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บทสมัภาษณ 

ก. กลุมกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา 

1. กรรมการธนาค าร (ผูทรงคณุวุฒิ)  คนที่ 1 

    1.1 วตัถุประสงคของการกาํหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา เปนองคการที่เปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

               เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   เปนธนาคารเฉพาะกิจ

ของรัฐเนนเรื่องการทําธุรกิจสินเชื่อเกษตรใหแกเกษตรกร   การกําหนดใหเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (Criteria  State  Enterprise  Performance  Appraisal  for Excellence) 

นั้น  จาํเปนตองเปนตัวแบบเพราะการทําธรุกิจดานนีถ้ือวา เปนธนาคารแหงเดียวของรัฐที่ทําธุรกิจ

ดานนี้อยูและเรื่องความเปนเลิศถือวา  เปนสิ่งที่สําคัญเนื่องจากความเปนเลิศในมุมของเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจม ี2 แบบ คอื แบบที ่1  ความเปนเลิศดานเฉพาะธุรกิจ  คือ  ดานเฉพาะ

ธุรกิจของ ธ.ก.ส.  เชน  องคความรู  โครงสราง และรปูแบบการทําสินเชื่อเกษตร เปนตน  แบบที่ 2 

ความเปนเลิศดานการจัดการองคการของธนาคารเฉพาะกิจของรฐัซึ่งในความเปนเลิศของธนาคาร

สามารถประยุกตใชในธนาคารของรัฐแหงอื่นได 

1.2 ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

ไดแก  

1. โครงสรางองคการที่ถกูตอง 

2. ทมีงานตองเหมาะกบัโครงสรางองคการ 

3. นโยบาย และกระบวนการขององคการ  คอื การนําแนวทางไปสูการปฏิบตัิทกุ 

สวนงานทกุระดบั 

4. กรรมการธนาคารเปรียบเสมือนเปนสมองสั่งการถกูตอง 

5. ผูนํา คอื CEO  ตองทาํงานตลอดเวลาเพื่อใหเกิดการปฏิบตัิทกุสวนงาน  

ดงันัน้   การสมบูรณแบบขององคการเปรียบเสมอืนรางกายมนุษย   หากสมองด ีแตรางกาย 

ผอมแหง แรงนอย จะสั่งการอะไรกส็ูใครไมไดเพราะไมมแีรง  หรอืทกุอยางสมบูรณ แตหัวใจเดนิ

ออนลามาก  นั่นคือ  CEO ไมเกง มแีรงกส็ูใครไมไดเพราะสมองสั่งแลว  แต CEO  ไมมีพลงั  ดงันัน้ 

ทกุอยางตองสมบรูณแบบจึงจะเปนเลิศได 
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      1.3  แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

             1.3.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูบริหารระดับสูงสื่อสารกัน

และกนัทกุระดบัถงึเปาหมาย พนัธกิจ ที่ตัง้ไวโดยผูนําระดบัสงูตองรูหนาที ่ และทําตามหนาที ่ทัง้นี ้  

การสื่อสารตองสื่อสารดวยความเขาใจ  การสื่อสารมิใชการบอกกลาว  ตองสื่อสารใหเขาใจ (Make 

Understanding)  2)สงเสรมิใหพนกังานมีพฤตกิรรมที่มีจรยิธรรมที่เปนระบบ โดยใชวัฒนธรรม

องคกร  และใหมกีารปฏิบตัิตามที่ชัดเจน 

            1.3.2   การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)วางแผนแบบมสีวนรวมทกุระดบัซึ่ง

เปนการสื่อสารที่ดรีูปแบบหนึ่ง   2)ใหสวนงานตางๆสื่อสาร และทําตามหนาที่ที่จะตองทาํ 

     1.3.3   การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดําเนินการ  1)จาํแนกลูกคาตามอาชพี และ 

วตัถปุระสงคของการใชบรกิารสินเชื่อ  2)จดัการเสียงของลูกคาดวยการเก็บขอมูลโดยการใชการ

สังเกต / การสํารวจดวยแบบสอบถาม  แลวมาวเิคราะหหาเหตุผลที่ลูกคามีความตองการโดยเปน

เหตุผลที่องคการยอมรับไดเพราะการออกสินคาหรือผลิตภัณฑบริการใหม   มีมุมมอง 2 มติิ คือ    

การสรางและการตอบสนองความตองการ   3)สรางความสมัพันธกบัลกูคาใหสาํเร็จดวยการใชคน  

วฒันธรรมองคกร  และนโยบายโดยคนในองคการตองเอาหวัใจครึ่งหนึ่งไปไวกับลกูคา 

              1.3.4   การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู  ควรดาํเนินการ  1)ฝกใหคนใน

องคการคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีเปนประจาํทุกวันจะทําใหเห็นคุณคาของเทคโนโลยี  และ

สามารถดงึขอมลู  รวมทัง้เขาถึงกันได  สงผลใหมคีวามเปนเลิศดานเทคโนโลยี  2)จดัการความรูเพื่อ

ถายทอดจากรุนสูรุนอยางเปนระบบ อาท ิ องคความรูเกี่ยวกับลูกคา  การใหคนเกษียณแลวมาเปน

วทิยากรใหแกคนรุนใหมซึ่งมปีระสบการณนอย 

  1.3.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ควรดําเนินการ   1)เปดโอกาสใหมีเวทีของ

ลูกนองแสดงความคดิเห็นใหบอยครั้งมากขึ้นโดย ตองสรางความเชื่อรวมกันวา  คนพัฒนาได          

2)สรางหรือพฒันาใหพนกังานเปนคนเกงที่มีความนอบนอม   

  1.3.6  การจดัการกระบวนการ  ควรดําเนินการมีระบบคูมอืวธิปีฏบิตัิ 

  1.3.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดาํเนินการการเปนองคการแหงการเรียนรูซึ่งจะ

นําไปสูนวตักรรมเพราะนวัตกรรม เกิดจากสมอง  เกิดจากความคิดสรางสรรค  เกิดจากความรูและ

การนําความรูมาประยกุตใชบวกกบัความคิดสรางสรรค จะเกิดเปนสินคาและบริการใหม 
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 2. กรรมการธนาคาร (ผูทรงคุณวฒุ)ิ  คนที ่2  

     2.1  วตัถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาเปนองคการที่เปนเลิศ

ตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

                        เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  เปนระบบทีด่ ี ที่ผานมาใชระบบ ISOซึ่ง

เปนระบบบรหิารจัดการองคการเพื่อใหบรรลเุปาหมายไมวาจะเปนระบบไหนชื่อไหน สาระสําคัญ

เนนการออกแบบระบบ   ออกแบบการควบคมุการติดตาม  จะแตกตางกันไปตามระบบที่นํามาใช  

แตมเีปาหมายหลกัมีเปาหมายเดยีว คอื การจดัการองคการบรรลุเปาหมาย  ภารกิจและปองกันความ

เสยีหายใหสามารถนําองคการไปสูเปาหมายที่ตัง้ไว 

2.2 ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมินคุณภาพ 

รัฐวิสาหกิจ 

       ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

คอื  ปจจัยตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ   ประกอบดวย  ผูนําระดับสูง การวางแผนวิสาหกิจ  

การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล   การจัดการกระบวนการ  ซึ่งเปนกรอบหนึ่งที่ทุกคนทําตามนี้แลว  องคการจะประสบ

ความสาํเรจ็ เนื่องจากองคการ  ประกอบดวย 2 อยาง คอื 1)คนกาํหนดนโยบาย  ติดตาม กํากับดแูล 

ประเมนิผล คอื กรรมการธนาคาร  2)กรรมการธนาคารกําหนดการพาองคการ  คือ การเลือกผูนํา 

คอื CEO และผูบริหารระดบัสงู 

  2.3   แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

        2.3.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําตองสื่อสาร และทํา

เปนตวัอยาง  ทาํใหจรงิ  มคีูมือ  วิธปีฏบิตัิ  ทําตาม  มกีารประเมนิผล  ใชระบบวางแผน  ทํา  แกไข

วนไปเรื่อยๆ  2)ใชการวางแผน  แผนที่ด ี ระบุกิจกรรม กิจกรรมลงละเอียดแลวลงมือทํา  จากนั้น

ตรวจสอบวา   ผลที่ทําเปนไปตามแผนหรือเปลา   ถาไมไดใหแกไขโดยใชหลักการ   PDCA             

3)ใชการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคการโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด  (KPI) กํากับทุกเรื่อง             

4)กระบวนการเลอืกคนมาเปนผูนําในองคการควรดเูรื่องการมีพฤติกรรมที่มจีรยิธรรมโดยดูจาก ผล

ของการกระทําที่ทํามาแลวหรือทดสอบโดยการมองเห็น  การทดสอบความคิดเรื่องในอนาคต  

หมายความวา เมื่อตองการผูนําเปนแบบไหน และปฏิบตัิตวัอยางไรนํามากําหนดเปนเกณฑในการ

เลอืกคณุสมบตัิของผูนําในองคการ 
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               2.3.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการจัดทําแผนที่มีการมอง 3 ดาน คือ 

แผนงานเกามีอะไรยงัไมเสรจ็หรอืจดัการไมเสร็จ  อาทิ  1)กอนป 54 จะถามวา มีที่ยังไมเสร็จหรือ

จดัการไมเสร็จ  กี่เรื่อง   แลวแตละเรื่องมีวธิีการจดัการอยางไร   เปนปญหาคงคางที่ยังทําไมเสร็จ     

2)ที่ทาํอยูในแผนปนี้   3)ปหนาจะตัง้เปาทําแผนอะไร  เมื่อทาํแผนก็นําเวลาลงกาํหนดเปนแผนระยะ

สั้น และแผนระยะยาวซึ่งเชื่อมกันโดยอาศัยเรื่องฐานเวลาวา  ทําอยางไร  ใครทําและใชเ งิน

งบประมาณมาจากไหน 

            2.3.3   การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดาํเนินการ 1)ใหบริการดานอื่นเพื่อใหลกูคา

มคีวามหมากหลายนอกเหนือจากเกษตรกร เพราะมกีารแกไขพระราชบัญญัตขิององคการมาหลายป

แลว   2)การจัดการเสยีงของลูกคาเพื่อกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และนําไปใชในการ

สรางความสัมพนัธ การวางแผนผลิตภณัฑ การตลาด และการปรบัปรงุระบบงานและกระบวนการ

ทาํงาน ตลอดจนพัฒนาโอกาสใหมทางธรุกิจ ควรใหลูกคาเขามาชวยทาํแบบมสีวนรวมตัง้แตตนจน

จบ  3)ใชวัฒนธรรมองคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อใหบริการเปนบรรทัดฐาน

เดยีวกนัทั่วประเทศ 

            2.3.4  การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู   ควรดาํเนินการ 1)ทาํอยางจรงิจงั  

2)จางคนนอก(Outsource)มาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศยึดหลักการ Put the Right 

Man in the Right  Job   3)สรางการจดัการความรู (KM) โดยใชหลักการบรหิารธุรกิจใหคนมาอยูใน

โลกของการจัดการ 

           2.3.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดาํเนินการ 1)เปดโอกาสใหมีเวทีของลกูนอง

แสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น   2)การจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง

องคกรโดยใชเกณฑเรื่องนวัตกรรม  คอื ใครคิดไดมาก  กก็าวหนามากกวาคนอื่น  3)สงเสรมิใหใช

ความรูและทกัษะใหมในการทํางานดวยการมีกลุมที่คิดในเรื่องนีต้างหากออกมาโดยเฉพาะ  หากํา

ไดก็ใหรางวัล  เพื่อใหเกิดแรงจูงใจเพราะการทํางานที่ไมมรีางวลั จะไมมคีวามหมาย 

        2.3.6  การจัดการกระบวนการ  ควรดําเนินการ  1)ควรมีคูมือการทํางานทุกงาน

เชนเดยีวกับคูมอืงานเงินฝาก และงานสินเชื่อ 

        2.3.7  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดําเนินการ  1)มีกลุมคิดในเรื่องนี้ตางหากออกมา

โดยเฉพาะและสงเสรมิการเปลี่ยนความคิด   หากทําไดกใ็หรางวลั   2)ผูนําตองเอาจริง และทําจริง

ในเรื่องนวัตกรรม 
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3. กรรมการธนาคาร (ผูทรงคุณวฒุ)ิ  คนที ่3  

           3.1  วตัถุประสงคของการกาํหนดนโยบายใหธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา เปนองคการที่เปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

         เพื่อพฒันาใหไดตามมาตรฐานสากล  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวสิาหกิจ (สคร.) ของกระทรวงการคลังมอีาํนาจหนาที่ตามกฎหมายในการกาํกับดแูลรัฐวิสาหกิจ   

สําหรับ ธ.ก.ส. ซึ่งเปนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแหงแรกที่ทําตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ

ซึ่งเปนนโยบายของ สคร. คาดหวังวา ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแหงอื่นสามารถนําไปประยุกตใช

ตอไป 

 3.2 ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมินคุณภาพ 

รัฐวิสาหกิจ 

1. ความรวมมอืของผูบริหารและพนักงานทกุคนในองคการ 

2. การวางแผนที่ด ีและคนที่รบัแผนไปปฏิบตัไิดอยางมปีระสิทธภิาพ 

3. การบรหิารจดัการที่ดตีองนําไปสูการปฏิบตัิอยางเปนรูปธรรม 

3.3 แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ 

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

               3.3.1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําใชการสื่อสารเพื่อทํา

ความเขาใจโดยเฉพาะควรมีการสัมมนาผูบริหารระดับกลางกอน  หากผูบริหารระดับกลางเขาใจ

ตรงกันเปนสิ่งสําคัญ   2)ทําวีดทิัศนเผยแพรผาน  website ธ.ก.ส. ใหพนักงานระดับลาง และ

