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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางด้านการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดย
เปรียบเทียบข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของตัวแทนพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  กับ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ือประเมินผล
การท างานขององค์กรด้วยตัวชี้วัดผลการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลแตกต่าง
ที่ได้จากการด าเนินงานของแต่ละองค์กรได้อย่างชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอหรือไม่  และเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายอย่างไร  เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กรน าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ผลการวิเคราะห์แสดงว่าการวัดผลองค์กรโดยการใช้ SEPA ไม่สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินการทั้งหมดขององค์กรรัฐวิสาหกิจได้ จึงควรมีการน าวิธีการวัดผลการด าเนินงานแบบอ่ืนๆ 
มาร่วมวัดผลการด าเนินงานเพ่ิมเติมในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : SEPA อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
 
 



(2) 

Independent Study Title STATE ENTERPRISE PERFORMANCE APPRAISAL : 
SEPA AND FINANCIAL PERFORMANCE 

Author Miss Cresama Chaiyavech 
Degree Master of Accounting 
Department/Faculty/University Accounting 

Commerce and Accountancy 
Thammasat University 

Independent Study Advisor  Assoc. Prof. Dr. Nopadol Rompho 
Academic Year 2015 
 

Abstract 
 
 This research aims to study relationship between State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA and financial success of Enterprise. To test SEPA with 
return on asset and return on equity by collected the questionnaire from all of Thai 
Enterprises. To evaluate the performance of the organization with a standard 
performance indicators, which illustrates the differences in the operations of each 
organization are clearly good enough to be effective or not. Moreover, SEPA will help 
the management in decisions that should have set the direction and goals. 
Therefore, to assess the risk of the organization to develop and improve workflow for 
maximum efficiency. 
 The result show that SEPA couldn’t be explained by return on asset and 
return on equity. 
 
Keywords : SEPA, return on assets, return on equity. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ .2475 รัฐบาลไทยโดยผู้น าคนใหม่  คือ กลุ่มคณะ
ราษฎร์ ได้เข้ามาบริหารประเทศไทย โดยมีการจัดสรรทรัพยากร น าเงินทุนของประเทศมาร่วมลงทุน
กับบริษัททุนเพ่ือสร้างวิสาหกิจกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนขึ้น โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และก ากับ
ดูแลโดยข้าราชการภายใต้กลุ่มคณะราษฎร์  ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย  

หลังจากที่กลุ่มองค์กรรัฐวิสากิจถือก าเนิดขึ้น คือ กลุ่มรัฐวิสาหกิจทางการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารเอเชีย ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการ
การเงินของรัฐและใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้ และในเวลาต่อมาก็ได้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจแขนง
อ่ืนก่อตั้งขึ้นภายหลังอีกมากมายเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจตกต่ าหลังช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 
อาท ิรัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจทางด้านพาณิชยกรรม และรัฐวิสาหกิจทางด้านพลังงาน 
ซึ่งเกิดเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายครอบคลุมเศรษฐกิจสาธารณูปโภคในทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ าประปา ธนาคาร หรือแม้กระทั่งน้ ามัน โดยจะสามารถแบ่งองค์กร
รัฐวิสาหกิจออกได้เป็น 9 ประเภท ได้แก่ การขนส่ง การพลังงาน การสาธารณูปโภค การพาณิชย์และ
บริการ การอุตสาหกรรม การสังคมและเทคโนโลยี การเงิน การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การสื่อสาร  

รูปแบบการด าเนินงานองค์กรรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของและมีบริษัทหรือเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุน โดยการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจถือ
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แม้ว่าบางองค์กรจะมิได้
ด าเนินงานเพ่ือหวังผลก าไร แต่ทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
ประเทศให้ก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผลประกอบการขององค์กรรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกๆ ด้าน โดยกล่าวได้ว่าองค์กรรัฐวิสาหกิจใดที่มีระบบ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหยุดชะงักลง จึงเป็นที่มาในการที่รัฐบาลได้พยายามเร่งจัดการและควบคุม
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หน่วยงานองค์กรรัฐวิสาหกิจให้มีระบบการจัดการที่ดี  เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้  

เพราะฉะนั้น  รัฐบาลจึงจ า เป็นที่จะต้องมีดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพการท างาน 
 (Performance Measurement) ที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลในการจัดการโครงสร้าง 
ระบบงานและขั้นตอนการท างาน รวมถึงมาตรฐานการบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนอกจานี้
ยังต้องมีหลักปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามยกมาตรฐานรัฐวิสาหกิจดียิ่งขึ้น ปรับปรุงให้
รัฐวิสาหกิจมีสมรรถภาพสูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ .ศ .2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการน า
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมาใช้  เพ่ือติดตามดูแลประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจ  จึงได้แต่งตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    (.สคร )1 
ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และมีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการควบคุมและก าหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงาน
บุคคล ควบคุมและปรับปรุงระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งต่อมาในปี พ .ศ .2547 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในด้านการบริหารองค์กรใน 6 
ด้านคือ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ในปี พ .ศ .2549 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้น าระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาปรับใช้ และในปี พ.ศ .
2550 คณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่ประสิทธิภาพของภาครัฐในการปรับระดับคุณภาพการจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีการจัดท าแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of 
Direction : SOD) มาใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์
รูปแบบการประเมินตัวเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) เข้าไว้ในระบบการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้วย 
โดยใช้ชื่อใหม่ว่า ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) เพ่ือติดตามและก ากับดูแลประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งถึงแม้ว่าการวัดประสิทธิภาพการท างานขององค์กรทั่วไปส่วนมากจะเน้นการใช้อัตราผลตอบแทน

                                                 
1

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เป็นสว่นงำนรำชกำรระดบักรม สงักดักระทรวงกำรคลงั 
เดิมคอืส ำนกัรัฐวิสำหกิจและหลกัทรัพย์ของรัฐ (สรส.) ได้ยกฐำนะ วนัท่ี 3 ตลุำคม 2545  เพื่อให้มอี ำนำจมำกขึน้
ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนองค์กรรัฐวิสำหกิจให้เป็นไปตำมนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด 
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ต่อผู้ถือหุ้น (Return of Equity :  ROE) และ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return of Assets 
: ROA) ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์การท าก าไรจากสินทรัพย์ที่องค์กรถืออยู่  แต่ ROE และ ROA ก็ยังไม่
สามารถสรุปการท างานของทั้งองค์กรได้เนื่องจากเป็นการวัดผลทางด้านการเงินด้านเดียว  ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องน าเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการประเมินด้านอ่ืนๆ มาท าการวัดผลส าเร็จขององค์กร 

ระบบ SEPA เป็นระบบการประเมินผลที่เชื่อมโยงมุมมองการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ขององคก์รรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบบ SEPA จะเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการประเมินตนเอง (Self-
Assessment) และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เข้ากับระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจเดิม เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันขององค์กรรัฐวิสาหกิจ โดย
คุณลักษณะพิเศษของระบบ SEPA ที่แตกต่างจากเกณฑ์ประเมินทั่วไปๆ กล่าวคือเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ความเป็นเหตุเป็นผล สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการอ่ืนๆ และสามารถปรับใช้กับทุก
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเป็นเกณฑ์ที่สนับสนุนมุมมองในเชิงระบบ (Systemic Thinking) เพ่ือให้เป้าหมาย
ของรัฐวิสาหกิจมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร  

นอกจากนี้ ระบบ SEPA ยังเป็นกรอบการบริหารจัดการที่บูรณาการส่วนประกอบส าคัญ
ต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยมหลักของเกณฑ์  (SEPA Core Values) ที่มุ่งเน้นความสมดุลของคุณค่าที่ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะได้รับ  หลักส าคัญของระบบ SEPA อยู่ที่บริบทของรัฐวิสาหกิจ 
 (Organizational Profile) ซึ่งหมายถึงวิธีการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน ความสัมพันธ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งครอบคลุมระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจโดยรวม ประกอบด้วยเกณฑ์การวัดคุณภาพ
ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ  

(1) การน าองค์กร  
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  
(4) การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  
(5) การมุ่งเน้นบุคลากร  
(6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
(7) ผลลัพธ์ 
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร 

บรรยากาศด้านการแข่งขัน บริบทด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

7. ผลลัพธ์ 
- ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- การมุ่งเน้นลูกค้า 
- การเงินและตลาด 
- การมุ่งเน้นบุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ 
- การน าองค์กร 

6. การมุ่งเน้น 
การปฏิบัตกิาร 

 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การมุ่งเน้นลูกค้า 
และตลาด 

2. การวางแผน 
เชิงกลยุทธ ์

1. การน าองค์กร 

ภาพที่ 1.1 
องค์ประกอบของเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ซึ่งตัววัดทั้ง 7 ที่ได้กล่าวถึงนั้นได้ถูกน ามาใช้เพ่ือประเมินผลการท างานขององค์กรว่ามี
ประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอหรือไม่ และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรมีการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายอย่างไร  เพ่ือประเมินความเสี่ยงขององค์กรน าไปพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรควรมีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพราะการประเมินองค์กรท าให้ทราบถงึสถานะของตนเป็นเช่นไร และต้องปรับปรุงใน
จุดใดบ้าง เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังว่าระบบ SEPA จะเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนองค์กร
รัฐวิสาหกิจไทยในการยกระดับความสามารถด าเนินการสู่ระดับสากลทัดเทียมกับอารยประเทศ และ
กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย 
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งานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  SEPA กับความส าเร็จ
ทางด้านการเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เพราะการมีตัวชี้วัดผลการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลแตกต่างที่ได้จากการด าเนินงานของแต่ละองค์กรได้อย่างชัด เจนกว่าการใช้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดตามแต่ละองค์กรจะใช้วัด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าระบบการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของการใช้ SEPA ส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางด้านการเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ SEPA กับความส าเร็จทางด้าน
การเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไของค์กรรัฐวิสาหกิจต่อไป โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจประชากรเป้าหมายซึ่งเป็นองค์กร
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีจ านวน 53 องค์กร โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง 
มกราคม 2559 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  

