสุขเพื่อปรบัปรุงสุขอนามยัของชุมชนทองถิน่ โดยการใหการศึกษาและเปนอาสาสมคัรเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข 
รวมท้ังความรวมมอืในการมีบทบาทในการชักชวนสมาคมชางฝมือ สมาคมธุรกิจ และสมาคมวชิาชพีใหมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน 
การแบงปนวิธีปฏบัิติที่เปนเลิศเพือ่เพิ่มศักยภาพในการแขงขนั การปรับปรงุส่ิงแวดลอม เปนตน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning - 60 คะแนน)  
 
จุดประสงค 

หมวดการวางแผนวิสาหกิจกลาวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธและการวางแผนปฏิบัตกิาร การถายทอดเพื่อ
นําแผนไปปฏบิัติ วิธกีารจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอที่ทาํใหมั่นใจไดวาแผนปฏิบัตกิารจะบรรลผุลสําเร็จ วิธกีาร
ท่ีรัฐวิสาหกิจปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณเปลีย่นแปลงไป และวิธกีารวัดความสําเร็จและรักษาความยั่งยืน 
หมวดนี้เนนวาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาวและสภาพแวดลอมดานการแขงขันเปนประเด็นเชิงกล
ยุทธที่สําคญัซึ่งเปนองคประกอบที่จําเปนในการวางแผนโดยรวมของรฐัวิสาหกิจ 

ในขณะที่หลายองคกรมีความชํานาญในการวางแผนเชิงกลยุทธมากขึน้เรื่อยๆ แตความทาทายที่สําคัญ
ยังคงเปนเรื่องการนําแผนไปปฏิบัต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ตลาดผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจตองมีความ
คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทีไ่มไดคาดคิด เชน เทคโนโลยีท่ีฉีกแนวซ่ึงสามารถสรางความปนปวน
ใหแกตลาดทีแ่มจะเติบโตอยางรวดเรว็แตสามารถคาดการณได หัวขอน้ีแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความจําเปน
ในการมุงเนนทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของรัฐวิสาหกิจ 

ในหมวดการวางแผนวิสาหกจิเปนการตรวจประเมินวารฐัวิสาหกิจจัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) และแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกจิอยางไร รวมทั้งตรวจประเมินการถายทอด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารที่เลือกไวเพือ่นําไปปฏิบัต ิการเปลีย่นแปลงหากสถานการณ
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธกีารวัดผลความกาวหนา 
 
2.1    การกําหนดกลยุทธ (Strategiy Development)  กระบวนการ   (30 

คะแนน) 
 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินวธิีการที่รัฐวิสาหกิจใชในการกําหนดความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
จัดทํากลยุทธและวตัถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตอบสนองความทาทายและเพิ่มความไดเปรียบ เพือ่ทําใหผลการ
ดําเนินการโดยรวม ความสามารถในการแขงขัน และความสําเร็จในอนาคตดียิ่งขึน้ 
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การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 
ใหอธิบายวิธกีารกําหนดความทาทายและความไดเปรยีบเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รวมถงึการ

ดําเนินการกับความทาทายและการสงเสรมิความไดเปรยีบเหลานี้ ใหสรุปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของ
รัฐวิสาหกิจและเปาประสงคที่เกี่ยวของ โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process) 
(1)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดทํากลยุทธเพ่ือตอบสนองตอภารกิจหลัก รวมทัง้ความทา

ทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธในแตละระดับการแขงขัน ข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการ
จัดทํากลยุทธมีอะไรบาง และผูเกี่ยวของที่สําคัญมีใครบาง กระบวนการดังกลาวสามารถระบุจดุ
บอดที่อาจเกดิขึ้นไดอยางไร มีวิธกีารอยางไรในการกําหนดความทาทายเชิงกลยุทธและความ
ไดเปรียบที่อธบิายไวในโครงรางองคกรขอ 2 กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
คืออะไร รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการกําหนดกรอบเวลา และทําใหกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธมีความสอดคลองกับกรอบเวลาดังกลาว 

(2)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาไดนําปจจยัที่สําคัญตอไปนี้มาประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการรวบรวมและวเิคราะหขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรัฐวิสาหกิจ 
 สัญญาณบงชีแ้ตเนิ่นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเทคโนโลย ีตลาด ความนยิมของ
ลูกคา การแขงขัน หรือสภาพแวดลอมดานกฎระเบยีบขอบังคับ 

 ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว 
 ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ 

 
ข. วตัถุประสงคเชิงกลยุทธ 

(1)  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สาํคัญของรฐัวิสาหกิจของภารกิจหลักตางๆ มีอะไรบาง ใหระบุ
แผนงาน/แผนดําเนินการ ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเหลานั้น เปาประสงคท่ีสําคัญที่สุดของ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเหลานั้นมีอะไรบาง 

(2)  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความทาทายและความไดเปรียบเชงิกลยุทธใน
แตละระดับการแขงขันอยางไร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกจิตอบสนองตอโอกาสใน
การสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการ การดําเนินงาน และรูปแบบของธุรกิจอยางไร 
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รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธทําใหเกิดความสมดุล
ระหวางโอกาสกับความทาทายทั้งระยะสัน้และระยะยาว รวมทั้งทําใหเกิดความสมดุลของความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ 
1  คําวา "การจัดทาํกลยุทธ" หมายถึง แนวทางของรฐัวิสาหกิจ (ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) ในการเตรียมการสาํหรับอนาคต การ

จัดทํากลยุทธอาจใชรูปแบบตางๆ ของการพยากรณ การคาดคะเน ทางเลือก สถานการณจาํลอง ความรู (ใหอานหัวขอ 4.2ข. เก่ียวกับความรู
ของรฐัวิสาหกิจ) หรือวิธีการอ่ืนท่ีชวยใหเหน็ภาพในอนาคต เพื่อการตัดสนิใจและการจัดสรรทรพัยากร การจัดทาํกลยุทธ อาจเกี่ยวของกับ
การมีสวนรวมของผูสงมอบ ผูจัดจําหนาย คูคา และลูกคาที่สําคัญ  

 2  คําวา "กลยุทธ" ควรตีความใหครอบคลุมอยางกวางๆ กลยุทธอาจเปนผลมาจากหรือนาํไปสูสิง่ตอไปนี ้เชน ผลิตภัณฑใหม บริการใหม และ
ตลาดใหม แนวทางตางๆ ที่สงผลตอการเพิ่มรายได รวมท้ังการครอบครองกจิการ เงนิอุดหนนุและเงนิบริจาค การขายธรุกิจ การรวมธรุกิจ
และหาพนัธมิตรใหม รวมถึงการสรางความสัมพนัธกับพนักงานใหม กลยทุธของรฐัวิสาหกิจอาจมุงเนนการกาวไปสูการเปนผูสงมอบที่พึง
ประสงคของลูกคา การเปนผูสงมอบในตลาดของลูกคาท่ีสําคญั การเปนผูผลิตท่ีมีตนทนุต่าํ การเปนผูสรางนวัตกรรมในตลาด หรือการเปน
ผูผลิตหรือใหบริการแกลูกคาระดับบน หรือตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย รวมทั้งอาจเปนการมุงตอบสนองความตองการของชมุชน
หรือสาธารณะ  

3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรฐัวิสาหกิจ [2.1 ก (2)] ควรครอบคลุมถึงปจจัยสาํคญัทั้งหมดที่สงผลตอความสาํเร็จในอนาคตของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงปจจัยดังตอไปนี ้(*) ไดแก  

 ความตองการ ความคาดหวัง และโอกาสในดานลูกคาและตลาด 
 โอกาสดานนวัตกรรม และผลการดาํเนนิงานที่เปนแบบอยาง 
 ความสามารถพเิศษของรฐัวิสาหกิจ 
 สภาพแวดลอมดานการแขงขนัและความสามารถของรัฐวสิาหกิจเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงและองคกรในระดับท่ีเปรียบเทยีบกนัได 
 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคญัอืน่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอผลิตภัณฑและบรกิารของ
รัฐวิสาหกิจ และวิธปีฏิบัติการ รวมท้ังอัตราการสรางนวัตกรรม 

 ความจาํเปนดานทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรอืน่ๆ 
 ความสามารถในการใชความหลากหลายใหเปนประโยชน 
 โอกาสในการผันทรพัยากรที่มีอยูไปใชกับผลิตภัณฑ บรกิาร หรือกิจกรรมอืน่ท่ีมีความสําคญักวา 
 ความเสี่ยงในดานการเงนิ สังคม จริยธรรม กฎระเบยีบขอบังคับ เทคโนโลย ีและความเสีย่งอืน่ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
 ความสามารถในการปองกันและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภยัพิบัตทิางธรรมชาติ และอื่นๆ  
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือระดับโลก 
 ความจาํเปน จุดแขง็ และจุดออนของคูคาและหวงโซอุปทาน 
 การเปล่ียนแปลงขององคกรแม 
 ปจจัยอืน่ๆ เฉพาะรฐัวิสาหกิจ 

4  ความสามารถของรฐัวิสาหกิจในการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ [2.1 ก (2)] ควรคาํนึงถึงความสามารถในการระดมทรพัยากรและความรูท่ี
จําเปน และความคลองตัวของรฐัวิสาหกิจตามแผนสาํรอง หรือกรณีท่ีสถานการณสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบัติการตามแผน
ใหมหรือแผนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5   วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตอบสนองความทาทายและความไดเปรยีบท่ีสาํคัญ [2.1 ข (2)] อาจรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว การผลิตหรือ
ใหบริการตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย การใชสถานทีร่วมกับลูกคาหลักหรือคูคา ขดีความสามารถและอตัรากําลังของบคุลากร การ
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รวมทุน การผลิตในลักษณะ Virtual Manufacturing นวตักรรมทีพ่ฒันาอยางรวดเร็ว การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000:2000 หรือ 
ISO 14000 และการจัดการความสัมพนัธกับผูสงมอบและลูกคาผานเครือขายเว็บ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและบรกิาร การ
ตอบหัวขอ 2.1 ควรมุงเนนความทาทายและความไดเปรียบท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งมีความสาํคญัอยางยิ่งตอความสาํเร็จตอไป และเสริมใหผลการ
ดําเนนิการโดยรวมของรฐัวิสาหกิจดีขึน้ 

6 หัวขอ 2.1 กลาวถึงกลยุทธของรฐัวิสาหกิจโดยรวม ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการ  
 ผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ เนื่องจากหัวขอนี้ไมครอบคลุมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ และการบริการจึงควรอธบิายเรือ่งนี้ในหัวขอ 6.1 (*) 

 
คําอธิบายเกณฑ  

• หัวขอนี้มุงเนนใหการวางแผนวิสาหกิจแสดงใหเหน็ถึงการกําหนดทิศทาง กลยุทธ นโยบายของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการทบทวนแผน เพือ่
พิจารณาถึงความเหมาะสมและปรับปรงุแกไขเมือ่จาํเปน และนาํผลการดาํเนนิงานในอดีต การวิเคราะหสภาพแวดลอมหรอืปจจัยภายนอก การ
วิเคราะห ประเด็นสําคญัในการบรหิารจัดการรัฐวิสาหกจินัน้ๆ ปญหาอุปสรรคที่จาํเปนตองไดรับการแกไข และนโยบายตางๆที่ไดรบัมอบหมายหรอื
ท่ีเกี่ยวของมาพจิารณาประกอบ รวมถงึการกาํหนดเปาหมายที่สาํคญัในการดําเนนิงานที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบาย โดยมีการนาํผูมีสวนไดเสีย
เชน รัฐบาล กระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงการคลัง เปนตน มาพิจารณาประกอบการจัดทาํแผนงานของรัฐวิสาหกิจ 

• แผนวิสาหกิจควรประกอบไปดวย วิสยัทัศน ภารกิจหรือพนัธกิจวัตถุประสงคหรือนโยบาย กลยทุธ และเปาหมายหลัก ที่ชัดเจน ครบถวน 
และมีความสอดคลองกัน แผนวิสาหกจิไมวาจะครบระยะเวลาแลวหรือไม ควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกลาวเพื่อใหทันตอสถานการณปจจุบัน
เปนประจําทุกป และควรใหความเหน็ชอบกอนท่ีจะเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว  

• หัวขอนี้กําหนดใหมีสารสนเทศพืน้ฐานของกระบวนการวางแผน รวมท้ังใหมีสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพล ความเสี่ยง ความทาทาย 
และขอกําหนดที่สําคัญอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอโอกาสและทิศทางในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ โดยการมองการณไกลตามความเหมาะสมและความเปนไป
ไดจากมุมมองของรัฐวิสาหกิจ และอุตสาหกรรมหรือตลาด แนวทางนี้มุงหวงัใหมีบริบททีค่รบถวนและเปนจริงสาํหรับการจัดทาํกลยุทธท่ีมุงเนน
ลูกคาและตลาดเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทรพัยากร และการจัดการโดยรวม 

• หัวขอนี้มุงหวังใหครอบคลุมรัฐวิสาหกจิทุกประเภท สภาพการแขงขนั ประเดน็เชิงกลยุทธ แนวทางการวางแผน และแผนงาน ขอกําหนดนี้
กําหนดอยางชัดเจนใหมพีืน้ฐานที่มุงเนนอนาคตเพื่อการปฏิบัติการ แตไมไดหมายความวาตองมีฝายวางแผน วงจรการวางแผนที่เฉพาะเจาะจง หรือ
วิธีการมองอนาคตดวยวิธีที่กําหนด แมวารัฐวิสาหกิจกาํลังเสาะหาทางสรางโอกาสของธรุกิจใหมๆ ก็ยังจําเปนตองกําหนดและทดสอบวัตถุประสงคท่ี
กําหนดและชีน้าํการปฏิบัติการและผลการดาํเนนิการที่สาํคญัอยางยิ่ง 

• หัวขอนีเ้นนในเรื่องการเปนผูนาํในการแขงขนั ซึ่งปกติขึ้นอยูกับการเติบโตของรายไดและประสิทธิผลของการปฏบัิติการ การเปนผูนาํใน
การแขงขนันัน้จาํเปนตองมีภาพของอนาคต ซึ่งไมเพยีงแคตลาดหรอืสวนตลาดทีร่ัฐวิสาหกิจแขงขนัเทานัน้ แตตองรวมถึงวิธีการที่รฐัวิสาหกิจแขงขนั
ดวย วธิีการทีร่ัฐวสิาหกิจแขงขนัมหีลายทางเลือก และรฐัวสิาหกิจตองมีความเขาใจจุดออนและจดุแข็งของตนเองและของคูแขง รวมท้ังความสามารถ
หลักของรัฐวิสาหกจิ ถึงแมวาไมมีการกําหนดกรอบเวลาอยางชัดเจน แตจุดเนนของหัวขอนี ้คือ การเปนผูนาํในการแขงขนัอยางยั่งยนื 

• การคาดการณสภาพแวดลอมดานการแขงขนัในอนาคตและสภาพแวดลอมของการรวมมอืเปนสวนท่ีมคีวามสาํคญัมากขึ้นเรื่อยๆ ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ การคาดการณชวยใหคนพบและลดอปุสรรคในการแขงขัน ชวยลดเวลาในการตอบโต และชวยในการหาโอกาสตางๆ รัฐวิสาหกิจ
อาจใชรูปแบบตางๆ ของแบบจาํลอง สถานการณจาํลอง หรือเทคนคิและวิธีการพจิารณาอืน่ๆ เพื่อคาดการณสภาพแวดลอมดานการแขงขันและความ
รวมมือ ทั้งนี ้ข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของรฐัวิสาหกิจ ระดับความอิ่มตัวของตลาด ความรวดเรว็ของการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรของการแขงขนั 
(เชน ราคา หรืออัตรานวัตกรรม) 

• คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจควรใหความเหน็ชอบและมีสวนรวมในการพิจารณา ทบทวนแผนการดาํเนนิงานทั้งในสวนของแผนวิสาหกิจ ซึ่ง
ควรมีการทบทวนทุกป และแผนการดําเนนิงานประจาํป โดยมีการพจิารณา ซักถาม อภิปราย ขอขอมูลเพิ่มเติมอยางจริงจังและกวางขวาง ตลอดจน 
ควรมีขอเสนอแนะที่มีสาระสาํคัญเพิ่มเติมท่ีเปนประโยชนตอรัฐวิสาหกิจ และเพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณารายละเอียดของ
แผนงานไดอยางครบถวน ทําใหแผนมคีุณภาพเพยีงพอ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจจัดใหมีกระบวนการในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการ
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ประชุมปกติ เชน การแตงตั้งอนุกรรมการกลัน่กรองแผนงานในเบื้องตน การจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพิจารณากําหนดทิศทางของ
องคกร เปนตน 

 

2.2    การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบตัิ (Strategy Deployment)  กระบวนการ
(30 คะแนน) 

  
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธกีารทีร่ัฐวิสาหกิจใชในการแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคเหลานั้น รวมทั้งวิธกีารท่ีรฐัวิสาหกิจตรวจประเมินความกาวหนาเทียบกับแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือทําใหมั่นใจวามีการถายทอดกลยทุธเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 

ใหอธิบายวิธกีารแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ ใหสรุปแผนปฏิบัติการและตวัวดัหรือ
ดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการที่เกีย่วของ รวมท้ังคาดการณผลการดําเนนิการในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ
เปรยีบเทียบกบัตัววดัหรือดชันีช้ีวัดดังกลาว  

 
ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัต ิ

(1)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารและการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติทั่วท้ัง
รัฐวิสาหกิจเพือ่ใหบรรลวุัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคญั รัฐวิสาหกิจมีวิธกีารอยางไรเพื่อให
มั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเปนผลจากแผนปฏิบัติการนี้จะคงอยูอยางยั่งยืน 

(2) รัฐวิสาหกิจทําอยางไรใหมั่นใจวามีทรัพยากรดานการเงนิและดานอื่นๆ เพียงพอตอการ
สนับสนุนใหบรรลุแผนปฏบิัติการ รัฐวิสาหกิจมีวธิีการจดัสรรทรพัยากรเหลานี้อยางไรเพื่อให
บรรลแุผน รัฐวิสาหกิจประเมินความเสี่ยงดานการเงนิและดานอื่นที่เกีย่วกับแผนดังกลาวอยางไร 
รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการสรางความสมดุลของทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวามีทรัพยากร
เพียงพอท่ีจะบรรลุพนัธะผูกพันในปจจุบัน  

(3)  ในกรณีท่ีสถานการณสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบตัิการอยางรวดเรว็ตามแผน
ใหม รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจดัทําและการถายทอดแผนปฏบัิติการที่ปรับเปลี่ยนไป
เพื่อนําไปปฏบิัติ 
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(4)  แผนปฏิบัตกิารทั้งระยะสั้นและระยะยาวทีส่ําคัญของรัฐวสิาหกิจมีอะไรบาง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญตามแผนในผลติภณัฑและบริการ รวมทั้งลกูคาและตลาด รัฐวสิาหกิจจะ
ปฏิบัติอยางไรเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงดังกลาว 

(5)  แผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญที่ทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัตกิารทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวบรรลุมีอะไรบาง รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรใหแผนดงักลาวตอบสนองตอ 
ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึ้นเกีย่วกับความจําเปนดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของรัฐวสิาหกิจ 

(6)  ตัววดัหรือดัชนีช้ีวัดผลการดาํเนินการที่สําคัญท่ีใชตดิตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการมี
อะไรบาง รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรเพื่อทําใหม่ันใจวาระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบัติ
การเสริมสรางใหรัฐวิสาหกิจทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน รัฐวิสาหกิจมีวธิีการ
อยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลดังกลาวครอบคลุมหนวยงานที่สําคัญและผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด 

  
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 

การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาวของ
รัฐวิสาหกิจตามตัววดัหรือดชันีช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญทีร่ะบุไวในขอ 2.2 ก.(5) มีอะไรบาง 
รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการคาดการณผลการดําเนนิการ ผลการดําเนินการที่คาดการณไวของ
รัฐวิสาหกิจเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิการที่คาดการณไวของคูแขงหรือองคกรใน
ระดับที่เปรียบเทียบกนัได ผลการดําเนินการท่ีคาดการณไวน้ันเปนอยางไรเมื่อเปรยีบเทียบกับระดับ
เทียบเคียงที่สําคัญ เปาประสงค และผลการดําเนินการที่ผานมา (*) รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรเพื่อให
มั่นใจวา การดาํเนินการมีความกาวหนาตามที่คาดการณไว หากมีความแตกตางระหวางผลการ
ดําเนินการปจจุบันหรือท่ีคาดการณไวเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขง หรือองคกรที่เปรียบเทียบ รัฐวิสาหกิจ
มีวิธกีารอยางไรในการตอบสนองสิ่งเหลานั้น 
 

หมายเหตุ  
1  การจัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติมคีวามเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับหัวขออืน่ในเกณฑ ตัวอยางการ

เชื่อมโยงที่สาํคญั มีดังนี ้
หัวขอ 1.1 การดาํเนนิการของผูบรหิารระดับสูงในการกาํหนดและสื่อสารทศิทางของรฐัวิสาหกิจ 
หมวด 3 การรวบรวมความรูเกี่ยวกับลกูคาและตลาด เพื่อเปนขอมูลสาํหรับกลยุทธและแผนปฏบัิตกิาร รวมทั้งการถายทอดแผนปฏิบัติ
การเพื่อนาํไปปฏิบัติ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เพื่อสนับสนนุความจาํเปนดานสารสนเทศที่สําคญั สนับสนนุการจัดทาํกลยุทธ 
สรางพืน้ฐานสาํคัญในการวัดผลการดาํเนนิการ และติดตามความกาวหนาทีเ่ก่ียวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
หมวด 5 เพือ่ตอบสนองความจาํเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลงับุคลากร การพฒันาของบุคลากร รวมทั้งความจาํเปนและการ
ออกแบบระบบการเรียนรู และการดาํเนนิการ การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวกับบคุลากร ซ่ึงเปนผลมาจากแผนปฏิบัติการ  
หมวด 6 การเปล่ียนแปลงของระบบงานและขอกําหนดของกระบวนการทาํงาน ซ่ึงเปนผลมาจากแผนปฏิบัติการหัวขอ 7.6 การบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลยุทธและแผนปฏิบติัการของรฐัวิสาหกิจ 

 2  การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนาํไปปฏิบัติ [2.2 ก (1)] อาจรวมถึงการถายทอดไปยังคูคา คูความรวมมือ และผูสงมอบที่สําคัญ 
3  การประเมนิการบรหิารความเสีย่ง [2.2 ก (2)] พิจารณาจากระดับของการบรหิารความเสีย่งของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 1. 

มีการบรหิารความเสี่ยงนอยมาก 2. มีการบรหิารความเสี่ยงเบื้องตนท่ีมีระบบ 3. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) 4. มีการบรหิารความเสี่ยงท่ีสรางมูลคาเพิ่มแกรฐัวิสาหกิจ และ 5. การปลูกฝงใหการบรหิารความ
เส่ียงเปนสวนหนึ่งของวฒันธรรมทีน่ําไปสูการสรางสรรคมูลคาใหแกรฐัวิสาหกิจ (Value Creation)   

4 ตัววัดและดัชนีชีว้ัดผลการดาํเนนิการทีค่าดการณไว (2.2 ข) อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการลงทนุใหม การครอบครองหรอื
ควบรวมกิจการ การสรางคุณคาใหม การเขาสูตลาดและการเปลี่ยนตลาด คาํสั่งตามกฎหมายใหม ขอกาํหนดตามกฎหมาย หรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวมทั้งนวตักรรมที่สาํคญัในอนาคตในดานผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลย ี

 
คําอธิบายเกณฑ  

• หัวขอนี้ถามถึงวิธีการที่รฐัวิสาหกิจจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนเพือ่นาํไปปฏิบัต ิความสําเร็จของแผนปฏิบัติการขึน้อยูกับ
ทรพัยากรและตัววดัผลการดาํเนนิการ รวมทั้งความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัของแผนของหนวยงาน และผูสงมอบและคูคา สิ่งที่สําคญั คือ 
วิธีการที่รฐัวิสาหกิจทําใหเกิดความสอดคลองไปในทางเดยีวกันและความคงเสนคงวา ตัวอยางเชน การกาํหนดระบบงาน กระบวนการทํางานและตัว
วัดท่ีสําคัญ ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนัและความคงเสนคงวาจะเปนพืน้ฐานสาํหรับการกาํหนดและการสื่อสารลาํดับความสําคัญของ
กิจกรรมการปรับปรุงท่ีดาํเนนิอยู ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานประจาํวนัของทุกหนวยงาน นอกจากนี ้ตัววัดผลการดาํเนนิการยังมคีวามสาํคัญยิ่งในการ
ติดตามผลการดาํเนนิการ 

• รัฐวิสาหกิจอาจใชการวิเคราะหไดหลายรูปแบบ เพื่อใหม่ันใจไดวามีทรพัยากรทางดานการเงินที่เพียงพอเพื่อทาํใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล
สําเร็จตามที่ตองการ สําหรับเรื่องการดําเนนิงานในปจจบุัน อาจพยายามวเิคราะหกระแสเงนิสด รายไดรับสุทธิ และหนี้สินหมนุเวยีนตอทรพัยสิน
หมนุเวยีน สวนเรื่องการลงทนุท่ีจะทาํใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล อาจวเิคราะหมูลคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดดวยสวนลดเงนิสด การวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุน  ) ROI) ซึ่งแตละรัฐวิสาหกิจจะมรีูปแบบการวเิคราะหเฉพาะตัวเอง เพื่อชวยใหรฐัวิสาหกิจประเมนิความสามารถทางการเงนิใน
การดาํเนนิงานปจจบุันและที่จะเกิดขึน้ตอไป รวมท้ังความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้จากแผนปฏิบัติการทีจ่ัดทําขึน้ 

• แผนปฏิบัติการควรประกอบไปดวยรายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ขัน้ตอน ระยะเวลา งบประมาณคาใชจาย
หรือเงนิลงทนุ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนครบถวนแผนปฏบิัติการควรไดรับความเหน็ชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กอนที่จะเริ่มปบัญชีของแผน
ดังกลาว  

• หัวขอนี้สงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีการบรหิารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดระดับท่ีสะทอนพฒันาการของการบรหิารความเสี่ยง
ของรฐัวิสาหกิจตั้งแตระดับนอยมาก ซ่ึงไดแก การกาํหนดนโยบาย/กลยุทธของรฐัวิสาหกิจในการบรหิารความเสีย่ง การระบุความเสีย่ง การประเมนิ
ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแตละประเภท จนถึงระดับสูง ซึ่งไดแก ระดับทีมี่การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งการบรหิารความ
เส่ียงท่ีดีจะเปนเครือ่งมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลคาใหแกรัฐวสิาหกิจได 

• การประเมนิการบรหิารความเสีย่ง  จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่สําคญัของการบรหิารความเสีย่ง ตั้งแต  การสรางความรูความเขาใจ การ
วิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความเสีย่ง การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี  ) IT Governance) ผลลัพธของการบริหารความเสี่ยง 
และการพจิารณาใหการบริหาร  ความเสี่ยงเปนสวนหนึง่ของการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบ 

• แผนปฏิบัติการควรรวมถึงแผนดานทรพัยากรบุคคล ซ่ึงตองสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนัและสนับสนนุกลยุทธโดยรวมของรัฐวสิาหกิจ 
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• ตัวอยางองคประกอบของแผนดานทรพัยากรบุคคล เชน 
-   การจัดโครงสรางใหมของงานและภาระงาน เพื่อเพิม่การเอื้ออาํนาจในการตัดสินใจและการตัดสินใจของบคุลากร 
-   การริเริ่มในการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางผูบรหิารและพนักงานมากขึน้เชน ความรวมมือของสหภาพ 
-   การพจิารณาถงึผลกระทบตอบุคลากรที่มีอยู และการรเิริ่มใหมๆ ของการจดัซื้อและจัดหาผลิตภัณฑและบริการจากภายนอก
รัฐวิสาหกิจ 

-   การริเริ่มเพือ่เสรมิสรางใหมีการแบงปนความรูและการเรียนรูของรัฐวิสาหกิจ 
-   การปรับเปลีย่นระบบการบรหิารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยในการยกยองทีม ตลาดหุน ลูกคา หรอืองคประกอบที่มี
ผลตอผลการดาํเนนิการอืน่ๆ  

-   การริเริ่มการใหการศึกษาและฝกอบรม เชน โครงการพฒันาผูบรหิารในอนาคต ความรวมมือกับมหาวิทยาลยัตางๆ เพื่อชวย
ทําใหมัน่ใจวาจะมบีุคลากรที่มีความรูและทักษะในอนาคตเพยีงพอ และการจัดหลักสูตรฝกอบรมในเทคโนโลยีใหมท่ี
สําคญัตอความสาํเร็จของบคุลากรและรัฐวิสาหกิจในอนาคต  

• การคาดการณและการเปรยีบเทยีบในหัวขอนี้มุงหวังใหปรับปรุงความสามารถในการทาํความเขาใจและติดตามปจจัยที่เกี่ยวกับผลการ
ดําเนนิการเชิงแขงขันท่ีมพีลวัต ผลการดาํเนนิการทีค่าดการณไวอาจรวมถงึการเปลี่ยนแปลงทีเ่ปนผลจากการรวมทนุในธุรกิจใหม การเขาสูตลาดใหม 
การเริ่มใชเทคโนโลยีใหม นวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรอืบริการ หรือการรุกในเชิงกลยุทธอืน่ๆ ดวยกระบวนการตดิตามดังกลาว รัฐวสิาหกิจจะมีความ
พรอมมากขึน้ในการนาํเรื่องอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับของคูแขงหรือองคกรเทียบเคยีง และเทียบกับเปาหมายหรือ
เปาประสงคที่ทาทายอยางยิ่งของรัฐวสิาหกิจมาประกอบการพจิารณา กระบวนการติดตามนีเ้ปนเครือ่งมือการจัดการที่สาํคญัในการวนิิจฉัย 
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หมวด 3 การมุงเนนลูกคา ตลาด ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer/Stakeholder and 
Market Focus - 60 คะแนน) 

 
จุดประสงค 
 หมวดการมุงเนนลกูคาและตลาด กลาวถึง วิธกีารที่รฐัวสิาหกิจใชในการทําความเขาใจความตองการ
ของตลาด และความคาดหวงัของผูรับบรกิาร  โดยมีจุดมุงเนนในการตอบสนองใหตรงกับความตองการ ความ
จําเปน และความคาดหวังของลูกคา การทําใหเกิดความประทับใจ และการสรางความภักด ีหมวดนี้เนนวา
ความสัมพันธกับลูกคาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกลยทุธโดยรวม ในดานการรับฟง การเรยีนรู และผลการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ ผลลพัธดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลกูคา ใหขอมูล ท่ีสําคัญยิ่งที่ทาํใหเขาใจ
ลูกคาและตลาดในหลายกรณ ีผลลัพธและแนวโนมดังกลาวใหสารสนเทศที่มีความหมายมากที่สุด ท้ังมุมมอง
ของลูกคาและพฤติกรรมของตลาด ตัวอยาง เชน การกลบัมาซื้อและใชผลิตภณัฑหรอืบริการซํ้า และการกลาวถงึ
ในทางที่ด ีรวมทั้งวิธกีารที่มมุมองและพฤติกรรมของ ลกูคาอาจสงผลตอความยั่งยืนของรัฐวิสาหกจิในตลาด 