ระดบักลางมคีวามเขาใจในเรื่องกําหนดทิศทางองคการไมวาจะเปนวสิัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค

และผลการดําเนินงานที่คาดหวัง    3)ใชการสื่อสารโดยการใชศูนยที่ไมใช  call center  ซึ่งมีผูที่มี

ความรู ความเขาใจทศิทางองคการโดยไมใชพนกังานระดบัลางเพราะตองรูเทาผูบริหาร และรูอยาง

ตรงกันโดยมีการอบรมอยางเขมขนเพื่อใหสื่อสารไดอยางแทจริง   4)เรื่องธรรมาภิบาล  และความ

รับผิดชอบตอสังคม   ตองมีชองทางใหแตละสวนงานโดยเฉพาะสาขารายงาน การจัดการกับ

ผลกระทบทางลบตอสังคมอันเนื่องมาจากผลการดาํเนินงานของธนาคารทัง้ๆที่บางเรื่องกระทบถึง

ชื่อเสียง ธ.ก.ส. ไดซึ่งไมมีเจตนาโดยใหมีการรายงานตอผูบริหารระดับสงู    หากพบขอผิดพลาด

เกิดขึน้  ตองชวยกันแกไข และไมควรตาํหนเิปนความผิดของพนักงาน  แตตองชวยกันโดยไมจบัผิด  

5)สงเสริมใหพนกังานมีพฤติกรรมที่มจีรยิธรรมที่เปนระบบดวยการปลูกฝงคานิยมกับความดีโดย

คนทาํด ี ตองชื่นชมใหรางวัล เชน รางวัลสาขาตัวอยาง และบุคคลตัวอยางแหงป   เปนตนซึ่งควร

เผยแพรผาน website ธ.ก.ส. ใหพนกังานรับทราบเปนประจาํ 
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            3.3.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการวางแผนแบบตอง “รูเขา รูเรา” ดวยการ

ใช SWOT  เสริมจดุแข็ง  แกไขจุดออน แลวใชโอกาสเปนสิ่งสนับสนุน  สําหรับการทําแผน 5 ป

ไมไดยึดเปนกรอบตลอดเวลาเพราะสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงทุกป  จึงตองทบทวนแผน 5 ป 

เปนประจาํทกุปเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ แลวจดัทําแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 

            3.3.3   การมุงเนนลูกคา และตลาด   ควรดาํเนินการ  1)จําแนกกลุมผูรับบรกิารตาม

ภารกิจหลกัของธนาคาร โดยการนาํลกูคาของคูแขง คูเปรียบเทยีบ และตลาดอื่นๆ ที่พงึมใีนอนาคต

มาประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชนการวิเคราะหควรจําแนกตามอาชีพของลกูคา  เชน ลูกคาที่

เปนขาราชการ  แรงงาน และเกษตรกร เปนตน เพราะตางมีวิถชีีวิต  (Lifestyle) ที่ไมเหมือนกัน       

2)การใช เสียงของลูกคามากําหนดความตองการ  ความคาดหวัง  และนําไปใชในการสราง

ความสมัพันธ การวางแผนผลิตภณัฑ การตลาด และการปรบัปรงุระบบงานและกระบวนการทาํงาน 

ตลอดจนพัฒนาโอกาสใหมทางธุรกิจโดยใช เสียงสะทอนของลูกคาดวยการเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถาม  แลวนําขอมูลมาประยุกตใชในการวางแผนเปนนโยบายตอไป  3)กําหนดใหมี

มาตรฐานการใหบริการเหมือนกนัโดยกําหนดแนววิธปีฏบิตัิและมกีารสุมตรวจเปนครัง้คราวเพราะ

มาตรฐานเกิดการตรวจสอบจากผูใชบริการ 

            3.3.4  การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู   ควรดาํเนินการ 1)พฒันาคนและ

ตองมีการวางแผนดานเทคโนโลยี   2)รวบรวมและถายท อดความรู ทั้งที่อยูในสมอง และ

ประสบการณของพนักงานที่ทาํงานมานานเพื่อใหเกิดการถายทอดไปสูรุนตอๆไปอยางเปนระบบ   

3)มกีารโยกยายหมนุเวียนหากเปนประเภทเกงคนเดยีวไมวานายหรือลกูนอง  4)เปดโอกาสใหระดบั

ผูปฏิบตังิานไดฟง และไดรบัรูโดยตรงหรอืมกีารสอนงานในลกัษณะขามสายงานหรือกลุมงานใน

รูปแบบการทํางานเปนทมี 

           3.3.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดําเนินการ 1)มีแผนแมบทการพัฒนา และ

แผนโยกยายทรัพยากรบุคคลโดยตองมองอนาคตอีก 5 ปขางหนา   2)การพัฒนาตองคํานึงถึงวุฒิ

การศึกษา และประสบการณเปนพื้นฐานสําคัญวา จะให ธ.ก.ส. เปนเลิศในดานใด    3)เผยแพร

ความรูไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ   ดานการเกษตร ดานการคาผานระบบ Intranet ของ ธ.ก.ส.          

4)ระบุอายุที่จะลาออกกอนเกษียณอายุ  จะทําใหทราบลวงหนาวา คนที่มีสิทธิ์ขอลาออกกอน

เกษียณอายมุีกี่คน  และสามารถวางแผนถายโอนความรูจากบคุลากรทีข่อลาออกกอนเกษียณอายไุด

งายขึ้น  ซึ่งจะเปนการตัดปญหาพนักงานที่ขอลาออกกอนเกษียณอายุโดยที่องคการไมคาดฝน

เนื่องจากยังดึงความรูจากตัวพนักงานยังไมหมดหรือยังไมเสร็จ    5)กําหนดแนวทางการจัดการ

ความกาวหนาในอาชพีการงานของบคุลากรทั่วทัง้องคกรดวยการกําหนดเกณฑการประเมินผลงาน

อยางชัดเจนเพราะตาํแหนงสูงมีนอย และมีการแขงขันกนัโดยจะตองมีแนวทางการประเมินเขาสู
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ตาํแหนง   แตตองไมทําใหคนไมไดตําแหนงเกิดความทอถอยโดยมีเกณฑประเมินผล  หากผาน

เกณฑประเมนิผลได จะขึ้นเงินเดอืนเพิ่มใหโดยไมตดิขั้นเพดานเงินเดือน ซึ่งจะลดแรงกดดันเรื่อง

การเขาสูตาํแหนงสงูไดอกีทางหนึ่ง และเกิดประโยชนตอองคการมากขึ้น 

        3.3.6  การจัดการกระบวนการ  ควรดําเนินการ 1)มีคูมือวธิีปฏิบัติ และในคูมือจะมี

ระบบงานยอยลงในแตละเรื่อง  นอกจากนี้ ตองมีการชี้แจงใหเขาใจดวยเพราะคูมือเปนการเขียน

หนงัสือ พนกังานหรือคนอานอาจตีความในประโยคเดยีวกันแตความหมายแตกตางกนัได  2)มีการ

อบรมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจแตละเรื่องในคูมือวิธีปฏิบัติ   3)ใชหลักการ PDCA  โดยขอให

พนกังานในฐานะผูปฏบิตัิงานใหขอมูลยอนกลบั (Feedback)วา  เมื่อคูมอืนําไปปฏิบัตแิลวใชไดมาก

นอยเพียงใดและควรปรบัปรงุในสวนไหนเพื่อใหการทาํงานสูความเปนเลิศ 

                   3.3.7  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดําเนินการ 1)ประกวดนวตักรรม จะทาํใหพนกังาน 

ไดคดิ  และมกีารใหรางวลัโดยสามารถนํานวตักรรมไปสูการปฏิบัตไิดจริง   2)นวัตกรรมควรรเิริ่ม

มาจากผูบรหิาร แมจะเปนการจุดประกายก็ตาม หากผูบริหารทาํ  จะมพีลงัเพราะสามารถสั่งการได 

และนาํนวัตกรรมไปสูการปฏิบตัไิดจริง  3)นําสิ่งที่ไดไปศึกษาดูงานมาประยกุตใชในองคการ  

 

ข. กลุมฝายจดัการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา 

1. ฝายจัดการคนที ่1 

    1.1 วตัถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา เปนองคการที่เปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

  เพื่อใหสามารถแขงขันได และมีความเปนเลิศในการใหบริการโดยความเปนเลิศ

ตองใชการเทยีบกับคูเทยีบ(Benchmark)ดวยการวัดรอยเทาชางกับสถาบันการเงินของภาคเอกชน 

หรือธนาคารพาณิชย 

         1.2  ปจจัยแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมินคุณภาพ 

รัฐวิสาหกิจ  ไดแก 

1. ทิศทางการทํางานของคนในองคการใหมคีวามเขาใจตรงกนั  เชน การสราง 

โอกาสเขาถึงแหลงทุน โดยตอยอดภูมปิญญา และสรางมูลคาเพิ่มแกคนในชุมชน  คือ การสราง

ความมั่งคัง่ใหแกกลุมเปาหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขององคการ คือ ผูที่เขาไมถึงแหลง

ไมใชผูถอืหุน / การสรางวินัยการออมเพื่อความยั่งยืนใหแกประเทศชาติ 

2. การสื่อสารเพื่อนําทศิทางสูการปฏิบตัิ 

3. การใชเครื่องมอืตางๆเขามาชวยในกระบวนการวางแผน 
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4. การทํางานเปนทมี  อาท ิ การทําแผนประจําป แลวถายทอดสูการปฏิบตัลิง 

ตามลําดบัจากแตละฝายกิจการสาขาภาคสูสํานักงานจงัหวัด สาขา ทมีงาน  รายบุคคล รวมทั้งมีการ

ประเมนิผลทมีงานแลวใหรางวัล 

          1.3  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

      เนื่องจากฝายจัดการคนที ่1 มีภารกิจเรงดวน   จึงสัมภาษณเรื่องแนวทางการพัฒนา

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจไดเพียง

ประเดน็เดยีว คอื การนําองคการโดยผูนําระดบัสูง  ดงันัน้ แนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  ควรดาํเนินการดังนี ้

1.3.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)ใชการสื่อสารในรูปแบบของ 

การประชมุผานองคกรของพนกังาน  กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการสัมพนัธ  การประชุมสหภาพ

แรงงาน  สื่อ  IPTV  และการประชุม  Bank Agenda  2)ทบทวนตรวจสอบผลการสื่อสาร / วิธกีาร

ปฏบิัตดิวยการประชุมรวมกนัระหวางฝายจัดการกับผูบริหารฝายกิจการสาขาภาค  และสาํนักงาน

จงัหวัด  3)ความรับผิดชอบตอสังคมโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนการบริหารจดัการ

สูความเปนเลิศแบบตะวนัออก และเปนการบรหิารความเสี่ยงมาใชในองคการ และเนนชุมชนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา (ศูนยการเรียนรู)  4)ปลกูฝงความซื่อสัตยในวิธปีฏบิตัิของธนาคาร หากไมทํา

ตาม จะถกูลงโทษและกาํหนดการมวีนิัยในองคการและผูนําเปนแบบอยางแกคนรุนหลงั 

2. ฝายจัดการคนที ่2 

                  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

             2.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําระดับสูงตองเอาจริงและมี

ความเขาใจโดยผูตามตองปรับปรุง  2)ผูนําระดับสูงตองมีความรูความเขาใจใกลเคียงกัน เพราะ

องคการขนาดใหญ จะมีผูนําระดับสูงหลายคนและไดรับการมอบหมายใหดูแลสวนงานตางๆใน

องคการ   หากมคีวามเขาใจไมตรงกัน  การทํางานจะไมสอดคลองกัน  ทั้งนี้ ใหรวมกรรมการของ

องคการดวยเพราะเปนผูกําหนดนโยบายขององคการ  3)ผูนําระดับสูงตองสื่อสารวิสัยทัศนและ

คานิยมผานชองทางการสื่อสารทั้งที่เปนทางการดวยโครงสรางสายการบังคับบัญชาและไมเปน

ทางการ อาทิ สื่อภายในไมวาจะเปน  IPTV  เอกสารลายลักษณอักษร  สื่อสิ่งพมิพ (จุลสาร)เปน

ระยะๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องๆใหม  เพื่อกระตุนพนักงาน  3)สงเสริมการมพีฤตกิรรมที่มจีริยธรรม

ในองคการดวยการเปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  เขาใจ  เอาจริง เอาจงัและมีความ

รับผิดชอบ  4)สงเสริมการเปนองคการที่ยั่งยนืดวยการ (1)รักษาการทาํงานแบบพอเพยีง มีเหตุมีผล 
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มคีวามพอประมาณ  ใชความรูและคณุธรรม   (2)คดิวธิีปฏิบตังิาน  ผลิตภณัฑ  ที่คาํนึงถึงลกูคาที่รับ

บริการเปนหลกั (Customer  Oriented)  และผูมีสวนไดสวนเสีย   (3)สรางความเชื่อมั่นใหแกผูฝาก

เงินดวยความโปรงใสและไมทําใหเสียหายโดยสรางความสมดุลระหวางผูฝากเงินที่ตองการ

ดอกเบีย้เงินฝากสูง  แตผูกูเงินที่ตองการดอกเบีย้เงินกูต่าํ 

         2.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)วางแผนแบบฟงรอบดานดวยการไดรับ