1.4.1 เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ SEPA กับความส าเร็จทางด้านการเงิน
ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

1.4.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจน า SEPA ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจองค์กร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ

น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1 นิยามขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
2.2 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Performance 

Appraisal : SEPA 
2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SEPA กับความส าเร็จทางการเงิน 
2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
2.1 นิยามขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้กล่าวถึงนิยามขององค์กร
รัฐวิสาหกิจว่า เป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ รวมทั้งบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุ้นอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50  

 
2.1.1 ประเภทขององค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยธุรกิจทั้งหมด 9 ประเภท คือ ขนส่ง พลังงาน 

สาธารณูปโภค  อุตสาหกรรมและพาณิชย์  สั งคมและเทคโนโลยี  การ เงิน  เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 55 องค์กร  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2558) ยังได้กล่าวอีกว่า 
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง อาจจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่ง แต่มิได้มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอ่ืนได้  เช่น บริษัท ปตทส ารวจและผลิต   .
  ยละซึ่งภาครัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อ   (มหาชน )  จ ากัด  ปิโตรเลียม50 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ .2518 มาตรา 4 (3) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจตาม  (1) และหรือ   (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม ดังนั้น บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จึงมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมาย ของ
พระราชบัญญัติตามคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามความหมายของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ   .ศ .2502 ดังนั้น ในการพิจารณาว่าองค์กร
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หรือหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่  นอกจากต้องพิจารณาตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณแล้ว ยังต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย 

 
ภาพที่ 2.1 

การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจแยกเป็นรายสาขา 
 

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2557) 
 
2.2 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Performance Appraisal : 
SEPA 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้กล่าวว่า SEPA เป็นระบบที่มี
การประยุกต์รูปแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เข้ากับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเดิม 
ที่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล 
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จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบ SEPA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการยกระดับการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนของ SEPA ทาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(2553) ได้จัดประเภทไว้ทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ (1) การน าองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) 
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ (7) ผลลัพธ์  โดยการน า SEPA ไปใช้ในองค์กรรัฐวิสาหกิจจะเริ่ม
จากการประเมินตนเองในแต่ละหมวดซึ่งจะท าให้องค์กรทราบถึงจุดเด่น (Strength) และโอกาสใน
การปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านการน าองค์กร 
การน าองค์กร คือ การประเมินผลการกระท าของผู้น าระดับสูงขององค์กรว่าได้มีการ

ชี้น าและท าให้องค์กรมีความยั่งยืนเช่นไร รวมถึงตรวจวัดประเมินผลการก ากับดูแลองค์กร และวิธีการ
ที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ รวมทั้ง
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ โดยเกณฑ์การให้คะแนนตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) 
ได้ก าหนดมีคะแนนทั้งหมด 120 คะแนนประกอบด้วย ดังนี้  

2.2.1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าองค์กรอย่างไร (70 
คะแนน) 

ด้านการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูงจะอธิบายถึงการกระท าของผู้น า
ระดับสูงในการชี้น าและท าให้องค์กรมีความยั่งยืน รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ
บุคลากร และกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดี ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(1) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ก าหนดให้ผู้น าระดับสูง

จะต้องมีการด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม รวมถึงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมนั้น
เพ่ือน าไปปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากร ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ซึ่ง
ผู้น าระดับสูงมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพ่ือส่งเสริม  ก ากับ และควบคุมให้
บุคลากรประพฤติปฏิบัติของเป็นไปตามประเพณี ศีลธรรมและจริยธรรม 

นอกจากนี้ผู้น าระดับสูงยังมีบทบาทส าคัญที่ท าให้องค์กรเกิดความยั่งยืน 
โดยผู้น าระดับสูงจะสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม ความคล่องตัวขององค์กร และมีผลการด าเนินการที่
เหนือกว่าคู่แข่งหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอ่ืนๆ รวมทั้งผู้น าระดับสูงยังต้องสร้างบรรยากาศ
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เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล นอกจากนี้ผู้น าระดับสูงยังมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กร 

(2) การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 
การสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่ว

ทั้งองค์กร ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้ระบุให้ผู้น าระดับสูงกระตุ้นท าให้เกิด
การสื่อสารที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผู้น าระดับสูง
สามารถสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญๆ บุคลากรได้ 

นอกจากนี้การด าเนินงาน ผู้น าระดับสูงจะต้องสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงาน มีการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร และมี
การปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยผู้น าระดับสูงจะต้องทบทวนตัววัดผลการด าเนินการเพ่ือระบุสิ่งที่
ต้องท าและบทบาทในเชิงรุก เพ่ือเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการที่ดี ซึ่งในการตั้งความคาดหวังต่อผล
การด าเนินการ ผู้น าระดับสูงจะพิจารณาให้ความส าคัญกับลูกค้าและธุรกิจ และด าเนินการสร้างคุณค่า
ให้เกิดความสมดุลระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่  : องค์กร
ด าเนินการอย่างไรในการก ากับดูแลองค์กร และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพ
ใหญ่ (50 คะแนน) 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้อธิบายถึงระบบการก ากับ
ดูแลองค์กร และแนวทางปรับปรุงระบบการน าองค์กร โดยวิธีการที่องค์กรจะสร้างความมั่นใจในการ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และท าให้บรรลุผลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ซึ่งจะประกอบด้วย 

(1) การก ากับดูแลองค์กร 
การที่องค์กรเดินหน้าอย่างไรจ าเป็นจะต้องทบทวนและท าให้องค์กร

ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ที่ระบุในระบบการก ากับดูแลองค์กร เช่น 
- ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้บริหาร 
- ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
- ความโปร่งใสในการด าเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการก ากับ

ดูแลองค์กร และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร 
- การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ 
- การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น 
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ซึ่งองค์กรจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงและผู้น าสูงสุด 
รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร เพ่ือที่จะใช้ผลการ
ประเมินผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของการน าองค์กรของผู้น าแต่ละ
คนและคณะกรรมการทั้งหมด 

(2) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
การตระหนักถึงผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม องค์กรได้มีการคาดการณ์

ล่วงหน้าถึงผลกระทบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสาธารณะ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว 

ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้การจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิผล องค์กรต้องมีกระบวนการ ตัววัด และจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด  และการ
ด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการขององค์กร 

ซึ่งองค์กรด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติการทุกด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  องค์กรจ าเป็นจะต้องมี
กระบวนการ และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบการก ากับดูแลและตลอดทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ องค์กรจะต้องมีวิธีการก ากับดูแล และด าเนินการในกรณีที่
ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

(3) ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ และการสนับสนุนชุมชนที่
ส าคัญ 

องค์กรจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชนของสังคม โดย
เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความสมบูรณ์ให้กับสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์กรจ าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งกิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมชุมชนเหล่านั้นอาจต้องใช้
ความสามารถพิเศษขององค์กร ผู้น าระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

 
ดังนั้น การน าองค์กร เป็นการก าหนดเป้าหมายขององค์กรโดยผู้บริหาร ซึ่งจะก าหนด

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแนวทิศทางการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โดย พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ และสังวร รัตนรักษ์ (2551) ได้กล่าวว่าการน าองค์กรก็
เพ่ือเน้นพัฒนาแก้ไของค์กรในบทบาทของผู้บริหาร การดูแล ควบคุมการจัดการของตนเองที่ดีให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการทบทวนผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา จิรภัคพงค์ (2556) ว่าการน าองค์กรต้องมีการก าหนดทิศทางของ
องค์กรที่ชัดเจน มีการระบุขอบข่ายของงานและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน และต้องมีการ
แบ่งแยกกระจายอ านาจสายบังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
2.2.2 ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  เป็นการตรวจประเมินผลว่าองค์กร

จัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้เพ่ือน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า  ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้ก าหนดในหมวดนี้มีคะแนนทั้งหมด 80 คะแนนแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ 

2.2.2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท ากลยุทธ์  (40 
คะแนน) 

องค์กรจ าเป็นจะต้องอธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสรุป
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 

(1) การจัดท ากลยุทธ์ 
ในขั้นตอนของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จ าเป็นต้องระบุขั้นตอนที่ส าคัญ

ของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ และระบุผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
กระบวนการดังกล่าวต้องสามารถระบุความได้เปรียบ เสียเปรียบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคต่างๆ ขององค์กร และจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่ว่าจะท าให้
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กร ควรระบุตารางเวลา

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรให้ความส าคัญ
ต่อความสามารถพิเศษขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ และให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งค านึงถึงและ
สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 
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2.2.2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ : องค์กรถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไป
ปฏิบัติอย่างไร (40 คะแนน) 

องค์กรต้องอธิบายถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การ มีการสรุปแผนปฏิบัติการ แสดงวิธีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ และระบุตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่
ส าคัญต่อผลการด าเนินการที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการ รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต
ขององค์กรเปรียบเทียบกับตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดังกล่าว 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
องค์กรจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพ่ือน าไป

ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร และลูกค้าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งองค์กรจะ
มีวิธีท าเพ่ือให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน  