ในหมวดการมุงเนนลูกคาและตลาด เปนการประเมินวารัฐวิสาหกิจกาํหนดความตองการ ความจาํเปน 
ความคาดหวัง และความนิยมของลูกคาและตลาดอยางไร รวมทั้งประเมินการสรางความสัมพันธกบัลูกคาและ
การกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหไดลูกคา สรางความพึงพอใจ ความภักด ีและการรักษาลูกคาไว รวมถึงปจจยั
สําคัญท่ีนําไปสูการขยายตวัของธุรกิจและความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
 

3.1    ความรูเกี่ยวกับลกูคา (ผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย) และตลาด (Customer/ 
Stakeholder  and Market Knowledge)  

กระบวนการ   
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินกระบวนการรับฟงความคาดหวังของผูรับบรกิารที่รัฐวสิาหกิจใชในการไดรบั
ความรูเกี่ยวกับความจําเปน และความปรารถนาของลูกคาและตลาดในปจจุบันและอนาคต เพือ่นาํเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสม ทําความเขาใจความตองการ ความจําเปน และความคาดหวงัใหมๆ ของ
ลูกคา และติดตามใหทันความเปลี่ยนแปลงของตลาดและวธิีการดําเนินธุรกิจ 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 
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ใหอธิบายวิธกีารกําหนดความตองการ ความจําเปน ความคาดหวัง และความนิยมของลูกคาและตลาด 
เพื่อทําใหมั่นใจวาผลิตภณัฑและบริการยังคงเปนที่ตองการของลกูคา และสามารถสรางโอกาสใหมทางธรุกิจ
โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ความรูเกี่ยวกบัลกูคาและตลาด 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการจําแนกลกูคา กลุมลูกคา และตลาดของแตละภารกจิหลัก 

รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการกําหนดลูกคา กลุมลูกคา และตลาด เพื่อใหมาซื้อและใช
ผลิตภณัฑและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งมวีิธกีารอยางไรในการนําลูกคาของคูแขง 
ลูกคาและตลาดอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพจิารณาดังกลาว 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการใช “เสียงของลูกคา” เพ่ือกําหนดความตองการ ความจําเปน 
และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลกูคาท่ีสําคัญ (รวมถึงคณุสมบัติพิเศษของผลิตภณัฑ
และบริการ) รวมทั้งความสําคัญเชิงเทียบท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อ หรือการสราง
ความสัมพันธของลูกคา รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารรับฟง “เสียงของลูกคา” ที่เหมาะสมสําหรับลกูคา 
กลุมลูกคา หรอืสวนตลาดทีแ่ตกตางกันอยางไร รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการใชขอมูลที่
เกี่ยวของและขอมูลปอนกลบัจากลกูคาปจจุบันและอดีต รวมทั้งสารสนเทศดานการตลาดและ
การขาย ขอมูลเกี่ยวกับความภักดแีละการรกัษาลูกคา การที่ลูกคากลาวถงึในทางที่ดี การวเิคราะห
การไดหรือเสยีลกูคา รวมถึงขอมูลเกีย่วกับการรองเรียน เพ่ือใชในการวางแผนผลิตภัณฑและ
บริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาโอกาส
ใหมทางธุรกิจอ่ืนๆ 

(3)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการใชสารสนเทศจาก “เสียงของลกูคา” และขอมูลปอนกลับ
เพื่อใหเกิดการมุงเนนลูกคามากขึ้น เพ่ือตอบสนองความจําเปนเและความปราถนาของลูกคาไดดี
ขึ้น รวมท้ังเพือ่หาโอกาสในการทําใหเกิดนวัตกรรม 

(4)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการทําใหวิธีการรับฟงและเรียนรูเกีย่วกับลูกคาและตลาดทนักับ
ความตองการและทิศทางของรัฐวิสาหกิจอยูเสมอ รวมถึงการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้นในตลาด 

 
หมายเหตุ  
1  การตอบคาํถามในหัวขอนี ้ควรครอบคลุมกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียตามที่ไดระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจขอ 1.ข (2) 

2  หากรัฐวิสาหกิจขายหรือสงมอบผลิตภัณฑและบริการใหแกผูใชผลิตภัณฑและบริการผานธุรกิจประเภทอืน่หรือองคกรอืน่ๆ (ตัวอยางเชน 
ธุรกิจหรือองคกรท่ีเปนสวนหนึ่งของ “หวงโซมูลคาของรัฐวิสาหกิจ” เชน รานคาปลกี ตัวแทนจําหนาย หรือผูจัดจาํหนายในทองถิน่) กลุม
ลูกคา [3.1 ก (1)] ควรรวมทั้งผูใชผลิตภัณฑและบริการ และองคกรธรุกิจท่ีเปนตัวเชือ่มระหวางรัฐวิสาหกิจกับผูใชผลิตภัณฑและบรกิาร 
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3 คําวา “เสียงของลูกคา” [3.1 ก (2)] หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศที่กีย่วกับลูกคา กระบวนการหา ”เสียงของลูกคา” เปน
กระบวนการเชิงรุกและมนีวัตกรรมอยางตอเนือ่ง ท่ีรวบรวมความตองการ ความจาํเปน และความปรารถนาของลูกคา ทั้งทีแ่จงไว ไมแจงไว 
และที่คาดการณ ท้ังนี้เพือ่ใหไดความภักดีจากลูกคา และสรางความสัมพนัธกับลูกคา (*) “เสียงของลูกคา” อาจรวมถึงการรวบรวมและ
การบรูณาการขอมลูท่ีไดจากการสาํรวจ ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง ขอมูลจากเวบ ขอมูลการประกัน บนัทึกขอรองเรียน รายงานจาก
ภาคสนาม และขอมูลและสารสนเทศอื่น ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อและการสรางความสัมพนัธของลูกคา 

4 คําวา “คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑหรือบริการ” [3.1 ก (2)] หมายถึง คุณลักษณะที่สาํคญัท้ังหมดของผลิตภัณฑและบริการนัน้ รวมท้ัง
สมรรถนะตลอดทั้งวงจรชีวิตและ “หวงโซการบริโภค” รวมถึงประสบการณในการซื้อของลูกคาและปฏิสัมพนัธกบัรัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการสรางความสัมพนัธของลกูคา รัฐวิสาหกิจควรมุงเนนคณุสมบัตพิเิศษของผลิตภัณฑและบริการที่มีผลตอความ
นิยม และความภักดีของลูกคา ตัวอยางเชน คุณสมบัติพเิศษที่ทําใหผลิตภัณฑและบริการมคีวามแตกตางจากคูแขง หรือบริการขององคกรอืน่ 
เชน ราคา ความเชื่อถือได คุณคา การสงมอบ ความทนัเหตุการณ ความงายในการใชผลิตภัณฑและบริการ ขอกําหนดเกีย่วกับการใชและ
กําจัดวัตถุอนัตราย การบริการลูกคาหรอืการบริการดานเทคนคิ รวมท้ังความสัมพนัธระหวางผูขายกับลูกคา คุณสมบัติพิเศษที่สาํคัญของ
ผลิตภัณฑและบริการ และการตัดสินใจซื้อ [3.1 ก (2)] อาจครอบคลุมถึงการทําธรุกรรมและปจจัยอืน่ๆ เชน การรักษาความลบั และการรักษา
ความปลอดภัย ผลลัพธของผลดาํเนนิการทีเ่กี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษที่สําคัญของผลิตภัณฑและบริการควรรายงานในหวัขอ 7.1 และประเดน็ท่ี
เกี่ยวกับความคิดเหน็และการปฏิบัติของลูกคา (ผลลพัธ) ใหรายงานในหัวขอ 7.2 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• ในสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี การแขงขนั และสังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีปจจัยหลายประการที่อาจสงผลตอความนยิมของ
ลูกคาและความภักดี รวมท้ังการปฏิสมัพนัธกับลูกคาในตลาด ดังนัน้ จึงมีความจาํเปนท่ีจะตองรับฟงและเรียนรูอยางตอเนือ่ง การรับฟงและเรยีนรู
อยางมีประสิทธิผลจําเปนตองเชื่อมโยงกับกลยุทธทางธรุกิจโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 

• ความรูเกี่ยวกับกลุมลูกคาและสวนตลาดชวยทาํใหรัฐวิสาหกิจสามารถวางกลยุทธท่ีเหมาะสมในการรับฟงและเรยีนรู รวมทั้งการนาํเสนอ
ผลิตภัณฑหรอืบริการเขาสูตลาด เพื่อสนับสนนุและทาํใหกลยุทธทางการตลาดมีความเหมาะสม การพฒันาธรุกิจใหมๆ และทาํใหมัน่ใจในความยั่งยนื
ของรฐัวิสาหกิจ 

• กลยุทธดานความสมัพนัธแตละกลยุทธอาจใชไดผลกับลกูคาบางราย ดังนั้น ความสัมพนัธทีแ่ตกตางกันอาจตองใชกลยุทธการรับฟงและ
เรียนรูท่ีแตกตางกนั 

• การเลือกกลยุทธการรับฟงเสียงของลูกคาข้ึนอยูกับปจจยัทางธรุกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจมีการรับฟงเสียงของลูกคาในรปูแบบ
ท่ีหลากหลายขึน้เรือ่ยๆ รูปแบบที่มักใช รวมถึง กลุมตัวอยาง (Focus Group) ลูกคาที่สําคัญ การบูรณาการอยางใกลชิดกับลูกคาที่สําคญั การสัมภาษณ
ลูกคาในอดีตและทีพ่ึงมีในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสนิใจซือ้หรอืความสัมพนัธกับลูกคา การใชกระบวนการรับขอรองเรยีนเพื่อทาํความเขาใจ
คุณลักษณะที่สาํคญัของผลิตภัณฑและบริการ การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาโดยเปรยีบเทยีบกับคูแขง หรือองคกรอืน่ท่ีขายผลิตภัณฑหรือ
ใหบรกิารทีค่ลายคลึงกัน และสารสนเทศที่ไดจากการสาํรวจหรือขอมูลปอนกลับจากลูกคา รวมถึงที่รวบรวมจากอินเทอรเน็ต 
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3.2    ความสัมพันธกบัลกูคาและความพึงพอใจของลกูคา (Custoerm Relationships and 
Satisfaction)  

กระบวนการ(30 
คะแนน) 

 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินกระบวนการที่รัฐวิสาหกิจใชในการสรางความสมัพันธและประเมินความพึง
พอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา เพือ่ใหไดลูกคาใหม รักษาลูกคาเดิมไว และสรางโอกาสในตลาดใหม 

 
 

การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล: 
ใหอธิบายวิธกีารสรางความสัมพันธเพ่ือใหไดลูกคา เพือ่สรางความพึงพอใจ เพ่ือรกัษาลกูคา และเพื่อ

เสริมสรางความภักดี รวมท้ังใหอธิบายวิธกีารประเมนิความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา โดยตอบคําถาม
ตอไปนี ้

 
ก. การสรางความสัมพันธกบัลกูคา 

(1)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการสรางความสัมพันธแยกตามภารกจิหลัก เพ่ือใหไดลูกคา เพื่อ
ตอบสนองตามความคาดหวงัและเหนือกวาความคาดหวงัของลูกคา เพื่อเพ่ิมความภักดีและการ
กลับมาซื้อและใชผลิตภณัฑหรือบริการซ้ํา และเพื่อใหลกูคากลาวถึงในทางที่ด ี

(2)  กลไกสําคัญของรัฐวิสาหกิจทําใหลูกคาสามารถเขาถึงเพือ่คนหาสารสนเทศ ทําธุรกรรม และ
รองเรียนไดอยางไร กลไกสาํคัญเหลานี้มีอะไรบาง รัฐวิสาหกิจกําหนดความตองการท่ีสําคัญของ
ลูกคาในการตดิตอแตละรูปแบบอยางไร รฐัวิสาหกิจมีวธิกีารอยางไรในการทําใหมั่นใจวา
บุคลากรทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวของในหวงโซการติดตอกบัลูกคาไดปฏบัิติตามความ
ตองการดังกลาว 

(3) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดการกบัขอรองเรียนของลูกคา รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรที่
ทําใหมั่นใจวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมปีระสิทธิผลและทนัทวงท ีรฐัวิสาหกิจ
มีวิธกีารอยางไรเพื่อลดความไมพึงพอใจของลูกคาใหนอยที่สุด และลดการไมกลับมาซื้อและใช
ผลิตภณัฑหรอืบริการซํ้า และการกลาวถงึในทางที่ดี (*) รัฐวิสาหกิจมวีิธกีารอยางไรในการ
รวบรวม และวิเคราะหขอรองเรียนเพื่อใชในการปรับปรงุทั่วทั้งรฐัวิสาหกิจ รวมท้ังใหคูคา
นําไปใชในการปรับปรุง  
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(4) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรเพื่อใหแนวทางในการสรางความสัมพันธกับลูกคา และชองทางที่
ลูกคาเขาถึงรัฐวิสาหกิจทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ 

 

ข. การประเมนิความพึงพอใจของลูกคา 
(1)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการประเมนิความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความภักดีของ

ลูกคา วิธกีารเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรในแตละภารกิจหลกั รัฐวิสาหกิจมีวิธกีารอยางไร
ที่ทําใหมั่นใจวาการวดัดังกลาวจะไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชตอบสนองใหเกนิกวาทีลู่กคา
คาดหวัง รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรที่ทําใหมั่นใจวาการวดัดังกลาวจะไดสารสนเทศที่สามารถ
นําไปใชเพ่ือใหไดมาซึ่งธุรกจิในอนาคตของลูกคา และไดรับการกลาวถึงในทางที่ด ี(*) 
รัฐวิสาหกิจใชสารสนเทศดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลกูคาเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
อยางไร 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการติดตามลกูคาในเรื่องคณุภาพของผลติภัณฑ การบริการ และ
การทําธรุกรรมโดยแยกตามภารกิจหลกั เพื่อใหไดขอมลูปอนกลับอยางทันทวงทีและนําไปใช
ดําเนินการตอไปได 

(3) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการหาและใชสารสนเทศความพึงพอใจของลูกคาตอรัฐวิสาหกิจ 
โดยเปรียบเทยีบกับความพึงพอใจของลกูคาตอคูแขง รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการหาและ
ใชสารสนเทศความพึงพอใจของลูกคาตอรฐัวิสาหกิจ โดยเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอองคกรอ่ืนที่ขายผลิตภณัฑหรอืใหบริการอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน และ/หรือระดบั
เทียบเคียงของอุตสาหกรรม  

(4) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรเพื่อใหแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลกูคาทันกับความ
ตองการและทศิทางของธุรกจิอยูเสมอ 

 
หมายเหตุ  
1  การสรางความสัมพนัธกับลูกคา (3.2 ก) อาจรวมถึงการพฒันาไปสูการรวมธุรกิจหรือเปนพนัธมิตรกับลูกคา 

2  การประเมนิความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา (3.2 ข) อาจใชวิธีการตางๆ เชน การสาํรวจ การใหขอมูลปอนกลับท้ังที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ประวัติการทาํธรุกิจกับลูกคา ขอรองเรียน การวิเคราะหการไดหรอืเสียลูกคา และอัตราความสาํเรจ็ของการทาํธรุกรรม 
สารสนเทศอาจรวบรวมผานเวบ การติดตอโดยตรงหรือผานบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย 

3  การวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา [3.2 ข (1)] ควรมีท้ังสเกลที่เปนตัวเลข และคาํบรรยายของแตละสเกล การวัดความพึง
พอใจของลูกคาทีน่าํไปใชดาํเนนิการตอไปไดนี้จะใหสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนดานคุณสมบัตพิเิศษของผลิตภัณฑและบริการ การสงมอบ 
ความสัมพนัธ และการทาํธรุกรรมตางๆ ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมในอนาคตของลูกคา เชน การกลับมาซื้อและใชผลติภัณฑหรือบริการซ้ํา 
และการกลาวถึงในทางที่ดี 
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4 องคกรท่ีขายผลิตภณัฑหรือใหบริการที่คลายคลึงกัน [3.2 ข (3)] อาจรวมถึงองคกรที่ไมไดเปนคูแขงโดยตรง แตขายผลิตภัณฑหรือใหบริการ
ในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรอืน่ หรือตอกลุมประชากรอืน่ท่ีแตกตางกนั 

5 ผลลัพธของความพงึพอใจและไมพงึพอใจของลูกคา ควรรายงานไวในหัวขอ 7.2 
 

คําอธิบายเกณฑ 
• หัวขอนีเ้นนวิธีการที่รัฐวิสาหกิจไดสารสนเทศจากลูกคาท่ีสามารถนาํไปใชดําเนนิการ ตอได สารสนเทศทีน่าํไปใชดําเนนิการตอไดสามารถ

นาํไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทางธรุกิจที่สาํคญั รวมท้ังใชในการประเมินความสัมพนัธระหวางตนทนุกับรายได เพื่อกาํหนด
เปาประสงคในการปรับปรุงและจัดลาํดับความสาํคัญในการเปลี่ยนแปลง 

• การรวบรวม การวิเคราะห และการหาตนเหตุของขอรองเรียน ควรนาํไปสูการกําจัดสาเหตุตางๆ ของขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิผล และ
นาํไปสูการจัดลาํดบัความสาํคัญของการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการ การที่จะไดรับผลสาํเร็จนัน้จําเปนตองมีการถายทอดสารสนเทศ
เพื่อนาํไปปฏิบัติทั่วท้ังรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล 

• ในการประเมนิความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลกูคา แงมุมท่ีสาํคญัแงมุมหนึ่ง คือ การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของลูกคาท่ีมีตอ
รัฐวิสาหกิจกับที่มตีอคูแขง ผลิตภัณฑหรือบริการทีเ่ปนคูแขงหรือเปนทางเลอืกอ่ืน และ/หรือองคกรที่ขายผลิตภัณฑหรอืใหบริการทีค่ลายคลึงกนั 
สารสนเทศเหลานีอ้าจไดมาจากการศกึษาเชิงเปรียบเทียบที่ทําโดยรัฐวิสาหกิจเอง หรือโดยหนวยงานอิสระ ปจจัยที่มีผลตอความนยิมของลูกคาเปนส่ิง
ท่ีมีความสําคญัอยางยิ่งในการทาํความเขาใจกับปจจัยตางๆ ที่ผลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในระยะยาวและความ
ยั่งยนืของรัฐวิสาหกิจ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management - 50 คะแนน) 
 
จุดประสงค 

หมวดการวดั การวิเคราะห และการจดัการความรู เปนหมวดหลักของเกณฑในดานสารสนเทศที่สําคัญ
ท้ังหมดที่เกี่ยวกับการวดั การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งการจัดการความรูของ
รัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธผิล เพ่ือผลกัดนัใหเกิดการปรบัปรุงและเพิ่มความสามารถในการแขงขนัของ
รัฐวิสาหกิจ 

อธิบายงายๆ หมวด 4 ถือเปน “สมอง” ที่ทําใหเกิดความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของการ
ปฏิบัติการกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ คุณภาพและความพรอมใชงานถือเปนหัวใจสําคัญในการ
ใชขอมูลและสารสนเทศ 

ย่ิงกวานั้น เนื่องจากสารสนเทศ การวิเคราะห และการจดัการความรูอาจเปนแหลงเบ้ืองตนในการทําให
เกิดความไดเปรียบเชิงแขงขนัและการเพิ่มผลิตภาพ ดังนัน้ หมวดนี้จงึครอบคลุมการพิจารณาเชิงกลยุทธในเรื่อง
ดังกลาวดวย 

ในหมวดการวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการประเมนิวา รัฐวิสาหกิจเลือก รวบรวม 
วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสนิทรัพยทางความรูอยางไร และจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้อยางไร รวมทั้งตรวจประเมนิวารฐัวิสาหกิจมีวิธกีารทบทวนและใชผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผล
การดําเนนิการอยางไร 
 
4.1    การวัด การวิเคราะห และการปรับปรงุผลการดําเนนิการของรัฐวสิาหกจิ: (Measure, 

Analysis, and  Improvement of Organizational Performance)  
กระบวนการ    
(25 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธกีารทีร่ัฐวิสาหกิจใชในการเลือก จัดการ และใชขอมูลและสารสนเทศสําหรับการ
วัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห และการทบทวนเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกจิ 

หัวขอนี้เปนศนูยกลางของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ ในการวดัผลการดําเนนิการ
และระบบการจัดการที่มีการบูรณาการ ซึ่งอาศัยขอมูลดานการเงินและดานอื่นๆ 
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จุดประสงคของการวัด การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุง คือ เพ่ือชี้นําการจัดการกระบวนการ
ของรัฐวิสาหกจิใหบรรลผุลลพัธของรัฐวิสาหกิจและวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ รวมทั้งการคาดการณและ
ตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงที่รวดเรว็หรือไมไดคาดคดิภายในหรือภายนอกรัฐวิสาหกิจ 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 

ใหอธิบายวิธกีารในการวดั วิเคราะห ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน ทบทวน และปรับปรุงผล
การดําเนนิการ โดยการใชขอมูลและสารสนเทศในทกุระดับและทกุสวนของรัฐวิสาหกิจใหอธิบายวธิีการนําผล
การทบทวนไปใชในการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการอยางเปนระบบ โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และ

บูรณาการขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจําวนั และเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจโดยรวม รวมทัง้ความกาวหนาเทียบกับวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัตกิาร ตัววัดผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทีส่ําคัญ รวมทั้งตัววดัดานการเงินที่สําคัญ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบาง รฐัวิสาหกิจใชขอมูลและสารสนเทศเหลานีเ้พ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับรัฐวิสาหกจิและนวัตกรรมอยางไร 

(2)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ และทําให
มั่นใจไดอยางไรวาไดนําไปใชอยางมีประสิทธิผลในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับกลยุทธ รวมทั้งนวัตกรรม 

(3)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนนิการทันกับความตองการและ
ทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ และทําใหมั่นใจไดอยางไรวาระบบการวดัผลการดําเนนิการไวตอ
ความเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอกรัฐวสิาหกิจที่รวดเร็วหรือไมไดคาดคิด 

 
ข. การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกจิ 

(1)  รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขดีความสามารถของรฐัวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจทําการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพ่ือนํามาใชสนับสนุนการทบทวนและเพื่อทําให
มั่นใจวาผลสรปุนั้นมีเหตุมีผล รัฐวิสาหกิจใชผลการทบทวนเหลานี้อยางไรในการตรวจ
ประเมินผลสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ ผลการดาํเนินการในเชงิแขงขัน และความกาวหนาเทียบกับ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัตกิาร รวมทั้งใชในการตรวจประเมินความสามารถที่จะ
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ตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการของรัฐวิสาหกิจและความทาทายในสภาพแวดลอมดาน
การปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง 

(2)   รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินการไปจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องที่ตองนําไปปรบัปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมท้ังไปเปนโอกาสในการ
สรางนวตักรรม รัฐวิสาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเรื่องท่ีจัดลําดับ
ความสําคัญไวและโอกาสในการสรางนวัตกรรมไปสูกลุมงานและระดบัปฏิบัติการทัว่ทั้ง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อชวยใหบุคคลเหลานัน้ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธผิล รัฐวิสาหกิจมีวธิีการ
อยางไรในการถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัตใินเรื่องดังกลาวไปสูผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ
ของรัฐวิสาหกจิ เพ่ือทําใหมัน่ใจวาสอดคลองไปแนวทางเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจ (*) 

(3)   รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการนําผลการทบทวนการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจไปใชในการ
ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบ 

 
หมายเหตุ  
1  การวัดผลการดาํเนนิการ (4.1 ก) นาํมาใชเพือ่การตัดสนิใจโดยใชขอมูลจริงเพื่อการกาํหนดทิศทางของรฐัวิสาหกิจ และเพือ่การจัดสรร

ทรพัยากรในหนวยงาน กระบวนการทีส่ําคญั ระดับฝาย และระดับรัฐวิสาหกจิใหสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนักับทิศทางของรฐัวสิาหกิจ 
2  ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรยีบเทยีบ [4.1 ก(2)] ไดมาจากการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และการเสาะหาจากการเปรยีบเทยีบเชิง

แขงขัน คาํวา “การจัดระดับเทียบเคียง” หมายถึงการเสาะหากระบวนการและผลลัพธทีแ่สดงถึงวิธีปฏิบัติ และผลการดาํเนนิการที่เปนเลิศใน
กิจกรรมที่คลายคลงึกันภายในกลุมหรอืนอกกลุมอุตสาหกรรมของรฐัวิสาหกิจ คําวา “การเปรยีบเทียบเชิงแขงขนั” เปนการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนนิการระหวางรัฐวิสาหกิจกับคูแขงและองคกรอืน่ทีข่ายผลิตภัณฑและใหบริการที่คลายคลึงกัน 

3  ผลการทบทวนผลการดาํเนนิการระดบัรัฐวิสาหกิจ [4.1 ข(1)] ควรมาจากการวัดผลการดาํเนนิการระดับรฐัวิสาหกิจ ตัววัดผลการดาํเนนิการที่
รายงานไวในการตอบหัวขอตางๆ ในเกณฑ และตัววดัผลการ 
ดําเนนิการที่ทบทวนโดยผูบรหิารระดบัสูง [1.1 ข(2)] และดูจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2 
รวมท้ังอาจมาจากผลการตรวจประเมนิภายในหรือภายนอกตามเกณฑการประเมนิการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

4  การวเิคราะห ประกอบดวย [4.1 ข(1)] การประเมนิแนวโนม การคาดการณในระดับองคกร อุตสาหกรรม และเทคโนโลย ีรวมท้ังการ
เปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางเหตุและผล (Cause-Effect Relationships) และการหาความสัมพนัธระหวางกันเพื่อสนบัสนนุ
การทบทวนผลการดําเนนิการ ชวยใหทราบตนเหตขุองปญหา และชวยจัดลาํดับความสาํคญัของการใชทรพัยากร ดวยเหตุนี ้การวิเคราะหจึง
ตองใชขอมูลทุกประเภท เชน ขอมูลเกีย่วกับลูกคา ขอมูลการเงนิและตลาด ขอมูลการปฏิบัติการ และขอมูลเชิงแขงขัน 

5  ผลลัพธของการวเิคราะหและการทบทวนผลการดาํเนนิการระดับรฐัวิสาหกิจ ควรมีสวนชวยในการวางแผนวิสาหกิจในหมวด 2 
6  ผลลัพธของการดาํเนนิการระดับรฐัวิสาหกิจควรรายงานไวในหัวขอ 7.1 - 7.6 
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คําอธิบายเกณฑ 
• ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนัและการบรูณาการเปนหลักการที่สาํคัญในการนาํระบบการวัดผลการดาํเนนิการไปปฏิบัติใหสําเร็จ 

ในการวัดผลการดาํเนนิการตองพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานเพื่อใหตรงกับความจาํเปนในการตรวจประเมนิผลการดาํเนนิการ 
ความสอดคลองไปในทางเดยีวกนัและการบรูณาการ ครอบคลุมถึงวิธีการทาํใหตัววัดสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันทั่วท้ังรัฐวิสาหกจิ และวิธี
การบรูณาการเพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศจากทัว่ทั้งรฐัวิสาหกิจ ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนัและการบูรณาการ ครอบคลุมถึงวิธีการ
ถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติในเรื่องขอกาํหนดการวัดผลการดาํเนนิการโดยผูบริหารระดับสูง เพือ่ติดตามผลการดาํเนนิการในระดับกลุมงานและ
กระบวนการในตัววัดท่ีสําคัญตางๆ ที่กําหนดไววามคีวามสําคญัตอรัฐวิสาหกิจโดยรวมหรอืกําหนดไวสาํหรับการปรับปรุง 

• การใชขอมูลและสารสนเทศเชงิเปรียบเทียบเปนส่ิงสําคัญตอทุกองคกร เหตุผลหลักในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ มีดังนี ้
1. รัฐวิสาหกิจจาํเปนตองทราบระดับเมือ่เปรยีบเทียบกับคูแขงและวิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ 
2. สารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบและสารสนเทศทีไ่ดจากการจดัระดับเทยีบเคียง มักผลักดันใหเกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยางกาว

กระโดด  
3. การเปรยีบเทยีบสารสนเทศดานผลการดาํเนนิการมักนาํไปสูความเขาใจในกระบวนการและผลการดาํเนนิการของกระบวนการที่ดี

ขึ้น สารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบอาจสนบัสนนุการวิเคราะหและ การตัดสนิใจทางธรุกิจท่ีเกี่ยวของกับความสามารถพเิศษของ
รัฐวิสาหกิจ การเปนพนัธมิตร และการวาจางใหภายนอกดําเนนิการแทน 

• การเลือกและการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจตอง 
1. ประเมนิความจาํเปนและลาํดับความสาํคญั 
2. กําหนดเกณฑในการเสาะหาแหลงเปรยีบเทียบทีเ่หมาะสม ท้ังจากภายในและภายนอกอุตสาหกรรมและตลาด 
3. ใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อกาํหนดเปาประสงคที่ทาทาย และเพื่อสงเสริมการปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอ

กลยุทธเชิงแขงขนัของรฐัวิสาหกิจ 

• การทบทวนระดับรฐัวิสาหกิจในหวัขอนี ้มีจุดประสงคใหครอบคลุมผลการดาํเนนิการในทุกเรื่อง ทั้งการทบทวนวาการดาํเนนิการใน
ปจจุบันและการมุงไปในอนาคตดีเพยีงใด ดวยคาดหวังวาผลการทบทวนจะใหวิธีการท่ีเชือ่ถือได เพื่อชีน้าํท้ังการปรับปรุงและโอกาสเพื่อนวัตกรรม 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค ความสามารถพิเศษ ปจจัยแหงความสาํเร็จ และตัววัดที่สําคญัของรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ องคประกอบที่สาํคัญของการ
ทบทวนระดับรัฐวสิาหกิจ คือ การแปลงผลการทบทวนไปเปนนโยบายในเชงิปฏิบัติท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอสําหรับการถายทอดเพื่อนาํไป
ปฏิบัติทั่วท้ังรัฐวิสาหกิจ และถายทอดไปยังผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ และลูกคาที่สําคญั 

• การวิเคราะหทีร่ัฐวสิาหกิจดําเนนิการเพื่อใหเขาใจผลการดําเนนิการ และการปฏิบัติการที่จาํเปนอาจแตกตางกนัอยางมาก ขึ้นอยูกับประเภท 
ขนาด สภาพแวดลอมดานการแขงขนัของรฐัวิสาหกิจ และปจจัยอืน่ๆ ตัวอยางของการวเิคราะห ไดแก 

o การหาความสัมพนัธระหวางการปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑและบริการกับดัชนีชี้วัดที่สาํคญัดานลูกคา เชน ความพึงพอใจ
ของลูกคา การรักษาลูกคาไว และสวนแบงตลาด 

o ความสัมพนัธระหวางตนทนุกับรายไดที่เกิดจากปญหาทีเ่กี่ยวของกับลูกคาและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล 
o การตคีวามการเปลีย่นแปลงสวนแบงตลาดในแงของการไดและเสียลูกคา และการเปลีย่นแปลงในดานความพึงพอใจของลูกคา 
o แนวโนมการปรับปรุงของดัชนีชี้วัดผลการดาํเนนิการที่สําคัญ เชน ผลิตภาพ รอบเวลา การลดความสญูเสยี การออกผลิตภัณฑ

ใหม และระดบัของเสีย 
o ความสัมพนัธระหวางการเรียนรูของบุคคลและรฐัวิสาหกิจกับมูลคาเพิม่ตอพนักงาน 
o ผลประโยชนดานการเงนิที่เปนผลมาจากการปรับปรุง ความปลอดภยัของบคุลากร การขาดงาน และการลาออกของพนักงาน 
o ผลประโยชนและคาใชจายทีเ่กี่ยวกับการใหการศึกษาและฝกอบรม รวมท้ังการฝกอบรมผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือโอกาสใน

การเรยีนรูทางไกลแบบอืน่ 
o ผลประโยชนและคาใชจายทีเ่กี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการและการแบงปนความรูของรฐัวิสาหกิจ 
o ความสัมพนัธระหวางการจัดการความรูและนวัตกรรม 



 
ระบบการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

53

o ความสัมพนัธระหวางความสามารถในการระบแุละตอบสนองความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากรกับ
การรักษาใหพนักงานอยูกับรัฐวิสาหกจิ การจูงใจ และผลติภาพ 

o ความสัมพนัธระหวางตนทนุกับรายไดที่เกิดจากปญหาทีเ่กี่ยวของกับบคุลากรและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล 
o ตัววดัเดี่ยวหรอืตัววดัรวมของผลิตภาพและคณุภาพเปรียบเทียบกับผลการดําเนนิการของคูแขง 
o แนวโนมของตนทุนเปรียบเทียบกับแนวโนมของคูแขง 
o ความสัมพนัธระหวางคุณภาพของผลติภัณฑและบริการ ดัชนีชี้วัดผลการดําเนนิการ และแนวโนมผลการดาํเนนิการดาน

การเงนิโดยรวม ท่ีสะทอนใหเหน็ในดัชนีชี้วัดตางๆ  
o เชน ตนทนุการดาํเนนิงาน รายได ประสิทธิภาพในการใชสินทรพัย และมูลคาเพิ่มตอพนักงาน 
o การจัดสรรทรพัยากรสําหรับแผนงานปรับปรุงตางๆ โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธระหวางตนทุนกับประโยชน หรือ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
o รายไดสุทธหิรอืออมได ที่เปนผลมาจากการปรับปรุงผลการดาํเนนิการดานคณุภาพ การปฏิบัติการ และบุคลากร 
o การเปรยีบเทยีบการปรับปรุงผลการดาํเนนิการดานคณุภาพและการปฏิบัติการที่มีผลตอผลการดําเนนิการดานการเงินระหวาง

หนวยธรุกิจตางๆ 
o ผลที่ไดรับจากกิจกรรมการปรับปรุงตอกระแสเงนิสด เงนิทนุหมุนเวยีน และมูลคาหลักทรพัย 
o ผลกระทบดานกาํไรที่เกิดจากการรักษาลูกคาไว 
o ความสัมพนัธระหวางตนทนุกับรายไดของการเขาสูตลาดใหม รวมท้ังการขยายสูตลาดโลก 
o สวนแบงตลาดเทยีบกับกําไร 
o แนวโนมทางเศรษฐกิจ ตลาด และดัชนีมูลคาหลักทรพัย รวมท้ังผลกระทบของแนวโนมดังกลาวตอความยั่งยนืของรัฐวิสาหกิจ 
o ขอเท็จจริงและขอมูลที่อยูเดี่ยวๆ จะไมเปนพืน้ฐานที่มีประสิทธิผลในการจดัลําดับความสาํคญัของรฐัวิสาหกิจ ดังนัน้ หัวขอนี้

จึงเนนวาตองมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนัอยางใกลชิดระหวางการวิเคราะหกับการทบทวนผลการดาํเนนิการของ
รัฐวิสาหกิจ และระหวางการวเิคราะหกับการวางแผนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะทําใหมัน่ใจวาการวเิคราะหนัน้สัมพนัธกับการ
ตัดสินใจ และทาํใหมัน่ใจวาการตัดสนิใจนัน้อยูบนพืน้ฐานของขอมูลและสารสนเทศที่สัมพนัธกัน 

• การปฏิบัติการขึน้อยูกับความเขาใจในความเปนเหตุเปนผลระหวางกระบวนการตางๆ และระหวางกระบวนการกบัผลลพัธหรือผลสมัฤทธิ์ 
การปฏิบัติการหรือผลลัพธของกระบวนการอาจสงผลถึงทรพัยากรตางๆ ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจจึงมีความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมพีืน้ฐานการวิเคราะหท่ี
มีประสิทธิผลเพือ่การตัดสินใจ เพราะทรพัยากรที่ใชในการปรับปรุงมีจาํกัด และความเปนเหตุเปนผลกนัมักไมมีความชัดเจน 

 

4.2    การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู  (Management of 
Information, Imformation  Technology, and Knowledge)  

กระบวนการ   
(25 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง: 

หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธกีารทีร่ัฐวิสาหกิจทําใหมั่นใจวามีขอมูล สารสนเทศ ซอฟแวร และฮารดแวรที่
จําเปน มีคุณภาพและมีความพรอมใชงานสําหรับบุคลากร ผูสงมอบ คูคา คูความรวมมอื และลกูคา นอกจากนียั้ง
ตรวจประเมนิวิธกีารที่รฐัวิสาหกิจใชในการสรางและจดัการสินทรัพยทางความรู เพือ่ปรับปรุงประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล และกระตุนใหเกิดนวัตกรรมของรัฐวิสาหกจิ 
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การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล: 
ใหอธิบายวิธกีารท่ีทําใหมั่นใจวาขอมูล สารสนเทศ ซอฟแวร และฮารดแวรทีจ่ําเปนสําหรับบุคลากร ผูสง

มอบ คูคา คูความรวมมือ และรวมทั้งลูกคา มีคุณภาพและพรอมใชงาน และใหอธิบายวิธกีารสรางและจัดการ
สินทรัพยทางความรู (Knowledge Assets) ของรัฐวิสาหกจิ โดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. การบริหารทรัพยากรดานสารสนเทศ (Management of Information Resources) 
(1)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนมีความพรอมใชงาน และ

ทําใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว (*) รวมท้ังผูสงมอบ คูคา คูความรวมมือ ลกูคา  
(2)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาฮารดแวรและซอฟแวรมีความเชื่อถือได 

ปลอดภัย และใชงานงาย 
(3)  ในกรณีท่ีมีภาวะฉุกเฉิน รัฐวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการทําใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ 

รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 
(4)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการรกัษากลไกที่ทําใหขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมใชงาน 

รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟทแวรทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมดานการปฏิบัติการอยูเสมอ 

 
ข. การจัดการขอมลู สารสนเทศ และความรู 

(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาขอมูล สารสนเทศ และองคความรูของ
รัฐวิสาหกิจมีคุณสมบัติดังนี ้:  

 ความแมนยํา 
 ความถกูตองและเชื่อถือได 
 ความทันเหตุการณ 
 การรักษาความปลอดภัยและความลับ 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดการความรูของรัฐวสิาหกิจเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรม
ภายในรัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้ 

 การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร  
 การถายทอดความรูทีเ่กีย่วของกับรัฐวิสาหกิจ ระหวางรัฐวิสาหกิจกับลกูคา ผูสงมอบ คูคา 
และคูความรวมมือ 
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 การคนหาและระบ ุการแบงปน และการนาํวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ไปปฏิบัติ
อยางรวดเรว็ 

 การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เกี่ยวของไปใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
หมายเหตุ  
1         การประเมินการบรหิารทรพัยากรดานสารสนเทศ มุงเนนการประเมินผลดานการบริหารจัดการสารสนเทศตามหลักเกณฑประเมนิการ

บริหารจัดการสารสนเทศ โดยพจิารณาจาก 1. การประเมินแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) และ 2. การประเมนิการบรหิารจดัการ
สารสนเทศ  

2 การเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ [4.2 ก(1)] อาจทาํไดโดยผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอืน่ๆ  

 
คําอธิบายเกณฑ 

• หัวขอนี้มุงสงเสรมิใหรัฐวิสาหกิจมีทิศทางดานการจัดการแหลงสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของรัฐวิสาหกิจและรองรบัการ
ดําเนนิงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมอืงที่ดี  พ.ศ  .2546 โดยกาํหนดตามหลักเกณฑประเมินการบรหิาร
จัดการสารสนเทศ ซ่ึงพิจารณาจาก  1 . การประเมนิแผนแมบทสารสนเทศ  ) IT Master Plan) และ  2. การประเมนิการบรหิารจัดการสารสนเทศ 

• รัฐวิสาหกิจควรวางแผนอยางระมัดระวังในการจดัใหมโีครงสรางพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูล และสารสนเทศพรอมใช
งานไดอยางตอเนือ่งในทุกสถานการณ ไมวาเปนภัยพบิัติท่ีเกิดจากธรรมชาตหิรือมนุษย แผนเหลานี้ควรคาํนึงถึงความจาํเปนของผูมสีวนไดสวนเสยี
ท้ังหมดขององคกร รวมทั้งบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ นอกจากนี้  

• แผนเหลานีค้วรประสานกับแผนวิสาหกิจ เพื่อใหสามารถดําเนนิธรุกิจไดอยางตอเนื่อง 
• แผนแมบทสารสนเทศ  ) IT Master Plan) ควรแสดงการจัดกลุม/ลําดับความสําคญัของแผนงาน/โครงการ และมีตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสําเร็จ

และสะทอนผลลัพธท่ีคาดหวังของหัวขอตอไปนี ้
o การตอบสนองตอความตองการของรัฐวิสาหกิจและนโยบาย  
o ความสอดคลองกับแผนวิสาหกิจเต็มตามศักยภาพของระบบสารสนเทศ  
o การดาํเนนิการเพื่อตอบสนองนโยบายที่สําคัญ อาท ิการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ประชาชน/

ผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองตามความตองการ การจัดตั้งศนูยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครฐั 

• การบรหิารการจัดการสารสนเทศ ประกอบดวยประเดน็พจิารณาดังตอไปนี้  
o ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการบรหิารจัดการของรฐัวิสาหกิจ 
o ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการบรหิารความเสี่ยง 
o ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
o ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
o ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการดําเนนิงานตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ .2546 และนโยบายตางๆ ของรฐับาล 
o ระบบสารสนเทศทีต่อบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร 

• การจัดการสารสนเทศอาจจาํเปนตองจดัสรรทรพัยากรอยางจริงจัง เนื่องจากแหลงขอมูลและสารสนเทศเพิม่มากขึน้อยางมากมาย การเติบโต
อยางตอเนื่องของใชสารสนเทศทางอเิล็กทรอนิกสในการปฏิบัติการของรฐัวิสาหกิจมากขึน้ เชน เปนเครือขายความรูของรัฐวิสาหกจิ การใช
อินเทอรเน็ต รวมท้ังการสือ่สารระหวางธุรกิจกับธุรกิจ องคกรกับองคกร และธุรกิจกับผูบรโิภค เปนเรือ่งท่ีทาทายความสามารถของรฐัวิสาหกิจใน
การทาํใหม่ันใจวา สารสนเทศมคีวามเชื่อถือได และพรอมใชงานในรูปแบบที่ใชงานงาย 
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• ขอมูลและสารสนเทศเปนส่ิงสาํคญัอยางยิ่งตอเครือขายธรุกิจหรือองคกร คูคา และหวงโซอุปทาน การตอบคาํถามในหัวขอนี ้รัฐวิสาหกิจ
ควรคํานึงถึงการใชขอมูลและสารสนเทศ และควรตระหนักถึงความจาํเปนในการทวนสอบการใชงานไดของขอมลูอยางรวดเรว็และการประกนัความ
เชื่อถือไดของขอมลู อันเนื่องมาจากมกีารถายโอนขอมูลทางอเิล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึน้ 

• การมุงเนนในดานการจัดการความรูของรัฐวิสาหกิจเกิดจากความรูท่ีวาพนักงานจาํเปนตองปฏบัิติงาน รวมท้ังปรบัปรุงกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ และบรกิาร รวมถึงการทาํใหทนักับความตองการและทิศทางของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพฒันาการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรคซ่ึงเพิ่มคณุคาใหแกลกูคาและรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (Human Resource Focus - 60 คะแนน) 

 
จุดประสงค 

หมวดการมุงเนนบุคลากร เนนวธิีปฏิบัติทีสํ่าคัญดานบุคลากร ซึ่งมุงที่จะสรางและรกัษาใหรัฐวิสาหกิจมี
ผลการดําเนินการทีด่ีอยูเสมอ รวมทั้งการทําใหบุคลากรมีความผกูพันกับรัฐวิสาหกจิเพื่อใหบุคลากรและ
รัฐวิสาหกิจสามารถปรับตวัตอการเปลีย่นแปลงและประสบความสําเรจ็ ในหมวดนี ้ครอบคลุมการสรางความ
ผูกพนั การพฒันาและการจดัการบุคลากรในลกัษณะที่บรูณาการกัน เชน ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
กับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการของรัฐวสิาหกิจการมุงเนนบุคลากรครอบคลุมความจําเปนดาน
ขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากร รวมถึงบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานของบุคลากร เพื่อใหการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนักับกลยุทธโดยรวม เกณฑนี้จึงไดรวมการวางแผนดาน
ทรัพยากรบุคคลไวเปนสวนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชงิกลยุทธ (หมวด 2) ดวย 

ในหมวดการมุงเนนบุคลากร เปนการตรวจประเมินวารฐัวิสาหกิจสรางความผกูพัน จัดการ และพฒันา
บุคลากรอยางไร เพ่ือใชศักยภาพของบุคลากรอยางเต็มท่ีใหสอดคลองไปในทางเดยีวกันกับพันธกิจของ
รัฐวิสาหกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัตกิารโดยรวม รวมท้ังตรวจประเมนิความสามารถของรฐัวิสาหกิจในการ
ประเมินความตองการดานขดีความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร และเพื่อสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรที่
กอใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี 
 
5.1    ความผกูพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  กระบวนการ   (30 

คะแนน) 
 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินระบบของรัฐวิสาหกจิในเรื่องการสรางความผูกพัน การพัฒนา และการประเมิน
ความผกูพันของบุคลากร เพือ่สรางความสามารถและกระตุนใหบุคลากรทั้งหมดปฏบิัติงานใหรัฐวสิาหกิจได
อยางมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ วตัถุประสงคของระบบเหลานี้คือเพ่ือสนับสนุนผลการดาํเนินการทีด่ี 
เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับความสามารถพเิศษของรัฐวิสาหกจิ และเพื่อชวยใหรัฐวิสาหกิจบรรลแุผนปฏบิัติการและ
ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
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การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 
ใหอธิบายวารฐัวิสาหกิจสรางความผกูพัน จายคาตอบแทน และใหรางวลับุคลากรเพื่อใหมีผลการดํานิน

การทีด่ีอยางไร บุคลากรและผูนําไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีผลการดําเนินท่ีดีอยางไร และรัฐวิสาหกิจประเมนิ
ความผกูพันของบุคลากร และใชผลการประเมินนัน้อยางไรเพื่อใหมีผลการดําเนินการที่ด ีโดยตอบคําถาม
ตอไปนี ้
 

ก. การเพิ่มคุณคาแกบุคลากร (Workforce Enrichment) 
(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการกําหนดปจจัยท่ีมผีลตอความผกูพัน และความพงึพอใจของ

บุคลากร รวมทั้งมีวิธกีารอยางไรในการกําหนดปจจัยเหลานี้ สําหรับแตละกลุมและสวนของ
บุคลากร 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยทําใหบุคลากรมผีลการ
ดําเนินการที่ดแีละมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุสิ่งตอไปนี ้

 ความรวมมือ การสื่อสารอยางมีประสิทธผิล และการแบงปนทักษะของบุคลากร ท้ัง
ภายในหนวยงานและขามหนวยงาน หนวยปฏิบัตกิาร รวมท้ังบุคลากรท่ีอยูตางสถานที่กัน 

 การถายทอดสารสนเทศอยางมีประสิทธผิลและการสื่อสารแบบสองทศิทางกับหัวหนา
งาน และผูจดัการ 

 การตั้งเปาประสงคระดับบุคคล การใหอํานาจในการตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม 
 การสรางนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน 
 ความสามารถในการใชประโยชนจากความคิด วัฒนธรรม และความคดิเห็นท่ีหลากหลาย
ของบุคลากร 

(3) ระบบการจัดการผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร (Workforce Performance Management System) 
สนับสนุนใหมีผลการดําเนนิการที่ดีและความผกูพันของบุคลากรอยางไร และไดพิจารณาถึงการ
บริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจงูใจอยางไร รวมทั้ง
เสริมสรางการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ และการบรรลผุลสําเร็จของแผนปฏิบัติการอยางไร  

 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร 
(1) การพฒันาและระบบการเรยีนรูสําหรับบุคลากร (Workforce Development and Learning 

System) ของรฐัวิสาหกิจดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องตอไปนีอ้ยางไร 
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 ความจําเปน และความปราถนาในการเรยีนรูและการพฒันาซึ่งระบุโดยบุคลากร รวมทั้ง
หัวหนางาน และผูจดัการ 

 ความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ (Core Competencies) ความทาทายเชิงกลยุทธ และ
การบรรลผุลสาํเร็จของแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจ การเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 ขอบเขตของโอกาสในการพฒันา รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม การสอนงาน การสอน
งานและการแนะนําอยางใกลชิด รวมท้ังประสบการณท่ีเกี่ยวกับงาน (*)  

 การถายโอนความรูจากบุคลากรทีล่าออกหรือผูท่ีเกษยีณ 
 การสงเสริมใหใชความรูและทักษะใหมในท่ีทํางาน 

(2) การพฒันาและระบบการเรยีนรูสําหรับผูบริหารของรัฐวสิาหกิจดําเนินการเกี่ยวกับเรือ่งตอไปนี้
อยางไร 

 การพฒันาคุณสมบัติของการเปนผูบริหารเปนรายบุคคล 
 การพฒันาความรูระดับรฐัวิสาหกิจ 
 วิธดีําเนนิธรุกจิอยางมีจรยิธรรม 
 ความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลผุลสําเร็จของ
แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกจิ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจ การเปลีย่นแปลงตางๆ และนวัตกรรม 
 ขอบเขตของโอกาสในการพฒันาภาวะผูนํา รวมท้ังการศกึษา การฝกอบรม การสอนงาน 
การสอนงานและการแนะนําอยางใกลชิด รวมท้ังประสบการณท่ีเกีย่วกบังาน (*)  

(3) รัฐวิสาหกิจมีวธิีประเมนิประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรูของบุคลากรและ
ผูบริหารอยางไร 

(4) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
รัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธผิล รฐัวิสาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
ของตําแหนงผูจัดการและผูบริหารอยางมีประสิทธิผล 

 

ค. การประเมนิความผกูพันของบุคลากร (Assessment of Workforce  Engagement)  
(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการประเมนิความผกูพันของบุคลากร รฐัวิสาหกิจมีวธิกีารตรวจ

ประเมินและมตีัววดัอะไรบางท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่ใชในการประเมินความ
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ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วธิกีารและตวัวดัเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร 
เพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมหรอืสวนของบุคลากร รัฐวิสาหกิจใชดัชนีช้ีวัดอ่ืนๆ เชน การรักษาให
บุคลากรอยูกบัรัฐวิสาหกิจ การขาดงาน การรองทุกข ความปลอดภยั และผลิตภาพอยางไร เพ่ือ
ตรวจประเมนิและปรับปรุงความผกูพันของบุคลากร 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการนําผลตรวจประเมินมาเชื่อมโยงกับผลลพัธทางธรุกจิที่สําคัญที่
รายงานในหมวด 7 เพื่อระบโุอกาสในการปรับปรุง รวมทั้งความผกูพันของบุคลากรและผลลัพธ
ทางธรุกิจ 

 
หมายเหตุ 
1 คําวา “บุคลากร” หมายถึง ผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการทาํใหงานของรัฐวิสาหกิจสําเร็จ ไดแก พนักงานประจาํ พนักงานชั่วคราว พนักงานที่

ทํางานไมเต็มเวลา และพนักงานจางตามสญัญาทีร่ัฐวิสาหกิจควบคุมดแูล รวมถึงหัวหนาทีม หวัหนางาน และผูจัดการทุกระดับ สวน
พนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผูรับจางเหมาควรอธิบายในหมวด 6 โดยใหเปนสวนหนึ่งของระบบงานทีใ่หญขึน้  

2 คําวา “ความผูกพนัของบุคลากร” หมายถึง ระดับของความมุงม่ัน (Commitment) ทั้งทางอารมณและสติปญญา เพื่อใหงาน พนัธกิจ และ
วิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจบรรลุผล รัฐวสิาหกิจที่มีระดับความผูกพนัสูงมักมีสภาพแวดลอมการทาํงานที่มีผลดาํเนนิการดี บุคลากรไดรบั
แรงจูงใจใหทาํงานใหดีที่สุดเพื่อประโยชนของลูกคาและความสาํเร็จของรัฐวิสาหกิจ 

3 การบรหิารคาตอบแทน การยกยองชมเชย การใหรางวัลและส่ิงจูงใจ [5.1 ก(3)] หมายรวมถึงการเลื่อนตาํแหนงและโบนัส ซึ่งอาจขึน้กับผล
การดาํเนนิการ ทักษะที่เพิ่มขึน้ และปจจัยอืน่ๆ รฐัวิสาหกิจท่ีมีระบบการบรหิารคาตอบแทนทีถู่กกําหนดโดยกฎหมาย หรือกฏระเบยีบ
ขอบังคับ ระบบการให 
รางวัลและการยกยองชมเชยก็อาจยืดหยุนได เพราะการยกยองชมเชย อาจเปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงนิ เปนทางการและไมเปนทางการ เปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม 

4 ถารัฐวิสาหกิจมีสิ่งท่ีตองคํานงึถึงเปนพเิศษในดานการพฒันาบุคลากร การเรียนรู และความกาวหนาในอาชพี การตอบคําถามในหัวขอ 5.1ข 
ควรอธิบายวารัฐวิสาหกิจดําเนนิการอยางไรในสิ่งเหลานี ้

5 การระบโุอกาสในการปรับปรุง [5.1 ค(2)] อาจไดมาจากผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ท่ีรายงานในหัวขอ 7.4 และอาจเกี่ยวกับการ
ดําเนนิการแกไขปญหาดานบคุลากรซึ่งมีผลกระทบตอผลลัพธทางธรุกิจท่ีรายงานในหวัขออืน่ของหมวด 7 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• การทาํงานที่ใหผลการดาํเนนิการที่ด ีเหน็ไดจากความยืดหยุน นวัตกรรม การแบงปนความรูและทักษะ การส่ือสารและการถายทอด
สารสนเทศที่ดี ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนักับวัตถุประสงคของรฐัวิสาหกิจ การมุงเนนลูกคาและการตอบสนองทีร่วดเร็วตอความตองการ
ของธุรกิจและขอกําหนดของตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลงไป หัวขอนี้มุงเนนที่บุคลากรที่มีความสามารถในการทาํใหบรรลุผลการดาํเนนิการที่ดี 

• ผลจากการศึกษาจาํนวนมากรายงานวาการที่บุคลากรมคีวามผูกพนักับองคกรมากจะมีผลในเชิงบวกอยางมนีัยสาํคญัตอผลการดาํเนนิการ
ขององคกร การวิจยัชี้ใหเหน็วาลักษณะที่แสดงวามคีวามผูกพนักับองคกรคือการทาํงานที่มีความสาํคญั มีทิศทางขององคกร รับผิดชอบตอผลการ
ดําเนนิการ สภาพแวดลอมการทาํงานที่มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภยั ไววางใจกนั และมคีวามรวมมอื  

• รัฐวิสาหกิจควรทาํความเขาใจและใหความสาํคัญกับปจจยัท่ีทําใหลดแรงจูงใจ การสาํรวจความคิดเหน็ของบุคลากร หรือการสัมภาษณ
บุคลากรที่ลาออกจะชวยใหองคกรเขาใจปจจัยเหลานี้ไดดยีิ่งขึน้ 
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• ระบบการบรหิารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผล การใหคาตอบแทนและการยกยอง
ชมเชยอาจเชือ่มโยงกับทักษะของบุคลากรทีเ่หน็ไดชัดเจนและกับผลการประเมนิจากเพื่อนรวมงาน 

• แนวทางการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจรวมถึงการแบงปนผลกาํไร การใหรางวัลแกทีมงานหรอืหนวยงานที่มีผลการ
ดําเนนิการดีเยี่ยมโดยมีความเชื่อมโยงกับตัววัดความพึงพอใจและความภักดขีองลูกคา การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร หรือ
วัตถุประสงคอืน่ทีสํ่าคัญของรฐัวิสาหกิจ 

• ถึงแมวาความพึงพอใจกับรายไดและความพึงพอใจกับการเลื่อนตาํแหนงจะเปนสิ่งสําคญั แตสองปจจัยนี้ไมเพยีงพอในการทาํใหมัน่ใจวา
บุคลากรจะมคีวามพึงพอใจ แรงจูงใจ และผลการดาํเนนิการที่ดี ตัวอยางของปจจัยอ่ืนท่ีควรพิจารณา เชน การแกไขปญหาและคาํรองทกุขของ
บุคลากรอยางมปีระสิทธิผล การพฒันาและโอกาสกาวหนาในการงานของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทาํงานและการสนบัสนนุของฝายบรหิาร 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสถานทีท่ํางาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ การส่ือสารที่มีประสิทธผิล ความรวมมือ และการทาํงานเปน
ทีม รวมท้ังความมัน่คงในงาน รวมถึงการเหน็คาของความตองการทีแ่ตกตางกันของกลุมบุคลากรที่หลากหลาย ตลอดจนการสนบัสนนุของ
รัฐวิสาหกิจในการใหบริการลูกคา 

• นอกจากตัววัดโดยตรงของความพึงพอใจและความผาสกุของบุคลากรจากผลสํารวจที่เปนทางการหรือไมเปนทางการแลว ยังมีดัชนชีี้วัด
อื่นๆ เชน การขาดงาน การลาออก การรองทุกข และการนัดหยุดงาน 

• ความตองการในการศึกษาและการฝกอบรมอาจมีความแตกตางกันมาก ขึน้อยูกับลักษณะของงาน ความรับผิดชอบของบุคลากร และระดับ
การพัฒนาของรัฐวสิาหกิจและบคุลากร ความตองการนี้อาจครอบคลุมถึงการเพิ่มทักษะในการแบงปนความรู การสื่อสาร การทาํงานเปนทีมและการ
แกปญหา รวมท้ังการตีความและการใชขอมูล การตอบสนองความตองการของลูกคา ความสามารถในการวิเคราะหกระบวนการและลดความ
ซับซอนของกระบวนการ การลดความสูญเสียและรอบเวลา ความสาํคญัตามความสอดคลองเชิงกลยุทธหรอืการวิเคราะหตนทนุหรอืประโยชน ความ
ตองการในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูงในเทคโนโลยใีหมหรือทักษะพืน้ฐาน เชน การอาน การเขียน ภาษา คณิตศาสตร และทักษะดาน
คอมพิวเตอร 

• การใหการศึกษาและการฝกอบรมอาจทําไดทั้งภายในหรอืภายนอกรฐัวิสาหกิจ หรือโดยการสอนงานในขณะปฏิบตัิงาน การเรยีนใน
หองเรียน การเรียนดวยการใชคอมพิวเตอร หรือการเรยีนทางไกล และวิธีการอืน่ๆ การฝกอบรมอาจทาํไดโดยการมอบหมายงานที่จะทําใหเกิดการ
พฒันา ซึ่งทาํไดทั้งภายในและภายนอก 

• ในการประเมนิประสิทธิผลของระบบการเรยีนรูและการพฒันาบุคลากรและผูนาํ ตัววัดอาจมุงท่ีผลกระทบตอผลการดาํเนนิการของบุคคล 
หนวยงาน และรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งผลกระทบตอผลการดาํเนนิการที่เก่ียวกับลูกคา และการวิเคราะหตนทนุหรือประโยชนของการฝกอบรม 

• แมวาหวัขอนี้ไมไดถามถึงการฝกอบรมบุคลากรที่ติดตอกับลูกคาเปนพเิศษ แตการฝกอบรมดังกลาวมีความสาํคญัและปฏิบัติกนัโดยทั่วไป 
สวนใหญครอบคลมุถึง การเรยีนรูและทักษะตางๆ ท่ีสําคญัอยางยิ่งในเรือ่งผลิตภัณฑ บริการ และลูกคา รวมท้ังวิธกีารรับฟงลูกคา วิธกีารแกไขปญหา
หรือความลมเหลว และวิธีการจัดการหรือการตอบสนองกับความคาดหวังหรือความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิผล 

• ระบบการจัดการความรูของรัฐวิสาหกิจควรมีกลไกการแบงปนความรูของบุคลากรและรฐัวิสาหกจิ เพื่อทําใหมัน่ใจวาจะรักษาการทาํงานที่
ใหผลการดําเนนิการที่ดีไดตลอดชวงการสงผานงาน แตละองคกรควรกําหนดวาความรูใดสาํคญัอยางยิ่งตอการปฏิบัติการ และหลังจากนัน้ ควรมี
กระบวนการแบงปนสารสนเทศอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศที่เปนความรูสวนบุคคลท่ีอยูกับบคุลากร (Implicit Knowledge) 
เพื่อชวยใหพนักงานตระหนักถึงศักยภาพอยางเต็มทีข่องตนเอง รัฐวิสาหกิจที่ดีใชแผนการพฒันารายบุคคลที่จัดทํารวมกนัแตละคน โดยพิจารณา
วัตถุประสงคดานการงานและการเรยีนรูของบคุคลนัน้ดวย 
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5.2    สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment)  กระบวนการ    
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินสภาพแวดลอมของบุคลากรของรฐัวิสาหกิจ ความตองการดานขีดความสามารถ
และอัตรากําลงับุคลากร วธิตีอบสนองความตองการเหลานั้นเพื่อใหงานของรัฐวิสาหกิจบรรลผุล รวมทั้งตรวจ
ประเมินวิธกีารท่ีทําใหมั่นใจวาบรรยากาศในการทํางานที่ปลอดภัยและที่สนับสนุนงาน วัตถุประสงคคือ เพื่อ
สรางสภาพแวดลอมท่ีมีประสิทธิผลตอการบรรลผุลสําเร็จของงานและสนับสนุนบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 

ใหอธิบายวารฐัวิสาหกิจมีวธิกีารอยางไรในการบริหารขดีความสามารถและอัตรากําลงับุคลากร เพ่ือให
งานของรัฐวิสาหกิจบรรลุผลสําเร็จ รวมท้ังการรักษาบรรยากาศในการทํางานที่มีความปลอดภัย การปองกนัภยั 
และไดรับการสนับสนุนโดยตอบคําถามตอไปนี ้

 
ก. ขดีความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  (Workforce Capability & Capacity)  

(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการประเมนิความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร (Workforce Capability and Capacity) รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และจํานวนของ
บุคลากร 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการสรรหา วาจาง วางตําแหนง และรกัษาพนักงานใหม และทําให
มั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรเปนตัวแทนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางความคิด 
วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชนของพนักงานทีร่ฐัวิสาหกิจจาง 

(3) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการบริหารและจัดบุคลากรเพื่อใหงานของรัฐวิสาหกิจบรรลผุล 
เพื่อใชประโยชนจากความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสรางการมุงเนนลกูคาและ
ธุรกิจ เพื่อใหผลดําเนินการดีเกินความคาดหวัง เพื่อดําเนนิการเกีย่วกับความทาทายเชิงกลยุทธ
และแผนวิสาหกิจ และเพื่อใหคลองตัวที่จะตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงความจําเปนทางธรุกจิ 

(4) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการเตรียมบคุลากรใหพรอมตอการเปลีย่นแปลงความตองการดาน
ขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากร รฐัวิสาหกิจมีวธิกีารอยางไรในการบริหารบุคลากร 
ความตองการของบุคลากร และความตองการของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมัน่ใจวาสามารถดําเนินการ
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ไดอยางตอเนือ่ง เพื่อปองกนัการลดบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบจากการลดบุคลากรเมื่อมี
ความจําเปน 