ขอคดิเหน็จากผูมีสวนไดสวนเสีย  อาท ิ กระทรวงการคลัง  คณะกรรมธนาคาร  ผูนํา เกษตรกร และ

พนกังาน   2)ใชการวเิคราะห SWOT เพื่อลดจดุออน  เสรมิจดุแขง็แลวเชื่อมโยงกัน 

        2.3 การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดําเนินการ 1)จําแนกลูกคาตามพระราชบัญญัติ

ขององคการ 2)จดัการนําขอมลูจากการประเมนิความพงึพอใจมาปรบัปรงุแกไข 

        2.4 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู  ควรดําเนินการ  1)การจัดการความรู

ตองเอาจากผูปฏิบัติงานดวยการถอดองคความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน  (Tacit Knowledge)   

ออกมาใหเปนความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลในรูปแบบลาย

ลักษณอักษร  2)สรางวัฒนธรรมพี่เล้ียงในการทาํงาน เพื่อลดชองวาอายุระหวางพนกังานรุนเกา และ

รุนใหม 

        2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดาํเนินการ  1)ใหรุนพี่ที่ประสบการณเปน

วทิยากรใหพนักงานใหม    2)ใหพนักงานที่จะเกษียณอายุ  ทําบันทึกถายทอดประสบการณการ

ทาํงานแตไมใชบนัทกึความภาคภมูใิจ  อาทิ  การแกไขปญหาและการคดิโครงการตางๆเพื่อใหคน

รุนหลงัเหน็แนวคิดการทํางานในองคการผานเหตุการณที่เปนปกตแิละวิกฤตไดอยางไร 

       2.6  การจดัการกระบวนการ   ควรดาํเนินการจัดทาํขั้นตอนการทํางานเพื่อใหลูกคาพึง

พอใจ 

       2.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดําเนินการสนับสนุนเรื่องการคิดนวัตกรรม   และการ

นําไปปฏิบัตจิรงิเพราะนวตักรรมเปนเรื่องสําคัญขององคการ 

      2.8  ผลลัพธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชี้วัดในแตละดาน  ไดแก  

            2.8.1  ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบริการ   ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจํานวนปริมาณ

สินเชื่อ  /  เงินฝาก  /  บรกิารเงินอื่น  (เดิม)/  จํานวนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่องคการ

สนับสนุนเพิ่มขึน้ (ใหม)  ตอบสนองวิสัยทัศนขององคการ 

           2.8.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา   ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของลูกคา

เพิ่มขึน้ (เปนกาํลังใจ)  แตควรมองเรื่องระดับความไมพงึพอใจลดลงดวยเพื่อลดเสียงไมพอใจลดลง  

ทําใหเราตองเปลี่ยนเสียงตําหนิจากลูกคาลดลงเพราะมี  Call Center  และจํานวนลูกคาที่ไม

เคลื่อนไหว (สินเชื่อ / เงินฝาก)  ลดลง 
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          2.8.3  ผลลพัธดานการเงินและการตลาด  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่อง ROAและ % คาใชจาย

ดาํเนินงานตอรายไดสทุธ ิ  

          2.8.4  ผลลพัธดานการมุงเนนบคุลากร  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องระดบัความพึงพอใจของ

พนกังานเพิ่มขึ้น และอตัรากําไรของพนักงานตอกําไรโดยใหเปรียบเทยีบกับเฉพาะธนาคารเฉพาะ

กิจของรฐัดวยกนั 

          2.8.5  ผลลพัธดานประสทิธิผลของกระบวนการ ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องระยะเวลาใน

การกูระบบไมเกิน 24 ชั่วโมงเพราะธรุกิจของลกูคาไมไวมาก 

          2.8.6  ผลลพัธดานการนาํองคการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่อง ROA 

          2.8.7 ผลลัพธดานนวตักรรม  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องสวนแบงตลาด(สินเชื่อ / เงินฝาก) 

เพิ่มขึน้ 

   

3. ฝายจัดการคนที ่3 

                  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

              3.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําตองสื่อสารเพื่อใหเกิดวธิี

คดิและมมุมองตางๆ รวมทัง้ชี้นําใหการทํางานสอดคลองกับวิสัยทัศน  นโยบายของคณะกรรมการ 

โดยมีทีมงานที่ตองปฏิบัติตาม   2)สนับสนุนเรื่องชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสะทอนความรบัผิดชอบตอสังคม  3)สนับสนุนเรื่องการมีธรรมาภบิาล  อาท ิ

การมีสํานึกรบัผิดชอบ  การมีจติสาธารณะซึ่งผูนําตองเปนตัวแบบของการมีจิตสาธารณะโดยเห็น

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน    4)ผูนําเปนแบบอยางของการพฤตกิรรมอยางมี

จรยิธรรม อาทิ  ความซือ่สัตย  การไมเบยีดเบยีนลูกคา  การมีวินัย เพราะเปนทนุทางสังคมที่วางฐาน

รากการสรางความยั่งยนืขององคการรวมทัง้สงเสริมใหพนกังานที่มคีณุธรรม  จรยิธรรมไดมโีอกาส

เปนผูบริหารระดบัสงู   

             3.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)วางแผนโดยรับฟงความคิดเห็นจาก       

ผูมีสวนไดสวนเสีย   อาทิ  ผูถือหุน กรรมการธนาคาร  ลูกคาและพนักงาน   2)ทบทวนแผนเปน

ประจาํทกุป 

            3.3 การมุงเนนลูกคา  และตลาด  ควรดําเนินการ  1)จําแนกลูกคา  2)ปลูกฝง

วฒันธรรมการใหบริการใหแกพนกังานทุกคน 

  3.4 การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู  ควรดาํเนินการ  1)จดัการความรู 
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ดวยการถอดองคความรูที่เปนความรูที่อยูในตวัตน(Tacit Knowledge)ออกมาใหเปนความรูเดนชัด 

(Explicit Knowledge) ในรูปเอกสาร  ตํารา  หนงัสือเวียนและวธิีปฏิบตัริวมทัง้จดัทาํเปนคลังสมอง

ในหองสมุด  e – library   2)สงเสริมการมนีวตักรรมในองคการ  3)สรางศูนยเรียนรูใหเชื่อมตอศูนย

เรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

          3.5 การมุงเนนทรพัยากรบุคคล   ควรดําเนินการ  1)จดัทาํความกาวหนาในอาชีพการ

งานของบคุลากรทั่วทัง้องคการเพื่อใหเหน็เสนทาง (Roadmap) การเตบิโตของพนักงาน  2)ปลูกฝง

วฒันธรรมการเรยีนรูผานกระบวนการทาํงานรุนสูรุนตั้งแตจากกระบวนการเครือขายแบบพี่สอน

นอง   3)กําหนดหลักสูตรที่ผันแปรตามสถานการณที่เกิดขึ้นเพื่อใหคนในองคก ารทํางานไดมี

ประสิทธภิาพ  4)จดัการความรูโดยการถายโอนความรูจากคนที่จะเกษยีณอายุดวยการเปนวทิยากร

สอนใหคนรุนใหมไดเรยีนรูประสบการณ  5)จัดทาํแผนแมบทและประเมนิอตัรากําลังทัง้ในปจจบุนั 

และอนาคต 

           3.6  การจัดการกระบวนการ   ควรดําเนินการ  1)มีขั้นตอนการทํางานโดยนําเรื่อง

ระบบคุณภาพมาใชในงาน  2)ปรบัปรงุกระบวนการทาํงานโดยมองประโยชนของผูใชบรกิารเปน

อันดบัแรกเพื่อลดตนทนุและสะดวกรวดเร็วรวมทัง้สรางความพึงพอใจของลกูคา 

          3.7  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดําเนินการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมเพื่อเอื้อตอ

ธุรกิจหลกั  อาท ิ  สินเชื่อการใหบริการจะสรางโอกาสใหมทางธุรกิจและสรางรายไดใหมที่จะเขา

มาเพิ่มจากรายไดดอกเบีย้ซึ่งเปนรายไดหลกัหรอืการนําเครดิตการดในชนบทเพื่อลดการใชเงินสด

โดยใหซือ้ขายใน e-commerce หรือทาํธุรกิจใน e-banking ใหมากขึ้น   

          3.8  ผลลพัธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชีว้ดัในแตละดาน  ไดแก  

                3.8.1  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องกระบวนการ  

โครงสรางการบรหิารจัดการ  บคุลากร  แรงจงูใจและการประเมนิผลในมมุมองของการเพิ่มขึน้โดย

ตองมองเปน 2 มติิ คอื การเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

                3.8.2  ผลลพัธดานการมุงเนนลูกคา   ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องการยกระดับคุณภาพ

ชีวติดวยการวัดดชันีความสขุของลูกคาและการมสีขุภาพด ีโดยใหแตละชุมชนกําหนดเองเพราะแต

ละแหงอาจไมเหมือนกัน แตจะมีหลักหรือแกน(Core)เหมือนกัน ไดแก ปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ

ของ Maslowหรือ การมบีาน มอีาหารและการดแูลอาชีพเพื่อใหมีรายไดรวมทั้งการมีจติสาธารณะ 

คอื การไดชวยคนอื่นแลวมคีวามสุข  สุขที่จะใหและใหเพื่อเกิดการเกื้อหนนุในชมุชนทาํใหชุมชนมี

ความสขุ เปนทฤษฎีแนวคดิของตะวันออก  นอกจากนี้  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของ

ลูกคาและการลดเสยีงตาํหน ิ/ ขอรองเรียนของลูกคาใหนอยลง 
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             3.8.3  ผลลพัธดานการเงินและการตลาด  ตวัชีวั้ดตองตอบเรื่อง ROA ในมุมมองวา  

ระดบัที่เหมาะสมของ ROA ,  ROI  และ % คาใชจายสุทธิตอการดาํเนินงานรวมทัง้ตัวชี้วัดตองตอบ

เรื่องการสนับสนุนดานสงัคม  อาท ิ  % ของกําไรเพื่อคืนกาํไรใหแกสังคมและจํานวนกิจกรรมการ

ใหความรวมมือจากสังคม หรือการมีสวนรวมจากสังคม  อาทิ  คนอื่นขอรวมบริจาคหรือรวม

กิจกรรมโครงการธนาคารตนไม    โครงการชวยเหลอืโรงเรียนตระเวนชายแดนผานองคการของเรา 

หรือจาํนวนองคการอื่นที่เชิญใหเขารวมกิจกรรมทางสงัคม เปนมุมมองแบบตะวนัออก  นอกจากนี้   

ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องสวนแบงตลาด  / อัตราการเตบิโตของสวนแบงตลาดหรือสวนแบงตลาดเทยีบ

กับคูแขง  

          3.8.4  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของ

พนักงาน (ระดับบริหาร / ผูปฏิบัติงาน )  /  กําไรตอพนักงาน  เปนการมองเรื่องประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องดชันีความสขุของพนักงาน 

          3.8.5  ผลลพัธดานประสทิธิผลของกระบวนการ ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องระยะเวลาใน

การกูระบบไมเกิน  24 ชั่วโมง  และการบริหารเงินสดในตู  ATM อยางมีประสิทธิภาพโดยตอง

เพยีงพอในชวงเทศกาลตางๆ 

          3.8.6  ผลลพัธดานนวัตกรรม  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชได

จรงิ (ปฏิบตัิจริง) 

      4. ฝายจดัการคนที ่4 

            แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

       4.1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําระดับสูงสื่อสารเพื่อใหเกิด

ความเชื่อมั่นและเห็นทศิทางไดถูกตองตรงกันโดยสื่อสารเปนลําดับชั้นทั้งทางตรงและทางออม  

ผานการบันทึก  IPTV  การประชุม Bank  Agenda เชิญผูบริหารระดับต นขึ้นไปเพื่อถายทอด

นโยบายสูการปฏิบตั ิ   2)สงเสรมิธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสงัคมในเรื่องความมีสํานึก

รับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความมุงมั่นในการทํางานและการมีสวนรวม  3)กําหนดแนวทางการ

สนับสนุนชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดยทํางานเชื่อมโยงกับสวนงานภายนอก 

     4.2  การวางแผนวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

วางแผน  2)ทบทวนแผน 5 ปเปนประจาํทกุป  3)สื่อสารเพื่อทบทวนตัวเลขเปาหมายกับแตละฝาย

กิจการสาขาภาค 
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   4.3 การมุงเนนลกูคา และตลาด  ควรดาํเนินการ 1)สํารวจความตองการเพื่อออกผลิตภณัฑ

ใหลูกคามีความพึงพอใจ  2)ปรับกระบวนการการใหมโดยใช IT  ชวยในการทํางานใหสะดวก

รวดเร็ว  และลดตนทนุ 

  4.4 การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู  ควรดําเนินการจัดการความรูโดยการ

สัมภาษณและเกบ็ขอมูลเปนคลังความรูดวยการถอดองคความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน(Tacit  

Knowledge)ออกมาใหเปนความรูเดนชดั(Explicit  Knowledge) 

                4.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดาํเนินการ  1)จดัทํา และทบทวนแผนแมบทพัฒนา