การก าหนดแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญขององค์กร
จะช่วยให้องค์กรมั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การจนประสบความส าเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันต่างๆ และจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
นอกจากนี้หากเกิดกรณีที่สถานการณ์บังคับองค์กรจะต้องมีวิธีจัดการ การปรับเปลี่ยนแผนและ
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

(2) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบของเวลาของการวางแผนทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร จะต้องมีการเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่งหรือขององค์กรในระดับที่
เทียบเคียงกันได ้และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ เป้าประสงค ์และผลการด าเนินการ
ที่ผ่านมา และหากพบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้หรือกับ
องค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้จ าเป็นจะต้องมีแผนเตรียมไว้ส าหรับรับมือ 

 
ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์ในอนาคต ซึ่ง

จะต้องค านึงถึงสภาพการณ์และขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนกลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข 

David Fred R. (1997, p.11) กล่าวถึง การก าหนดกลยุทธ์ (Keys to formulating 
strategies) ว่าจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญและน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(1.) ภารกิจของธุรกิจ (Business mission) ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ 
(Mission) เป้าหมาย (Goal) 
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(2.) วัตถุประสงค์ (Objectives) ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ 
(Strategies) ซึ่งจะต้องค านึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (External opportunities and 
treats) และจุดแข็งและจุดอ่อนจากภายใน (Internal strengths and weaknesses) 

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและ
ลักษณะที่ส าคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่า 

(1.) การมุ่งเน้นที่อนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์เป็นแนวทางด าเนินการทิศทางของ
องค์กร แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงทรัพยากรต่างๆ  ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ 
ไม่ใช่แต่การเป็นเพียงการวางแผนระยะยาว เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและเตรียมแผนงาน
รองรับเท่านั้น แต่จะเป็นความพยายามในการก าหนดสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า  และ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ให้สอดรับ 

(2.) การมุ่งเน้นจุดหมายรวมขององค์กร โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(3. ) มุ่ ง เน้นกระบวนการ  โดยจะต้องมีการด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

(4.) การมุ่งเน้นภาพรวมของทั้งองค์กรมากกว่าพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเฉพาะ
แผนงานหรือเฉพาะกิจกรรมที่เกิดข้ึน  

และสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543, น. 6-15) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 5 ประการดังนี้ 

(1.) มีการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพ่ือหาโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Treat) เพ่ือให้ปรับตัวได้ทันและเตรียมพร้อมในการรับมือจากการ
เปลี่ยนแปลง 

(2.) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกล่าวคือ วิเคราะห์องค์กร บุคลากร การเงิน 
คอมพิวเตอร์เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง 

(3.) เป็นการวางแผนที่มีระยะยาว อันเป็นแผนทิศทางที่มีลักษณะเป็นนามธรรม 
(Abstract) แผนระยะกลาง และระยะสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม (Concrete) โดยมีการก าหนด
เงื่อนเวลา และแนวทางในการด าเนินงานที่วัดได้ การด าเนินแผนระยะสั้นจะเป็นทิศทางสู่การบรรลุ
เป้าหมายระยะกลาง และการบรรลุเป้าหมายระยะกลางก็จะไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้เป็นระยะยาว 

(4.) การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (Systematic) 
โดยทุกๆส่วนจะสัมพันธ์และผูกพันต่อกันอย่างมีโครงสร้าง  

(5.) การวางแผนกลยุทธ์ จะต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้ (Realistic)  มิใช่การ
วางแผนในจินตนาการหรือเป็นแผนที่อยากได้มากกว่าแผนที่ท าได้ 
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โดยสรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนเพ่ือให้ทราบถึง
ทรัพยากร และความสามารถต่างๆ ในองค์กร เพ่ือจะได้น าไปสร้างให้องค์กรบรรลุความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

 
2.2.3 ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพ่ือ

ความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า รวมทั้งวิธีการที่องค์กรรับฟัง “เสียงของลูกค้า” และใช้สารสนเทศนี้เพ่ือ
ปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้ างนวัตกรรม  โดยเกณฑ์การให้คะแนนตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (2553) ได้ก าหนดในหมวดนี้มีคะแนนทั้งหมด 110 คะแนนแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ 

2.2.3.1 ความผูกพันของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพัน
กับลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ (50 คะแนน) 

องค์กรจะต้องอธิบายวิธีการที่องค์กรก าหนดผลิตภัณฑ์และกลไกต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า 

(1) ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า 
ในส่วนนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะประเมินผลวิธีการที่

องค์กรใช้ในการก าหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และท าให้
เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์
กับลูกค้าในปัจจุบัน โดยจะวัดผลจากวิธีการในการก าหนดกลไกที่ส าคัญในการสนับสนุนลูกค้า รวมทั้ง
กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร ช่วยในการค้นหา เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลและสามารถ
ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งท าธุรกรรมกับองค์กรได้ส าเร็จ 

(2) การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้น า เพ่ือเกื้อหนุนวัฒนธรรมแนวคิดนี้ 

โดยวัตถุประสงค์หลักของวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ า คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความ
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คาดหวังในแต่ละความต้องการของลูกค้า เพ่ือรักษาความผูกพันกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ และเพ่ือให้องค์กร
ทันต่อความต้องการของธุรกิจอยู่เสมอ 

2.2.3.2 เสียงของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศ
จากลูกค้า (60 คะแนน) 

(1) การรับฟังลูกค้า  
การรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมสร้าง

ความส าเร็จในตลาดขององค์กร การติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็น
การได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Feedback) เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ  

องค์กรจ าเป็นจะต้องมีวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า  และท าให้
มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้นได้ท าให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าท าให้เรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมา 
รวมทั้งสร้างเสริมความพึงพอใจและรักษาลูกค้าไว้ได้ 

(2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าระหว่างลูกค้า กลุ่ม

ลูกค้า และส่วนตลาด การวัดดังกล่าวมีความแตกต่างในเชิงสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้
เหนือกว่าความคาดหวัง โดยวิธีการประเมินส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือน าผลไปใช้
ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร 

ซึ่งองค์กรจ าเป็นจะต้องเสาะแสวงหาและใช้สารสนเทศด้านความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าของตนที่มีต่อคู่แข่ง การวัดความ
ความพึงพอใจของลูกค้าอ่ืนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงแผนงานในองค์กรต่อไป 

(3) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลลูกค้า 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดมีส่วนช่วยในการจ าแนกกลุ่มข้อมูล

ลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การใช้ข้อมูลจากลูกค้าจะช่วยให้องค์กรทัน
ต่อทิศทางและความต้องการของธุรกิจอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้องค์กรได้ค านึงถึงโอกาสเกิดลูกค้าในอนาคต
และกลุ่มลูกค้าจากคู่แข่งขันโดยการชักจูง โน้มน้าวให้ลูกค้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตน 

การก าหนดและคาดการณ์ความต้องการที่ส าคัญของลูกค้าและตลาด 
(รวมถึงผลิตภัณฑ์  และลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์)  และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรจะสามารถใช้สารสนเทศของ
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ลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงด้านการตลาด สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า และระบุ
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

 
ดังนั้น การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเป็นการจัดการกระบวนการและด าเนินการในความรู้

เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด โดยเน้นที่กระบวนการและวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค และ
การสร้างความพึงพอใจที่เกิดจากการใช้บริการ เพ่ือให้กระบวนการการด าเนินการให้ตอบสนองตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค จ าเป็นต้องมีการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ศึกษากิจกรรมการด าเนินการ และดูผลตอบรับจากลูกค้า โดยในการด าเนินงาน
ต้องมีการวัดผลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุณฑลี รื่นรมย์ (2547) ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ส าคัญในการปฏิบัติด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจ าเป็นต้องท าความเข้าใจยุคสมัยของตลาดซึ่งมี
การแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้นหัวใจส าคัญคือการช่วงชิงและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าประจ า  

ด้วยเหตุนี้แนวคิดการสร้างตลาดใหม่จึงเน้นที่ ตัวลูกค้าเป็นหลัก การสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้าถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารทั้งองค์กรแสวงหาและไม่แสวงหาก าไร 

 
2.2.4 ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือประเมินผลองค์กรในส่วน

การเลือกรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์
ทางความรู้ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร โดยในหมวดนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) มีเกณฑ์การให้
คะแนนเต็มทั้งหมด 80 คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

2.2.4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร : 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (40 
คะแนน) 

องค์กรจ าเป็นจะต้องอธิบายถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการวัด  วิเคราะห์ 
ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงาน
ขององค์กร โดยจะต้องระบุสิ่งต่างๆดังนี้ 

(1) การวัดผลการด าเนินการ 
องค์กรมีวิธีการในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน และผลการ
ด าเนินการโดยรวมขององค์กร ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ องค์กรจ าเป็นจะต้องมีตัววัดผลการด าเนินการ รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่ส าคัญ
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ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือที่ว่าให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรมีวิธีวัดผลการด าเนินการที่ทันต่อความ
ต้องการและทิศทางของธุรกิจอยู่เสมอ และการวัดผลการด าเนินงานมีความไวต่อความเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทันคาดคิด ซึ่งตัววัดเหล่านี้จะต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือที่องค์กรจะสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับองค์กรและในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  

(2) การวิเคราะห ์และการทบทวนผลการด าเนินการ 
บทบาทในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถขององค์กร

จ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ เพ่ือที่น ามาใช้สนับสนุนการทบทวน และเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้กับองค์กร ซึ่งองค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านี้ในการประเมินผลความส าเร็จ
ขององค์กร ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กร และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กร
ด าเนินงานอยู ่

(3) การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
วิธีการในการแปลงผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับ

ความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งน าไปเป็นโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม องค์กรจึงจ าเป็นจะต้องมีวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญไว้
และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และ
เพ่ือสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผลให้สามารถตัดสินใจได้ สามารถน าไปปฏิบัติไปในแนว
เดียวกันสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

2.2.4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน) 

องค์กรจ าเป็นจะต้องอธิบายวิธีการที่ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล 
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร คู่ค้า รวมทั้งลูกค้ามีคุณภาพและพร้อม
ใช้งาน โดยวิธีการที่องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรจะประกอบไปด้วย ดังนี้ 

(1) การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
คุณสมบัติของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ขององค์กรจะประกอบไป

ด้วย 

 แม่นย า 

 ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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 ทันกาล 

 ปลอดภัยและเป็นความลับ 
ซึ่งองค์กรต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นให้มีความพร้อม

เพ่ือใช้งาน และเพ่ือให้บุคลากร ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยองค์ความรู้ขององค์กรที่
จัดเก็บจะต้องสามารถบรรลุผลดังนี้ 

 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 

 การถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า 

 ความรวดเร็วในการระบุค้นหา และการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไป
ด าเนินการ 

 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ เกี่ ยวข้องไปใช้ ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(2) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์กรจ าเป็นจะต้องมีวิธีการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย และเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน องค์กร
จะต้องมีวิธีท าให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี
สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรักษากลไกที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้
งานรวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทันกับความต้องการและทิศทางของธุรกิจจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงทันต่อเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานอยู่เสมอ 

 
ดังนั้นองค์กรชั้นน าจ าเป็นต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เป็น

แนวทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือใช้ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้และเกิดการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน  

โดยการวัด การวิเคราะห์จะเป็นการวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการขององค์กร และ
การจัดการสารสนเทศและความรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549) ได้ให้
ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ไว้ว่า การจัดการความรู้ 
คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายพร้อมๆ กัน คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่
คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
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การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้จึงเป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมโยงองค์กรให้
ขับเคลื่อนและมีการสะท้อนกลับข้อมูลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง ซึ่งจะต้องมีการวัด วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ติดตามผล กระบวนการเหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้และองค์กรสามารถน าแผนปฏิบัติการ
มาปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ 

 
2.2.5 ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการเช่นไรในการสร้างความ

ผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไป
ในทางเดียวกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร โดยในหมวดนี้จะพิจารณา
ความสามารถขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี  โดยใน
หมวดนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) มีเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเต็มทั้งหมด 100 
คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

2.2.5.1 ความผูกพันของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน) 

องค์กรต้องอธิบายถึงวิธีการที่องค์กรใช้สร้างความผูกพัน ให้ค่าตอบแทน 
และให้รางวัลแก่บุคลากรเพ่ือให้มีผลการด าเนินการที่ดี วิธีการพัฒนาบุคลากรและผู้น าเพ่ือให้เกิดผล
การด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งอธิบายเกณฑ์การประเมินความผูกพันของบุคลากร และใช้ผลการ
ประเมินนั้นมาปรับใช้เพื่อให้ผลการด าเนินการดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การเพ่ิมคุณค่าแก่บุคลากร 
การก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและการก าหนดปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างตามกลุ่มและภาคส่วน
ของบุคลากร แต่องค์กรมีหน้าที่ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง รับฟัง
ข้อคิดเห็นของบุคลากรที่มีความหลากหลายทางความคิด สังคมและวัฒนธรรม 

ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องสนับสนุน
ให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและสามารถผูกพันบุคลากรได้  และต้องพิจารณาถึงการ
บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้ง
เสริมสร้างบุคลากรให้มุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร
เป็นส าคัญ  

 
 



20 

(2) การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้น าขององค์กร จ าเป็น

จะต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปดังต่อไปนี้ 

 ความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร และนวัตกรรม 

 จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งการศึกษา การฝึกอบรม การ
สอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

ซึ่งระบบการเรียนรู้และการพัฒนาส าหรับบุคลากรจ าเป็นจะต้อง
ตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

 ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งเรื่องที่เป็นความ
ต้องการของตนเอง และท่ีก าหนดโดยหัวหน้างานและผู้จัดการ 

 การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 

 การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
องค์กรจะมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)อย่างมี

ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารและผู้น าอย่างมีประสิทธิผล 
(3) การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
องค์กรมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ โดยมีตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งวิธีการและ
ตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 

2.2.5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลและเกื้อหนุนบุคลากร (45 คะแนน) 

องค์กรมีวิธีการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร เพ่ือให้
งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ การรักษาบรรยากาศในการท างานที่มีความปลอดภัย มั่นคง และ
เกื้อหนุนต่อการท างานซึ่งจะประกอบด้วย 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
องค์กรต้องทราบถึงการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

รวมทั้งทักษะ และสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ โดยอาศัยการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และฝึกอบรม
บุคลากร  
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การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร จะช่วยให้ให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

(2) บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน องค์กรได้ด าเนินการเพ่ือสร้างความ

มั่นใจและปรับปรุงสภาวะแวดล้อมต่าง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจสวัสดิการของ
พนักงาน โดยองค์กรได้มีการก าหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนบุคลากร 
สิ่งดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งความ
แตกต่างของกลุ่มและส่วนของบุคลากรอย่างไร 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญที่สุดที่องค์กรในปัจจุบันให้ความส าคัญอย่างยิ่งคือการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยุคเศรษฐกิจ   การให้
ความส าคัญกับการบริหารคน นับตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก พัฒนาองค์ความรู้สร้างแรงจูงใจ และการ
รักษาคน ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของบุคลากร และความผูกพันของบุคลากรหรือ
ความภักดีต่อองค์กร 

ดังนั้น องค์กรจะต้องบริหารจัดการและพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด 
ผู้บริหารองค์กรจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถจัดการแก้ปัญหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  มี
ความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
2.2.6 ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ 
การจัดการกระบวนการ เป็นขั้นตอนวิธีการที่องค์กรออกแบบระบบงาน รวมทั้งมี

วิธีการในการ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือสามารถด าเนินงานต่อเนื่องไปได้  โดย
ระบบงานสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและยั่งยืน รวมถึงมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้ให้มีเกณฑ์ในการ
ตัดสินคะแนนเต็มทั้งหมด 110 คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

2.2.6.1 ระบบงาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (50 
คะแนน) 

การออกแบบระบบงานขององค์กร คือการก าหนดกระบวนการส าคัญ
ต่างๆ ในองค์กร เช่น การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า การเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดข้ึน และการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
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(1) การออกแบบระบบงาน 
เพ่ือให้ทราบระบบงานโดยรวม รวมถึงกระบวนการท างานต่างๆ ที่ส าคัญ

ขององค์กร และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ โดยระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการภายในองค์กร  
(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
กระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กรเป็นส่วนส าคัญในการสร้างก าไร

หรือผลตอบแทนด้านการเงิน ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน องค์กรมีวิธีจัดท าข้อก าหนด
ของกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้าและบุคคลากร 

(3) การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 
องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนหรือวิธีการรับมือต่อภัยพิบัติหรือ

สภาวการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีความพร้อมเตรียมรับมือต่อภัยพิบัติ
หรือสภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจะต้อง
ค านึงถึงการป้องกันการจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

2.2.6.2 กระบวนการการท างาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ
และปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ (60 คะแนน) 

การอธิบายวิธีการออกแบบ การน ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปปฏิบัติ 
จัดการและปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า  และเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนจะประกอบไปด้วย 

(1) การออกแบบกระบวนการท างาน 
องค์กรมีวิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการท างาน 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยมีการผสมผสานการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสมผสานความรู้
ขององค์กร และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นในอนาคตมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้  
มีการพิจารณาของกรอบเวลา ผลผลิตและการควบคุมต้นทุน รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการท างาน 

(2) การจัดการกระบวนการท างาน 
การจัดกระบวนการท างานเพ่ือให้องค์กรมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนด

ของการออกแบบ มั่นใจในการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ ซึ่งองค์กรจะต้องมีวิธีการในการน าข้อมูลจากบุคลากร ลูกค้า คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว  ดังนั้น ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญและตัววัดในกระบวนการที่องค์กรใช้ในการควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการ
ท างานต่างๆ จะต้องมีประสิทธิภาพ 
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ในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของกระบวนการท างาน องค์กรจ าเป็น
จะต้องออกมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือความผิดพลาดของการให้บริการ  และการ
ท างานซ้ า รวมถึงการลดต้นทุนค่าประกันภัยหรือการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้องค์กร
จะต้องมีวิธีการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบและการตรวจประเมิน
กระบวนการหรือผลการด าเนินการ 

(3) การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือบรรลุผลการด าเนินการที่ดีขึ้น  ลด

ความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งท าให้กระบวนการเหล่านี้ทันกับ
ความต้องการและทิศทางของธุรกิจอยู่เสมอ องค์กรจ าเป็นจะต้องมีวิธีการในการน าผลการทบทวน
การด าเนินการขององค์กร มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นในองค์กร 

 
ดังนั้นจะสรุปได้ว่าการจัดการกระบวนการ คือ การปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญด้าน

ผลผลิตและบริการ เพ่ือการสร้างคุณค่าต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรๆ เพ่ือให้การจัดการ
กระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย จันทร์รักษ์ (2558) ที่
กล่าวว่าการจัดการกระบวนการคือการท างานอย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และให้เกิดการด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 

 
2.2.7 ปัจจัยด้านผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ (Results) ผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของ

องค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและ
ตลาด นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และองค์กรอ่ืนๆ ที่
มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึง ซึ่งในหมวดสุดท้ายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2553) ได้ให้น้ าหนัก
คะแนนมากสุด เนื่องจากสะท้อนความส าเร็จที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจเป็นการประมวลผลองค์กรใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเต็มทั้งหมด 400 คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

2.2.7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process 
Results) : ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร  (120 
คะแนน) 
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องค์กรสามารถสรุปผลการด า เนินการที่ ส าคัญด้ านผลิตภัณฑ์ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนอง
โดยตรงต่อลูกค้า และที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการและความต้องการขององค์กร  สามารถแสดง
ผลลัพธ์จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ ตามกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด รวมทั้งได้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสม ซึ่งการสรุปผลจะประกอบไปด้วยข้อมูลและสารสนเทศดังต่อๆปนี้ 

 
(1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer 

Focused Product and Process Results) 
การเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ความส าคัญต่อลูกค้าในปัจจุบัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์เหล่านี้กับผลการด าเนินการของ
คู่แข่ง และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

(2) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process 
Effectiveness Results) 

สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
(Process Efficiency and Effectiveness) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
ส าคัญๆ ของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุน
ที่ส าคัญได้ รวมทั้งผลิตผล รอบเวลาและตัววัดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
นวัตกรรมของกระบวนการ  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวการณ์ฉุกเฉิน 
(Emergency Preparedness) ที่อาจเกิดข้ึนด้วย 

2.2.7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Results) : ผลการ
ด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (75 คะแนน) 

องค์กรจะสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจ
และความผูกพัน โดยจะแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมทั้งให้
แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลและสารสนเทศจะต้องประกอบด้วย 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results) และ ความผูกพันของลูกค้า 
(Customer Engagement) ซึ่งองค์กรจะท าสรุปเปรียบเทียบความคล้ายหรือความแตกต่างระหว่างคู่
แข่งขันหรือองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันมีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างกัน 

2.2.7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) : ผล
การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร (75 คะแนน) 

องค์กรได้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน และการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความ
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หลากหลาย ตามกลุ่ม และตามประเภทของบุคลากรรวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ในการสรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรจะประกอบไปด้วย 

(1) ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) 
จะประกอบไปด้ วยขีดความสามารถและอัตราก าลั งบุคลากร 

(Workforce Capability and Capacity) ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
และก าลังคนขององค์กร (Staffing Levels) และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร นอกจากนี้ยังรวมถึง
บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับ 

2.2.7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and 
Governance Results) : ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร (65 
คะแนน) 

สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูงและการก ากับ
ดูแลองค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ โดยแสดงผลลัพธ์ตาม
หน่วยงานขององค์กรรวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม จะประกอบไปดว้ย 

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง (Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 

 ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation 
Results) 

2.2.7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results) : ผล
การด าเนินการด้านการเงินและตลาดมีอะไรบ้าง (65 คะแนน) 

การสรุปผลลัพธ์การด าเนินการที่ส าคัญด้านการเงินและตลาด แสดง
ผลลัพธ์จ าแนกตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 

(1) ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด จะประกอบไปด้วย 

 ผลการด าเนินการด้านการเงิน (Financial Performance) ในปัจจุบัน 
รวมถึงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) หรือ
ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary Performance) 
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 ผลการด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) รวมถึง
ส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการเจาะตลาดใหม่ 

 
ดังนั้นจะสรุปได้ว่า การด าเนินด้านผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการ 

และแนวโน้มของส่วนราชการในด้านต่างๆ โดยอาศัยหลักการประเมินผลของ Balanced Scorecard 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผลที่ส่วนราชการได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล 4 ด้านคือ 

(1) ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
(2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
(3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(4) ด้านการพัฒนาองค์กร 
 

2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SEPA กับความส าเร็จทางการเงิน 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความส าเร็จทางการเงินสัมพันธ์การวัดผลขององค์กร 
โดยในงานวิจัยของ นภดล ร่มโพธิ์ (2553) กล่าวว่าความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กรสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ความส าเร็จในเชิงการด าเนินงานขององค์กร โดยใช้การวัดที่เกี่ยวข้องกับ
ก าไรที่องค์กรสามารถสร้างได้ภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่  กับ ความส าเร็จทางด้านการตลาด 
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับมูลค่าขององค์กรในสายตานักลงทุน  

ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้วัดความส าเร็จทางด้านการเงิน 2 ด้านคือ 
(1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return of Assets : ROA) เป็นตัววัด

ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรในการท าก าไรจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ 
(2) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Return of Equipment : ROE) ซึ่ง

เป็นตัววัดประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรในการท าก าไรจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ์) 

ในส่วนของ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) และ อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (ROE) จะเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ซึ่ง
อัตราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) จะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้วัดความสามารถ
ในการท าก าไรขององค์กรแต่ละองค์กร นักวิเคราะห์ทางการเงินส่วนใหญ่จะประเมินผลประกอบการ
จากรายได ้สินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าหุ้น (วัลลภ พิเชษฐกุล, 2545) 
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2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

เนื่องจากการศึกษางานวิจัยนี้ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก าหนดดัชนีวัดผล SEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยด้านการน าองค์กร 

ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดองค์ความรู้ 

ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด 

ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ 

ปัจจัยด้านผลลัพธ์ 

ความส าเร็จด้านการเงินของ
องค์กร 

- ROE 

- ROA 

ตัวแปรตาม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามเพ่ือมาท าการวิเคราะห์เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  State 
Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางด้านการเงินของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
3.2 ตัวแปรในงานวิจัยและสมมุติฐาน 

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้ 
 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้จากการเก็บข้อมูลผลการประเมินโดยระบบ SEPA ขององค์กร

รัฐวิสาหกิจย้อนหลังในแต่ละด้านของ SEPA ทั้งหมด 7 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ, 2558) ได้แก่  

(1) ปัจจัยด้านการน าองค์กร 
(2) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(3) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
(4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ 
(5) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
(6) ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ 
(7) ปัจจัยด้านผลลัพธ์ 
 

3.2.2 ตัวแปรตาม การใช้เครื่องมือทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยข้อมูล
ได้มาจากงบการเงินประจ าปีของแต่ละองค์กร ที่ได้รับการรับรองโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ได้แก่ 

(1) Return of Asset (ROA) 
(2) Return of Equity (ROE)  
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3.2.3 สมมุติฐานในการวิจัย 
การศึกษาถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ  ได้มีการก าหนดกลุ่มปัจจัยทั้งหมด 7 กลุ่มเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และตอบค าถามวิจัยถึง
ปัจจัยที่ความส าเร็จทางด้านการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุดต่อไป  ซึ่งสมมติฐานของ
งานวิจัยนี้มีทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่ 

(1) ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

(2) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

(3) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินของ
องคก์รรัฐวิสาหกิจ 

(4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้าน
การเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 

(5) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

(6) ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

(7) ปัจจัยด้านผลลัพธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
 
3.3 การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง  

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าสู่ระบบ 

SEPA ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 53  กลุ่มตัวอย่าง (ดูรายละเอียดชื่อองค์กรรัฐวิสาหกิจในภาคผนวก) 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2558) 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการ
ส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามแก่พนักงาน
ตัวแทนองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์กรละ 1 ตัวอย่างและมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างดังที่แสดงไว้ข้างต้น ซึ่ง
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แบบสอบถามชุดนี้ออกแบบมาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของระบบการประเมินผลองค์กรการวัดผลองค์กร /
ในส่วนนี้จะประกอบด้วยค าถามจ านวน 4 ค าถาม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับชื่อองค์กรที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามท าอยู่และค าถามเกี่ยวกับการใช้ SEPA ในการวัดผลองค์กรในปัจจุบันซึ่งค าถามจะอยู่ใน
รูปปรนัย และอัตนัย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จทางการเงินจากการใช้นโยบาย SEPA ทั้ง  ด้าน  7
ค าถามในส่วนนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 7 ด้านกับความส าเร็จทางการเงินของ
องค์กรรวมทั้งสิ้น 17 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ค าถามในส่วนนี้จะประกอบด้วย 5 
ค าถาม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการท างานในองค์กร โดยค าถามจะอยู่ในรูปปรนัย  

 
3.4.1 การวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและเกณฑ์การให้คะแนน 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวัดผล SEPA กับผลส าเร็จทางการเงินของ

องค์กรรัฐวิสาหกิจจะประเมินโดยใช้ตัววัดแบบการเลือกระดับความเห็นตั้งแต่น้อยไปมาก (Five – 
Point Likert Scales) ซึ่งมีช่วงเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5 ซึ่งแสดงความหมายของ
คะแนนดังนี้ 

 
ตารางที ่3.1 

เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับความเห็นในระดับต่างๆ 
 

ระดับความเห็น ระดับคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน 
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ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความ
กว้างอันตรภาคชั้น เป็นดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =   
พิสัย

จ านวนชั้น
 

 

               =      
   

 
 

                            =      0.8 
 

ตารางที่ 3.2 
การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วย 

1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย 

2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
3.41 - 4.20 เห็นด้วยมาก 

4.21 - 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
 

3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ SEPA กับความส าเร็จทางการเงินขององค์กร
รัฐวิสาหกิจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของตัวแทนพนักงานในองค์กร
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 53 รายและข้อมูลค่าความส าเร็จทางด้านการเงินของงบการเงินขององค์กรฯ คือ
ค่า ROE และ ROA ปี 2557 จากรายงานงบการเงินของแต่ละองค์กรฯ 
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3.6 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลดังนี้ 
 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ 