 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 
(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหมัน่ใจวาสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ

มีการปองกันภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งเหลานี ้ตัววัดผลการดําเนินการหรือเปาประสงคของ
การปรับปรุงของแตละปจจยัที่เกี่ยวกับสถานที่เหลานี้มีอะไรบาง อะไรเปนความแตกตางที่สําคัญ
ของปจจัยเหลานี้ และตวัวดัผลดําเนนิการหรือเปาประสงคสําหรับสภาพแวดลอมของสถานที่
ทํางานที่แตกตางกัน 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการสนับสนนุบุคลากรดวยนโยบายของรฐัวิสาหกิจ การบริการ 
และสิทธิประโยชน รฐัวิสาหกิจปรับเปลี่ยนการสนับสนนุเหลานี้ตามความตองการของบุคลากร
ที่หลากหลาย รวมทั้งความแตกตางของกลุมและสวนของบุคลากรอยางไร 

 
หมายเหตุ 
1. การสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรมีจุดมุงหมายเพื่อผลักดันใหรัฐวิสาหกจิมีพฒันาการดานการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ปนมาตรฐานและ

มีทิศทางการพฒันาท่ีถูกตอง โดยใชระบบบริหารทรพัยากรบุคคลเปนกลไกทีจ่ะขับเคลื่อนใหรัฐวิสาหกิจสามารถใชประโยชนจากทรพัยากร
บุคคล และสามารถดําเนนิการตามกลยทุธทางธรุกิจท่ีกําหนดไว ดังนัน้ ระบบบริหารทรพัยากรบุคคลจะตองมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ดําเนนิการของรฐัวสิาหกิจ และจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ อันไดแก นโยบายและกลยุทธดานการบริหาร และพฒันาทรพัยากร
บุคคล ซ่ึงสอดรับกบัทิศทางการดาํเนนิงานของรฐัวิสาหกิจ และกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งควรจะประกอบดวยนโยบายตางๆ เชน นโยบาย
ดานโครงสรางการบริหาร และโครงสรางองคกรท่ีสอดรบักับโครงสรางธรุกิจ นโยบายเกี่ยวกบัผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรพัยากร
บุคคล นโยบายดานอัตรากําลัง และการบรหิารอัตรากาํลงั และอืน่ๆ 

2 คําวา “ขีดความสามารถของบคุลากร” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการบรรลุผลสําเร็จของกระบวนการทาํงานดวยความรู 
ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพนัธกับลกูคา 
การสรางนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยใีหม การพฒันาผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทาํงานใหม และเพื่อใหตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ตลาด และความตองการของกฎระเบยีบขอบงัคับ 

 คําวา “อัตรากาํลังบคุลากร” หมายถึง ความสามารถของรฐัวิสาหกิจท่ีทาํใหมัน่ใจวามรีะดับของบุคลากรเพยีงพอในการบรรลุผลสําเรจ็ของ
กระบวนการทาํงาน และสงมอบผลิตภัณฑและบริการใหลูกคาได รวมท้ังความสามารถในการตอบสนองตอระดบัความตองการตามฤดูกาล
และตามความตองการทีเ่ปลี่ยนแปลง 

3 ขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากรควรคาํนึงทั้งความจําเปนในปจจุบันและในอนาคต ตามเปาประสงคเชิงกลยุทธและแผนวิสาหกจิท่ี
รายงานในหมวด 2 

4 การเตรยีมพรอมบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลงั [5.2 ก(4)] อาจรวมถึงการฝกอบรม 
การศึกษา การสื่อสารอยางสม่าํเสมอ การคาํนึงถึงการจางบุคลากรและความพรอมตอการหางานใหม การใหคาํปรกึษาเกี่ยวกับอาชพี และ
ชวยพนักงานหางานใหม รวมถึงบริการอืน่ 
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คําอธิบายเกณฑ 
• องคกรสวนใหญ ไมวาจะขนาดใด มีโอกาสมากมายในการสนับสนนุบุคลากร ตัวอยางของการใหบริการ อาคารสถานที่ กิจกรรม และ

โอกาสอืน่ๆ ไดแก การใหคาํปรึกษาทัง้ในเรื่องสวนตัวและการงาน การพฒันาความกาวหนาในการงานและการชวยใหมีโอกาสไดรับงานใหม 
กิจกรรมสนัทนาการหรืองานประเพณ ีการยกยองชมเชย ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที ่การ
ดูแลบุตรในชั่วโมงทํางาน การอนุญาตใหลาหยดุกรณพีเิศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบรกิารชุมชน ชั่วโมงการทาํงานแบบยืดหยุนและ
โปรแกรมผลประโยชน การชวยใหหางานใหมเม่ือถูกเลิกจาง ผลประโยชนเมื่อเกษียณอาย ุรวมถึงการขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาลและ
วิธีท่ีพนักงานสามารถใชบริการอยางตอเนื่อง 

• ทุกองคกร ไมวาจะขนาดใด จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานขัน้ต่าํเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทาํงาน อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจท่ีมีผล
การดาํเนนิการที่ดยีงัมีกระบวนการที่ทาํใหม่ันใจวาความปลอดภัยในสถานที่ทํางานสูงกวามาตรฐานขัน้ตํ่าท่ีกาํหนดไว ซ่ึงรวมถึงการออกแบบ
กระบวนการในเชิงรุกเพื่อทาํใหมัน่ใจวา สภาพแวดลอมในการทาํงานมีความปลอดภัย โดยใชขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของในงานโดยตรง สภาพแวดลอม
ดานบุคลากรพิจารณาจาก  1 . การมีนโยบาย และกลยุทธดานการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรบคุคล 2 . การมีระบบในการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR 
Management) และระบบในการพฒันาทรพัยากรบุคคล (HR Development) และ  3 . การมีโครงสรางพืน้ฐานสนับสนุนระบบการบรหิารทรพัยากร
บุคคล
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management - 60 คะแนน) 

 
จุดประสงค 

หมวดการจัดการกระบวนการ เปนหมวดหลักของเกณฑในดานระบบงานและกระบวนการทํางานที่
สําคัญขอกําหนดที่เปนแกนกลางของหมวดนี้คือการบงชี้และจัดการความสามารถพเิศษเพื่อใหการจัดการ
กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การออกแบบทีม่ีประสิทธผิล การมุงเนนทีก่ารปองกนั 
ความเชื่อมโยงกับลกูคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมอื และมุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรยีนรูของรัฐวิสาหกิจ 

ความคลองตวั การลดตนทุน และการลดรอบเวลา มีความสําคัญมากขึน้เรื่อยๆ ตอการจัดการกระบวนการ
และการออกแบบโครงสรางรัฐวิสาหกิจในทุกแงมุม อธิบายงายๆ “ความคลองตัว” หมายถึง ความสามารถใน
การปรับตวัอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมีประสิทธผิลตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ความคลองตัว อาจ
หมายถึง การเปลี่ยนจากผลติภัณฑหน่ึงไปอีกผลิตภณัฑหน่ึงอยางรวดเรว็ การตอบสนองอยางรวดเรว็ตอความ
ตองการทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการท่ีหลากหลายตามความตองการของลกูคาเฉพาะ
ราย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลยุทธของรัฐวิสาหกิจและตลาด ความคลองตัวยังมผีลตอการตัดสินใจวาจางภายนอกให
ดําเนินการแทน การทําขอตกลงกบัผูสงมอบที่สําคัญ และการทําขอตกลงดานความรวมมือในรูปแบบ แปลก
ใหม ความยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัยกลยุทธพเิศษ เชน การใชการออกแบบชิ้นสวนท่ีมาประกอบกันได การ
ใชชิ้นสวนรวมกัน การใชสายการผลิตรวมกัน และการฝกอบรมแบบพิเศษ การลดตนทุนและรอบเวลามัก
เกี่ยวกับกลยุทธ Lean Process Management ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการใชประโยชนจากตัววดัที่
สําคัญ เพื่อติดตามทุกแงมุมของการจดัการกระบวนการโดยรวม 

ในหมวดการจดัการกระบวนการ เปนการประเมินวารฐัวสิาหกิจมีวิธกีารอยางไรในการกําหนด
ความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ และระบบงาน รวมทั้งมีวิธกีารออกแบบ จดัการ และปรับปรงุกระบวนการ
ท่ีสําคัญเพื่อนําไปใชในระบบงานในการสรางคุณคาใหลกูคาและทําใหรัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จและยั่งยืน
ไดอยางไร รวมถึงตรวจประเมินความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินดวย 
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6.1    การออกแบบระบบงาน (Work System Design)  กระบวนการ   
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ ระบบงาน และการออกแบบกระบวนการ
ทํางานเพื่อการสรางคุณคาใหลูกคา เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกิดขึ้น รวมทั้งบรรลุความสําเร็จและ
ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
 
การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล 

ใหอธิบายวิธกีารกําหนดความสามารถหลกัระดับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการทีสํ่าคัญเพื่อสรางคุณคาแกลูกคา เพื่อเตรยีมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกิดขึน้ และเพื่อให
รัฐวิสาหกิจไดรับความสําเรจ็และมีความยัง่ยืนโดยตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกจิ (Core Competences) 
(1) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการกําหนดความสามารถหลักระดับรัฐวิสาหกิจ ความสามารถ

หลักเหลานี้มอีะไรบาง และมีความสัมพันธกับพันธกิจ บรรยากาศการแขงขัน และแผนวิสาหกิจ
อยางไร 

(2)  รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการออกแบบระบบงาน และมนีวัตกรรมดานระบบงานทั้งหมด 
รวมทั้งตัดสินอยางไรวากระบวนการใดในระบบงานทั้งหมดเปนกระบวนการภายในรัฐวิสาหกิจ 
(กระบวนการทํางานที่สําคัญของรฐัวิสาหกิจ) และกระบวนการใดใชแหลงภายนอก 

  

ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Work Process Design) 
(1) กระบวนการทํางานที่สําคัญสําหรับภารกิจหลักของรัฐวสิาหกิจมีอะไรบาง กระบวนการทํางานที่

สําคัญเหลานีม้ีความสัมพันธกับความสามารถพิเศษอยางไร รวมทัง้สรางคุณคาแกลูกคา ทํากําไร 
ทําใหรัฐวิสาหกิจดรับความสําเร็จ และย่ังยืนไดอยางไร 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ โดยนํา
ขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ (*) มาใช และขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการเหลานี้มีอะไรบาง 
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(3) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม
กระบวนการทํางานใหมอยางไรเพื่อบรรลขุอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด และมวีธิีการอยางไรในการ
นําเทคโนโลยใีหม ความรูของรัฐวิสาหกิจ ความคลองตัวที่อาจจําเปนในอนาคตมาประกอบใน
การออกแบบกระบวนการเหลานี้ รวมท้ังมีวิธกีารอยางไรในการนํารอบเวลา ผลิตภาพ การ
ควบคุมตนทุน รวมทั้งปจจยัดานประสิทธภิาพและประสิทธิผลมาประกอบในการออกแบบ
กระบวนการเหลานี ้

 

ค. ความพรอมตอภาวะฉกุเฉิน (Emergency Readiness) 
รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบงาน และสถานที่ทาํงานมีการเตรยีมพรอม

ตอภัยพิบตัิหรอืภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรยีมพรอมตอภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉินไดคํานึงถึงการ
ปองกัน การจัดการ ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหคืนสูสภาพเดิมอยางไร 

 
หมายเหตุ 
1 คําวา “ความสามารถหลัก” หมายถึง เรือ่งท่ีรัฐวิสาหกิจมีความเชี่ยวชาญท่ีสุด เปนขีดความสามารถที่สําคญัเชิงกลยุทธซึ่งทําใหไดเปรียบใน

ตลาดหรือในการใหบริการ และมักจะเปนสิ่งทีคู่แขง ผูสงมอบ และคูคาลอกเลียนไดยาก ทําใหรฐัวิสาหกิจไดเปรยีบในการแขงขนัอยาง
ยั่งยนื 

2 คําวา “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่ทําใหงานของรัฐวิสาหกิจบรรลุสาํเร็จ ซ่ึงเก่ียวของกับบุคลากรขององคกร ผูสงมอบและคูคาท่ีสาํคญั 
คูสัญญา คูความรวมมือ และสวนอืน่ๆ ในหวงโซอุปทานที่จําเปนตอการผลติและสงมอบผลิตภัณฑ บริการ รวมท้ังกระบวนการทางธุรกิจ
และกระบวนการสนับสนนุ ระบบงานจะประสานกระบวนการทาํงานภายในกับแหลงตางๆ จากภายนอกที่จาํเปนตอการพฒันา ผลิต และสง
มอบผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา และทาํใหรัฐวิสาหกิจไดรับความสาํเรจ็ในตลาด 

3 กระบวนการทาํงานที่สําคญั หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบคุลากรสวนมากของรฐัวิสาหกิจที่สรางคณุคาใหลูกคา ผูมีสวนได
สวนเสีย และผูถือหุน กระบวนการทาํงานที่สาํคัญ คือกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑและบรกิาร กระบวนการสงมอบ กระบวนการทาง
ธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน 

4  ภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉิน อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรอืระดับชาติ 
หรือการแพรกระจายของโรคระบาด เชน ไขหวัดนก การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานในหัวขอ 
4.2 

 

คําอธิบายเกณฑ 
• หัวขอนี้กําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทาํงานที่สาํคญั สารสนเทศดังกลาวประกอบดวยคาํอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทาํงาน

ท่ีสําคญั และขอกาํหนดเฉพาะของกระบวนการเหลานัน้ ขอกําหนดเหลานี้อาจรวมความตองการดานความคลองตวั (ความรวดเร็วและความยืดหยุน) 
เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

• แนวทางการออกแบบอาจมคีวามแตกตางกนัมากตามลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑและบริการที่ถูกดัดแปลง 
หรือทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญหรือเพยีงเล็กนอยของกระบวนการ รัฐวิสาหกิจควรคาํนึงถึงขอกําหนดทีส่ําคญัของผลิตภัณฑและบริการ โดย
ปจจัยที่อาจตองนาํมาพิจารณาในการออกแบบ ครอบคลุมถึงความปลอดภยั สมรรถนะของผลิตภัณฑหรือบริการในระยะยาว ผลกระทบตอ
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ส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย (Green Manufacturing) ขีดความสามารถในการวดัขีดความสามารถของกระบวนการ 
ความสามารถในการนาํไปผลิตได ความสามารถในการบาํรุงรักษาได ความหลากหลายของความคาดหวังของลูกคาที่ทําใหตองมีผลิตภัณฑหรือ
บริการหลายรูปแบบใหเลือก ขีดความสามารถของผูสงมอบ และการจัดทําเอกสาร การออกแบบที่มีประสิทธิผลตองคาํนึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพ
ของกระบวนการผลิตและสงมอบดวย ซึ่งอาจเก่ียวของกับการจัดทําผังโดยละเอียดของกระบวนการผลิตหรือบริการ และการออกแบบกระบวนการ
ดังกลาวใหมเพื่อใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของลกูคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

• กระบวนการทาํงานที่สาํคญัของรฐัวสิาหกิจ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจตางๆ ที่ไมเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ แตมีความสาํคัญตอการ
เติบโตและความสาํเร็จของรฐัวิสาหกิจในมุมมองของผูบรหิารระดับสูง กระบวนการดังกลาวมักเกี่ยวของกับความสามารถพิเศษของรฐัวิสาหกิจ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และปจจยัแหงความสาํเร็จท่ีสาํคัญอยางยิ่งของรฐัวสิาหกิจ กระบวนการธุรกิจท่ีสาํคัญ อาจรวมถึงกระบวนการสราง
นวัตกรรม การวิจัยและพฒันา การจัดหาเทคโนโลย ีการจัดการสารสนเทศและความรู การจัดการหวงโซอุปทาน การสรางความรวมมือกับผูสงมอบ 
การวาจางองคกรภายนอกใหดาํเนนิการแทน การควบรวมและครอบครองกิจการ การขยายไปสูตลาดโลก การจัดการโครงการ รวมทั้งกระบวนการ
ขายและการตลาด เนื่องจากกระบวนการเหลานี้มีคุณลักษณะแตกตางกนั ดังนัน้ ขอกําหนดและผลการดาํเนนิการของแตละกระบวนการจึงอาจมีความ
แตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญ 

• กระบวนการทาํงานที่สาํคญัของรฐัวสิาหกิจรวมถึงกระบวนการสนับสนนุท่ีสนับสนนุการปฏบัิติการประจาํวนัและการสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการ แตโดยปกติแลวไมไดออกแบบโดยคาํนึงถึงคุณลักษณะของผลิตภณัฑและบริการ ขอกําหนดของกระบวนการสนับสนนุตามปกติไม
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการมากนัก แตข้ึนอยูกับขอกาํหนดภายในของรัฐวสิาหกิจเปนสาํคญั และตองมีการประสานและบรูณาการ
กัน เพือ่ทาํใหมัน่ใจวามีการเชื่อมโยงและมีผลการดําเนนิการที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการสนบัสนนุ อาจรวมถึง งานดานการเงนิ
และบญัช ีการจัดการอาคารสถานที่ งานบริการดานกฎหมาย งานบริการดานทรพัยากรบุคคล การประชาสัมพนัธ และงานดานบริหารอ่ืนๆ  

• สําหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดการหวงโซอุปทานเปนปจจัยทีมี่ความสาํคญัมากขึน้เรื่อยๆ ในการบรรลุเปาหมายดานผลติภาพและผลกาํไร 
รวมท้ังความสาํเร็จของธุรกิจโดยรวม เม่ือรัฐวิสาหกิจมีการทบทวนความสามารถพิเศษขององคกร ทําใหมีการคาํนึงถึงผูสงมอบ คูคา และคูความ
รวมมือในเชิงกลยทุธมากขึน้ กระบวนการทีเ่ก่ียวของกบัผูสงมอบควรรองรับจุดประสงค 2 ประการ ไดแก การชวยปรับปรุงผลการดําเนนิการของผู
สงมอบและคูคา และชวยในการปฏิบัติการบางอยางของผูสงมอบและคูคาท่ีจะสงผลตอการปรบัปรุงระบบงานของรัฐวิสาหกิจ การจดัการหวงโซ
อุปทาน อาจรวมถึงกระบวนการเลือกผูสงมอบ เพื่อลดจาํนวนผูสงมอบโดยรวมและเพิ่มจาํนวนผูสงมอบที่พึงประสงค รวมถึงการทาํขอตกลงดาน
ความรวมมือ 

• รัฐวิสาหกิจจาํเปนตองคํานึงถงึขอกาํหนดสาํหรับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือในขัน้ตอนการออกแบบระบบงาน และระบบการทาํงาน 
กลาวโดยรวม การออกแบบที่มีประสทิธิผลจะตองคาํนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดในหวงโซคุณคา หากมีโครงการออกแบบหลายโครงการพรอม
กัน หรือหากผลิตภัณฑมีการใชช้ินสวน อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกับผลติภัณฑอื่น รัฐวิสาหกิจอาจตองใหความสาํคัญกับการประสาน
การใชทรพัยากร ซ่ึงอาจเปนวิธีการหนึง่ในการลดตนทุนตอหนวยและเวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดได 

• หัวขอนี้กําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับการนาํเทคโนโลยใีหมมาใช รวมถึง e-Technology สําหรบัการแบงปนสารสนเทศกับผูสงมอบ คูคา 
และคูความรวมมือ การสือ่การกับ ลูกคา และการใหลูกคาสามารถเขาถึงรฐัวสิาหกิจไดตลอดเวลา (24/7) รวมท้ัง การถายโอนสารสนเทศโดยอัตโนมัติ
จากผลิตภัณฑระหวางการใชงานที่ตองไดรับการบาํรุงรักษา 

• เพื่อทาํใหมัน่ใจวาสามารถดาํเนนิงานไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน รัฐวิสาหกิจควรคาํนึงถึงทุกแงมุมทางดานปฏิบัติการของรฐัวิสาหกิจท่ี
จําเปนในการสงมอบผลิตภัณฑและบรกิารใหแกลูกคา ในการวางแผน รัฐวิสาหกิจตองคํานึงถึงทุกกระบวนการทาํงานที่สาํคัญ ประเภทธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งความตองการและขอกําหนดของลูกคาจะเปนแนวทางใหรัฐวิสาหกิจกําหนดระดับการใหบริการแกลูกคา ตัวอยางเชน องคกรที่
ใหบริการดานสาธารณูปโภคมักมีความจําเปนในการใหบริการมากกวาองคกรธุรกิจท่ีไมไดใหบริการในเรื่องท่ีจาํเปนนี ้การพยายามทําใหรัฐวิสาหกิจ
ดําเนนิงานไดอยางตอเนือ่งควรประสานกับความพยายามในการทาํใหม่ันใจวารัฐวิสาหกิจมีขอมูลและสารสนเทศที่พรอมใชงาน (หัวขอ 4.2) 
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6.2    การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน (Work Process Management & 
Improvement)  

กระบวนการ    
(30 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินการนํากระบวนการทํางานไปปฏบิัต ิจัดการ และปรับปรุง เพือ่สรางคุณคา
ใหแกลูกคาและใหรัฐวิสาหกิจบรรลุผลสําเร็จและยั่งยืน 

 
การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล 

ใหอธิบายวิธกีารนํากระบวนการทํางานที่สําคัญไปปฏิบัต ิจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่
สําคัญ เพื่อสรางคุณคาแกลูกคา รวมทั้งทําใหรัฐวิสาหกิจประสลความสําเร็จและยั่งยนื  
 

ก. การจัดการกระบวนการทาํงาน (Work Process Management) 
(1) รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการนํากระบวนการทาํงานไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลตุามขอกําหนด

ของการออกแบบ รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานประจําวันใน
กระบวนการเหลานี้จะบรรลุขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการนั้น รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไร
ในการนําขอมลูจากลกูคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือมาใชในการจัดการกระบวนการ
ดังกลาว (*) ตัววดัหรือดัชนช้ีีวัดผลการดําเนินการที่สําคญัและตัววัดในกระบวนการที่
รัฐวิสาหกิจใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทาํงานมีอะไรบาง 

(2) รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการลดตนทนุโดยรวมทีเ่กีย่วของกับการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนนิการ (*) รัฐวิสาหกจิมีวธิีการอยางไรในการ
ปองกันไมใหเกิดสิ่งบกพรอง ความผดิพลาดของการใหบริการ และการทํางานซ้ํา รวมทั้งการลด
คาใชจายในการประกันผลิตภัณฑใหนอยที่สุด หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกคา (*)  

 
ข. การปรับปรงุกระบวนการทํางาน (Work Process Improvement) 

รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อบรรลุผลการดําเนนิการที่ดี
ข้ึน ลดความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหดีข้ึน รวมทั้งทําให
กระบวนการเหลานี้ทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ รัฐวิสาหกิจมีวธิีการอยางไรใน
การแบงปนขอมูลการปรับปรุงและบทเรยีนท่ีไดรับระหวางหนวยงานและกระบวนการอื่นๆ เพือ่
ผลกัดันใหเกิดการเรยีนรูและสรางนวตักรรมในรัฐวิสาหกิจ 
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หมายเหต ุ
1 เพื่อปรับปรุงผลดาํเนนิการของกระบวนการ (6.2ข.) และลดการแปรปรวน รฐัวิสาหกิจอาจใชแนวทางตางๆ เชน ระบบ Lean Enterprise 

วิธีการของ Six Sigma มาตรฐาน ISO9000:2000 วิธีการ Plan-Do-Check-Act หรือเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอืน่ๆ 
2 ผลลัพธดานการการปรับปรุงผลดาํเนนิการดานผลิตภัณฑและบริการควรรายงานในหัวขอ 7.1 สวนผลลพัธอ่ืนๆ ของผลการดาํเนนิของ

กระบวนการทาํงาน ควรรายงานในหวัขอ 7.5 
 

คําอธิบายเกณฑ 
• หัวขอนี้กลาวถึงการวัดภายในกระบวนการ และการปฏิสัมพนัธกับลูกคาและผูสงมอบ ในการวดัภายในกระบวนการและการปฏิสัมพนัธ 

รัฐวิสาหกิจตองมีการกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพือ่วัด สังเกตการณ หรือปฏิสัมพนัธ ซ่ึงควรมีอยูในชวงแรกที่สุดของกระบวนการเทาที่เปนไป
ได เพื่อลดปญหาและคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดาํเนนิการที่คาดหวังไวใหนอยท่ีสดุ เพือ่บรรลุผลการดาํเนนิการทีค่าดหวัง
ไว รัฐวิสาหกิจมักตองกําหนดระดับหรอืมาตรฐานของผลการดาํเนนิการภายในกระบวนการ ใหเปนแนวทางในการตัดสินใจ เมื่อมีความเบี่ยงเบน
เกิดขึน้ ตองมีวิธีการแกไขปญหาเพือ่ปรับใหผลการดาํเนนิการของกระบวนการเปนไปตามขอกําหนดทีไ่ดออกแบบไว วิธีการแกไขปญหานีค้วร
พิจารณาทั้งดานเทคนคิและบุคลากร ท้ังนี ้ขึ้นอยูกับลักษณะของกระบวนการ วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม จึงควรเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงที่ตนเหตุ
ของความเบี่ยงเบน (รากเหงาของปญหา) การแกไขปญหาที่ตนเหตุจะลดโอกาสของความแปรปรวนในลักษณะเดิมท่ีอาจเกิดขึน้ซํ้าหรอืที่จุดอ่ืนของ
รัฐวิสาหกิจใหนอยที่สุด ในกรณทีี่มีการปฏิสัมพนัธกับลูกคามาเกี่ยวของ การประเมนิวาผลการดาํเนนิการของกระบวนการดีเพยีงใดจะตองพิจารณา
ถึงความแตกตางของลูกคาดวย ในการนี ้ทําใหรัฐวิสาหกจิสามารถเตรยีมการสําหรับเหตุการณท่ีไมคาดคิด ท้ังเหตุการณที่เฉพาะเจาะจงหรือท่ัวไป ซึ่ง
ขึ้นอยูกับสารสนเทศที่รวบรวมไดจากลูกคา เหตุการณท่ีไมคาดคิดเปนสิ่งท่ีมกัเกิดกับการใหบรกิารทางวิชาชีพและการใหบริการสวนบุคคล ในบาง
รัฐวิสาหกิจ รอบเวลาของกระบวนการที่สําคญัอาจนานเปนปหรือมากกวาซ่ึงอาจเปนความทาทายตอการวัดความกาวหนาระหวางวนัตอวนัและตอ
การหาโอกาสในการลดรอบเวลา 

• หัวขอนี้กําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดาํเนนิการที่ดีขึน้ ผลการดาํเนนิการที่ดขีึน้มิได
หมายถึงคณุภาพทีด่ีขึ้นในมุมมองของลูกคาเทานัน้ แตยังหมายถึงผลการดาํเนนิการดานการเงนิและดานการปฏิบัติการที่ดขีึน้จากมุมมองของผูมีสวน
ไดสวนเสียอืน่ดวย เชน ผลิตภาพ แนวทางตางๆ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใชกันโดยทั่วไป รวมถึง 

1. การแบงปนกลยุทธที่ประสบความสาํเร็จท่ัวทั้งรฐัวิสาหกิจ เพื่อผลักดันใหเกิดการเรยีนรูและนวตักรรม 
2. การวิเคราะหกระบวนการและการวิจยั (เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมทีสุ่ดของกระบวนการ การ

ปองกันความผิดพลาด)  
3. การวิจัยและพฒันาในดานเทคนิคและธุรกิจ 
4. การจัดระดับเทียบเคียง 
5. การใชเทคโนโลยีทีเ่ปนทางเลือกอืน่ 

• การใชสารสนเทศจากลูกคาของกระบวนการตางๆ ท้ังภายในและภายนอกรฐัวิสาหกิจแนวทางการปรับปรุงอาจตองใชขอมูลดานการเงนิ 
เพื่อประเมินทางเลอืกและจัดลาํดับความสาํคญั แนวทางดังกลาวเปดโอกาสใหมีทางเลือกมากมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการใหมทั้งหมดดวย 
(Re-Engineering) 
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หมวด 7 ผลลัพธ (Results - 650 คะแนน) 
 
จุดประสงค 

 หมวดผลลพัธน้ี มุงเนนถึงผลลพัธของการประเมินวตัถปุระสงคและการประเมินของลูกคาตอ
ผลิตภัณฑและบริการของรฐัวิสาหกิจ ผลการดําเนินการดานการเงินและตลาดโดยรวม ผลลพัธดานบุคลากร 
ผลลพัธดานระบบการนําองคกรรัฐวิสาหกจิและความรบัผิดชอบตอสังคม และผลลพัธของกระบวนการและ
กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ ดวยการมุงเนนท่ีผลลพัธดังกลาว ทําใหสามารถรักษาจุดประสงค
ของเกณฑนี ้ซึ่งไดแก การนําเสนอคุณคาที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกคาและตลาด การมีผลการดําเนินการที่ดี
เยี่ยม โดยเห็นไดจากดัชนชีี้วัดดานการปฏิบัติการ บุคลากร กฎหมาย จริยธรรม และการเงนิ รวมทั้งดัชนีชี้
วัดดานการเรียนรูของรฐัวิสาหกิจและพนกังาน หมวด 7 จึงใหสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัววัด
ความกาวหนา) เพือ่ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการ โดยมีความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันกับกลยุทธของรฐัวิสาหกจิโดยรวม หัวขอ 4.1 กําหนดใหมีการวิเคราะหและทบทวนขอมูล
และสารสนเทศของผลลพัธ เพื่อใหทราบผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจโดยรวมและเพือ่จัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรงุ 

ในหมวดผลลพัธ เปนการประเมินผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ และการปรับปรุงดานที่สําคัญทุก
ดาน ไดแก ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ ผลลัพธการมุงเนนลกูคา ผลลัพธดานการเงินและตลาด ผลลพัธ
ดานการมุงเนนบุคลากร ผลลัพธดานประสิทธิผลกระบวนการ และผลลพัธดานการนําองคกร นอกจากนี้ ยัง
ตรวจประเมนิระดับผลการดาํเนินการของรัฐวิสาหกิจเมือ่เปรียบเทียบกับคูแขง และองคกรอ่ืนท่ีขายผลิตภัณฑ
หรือใหบริการที่คลายคลึงดวย 
 

7.1    ผลลพัธดานผลิตภัณฑและบรกิาร  (Product & Service Outcome)  ผลลพัธ         
(110 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ เพือ่การสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ความภักดีของลูกคา และการกลาวถึงในทางที่ดี 
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การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 
ใหสรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานผลิตภัณฑและบริการ โดยแสดงผลลพัธตามประเภทและกลุมของ

ผลิตภณัฑและบริการ กลุมลกูคา และสวนตลาด (*) รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมโดย แสดง
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ 
ระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑและ
บริการที่สําคญัตอลูกคาสําหรับภารกิจหลักเปนอยางไร ผลลัพธเหลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินการของคูแขง และองคกรอ่ืนที่ขายผลิตภณัฑหรอืใหบริการที่คลายคลึงเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ 
1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการที่รายงานในหัวขอนี้ควรสัมพนัธกับคุณสมบัติพิเศษที่สําคัญของผลิตภัณฑ โปรแกรม และบริการ ซึ่งเปน

ความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาท่ีระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกจิ [1. ข.(2)] โดยอางอิงตามสารสนเทศที่รวบรวมไวในหวัขอ 3.1 
และ 3.2 ตัววัดหรอืดัชนีชี้วัดเหลานีค้วรตอบสนองปจจัยที่มีผลตอความนยิมของลูกคา เชน ปจจัยตางๆ ทีร่ะบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ 1 
หมายเหตุ 4 และหวัขอ 3.1 หมายเหตุ 4 

 

คําอธิบายเกณฑ 
• หัวขอนีเ้นนตัววัดผลการดาํเนนิการดานผลิตภัณฑและบรกิาร ซ่ึงทําหนาทีเ่ปนดัชนีช้ีวัดในมุมมองและการตัดสนิใจของลูกคาที่มีผลตอการ

ซ้ือและความสัมพนัธกับรฐัวิสาหกิจในอนาคต ตัววัดผลการดาํเนนิการดานผลิตภัณฑและบริการไดมาจากสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกคา ซึ่งรวบรวมไว
ในหวัขอ 3.1 และ 3.2 

• ตัววัดดานผลิตภัณฑและบรกิารที่จะนาํมาใชอาจอยูบนพืน้ฐานตอไปนี ้ไดแก การวัดคุณภาพภายใน ผลการใชงานจริงของผลิตภัณฑ อัตรา
ความบกพรอง ความผิดพลาดของการใหบริการ เวลาในการตอบสนอง ขอมูลเกี่ยวกับความงายในการใชงานหรือลักษณะอื่นของผลติภัณฑที่รวบรวม
จากลูกคาของรฐัวสิาหกิจโดยองคกรอื่น และผลสาํรวจลกูคาถึงผลการดาํเนนิการทีเ่กี่ยวกับผลติภัณฑและบริการ 

• ความสัมพนัธระหวางผลการดาํเนนิการดานผลิตภัณฑและบริการกับดัชนีชีว้ัดดานลูกคา เปนเครื่องมือการจัดการที่สําคญัอยางยิ่งที่สามารถ
นาํมาใชในหลายลกัษณะ เชน  

o การกาํหนดและการมุงเนนที่ความตองการในดานคุณภาพและความตองการของลูกคา 
o การระบุส่ิงท่ีทาํใหผลิตภัณฑและบริการแตกตางจากที่มีอยูในตลาด 
o การหาความสัมพนัธที่เปนเหตเุปนผลกันระหวางลักษณะของผลิตภัณฑและบรกิารกับความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา 

รวมท้ังการกลาวถึงในทางที่ด ี

• ความสัมพนัธระหวางกนันี้อาจชีใ้หเหน็สวนตลาดที่กาํลังเกิดข้ึนใหมหรือท่ีมกีารเปลี่ยนแปลง ความตองการที่เปลีย่นแปลงไป หรือความ
เปนไปไดที่ผลิตภณัฑหรือบริการจะลาสมัย 
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7.2    ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา (Customer-focused Outcomes)  ผลลพัธ        
(110 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธของผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคา เพือ่แสดงใหเห็นวา
รัฐวิสาหกจิทําใหลูกคาพึงพอใจ รวมทั้งสรางความภักดี ทําใหกลบัมาซื้อและใชผลิตภัณฑหรือบริการซ้ํา 
และทําใหลูกคากลาวถึงในทางที่ดีไดดีเพียงใด (*) 

 
การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล 

ใหสรุปผลลพัธที่สําคัญของการมุงเนนลูกคา รวมถึงความพึงพอใจของลูกคาและคุณคาจากมุมมองของ
ลูกคา โดยแสดงผลลพัธตามประเภทและกลุมของผลิตภัณฑและบริการ กลุมลูกคา และสวนตลาด (*) รวมทั้ง
ใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม โดยแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี ้

 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา 
(1)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของลูกคาสําหรับภารกิจหลกัเปนอยางไร ผลลัพธเหลานีเ้มื่อเปรยีบเทียบกับระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอคูแขง และองคกรอ่ืนที่ขายผลิตภณัฑหรือใหบริการที่คลายคลึงเปนอยางไร 

(2)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญในดานคณุคาจากมุมมองของลูกคา 
รวมถึงความภกัดีของลกูคาและการรกัษาลกูคาไว การทีล่กูคากลาวถึงบริบทของรฐัวสิาหกิจ 
ในทางที่ดี และแงมุมอ่ืนของการสรางความสัมพันธกับลกูคาเปนอยางไร (*) 

 
หมายเหตุ   
1  ผลลัพธดานความพงึพอใจและไมพงึพอใจของลูกคาที่รายงานในหวัขอนีค้วรสัมพนัธกับกลุมลูกคาและสวนตลาดทีร่ะบุไวในบริบทของ

รัฐวิสาหกิจ [1.ข (2)] และหัวขอ 3.1 และสัมพนัธกับวิธีการประเมนิและขอมูลความพึงพอใจและไมพึงพอใจทีร่ะบุไวในหัวขอ 3.2  
2  ตัววัดและดัชนีชีว้ัดดานความพึงพอใจของลูกคาในผลิตภัณฑและบริการของบริบทของรัฐวิสาหกิจ เม่ือเปรยีบเทยีบกับความพงึพอใจของ

ลูกคาตอคูแขงและองคกรอืน่ท่ีสามารถเปรียบเทียบได [7.2 ก (1)] อาจรวมถงึสารสนเทศและขอมูลตามความเปนจริงจากลูกคาและองคกร
อิสระ 

 
คําอธิบายเกณฑ 

• หัวขอนี้มุงเนนท่ีขอมูลที่เกี่ยวของ เพือ่ใหทราบและชวยคาดการณผลการดาํเนนิการของรฐัวิสาหกิจในมุมมองของลูกคา ขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา การรักษาลูกคาไว การไดและการเสียลูกคา และลูกคาท่ีทาํธรุกิจกับรัฐวิสาหกิจเปนประจาํ ขอ
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รองเรียนจากลูกคา การแกปญหาขอรองเรียนอยางมีประสทิธิผล และการเรยีกรองคาประกนัผลิตภัณฑ คุณคาผลิตภัณฑและบริการจากมุมมองของ
ลูกคา โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา การตรวจประเมนิโดยลูกคาในเรื่องความสะดวกในการติดตอรัฐวิสาหกิจและความงายในการใชผลิตภัณฑ
และบริการ (ครอบคลุมถึงมารยาทในการใหบริการ) รวมทั้งการใหรางวัล การจัดอนัดับ และการไดรับการยกยองชมเชยจากลูกคาและองคกรอิสระ
อื่นๆ 

• หัวขอนีเ้นนผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา ซึ่งมากกวาการวัดความพงึพอใจของลูกคา เพราะความภักดี การกลับมาซื้อและใชผลิตภัณฑหรอื
บริการซํ้า และความสัมพนัธกับลูกคาในระยะยาว เปนดชันีชี้วัดและตัววดัท่ีดีกวาสําหรับความสําเร็จในอนาคตในตลาดและสาํหรบัความยั่งยนืของ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

7.3    ผลลพัธดานการเงินและตลาด  (Financial and Market Outcomes)  ผลลพัธ        
(100 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธดานการเงนิและตลาดทีส่ําคัญ เพือ่ใหเขาใจถึงความมั่นคงทางการเงิน 
รวมทั้งความทาทายและโอกาสในตลาด 

 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 

ใหสรุปผลลพัธการดําเนินการที่สําคัญดานการเงินและตลาด โดยแสดงผลลพัธตามกลุมลูกคาหรือสวน
ตลาด (*) รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม โดยแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถาม
ตอไปนี ้

 

ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด 
(1)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการเงิน 

รวมถึงตวัวดัโดยรวมดานผลตอบแทนทางการเงนิ ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) 
หรือผลการดําเนินการดานงบประมาณ (Budgetary Performance) เปนอยางไร (*) 

(2)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานตลาด 
รวมถึงสวนแบงตลาดหรือตําแหนงในตลาด การเติบโตทางตลาดและสวนแบงตลาด และการ
เจาะตลาดใหมเปนอยางไร (*) 

 
หมายเหตุ   
1 การตอบคาํถามในหัวขอ 7.3 ก (1) อาจรวมถึงตัววัดโดยรวมดานผลตอบแทนทางการเงนิ เชน ผลตอบแทนทางการลงทนุ (ROI) สวนกาํไร

จากการดาํเนนิงาน (Operating Margin) ความสามารถในการทาํกําไร หรือความสามารถในการทํากาํไรตามสวนตลาดหรือลูกคา นอกจากนี้
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อาจรวมถึงตัววัดดานความมัน่คงทางการเงนิ เชน สภาพคลอง (Liquidity) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) เงินสดยอยรายวนั 
(Days Cash on Hand) ประสิทธิภาพในการใชสนิทรพัย และกระแสเงนิสด ตัววัดเหลานีค้วรสัมพนัธกับตัววัดดานการเงนิตามที่รายงานไว
ในหวัขอ 4.1 ก (1) และวิธีการจดัการดานการเงนิตามที่อธิบายไวในหัวขอ 2.2  

 
คําอธิบายเกณฑ 

• ตัววัดท่ีรายงานในหัวขอนีเ้ปนตัววัดทีผู่นาํระดับสูงใชในการติดตามผลอยางตอเนือ่ง เพื่อตรวจประเมนิผลการดําเนนิการดานการเงนิและ
การเจรญิเติบโตของรัฐวิสาหกิจ 

• นอกเหนือจากตัววดัในหวัขอ  7.3 หมายเหตุ  1 ตัววัดและดชันีชี้วัดดานการเงนิท่ีเหมาะสม อาจรวมถึง รายได กําไรหรือขาดทนุ ฐานะดาน
เงินสด (Cash Position) มูลคาสนิทรพัยสุทธิ (Net Assets) อัตราสวนหนี้สนิ (Debt Leverage) วงจรเงนิสด กําไรสุทธิตอหุน ประสิทธิภาพของการ
ดําเนนิการดานการเงิน  ) การเก็บเงนิ การเรียกเก็บเงนิ การบริหารลูกหนี ้) และผลตอบแทนทางการเงนิ ตัววัดผลการดาํเนนิการดานตลาด อาจรวมถึง
ตัววัดการเติบโตทางธุรกิจ เงนิบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงนิชวยเหลือท่ีไดรับ ผลิตภัณฑ โปรแกรม หรือบริการใหมและการเขาสูตลาดใหม )รวมถึง
ตลาดทางอเิล็กทรอนิกส และตลาดสงออก) รวมทั้งสัดสวนรายไดของผลิตภัณฑ โปรแกรม หรอืบริการใหม 

 
 
7.4    ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร: (Workforce-focused Outcomes)    ผลลพัธ       

(110 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร เพื่อแสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจสามารถสราง
และรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่เพิ่มผลิตภาพ ความผูกพนั สงเสริมการเรียนรู และเอื้ออาทรใหแก
บุคลากรทั้งหมดไดดีเพียงใด 

 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 

ใหสรุปผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากรทีส่ําคัญ ท่ีทําใหบุคลากรมีความผูกพนักับรัฐวิสาหกิจ และมี
สภาพแวดลอมที่ดี โดยแสดงผลลัพธแยกตามตามความหลากหลาย กลุม และประเภทของบุคลากร (*) รวมทั้ง
ใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม โดยแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี ้
 

ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
(1)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานการทําใหบุคลากรมคีวามผกูพัน

กับรัฐวิสาหกจิ ความพึงพอใจของบุคลากร และการพัฒนาของบุคลากร รวมถึงผูบรหิารเปน
อยางไร 
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(2)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานขดีความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร รวมถึงระดับความมากนอยของบุคลากร การรกัษาไว และทักษะทีเ่หมาะสมของ
บุคลากรเปนอยางไร 

(3)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญดานบรรยากาศการทํางานของ
บุคลากร รวมทั้งสุขอนามัย ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน และ
การใหบริการและผลประโยชนตอบุคลากรเปนอยางไร (*) 

 
หมายเหต ุ
1  ผลลัพธท่ีรายงานในหัวขอนีค้วรสัมพนัธกับกระบวนการที่อธิบายไวในหมวด 5 รวมท้ังตอบสนองความตองการของกระบวนการทีสํ่าคัญท่ี

อธิบายไวในหมวด 6 และแผนวิสาหกจิและแผนทรพัยากรบุคคลท่ีอธิบายไวในหวัขอ 2.2 
2  การตอบหัวขอ 7.4 ก (1) ควรรวมถึงตัววัดและดัชนีชีว้ัดตามที่ตอบไวในหัวขอ 5.1 ค (1) 
 

คําอธิบายเกณฑ 
• ตัววัดผลลัพธทีร่ายงานถึงดัชนีชี้วัดความผูกพนัและความพึงพอใจของบุคลากร อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดบั

ทองถิ่น วัฒนธรรมองคกร และการพฒันาบุคลากรและผูบริหาร ผลลพัธท่ีรายงานนี ้อาจรวมขอมูลท่ีเปนปจจัยนาํเขา เชน ขอบเขตของการฝกอบรม 
แตจุดเนนสาํคญัควรเปนขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิผลหรอืผลสัมฤทธิ์ ตัวอยางของตัววัดผลสัมฤทธิ์ อาจไดแก การที่บุคลากรอยูกับรฐัวิสาหกิจนาน
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากการทาํแผนงานทีใ่หเพื่อนรวมงานยกยองชมเชยกนั หรือจาํนวนบคุลากรที่ไดรบัการเลื่อนตาํแหนง ซึ่งเปนผลมาจากโปรแกรมการ
พฒันาผูบรหิารของรัฐวิสาหกิจ 

• ผลลัพธท่ีรายงานนี ้อาจรวมถึงปจจัยท่ัวไปหรือปจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ปจจัยท่ัวไป เชน ความปลอดภัย การหยุดงาน การลาออก ความ
พึงพอใจ และขอรองเรยีน (ขอรองทุกข) ของพนักงาน สําหรับตัววัดบางตัว เชน การหยุดงานและการลาออกของพนักงาน อาจมีการเปรียบเทียบใน
ระดับทองถิน่หรอืระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม ปจจัยเฉพาะของรฐัวิสาหกิจเปนสิ่งท่ีรัฐวสิาหกิจใชตรวจประเมินเพือ่หาความผูกพนัและ
บรรยากาศในการทาํงานของบุคลากร ปจจัยเหลานี ้อาจรวมถึงขอบเขตของการฝกอบรม การฝกอบรมซ้าํ หรือการฝกอบรมขามสายงาน เพือ่ใหบรรลุ
ความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากร ขอบเขตและความสาํเร็จของการกาํหนดทิศทางดวยตนเอง ขอบเขตความรวมมือของ
สหภาพ หรือขอบเขตที่อาสาสมัครมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมของกระบวนการและแผนงาน 
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7.5    ผลลพัธดานประสิทธผิลของกระบวนการ  (Process Effectives Outcomes)  ผลลพัธ    
(110 คะแนน) 

 
ความคาดหวัง 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธของการดําเนินการที่สําคญัของรฐัวิสาหกิจซ่ึงไมไดรายงานไวในหัวขอ 
7.1 – 7.4 เพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธภิาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทํางาน 

 
การวิเคราะหขอมลูเพื่อประเมินผล 

ใหสรุปผลลพัธที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอการปรับปรุง
ประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังความพรอมของรัฐวสิาหกิจตอภาวะฉุกเฉิน โดยแสดงผลลัพธตามประเภท
และกลุมของผลิตภณัฑและบริการตามกระบวนการและสถานที่ และตามสวนตลาด (*) รวมทั้งใหแสดงขอมูล
เชิงเปรยีบเทยีบที่เหมาะสม โดยแสดงขอมลูและสารสนเทศเพื่อการตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. ผลลัพธดานประสิทธผิลของกระบวนการ 
(1)  ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการ

ปฏิบัติการของระบบงานสําหรับภารกิจหลัก รวมทั้งระบบงานและสถานที่ทํางานทีเ่ตรยีมไวเมื่อ
เกิดภัยพิบัตแิละภาวะฉกุเฉิน 

(2) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดาน
กระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมท้ังผลิตภาพ รอบเวลา และตวัวัดประสิทธิผล ประสทิธิภาพ 
และนวัตกรรมของกระบวนการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม  

 
หมายเหต ุ 
1  ผลลัพธท่ีรายงานในหัวขอ 7.5 ควรตอบสนองขอกาํหนดที่สําคญัในการปฏบิัติการ ตามทีร่ะบุไวในบริบทของรัฐวสิาหกิจ และหัวขอ 6.1 

และ 6.2 รวมถึงผลลัพธท่ีไมไดรายงานในหวัขอ 7.1-7.4 
2  ผลลัพธท่ีรายงานในหัวขอ 7.5 ควรแสดงสารสนเทศที่สาํคญัทีใ่ชสําหรับการวิเคราะหและทบทวนผลการดาํเนนิการของรัฐวิสาหกจิ (หัวขอ 

4.1) และควรเปนพืน้ฐานในการปฏิบัติการเพื่อใหไดผลลพัธดานผลิตภัณฑและบริการ (หัวขอ 7.1) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (หัวขอ 7.2) 
และผลลพัธดานการเงนิและตลาด (หัวขอ 7.3) 

3 ตัววัดและดัชนีชีว้ัดท่ีเหมาะสมของผลการดาํเนนิการของระบบงาน [7.5 ก (1)] อาจรวมถึงการตรวจสอบ การสงมอบที่ทันเวลา และผลการ
ยอมรับผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการจากภายนอก ผลการดําเนนิการของผูสงมอบและคูคา ผลลพัธและอัตรานวัตกรรมของผลิตภัณฑ 
บริการและระบบงาน การลดความซับซอนของภาระงานภายในและการจาํแนกภาระงาน การปรับปรุงการวางผังงาน การเปลี่ยนแปลง
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สัดสวนของการบังคับบัญชา เวลาในการตอบสนองตอการฝกและการซอมเพื่อภาวะฉุกเฉิน และผลลัพธในการโยกยายสถานที่ทาํงาน และ 
การซอมเพื่อเตรยีมพรอมตางๆ 

 

คําอธิบายเกณฑ 
• หัวขอนี้กระตุนใหรัฐวิสาหกิจพฒันาและใชตัววัดที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแปลกใหมในการติดตามกระบวนการที่สําคัญและการ

ปรับปรุงการปฏิบัตกิาร รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมนิผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกิจท้ังหมด รวมถึงความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน โดยใชตัววัดท่ี
เกี่ยวของและสาํคญัตอรฐัวิสาหกิจ 

• ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถึงผลการดาํเนนิการของระบบงานทีแ่สดงใหเหน็ถึงการลดตนทนุไดมากขึน้ หรือ
มีผลิตภาพสูงขึน้ โดยการใชทรพัยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก การลดระดับการปลอยมลพิษ การลดปริมาณการปลอยของเสยี การใช
ประโยชนจากผลผลิตพลอยได และการนาํของเสียกลับมาใชใหม ดัชนีชี้วัดการตอบสนองภายในรัฐวิสาหกิจ เชน รอบเวลา ความยดืหยุนของการ
ผลิต เวลาทั้งหมดทีใ่ชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา เวลาที่ใชในการตัง้เครือ่งจักร และเวลาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาด และผลการ
ดําเนนิการดานการบริหารสาํนักงานและดานอืน่ๆ ที่ดีขึน้ นอกจากนี้ อาจรวมถึง ดัชนีชี้วัดเฉพาะทางธุรกิจ เชน อัตรานวัตกรรมและการเพิ่มการใช
ผลผลิตของผลิตภัณฑและกระบวนการ ผลลัพธจากการนาํ Six Sigma ไปปฏิบัติ และการยอมรบัสมรรถนะของผลติภัณฑ ณ เวลาที่สงมอบ ดัชนีชี้วัด
ของหวงโซอุปทาน เชน การลดจาํนวนสินคาคงคลังและการตรวจรับวัตถดิุบ การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางอเิล็กทรอนิกส และการลดตนทนุในการจัดการหวงโซอุปทาน รวมท้ังผลลัพธการตรวจประเมนิจากหนวยงานภายนอก เชน การตรวจประเมนิ
ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 

 
7.6    ผลลพัธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกจิ  (Leadership Outcomes)  ผลลพัธ     

(110 คะแนน) 
 

ความคาดหวัง 
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจในเรื่องการนําองคกรรัฐวิสาหกิจและธรรมาภิบาล 

การบรรรลแุผนเชิงกลยุทธ และความรับผดิชอบตอสังคม เพ่ือรกัษาสถานภาพทางการเงินท่ีด ีการเปนองคกรที่มี
จรยิธรรม นั่นคือ การเปนองคกรที่ดใีนสังคม 
 
การวิเคราะหขอมลูเพ่ือประเมินผล 

ใหสรุปผลลพัธที่สําคัญดานธรรมาภิบาลและการนําองคกรรัฐวิสาหกิจโดยผูบริหารระดับสูง รวมทัง้
แสดงใหเห็นถงึการบรรลุแผนวิสาหกิจ พฤติกรรมท่ีมจีรยิธรรม ความรบัผิดชอบดานการเงนิ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมและการเปนองคกรทีด่ี โดยแสดงผลลพัธตามหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ (*) 
รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม โดยแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี ้
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ก. ผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกจิและความรับผิดชอบตอสังคม 
(1)  ผลลัพธของตวัวดัหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของการบรรลกุลยุทธและแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ

เปนอยางไร 
(2)  ผลลัพธของตวัวดัหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของพฤติกรรมที่มีจรยิธรรม และผลลัพธของตัววดัหรือ

ดัชนีช้ีวดัท่ีสําคัญของความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอผูบรหิารระดับสูงและธรรมาภิ
บาลของรฐัวิสาหกิจเปนอยางไร ผลลัพธของตัววดัหรือดชันีช้ีวัดที่สําคญัของพฤติกรรมท่ีฝาฝน
จรยิธรรมเปนอยางไร 

(3)  ผลลัพธปจจุบนัและแนวโนมของตัววดัหรือดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญดานความรับผิดชอบดานการเงิน 
ทั้งภายในและภายนอกเปนอยางไร (*)  

(4)  ผลลัพธของตวัวดัหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญดานการปฏิบัตติามกฎระเบยีบขอบังคับและกฎหมายเปน
อยางไร 

(5)  ผลลัพธของตวัวดัหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญดานการที่รฐัวิสาหกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ
ในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางไร 

(6)  ผลลัพธของตวัวดัหรือดัชนีช้ีวัดที่สําคัญดานการท่ีรฐัวิสาหกิจเปนองคกรท่ีดีในสังคมในการ
สนับสนุนชุมชนที่สําคัญเปนอยางไร 

 
หมายเหตุ   
1 ตัววัดหรอืดัชนีชี้วดัการบรรลุแผนวิสาหกิจและแผนปฏบิัติการ [7.6 ก (1)] ควรเจาะจงที่วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคท่ีกาํหนดไว

ใน 2.1 ข (1) และตัววัดผลการดาํเนนิการและผลที่คาดการณไวของแผนปฏิบติัการทีร่ะบุไวใน 2.2 ก (6) และ 2.2 ข ตามลําดับ 
2 ตัวอยางตัววัดของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย [7.6 ก (2)] ใหดูหัวขอ 1.2 หมายเหตุ 4 
3 การตอบคาํถามในหัวขอ 7.6 ก (3) อาจรวมถึงประเดน็ทีเ่กี่ยวกับรายงานทางการเงนิและความเสี่ยง คาํแนะนาํท่ีสาํคัญของผูตรวจสอบภายใน

และภายนอก และการตอบสนองของผูบริหารในเรื่องดังกลาว  
4 ผลลัพธดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย [7.6 ก (4)] ควรตอบสนองขอกําหนดที่ระบุไวใน 1.2 ข ผลลัพธดานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร (ตัวอยาง เชน การรายงานการเกิดอุบัติเหตใุนงาน) ควรรายงานไวในหัวขอ 7.4 ก (3) 
5  ผลลัพธดานการเปนองคกรท่ีดใีนสังคม [7.6 ก (6)] ควรกลาวถึงการสนับสนนุชุมชนที่สาํคญัท่ีระบุไวใน 1.2 ค 
 

คําอธิบายเกณฑ 
• เนื่องจากเปนเรื่องยากในการทีร่ัฐวิสาหกิจจะสามารถกําหนดตัววัดท่ีเหมาะสม ความทาทายทีสํ่าคัญของรฐัวิสาหกิจ คือ การวัด

ความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรฐัวิสาหกิจ ตัววัดเหลานี้มักสามารถหาไดจากการระบุผลลัพธที่ชีใ้หเหน็ถึงเปาประสงค
สุดทายของความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงคเชิงกลยุทธเสียกอน จากนัน้จึงใชเปาประสงคสุดทายมากาํหนดตวัวัดระหวางเปาประสงคสุดทาย
ของความสาํเร็จนัน้ 
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• ไมวาจะมีการมุงเนนในระดับชาตใินประเดน็ของธรรมาภบิาล จริยธรรม และความรับผิดชอบของผูบริหารหรือไมกต็าม สิ่งสําคญัคอื
รัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติและแสดงใหเหน็วาการประพฤติตนโดยรวมมีมาตรฐานสูง คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูงควรติดตามตัว
วัดผลการดําเนนิการอยางตอเนื่อง และเนนผลการดาํเนนิการดานนีใ้นการสื่อสารกับผูท่ีเกี่ยวของ 

• ผลลัพธเหลานี้ควรรวมถึงการบรรลุผลอยางโดดเดนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม กฎหมาย และกฎระเบยีบขอบงัคับตางๆ 
ผลการตรวจสอบโดยหนวยงานภาครฐัหรือหนวยงานทีส่นับสนนุทนุสาํรอง (*) ผลลัพธตางๆ ควรรวมถึงดัชนีช้ีวดัในการสนับสนนุชุมชนที่สําคัญ
และจุดประสงคดานสาธารณะอืน่ๆ  

• ถารัฐวิสาหกิจเคยถูกลงโทษหรอืถูกดําเนนิการในดานกฎหมาย กฎระเบยีบขอบังคับ หรือสญัญา ในชวงสามปท่ีผานมา รัฐวิสาหกิจควรสรุป
เหตุการณและสภาพปจจุบนัใหทราบดวย 
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สวนที่ 4  การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  
 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง (Self Assessment) เปนกจิกรรมสําคัญกจิกรรมหนึ่งในการ
บริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งใชสําหรับทบทวนประสิทธิผลและประสิทธภิาพของรัฐวิสาหกิจ โดยเปนการสํารวจส่ิงที่
รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมทัง้ผลของการดาํเนินการเทยีบกับเปาหมายและเกณฑท่ีตั้งไว 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง เปรยีบเสมือนการตรวจสุขภาพรางกายประจําปเบื้องตน ซึ่งจะ
มีการเปรยีบเทยีบกับเกณฑของบุคคลท่ีมีสุขภาพดีเปนปกต ิเชน อุณหภูมิรางกายที่มสุีขภาพปกติจะอยูในชวงไม
เกิน 37 เซลเซียส หากเรารูสกึไมสบาย ก็อาจใชเทอรโมมิเตอรตรวจวดัอุณหภูมิในเบื้องตนกอนตดัสินใจไปพบ
แพทย ซ่ึงหากพบวาอุณหภมูริางกายอยูในชวงปกต ิเราก็ดูแลใหคงความเปนปกติตอไป แตหากพบวามากกวา
หรือนอยกวาเกณฑปกติจะเปนสัญญาณเตอืนวาเราควรจะตองไดรับการรักษาแกไขใหคืนสูสภาพปกต ิหรือ
ไมใหผิดปกติมากไปกวาที่เปนอยู ซึ่งอาจใชวธิรีับประทานยา นอนพักผอน ประคบดวยผาเย็น เช็ดตัวทุกชัว่โมง 
แลวแตความรนุแรงของอาการผิดปกติทีเ่กดิขึ้น 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง มีรูปแบบหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม การสรุปผลการ
ดําเนินงานจะกระทําโดยอาศัยการประชุมทบทวนโดยผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนวิธกีารทีผู่บริหารทั่วไปมี
ความคุนเคยเปนอยางด ีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะใหความสําคัญตอผลการดําเนนิงาน ความแตกตางจาก
เปาหมายที่กําหนดไว การระบุจุดเดนและจุดดอยในการดําเนินงาน การกําหนดปญหาของสวนตางดานผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการแกไขปญหาโดยกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดาํเนินงานใน
ดานตางๆ ท้ัง กลยุทธ กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร เปนตน เพื่อใหสามารถยกระดับผลการดําเนินงานให
สูงขึ้นตามที่ไดกําหนดเปาหมายไว 

การประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง ตามแนวทางคูมือเลมนี ้เปนการทบทวนสิ่งท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการอยูในปจจุบันเทียบกับเกณฑการประเมนิการบริหารจดัการองคกร เพ่ือใหทราบวาสุขภาพของ
รัฐวิสาหกิจรอยูในระดับท่ีแข็งแรงดีอยูแลว หรือจําเปนตองไดรับการรักษาในดานใด เมื่อตรวจพบวาเรื่องใดยัง
ไมอยูในระดับท่ีนาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ รัฐวิสาหกิจจะไดพัฒนาแผนการปรับปรุง เพื่อใหมีความแข็งแรง
เปนปกติตอไป 

เกณฑการประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ มีพืน้ฐานมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award – TQA) และประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award 
– MBNQA) ซึ่งเปนเกณฑทีก่ําหนดขึ้นมาจากการเก็บขอมูลจากองคกรที่มีการบริหารจัดการเปนเลศิในระดับ
โลก ซึ่งชวยช้ีนําประเดน็สําคัญในดานการบริหารจดัการ ในการทีร่ัฐวสิาหกิจไทยจะสามารถยกระดับ
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ความสามารถในการแขงขนัสูระดับสากลในอนาคต ซึ่งจะสามารถสรางคุณประโยชนตอประเทศและตอ
รัฐวิสาหกิจอยางยั่งยืนตอไป 

กระบวนการประเมิน 

ในการประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ ไดกําหนดกระบวนการอยางเปนระบบ โดยกระบวนการนั้นได
กําหนดใหรฐัวิสาหกิจทําการประเมนิคุณภาพดวยตนเอง (Self Assessment) และใชเอกสารดังแสดงในรูปที่ ?  
รวมท้ังจัดทําเปนเอกสารการประเมนิคุณภาพดวยตนเอง (Self Assessment Report) และนําสงมาทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐวิสาหกิจตามเงื่อนไข และกําหนดการณที่ไดระบไุวในสวนที่ 5  

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐวิสาหกิจไดรับมอบและตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารรายงาน
การประเมินคณุภาพดวยตนเองแลว จะดําเนินการตามขัน้ที่ 1 Independent Review โดยจดัตั้งคณะผูประเมนิ 3 – 5 
ทาน (ซี่งประกอบดวยผูแทนของ สคร. ทีป่รึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ) และแยกกันประเมินรายงานการ
ประเมินคุณภาพดวยตนเอง รวมทั้งจัดทํารายงาน Independent Report ของตนโดยใชเอกสารดังแสดงในรูปท่ี ? 