คนอยางตอเนื่อง   2)สรางผูนําในอนาคต  3)เชิญคนที่เกษยีณอายุแลวเปนวทิยากร 

   4.6  การจัดการกระบวนการ   ควรดําเนินการ  1)จดัทาํขั้นตอนการทํางานและจัดทําคูมือ  

2) ทบทวนการปรบักระบวนการ(Reprocess)ในงานที่สําคัญ อาท ิการใหบริการสินเชื่อและเงินฝาก 

   4.7  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดาํเนินการ 1)สงเสริมการใหความรู  ศึกษาดงูาน  ประกวด

แขงขันนวตักรรม  ใหรางวลัและเชิดชูเกียรติ   2)เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลธุรกิจหลักดวย   IT 

โดยตองทาํระบบฐานขอมลู Network  Core  Banking  Data  Warehouseใหไดเพราะ ITเปนพืน้ฐาน

การเกิดนวตักรรม  ดงันัน้  นวตักรรมและIT ตางเปนเรื่องสําคัญ 

               4.8  ผลลพัธทางธุรกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชีว้ดัในแตละดาน  ไดแก  

      4.8.1  ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบริการ  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องจาํนวนปริมาณสินเชื่อ  / 

เงินฝาก / การบรกิารอื่น ที่เพิ่มขึน้ (เดิม) / จาํนวน / ประเภทลกูคาที่เพิ่มขึน้ / จาํนวนชุมชนที่เพิ่มขึน้ 

      4.8.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ตัวชี้วดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจของลูกคา  

และการวดัคณุภาพชีวติของลูกคาดขีึ้น  / ชุมชนมคีวามเขมแขง็เพิ่มขึน้ /  ดชันีภาคเกษตรดีขึ้น 

      4.8.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่อง ROA,  %  คาใชจาย

ดาํเนินงานตอรายไดสทุธแิละสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น(จําแนกตามประเภทลูกคาโดยตองสมดลุทุก

กลุม) 

    4.8.4  ผลลพัธดานการมุงเนนบคุลากร  ตวัชีวั้ดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของพนักงาน 

อัตราสวนกาํไรตอพนักงานและดชันีความสขุของพนักงาน  

     4.8.6  ผลลัพธดานนวตักรรม  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องจาํนวนผลิตภณัฑที่เพิ่มขึน้ 
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     5. ฝายจัดการคนที ่5 

     5.1  ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมินคณุภาพ 

รัฐวิสาหกิจ  ไดแก 

1.  การปรับทศันคต ิ(Mindset)  การบรหิารจัดการใหมๆ โดยตองมองใหไกล 

ที่ผานมา  ตดิกบัดกัการแกปญหาการทํางานเฉพาะหนาเพื่อใหไดตามเปาหมายโดยไมไดดภูาพใหญ  

จงึเปนความเสี่ยงเชิงสถานการณ  ดังนั้น จึงตองกระโดดขามใหไดเพราะปญหาที่มีอยูในปจจุบัน

บางทตีองใชวธิีคิดใหมและมองเรื่องใหมๆ  แลวนํามาจัดการวางไวในอนาคต จะสามารถจัดการ

เรือ่งเหลานีไ้ด 

2. การตระหนักถึงความสาํคัญของการบรหิารจัดการที่ดไีมวาจะเปนการกํากับดแูล 

ที่ด ี การบรหิารความเสี่ยง ความเขมงวดของคุณธรรม จริยธรรมเพราะเปนพื้นฐานการตัดสินใจ

ทํางานไดดวย   การวนิิจฉัยใชหลักยึดเหนี่ยวองคการ เชน ปรัชญาการขับเคลื่อนองคการ ดวย

หลกัการคานิยมในองคการ คือ  S P A R K   คือ 1)ความยั่งยืน (Sustainability : S)ทั้งขององคการ  

ลูกคาผูใชบรกิาร สังคมและสิ่งแวดลอม  2)การมีสวนรวม(Participation : P)ของผูที่มีสวนไดสวน

เสยี  3)ความสาํนึกในหนาที่ความรบัผิดชอบของพนักงาน(Accountability : A)   4) ความเคารพและ

ใหเกยีรตติอตนเองและผูอื่น(Respect : R)    5)การสงเสริมและยกระดับความรู (Knowledge : K)  

ใหเปนธนาคารแหงการเรียนรูโดยใชคาํถาม S P A R Kในการทาํงานแตละเรื่องทกุครัง้  จะทาํใหทาํ

มกุอยางสาํเรจ็ 

         3.  ปรับปรุงกระบวนการ (Reprocess)ทบทวนกระบวนการทํางานภายในให

สอดคลองกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  จะเห็นไดวา หลายองคการไมอาจกาวขามสูการทํางานที่

เปนเลิศเพราะติดกบัดกัการทาํงานที่เคยชิน  คอื ทาํไปเรื่อยๆเพราะไมรูวามวิีธกีารใหมๆ  ที่จะชวยได  

หรือไมนําเทคโนโลยเีขามาชวยในการทํางานไมวาจะเปนปรับปรงุหรือการทํานวัตกรรม  จึงทําให

การยกระดับทําไดชา 

                     4. ทุนทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาคนเพื่อใหการบรหิารจัดการสูความเปนเลิศใหมีขีด

ความสามารถสากลมากขึ้นไมใชทํางานประจําอยางเดยีวโดยตองใหสามารถทํางานเบด็เสร็จไดดวย

ตวัเองไดซึ่งเปนการพัฒนาทักษะพนักงานแบบหลากหลาย(Multi Skill Management) คือ ทําแลว

จบไดที่คนๆเดยีวไมใชเปนสวนๆ  มีความสามารถไขวควาสิ่งใหมๆ ไดเร็ว  ดงันั้น  คนจึงขบัเคลื่อน

สูความเปนเลิศได 

       5. การมีระบบประเมนิผลทั่วทัง้องคการตองเปนเครื่องมอืทีเ่ที่ยงตรงเพราะการบริหาร

สูความเลิศตองลดชองวาง (Gap)ตางๆวา  มีจุดออนอะไรและปดใหไดโดยตองมีเครื่องมือที่หา

จดุออนและปดจุดแขง็เพื่อการบรหิารสูความเลิศ  นอกจากนี้  ตองมีสิ่งทาทายเปนแรงผลักใหกาว
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เติบโตไปเรื่อยๆโดยมีเปาหมายรวมกันทัง้องคการ(Common Goal) ทาํใหเดนิไปดวยกันไดดวยการ

ใหรางวลัและคาตอบแทนเปนแรงเสริม  จะทาํใหองคการสูเสนทางสูความเปนเลิศได 

      5.2  แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

       5.2.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ใชการสื่อสารวิสัยทัศนใหคนรู

เขาใจและตื่นเตนในการไปจึงตองสื่อสารซ้ําๆบอยๆเหมือนการการเลาเรื่องราว (Storytelling)          

2)สาธิต (Demonstrate)ใหเหน็หรือมีตวัอยางใหเห็น  3)คนหาคนที่เกง(Find  Hero)เพื่อนําไปสูการ

ปฏบิัต ิ  4)ตรวจสอบ และทบทวนดวยการลงพืน้ที่ในภูมภิาค แลวใชการสอบถาม พบวา ไมตรง

จากที่ไดสื่อสารลงมาและบางครัง้ไมมกีารสื่อสารลงมารวมทัง้ใหรายงานวาแตละวันทาํงานอยางไร  

5)จัดการกับผลกระทบทางลบตอสังคมดวยการแกไขโดยปรับนโยบายใหมใหคาํนึงถึงสิ่งแวดลอม

ใหมากขึ้นและทําเรื่องสิ่งแวดลอมคืนสูสังคม   อาทิ  การปลูกตนไม ปลูกปาเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบ  แตเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนความรับผิดชอบเปนเรื่องๆไปดวย  จงึตองใชขอมูลเปนตัวนํา 

และใชกระบวนการ เขาไปพลิกฟนชุมชนไดอยางไรซึ่งชวยแกปญหาชุมชนควรมีการตรวจสอบ

โดยใชการประเมินผล  6)สงเสรมิใหพนกังานมพีฤตกิรรมที่มีจริยธรรมที่เปนระบบดวยการปองกัน

ดวยการนําบทเรียนที่มปีญหาเปนอุทาหรณ ทาํ วีดิโอใหพนักงานไดรูเตือนใจ  เวียนบันทึกในการ

ประชมุเพื่อเปนการกาํหราบและแกไขดวยการลงโทษรวมทัง้เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  สราง

วนิัยในตนเองใหอยูในใจเปนภมูิคุมกันทาํใหไมหวั่นไหวดวยการบมเพาะตั้งแตเขามาทํางานไมใช

ใชแรงจูงใจแตเปนการใชแรงบันดาลใจ  การมีคุณคา ทั้งนี้  มีการตรวจสอบโดยดูจากตัวชี้วัดวา      

มแีนวโนมตัวเลขที่เกิดขึน้เปนอยางไร  การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของพนักงาน  การใชจายเงินทอง 

เพราะคณุธรรมจริยธรรมเปนเรื่องอยูในชีวติประจําวนัซึ่งจะเปนสํารวจการใชชีวติของพนกังาน 

                  5.2.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)ทาํแผน 5 ปโดยการทบทวนแผนปตอป 

(Rolling Plan)และแผน 5 ป จะมตีวัเชื่อมตอกันโดยแผน 5 ป  มองไกล แตแผนปมองสภาพ 

แวดลอมใกลๆ ฉะนั้น  เมื่อทําการทบทวนแผนปตอปแลว  จะทําใหเห็นภาพใกลเคียงกันและ

ปรับตวัเลขเชื่อมกนัไดงาย  2)ตรวจสอบทบทวนการเชือ่มโยงดจูากการสอดคลองกบัแผนปกบัแผน  

5 ป วามีตรงกันดูวาแผนไปในทศิทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน(Alignment)  ถาไมไปทศิทาง

เดยีวกนั ก็ไมสอดคลองกัน การดูความสอดคลองกันตองดูตัง้แตเปาหมายตัง้แตบนลงลาง 

                    5.2.3 การมุงเนนลกูคา และตลาด  ควรดาํเนินการ  1)คนหาความตองการของลูกคาเปน

หลกั เพื่อตอบและบรรลุวสิัยทัศนลกูคารายยอย  2)การจดัการขอรองเรียนหรือเสยีงของลูกคาควร

จาํแนกเปนลูกคารายกลุม รายสถาบัน  มกีารรวบรวมขอมลูเปนฐานขอมลูเพื่อจดัการ ดแูลลูกคาให

ดีขึ้น  3)ใหบรกิารเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมยึดตดิตัวบุคคล ตองมีมาตรฐานขั้นต่ําดวยการ
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ปลกูฝงวัฒนธรรมในตัวพนักงาน ไดแก การบริการดวยใจ  ใหปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการ       

5 ประการ คือ HEARTS ไดแก  (1)Honest  : ซื่อสัตย  (2)Economy  Sufficiency : ใชชีวติพอเพียง  

(3)Accountability  :  สํานึกรับผิดชอบ  (4) Response  &  Team : ตอบสนองเปนทมี  (5) Smile :ยิ้ม

บริการดวยใจ   3)ตรวจสอบทบทวนดวยการใชการสาํรวจความพึงพอใจในภาพรวม ฝายกิจการ

สาขาภาคและเปนรายสํานักงานจงัหวัด  ตูรองเรียน  การรับเรื่องราว รองทุกขผาน Call  Center  

ผาน สส. นักการเมอืง 

5.2.4 การวดั การวเิคราะห และการจัดการความรู  ควรดาํเนินการ  1)จัดการความรูให 

ถายทอดจากรุนสูรุนดวยการใชระบบพี่เล้ียงหรือระบบพี่สอนนอง  การใชเทคโนโลยีในระบบการ

จัดการความรูเพื่อคนคนหาไดอยางเปนระบบ   จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูประสบการณทั้งเปน

ทางการและไมเปนทางการ  จะเกิดระบบการจัดการความรู (KM) การถอดความรูโดยผูรู  เชน การ

ทาํ Problem  Solving มาเขยีนเปนตําราซึ่งไดในระดบัหนึ่งเพราะเปนการสั่งสมความรู    

       5.2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดําเนินการ  1)คนหาขีดความสามารถของ

องคการในอนาคตอกี 5  ปขางหนา  เพื่อขบัเคลื่อนองคการโดยการสรรหาคนตองสอดคลองกับที่

องคการตองการในอนาคต   2)พฒันาการออกแบบหลักสตูรระยะสัน้ – ระยะกลาง – ระยะยาว อาท ิ 

การบริหารจัดการเตรียมความพรอมคนเกง  (Talent  Management)  เปนการเตรียมอีก 10-15 ป

ขางหนาเพราะองคการปจจุบัน  คนมศีกัยภาพแตใชไดไมเตม็ที ่พบวา  การวางตําแหนงคน  บางที

วางตําแหนงไดแตใจไมได   ตองปรบัหลายเรื่องเปนเรื่องสาํคญั  3)รือ้ปรับระบบการรักษาคนใหม  

4)สรางระบบการถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณ ดวยการใหเขียนตําราโดย

ถายทอดประสบการณกอนเกษียณจะเปนบทเรียนคนรุนอนาคต และใหเปนวทิยากรสอนพนักงาน

เขาใหม  ซึ่งการตรวจสอบควรใหเปนภารกิจของสวนงานมใิชอยูที่ตัวคน   5)จัดการความกาวหนา

ในอาชพีการงานของบคุลากรทั่วทัง้องคการดวยการกําหนดจํานวนสายอาชีพใหนอยลง มีการจัด

สายอาชีพเปนกลุมๆ เพื่อใหคนมคีวามยืดหยุนในการขึ้นสูตาํแหนงมากขึ้น อาท ิ ทกุคนเริ่มจากกลุม