ประสบการท างานในองค์กร ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมาเลข
คณิต  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ขององค์กรในระบบ SEPA ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
วิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) เพ่ือรวมกลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กันให้เป็น

องค์ประกอบเดียวกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and 
Correlation Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงซ้อน  (Multiple Regression) เพ่ืออธิบายผลของตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปรที่มีผลต่อตัว
แปรตาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของการใช้  State 

Enterprise Performance Appraisal : SEPA ในการจัดท านโยบายองค์กรกับความส าเร็จทางการ
เงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยในการวัดคามส าเร็จทางด้านการเงินขององค์กรจะใช้ผล
ประกอบการ Return on Equity (ROE) และ Return of Asset (ROA) ขององค์กรว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

ในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาท าการประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยจะท าการวิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ
ตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ คือ ROE และ ROA 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจงโดย
ท าการติดต่อไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 53 องค์กรเพ่ือมาท าการวิเคราะห์ โดยมีระยะเวลาในการ
เก็บแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน (ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559) ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้ งสิ้น 53 ชุด และน ามาท าการวิ เคราะห์ข้อมูลซึ่ งมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 
แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1.เพศ 

ชาย 22 41.5% 

หญิง 31 58.5% 
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ตารางที่  4.1 
แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

2.อายุ 

20 – 30 ปี 33 62.2% 
31 - 40 ปี 12 22.6% 

40 - 50 ปี 8 15.2% 

51 ขึ้นไป 0 0% 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 38 71.7% 

ปริญญาโท 13 24.5% 

สูงกว่าปริญญาโท 2 3.8% 

อ่ืนๆ 0 0% 

4. ต าแหน่งของท่านอยู่ระดับใดในองค์กร 

ระดับพนักงาน 44 83.0% 

ระดับผู้บริหาร 9 17% 

5. ประสบการท างานในองค์กร 

1 ปี หรือ น้อยกว่า 4 7.6% 

2 – 4 ปี  28 52.8% 

5 – 10 ปี 11 20.7% 

มากกว่า 10 ป ี 10 18.9% 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่ง
ออกเป็น เพศชาย 41.5% และ เพศหญิง 58.5% โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.2% ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.7% มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานอยู่ในระดับพนักงานคิดเป็นร้อยละ 83.0% และมีประสบการท างาน 2 – 4 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 52.8% ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
4.2 คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปร
ตามความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวิเคราะห์ปัจจัย คือ ROE และROA 
  

ตารางที่ 4.2 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1.ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการน าองค์กร 
1.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการน า
องค์กรโดยผู้น าระดับสูง ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.47 .54 มาก 

1.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการก ากับ
ดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ ได้
ส าเร็จในระดับใด 

3.81 .68 มาก 

2. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดท ากล
ยุทธ์ ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.87 .589 มาก 

2.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการถ่ายทอด
กลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ ได้ส าเร็จในระดับใด 

3
3.89 

.609 มาก 

3.ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

3.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการสร้าง
ความผูกพันของลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.87 .482 มาก 

3.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการรับฟัง
เสียงของลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด 

4.02 .69311 มาก 
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ตารางที่ 4.2 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

4. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ 
4.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการวัด การ
วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์กร ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.85 .770 มาก 

4.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ส าเร็จในระดับใด 

4.00 .679 มาก 

5.ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.79 .689 มาก 

5.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมของบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.70 .638 มาก 

6. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านการจัดการกระบวนการ  

6.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ
ระบบงาน ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.92 .756 มาก 

6.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ
กระบวนการการท างาน ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.90 .79 มาก 

7. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านผลลัพธ์ 

7.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.74 .486 มาก 

7.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.79 .567 มาก 

7.3 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.75 .515 มาก 
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ตารางที่ 4.2 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

 

 
จากตารางที่ 4.2  พบว่าตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 5 อันดับแรก โดย

เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ประกอบไปด้วย  
1. ตัวแปรอิสระด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ในการรับ

ฟังเสียงของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.02  
2. ตัวแปรอิสระด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดองค์ความรู้ ในเรื่องการน า 

SEPA มาใช้ในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
3. ตัวแปรอิสระด้านการจัดการกระบวนการ ในเรื่องของการน า SEPA มาใช้ในการ

จัดการระบบงาน และตัวแปรอิสระด้านผลลัพธ์ ในเรื่องของการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการน า
องค์กรและการก ากับดูแลองค์กรมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน เท่ากับ 3.92  

4. ตัวแปรอิสระด้านการจัดการกระบวนการ ในเรื่องของการน า SEPA มาใช้ในการ
จัดการกระบวนการการท างานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90  

 
ส่วนตัวแปรอิสระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่  
1. ตัวแปรอิสระด้านการน าองค์กร ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ในการน าองค์กรโดย

ผู้น าระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.47  
2. ตัวแปรอิสระด้านผลลัพธ์ ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการเงินและ

ตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  
3. ตัวแปรอิสระด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ

สภาพแวดล้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

7.4 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการ
น าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ได้ส าเร็จใน
ระดับใด 

3.92 .615 มาก 

7.5 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน
การเงินและตลาด ได้ส าเร็จในระดับใด 

3.69 .638 มาก 
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4. ตัวแปรอิสระด้านผลลัพธ์ ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 3.74  

5. ตัวแปรอิสระด้านผลลัพธ์ ในเรื่องการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  
 

ตารางที่ 4.3 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ROE 06.07 71.80 
ROA 00.34 15.94 

 
จากการเก็บข้อมูลด้านความส าเร็จทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างจากรายงานประจ าปี

ของรัฐวิสาหกิจจะท าให้เราได้ค่าเฉลี่ยนของตัวแปรตามคือ ROE และ ROA มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.07% 
และ 0.34% ตามล าดับ 
  
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ในการวิเคราะห์ ปัจจัย ผู้ท าการวิจัยได้ท าการหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของตัวแปรอิสระ
ตามการจัดกลุ่มเกณฑ์การให้คะแนนของระบบ SEPA ซึ่งมีผลตามตารางที่ 4.4  

 
ตารางที่ 4.4 

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระที่ได้ท าการแบ่งกลุ่ม 
 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การน าองค์กร 3.64 .503 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.87 .459 

การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3.94 .506 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ 3.92 .660 
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ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การมุ่งเน้นบุคลากร 3.74 .585 

การจัดการกระบวนการ 3.91 .677 

ผลลัพธ์ 3.78 .455 

 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธ Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระทั้ง 7 กลุ่ม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบวา มีคูตัววัดหลายตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญ 
แต่มีเพียงตัวแปรอิสระเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ROA ซึ่งคือตัวแปรอิสระ
ด้านความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.395 ส่วน ROE นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆ เลย ซึ่งความ
สัมพันธดังกลาวนั้นจะส่งผลตอการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
นอกเหนือจากนี้ ยังพบว่า ตัวแปรตามทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.28 
 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ 
State Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยใชแบบ  Enter Multiple Regression ซึ่งใชแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความสม
บูรณของขอมูลครบถวน จ านวน 53 ชุดแทน คะแนนการประเมินผลของระบบที่มีต่อองค์กร
รัฐวิสาหกิจ โดยที่แบบสอบถามในแต่ละชุดได้ตัวแทนพนักงานรัฐวิสาหกิจในแต่ละองค์กรทั้ง  53 
องค์กรเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 รอบ
เนื่องจากมีตัวแปรตามทั้งสิ้น 2 ตัว คือ ROE และ ROA ท าให้ไดคาออกมาดังนี้ 
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4.4 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

4.4.1 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State 
Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับ ROE 

 
ตารางที่ 4.5 

แสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว กับ ROE 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .353a .125 -.012 .72 

 
ตารางที่ 4.6 

แสดงผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอสิระทั้ง 7 ตัว กับ ROE 
 

Model 
Sum of 
Squares 

DF 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 3.342 7 .477 .915 .504b 

Residual 23.494 45 .522 
  

Total 26.837 52 
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ตารางที ่4.7 

แสดงสมการการถดถอยระหวาง ROE กับตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว 

 

 
 

MODEL 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -1.480 1.324  -1.117 .270   
1. การน าองค์กร .210 .236 .147 .890 .378 .711 1.407 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ .071 .244 .046 .293 .771 .804 1.244 

3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด -.236 .221 -.166 -1.068 .291 .801 1.249 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ -.003 .179 -.003 -.019 .985 .722 1.386 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร .182 .179 .148 1.015 .315 .914 1.094 

6. การจัดการกระบวนการ -.172 .174 -.162 -.986 .330 .721 1.387 
7. ผลลัพธ ์ .379 .271 .240 1.401 .168 .663 1.509 
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จากตารางที่ 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) เทากับ 0.125 และตารางที่ 

4.6 พบวา F-test มีคา Sig.0.504 ซึ่งมีคามากกวาคาระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไวคือ α= 0.05 จึงไม่
สามารถปฏิเสธ  H0 ได แสดงวาไม่มีปจจัยใดเลยที่มีความสัมพันธกับค่า ROE 

ดังนั้นจึงไม่สามารถ วิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแปรอิสระท้ัง 7 กับค่า ROE นี้ได ้
 
4.4.2 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State 

Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับ ROA 
 

ตารางที่ 4.8 
แสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว กับ ROA 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .449a .202 .078 .15 

 
ตารางที่ 4.9 

แสดงผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว กับ ROA 
  

Model 
Sum of 
Squares 

DF 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression .267 7 .038 1.627 .152b 

Residual 1.055 45 .023 
  

Total 1.322 52 
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ตารางที ่4.10 

แสดงสมการการถดถอยระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวกับ ROA 

 

 
 