จากนั้นประธานของคณะผูประเมินจะเชญิผูประเมนิทุกทาน เพื่อรวมพิจารณาสรุป Independent Report 
รวมกันในการประเมินขั้นท่ี 2 Consensus Review เพื่อสรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงาน Consensus Report  

ในขั้นตอนตอไป คณะประเมินจะนําเสนอรายงาน Consensus Report แกคณะอนกุรรมการดแูลการประเมนิ
คุณภาพและ SubPac เกี่ยวกบัผลการประเมิน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการดูแลการประเมินคุณภาพและ SubPac 
จะจดัใหมีการรับฟงขอมลูการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ รวมทั้งชี้แจงผลการประเมินแกรัฐวสิาหกิจทุกแหง 

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมนิทุกขั้นตอนแลว คณะอนกุรรมการดแูลการประเมินคณุภาพและ SubPacจะเสนอ
รายช่ือรัฐวิสาหกิจตลอดจนผลการประเมนิท้ังหมดตอคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาขัน้
สุดทายตอไป นอกจากนั้น รฐัวิสาหกิจทุกแหงจะไดรับรายงานปอนกลับที่ระบุจุดแข็งและจุดทีต่องปรับปรุง 
 
วิธีการใหคะแนน 

การใหคะแนนคําตอบในแตละหัวขอ และการใหขอมูลปอนกลับใหแกรัฐวิสาหกิจ จะขึ้นอยูกับการ
ประเมินใน 2 มิติ คือ 

(1) กระบวนการ 
(2) ผลลัพธ 
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กระบวนการ 
 “กระบวนการ” หมายถึง วธิีการทีร่ัฐวิสาหกิจใชและปรับปรุง เพื่อตอบสนองเงื่อนไขตางๆ ของหัวขอใน

หมวด 1 - 6  ปจจัยทั้ง 4 ท่ีใชประเมินกระบวนการ ไดแก "แนวทาง (Approach – A) การถายทอดเพือ่นําไป
ปฏิบัติ (Deployment – D) การเรียนรู (Learning – L) และการบูรณาการ (Integration – I)” 

“แนวทาง” หมายถึง  
 วิธกีารที่ใชเพือ่ใหกระบวนการบรรลผุล 
 ความเหมาะสมของวิธกีารท่ีตอบสนองเงื่อนไขของหัวขอตางๆ 
 ความมีประสทิธิผลของการใชวธิีการตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใชซ้ําได และอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือ
ได (ซึ่งหมายถึง การดําเนนิการอยางเปนระบบ) 

“การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ” หมายถึง ความครอบคลมุและทั่วถึงของ 
 การใชแนวทางเพื่อตอบสนองเงื่อนไขตางๆ ของหัวขอท่ีเกี่ยวของและสําคัญตอรัฐวสิาหกิจ 
 การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา 
 การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่ควรใช 

 “การเรยีนรู” หมายถึง 
 การปรับปรุงแนวทางใหดีขึน้ โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุนใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางกาวกระโดดของแนวทางโดยใชนวัตกรรม 
 การแบงปนความรูจากการปรับปรุงที่ดีข้ึนและนวัตกรรมกับหนวยงานและกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวของภายในรัฐวิสาหกิจ 

“การบรูณาการ” หมายถึง ความครอบคลมุและทั่วถึงของ 
 การใชแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการของรัฐวิสาหกิจตามที่ระบไุว
ในเงื่อนไขขอกําหนดของหัวขอตางๆ ในเกณฑ 

 การใชตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่เสรมิกระบวนการและหนวยงานทั่วทั้งองคกร 
 แผนงาน กระบวนการ ผลลพัธ การวิเคราะห การเรยีนรู และการปฏิบตัิการ มีความสอดคลอง
กลมกลนืกันทุกกระบวนการและหนวยงาน เพื่อสนับสนุนเปาประสงคระดับรัฐวิสาหกิจ 
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ผลลัพธ 
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของรัฐวิสาหกิจ ในการบรรลตุามขอกําหนดในหัวขอ 7.1 ถึง 7.6 

ปจจัยท้ัง 4 ที่ใชในการประเมินผลลพัธ ไดแก 
 ระดับของผลการดําเนนิการในปจจุบัน 
 อัตราการเปลี่ยนแปลง (เชน ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล) และความครอบคลมุ (เชน การ
ถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัตแิละการแบงปนอยางกวางขวาง) ของการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจเปรยีบเทียบกับตวัเปรยีบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงท่ี 
  เหมาะสม  

 การเชื่อมโยงของตัววดัผลตางๆ (มักแสดงผลตามกลุมทีจ่ําแนกไว) กับผลการดําเนินการดาน
ผลิตภณัฑและบริการ ลูกคา ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัตกิารทีส่ําคัญตามที่ระบุไวในบริบท
ของรัฐวิสาหกิจและในหัวขอที่อยูในหมวด 1 - 6  

 

การจําแนกหวัขอและมิติการใหคะแนน 
 หัวขอตางๆ จาํแนกตามชนดิของสารสนเทศและขอมูลที่รัฐวิสาหกิจรตองนําเสนอตามมิติการประเมินทั้ง 

2 มิติ ดังกลาวขางตน หัวขอแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
1.  กระบวนการ   
2.  ผลลัพธ    

 หัวขอท่ีอยูในหมวด 1 - 6 นั้น “แนวทาง (A) – การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (D) - การเรียนรู (L) – 
การบรูณาการ (I) ” มีความเชือ่มโยงกัน เพื่อเนนวาเมื่ออธิบายถึงแนวทางแลว รัฐวิสาหกิจตองชี้ใหเห็นถึงการ
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันกับขอกําหนดเฉพาะของหัวขอน้ันเสมอ เมื่ออธิบาย
ถึงระดับการพฒันาของกระบวนการ ควรแสดงใหเห็นวาวงจรการเรยีนรู และการบูรณาการกับกระบวนการและ
หนวยงานอืน่เกิดขึ้นไดอยางไร ถึงแมวาปจจัยอันไดแก แนวทาง-การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต-ิการเรียนรู- 
การบรูณาการ จะมีความเชื่อมโยงกันก็ตาม ขอมูลปอนกลับที่สงใหแกผูสมัครรับรางวัลจะสะทอนจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุงในปจจัยใดปจจัยหน่ึงหรือทุกปจจัยกไ็ด 

หัวขอที่อยูในหมวด 7 ตองแสดงขอมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรงุ และขอมูลเชงิ
เปรยีบเทียบของตัววดัหรือดชันีช้ีวัดท่ีสําคญัของผลการดาํเนินการของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงขอมลูทีแ่สดงความ
ครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัตแิละการ
เรยีนรูของรฐัวสิาหกิจ หากมีการแบงปนความรูในเรื่องกระบวนการปรบัปรุงและมีการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
อยางกวางขวาง ควรจะแสดงผลลัพธท่ีสอดคลองกันดวย ดังนั้น คะแนนของผลลัพธจึงเปนสวนประกอบซึ่ง
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ข้ึนอยูกับผลการดําเนินการโดยรวม โดยพิจารณาถึงอัตราการเปลีย่นแปลงและความครอบคลุมของการปรับปรุง
และความสําคัญตอขอกําหนดตางๆ ของหัวขอและตอธรุกิจหรือพนัธกจิของรัฐวิสาหกิจ 

 
ความสําคัญ 

การประเมิน 2 มิติดังกลาวขางตน เปนหลกัสําคัญในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับและประเดน็
สําคัญท่ีตองพจิารณาในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับคือ “ความสําคัญ” ของกระบวนการและผลลัพธ 
ตอปจจัยสําคญัทางธุรกิจทีร่ายงานในรายงานวธิีการและผลการดําเนินงาน เรื่องทีร่ัฐวิสาหกิจเห็นวาสําคัญที่สุด
ควรระบุไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ และหัวขอตางๆ เชน 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 และความตองการที่
สําคัญของลูกคา สภาพแวดลอมดานการแขงขัน บุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธทีส่ําคัญ และแผนปฏิบัตกิารมี
ความสําคัญมาก 
 

การใหคะแนน 
การใหคะแนนในแตละหัวขอ ควรยึดแนวทางดังตอไปนี้ 

 คําตอบของแตละหัวขอ ควรอธิบายประเดน็พิจารณาทั้งหมดและควรสะทอนสิ่งท่ีสําคัญตอ
รัฐวิสาหกิจ 

 การใหคะแนนในแตละหัวขอ ตองเริ่มดวยการกําหนดชวงคะแนน (เชน รอยละ 50 ถึง 65) ซึ่งมี
คําอธิบายที่เหมาะสมกับระดับความสําเรจ็ขององคกร ดังที่รายงานไวในการตอบในหัวขอนั้น โดย 
“คําอธิบายที่เหมาะสมกับระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ” อาจมีบางปจจัยหรือหลายปจจัยทีใ่ช
ในการตรวจประเมินในหมวด 1 - 6 (แนวทาง-การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต-ิการเรยีนรู-การบรูณา
การ) หรือมีปจจัยที่ใชในการตรวจประเมนิในหมวด 7 ท่ีไมครบถวนกไ็ด ระดับความสําเร็จของ
รัฐวิสาหกิจขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของปจจัยดังกลาวท้ังหมดในภาพรวม ไมใชการแจงนับหรือการเฉลีย่
ผลของการตรวจประเมินของแตละปจจัย การตดัสินใจวาจะใหคะแนนจริงเทาไรภายในชวง
คะแนนที่เลือกไว ตองประเมินวาคําตอบในหัวขอน้ันๆ ใกลเคียงกับขอความที่อธิบายในชวง
คะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่ําลงมา 

 หัวขอในหมวด 1 - 6 ที่ไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวา แนวทางนัน้ตอบสนองขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ มีการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัตอิยางคงเสนคงวาและสูหนวยงานที่ดําเนนิการเกีย่วของ
กับหัวขอน้ันๆ โดยใชวงจรการปรับปรุงและการเรียนรู รวมทั้งตอบสนองความตองการที่สําคัญ
ของรัฐวิสาหกจิ หากมีการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยางครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรูของ
รัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญ และมีการบูรณาการมากขึน้ ก็จะไดคะแนนสูงขึ้น 
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 หัวขอที่อยูในหมวด 7 ท่ีไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวา มีแนวโนมการปรับปรุง และ/หรือมีระดับ
ของผลการดําเนินการที่ดีอยางชัดเจนในเกือบทุกหัวขอ พรอมดวยขอมลูเชิงเปรียบเทยีบที่
เหมาะสมกับผลลพัธในหัวขอนั้นๆ และมคีวามสําคัญตอธุรกิจ หากมอัีตราการปรับปรุง และ/หรือ
ระดับของผลการดําเนนิการที่ดีข้ึน มีผลการดําเนินการเชงิเปรยีบเทียบที่ดีข้ึน รวมทั้งมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น และมกีารบูรณาการกับความตองการทางธุรกิจทีด่ีข้ึน ก็จะไดคะแนนสูงขึ้น 
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แนวทางการใหคะแนน 
 

คะแนน 
 

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

• ไมมีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัติ หรือมีเพียงเล็กนอย (D) 

• ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปญหา (L) 

• ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับรัฐวิสาหกิจ แตละพ้ืนท่ีหรือหนวยงานดําเนินการอยางเอกเทศ (I) 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเพียงแคในข้ันเร่ิมตนในเกือบทุกพ้ืนที่หรือหนวยงาน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ (D) 

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆ ไป (L) 

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

หรือ 45% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต ิถึงแมวาบางพื้นที่หรือบางหนวยงานเพิ่งอยูในข้ันเร่ิมตน (D) 

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการที่สําคัญ (L) 

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

หรือ 65% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมวาอาจแตกตางกันในบางพื้นที่หรือบางหนวยงาน (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการใชการเรยีนรูในระดับรัฐวิสาหกิจไปปรับปรุงประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L) 

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

หรือ 85% 
• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ ของหัวขอ (A) 

• มีนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางที่สําคัญ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการใชการเรียนรูในระดับองคกรเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการจัดการ มีการแสดง

ใหเห็นอยางชัดเจนวาการวิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับองคกรสงผลตอการปรับปรุงใหดีข้ึนและการสรางนวัตกรรม (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความตองการของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ (I) 

90%, 95% หรือ 
100% 

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ ของหัวขออยางสมบูรณ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัตอิยางสมบูรณโดยไมมีจุดออนหรอืความแตกตางที่สําคัญในพื้นที่หรือหนวยงานใดๆ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการใชการเรียนรูในระดับรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการทั่วทั้ง

รัฐวิสาหกิจ มีการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการวิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับรัฐวิสาหกิจผลักดันใหเกดิการปรับปรุงใหดีข้ึนและการสราง

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความตองการของรัฐวิสาหกิจเปนอยางดี ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ (I) 

 

รูปท่ี 5.1  ตารางการใหคะแนนของหมวด 1-6 
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คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7) 
0% หรือ 5% • ไมมีการรายงานผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ หรือมีผลลัพธที่ไมดีในเร่ืองที่รายงานไว 

• ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 
• ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 

10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนอยเรื่อง มีการปรับปรุงบาง และ/หรือ เร่ิมมีระดับผลการดําเนินการที่ดีนอยเร่ือง 

• มีนอย หรือไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีหลายขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ หรือมีเพียงเล็กนอย 

• มีการรายงานผลลัพธนอยเร่ืองที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงตางๆ และ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในหลายเรือ่ง ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีการพัฒนาของแนวโนม 

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ  

• มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญของรัฐวิสหากิจ 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
• มีการรายงานถึงแนวโนมของการปรับปรุง และ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเร่ือง ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

• ไมมีลักษณะของแนวโนมในทางลบ และไมมีระดับผลการดําเนินการที่ไมดีในเร่ืองที่มีความสําคัญตอความตองการทางธุรกิจที่สําคัญขององคกร 

• แนวโนม และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันบางเรื่องดีถึงดีมาก เมื่อเปรยีบเทียบกับตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับเทียบเคียง  

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

หรือ 85% 
• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดถีึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

• สามารถรักษาแนวโนมการปรับปรุง และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันไวไดเปนสวนใหญ 

• แนวโนม และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันจํานวนมากหรือสวนมาก แสดงถึงความเปนผูนํา และมีผลการดําเนินการที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทยีบกับ
ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับเทยีบเคียง 

• ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่สําคัญเปนสวนใหญ 

90%, 95% หรือ 
100% 

• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

• มีการรายงานแนวโนมการปรับปรุงที่ดีเลิศ และ/หรือสามารถรักษาระดับผลการดําเนินการที่ดีเลิศเปนสวนใหญ 

• แสดงถึงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมและเปนระดับเทยีบเคียงใหองคกรอื่นในหลายเรือ่ง 

• ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่สําคัญอยางสมบูรณ 

 
รูปท่ี 5.2  ตารางการใหคะแนนของหมวด 7 
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ข้ันตอนสูระดับการพัฒนาของหัวขอที่อยูในหมวด 1- 6 (กระบวนการ) 
 
สิ่งที่ชวยในการใหคะแนนหวัขอที่อยูในหมวด 1- 6 (กระบวนการ) 
 

1.  ตั้งรับปญหา 

   
 
การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการ และตอบสนองความตองการหรือปญหา

เฉพาะหนาสวนใหญ ขาดการกําหนดเปาประสงคท่ีด ี
 

2.  แนวทางเริ่มเปนระบบ 

   
 
รัฐวิสาหกิจอยูในขั้นเริ่มตนของการปฏิบัตกิารโดยกระบวนการที่สามารถทาํซ้ําได มกีารประเมินผล การ

ปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตางๆ ภายในรัฐวิสาหกิจ มีการกําหนดกลยุทธและ
เปาประสงคเชิงปริมาณ 
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3.  แนวทางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

   
การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการทีส่ามารถทําซ้ําได และมกีารประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อการ

ปรับปรุง โดยมีการแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ภายในรัฐวิสาหกิจ กระบวนการ
ตอบสนองกลยุทธและเปาประสงคท่ีสําคญัของรฐัวิสาหกิจ 

 

4.  แนวทางที่มบีูรณาการกนั 

   
 
การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได และมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความรวมมือกับหนวยงานอื่นท่ีไดรับผลกระทบ การ
วิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชกระบวนการและตัววัดในการติดตามความกาวหนาของเปาประสงคเชิงกลยุทธและ
เปาประสงคของการปฏิบัติการที่สําคัญ 
 

แนวทางการตอบเกณฑประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
แนวทางตอไปนี้ จะชวยใหรฐัวิสาหกิจสามารถตอบคําถามตางๆ ในเกณฑท้ัง 7 หมวดไดอยางมี

ประสิทธิผลทีสุ่ดในการเตรยีมเอกสารการประเมินผลการดําเนินงานดวยตนเอง รัฐวสิาหกิจจะตองตอบคําถาม
ท้ังหมดในความยาวไมเกิน 150 หนากระดาษ 

แนวทางการตอบเกณฑ แบงเปน 3 สวน ดงันี้ 
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 แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑประเมินผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังรูปแบบของหัวขอ 
 แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 1 - 6 
 แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7 

 
1. อานหนังสือเกณฑประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกจิทั้งเลม 

เนื้อหาสวนใหญในหนังสือใหขอมูลเกี่ยวกบัเกณฑทั้งหมด รวมทั้งวธิกีารประเมนิคําตอบดวย
ตนเองหรือโดยผูประเมิน รัฐวิสาหกิจควรทําความเขาใจเนื้อหาตอไปนี ้

 เกณฑประเมินผลการดําเนินงานรัฐวสิาหกจิ 
 ระบบการใหคะแนน  
 อภิธานศัพท  
 คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ  

2. ทบทวนรูปแบบของหวัขอและทาํความเขาใจวธิกีารตอบคําถามของหัวขอตางๆ 
รูปแบบของหัวขอ (ดูรูปหนา ??) แสดงใหเห็นสวนตางๆ ของหัวขอ บทบาท และตําแหนงของ

แตละสวน ส่ิงที่สําคัญอยางยิง่คือ รัฐวิสาหกิจตองทําความเขาใจเกี่ยวกบัคําถามตางๆ ที่อยูในประเด็น
พิจารณา หมายเหตุของแตละหัวขอในคําถามมีไวเพื่อชวยใหเขาใจประเด็นพจิารณา รายละเอียดของ
แตละหัวขอและประเดน็พิจารณาไดอธิบายไวในคําอธิบายเพิ่มเติมเกีย่วกับหมวดและหัวขอ  

แตละหัวขอแบงตามประเภทของสารสนเทศที่ตองการ คือ “กระบวนการ” (หมวด 1 - 6) หรือ 
“ผลลัพธ” (หมวด 7) สวนคาํถามของหัวขออยูในรูปแบบคําถาม บางคําถามในประเด็นพิจารณามี
หลายคําถาม ดงันั้น จึงควรตอบคําถามทั้งหมดของหัวขอน้ัน แตไมจําเปนตองตอบทีละคําถามแยกกัน 
อาจรวมการตอบหลายคําถามในประเด็นพจิารณาเดยีวกนัเปนกลุมตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจ 
คําถามตางๆ ชวยช้ีแนะใหเขาใจอยางถองแทวาตองการสารสนเทศอะไรบาง 

3. เริ่มตนดวยการจัดทําบริบทของรัฐวิสาหกจิ 
บริบทของรฐัวิสาหกิจเปนจดุเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุด บรบิทของรัฐวิสาหกิจจะชวยทกุคน น่ัน

คือ รัฐวิสาหกจิที่ใชเกณฑประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ ผูเตรยีมเอกสารการประเมินผลการ
ดําเนินงานดวยตนเอง และผูทบทวนเอกสาร ใหเขาใจในสิ่งท่ีเกี่ยวของและสําคัญทีสุ่ดตอธรุกิจ พนัธ
กิจและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ  
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รูปท่ี 6.2  รูปแบบของหัวขอ (หมวด 1) 

 
 

 
1.1  การนําทิศทางรัฐวิสาหกิจโดยผูนําระดับสูง:  ผูบริหารระดับสูงนําองคกรอยางไร                     (30 

คะแนน) 
กระบวนการ 

ใหอธิบายการดําเนินการที่ผูบริหารระดับสูงใชในการนําทศิทางและทําใหรัฐวิสาหกิจเกิดความย่ังยืน รวมทั้งอธิบาย
การดําเนินการที่ผูบริหารระดับสูงสื่อสารกับพนักงาน และกระตุนใหมีผลการดําเนินงานที่ด ีโดยตอบคําถามตอไปนี ้

ก. วิสัยทศันและคานิยม 

(1)     ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกาํหนดวิสัยทัศนและคานิยมสําหรับภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ 
ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม โดยผานระบบการนําองคกรไปยัง
พนักงาน ผูสงมอบและคูคาที่สําคัญ ลูกคา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ (*) เพือ่นําไปปฏิบตั ิผูบริหาร
ระดับสูงมีการปฏิบตัอิยางไรที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของรัฐวิสาหกจิ 

(4) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศเพือ่สงเสริมและบังคับใหมีพฤตกิรรม
ที่ปฏบิตัติามกฎหมายและมีจริยธรรม และทําใหบรรลุผล 

(5) ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรทีม่ีความย่ังยืน ผูบริหารระดับสูง
ดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพือ่ใหเกดิการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ นวัตกรรม การเปนผูนาํทีพ่รอมแขงขันหรือการเปนผูนําทีเ่ปนแบบอยางดานผลการ
ดําเนินการ และความคลองตัวขององคกร ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพือ่ให
เกิดการเรียนรูทั้งในระดับองคกรและบคุลากร ผูบรหิารระดับสูงมีสวนรวมโดยตรงอยางไรในการวางแผน
สืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนําในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

(1)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และการสรางความผูกพันกับพนักงานทุกคนทั่วทั้ง
รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการสือ่สารที่ตรงไปตรงมาและเปนไป
ในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสือ่สารการตัดสินใจที่
สําคัญ ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทอยางจริงจังในเร่ืองการใหรางวัลและการยกยองชมเชยบุคลากรอยางไร 
เพือ่เสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินการที่ด ีรวมทั้งการมุงเนนลกูคาและธุรกิจ 

(2)  ผูบริหารระดับสูงดําเนินการอยางไรในการทําใหเกดิการมุงเนนการปฏบิตัิการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงผลการดําเนินการ และบรรลุวสัิยทัศน ผูบริหารระดับสูงทบทวนตัววัดอะไรเปนประจํา
เพือ่ทําใหทราบถึงสิ่งทีต่องดําเนินการ ในการคาดคะเนผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูบริหารระดับ 
สูงคํานึงถึงการมุงเนนการสรางคุณคาและทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางลูกคาและผูมีสวนไดสวน
เสียอื่นอยางไร 

หมายเหตุ : 

1  ผูบริหารระดับสูงไดแก ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสูงที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด 
รวมทั้งความสัมพันธระหวางผูบริหารเหลานี ้

2 วิสัยทัศนขององคกร [1.1 ก (1)] ควรเปนตัวกาํหนดบริบทของวตัถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบตักิารที่ไดอธิบาย
ไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2 โดยมีการใชขอมูลหลักประกอบในการกาํหนดทศิทางของรัฐวิสาหกิจ อาทิ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ แนวนโยบาย
ของผูถอืหุน  

หมายเลขหัวขอ ช่ือหัวขอ 

คะแนนของหัวขอ 

ประเภทของขอมูลหรือสารสนเทศที่องคกร 
ตองตอบในหัวขอ 

ขอกําหนดตางๆ ท่ีเปนคําถาม 
ในแตละประเด็นเพื่อพิจารณา 

ประเด็นท่ีควร
พิจารณา 

หมายเหตุมีจุดประสงคเพื่อ 
1.อธิบายคําศัพท และขอกําหนดที่
สําคัญใหชัดเจน 

2.ใหคําแนะนําในการตอบ 
3.ระบุหรืออธิบายความเชื่อมโยงที่
สําคัญ 

ขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอแยกเปนแต

ละเรองท่ีควร
พิจารณา 

ขอกําหนดพื้นฐานท่ี
แสดงเปนขอๆ 
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แนวทางการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 
 แมวาเกณฑจะมุงเนนผลลัพธการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจที่สําคัญ แตเฉพาะตัวผลลพัธเองมีคุณคา 

เชิงวินิจฉัยไมมากนัก ตวัอยางเชน ถาผลลพัธไมดี หรือมอัีตราการปรับปรุงชากวาคูแขง หรือองคกรที่เทยีบเคียง
กัน รัฐวิสาหกจิตองเขาใจวา “ทําไม” จึงเปนเชนนัน้ และควรทํา “อะไร” เพื่อเรงการปรับปรุง 

คําถามในหมวด 1 - 6 มีจุดประสงคที่จะวนิจิฉัยกระบวนการที่สําคญัทีสุ่ดของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปน
กระบวนการทีส่งผลใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนนิการของรัฐวิสาหกจิไดรวดเร็ว และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ 
และผลลัพธของการดําเนินงานที่สําคัญ การวินิจฉัยและการใหขอมูลปอนกลับขึน้อยูกับเนื้อหาและความ
สมบูรณของคาํตอบของคําถามนั้นๆ เปนอยางมาก ดังนัน้ การใหสารสนเทศของกระบวนการที่สําคัญในการ
ตอบหัวขอเหลานี้จึงมีความสําคัญ แนวทางการจัดทําและทบทวนสารสนเทศดังกลาว มีดังนี ้
 

1. เขาใจความหมายของคําถาม “อยางไร” 
ในการตอบหวัขอในหมวด 1 - 6 ที่มีคําถาม “อยางไร” ควรใหสารสนเทศของกระบวนการที่

สําคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบรูณาการ คําตอบที่ขาด
สารสนเทศดังกลาว หรือคําตอบที่เพียงแตยกตวัอยางเทานั้นจะถกูประเมินตามแนวทางการใหคะแนน
วา “มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน” 

 
2. เขาใจความหมายของคําถาม “อะไร” 

 หัวขอในหมวด 1 - 6 มีคําถาม “อะไร” อยู 2 แบบ คําถามแบบที่ 1 ถามถึงสารสนเทศพื้นฐาน
เกี่ยวกับกระบวนการที่สําคญัและวธิีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น การตอบแตเพียงวา “ใคร” เปนผู
ปฏิบัติอาจมีประโยชนบาง แตไมเพียงพอสําหรับการตรวจประเมินหรอืใหขอมูลปอนกลับได สวน
คําถามแบบที่ 2 ตองการสารสนเทศวา ผล แผนงาน วัตถปุระสงค เปาประสงค หรือตวัวดัที่สําคัญของ
รัฐวิสาหกิจคือ “อะไร” คําถามเหลานี้กําหนดบริบทเพื่อใหรัฐวิสาหกิจแสดงใหเห็นถงึความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกันและการบรูณาการกนัของระบบการจดัการผลการดําเนินการ ตัวอยางเชน เมื่อ
รัฐวิสาหกิจกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธแลว แผนปฏบิัติการ แผนพฒันาทรพัยากรบุคคล ตวัวัดผล
การดําเนนิการและผลลัพธบางตัวทีร่ายงานไวในหมวด 7 ตองสัมพันธกบัวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
นั้นๆ ดวย 
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3. เขียนและทบทวนคําตอบโดยคํานึงถึงแนวทางและขอสังเกตตอไปนี ้
 แสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เปนระบบ 
แนวทางที่เปนระบบ คือ แนวทางนั้นใชซ้ําได และใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกดิการ
เรยีนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบ เมื่อแนวทางนั้นมกีารประเมิน การ 
ปรับปรุง นวัตกรรม และการแบงปนความรูรวมอยูดวย  

 แสดงใหเห็นถึงการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัตินัน้ ควรสรุปวามีการนําแนวทางไปปฏิบัติ
ในหนวยงานตางๆ ของรฐัวสิาหกิจ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอาจนําเสนอใหกระชับโดยใช
ตาราง 

 แสดงใหเห็นถึงการเรียนรู 
กระบวนการตางๆ ควรรวมวงจรการประเมนิและการปรบัปรุง รวมทั้งโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด การปรับปรงุกระบวนการควรมกีารแบงปนกับหนวยงานที่
เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจเพือ่ใหเกิดการเรยีนรูของรฐัวิสาหกิจ 

 แสดงใหเห็นถึงการบรูณาการ 
การบูรณาการแสดงความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันและความกลมกลนืระหวาง 
กระบวนการ แผนงาน ตวัวดั และการปฏบัิติการ ท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รัฐวิสาหกิจ 

 แสดงใหเห็นถึงการมุงเนนและความคงเสนคงวา 
การแสดงถึงการมุงเนนและความคงเสนคงวา จะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 4 ประการ คือ 
(1) บริบทของรฐัวิสาหกิจ ควรระบใุหชัดเจนวาอะไรบางทีส่ําคัญ 
(2) หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมถึงวตัถปุระสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัตกิารตางๆ 

ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชดัถึงประเด็นทีมุ่งเนนมากที่สดุ และอธิบายวาการถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติสาํเร็จไดอยางไร 

(3) คําอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับรัฐวิสาหกิจ (หัวขอ 4.1 ) ควรแสดง
วิธกีารท่ีรฐัวิสาหกิจวิเคราะหและทบทวนสารสนเทศเกีย่วกับผลการดาํเนินการเพื่อ
กําหนดลําดับความสําคัญ 

(4) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรแสดงถึงความสามารถหลัก และกระบวนการทํางาน
ที่มีความสําคัญตอผลการดําเนินการโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ การแสดงถึงความมุงเนน
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และความคงเสนคงวาในหวัขอในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัววัดที่เกี่ยวของกันใน
หัวขอในหมวด 7 จะชวยปรบัปรุงผลการดาํเนินการทางธรุกจิ 

 ตอบขอกําหนดของหัวขอตางๆ ใหสมบูรณ 
สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดําเนนิงานของ
รัฐวิสาหกิจ และตองตอบประเด็นพิจารณาทุกประเดน็ การตอบคําถามแตละคําถามในประเด็น
พิจารณาอาจตอบแยกกันหรอืรวมกันก็ได 
 

4. อางอิงหัวขออื่นตามความเหมาะสม 
คําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตวัเองมากที่สุดเทาท่ีจะเปนได อยางไรก็ตามคําตอบของ

แตละหัวขอควรเสริมซึ่งกนัและกัน ดังนัน้ จึงควรใชการอางอิงคําตอบในหัวขออ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมแทนที่จะใหสารสนเทศซ้ําเดิม ในกรณีนั้น ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการที่สําคัญ
ไวในหัวขอท่ีตองการสารสนเทศนั้น ตวัอยางเชน เรื่องการพัฒนาและการเรยีนรูของบุคลากรควร
รายงานอยางละเอียดในหัวขอ 5.1 และหากตองกลาวถึงเรือ่งการพัฒนาและการเรียนรูอีกในหัวขออ่ืน 
ควรอางอิงหัวขอ 5.1 โดยไมตองอธิบายรายละเอียดซ้ําเดมิ 

 
5. ใชรูปแบบที่กระชับ 

รัฐวิสาหกิจควรใชเนื้อที่ 150 หนากระดาษตามที่กําหนดไวใหไดประโยชนมากที่สุด และ
นําเสนอสารสนเทศใหกระชบั โดยใชแผนภูมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) ตาราง และหัวขอ
สั้นๆ (Bullets) 

 
6. อางอิงแนวทางการใหคะแนน 

การประเมินคาํตอบของหัวขอในหมวด 1 - 6 จะพิจารณาขอกําหนดของหัวขอและระดับการ
พัฒนาของแนวทาง ความครอบคลุมของการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติ ความครอบคลมุและทั่วถึงของ
การเรยีนรู และการบรูณาการกับองคประกอบอื่นในระบบการจัดการผลการดําเนินการ ตามที่อธบิาย
ไวในแนวทางการใหคะแนน ดังนั้น รัฐวสิาหกิจจึงตองคํานึงถึงทั้งเกณฑและแนวทางการใหคะแนน 
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แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7 
เกณฑเนนผลลัพธเปนสําคญั สารสนเทศ แนวทาง และตัวอยาง ทีแ่สดงถึงการรายงานดานผลลัพธที่มี

ประสิทธิผลและสมบรูณ มดีังนี ้
 

1. มุงเนนผลลพัธการดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิที่สําคญั 
การรายงานผลลพัธควรครอบคลุมขอกําหนดที่สําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จของรัฐวสิาหกิจ 