สายปฏิบตัิการไปยังกลุมสายบริหารและกลุมสายวิชาการซึ่งเนนการพัฒนาทักษะพนักงานแบบ

หลากหลาย  (Multi Skill Management)  คอื ทําแลวจบไดที่คนๆเดียวไมใชเปนสวนๆมากกวาการ

เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist)   6)ปรับแนวคิดเรื่องการพัฒนาพนักงานวา เปนการลงทุน

มใิชคาใชจาย  จะทําใหการทํางานงายขึ้น และไดความรูใหมๆที่องคการตองการ  อาทิ  พนักงาน

ตองมคีวามเปนนาชาติ  ตองใหทนุการศกึษาตอตางประเทศใหมากขึ้น  เพราะการไดภาษากลับมา  

จะทาํใหยนระยะเวลาที่เรียนรูสิ่งใหมๆ ได  7)สงอบรมสมัมนา และเก็บความรูใหมากขึ้นเพื่อสราง

คนที่มีการรักการเรียนรู ผานเครือขายสังคม(Social  Network)ซึ่งจะชองทางการเรียนรู  อาท ิ 
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Facebookใหเปนชมุชนแหงการเรียนรูดวยตนเอง  ทัง้นี ้ การตรวจสอบดจูากจาํนวนคนเขามาพดูคยุ

กันใน Facebook 

       5.2.6  การจดัการกระบวนการ   ควรดาํเนินการ  1)เชื่อมโยงระบบทั่วทั้งองคกรโดยใช

แผนมาตอจะเปนกระบวนการเพราะการสงตอเปนเรื่องสําคัญและตองเห็นประโยชนของการมีมี

มาตรฐานการทํางานและการปรับปรุงทบทวนจะทําใหระบบคงอยูซึ่งอาจจะเชื่อมโยงเขากบัการ

ประเมนิผลดวย  

       5.2.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดําเนินการ 1)สรางความตระหนัก  ความเขาใจใน

นวตักรรมอยางตอเนื่องมา 3 ปโดยเริ่มจากเรื่องที่จะตองปรับปรงุแกไข  กเ็ปนนวัตกรรมไดและไม

จาํเปนตองเปนเรื่องใหมทกุเรื่อง   2)ปลกูฝงใหอยูในคนเปน I Skill (innovation skill)ซึ่งเปนทกัษะ

ที่จะแกไขปรับปรงุตลอดเวลาโดยใหอยูในคน อาทิ เวลาเห็นงานแลวทนไมไดกับปญหาและตอง

หาทางแกไขใหได  3)อบรมสรางกลุมคนที่เปนผูแทนทางความคิด(Change Agent)เพื่อขยายผลเรื่อง

นวตักรรมในองคการวา  มรีะบบและมกีระบวนการอยางไรในการออกผลิตภัณฑใหมโดยเฉพาะ

นวตักรรมดานการเกษตรเพราะนวัตกรรมแนวโนมใหมของโลกจะเปนการลดตนทุนและสามารถ

ใชประโยชนไดอยางทั่วถงึ 

      6. ฝายจัดการคนที ่6 

                   6.1 วตัถปุระสงคของการกาํหนดนโยบายใหธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา เปนองคการที่เปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

    เพื่อตองการเปนเลิศ เพราะเปนเรื่องพืน้ฐานที่ทกุองคกรตองการความเปนเลิศแตการไป

ถึงจดุนัน้  หากมีการบริหารจัดการไมดี  จะทําใหการไปถึงเปาหมายเปนเลิศไดยาก  การปองกัน

ความเสี่ยงทกุจุดได  จะไปสูเปาหมายไดงายขึ้น  ดังนั้น จึงใหความสาํคัญที่บุคคลเปนอนัดับแรก  

ทาํใหองคการด ี องคการ คอื การมบีริหารจัดการที่ด ี  บุคคลดกี็ผลักดนัใหองคการสูความเปนเลิศ

ไดอยางรวดเรว็ 

  6.2 ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมินคุณภาพ 

รัฐวิสาหกิจ  ไดแก 

1. ผูนําและบุคลากรเพราะการมผีูนําด ีและบุคลากรมีความรูความสามารถ 

ซื่อสัตยและมคีณุธรรม  จะสงเสริมปจจัยความเปนเลิศ 

                      2.  การบรหิารจัดการที่ด ี จะเกิดประสิทธภิาพการทํางาน   
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        3.  การสื่อสารเปนสิ่งที่สาํคัญตอการเปนองคการใหญ   หากสื่อสารไมด ี การเขาใจใน

ทศิทางจะไมถูกตอง  พอเหน็ทศิทางไมตรงกัน จะผลักกันการทาํงานไปคนละทศิคนละทาง 

        6.3    แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

                       6.3.1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําตองเปนBrand ที่ดีเพราะ 

Brand  คอื ความศรทัธาและความศรัทธาดจูากการสั่งสมบารมี (Power)มาโดยตลอด  เมื่อมีอํานาจ 

และมบีารมียอมสงเสริมการชี้ทศิทางใหชัดเจนไดงาย   2)สื่อสารใหเขาใจถูกตองตรงกัน ตอกย้ํา

ทศิทางใหชดัเจนยิ่งขึ้น  3)จดัการกบัผลกระทบทางลบตอสังคมอันเนื่องมาจากผลการดําเนินงาน

ขององคการตองกลาตดิสินใจที่จะหยุด  แมวาองคการจะไดประโยชนและหาทางแกไขทันทีเพื่อ

สะทอนความรบัผิดชอบตอสังคม  3)สงเสริมใหพนกังานมพีฤตกิรรมที่มจีริยธรรมที่เปนระบบดวย

การทีผู่นาํเปนแบบอยาง ทาํใหดแูละอยูใหเหน็โดยการเปนตัวอยาง คอืดูจากการทํางาน(on the Job) 

ของผูนําและเมื่อลกูนองดแูลวทาํตาม (Training)  

6.3.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)ทบทวน(Rolling  Plan) ของการทํา 

แผน 5 ป เปนประจาํ  2)ใชวธิีการสื่อสาร 2 ทางเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีและเกิดการมีสวนรวมใน

การทํางานวางแผนในองคการ   

                         6.3.3 การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดําเนินการ  1)จาํแนกเปนลกูคารายใหญและ

รายเลก็เพื่อใหบริการในผลิตภณัฑ และบริการ   2)คดิผลิตภัณฑตองสอดคลองกับลักษณะลูกคา    

3)ใหบริการมีมาตรฐานการใหบริการขัน้ต่าํ อาท ิ เวลา  ความสะดวก แตสาํหรับลกูคารายใหญตอง

มพีเิศษมากกวามาตรฐานการใหบริการขัน้ต่าํทีก่ําหนด  3)จดัลาํดบัความสาํคญัของการฟงเสียงของ

ลูกคาโดยใชความถี่เปนตวักาํหนดการปรับปรงุแกไข 

   6.3.4 การวดั การวเิคราะห และการจัดการความรู ควรดาํเนินการ 1)กําหนดแนวทาง 

แกไขเรื่องการขาดผูที่มีความรูความชํานาญดาน เทคโนโลยีสารสนเทศดวยการจางคนนอก 

(Outsource)มาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ซื้อตัวมาเปนพนกังานในองคการ/ให

ทนุการศกึษาดานนี้แลวรับเปนพนักงานในองคการคูขนานกับการพัฒนาพนักงานภายในองคการ    

2)รวบรวมและถายทอดความรูทัง้ที่อยูในสมองและประสบการณของพนักงานที่ทํางานมานาน การ

ถายทอดไปสูรุนอยางเปนระบบดวยการใหเปนวทิยากร  เปนผูฝกสอน  ทาํใหคนเรียนรูไดเร็วและ

เขาใจงาย  ทาํเปนเอกสารคลังความรูในรปู CD จะสามารถคนหาได 

           6.3.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ควรดาํเนินการ 1)อบรม และสอนงาน คอื ตองการ

ใหพนกังานเปนอะไร  ก็ใหเขาอบรมในหลักสูตรนั้น 2)จดัการถายโอนความรูจากบคุลากรที่ลาออก
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หรือเกษียณอายุโดยคนหาคนที่เกงในแตละเรื่องแลวเก็บรวบรวมความรูไมตองใหถึงเวลา

เกษียณอาย ุ

           6.3.6  การจัดการกระบวนการ  ควรดาํเนินการใหมขีั้นตอนการทํางานทุกงานโดยให

ดงูาย  สะดวกตอการควบคมุการทาํงานใหเปนระบบและถกูตอง 

6.3.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดําเนินการ 1)ใหพนกังานไดนําเสนอ และมี 

โอกาสไดแสดงออกและไดแสดงความคิดเหน็  และการมีสวนรวม  2)นําสิ่งเสนอสูการปฏิบัติเปน

ความภาคภมูใิจและรางวลัเปนการสรางแรงจงูใจ  

                   6.3.8  ผลลพัธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชีว้ดัในแตละดาน ไดแก  

                    6.3.8.1  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องการตอบรับ 

(ยอดซือ้ / ยอดขาย)   จาํนวนเงิน / จํานวนบญัชเีงินฝาก 

                    6.3.8.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพงึพอใจของ

ลูกคา 

                   6.3.8.3  ผลลพัธดานการเงินและการตลาด  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความมั่นคง

ดานการเงินและความพงึพอใจของลกูคา / สวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้นเพราะมาจากความพึงพอใจของ

ลูกคา 

                    6.3.8.4  ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องผลตอบแทนที่

เปนตวัเงินเมื่อเปรียบเทยีบงานที่ทาํกับเงินที่ไดวาคุมหรอืไหม (คนรุนใหม) ความมั่นคงขององคการ  

(คนรุนเกา / รุนกลาง ) และความมั่นคงขององคการ / งานที่สรางประโยชนตอเกษตรกร(คนที่มี

อุดมการณ)   

                  6.3.8.5  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความ

ถูกตองของงานทีส่ําเร็จกบัเวลาที่ใชไป (คอื ทาํไดในเวลาที่กําหนดและถกูตอง) 

                 6.3.8.6  ผลลัพธดานการนําองคการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องคะแนนที่ไดรับจาก

การประเมนิผลขากสวนงานภายนอกซึ่งคะแนนมาจากผลงาน 

    6.3.8.7  ผลลัพธดานนวตักรรม  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องจํานวนนวตักรรมที่นาํไปสู

การปฏิบัตจิรงิ(มากกวาจาํนวนนวตักรรมทีเ่กิดขึ้น) 

        7. ฝายจัดการคนที ่7 

             แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

     7.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําระดับสูงสื่อสารทั้งทางตรงและ

ทางออมผานชองทางตางๆ  อาท ิ IPTV  และการประชุม  Bank  Agenda เชิญผูบริหารระดับตนขึ้น
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ไปเพื่อถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ   2)ผูนําเปนแบบอยางทั้งการเปนนักพัฒนาชนบทเพื่อ

ขบัเคลื่อนพัฒนาชนบทใหเขมแขง็ และเขาถึงเกษตรกรอยางตอเนื่องบรรลุวสิัยทัศนขององคการ  

และเปนนักการธนาคารเพราะธรุกิจธนาคารมีการแขงขนัมาก จะตองใหองคการมั่นคงและอยูรอด

ไปพรอมๆกัน  3)สนับสนุนการสรางผูนําในอนาคต 

      7.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

วางแผน    2)ทบทวนตรวจสอบแผน 5 ปเปนประจําทุกป  3)ปลูกฝงเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน

องคการเพื่อตรวจสอบปรบัแกไขทิศทาง  หากมีความเสี่ยงตอการเงิน จะสงสัญญาณตอองคการ 

    7.3 การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดําเนินการ 1)จําแนกลูกคาตามวิถชีีวิต(Lifestyle)  

ตามขนาดของลูกคา  อาท ิ ระดับรายได  และระดับการผลิต  2)ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับลูกคา

สูงอายุ  3)จดัทาํระบบฐานขอมลูลูกคาเพื่อนําขอมูลวเิคราะหเพื่อสรางความพงึพอใจของลกูคา 

   7.4 การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู  ควรดําเนินการ 1)บริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  2)จัดการความรูดวยการถอดองคความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน 

(Tacit Knowledge)ออกมาใหเปนความรูเดนชดั (Explicit Knowledge) อาท ิ วิดโีอและเปนตาํรา 

                7.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ควรดําเนินการ   1)ประเมนิอัตรากําลังในอนาคต              

2) พฒันาขดีความสามารถของพนักงานดานการตลาด   3)ใช IT เพื่อชวยในการถายโอนความรูจาก

คนที่จะเกษียณอายุ 

   7.6  การจัดการกระบวนการ   ควรดําเนินการปรับปรงุกระบวนการทํางาน 

   7.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดาํเนินการ 1)ปลูกฝงเรื่องนวัตกรรมใหมีอยูในตวัพนกังาน

เพราะนวัตกรรมเปนเรื่องที่สําคัญเพื่อปรับตั วใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   2)มีเวทีใหนําเสนอ

นวตักรรม และประกวดนวัตกรรมเพื่อนาํไปสูการปฏิบตัโิดยมีหนวยงานดูแลโดยตรงเพื่อสานตอ

เชื่อมโยงเรื่องนวตักรรมในองคการ 

    7.8  ผลลพัธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชีว้ดัในแตละดาน  ไดแก  