MODEL 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

 
B 

Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -.621 .281  -2.215 .032   

1. การน าองค์กร .018 .050 .057 .358 .722 .711 1.407 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ .039 .052 .112 .753 .455 .804 1.244 

3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด .031 .047 .098 .661 .512 .801 1.249 

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ -.012 .038 -.050 -.318 .752 .722 1.386 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร -.038 .038 -.138 -.992 .327 .914 1.094 

6. การจัดการกระบวนการ -.005 .037 -.021 -.133 .895 .721 1.387 

7. ผลลัพธ ์ .131 .057 .373 2.278 .028 .663 1.509 
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จากตารางที่ 4.8 มีคาสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) เทากับ 0.202 และตารางที่ 

4.9 พบวา F-test มีคา Sig.0.142 ซึ่งมีคามากกวาคาระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไวคือ α= 0.05 จึงไม่
สามารถปฎิเสธ H0 ได แสดงวาไม่มีปจจัยใดเลยที่มีความสัมพันธกับค่า ROA 

ดังนั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแปรอิสระทั้ง 7 กับค่า ROA นี้ได ้
 
จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State 

Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับ ROE และ ROA พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวนั้น
ไม่มีตัวแปรอิสระตัวแปรใดเลยที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความส าเร็จทางการเงิน 

 
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างการน าองค์กรกับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง

กัน อาจเป็นผลมาจากการก าหนดเป้าหมายขององค์กรโดยผู้บริหาร ซึ่งจะก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และแนวทิศทางการด าเนินงานไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลก าไรขององค์กร เพราะองค์กร
รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไร จึงท าให้ขัดแย้งกับผลงานวิจัย
ขัดแย้งของ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ และสังวร รัตนรักษ์ (2551) ที่ได้กล่าวว่าการน าองค์กรก็เพ่ือเน้น
พัฒนาแก้ไของค์กรในบทบาทของผู้บริหาร การดูแล ควบคุมการจัดการของตนเองที่ดีให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการทบทวนผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา จิรภัคพงค์ (2556) ว่าการน าองค์กรต้องมีการก าหนด
ทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน มีการระบุขอบข่ายของงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน 
และต้องมีการแบ่งแยกกระจายอ านาจสายบังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน อาจเป็นผลมาจากการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลก าไรสูงสุดหรือการสร้างองค์กรให้ได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไร 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดกับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน อาจเป็นผลมาจากองค์กรไม่ได้มุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเป็นหลัก โดยไม่ได้เน้นที่
กระบวนการและวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค และการสร้างความพึงพอใจที่เกิดจาก
การใช้บริการ ซึ่งท าให้กระบวนการการด าเนินการไม่ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
ไม่ได้มีการศึกษากิจกรรมการด าเนินการ และดูผลตอบรับจากลูกค้า โดยในการด าเนินงานต้องมีการ
ไม่ได้วัดผลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ กุณฑลี รื่นรมย์ (2547) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญ
ในการปฏิบัติด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจ าเป็นต้องท าความเข้าใจยุคสมัยของตลาดซึ่งมีการ
แข่งขันกันสูงมาก ดังนั้นหัวใจส าคัญคือการช่วงชิงและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าประจ า ด้วยเหตุนี้แสดงให้เห็น
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ว่าองค์กรไม่ได้เน้นที่ตัวลูกค้าเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และไม่ได้ถือว่าการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้กับความส าเร็จ
ทางการเงิน ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อาจเป็นผลมาจากองค์กรมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่เป็นแนวทางเดียวกันและท่ัวถึงท้ังองค์กร ท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมามาปรับ
ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจส่วน
ใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไรจึงท าให้การวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้
ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลก าไรสูงสุดขององค์กร ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549) ได้ให้
ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ไว้ว่า การจัดการความรู้ 
คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายพร้อมๆ กัน คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่
คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

(5) ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นบุคลากรกับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน อาจเป็นผลมาจากองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการแข่งขัน เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไร 

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกระบวนการกับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน อาจเป็นผลมาจาก การปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญด้านผลผลิตและบริการ เพ่ือการ
สร้างคุณค่าต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรๆ เพ่ือให้การจัดการกระบวนการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไร จึงขัดแย้งกับแนวคิดของ สมชาย จันทร์รักษ์ (2558) ที่
กล่าวว่าการจัดการกระบวนการคือการท างานอย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และให้เกิดการด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 

(7) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับความส าเร็จทางการเงิน ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
อาจเป็นผลมาจาก การตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน้มของส่วนราชการในด้านต่างๆ 
ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลก าไรหรือผลประกอบการต่างๆ จึงท าให้ระบบการประเมินผลที่ส่วนราชการได้
ด าเนินการไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลก าไร 
 
 



46 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความยากล าบากไม่ว่าจะเป็น

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือจะเป็นการแข่งขันระหว่างองค์กรที่นับวันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นท า
ให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรจ าเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยในการพัฒนาองค์กรของตนให้สามารถ
ยืนหยัดอยู่ในตลาดได้ซึ่งตัวช่วยตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่คอยช่วยบ่งชี้ประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กรคือเครื่องมือที่เรียกว่า การวัดผลองค์กร ซึ่งเครื่องมือนี้ ก็จะมีหลายรูปแบบโดยผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องสร้างตัวชี้วัดนี้ขึ้น เพื่อท าการวัดขององค์กรของตน ซึ่งตัวชี้วัดจะต้องเป็นตัวชี้วัด
ที่ดีที่และจะต้องตอบค าถามของผู้บริหารได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่จะท าการวิเคราะห์
เครื่องมือวัดผลองค์กรในระบบงานรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ที่เรียกว่า State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางการเงิน 2 ตัว คือ Return of Equity (ROE) 
และ Return of Asset (ROA) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจงให้กับรัฐวิสาหกิจในแต่ละที่ จ านวน 53 ชุด มาท าการ
วิเคราะห์ โดยมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน (เดือนธันวาคม 2558 ถึง 
มกราคม 2559) ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 53 ชุด เมื่อเราน าเอาข้อมูล
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 53 ท่าน มาท าการวิเคราะหผลวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 
5.1 การอภิปรายและสรุปผลงานวิจัย 

 
5.1.1 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตามความส าเร็จทางการเงินของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
จากผลงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise Performance 

Appraisal : SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สรุปความสัมพันธ์ได้ว่าไม่มี
ตัวแปรอิสระใดเลยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้อาจมีผลมาจาก
การที่ลักษณะการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่นั้น เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร จึงท าให้
การน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลประกอบการก าไรสูงสุดหรือผลประกอบการ
ต่างๆ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการกระบวนการ การวัด 
การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ หรือการการมุ่งเน้นบุคลากรก็เป็นเพียงเพ่ือการยั่งยืนขององค์กร
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มิได้ท าเพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ  ดังนั้นจึงท าให้ ROE และ ROA ไม่สามารถใช้สะท้อน
ผลการด าเนินการทั้งหมดขององค์กรได้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
  

จากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบว่า State Enterprise Performance Appraisal 
: SEPA เป็นการวัดผลการด าเนินงานแต่ละองค์กรรัฐวิสาหกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบและเกิดการแข่งขันระหว่างองค์กร แต่ SEPA เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการ
วัดผลการด าเนินงานทั้งหมด  

ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ให้มีการน า Balanced Scorecard หรือ KPI มาร่วมวัดผลการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 
 เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลคะแนนที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้วัดได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานหรือผู้ดูแลการวัดประเมินผล SEPA 
ของแต่ละองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงเลือกวิธีแจกแบบสอบถามแทน โดยให้พนักงาน
ของแต่ละองค์กรเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นตัวแทนข้อมูลของแต่ละองค์กรรัฐวิสาหกิจจ านวน 
53 ราย ดังนั้นอาจท าให้ผลการศึกษาอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

5.4.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ความส าเร็จทางการเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจกับตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานตัวอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  

5.4.2 ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ SEPA กับความส าเร็จขององค์กรในด้านอ่ืนๆ เช่น 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ๆ เกิดขึ้นและสามารถ
ขยายผลการวิจัยออกไป 
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รายชื่อองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบ SEPA 
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4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     (กฟผ.)  

สาขาขนส่ง   
5) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    (กทพ.) 
6) การทา่เรือแห่งประเทศไทย    (กทท.) 
7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   (รฟม.) 
8) การรถไฟแห่งประเทศไทย    (รฟท.) 
9) บริษัท ขนส่ง จ ากัด     (บขส.)  
10) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    (ขสมก.) 
11) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)   (ทอท.) 
12) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)    (บกท.) 
13) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด   (บวท.) 
14) สถาบันการบินพลเรือน     (สบพ.) 

สาขาการสื่อสาร 
15) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)    (อสมท.) 
16) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด    (ปณท.) 
17) บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน)    (ทีโอที) 
18) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)   (กสท.) 

สาขาสาธารณูปโภค 
19) การเคหะแห่งชาติ     (กคช.) 
20) การประปานครหลวง     (กปน.) 
21) การประปาส่วนภูมิภาค     (กปภ.) 
22) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (กนอ.) 
23) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด   (ธพส.) 

http://www.sepo.go.th/
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24) องค์การจัดการน้ าเสีย     (อจน.) 
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

25) โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   (รพ.ตร.) 
26) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
27) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง    (รยส.) 
28) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    (สสร.) 
29) องค์การตลาด     (อต.) 
30) บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     (บอท.) 

สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
31) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร    (อตก.) 
32) ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง   (สกย.) 
33) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   (อสค.) 
34) องค์การสะพานปลา     (อสป.) 
35) องค์การคลังสินค้า     (อคส.)  
36) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    (ออป.)  
37) องค์การสวนพฤกศาสตร์    (อสพ.)  
38) องค์การสวนสัตว์     (อสส.)  
39) องค์การสวนยาง     (อสย.) 

สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
40) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    (ททท.) 
41) การกีฬาแห่งประเทศไทย    (กกท.)  
42) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) 
43) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) 
44) องค์การเภสัชกรรม     (อภ.) 

สาขาการเงิน 
45) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    (ธกท.) 
46) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธกส.)  
47) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย   (ธสน.) 
48) ธนาคารออมสิน     (ธอส.) 
49) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    (ธอท.) 
50) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย    (บตท.) 



53 
 

51) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   (บสย.)  
52) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  
53) ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (สธค.) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข                                                                         
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

 

งานวิจัย เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
วัตถุประสงค ์

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของหลักสูตรโครงการ

ปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อ

ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ SEPA กับความส าเร็จทางการเงินของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ” 

 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของระบบการประเมินผลองค์กร/การวัดผลองค์กร 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จทางการเงินจากการใช้นโยบาย SEPA ทั้ง 7 ด้าน 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตอบแบบสอบถามชุดนี้ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา กรุณา

ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ให้ตรงกับความเห็นของท่าน เพื่อให้การวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงและเกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและจะน าเสนอในภาพรวมเท่าน้ัน 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านที่เอื้อเฟื้อให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

   น.ส.ครีษมา ไชยเวช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามและส่งคืนภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มาที่ e-mail : 

cresama.c@gmail.com 

mailto:cresama.c@gmail.com
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของระบบการประเมินผลองค์กร/การวัดผลองค์กร 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่อง      ให้ตรงกับความจริงของท่านหรือกรอกข้อความในช่องว่างที่ก าหนด


1. ช่ือองค์กรของท่าน  ______________________________________________________ 

2. องค์กรของท่านได้ใช้เครื่องมือประเมินผลองค์กร/วัดผลองค์กร (SEPA) .ในการจัดท านโยบายหรือไม่ 

  1. ใช้   2. ไม่ใช้ 

3. ท่านคิดว่าระบบการวัดผลองค์กร (SEPA) ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรหรือไม่ 

  1. ส่งผลต่อความส าเร็จ  2. ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

4. องค์กรของท่านเริ่มใช้ระบบการวัดผลองค์กร (SEPA) ตั้งแต่เมื่อไหร่ (โปรดระบุเป็นปี พ.ศ.) 

   ________________________________________ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จทางการเงินจากการใช้นโยบาย SEPA ทั้ง 7 ด้าน 

นิยามและค าจ ากัดความของ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA

 

State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) เป็นระบบการประเมินผลในรูปแบบขององค์

รัฐวิสาหกิจ ที่ผสมผสานระหว่างระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) เข้ากับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเดิม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ความเป็นเหตุเป็นผล 

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการอื่นๆ และสามารถปรับใช้กับทุกรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเป็นเกณฑ์ที่สนับสนุน

มุมมองในเชิงระบบ (Systemic Thinking) เพื่อให้เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร 

(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2557) โดยจัดประเภทเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 7 หมวด คือ 

 

1. การน าองค์กร คือ การประเมินผลการกระท าของผู้น าระดับสูงขององค์กรว่าได้มีการช้ีน าและท า

ให้องค์กรมีความยั่งยืนเช่นไร รวมถึงตรวจวัดประเมินผลการก ากับดูแลองค์กร และวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผล

ด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  เป็นการตรวจประเมินผลว่าองค์กรจัดท า

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอดวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้เพื่อน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการ

วัดผลความก้าวหน้า 
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3. การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อ

ความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น

ลูกค้า รวมทั้งวิธีการที่องค์กรรับฟัง “เสียงของลูกค้า” และใช้สารสนเทศนี้เพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม 

 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือประเมินผลองค์กรในส่วนการเลือก

รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ บริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการเช่นไรในการสร้างความผูกพัน 

จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกับพันธกิจ 

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร โดยในหมวดนี้จะพิจารณาความสามารถขององค์กรในการประเมิน

ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของ

บุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี 

 

6. การจัดการกระบวนการ เป็นขั้นตอนวิธีการที่องค์กรออกแบบระบบงาน รวมทั้งมีวิธีการในการ 

จัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญเพื่อสามารถด าเนินงานต่อเนื่องไปได้ โดยระบบงานสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า

และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและยั่งยืน รวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 

 

7. ผลลัพธ์ (Results) ผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ 

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้าน

การน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลการด าเนินการ

ขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และองค์กรอื่นๆ ท่ีมีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึง 

 

ความหมายของการอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability)

Return of Assets (ROA) คือ อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด เป็นการวัดว่า

สินทรัพย์รวมของกิจการก่อให้เกิดก าไรได้มากน้อยแค่ไหน 

Return of Equipment (ROE) คือ อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิต่อผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็น

เจ้าของ เป็นการวัดว่าเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นลงไปเอาไปสร้างก าไรให้กับกิจการเท่าใด 
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ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่อง      ให้ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด

1. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการน าองค์กร 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

1.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการน า

องค์กรโดยผู้น าระดับสูง ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

1.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการก ากับ

ดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 

ได้ส าเร็จในระดับใด

     

 

2. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

2.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดท า

กลยุทธ์ ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

2.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการ

ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ  ได้ส าเร็จใน

ระดับใด

     

 

3. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการมุ่งเน้นลกูค้าและตลาด 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

3.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการสร้าง

ความผูกพันของลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

3.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการรับฟัง

เสียงของลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด
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4. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดองค์ความรู้ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

4.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการวัด การ

วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ

ขององค์กร ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

4.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ

สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้ส าเร็จในระดับใด

     

 

5. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

5.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการสร้าง

ความผูกพันของบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

5.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ

สภาพแวดล้อมของบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด

     

 

6. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านการจัดการกระบวนการ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

6.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ

ระบบงาน ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

6.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ในการจัดการ

กระบวนการการท างาน ได้ส าเร็จในระดับใด

     

 

 



60 

7. ความส าเร็จของการใช้ SEPA ใน 

ด้านผลลัพธ ์

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก

ถ

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย

ด

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ไม่สามารถ

ประเมินได้

(N/A) 

7.1 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

7.2 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นลูกค้า ได้ส าเร็จในระดับใด

     

7.3 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน

การมุ่งเน้นบุคลากร ได้ส าเร็จในระดับใด 

     

7.4 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน

การน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  ได้

ส าเร็จในระดับใด 

     

7.5 ท่านคิดว่าการน า SEPA มาใช้ผลลัพธ์ด้าน

การเงินและตลาด ได้ส าเร็จในระดับใด 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่อง      ให้ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด

 

1. เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

2. อาย ุ

  1. 20 – 30 ปี   2. 31 – 40 ปี 

  3. 41 – 50 ปี   4. 51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

  1. ปริญญาตรี   2. ปริญญาโท 

  3. ปริญญาเอก   4. อื่ น ๆ  โ ป ร ด ร ะ บุ 

_______________ 

4. ต าแหน่งของท่านอยู่ในระดับใดขององค์กร 

  1. ระดับพนักงาน  2. ระดับผู้บริหาร 

5. ประสบการท างานในองค์กร 

  1. 1 ปี หรือ น้อยกว่า  2. 2 – 4 ปี 

  3. 5 – 10 ปี   4. มากกว่า 10 ปี 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ท่ีท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค                                                                         
ตาราง Correlations 
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Correlations 

  ROE ROA group1 group2 group3 group4 group5 group6 group7 

ROE Pearson 
Correlation 

1 .280
*
 .172 .138 -.092 .022 .177 .016 .225 

Sig. (2-
tailed) 

  .043 .218 .326 .512 .873 .204 .908 .105 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

ROA Pearson 
Correlation 

.280
*
 1 .207 .242 .189 .142 -.052 .140 .395

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.043   .137 .080 .174 .310 .710 .318 .003 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group1 Pearson 
Correlation 

.172 .207 1 .389
**
 .164 .148 .141 .416

**
 .340

*
 

Sig. (2-
tailed) 

.218 .137   .004 .241 .289 .314 .002 .013 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group2 Pearson 
Correlation 

.138 .242 .389
**
 1 .052 .096 .025 .213 .311

*
 

Sig. (2-
tailed) 

.326 .080 .004   .710 .495 .861 .125 .023 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group3 Pearson 
Correlation 

-.092 .189 .164 .052 1 .418
**
 .032 .140 .279

*
 

Sig. (2-
tailed) 

.512 .174 .241 .710   .002 .823 .318 .043 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group4 Pearson 
Correlation 

.022 .142 .148 .096 .418
**
 1 .099 .265 .405

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.873 .310 .289 .495 .002   .483 .055 .003 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group5 Pearson 
Correlation 

.177 -.052 .141 .025 .032 .099 1 .248 .220 

Sig. (2-
tailed) 

.204 .710 .314 .861 .823 .483   .074 .113 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group6 Pearson 
Correlation 

.016 .140 .416
**
 .213 .140 .265 .248 1 .394

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.908 .318 .002 .125 .318 .055 .074   .003 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

group7 Pearson 
Correlation 

.225 .395
**
 .340

*
 .311

*
 .279

*
 .405

**
 .220 .394

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

.105 .003 .013 .023 .043 .003 .113 .003   

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวัติการศึกษา 
 

ชื่อ นางสาว ครีษมา ไชยเวช  
วันเดือนปีเกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2530  
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง พนักงานบัญชีระดับ 5  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2553 – 2555: ผู้ช่วยผูส้อบบัญชี 

บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน: พนักงานบัญชีระดับ 5 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 