ตามที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัดแลวในบริบทของรฐัวสิาหกิจและหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ หมวด
การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งหมวดการจัดการกระบวนการ 

 
2. ใหความสาํคัญกับขอกําหนดที่สําคญั 4 ประการของแนวทางการใหคะแนน เพื่อการรายงานผลลัพธท่ีมี

ประสิทธิผล 
 ระดับผลการดําเนินการ ควรรายงานในมาตราวัดที่ชัดเจน 
 แนวโนม เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการเปลีย่นแปลง 
 การเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงผลลพัธเมื่อเปรยีบเทียบกับองคกรอ่ืนทีเ่ลือกมาอยางเหมาะสม 
 ความครอบคลุมและความสาํคัญของผลลพัธ เพื่อแสดงวามีการรายงานผลลพัธที่สําคัญทั้งหมด
และแยกตามกลุมท่ีจัดไว เชน ตามความสาํคัญของลกูคา บุคลากร กระบวนการ และกลุมสาย
ผลิตภัณฑ 

 
3. แสดงขอมลูแนวโนมตลอดชวงเวลาที่มกีารติดตามแนวโนม 

ไมมีการจํากดัระยะเวลาของขอมูลแนวโนม แนวโนมของผลลัพธบางเรื่องอาจตองใชเวลาหาป
หรือมากกวา แนวโนมควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบัน โดยไมเปนการคาดการณ
ผลการดําเนินงานอนาคต ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววดัแตละตัว สําหรับ
ผลลัพธที่สําคญัๆ ควรแสดงขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมเห็นแนวโนมหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็
ตาม 

 
4. ใชรูปแบบที่กระชับ เชน กราฟ และตาราง 

ผลลัพธสวนใหญอาจนําเสนอในรปูแบบทีก่ระชับ โดยใชกราฟและตาราง ควรแสดงขอมูล
รายละเอียดของกราฟและตาราง เพื่อความสะดวกในการตีความ ผลลัพธที่เกดิในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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หรือเปรยีบเทยีบกับองคกรอื่นควร “ปรับใหเปนฐานเดยีวกัน” เชน การนําเสนอในรูปอัตราสวน
สําหรับขอมูลที่มีความแตกตางของขนาด ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความ 
ปลอดภัยเปนจาํนวนวันทํางานที่สูญเสียตอจํานวนพนกังาน 100 คน จะมีความหมายมากกวาการ
รายงานจํานวนวันทํางานทีสู่ญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถาจํานวนพนักงานไมคงที่ในชวงเวลาที่
รายงานผล หรอืในกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบผลลัพธกับองคกรอ่ืนท่ีมจีํานวนพนักงานตางกัน 

 
5. บูรณาการผลลัพธเขาไวในเนื้อหา 

ในเอกสารรายงานประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ควรนําเสนอผลลพัธไวพรอมกับ
คําอธิบายของผลลัพธน้ันๆ หากแนวโนมมีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดาน
ลบก็ตาม รัฐวสิาหกิจควรมคํีาชี้แจง นอกจากนี้ ควรใชตัวเลขกํากับใหสอดคลองกับหัวขอ เชน รปูท่ี 3 
ในหัวขอ 7.1 ควรใชตัวเลขกํากับรูปเปน 7.1–3 ดังตัวอยางของกราฟที่แสดงในรูปท่ี 6.3 แสดงถงึ
ขอมูลที่รฐัวิสาหกิจอาจนําเสนอเปนสวนหนึ่งของคําตอบหัวขอ 7.1 ผลลพัธดานผลิตภัณฑและบรกิาร 
ซึ่งในบริบทของรัฐวิสาหกิจไดระบุวาการสงมอบที่ตรงเวลาเปนความตองการที่สําคญัของลกูคา  
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รูปท่ี 6.3  ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสงมอบผลิตภัณฑท่ีตรงเวลา 

 
และกราฟไดแสดงคุณลกัษณะตางๆ ที่ทําใหการรายงานผลชดัเจนและมีประสิทธผิล ดังนี ้

 ระบุตวัเลขกํากับกราฟสําหรับการอางอิงถึงกราฟในเนือ้หา 
 ใหขอมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหนวยวัดอยางชัดเจน 
 มีเสนแสดงแนวโนมขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่สําคญัของลูกคา ในเรื่องการสงมอบที่ตรง
เวลา 

 แสดงผลลัพธหลายๆ ป 
 ลูกศรชี้ข้ึนแสดงใหเห็นวาตวัวดัมีแนวโนมดี 
 แสดงการเปรยีบเทียบทีเ่หมาะสมอยางชัดเจน 
 ใชกราฟเพยีงรปูเดียว เพื่อแสดงใหเห็นวาสายผลิตภัณฑทัง้ 3 ประเภทมกีารตดิตามผลการสง
มอบที่ตรงเวลา 

และเพื่อชวยในการตีความแนวทางการใหคะแนน ควรอธิบายกราฟ ดังนี ้

 ระดับผลการดาํเนินการโดยรวมของรัฐวิสาหกิจในปจจุบันดีเยีย่ม ซึ่งสรปุไดจากการ
เปรยีบเทียบกบัคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองคกรระดับโลก 

 รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการปรับปรุงท่ีดีเยี่ยม 
 สายผลิตภณัฑ ก. มีผลการดําเนินการในปจจุบันดีท่ีสุด แสดงถึงผลการดําเนินการที่ดแีละยั่งยืน 

(การสงมอบที่ตรงเวลา) รวมทั้งมีแนวโนมที่ดีข้ึนเลก็นอย สายผลิตภัณฑ ข. มีการปรบัปรุง
อยางรวดเรว็ โดยมผีลการสงมอบใกลเคียงกับคูแขงท่ีเกงที่สุดในอุตสาหกรรมเดยีวกนั แตยังไม
ถึงระดับโลก 

 สายผลิตภณัฑ ค. ซึ่งระบุอยูในรายงานวาเปนผลิตภณัฑใหม มีปญหาเกี่ยวกับการสงมอบที่ตรง
เวลาในชวงตน (รัฐวิสาหกจิควรอธิบายปญหาที่เกิดขึน้ในชวงตนนี้อยางสั้นๆ ) 

 
6. อางอิงแนวทางการใหคะแนน 

การประเมินคาํตอบของหัวขอในหมวด 7 จะพิจารณาขอกําหนดของหัวขอและนัยสําคัญของ
แนวโนมของผลลัพธ ระดับผลการดําเนินการทีแ่ทจริง ขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสัมพนัธกนั ความ
สอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันขององคประกอบที่สําคัญในระบบการจดัการผลการดําเนินการ และ
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จุดแข็งของกระบวนการปรบัปรุงท่ีสัมพันธกับแนวทางการใหคะแนน ดังนั้น รัฐวสิาหกิจจึงตอง
คํานึงถึงทั้งเกณฑและแนวทางการใหคะแนน  
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สวนที่ 5  กฎเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน 

 
วิธีการ 

วิธกีารมีสามขั้นตอนคือ รัฐวสิาหกิจแนบเอกสารรายงานประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหคณะผูประเมินดําเนินการประเมนิขั้นที่ 1 Independent 
Review  และขั้นที่ 2 Consensus Review หลังจากนัน้ รฐัวิสาหกิจจะไดรับการชีแ้จงเกี่ยวกับผลการประเมิน 
รวมทั้งไดรับรายงานปอนกลบั  
 

การเขียนเอกสารรายงานประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ     
 วัตถุประสงคของการเขยีนเอกสารรายงานประเมินผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ คือการใหขอมลู

เกี่ยวกับระบบการจัดการและผลลัพธจากกระบวนการปรบัปรุงตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหคณะผูตรวจ
ประเมินดําเนนิการตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวธิีการดังนี ้

1. สวนประกอบของรายงาน 
 ปกหนา 
 สารบัญ 
 อธิบายบริบทของรัฐวิสาหกจิความยาวไมเกิน 15 หนา 
 อภิธานศัพทและคํายอ (ถาม)ี 
 อธิบายวธิีการและผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ                                 

ทั้ง 7 หมวด ความยาวไมเกิน 150 หนา โดยใสหมายเลขและหัวขอของเกณฑ ใหหมายเลข
กํากับรูปภาพ กราฟ และตาราง รวมทั้งใสเลขหนา   

 ปกหลัง 
 
2. รูปแบบของรายงาน 

 กระดาษขนาด A4 
 พิมพดวยตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 หรือแบบอื่นทีม่ีลักษณะและขนาดที่เทียบกนัได 
 กั้นหนาอยางนอย 2.50 ซม. และกั้นหลังอยางนอย 1.50 ซม. 
 เขาเลมแบบกระดูกง ู
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เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วๆ ไป 
 

หนาที่ของรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจตองใหขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินแกคณะผูประเมนิ 

 

การเก็บรักษาความลับ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะผูตรวจประเมิน และผูเกี่ยวของ จะจัดระบบเก็บ

ขอมูลและรักษาความลับของเอกสารที่ไดจากรัฐวิสาหกจิอยางเขมงวดที่สุด การเผยแพรขอมลูหรือแจกจาย
เอกสารดังกลาวนอกเหนือจากวัตถุประสงคเพื่อการตรวจประเมินจะกระทําก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจาก
รัฐวิสาหกิจแลวเทานัน้   
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ภาคผนวก  อภิธานศัพท 
 

อภิธานศัพท เปนคําจํากัดความและคําอธิบายอยางยอของคําตางๆ ในเกณฑ ซึ่งมีความสําคัญตอการ
จัดการผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

 
กระบวนการ (Process) 

คําวา “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมทีเ่ชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุงหมายเกีย่วของกับการผลิตหรือบริการ
ใหแกลกูคา (ผูรับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ โดยท่ัวไป กระบวนการ ประกอบดวยคน 
เครื่องจกัร เครือ่งมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาทาํงานรวมกนัตามขั้นตอนหรอืการปฏิบัติการท่ีกําหนด
ไว ซึ่งแทบจะไมมีกระบวนการใดที่สามารถดําเนนิงานไดโดยลําพัง จะตองพิจารณาความสัมพันธกับ
กระบวนการอืน่ท่ีสงกระทบซึ่งกันและกัน ในบางสถานการณกระบวนการอาจตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ไวอยางเครงครัด โดยมรีะเบยีบปฏิบัตแิละขอกําหนดที่เปนลายลกัษณอักษร รวมท้ังมีการวัดและขัน้ตอนการ
ควบคุมที่กําหนดไวชัดเจน 

ในกรณีท่ีเปนการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลกูคาเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการนัน้ คํา 
“กระบวนการ” จะมีในลกัษณะกวางๆ เชน บอกวาตองทําอะไรบาง ซึ่งอาจรวมถึงขัน้ตอนที่พึงประสงคหรือ
คาดหวัง หากขั้นตอนนั้นสําคัญอยางยิ่ง การใหบรกิารตองใหสารสนเทศที่ชวยใหลูกคาเขาใจและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนดวย กระบวนการใหบริการดังกลาว ตองมีแนวทางสําหรับผูใหบริการในการแกปญหาเฉพาะหนาที่
เกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมของผูรบับริการที่อาจเกิดขึ้นดวย 

ในงานทีใ่ชความรู เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิจยั การพฒันา และการวเิคราะห กระบวนการไม
จําเปนตองมลีาํดับขั้นตอนทีเ่ปนทางการ แตอาจเปนความเขาใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินการทีม่ีสมรรถภาพ 
เชน จังหวะเวลา ทางเลือกท่ีกําหนดไว การประเมนิผล และการรายงานผล ขั้นตอนอาจเกิดขึน้หลงัจากที่มีความ
เขาใจในเรื่องเหลานี้แลว 

ในระบบการใหคะแนนของเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตรวจประเมนิถึง
ระดับความสําเร็จของกระบวนการ ระดับความสําเรจ็นีอ้ยูบนพื้นฐานของปจจัยท้ัง 4 ประการที่ใชประเมินแตละ
กระบวนการทีสํ่าคัญของรัฐวสิาหกิจ ไดแก แนวทาง การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรยีนรู และการบรูณาการ 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมในคูมือการประเมนิองคกรรัฐวิสาหกิจสําหรับระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ สวนที่ 3 “วิธีการใหคะแนน” 
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การคาดการณผลการดําเนินการ (Performance Projections) 

คําวา “การคาดการณผลการดําเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต การ
คาดการณอาจอิงกับผลการดาํเนินการทีผ่านมา ผลการดําเนินการของคูแขงหรือองคกรที่คลายคลึงกนัที่ตองทํา
ใหเทาเทียมหรือเหนือกวา หรือการเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอมทีม่ีพลวัต หรือเปาประสงคเพือ่ผลการ
ดําเนินการในอนาคต การคาดการณเปนการบรูณาการการคาดคะเนอัตราการปรับปรงุและการเปลี่ยนแปลงของ
รัฐวิสาหกิจ และอาจใชในการชี้ใหเห็นวาตองมีการเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงอยางกาวกระโดดในเรื่องใด 
ดังนั้น การคาดการณผลการดําเนินการจึงเปนเครื่องมือในการวางแผนการจัดการที่สาํคัญ 
 
การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ (Deployment) 

คําวา “การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและทัว่ถึงของการนําแนวทางไปดําเนินการ
เพื่อตอบสนองขอกําหนดในเกณฑ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติจะประเมินจากความกวางและความลึกในการนาํ
แนวทางไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของท่ัวทั้งรัฐวิสาหกิจ 

การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิเปนมิติหน่ึงในการประเมนิหมวด 1 - 6 ดูคําอธิบายเพิม่เติมในคูมือการ
ประเมินองคกรรัฐวิสาหกิจสาํหรับระบบประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ สวนที่ 3 “วิธกีารใหคะแนน” 
 
การทํางานที่ใหผลการดําเนนิการทีด่ี (High-Performance Work) 

คําวา “การทํางานที่ใหผลการดําเนินการทีด่ี” หมายถึง กระบวนการทํางานที่มุงใหผลการดําเนนิการของ
รัฐวิสาหกิจและบุคลากรมรีะดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางเปนระบบ ซึ่งรวมถึงผลการดําเนินการดานคุณภาพ ผลิตภาพ 
อัตรานวัตกรรม และรอบเวลา การทํางานทีใ่หผลการดําเนินการที่ดีสงผลใหการใหบริการแกลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสยีดีข้ึน 

แนวทางที่นําไปสูการทํางานที่ใหผลการดําเนินการทีด่ีมีรปูแบบ หนาที่ และระบบจูงใจที่แตกตางกันไป 
การทํางานที่ใหผลการดําเนนิการที่ดี เนนที่การสรางความผูกพนักับบคุลากร ซึ่งประกอบดวยการรวมมือกัน
ระหวางฝายบริหารและพนกังาน ซึ่งอาจเกี่ยวของกับกลุมที่ทําหนาท่ีตอรองใหพนักงาน ความรวมมือระหวาง
หนวยงาน มกัเกี่ยวของกับทมีงานตางๆ การรับผดิชอบดวยตนเองและการใหอํานาจในการตัดสนิใจแกพนักงาน 
ปจจัยนําเขาของพนักงานในการวางแผน การสรางทักษะและการเรยีนรูในระดับรัฐวสิาหกิจและบคุคล การ
เรยีนรูจากองคกรอื่น ความยดืหยุนในการออกแบบภาระงานและการมอบหมายงาน โครงสรางองคกรแบบไม
ซับซอน (Flattened Organizational Structure) ซึ่งทําใหมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และการตัดสินใจ
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กระทําโดยผูทีอ่ยูใกลหนางานมากที่สุด รวมทั้งการใชตัววัดผลการดําเนินการอยางมปีระสิทธิผล รวมถึงการ
เปรยีบเทียบผลการดําเนินการ 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนนิการที่ดีสวนใหญใชสิ่งจูงใจทั้งที่เปนตวัเงินและไมเปนตัวเงิน โดยพจิารณา
จากปจจยัตางๆ เชน ผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ สิ่งที่บุคคลและกลุมทําใหรฐัวิสาหกิจ และการเพิ่มทักษะ 
นอกจากนี้ กระบวนการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดตีองพยายามทาํใหโครงสรางองคกร ความสามารถ
พิเศษ งาน ภาระงาน การพฒันาบุคลากร และการใหสิ่งจูงใจไปในแนวทางเดยีวกัน 

 
การบรูณาการ (Integration) 

คําวา “การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกนัของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคทีสํ่าคัญของ
รัฐวิสาหกิจ การบรูณาการทีม่ีประสิทธิผล ที่เปนสิ่งท่ียิ่งกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน จะสําเร็จได
เมื่อองคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการการดําเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ ดูคํา
จํากัดความของ “ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนั” ประกอบ ในหนา 88 

การบรูณาการเปนมิติหน่ึงในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในคูมือการประเมนิ
องคกรรัฐวิสาหกิจสําหรับระบบประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ สวนที่ 3 “วิธีการใหคะแนน” 
 
การเรียนรู (Learning) 

คําวา “การเรียนรู” หมายถึง ความรูหรือทกัษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ และ
นวัตกรรม ในเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กลาวถึงการเรยีนรูทั้งสองสวน คือ การเรยีนรู
ของรัฐวิสาหกจิและของแตละบุคคล การเรยีนรูของรฐัวิสาหกิจไดมาจากการวจิัยและพัฒนาวงจรการประเมนิ
และการปรับปรุง ความคดิและปจจยันําเขาจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสยี การแบงปนวธิีปฏิบัติที่เปนเลิศ
และการจดัระดับเทียบเคยีง การเรยีนรูของแตละบุคคลไดมาจากการศกึษา การฝกอบรม และโอกาสในการการ
พัฒนาเพื่อความเจรญิกาวหนาของแตละบุคคล 

เพื่อความมีประสิทธผิล การเรียนรูควรปลกูฝงอยูในวิธกีารปฏิบตัิการของรัฐวิสาหกิจ การเรยีนรูสงผลถึง
การไดเปรียบเชิงแขงขันและความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจและบุคลากร ดคํูาอธิบายเพิ่มเติมของ “การเรียนรูของ
รัฐวิสาหกิจและแตละบุคคล” ในสวนที่ 3 คําอธิบายเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

การเรยีนรูเปนมิติหน่ึงในการประเมนิหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในคูมอืการประเมินองคกร
รัฐวิสาหกิจสําหรับระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวสิาหกิจ สวนท่ี 3 “วิธกีารใหคะแนน” 
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การวิเคราะห (Analysis) 
คําวา “การวิเคราะห” หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมลู เพื่อใชเปนพืน้ฐานในการตัดสนิใจ

อยางมีประสิทธิผล การวิเคราะหมักเกีย่วของกับการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
การวิเคราะหระดับรัฐวิสาหกิจโดยรวม เปนการชี้นําการจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานเพื่อให

บรรลผุลลพัธทางธรุกิจที่สําคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ถึงแมขอเท็จจริงและขอมูลแตละตวัจะมีความสําคัญ แตอาจไมเปนพืน้ฐานที่มีประสิทธิผลสําหรับการ

ปฏิบัติการหรอืการจดัลําดับความสําคัญเสมอไป ดังนั้น การปฏิบัติการที่มีประสิทธผิล จึงขึ้นอยูกับความเขาใจ
ในความสัมพนัธท่ีไดจากการวเิคราะหขอเท็จจรงิและขอมูล 
 
การถายทอดอาํนาจในการตดัสินใจ (Empowerment) 

คําวา “การถายทอดอํานาจในการตดัสินใจ” หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการปฏิบตัิการแกบุคลากร การเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจะสงผลใหการตดัสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกลหนา
งานมากที่สุด ซึ่งเปนผูมีความรูและความเขาใจเกีย่วกับงานนั้น  

การเอื้ออํานาจในการตัดสนิใจมีจุดมุงหมายในการชวยใหพนักงานสรางความพึงพอใจใหแกลกูคาตั้งแต
การตดิตอครั้งแรก ปรบัปรุงกระบวนการและการเพิ่มผลติภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
พนักงานทีไ่ดรับอํานาจในการตัดสินใจจะตองมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงตอง
ใหสารสนเทศที่ทันเหตุการณและมีประโยชน 
 
ขอกําหนดโดยรวม (Overall Requirement) 

คําวา “ขอกําหนดโดยรวม” หมายถึง สิ่งท่ีผูใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคําถามเกีย่วกับแนวคิดที่เปน
แกนสารของหัวขอนี้ ขอกําหนดโดยรวม ครอบคลุมถึงคุณสมบัติพิเศษที่มีนัยสําคญัที่สุดของขอกําหนดของ
หัวขอนั้น ในเกณฑนี้ ขอกําหนดโดยรวมของแตละหัวขอแสดงดวยประโยคที่เปนตัวอักษรหนา  

 
ขอกําหนดตางๆ (Multiple Requirement) 

คําวา “ขอกําหนดตางๆ” หมายถึง คําถามแตละคําถามทีผู่ใชเกณฑตองตอบในแตละประเด็นพิจารณา 
คําถามเหลานีป้ระกอบดวยรายละเอียดของขอกําหนดในแตละหัวขอ  
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ขอกําหนดพืน้ฐาน (Basic Requirement) 
คําวา “ขอกําหนดพื้นฐาน” หมายถึง สิ่งทีผู่ใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคําถามเกีย่วกับแนวคิดท่ีเปน

แกนสารที่สําคัญของหัวขอน้ี ขอกําหนดพื้นฐานเปนสาระสําคญัที่เปนพ้ืนฐานของหัวขอน้ันๆ (ตัวอยางเชน 
แนวทางสําหรบัการจัดทํากลยุทธสําหรับหัวขอ 2.1) ในเกณฑนี้ ขอกําหนดพื้นฐานของแตละหัวขอแสดงไวที่ 
“ช่ือหัวขอ”  
 
ขีดความสามารถของบุคลากร (Workforce Capability) 

คําวา “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของรัฐวสิาหกิจที่จะทาํงานใหสําเร็จตาม
กระบวนการทาํงานดวยความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 

ขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถที่จะสรางและรักษาความสัมพันธกับลกูคา นวัตกรรมและการ
ปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีใหม การพฒันาผลิตภณัฑ การบริการและกระบวนการทํางานใหม รวมท้ังตอบสนอง
ธุรกิจ ตลาดและความตองการของกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges) 

คําวา “ความทาทายเชิงกลยุทธ” หมายถึง ความกดดันที่มผีลอยางแนนอนตอโอกาสที่รัฐวิสาหกิจจะ
ประสบความสําเร็จในอนาคต ความทาทายเหลานี้มกัเกดิจากตําแหนงในการแขงขนัในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ
เมื่อเปรยีบเทียบกับองคกรอ่ืนที่มีผลิตภณัฑหรือบรกิารที่คลายคลึงกันโดยทั่วไป ความทาทายเชิงกลยุทธเกิดจาก
แรงผลักดันภายนอก แตไมไดจํากดัอยูเพยีงเทานั้น อยางไรกต็าม ในการตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ
ท่ีมาจากแรงผลักดนัภายนอก รัฐวิสาหกิจอาจเผชญิกับความทาทายเชงิกลยุทธภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

ความทาทายเชิงกลยุทธภายนอกอาจเกี่ยวกับความจําเปนหรือความคาดหวังของลูกคาหรือตลาด รวมทั้ง
การเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงดานการเงนิ สังคม และความเสี่ยงหรอื
ความจําเปนอืน่ๆ ความทาทายเชิงกลยุทธภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถของรัฐวิสาหกิจ หรือทรพัยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ 

ดูคําจํากัดความของ “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” ประกอบ เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความทา
ทายเชิงกลยุทธกับวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธซึ่งเปนสิ่งที่องคกรระบุอยางชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทาย
ท่ีสําคัญ 
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ความผกูพนัของบุคลากร (Workforce Engagement) 
คําวา “ความผกูพันของบุคลากร” หมายถึงระดับความมุงมั่นของบุคลากรทั้งในดานความรูสึกและ

สติปญญา เพื่อใหงาน พันธกจิ และวิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจบรรลผุล รฐัวิสาหกิจที่มรีะดับความผูกพันของ
บุคลากรสูงแสดงใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีดี ซึ่งทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง เพ่ือผลประโยชนของลูกคาและความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ 

บุคลากรในรฐัวิสาหกิจรูสึกมีความผกูพัน เมื่อพวกเขาพบวาไดทําในสิง่ท่ีตองการ และไดรับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เมื่อเขาไดรับการสนับสนนุเปนอยางดจีากเพื่อนรวมงาน และจากสถานที่ทํางาน ประโยชนของ
ความผกูพันของบุคลากรคือทําใหเกิดความไวใจซึ่งกันและกัน ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่รวมกัน
ปฏิบัติงาน การส่ือสารท่ีดี การรับและใหขอมูลมีความคลองตัว การเอือ้อํานาจในการตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเรจ็ทีจ่ะนํามาซึ่งความผูกพนั รวมถึงการฝกอบรมและการ
พัฒนาความกาวหนาในการงาน ระบบการยกยองชมเชย และระบบการใหรางวลัทีมี่ประสิทธผิล โอกาสและการ
ดูแลที่เทาเทยีมกันและการมีมิตรไมตรกีบัครอบครวัของบุคลากร 

 
ความยั่งยืน (Sustainability) 

คําวา “ความยัง่ยืน” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกจิในการตอบสนองตอความจาํเปนทางธรุกจิใน
ปจจุบัน และมคีวามคลองตวัและการจัดการเชิงกลยุทธทีทํ่าใหรัฐวิสาหกิจมีความพรอมตอธรุกิจ ตลาด และ
สภาพแวดลอมการดําเนนิงานในอนาคต รฐัวิสาหกิจจําเปนตองพิจารณาถึงปจจยัภายนอกและภายใน ซึ่งอาจ
รวมถึงปจจัยของอุตสาหกรรมทั้งหมดและปจจัยที่เฉพาะเจาะจงของรัฐวิสาหกิจ 

ความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากร ความพรอมของทรัพยากร 
เทคโนโลยี ความรู ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณตางๆ นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังมี
สวนท่ีเกีย่วของกับการเตรียมตัวสําหรับภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง หรอืภาวะฉุกเฉินในระยะสั้นดวย 

 
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 

คําวา “ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน“ หมายถงึ ความคงเสนคงวาของแผนงาน กระบวนการ 
สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกีย่วกับทรพัยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวเิคราะห เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคที่สําคัญของรัฐวสิาหกิจ ความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันอยางมีประสิทธผิล จําเปนตองมี
ความเขาใจรวมกันในจุดประสงคและเปาประสงค รวมทั้งตองใชตัววดัและสารสนเทศที่เสริมกนัเพื่อชวยในการ
วางแผน การตดิตาม การวเิคราะห และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดบัองคกร ระดบักระบวนการที่สําคัญ 
และระดับหนวยงาน  
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ความสามารถพิเศษ (Core Competency) 
คําวา “ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งที่รัฐวิสาหกิจมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอยางยิ่ง ความสามารถ

พิเศษของรัฐวสิาหกิจเปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงกลยุทธซึ่งสรางความไดเปรยีบในตลาดของรฐัวิสาหกิจ
หรือสภาพแวดลอมของการบริการ บอยครั้งที่ความสามารถพิเศษเปนสิ่งที่ทาทายตอคูแขง หรือผูสงมอบและคู
คาท่ีจะลอกเลยีนแบบ และความสามารถพเิศษของรฐัวิสาหกิจจะสรางความยั่งยืนในการแขงขันเชงิเปรยีบเทียบ 

ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี การเสนอบริการท่ีไมเหมือนใคร ตลาด
ท่ีเหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพรบิในเชิงธรุกิจโดยเฉพาะ เชน การเขาซื้อกจิการ 

 
ความหลากหลาย (Diversity) 

คําวา “ความหลากหลาย” หมายถึง การใหคุณคาและการใชประโยชนจากความแตกตางของบุคลากร ซึ่ง
ครอบคลุมถึงตัวแปรตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ ความพิการ แนวโนมทางเพศ อายุ การศึกษา 
ถิ่นกําเนิด และทักษะ รวมทัง้ความแตกตางทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา  

ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของการวาจางบุคลากรและชุมชนของลูกคา การใชประโยชนจาก
ความหลากหลายของทั้งสองเรื่องนี้ จะเพิม่โอกาสในการมผีลการดําเนินการที่ดีข้ึน สรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา พนักงาน และชุมชน รวมทั้งสรางความภักดีของลกูคาและพนักงาน 
 
คานิยม (Values) 

คําวา “คานิยม” หมายถึง หลกัการและพฤตกิรรมชี้นําที่คาดหวังใหรัฐวิสาหกิจและบุคลากรปฏิบัติ 
คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคของรัฐวิสาหกจิ คานิยมสนับสนุนและชี้นําการตดัสินใจ
ของบุคลากรทกุคน และชวยใหรัฐวิสาหกิจบรรลพัุนธกิจและวิสยัทัศนดวยวธิีการท่ีเหมาะสม ตัวอยางของ
คานิยม อาจรวมถึงการแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุตธิรรมในการปฏสัิมพันธในทุกกรณี การทํา
ใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา การเห็นคุณคาของในแตละบุคคล และของความหลากหลายของบุคลากร 
การปองกันสิ่งแวดลอม และมีการดําเนนิการที่เปนเลิศทกุๆ วัน 

 
คุณคา (Value) 

คําวา “คุณคา” หมายถึง ความคุมคาของผลติภัณฑ บรกิาร กระบวนการ สินทรัพย หรือการใชงาน เมื่อเทียบ
กับคาใชจายและทางเลือกอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจมักพิจารณาคณุคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลอืกตางๆ เมื่อ
เทียบกับคาใชจาย เชน คุณคาที่ลูกคาไดรับจากการผสมผสานของผลิตภัณฑตางๆ และบรกิารตางๆ รัฐวิสาหกิจ
จําเปนตองเขาใจวาคณุคาตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมคืออะไร จากนั้นสงมอบคณุคาใหแตละกลุมนัน้ การทาํ
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ดังนี้ รัฐวิสาหกิจตองทําใหเกิดความสมดลุของคุณคาท่ีมีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน เชน ผูถือหุน 
บุคลากร และชุมชน 
 
คูความรวมมอื (Collaborators) 

คําวา “คูความรวมมือ” หมายถึง องคกรหรือบุคคลท่ีมีความรวมมือในการดําเนนิงานกับรัฐวิสาหกิจที่จะ
สนับสนุนในการจัดงานหรอืกิจกรรมบางสวนหรือผูท่ีรวมดําเนินการเปนชวงๆ เมื่อมีเปาหมายระยะสั้นท่ี
สอดคลองกันหรือเหมือนกนั โดยปกติการรวมมือกันไมเกี่ยวกับขอตกลงหรือการจดัการที่เปนทางการ  
 
คูคา (Partners) 

 คําวา “คูคา” หมายถึง องคกรหรือบุคคลที่สําคัญที่ตกลงทํางานรวมกบัรัฐวิสาหกิจเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงครวมกัน หรือเพือ่ปรับปรุงผลการดําเนนิการ โดยปกติ ความรวมมือเปนการจดัการที่เปนทางการเพื่อ
จุดมุงหมายหรอืจุดประสงคที่เฉพาะเจาะจง เชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเพื่อสงมอบผลิตภณัฑ
หรือบริการท่ีเฉพาะอยาง ความรวมมือทีเ่ปนทางการ โดยปกติจะเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคูคามคีวามเขาใจ
อยางชัดเจนในบทบาทของและผลประโยชนที่มีรวมกนั  
 
จุดประสงค (Purpose) 