      7.8.1  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจของลกูคา   

      7.8.2  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ตัวชีว้ดัตองตอบเรื่อง ROA 

      7.8.3  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของ

พนกังาน  

     7.8.4  ผลลพัธดานนวตักรรม  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจของลูกคาในมติเิรื่อง

การลดระยะเวลาทาํงาน   ลดคาใชจาย และตอยอดสรางรายไดเพิ่ม 
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     8.  ฝายจดัการคนที ่8 

          แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

      8.1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ผูนําระดับสูงสื่อสารวสิัยทัศน  

แนวคดิทํางานใหมๆ    การปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ  ลูกคา

โดยเฉพาะความสาํคัญเรื่องชมุชนดวยการชวยเหลอืพฒันาชุมชน  และทํางานชุมชนเพื่อใหคนใน

ชุมชนมีความเขมแข็ง   2)ผูนําระดบัสงูประเมนิผลจากการรบัฟงเสียงจากขางนอก (outside in) อาท ิ 

ชุมชน  และนักการเมือง เพื่อปรับทิศทางการทํางานใหดีขึ้น   3)ผูนําระดับสูงสื่อสารผานชอง

ทางการสื่อสารไมวาจะเปนสื่ออิเลก็ทรอนิกสและการประชุม  Bank Agendaโดยสวนงานสาํนกังาน

ใหญ จะเชิญผูบริหารทั่วประเทศมาประชมุนโยบายขององคการใหรูทศิทางการทํางานในแตละป

ซึ่งเปนเรื่องที่ดีเพราะชี้แจงหัวหนาสวนงานโดยตรงแลวใหไปบอกตอยังผูปฏิบัติดวยการให

ผูบริหารของแตละฝายกิจการสาขาภาคจัดประชุม Bank Agenda ของจังหวัดและภาคเพื่อสื่อสาร

ตอไป   นอกจากนี้  ยังสื่อสารในรูปแบบเปนเอกสาร คูมือในการทํางาน สงผานขอมูลทางผาน

ระบบอินทราเน็ต (Intranet)  ขององคการและสื่อสารเรื่องเรงดวนผานชองทาง IPTV ขององคการ  

4)ผูนําระดบัสงูเปนแบบอยางของการมีพฤติกรรมอยางมจีริยธรรม  คอื ซื่อสัตย ขยัน อดทน เขาใจ 

เอาจริง เอาจงั  ความรับผิดชอบ และประกาศรณรงคในเรื่องดังกลาวโดยใชวัฒนธรรมองคกรเปน

กรอบของการมีพฤติกรรมอยางมีจริยธรรม  5)สนับสนนุการสรางผูนําในอนาคตดวยการพัฒนา

อบรม และใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะการบรหิารจัดการคนเกง(Talent  

Management)  5)นําเสนอการมีธรรมาภบิาลโดยเผยแพรในรายงานกิจการประจําปและWebsite 

ขององคการ 

     8.2  การวางแผนวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ 1)กําหนดนโยบายตางๆใหทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของเขามสีวนรวม  การวางแผนกลยุทธเริ่มตัง้แตการกําหนดยุทธศาสตรตองเริ่มมาจากขางบน  

คือ  1)จากคณะกรรมการธนาคารที่ประชุมพิจารณา ประเมนิ สถานการณและกําหนดวสิัยทัศน  

พันธกิจของธนาคารเพื่อที่จะใหฝายจัดการกําหนดแผนงานและตดิตามการดําเนินงานของฝาย

จัดการเปนระยะอยางตอเนื่อง     2)รับฟงความคดิเห็นของภาคประชาชน  ลูกคา กอนที่จะให

คณะกรรมการธนาคารกําหนดวิสยัทศันดวยการจดัประชุม สัมมนาแตละฝายกิจการสาขาภาค  ผูนํา

ชุมชนและเกษตรกรใหขอคดิเห็นเพื่อใหองคการนําไปกําหนดทศิทาง และนโยบายตอไป                  

3)ทบทวนกลยุทธ พนัธกิจประจําทุกป  สําหรับแผนประจําปมีการทบทวนอยูเสมอดวยการมีการ

ประชมุตดิตามเปนประจาํทกุเดอืน 
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     8.3 การมุงเนนลกูคา และตลาด  ควรดาํเนินการรวมศนูยฐานขอมลูลกูคาเพื่อประโยชน

ดานการตลาดในการออกผลิตภณัฑใหม   

     8.4 การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู  ควรดําเนินการ 1)กําหนดใหมีแผน

ฉุกเฉินและระบบสํารองหากเกิดกรณีฉุกเฉินเพื่อสรางความมั่นใจ  และปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยขีององคการ  2)สนับสนุนการเรียนรูของพนักงานผานระบบ  e-learning  3)เชิญคนที่

เกษียณอายุแลวเปนวทิยากรเพื่อถายทอดประสบการณการทํางาน   4)จัดการความรูดวยการถอด

ความรูแลวเก็บรวบรวมเปนฐานความรูที่สามารถสบืคนไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

                 8.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ควรดาํเนินการจัดทาํแผนแมบทควบคูไปกบัการทบทวน

การทํางานวา งานใดสนับสนุนบรรลุวสิัยทัศนและงานใดไมไดทําแลวไมเปนประโยชน ทําแลว

ตอบไมไดวาทําแลวเพื่อวัตถุประสงคใดตดัทิง้ไป เอาเวลาไปทาํอยางอื่นที่เพิม่ขึน้และจะชวยลดการ

เพิ่มอัตรากําลงัพนักงานไดอีกทางหนึ่ง    

   8.6  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมดานนวัตกรรมอยาง

ตอเนื่องเพราะนวตักรรมเปนเรื่องสําคัญมากเปนปจจัยสําคัญตอองคการในอนาคตใหสามารถ

แขงขัน และอยูรอดได  อาท ิการประกวดนวตักรรม 

     8.7  ผลลัพธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัในแตละดาน ไดแก  

        8.7.1  ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบริการ ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องคณุภาพของสินเชื่อดขีึ้น 

                    8.7.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องคุณภาพชวีติของลูกคา

เกษตรกร อาจจะใชแนวคดิเรื่องปจจยั 4 เปนเกณฑการวัดคณุภาพชวิีตของลกูคา  อาท ิ การมตีนทนุ

ลดลง  มภีาระหนี้สินนอยลง  มทีี่อยู และความเปนอยูดขีึ้น ระดบัการศึกษาของลูกของลูกคาสูงขึ้น 

และตัวชี้วัดตอบเรื่องความพงึพอใจของลกูคาและจํานวนชองทางรับฟงเสียงของลกูคา 

     8.7.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่อง  ROA,ROE,                   

% คาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธแิละความเพยีงพอของเงินกองทุนรวมทั้งสวนแบงตลาดและ

สวนแบงตลาดขององคการเปรยีบเทียบกบัคูแขง 

       8.7.4  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความเปนมืออาชีพ คือ 

พนกังานด(ีจาํนวนความคดขีองพนักงานลดลง) เกง  (มองมติกิารทํางานเกง) มีความสุข(ความพึง

พอใจของพนักงาน)  

       8.7.5  ผลลพัธดานนวัตกรรม  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจาํนวนผลิตภัณฑใหม / บริการที่

เพิ่มขึน้และจํานวนการทบทวนการทํางานใหดขีึ้น 
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   9.  ฝายจัดการคนที ่9 

          แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

    9.1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)ผูนําระดับสูงสื่อสารวิสัยทัศนและ

พนัธกิจเพื่อใหคนในองคการเห็นทศิทางอยางชัดเจนผานชองทางการสื่อสาร   อาทิ  การประชุม  

Bank  Agenda  2)นอมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูการปฏิบัตใิหองคการเกิดความยั่งยืน   3)ผูนํา

ระดับสูงเปนแบบอยางที่ดี ในเรื่องการ สรางภูมคิุมกัน   การเปนคนดี  มีความซื่อสัตยและใช

วฒันธรรมองคกรในการทํางาน   4)จัดทําแผนสงเสริมการสรางผูนําในอนาคตในหลักสูตรตางๆ   

อาท ิ หลกัสูตรอบรมของสมาคมธนาคารไทย   สถาบนัพระปกเกลา  Harvard และโครงการจัดการ

คนเกง (Talent)  5)ใหความสาํคญัเรื่องความรบัผิดชอบตอสังคม  อาท ิ ธนาคารตนไมและธนาคาร

ชุมชนเพือ่ยกระดับคุณภาพของคนในสังคมใหมชีีวติที่ดขีึ้น 

     9.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดาํเนินการ  1)วางแผนโดยใหผูมีสวนไดสวนเสียชวยใน

การวางแผน  2)มกีารทบทวนแผน 5 ปเปนประจําทกุป 

     9.3 การมุงเนนลกูคา และตลาด  ควรดาํเนินการ 1)จาํแนกลกูคา โดยสินเชื่อจําแนกตาม

อัตราดอกเบีย้เงินกู  สวนเงินฝากจําแนกตามบุคคล และนิตบิคุคล  2)ประเมนิผลความพงึพอใจและ

รับฟงเสียงของลูกคาเพื่อนําขอมลูมาปรบัปรงุ และพัฒนาการทํางาน 

     9.4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  ควรดาํเนินการ 1)จดัทาํแผนฉุกเฉินเพื่อ

สรางมั่นใจและความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ  2)จัดทําระบบธุรกิจ

หลัก (Core Banking  System) เพื่อขยายการทําธุรกิจ e-banking ตอไป  3)สนับสนุนการจัดการ

ความรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนองคการแหงการเรีย นรูโดยดึงความรูประสบการณจากคน

เกษียณอายไุด  แตไมแนใจในแนวคิดที่จะใหคนที่เกษียณอายุแลวมาถายทอดประสบการณใหแก

คนรุนใหมเพราะประสบการณจากสถานการณใหมยอมดกีวาประสบการณเกาจากคนที่เกษียณอายุ

แลว 

                  9.5 การมุงเนนทรัพยากรบคุคล   ควรดําเนินการ 1)จัดทาํความกาวหนาในอาชพีการงาน

ของบคุลากรทั่วทัง้องคการ  2)วางแผนอัตรากาํลังในอนาคต 

    9.6  การมุงเนนนวัตกรรม   ควรดําเนินการ  1)เชิญคนนอกเปนวทิยากรถายทอด

ประสบการณเรื่องนวัตกรรม  2)สงเสรมิและสนับสนุนนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพราะ นวัตกรรม

เปนเรื่องที่มคีวามสาํคญัตอองคการ และลูกคาดวยการจัดกจิกรรมประกวดแขงขนัทัง้ของพนักงาน 

และประชาชนรวมทัง้เดก็นักเรยีนเพื่อนําความรูสูองคการ 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 387

   9.7  ผลลัพธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตัวชี้วัดในแตละดาน  ไดแก  

        9.7.1  ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบรกิาร  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องจํานวนปริมาณ 

สินเชื่อ / เงินฝากที่เพิ่มขึน้ (เดมิ) และจํานวนลูกคา  / ประเภทลูกคาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

                    9.7.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพงึพอใจของลกูคา   

       9.7.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องสวนแบงตลาด  

        9.7.4  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจของ

พนกังาน 

        9.7.5  ผลลัพธดานนวตักรรม  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจของลูกคา   
จาํนวนนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น(ธุรกิจดานเงินฝาก / สินเชื่อ)และความพงึพอใจของพนักงาน 

 

ค. กลุมที่ปรึกษาและผูทีม่ปีระสบการณประเมินเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต  ิ(TQA) 

       1. ที่ปรึกษา และผูที่มีประสบการณประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) 

คนที ่1 

          1.1  ผลการตรวจประเมินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศ 

ตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

  1.1.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ   

 จดุแขง็  คอื 1)ผูนํามกีารกําหนดทศิทางชัดเจน มกีารถายทอดทศิทางเปนประจาํ 

ทกุปและผูนําผลักดนัใหองคการมคีวามยั่งยืนในดานการเกษตร  2)การทําเพื่อสังคมซึ่งเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการ(Corporate  Social  Responsibility : CSR)มีความเขมแข็งมากโดย

นอมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและมรีะบบประเมินผลเปนระบบชัน้ที่โดดเดน 

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรบัปรงุ)  คอื  1)การวางแผนสืบทอดตําแหนง 

หรือพฒันาผูนําในอนาคต  (Succession Plan) วาสงเสริมอยางไร   2)การจัดการผลกระทบทางลบ

จากการดําเนินธุรกิจยงัไมชัดเจน 

             1.1.2  การวางแผนวสิาหกิจ  

 จดุแขง็  คอื กระบวนการด ี มกีารทําแผน ถายทอดแผนทุกระดบัลงมา                   

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรบัปรงุ)  คอื  ขอมูลที่นํามาวเิคราะหเปนขอมูล

กวางๆ  อาทิ  นําขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ  อาทิ ขอมูลธนาคารแหงประเทศไทยและสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ มาวเิคราะหและมีขอมูลคูแขงหรือคูเทียบเคยีงนอยมากเพราะคิดวา  

ไมมีคูแขง   ทําใหไมรูวา ธุรกิจหลักมีสวนแบงตลาดเทาใด   ทําใหการปรับตัวแบบพลิกโฉมของ

องคการทําไดยาก 
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 สําหรับการถายทอดแผนสูการปฏิบตัิ 

 จดุแขง็  คอื  มกีารนําเรื่องความเสี่ยงมาวเิคราะหรวมดวย 

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรบัปรงุ)  คอื การจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลอง

กับแผนยทุธศาสตรยังไมชัดเจน 

         1.1.3 การมุงเนนลูกคา และตลาด   

               จดุแขง็  คอื  มวีธิีการรับฟงเสียงของลูกคาที่หลากหลาย  เรามีชองทางรับฟงเสียง

ของลูกคาที่ด ี  

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรับปรุง)  คือ  1)ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาเหลานี้ไม

รวมศูนย  เปนขอมูลแบบกระจาย   ทําใหไมนําไปสูการปรับปรุง ในเชิงกลยุทธ  และในเชิง

กระบวนการโดยเฉพาะเชิงการตลาด  2)กระบวนการที่จะนําเสียงลูกคามาใชตอยงัไมมคีวามชดัเจน  

การรับฟงเสียงขอรองเรียนจากลกูคา  การรับฟงจากการไปเยี่ยมเยียนลูกคา พบวา ขอมูลเหลานี้ยัง

ไมรวมศูนย  3)การนําคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบรกิารไปผกูกับระบบประเมินผล

ของสวนงาน  ทาํใหขอมลูที่ไดไมสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

ไดเพราะคะแนนที่ประเมนิผลไดมีลักษณะไดคะแนนเกือบเตม็ 100  คะแนนหรอืเตม็ 100  คะแนน 

               สําหรับการสรางความสัมพนัธกับลกูคา 

   จุดแข็ง  คือ  การสรางความสัมพันธกับลูกคาดี  แตเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล

มากกวา 

   จุดออน (จุดที่เปนโอกาสในการปรับปรุง)  คือ  1)ไมทํากระบวนการการสราง

ความสมัพันธกบัลกูคาใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั  2)การจําแนกลกูคาเปนลักษณะตางคนตางทําเปน

แบบSilo  คอื งานสินเชื่อและเงินฝากมีการจําแนกที่แตกตางกันทั้งๆที่ลูกคาเปนทั้งลูกคาสินเชื่อ 

และเงินฝาก 

       1.1.4 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู   

 จดุแขง็  คอื   

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรับปรุง)  คือ  มีการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน 

และกระบวนการในกรณีที่มเีหตุการณทาํใหการปฏิบตัิงานตามปกติตองหยุดชะงักลง 

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรบัปรงุ)  คอื  1)ไมชัดเจนวาการรวบรวมขอมูล

เหลานั้นเปนไปในทางสอดคลองหรือทศิทางเดียวกัน หรือบูรณาการอยางไร เพราะสวนนี้ตอง

สนับสนุนทกุๆหมวดใน TQA   2)ขาดขอมลูเชิงเปรียบเทยีบหรือเชิงการแขงขัน  3)ไมมรีะบบกลาง

ที่ดแูลระบบฐานขอมูลและยังไมสามารถขึ้นระบบธุรกิจหลกั(Core Banking  System)ได  4) การ
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จดัการความรู(Knowledge  Management : KM)มีแตกิจกรรมและไมสามารถตอบไดวา เมื่อทํา KM 

แลว องคการดขีึ้นอยางไร  5)ไมมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     1.1.5 การมุงเนนทรัพยากรบคุคล    

  จดุแขง็  คอื  สงเสรมิบรรยากาศการทํางานของบุคลากรขององคการและระบบงาน

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอมในการทาํงาน 

 จดุออน (จดุที่เปนโอกาสในการปรับปรุง)  คือ  1)การคํานวณอัตรากําลงั  2)การ

โยกยาย  3)การมีศูนยธุรกิจแตไม มี เรื่องสงเสริมการทํางานในพื้นที่แลวนําไปเปนตัวชี้วัดซึ่ง

สวนกลางสาํนกังานตองคิดใหคนในพืน้ที่ปฏบิตัิดวย  4)คนในองคการมองภาพใหญไมเกง  คดิแต

กิจกรรม  ยงัไมคดิเปนกระบวนการ   ทําใหไมสามารถมองการเชื่อมโยงกันไดเพราะยังมองแบบ

แยกสวน 

      1.1.6  การจดัการกระบวนการ   

              จุดแขง็  คอื  มีคูมอืปฏบิัตงิาน เพราะพืน้ฐานจากระบบคุณภาพ ISO 

 จุดออน ( จุดที่เปนโอกาสในการปรับปรุง )  คือไมมี เครื่องมือมาควบคุม

กระบวนการ   ขาดมุมมองเชิงระบบ  กระบวนการทํางานเปนแบบ Silo คอื แบบของแตละสวนงาน 

ทาํใหขาดการเชื่อมโยงใหเปนกระบวนการ 

     1.1.7  การมุงเนนนวัตกรรม   

  เนื่องจากนวตักรรม มาจากความรู  ดงันัน้  จดุเริ่มตน คอื การสงเสรมิใหคนเรียนรู

เพราะพืน้ฐานนวัตกรรม  คอื การจัดการความรูในองคการ 

    2.  แนวทางการปดชองวางผลการประเมินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐเพื่อสู

ความเปนเลิศ 

     แนวทางการปดชองวาง สําหรับหมวดที่ตองดําเนินการเรงดวน เพราะการวางแผน

วสิาหกิจ และการจดัการกระบวนการ  เปรยีบเสมอืนกระดกูสันหลงัขององคการเพราะทั้ง 2 ระบบ

ตองพาดผานทั่วทัง้องคกร   ดงันัน้  หากจะพฒันาในเรื่องใดใหงายตอการประสบความสาํเรจ็นัน้ทัง้ 

2 เรื่องตองแข็งแรงและควรดําเนินการปดชองวางทัง้ 2 ระบบ  ดงันี ้

     2.1 การวางแผนวิสาหกจิ  ดาํเนินการ  1)ตองไมนําขอมลูธนาคารแหงประเทศไทย และ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชวิเคราะหลอยๆ ตองวิเคราะหวาจะใชขอมูลใหคมชัด  

2)การเทยีบเคยีงกบัคูเทยีบหรือคูแขงขนั ตองเริ่มเก็บขอมูลวา ผลิตภัณฑหลักของสินเชื่อและเงิน

ฝากมสีัดสวนเทาไรในระหวางธนาคารรัฐดวยกันเองและธนาคารพาณิชยหรือเงินฝากมีสัดสวน

เทาไรและตองติดตามวา คูแขง / คูเทยีบวา เปนอยางไร 
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   2.2   การจัดการกระบวนการ  ดาํเนินการใหมผีงักระบวนการคูกบัผังโครงสรางองคการ

โดยมีขอกําหนดที่จะตองทาํดวยกนัเพราะเปนไปไมไดอยูแลววา 1 สวนงานเปนผูรับผิดชอบเพียง  

1 กระบวนการ      

3.  แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความเปน 

เลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

    3.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)สื่อสารเรื่องเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจ(Criteria  State Enterprise Quality Appraisal  for  Performance  Excellence)วาไมใช

เครื่องมือวัดประเมนิผล   แตเปนเครื่องมือพัฒนาองคการ โดยใหความรูในเรื่องดังกลาวเพื่อให

พนกังานมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาว  2)มีสวนรวมในการกํากับดูแล

อยางใกลชิด 

     3.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)ระบุกลยุทธระดับองคกร 2)ระบุกลยุทธ

ระดบัธรุกิจ 

     3.3 การมุงเนนลูกคา และตลาด  ควรดําเนินการ 1)ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาตองรวมศูนย  

ขณะนีฝ้ายกลยทุธการตลาดผลิตภัณฑลูกคาไดเริ่มดาํเนินการแลว  2)ขอมูลการรับเสียงของลูกคา

ตองนําไปวิเคราะหใหตกผลึกเพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ  และกําหนดการปรับปรุงกระบวนการ        

3)ฝายกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑลูกคาตองวเิคราะหภาพรวมขององคการโดยใชขอมูลลูกคาทั้ง  

ขอมลูดานสินเชื่อและขอมูลดานเงินฝาก  แลวกาํหนดกลยุทธวา ใชกลยุทธอะไร อาทิ กลยุทธการ

ขยายฐานลูกคาและกลยุทธการรกัษาฐานลูกคาเดมิโดยกลยุทธตองออกมาจากสํานกังานใหญแลว

ใหสวนงานในพืน้ที่นําไปปฏิบัต ิ ในขณะเดยีวกนั  สาํนกังานใหญตองระบไุดวา  สวนงานในพื้นที่

ควรเก็บขอมูลอะไรและเวลาไปหาลูกคาควรมีขอมูลอะไรบาง  3)งานบรกิารที่มีคุณภาพ คือ งาน

บริการที่คงเสนคงวา  ควรมมีาตรฐานเรื่องระยะเวลา  คุณภาพและตนทุนโดยสาํนักงานใหญตอง

กําหนดมาตรฐานการใหบริการซึ่งไมใชภาคสมัครใจ  แตตองบังคับโดยมีกระบวนการติดตาม

ตรวจสอบใหสวนงานในพืน้ที่นําไปปฏิบัต ิ 4)การจาํแนกลูกคา ควรประยุกตใชกฎ 20 80โดยคนหา

วา  ลกูคากลุมใดเปน 20  80 

3.4   การวดั การวเิคราะห และการจัดการความรู  ควรดาํเนินการ 1)จางคนนอก  

(Outsource)  มาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   2)คนหาวาความรูที่จําเปนตอการบรรลุ

ยุทธศาสตรขององคการ   3)ดงึความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน(Tacit Knowledge) เมื่อพนักงาน

เกษียณออกมาใหเปนใหเปนความรูเดนชัด(Explicit Knowledge)เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลใน

รูปแบบลายลักษณอักษร เชน  ทําเปนวีดิโอ   เขียนเปนคูมือ  เขียนตํารา จัดเปนชุมชนนักปฏิบัติ   
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KM  Portal  หองสมุด KM และจัดสัมมนา  จากนั้นนําความรูนั้นไปแบงปนทั่วทั้งองคการเพื่อให

องคความรูกระจาย และนําไปใชงานตอไป 

                  3.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดําเนินการ 1)ทบทวนการคํานวณอตัรากาํลัง

พนกังานที่เหมาะสม  2)การมีขวญักําลังใจ สวัสดกิาร และความกาวหนาทางอาชีพตองบอกไดวา    

มแีลวจะดีอยางไร 

   3.6  การจดัการกระบวนการ  ควรดําเนินการ 1)กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา(Service  Level  

Agreement  : SLA ) ขอใหบริการดีและเรว็อยางคงเสนคงวา   2)การกําหนดกระบวนการตองไมใช

กิจกรรมเพราะกระบวนการใหญกวากิจกรรมโดยกระบวนการ ประกอบดวย กิจกรรมหลายๆ

กิจกรรมและกระบวนการไมมวีนัเปลี่ยน  แตกิจกรรมอาจเปลี่ยนไปในแตละป   

 3.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรดาํเนินการ 1)ทํากระบวนการนวตักรรมโดยตองเปลี่ยน 

แปลงคนดวยการเปลี่ยนทัศนคตแิละเปลี่ยนมุมมองเรื่องนวัตกรรม  2)เมื่อเปลี่ยนแปลงแลวใหใสใจ

เรื่องการใหความรูที่เปนประโยชนตอองคก าร  3)เมื่อพนักงานมีความรูแลวกระตุนใหสราง

นวตักรรมเพื่อใหกลบัมาเปนประโยชนคนืสูองคการตอไป 

  3.8  ผลลัพธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัในแตละดาน  ไดแก  

        3.8.1  ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบรกิาร  ตัวชีว้ดัตองตอบเรื่องความรวดเร็ว วงเงินเตม็ 

ขั้นตอนงายและสะดวก  ดานเงินฝากตองตอบเรื่องความรวดเรว็ และดอกเบีย้สูง 

                    3.8.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจโดยรวมและ

ความภกัด ี(วัดจากการซื้อซ้าํ  การบอกตอและจํานวนการใชผลิตภณัฑ) 

      3.8.3  ผลลพัธดานการเงินและการตลาด  ตวัชีวั้ดตองตอบเรื่อง ROE, ROA, ROI และ

สวนแบงตลาด 

       3.8.4  ผลลพัธดานการมุงเนนบคุลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความผาสุก ความผูกพัน 

และการพฒันาคน 

       3.8.5  ผลลัพธดานกระบวนการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่อง ขอกําหนดหลัก  อาท ิ 

กระบวนการสินเชื่อ และขอกําหนดมาจากความตองการของลูกคามาสรางเปนตัวชี้วัดของ

กระบวนการ 

      3.8.6  ผลลพัธดานการนาํองคการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องการบรรลุยุทธศาสตร และ 

วสิัยทัศน  
      3.8.7  ผลลพัธดานนวัตกรรม  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจาํนวนนวัตกรรมที่คดิไดในแตละ 

ป  / จาํนวนผลิตภณัฑใหมหรือการวดัรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือจาํนวนลกูคาที่เพิ่มขึ้น 
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 4.  ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

                   4.1  ผูนําเปนเรื่องสําคัญที่สดุ   หากผูนําไมมากํากับเอง  จะเปนเพียงกิจกรรมหนึ่งที่ทํา

แบบกระทอนกระแทน  ทําแบบไมมีทศิทางลักษณะทําแบบไดทํา   แตไมสามารถนําไปสู

ความสําเรจ็ได 

      4.2  ทัศนคติของคนในองคการ  หากไมคํานึงเรื่องคุณภาพ  และการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนเรื่องทีส่าํคัญ  ถงึแมวา คนในองคการ  จะเปนคนทีค่วามมุงมั่นตัง้ใจ และขยนักต็าม