 คําวา “จุดประสงค” หมายถึง เหตุผลพ้ืนฐานที่รฐัวิสาหกิจดํารงอยู บทบาทหลักของจุดประสงค คือ การ
กระตุนและชีน้ํารัฐวิสาหกิจในการกําหนดคานิยม โดยปกติ จุดประสงคจะกวางและไมคอยเปลี่ยนแปลง 
รัฐวิสาหกิจในธุรกิจตางกันอาจมีจุดประสงคคลายคลึงกัน ในขณะทีร่ัฐวสิาหกิจในธรุกจิเดียวกนัอาจมี
จุดประสงคตางกัน 

 
ตวัวดัและดัชนีชีว้ัด (Measures and Indicators) 

คําวา “ตัววัดและดัชนีช้ีวัด” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตวัเลขที่บอกจํานวนปจจยันําเขา ผลผลิต และผล
การดําเนนิการของกระบวนการ ผลิตภณัฑ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
โดยรวม ตวัวดัและดัชนีช้ีวดัอาจเปนแบบงายๆ (ไดจากการวัดแตละครั้ง) หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 

กณฑไมไดแบงแยกอยางชัดเจนระหวางตวัวัดและดัชนีช้ีวัด อยางไรก็ตาม บางคนชอบใชคําวา “ดัชนีช้ี
วัด” (1) เมื่อการวดันั้นเกีย่วของกับผลการดาํเนินการ แตไมใชตัววัดโดยตรงของผลการดําเนินการนัน้ (เชน 
จํานวนขอรองเรยีนเปนดัชนีช้ีวัดของความไมพึงพอใจ แตไมใชตวัวัดโดยตรงของความไมพึงพอใจ) และ (2) 
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เมื่อการวัดนั้นเปนตัวทํานาย (ดัชนีช้ีวัดแบบนํา - Leading Indicator”) ของผลการดําเนินการดานอืน่ๆ ที่มี
นัยสําคัญมากกวา (เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึน้อาจเปนดัชนีช้ีวัดแบบนําของการเพิ่มสวนแบงตลาด) 

  
ท่ีเปนระบบ (Systematic) 

คําวา “ท่ีเปนระบบ” หมายถงึ แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไวเปนอยางดี สามารถทําซ้ําได และมีการใช
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรยีนรู หรืออาจกลาวไดวาแนวทางมีความเปนระบบ หากมีการประเมิน 
การปรับปรุง และการแบงปนรวมอยูดวย จนสงผลใหแนวทางนัน้มรีะดับความสมบูรณย่ิงขึ้น ในการใชคําวา “ที่
เปนระบบ” ใหดูคําอธิบายเพิ่มเติมในคูมอืการประเมินองคกรรัฐวิสาหกิจสําหรับระบบประเมนิผลการ
ดําเนินงานรฐัวิสาหกิจในสวน “วิธกีารใหคะแนน” 

 
ท่ีสําคัญ (Key) 

คําวา “ท่ีสําคัญ” หมายถึง สวนประกอบหรือปจจยัตางๆ ที่สําคัญมากหรือสําคัญที่สุดที่มีความสําคัญ 
อยางยิ่งตอการบรรลผุลลพัธท่ีตองการขององคกร ยกตัวอยางเชน เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจกลาวถึงความทาทายที่สําคัญ แผนงานที่สําคญั กระบวนการที่สําคัญ และตัววดัที่สําคัญ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญทีสุ่ดตอความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในการมุงไปสูหรือตรวจ
ติดตามผลลัพธที่ตองการ 
ธรรมาภบิาล (Governance) 

คําวา “ ธรรมาภิบาล” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตางๆ ที่ใชในรัฐวิสาหกจิ รวมทั้งความ
รับผิดชอบในดานตางๆ ของเจาของหรือผูถือหุน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสูง 

กฎบัตรองคกร (Corporate Charters) กฎระเบียบที่บังคับใช (By-laws) และนโยบายขององคกรจะระบุ
เปนลายลกัษณอักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของแตละกลุม รวมทัง้อธิบายถึงวิธกีารกําหนด
ทิศทางและการควบคุมเพื่อสรางหลักประกนัในดาน 

(1) ความรับผิดชอบตอเจาของธุรกิจหรือผูถอืหุน และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 
(2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ 
(3) การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

กระบวนการตางๆ ดานธรรมาภิบาล อาจรวมถึง การอนุมตัิทิศทางเชิงกลยุทธ การตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของ
ระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหนง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผย
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ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการรายงานการดําเนนิการแกผูถือหุน การทําใหมั่นใจวาธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอผูมี
สวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนตอประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจ 
 
นวตักรรม (Innovation) 

คําวา “นวัตกรรม” หมายถึง การเปลีย่นแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ โปรแกรม บริการ 
กระบวนการ หรือประสิทธผิลของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสรางมลูคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสยี นวัตกรรมเปน
การรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภณัฑ ซึ่งอาจเปนของใหมหรือนํามาปรับใชเพ่ือการใช
งานในรูปแบบใหม 

นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับรฐัวิสาหกิจ เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแบงปนความรู การตดัสินใจที่จะดําเนนิการ การดําเนินการ การประเมินผล และ
การเรยีนรู แมวานวัตกรรมมกัเกีย่วของกับเทคโนโลยี แตนวัตกรรมสามารถเกิดไดในทุกกระบวนการที่สําคญั
ขององคกร ซึง่อาจไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลีย่นแปลงพื้นฐานของโครงสรางองคกรใหบรรลุ
งานของรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

 
แนวทาง (Approach) 

คําวา “แนวทาง” หมายถึง วธิีการทีร่ัฐวิสาหกิจดําเนนิการเพื่อตอบสนองขอกําหนดของหัวขอตางๆ ใน
เกณฑ แนวทาง หมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธกีารตอขอกําหนดของหัวขอและประสิทธิผลของการใช
แนวทางนั้น 

แนวทางเปนมติิหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคําอธิบายเพิม่เติมในคูมือการประเมนิองคกร
รัฐวิสาหกิจสําหรับระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวสิาหกิจ สวนท่ี 3 “วิธกีารใหคะแนน” 
 
แนวโนม (Trends) 

คําวา “แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลีย่นแปลงของ
ผลลัพธของรฐัวิสาหกิจ แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของรฐัวิสาหกิจตามลําดบัชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

โดยท่ัวไป การแสดงแนวโนมตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (มิใชการคาดการณ) และหากตองการ
ใหมีความเชื่อถือไดทางสถิตติองมีขอมูลมากกวานั้น รอบเวลาในการวดักระบวนการจะเปนตัวกําหนดชวงเวลา
ของการแสดงแนวโนม รอบเวลาที่สั้นกวาทําใหตองมีการวดับอยกวา ในขณะทีร่อบเวลาทีย่าวกวาอาจตองใช
เวลานานกวาจงึจะทราบแนวโนมที่ชัดเจนได 
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ตัวอยางของแนวโนมท่ีตองตอบในเกณฑ ไดแก ขอมูลทีเ่กี่ยวกับผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑและ
บริการ ผลลัพธดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลกูคาและพนักงาน ผลการดําเนินการดานการเงิน ผลการ
ดําเนินการดานตลาด และผลการดําเนินการดานการปฏบิัติการ เชน รอบเวลา และผลิตภาพ 
 
บุคลากร (Workforce) 

คําวา “บุคลากร” หมายถึงบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของโดยตรงกบัการทีจ่ะทําใหงานของ
รัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จ รวมทั้งพนักงานทีร่ัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทน (เชน พนักงานประจํา พนักงานท่ี
ไมทํางานเต็มเวลา พนักงานชั่วคราวและพนักงานที่ทํางานผานโทรศัพท รวมท้ังพนักงานจางตามสญัญาที่
รัฐวิสาหกิจดูแลและ ควบคุม) และอาสาสมัคร (ถามี) ตามความเหมาะสม โดยรวมถึงผูบริหาร หัวหนางาน และ
ผูจัดการในทกุระดับ 
 
ประสิทธิผล (Effective) 

คําวา “ประสิทธิผล” หมายถงึ กระบวนการหรือมาตรการสามารถตอบสนองจุดประสงคท่ีตั้งไวไดดี
เพียงใด การประเมินประสิทธิผลตองประเมินระดับความสามารถทีแ่นวทางนัน้มีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันกับความตองการของรัฐวิสาหกิจ และการถายทอดเพื่อนําแนวทางไปปฏิบัติ หรือประเมินผลลพัธของ
มาตรการท่ีใช 
 
เปาประสงค (Goals) 

คําวา “เปาประสงค” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการบรรลุ เปาประสงค
เปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปาประสงค เปนจุดหมายปลายทางทีช้ี่นําการปฏิบตัิการ เปาประสงคในเชิง
ปริมาณที่เปนจุดหรือชวงที่เปนตัวเลข มักเรียกวา “เปาหมาย” เปาหมายอาจเปนการคาดการณจากขอมูลเชิง
เปรยีบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน คําวา “เปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง (Stretch Goals)” หมายถึง การปรับปรุงท่ี
สําคัญหรือการปรับปรุงอยางกาวกระโดดในเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งตอความสําเรจ็ในอนาคตของรัฐวสิาหกิจ 

ประโยชนของเปาประสงค รวมถึง 
 การทําใหวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารมคีวามชัดเจน เพื่อใชวดัความสําเร็จ 
 การสนับสนนุการทํางานเปนทีมดวยการมุงเนนจดุหมายปลายทางรวมกัน 
 การสนับสนนุใหมีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) เพื่อบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง 
 การเปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล 
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ผลการดําเนินการ (Performance) 
คําวา “ผลการดําเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ ผลิตภณัฑและบรกิาร ซึ่งทํา

ใหสามารถประเมินและเปรยีบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธท่ีผานมา และองคกรอ่ืนๆ ผลการ
ดําเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงนิและที่ไมใชการเงนิ 

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจครอบคลมุผลการดําเนนิการ 4 ดาน ไดแก 
 ผลิตภณัฑและบริการ 
 การมุงเนนลูกคา 
 การเงนิและตลาด 
 การปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินการดานผลิตภณัฑและบรกิาร หมายถงึ ผลการดําเนนิการที่เกี่ยวของกับตัววดัของ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑและบริการที่มีความสําคัญตอลูกคา ตัวอยางเชน ความเชื่อถือไดของผลติภัณฑ การสง
มอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียจากประสบการณลกูคา และเวลาการตอบสนองการใหบริการ 

ผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคา หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกีย่วของกับตวัวดัและดัชนีช้ีวดัใน
เรื่องการยอมรบั ปฏิกริิยา และพฤติกรรมของลูกคา ตวัอยางเชน การรกัษาลูกคาไว ขอรองเรียน และผลจากการ
สํารวจลกูคา 

ผลการดําเนินการดานการเงินและตลาด หมายถึง ผลการดําเนินการที่เกีย่วของกับตวัวดัในเรื่องตนทุน 
รายรับ และตําแหนงในตลาด รวมท้ังประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การเติบโตของมูลคาสินทรพัย และสวน
แบงตลาด ตัวอยางเชน ผลตอบแทนจากการลงทุน มลูคาเพิ่มตอพนักงาน อัตราสวนหนี้สินตอทุน ผลตอบแทน
จากสินทรัพย กําไรจากการดาํเนินงาน ผลการใชงบประมาณ ปริมาณเงนิทุนสํารอง วงจรเงินสด ตัววัดอ่ืนๆ ดาน
ความสามารถในการทํากําไรและสภาพคลอง และการเพิ่มสวนแบงตลาด 

ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ หมายถึง ผลการดําเนินการดานบคุลากร ดานการนําองคกร
รัฐวิสาหกิจ และดานจรยิธรรม ซึ่งเกีย่วของกับตัววัดและดัชนีช้ีวดัดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบ ตวัอยางเชน รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย การลาออกของพนักงาน อัตราการฝกอบรมขาม
สายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบั ความรับผิดชอบทางการเงนิ และการมีสวนรวมกับชุมชน ผลการ
ดําเนินการดานการปฏิบัตกิาร อาจวัดในระดับหนวยงาน ระดับกระบวนการที่สําคญั และระดับรฐัวิสาหกิจ 
 
ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ (Performance Excellence) 

คําวา “ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจอยาง
บูรณาการ ซึ่งสงผลใหเกิด 
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 การสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนอยูเสมอใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนของ
องคกร 

 การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคกรโดยรวม 
 การเรยีนรูขององคกรและของแตละบุคคล 

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนํามาใชเปนกรอบการทํางานและเครื่องมอืใน
การตรวจประเมินที่ทําใหเขาใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน 
 
ผลลพัธ (Results) 

คําวา “ผลลพัธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของรัฐวิสาหกิจที่ไดจากการดําเนนิการตามขอกําหนดของ
หัวขอในเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ การประเมนิผลลัพธจะพิจารณาจากผลการดําเนินการ
ในปจจุบัน ผลการดําเนนิการเมื่อเปรยีบเทียบกับตัวเปรยีบเทียบท่ีเหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และ
ความสําคัญของการปรับปรงุผลการดําเนนิการ รวมถึงความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับขอกําหนดดานผล
การดําเนนิการที่สําคัญของรฐัวิสาหกิจ ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในคูมือการประเมินองคกรรัฐวิสาหกิจสําหรับระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ สวนที่ 3 “วธิีการใหคะแนน” 
 
ผลติภาพ (Productivity) 

คําวา “ผลิตภาพ” หมายถึง การวดัประสิทธภิาพของการใชทรัพยากร แมคําวา “ผลิตภาพ” มักใชกับปจจัย
เดี่ยว เชน การจัดสรรกําลังคน (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แตแนวคิดเกีย่วกับผลิตภาพยงั
สามารถนําไปใชกับการใชทรัพยากรทั้งหมดในการสรางผลผลิต การใชตัววดัหลายตวัรวมกนัในการวดัผลิตภาพ
โดยรวมทําใหระบไุดวาผลของการเปลีย่นแปลงโดยรวมในกระบวนการ เชน การปรบัเปลี่ยนการใชทรัพยากร จะ
กอใหเกิดประโยชนหรือไม  
 
ผูบริหารระดบัสูง (Senior Leaders) 

คําวา “ผูนําระดับสูง” หมายถึง กลุมหรือทมีผูบริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง 
ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและผูทีร่ายงานตรงตอผูบริหารสูงสุด 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

คําวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง กลุมทุกกลุมที่ไดรบัผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติการและและความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมถึงลกูคา บุคลากร คู
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คา คูความรวมมือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูถือหุน ผูสงมอบ ผูเสียภาษี องคกรท่ีดูแลกฎระเบียบ ผูกําหนด
นโยบาย ผูใหทุนดําเนนิงาน และชุมนุมในทองถิ่นและสมาคมวิชาชีพ  

 
แผนปฏิบตัิการ (Action Plans) 

คําวา “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง การปฏบัิติการทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนองวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ
ระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังรายละเอียดของทรัพยากรทีต่องใชและชวงเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ เมื่อมีการ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชดัเจนแลว การจัดทําแผนปฏบัิติการถือวาเปนขั้นตอนที่
สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน เพื่อใหมีความเขาใจและถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติทัว่ทัง้รัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิผล ในเกณฑน้ี การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสรางตวัวัดใหสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกันระหวางหนวยงานตางๆ ในการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอาจจาํเปนตองใหการฝกอบรมที่
เฉพาะเจาะจงแกพนักงานบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย 

ตัวอยางเชน วตัถุประสงคเชงิกลยุทธของผูสงมอบในอุตสาหกรรมที่มกีารแขงขันสูง อาจคือการสราง
และรักษาการเปนผูนําดานราคา ดังนั้น แผนปฏิบัตกิารควรเปนการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
การสรางระบบบัญชีที่ตรวจสอบตนทุนในระดับกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกันไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคกร 
การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ อาจรวมถึงการฝกอบรมในหนวยงานและทีมงานในการจัดลําดับความสําคัญตาม
ตนทุนและประโยชน การวิเคราะหและการทบทวนในระดับรัฐวิสาหกิจจึงควรเนนที่การเพิ่มผลิตภาพ การ
ควบคุมตนทุน และคุณภาพ  
 
พฤตกิรรมที่มจีริยธรรม (Ethical Behavior) 

คําวา “พฤตกิรรมที่มีจรยิธรรม” หมายถึง วธิีการท่ีรัฐวิสาหกิจทําใหมั่นใจวาการตัดสนิใจ การปฏิบตัิการ 
และการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสยี เปนไปตามมโนธรรมและหลักการดานวชิาชีพของรัฐวสิาหกิจ 
หลักการเหลานี้ควรสนับสนนุกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับท่ีบังคับใชทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังเปน
พ้ืนฐานสําหรบัคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะตัดสิน “ความถกู” และ “ความผิด” 

ผูบริหารระดับสูงควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของพฤติกรรมที่มหีลักการ หลักการนี้ประยุกตใชกับ
ทุกคนที่เกีย่วของในรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตพนักงานจนถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และจําเปนตองส่ือสารและ
สงเสริมอยางสม่ําเสมอ แมวาจะไมมรีูปแบบที่เปนสากลของพฤติกรรมที่มีจรยิธรรมก็ตาม ผูบริหารระดับสูงควร
ทําใหมั่นใจวาพันธกิจและวสิัยทัศนของรฐัวิสาหกิจสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันกับหลกัจรยิธรรม 
พฤติกรรมที่มจีรยิธรรมควรมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด รวมทั้งพนักงาน ผูถือหุน ลกูคา คูคา ผูสง
มอบ และชุมชนทองถิ่นของรัฐวิสาหกิจ 
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รัฐวิสาหกิจอาจเห็นวาหลกัจริยธรรมเปนขอบเขตของเงื่อนไขที่จํากดัพฤติกรรม แตหลักจรยิธรรมทีด่ีและ
ชัดเจนควรเอื้ออํานาจในการตัดสินใจแกบคุลากรเพื่อใหทําการตดัสินใจอยางมีประสทิธิผล  
 
พันธกจิ (Mission) 

คําวา “พันธกิจ” หมายถึง หนาที่โดยรวมของรัฐวิสาหกิจ พันธกิจ เปนการตอบคําถามวา “รฐัวิสาหกจิ
ตองการบรรลอุะไร” พันธกิจอาจกําหนดลกูคาหรือตลาดเปาหมายที่รัฐวิสาหกิจใหบริการ ความสามารถที่โดด
เดนหรือพเิศษของรัฐวิสาหกจิหรือเทคโนโลยีทีร่ัฐวิสาหกิจใช 
 
มีสารสนเทศนอยและไมชดัเจน (Anecdotal)  

 คําวา “มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน” หมายถึง สารสนเทศดานกระบวนการที่ขาดความเฉพาะเจาะจง
ในดานวธิีการ ตัววัด กลไกการถายทอดเพือ่นําไปปฏิบัติ และปจจยัการประเมิน / การปรับปรุง / การเรียนรู การ
ใชตัวอยางและการอธิบายกจิกรรมแตละกจิกรรมมากกวากระบวนการที่เปนระบบ จะถกูระบุวามีสารสนเทศ
นอยและไมชัดเจน 

การตอบคําถามเกี่ยวกับการถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัตใินดานผลการดําเนินการที่คาดหวังของผูบรหิาร
ระดับสูง หากรัฐวิสาหกิจเพยีงอธิบายถึงวาระตางๆ ทีผู่นําระดับสูงไปเยี่ยมหนวยงานทั้งหมดเทานั้น จะถกู
พิจารณาวามีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน การตอบคําถามอีกลักษณะหนึ่ง คือ การตอบที่อธิบายถึง
กระบวนการทีเ่ปนระบบ ซึ่งจะอธิบายถึงวธิีการทีผู่บริหารระดับสูงทั้งหมดใชในการสื่อสารกับพนกังานทุกคน
อยางสม่ําเสมอถึงผลการดําเนินการที่คาดหวัง รวมทั้งตวัวดัที่ใชในการตรวจประเมนิประสิทธผิลของวิธกีาร 
รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการประเมินและปรับปรุงวธิกีารสื่อสาร 
 
รอบเวลา (Cycle Time) 

คําวา “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ตองใชเพ่ือบรรลตุามขอผูกพนัหรือทํางานใหเสรจ็สมบูรณ การวัดดาน
เวลามีบทบาทสําคัญในเกณฑนี้ เพราะผลการดําเนนิการดานเวลามีความสําคัญอยางยิง่ตอการปรับปรุง
ความสามารถในการแขงขนัและผลดําเนินงานโดยรวม รอบเวลา หมายถึง เวลาทีใ่ชในการดําเนินการในทุก
แงมุม การปรบัปรุงรอบเวลา อาจรวมถึงเวลาที่ใชในการออกผลิตภณัฑหรือบรกิารใหมสูตลาด เวลาในการทํา
ตามคําส่ังซื้อ เวลาในการสงมอบ เวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจกัร เวลาในการตอบสนองลูกคา ฯลฯ 
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ระดับ (Levels) 
คําวา “ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตวัเลขที่ทําใหทราบวาผลลัพธและผลการดําเนินการของ

รัฐวิสาหกิจอยูในตําแหนงหรืออันดับใดในมาตราวัดที่ชัดเจน ระดับผลการดําเนินการทําใหสามารถประเมินผล
เปรยีบเทียบกบัผลการดําเนนิการที่ผานมา การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรยีบเทียบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 
ระบบการนาํองคกร (Leadership System) 

คําวา “ระบบการนําองคกร” หมายถึง วธิีการบริหารทีผู่บริหารระดับสูงนํามาใชทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนพ้ืนฐานและวธิทีี่ใชตัดสินใจเรื่องที่สําคัญ การสื่อสาร และการนําไป
ปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกสรรและการพฒันาผูบริหาร
และผูจัดการ รวมทั้งการเสรมิสรางคานิยม พฤติกรรมที่มจีรยิธรรม ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการ
ดําเนินการ 

ระบบการนําองคกรที่มีประสิทธิผลตองคาํนึงถึงความสามารถและความตองการของพนักงานและผูมี
สวนไดสวนเสียอ่ืน และตองตั้งความคาดหวังในดานผลการดําเนนิการและการปรับปรุงผลการดําเนินการใหสูง 
ระบบการนําองคกรสรางความภักดแีละการทํางานเปนทมี โดยขึ้นอยูกบัวิสัยทัศนและคานิยม รวมทั้งการมุง
ไปสูเปาประสงครวมของรัฐวิสาหกิจ ระบบการนําองคกรกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่มและการเสีย่งที่
เหมาะสม การจัดโครงสรางสายการบงัคับบัญชาตามจดุประสงคและหนาที่ รวมท้ังหลีกเลีย่งการมีสายการ
บังคับบัญชาท่ีมีข้ันตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน ระบบการนําองคกรที่มีประสิทธผิลตองมกีลไกที่ผูนําใชใน
การตรวจประเมินตนเอง การรับขอมูลปอนกลับ และการปรับปรุง 

 
ระดับเทียบเคยีง (Benchmark) 

คําวา “ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลพัธ ซึ่งแสดงวธิีปฏิบัตกิารและผลดําเนินการที่
เปนเลิศของกจิกรรมที่คลายคลึงกันภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจเขารวมการจัดระดับเทยีบเคียง 
เพื่อใหเขาใจถงึผลการดําเนนิการระดับโลกในปจจุบัน และเพื่อใหบรรลุผลการปรับปรุงอยางกาวกระโดดระดับ
เทียบเคียง เปนรูปแบบหนึ่งของขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ เชน ขอมูลระดับอุตสาหกรรม
ซึ่งรวบรวมโดยบุคคลท่ีสาม (สวนมากเปนคาเฉลี่ยของอตุสาหกรรม) ขอมูลผลการดาํเนินการของคูแขง และ
การเปรยีบเทยีบกับองคกรทีค่ลายคลึงกันในพื้นท่ีภูมิศาสตรเดยีวกัน 
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ระบบงาน (Work System) 
คําวา “ระบบงาน” หมายถึง วิธกีารที่จะทําใหงานของรัฐวิสาหกิจประสบความสําเรจ็ ระบบงานเกีย่วของ

กับบุคลากร ผูสงมอบและคูคาที่สําคัญ คูสัญญา คูความรวมมือ และองคประกอบอื่นๆ ในหวงโซอุปทานที่
จําเปนตอการผลิตและสงมอบผลิตภณัฑ บริการ รวมถึงกระบวนการทางธรุกิจและกระบวนการสนับสนุน 
ระบบงานของรัฐวิสาหกิจตองประสานระหวางกระบวนการทํางานภายในและทรัพยากรจากภายนอกที่จําเปน
ตอการพฒันา การผลิต การสงมอบผลิตภณัฑและบริการไปสูลูกคาและความสําเรจ็ในตลาดของรัฐวสิาหกิจ 

การตดัสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปนการตดัสินใจในเชิงกลยุทธ ซึ่งเกี่ยวของกับการปองกันและใช
ประโยชนจากความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกิจ และการตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะจดัหาหรือผลิตจากภายนอก
เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพและความยั่งยนืในตลาดของรัฐวิสาหกิจ 
 
ลกูคา (Customer)  

คําวา “ลูกคา“ หมายถึง ผูทีเ่ปนผูใชผลิตภณัฑหรือบริการขององคกรหรืออาจจะเปนในอนาคต รวมถึง
ผูใชผลิตภณัฑ โปรแกรม หรอืบริการโดยตรง และผูซื้อผลิตภณัฑหรือบริการเพื่อจําหนายตอ เชน ผูคาสง ผูจดั
จําหนาย ตัวแทน หรือบรษัิทที่ใชผลิตภัณฑขององคกรเปนสวนประกอบหนึ่งของผลิตภณัฑนั้น เกณฑนี้
กลาวถึงลูกคาอยางกวางๆ ครอบคลุมถึงลกูคาในปจจุบัน ลูกคาในอนาคต และลกูคาของคูแขงดวย 

ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคาเปนคานิยมหลักประการหนึ่งของเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีฝงอยูในความเชื่อและพฤติกรรมของรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินการที่ดี การมุงเนนลูกคามี
ผลกระทบตอทิศทางเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ ระบบงาน กระบวนการทํางาน และผลลัพธของรฐัวิสาหกิจ 
ดังนั้น การมุงเนนลกูคาจึงควรบรูณาการสิ่งที่กลาวมาแลว 

ดูคําจํากัดความของ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ประกอบ เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลูกคาและ
บุคคลอื่นที่อาจไดรับผลกระทบจากผลิตภณัฑหรือบริการของรฐัวิสาหกิจ 
 
วตัถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) 

คําวา “วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ” หมายถึง จุดมุงหมายทีชั่ดเจนของรัฐวิสาหกิจหรือการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรงุท่ีสําคัญ ประเด็นความสามารถในการแขงขัน และการไดเปรยีบทางธรุกจิ 
โดยท่ัวไป วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะมุงเนนทั้งภายนอกและภายในรฐัวิสาหกิจ และเกีย่วของกับโอกาสและความ
ทาทายที่สําคัญในดานลูกคา ตลาด ผลิตภณัฑ บริการ หรือเทคโนโลยี (ความทาทายเชิงกลยุทธ) กลาวอยางกวางๆ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ สิ่งท่ีรัฐวิสาหกิจตองบรรลุเพ่ือรักษาหรือทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน และ
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ทําใหมั่นใจวารัฐวิสาหกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว วตัถุประสงคเชิงกลยุทธจะกําหนดทิศทางระยะยาวของ
รัฐวิสาหกิจ และเปนแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรและปรับเปลีย่นการจดัสรรทรัพยากร 

ดูคําจํากัดความของ คําวา “แผนปฏิบัตกิาร” ประกอบ เพ่ือใหทราบถงึความสัมพันธระหวางวัตถปุระสงค
เชิงกลยุทธกับแผนปฏิบัตกิาร รวมทั้งตวัอยางของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

คําวา “วิสัยทัศน” หมายถึง สภาพทีร่ัฐวิสาหกิจตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศน อธิบายถึงทิศทางที่
รัฐวิสาหกิจจะมุงไป สิ่งที่รัฐวิสาหกิจตองการจะเปน หรือภาพลักษณท่ีรฐัวิสาหกิจตองการในอนาคต 
 
สวน (Segment) 

คําวา “สวน” หมายถึง สวนหนึ่งของลูกคาทั้งหมด ของตลาด ของสายผลิตภณัฑหรือบริการ หรือของ
บุคลากร โดยปกติ “สวน” จะมีคุณลักษณะรวมกันท่ีสามารถจัดเปนกลุมไดอยางมีเหตุมีผล  

ในหัวขอในหมวด 7 คําวา “สวน” หมายถึง ขอมูลดานผลลพัธท่ีแบงเปนสวนๆ ในรูปแบบที่ทําให
วิเคราะหผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจไดอยางชัดเจน แตละองคกรสามารถกําหนดปจจยัที่เฉพาะเจาะจงที่
ใชในการแบงสวนลกูคา ตลาด ผลิตภณัฑ และบุคลากร 

ความเขาใจในเรื่อง “สวน” มีความสําคัญในการจําแนกความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกนั
อยางชัดเจนของกลุมลูกคา กลุมตลาด และกลุมบุคลากร และสําคัญอยางยิ่งในการทําใหผลิตภณัฑ บริการ และ
โปรแกรมเปนไปตามความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ ดังกลาว ตัวอยางเชน การแบงสวนตลาด
อาจแบงตามชองทางการจัดจําหนาย ขนาดธรุกจิ ภูมิศาสตร หรือเทคโนโลยีทีใ่ช การแบงสวนบคุลากรอาจแบง
ตามภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการจําแนกภาระงาน  
 
สินทรัพยทางความรู (Knowledge Assets) 

คําวา “สินทรพัยทางความรู” หมายถึง ทรพัยากรทางปญญาที่มีการส่ังสมภายในรฐัวิสาหกิจ โดยเปน
ความรูที่ทั้งรัฐวิสาหกิจและบุคลากรเก็บรวบรวมไวในรปูแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรยีนรู ความเขาใจ 
ความจํา ความเขาใจอยางถองแท ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค รวมทั้งความสามารถตางๆ 

บุคลากร ซอฟแวร สิทธิบัตร ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนภาพทางเทคนิคเปนที่เกบ็สินทรัพยทางความรูของรฐัวิสาหกิจไว สินทรัพยทางความรูไมเพยีงแตมีอยู
ภายในรัฐวิสาหกิจเทานั้น แตยังมีอยูท่ีลูกคา ผูสงมอบ และคูคาดวย 
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สินทรัพยทางความรูเปน “ความรูในภาคปฏิบัต”ิ (Know How) ท่ีรัฐวิสาหกิจนําไปใช ลงทุน และพฒันา
รัฐวิสาหกิจใหเติบโต การเสริมสรางและการจดัการสินทรัพยทางความรูจึงเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับ
รัฐวิสาหกิจในการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยรักษาความไดเปรยีบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน 
 
อัตรากาํลังบุคลากร (Workforce Capacity) 

คําวา “อัตรากาํลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของรัฐวิสาหกิจท่ีจะทําใหมั่นใจวามีจํานวน
ผูปฏิบตัิงานที่เพียงพอตอการทําใหกระบวนการทํางานสาํเร็จ และสามารถสงมอบผลติภัณฑและบรกิารไปสู
ลูกคาไดสําเรจ็ รวมทั้งสามารถตอบสนองระดับความตองการตามฤดกูาลหรือความตองการที่เปลีย่นแปลง 
 
อยางไร (How) 
คําวา “อยางไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการทีร่ัฐวิสาหกิจใชเพื่อบรรลุพันธกิจ ในการตอบคําถาม 
“อยางไร” ในขอกําหนดของหัวขอในหมวด 1 - 6 คําอธบิายกระบวนการควรรวมสารสนเทศ เชน แนวทาง 
(วิธีการและตวัวดั) การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรยีนรู และการ 

 
 

 
 
 
 
 
 