เพราะทําแตงานมุงสนองนโยบาย ใหเสร็จอยางเดียว  ทําใหประสิทธิภาพดอยลง  ทั้งๆที่เกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาประยุกตใชโดยเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติเปนเครื่องมือพัฒนาการบริหารจัดการองคการที่ดีเพราะสอนหลักคดิที่มีจุดเดน     

2 เรื่อง คอื หลักคิดเชิงกลยุทธและหลักคดิเชิงคุณภาพ(Strategy and Quality Management)  

     4.3  การทํางานแบบ Silo  คอื  การทํางานแบบของใครของมันเปนอาณาจกัรที่ไมยุงเกี่ยว

กัน  ทาํใหการทํางานเรื่องคุณภาพเปนแตละสวนงาน  ทําใหระบบคุณภาพทัว่ทัง้องคการดาํเนินการ

ตอไดยาก   ทัง้นี ้ คาํวา ทั่วทัง้องคการ หมายถงึ ทุกคนในองคการตองรูวา ระบบคุณภาพที่องคการ

ใชคอือะไรและมีบทบาทอยางไร  แตหากนิยามคําวา ทั่วทั้งองคการ หมายถึง  ตัวแทนของแตละ

สวนงาน จะเกิดสิ่งที่เรยีกวา  ทํางานใหเสรจ็  แตไมสาํเรจ็ 

 5.  ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐั  พบวา 

5.1 ทศันคตขิองคนในองคการ  มีความเปน Silo  คอื ตางคนตางทาํ ไมยุงเกี่ยวกนั 

ทําใหไมมีการทํางานเปนทีม  ทัง้ๆที่มีการตั้งทีมงานแบบขามสายงาน (Cross Functional Team) 

แลวกต็าม  แตเปลี่ยนคนมารวมและมกีารโยกยายบอย  ทาํใหไมเกิดความตอเนื่อง 

     5.2  การใหความสําคัญและความมุงมั่นของผูนําตองเพิ่มมากกวานี ้  

     5.3  การเปนองคการที่มีขนาดใหญและสวนใหญมีอายุมาก  ทําใหตองใชเวลาในการ

ปรับตวัเพื่อเปลี่ยนแปลงและตองชีแ้จงเหตุผลในทกุเรื่องที่ทาํ 

    5.4  มีเครื่องมอืบริหารจดัการจาํนวนมาก  ทาํใหเกิดสับสน  เมื่อใชแลวไมเกิดผลสาํเรจ็ 
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2. ที่ปรึกษา และผูที่มปีระสบการณประเมินเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต  ิ(TQA) 

คนที ่2 

2.1 แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความ 

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

         2.1.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)การสื่อสารในหมวดนี้เปนเรื่อง

สําคัญ แตไมหมายถงึการสื่อสารเฉพาะในเรื่องวิสยัทศัน พนัธกิจ  แตตองสื่อสารในเรื่องอื่นๆดวย

เพื่อใหพนกังานตองการจะปรับปรงุผลงาน  พนักงานเกิดความผกูพนั  ผูนําตองสื่อสารจนพนกังาน

เกิดความกลาที่เขามาคุย มาปรึกษา มาถามเพื่อใหชองวางระหวางนายกับลูกนองแคบลง   หาก

ชองวางแคบลงแลว   จะทํางานรวมกันไดดี  และพนักงานจะเกิดความเขาใจไดวา องคการจะ

เจรญิเติบโตไปทางไหน และองคการตองการอะไรจากพนักงาน  ทําใหทุกคนในองคการเห็น

บทบาทของตนเองวา มีความสําคัญตอองคการ  แตมีขอพึงระวังเรื่องการสื่อสารถายทอดลงมา

เรื่อยๆ เหมอืนเราเลนกระซิบตอกนัไปแลวกลายเปนคนละเรื่อง   2)การจดัการกบัผลกระทบทางลบ

ตอสังคมอนัเนื่องมาจากผลการดาํเนินงานขององคการตองมกีารปองกันทัง้แบบที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการโดยผูนําตองทําตัวเปนแบบอยาง ประพฤติตามกฎหมาย จริยธรรม ความโปรงใส   

หากผูนําละเลย  พนักงานก็ไมกลัว  ดังนั้น  ผูนําจะนาํเรื่องที่ดีมาแนะนํามาสอนพนักงานและ

ประพฤติตนที่ดี   มีจริยธรรม   เปนแบบอยางและสรางบรรยากาศใหพนักงานมีความรูสึกที่ดี    

สําหรับการสรางบรรยากาศ  เชน การทํากิจกรรม  การไปชวยชมุชน บรรยากาศทางศาสนา เปนตน  

เพื่อใหเปนกิจกรรมที่เปนแรงกร ะตุนโดยใหผูนําตองมีสวนรวม และแสดงใหพนักงานไดเห็น       

จะเปนเรื่องที่ดตีอพนักงานและองคการ   

     2.1.2  การวางแผนวิสาหกิจ  ควรดําเนินการ  1)การวางแผนผูนําตองใหมีสวนรวมทุก

ภาคสวน   ซึ่งขอมูลเพื่อนํามาวเิคราะหเพื่อวางแผนนั้นเปนสิ่งที่สาํคัญมาก   2)แผนระยะยาว(แผน  

5 ป)และแผนระยะสั้น(แผนประจาํป)ตองเปนที่สอดคลองกัน  คอื การเชื่อมโยงกันจากกระบวนการ

ทาํแผนโดยการถายทอดวสิัยทัศนเปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  จากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปน  

กลยทุธ  เมื่อเปนกลยุทธเราถายทอดเปนแผนปฏิบัตกิาร  ทุกอยางตองสอดคลองกัน (Alignment)   

ทัง้นี้  การกําหนดตัวชี้วัดตองดูตัวชี้วัดแบบ 2 ทางวา  ตัวชี้วัดตอบวิสัยทัศนหรือไมและตองมอง

ยอนกลับวา ถาตัวชี้วัดขางลางสาํเรจ็  แลวตอบวิสัยทัศนหรือไม 

     2.1.3 การมุงเนนลูกคา  และตลาด  ควรดําเนินการ 1)จาํแนกลูกคาใหชัดเจนเพื่อให

ทาํงานไดงาย และสามารถดูแลลกูคาไดงายเพราะกลุมลกูคาเดยีวกนัสวนใหญจะมีความตองการที่

เหมือนกนัหรือคลายคลึงกัน  ทาํใหสามารถดแูลกลุมลกูคาทัง้กลุมได   2)การนยิามลกูคาในอนาคต

ใหชัดเจนวา ลูกคาในอนาคต  คอื ลกูคาบนผลิตภณัฑเดิมที่อยูแลวหรอืลูกคาในอนาคตที่ใชบริการ
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ใหมหรือผลิตภัณฑใหม   ก็จะเปนอีกกลุมหนึ่งเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธในการดูแลลูกคา

ตอไป  3)การจดัการขอรองเรยีนของลูกคาเพื่อปรับปรงุเพิ่มความพงึพอใจใหแกลูกคาโดยใช PDCA  

คอื การนําขอมลูดงักลาวมาวางแผน  กําหนดแผน ตดิตามผลและปรับแผน  หากไมดีขึ้น แสดงวา 

อาจแกไขไมถูก   หากมคีวามพงึพอใจเพิ่มขึน้ แสดงวา ทํามาถูกทาง แตยังตองกลับไปดูวา เมื่อทํา

มาถกูทางแลว  จะทาํใหดกีวานีไ้ดหรือไหม  เวลาที่ทบทวนผล  มใิชมองแตผลที่ไมสําเร็จ ควรมอง

ผลที่สําเร็จมากๆดวย  ตองมองเพื่อใหเตบิโตหรือพัฒนาแบบกาวกระโดดหรือวิธีการที่ใชดีมาก     

จะกลายเปนนวัตกรรมสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยอื่นไดอีกซึ่งจะเปนวงจรที่ไมหยุดนิ่ง      

4)การกําหนดใหมมีาตรฐานการใหบริการเดยีวกนัดวยการอบรม การมีคูมือวิธีปฏิบัติทําใหทุกคน

อยูในระบบเดยีวกนั คอื มีขั้นตอน  มกีระบวนการ มผีูรบัผิดชอบ และรูวาตองทําอะไรเพื่อมิใหการ

ใหบริการยึดติดที่ตัวบุคคล   แตใหยึดติดที่ระบบไมวาจะใชบริการที่สาขาใด  จะไดรับบรกิารที่ดี

เหมือนกนัหมด ซึ่งจะเปนการสราง Brand  แกองคการ 

2.1.4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  ควรดําเนินการ 1)คนหาองคความรูที ่

สําคัญขององคการ  แลวกําหนดใหมีกระบวนการแบงปนกัน  แนะนําและถายทอดสอนกัน แลว

นําไปใชเพื่อตรวจสอบวา มคีวามเหมาะสมหรือมกีระบวนการใดตองปรับปรุงที่เรียกวา ADLI ใน 

TQA  แลวยอนนํามาปรบัปรงุตอไปเมื่อธรุกิจเปลี่ยนไปหรือสภาพแวดลอมภายนอกปรับเปลี่ยนไป  

จะตองคนหาความรูใหมที่จะนําเขามาเปนความรูใหมขององคการ  2)ประยุกตการจัดการความรูทกุ

เรื่องในองคการ อาท ิ การวางแผนตองเรียนรูวา วางแผนคราวที่แลว  มีจุดออนตรงไหน  มีขอมูล 

ไมครบ ไมสมบรูณ ขั้นตอนบางขั้นตอนมจีดุออน ไมมคีนที่ควรเขามามีสวนรวม ทาํให   ควรจะได

ความคิดจากคนบางกลุมกไ็มได ซึ่งเปนประเดน็ของการเรียนรู  3)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอง

มขีอมลูถูกตอง  แมนยาํ ทนัสมัยและทนัเหตุการณรวมทัง้มรีะบบสํารองขอมูลเมื่อเกิดภยัพบิตั ิภาวะ

ฉุกเฉินใหสามารถใชงานได   ทัง้นี ้ หากองคการไมมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรจาง

คนนอก (Outsource) ซึ่งจะเปนทางเลอืกหนึ่งขององคการ 

                  2.1.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ควรดําเนินการ 1)กําหนดขีดความสามารถของ

องคการซึ่งตองเชื่อมโยงกบัวิสยัทศันขององคการ  2)ดงึศักยภาพของคนเกงแบงปนเพื่อใหคนอื่น

เกงตามดวยการใชระบบพี่เลี้ยงและการฝกปฏิบัตงิานในหนาที่ (on the Job Training)  3)จัดเก็บ

ความรูในรปูแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได  อาทิ การเขียนเปนคูมือ  4)กําหนดความกาวหนาใน

อาชพีทั่วทัง้องคการ  อาท ิ สายผูบริหาร สายนักวิชาการและสายผูปฏิบัตงิานขึ้นอยูแตละองคการ  

5)สงเสรมิใหใชความรูและทักษะใหมในการทํางานดวยการใหรางวัลในการนําเรื่องใหมๆ เขา

มาแลวเกิดเปนนวตักรรมขององคการซึ่งจะเปนการกระตุนใหทุกคนหาความรูมาพัฒนาองคการ  

ในขณะเดยีวกัน  ตองใหรางวัลแกคนหรือสวนงานที่นําความรูไปใชตอเพราะจะกระตุนใหตองการ
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ฟง  ตองการรู และตองการนําไปใชเนื่องจากใน TQA ใหความสมดุลไมวาจะทําอะไรตองนึกถึง

ความสมดุล  อาทิ  ความสมดลุระหวางลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสีย  ความสมดลุระหวางพนักงาน

และองคการ 

2.1.6  การจัดการกระบวนการ  ควรดาํเนินการตาม ADLI คอื  1)กําหนดใหมขีั้นตอน 

งาน(Flow Chart)และตัวชี้วัดที่ไดในแตละขั้นตอน(Approach)เพื่อสรางระบบใหทุกคนนําไปใชได 

(Deployment)ตามขั้นตอนที่กําหนดใหเหมือนกันโดยไมยึดตดิกับบุคคล   2)เรียนรูโดยทบทวน 

(Learning) แตละขัน้ตอนวา มจีดุออนหรือไหม หากมีตองปรับปรงุ  3)ดวูาเชื่อมโยงอะไรบาง  อาท ิ 

ดาํเนินการพัฒนาคน  แตเมื่อทาํแลวไปพฒันาคนแลวไดอีกอยางหนึ่ง  จะตองปรับปรงุตอไป 

2.1.7  การมุงเนนนวัตกรรม  ควรดําเนินการ  1)สงเสริมการจัดการความรูในองคการ         

2)สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับกระบวนการทํางาน จะกลายเปนความคิดสรางสรรค 

(Creative  Idea)  อาทิ การใชเทคโนโลยีเพื่อลดการใชกระดาษและลดเวลา      

  2.1.8  ผลลัพธทางธรุกิจ  เมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัในแตละดาน  ไดแก  

           2.1.8.1  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความรวดเร็วการ

ใหบริการและการตัดสินใจใหสินเชื่อ 

                       2.1.8.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องความพงึพอใจของลกูคา  

และความผูกพัน(ปจจุบันเนนมาก)  หากลูกคามีความผูกพันแลวตองการมาใชบริการอีกหรือ

กลบัมาใชบริการซ้าํเปนประจาํ 

         2.1.8.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องสภาพคลอง  การ

ขยายตลาด   สวนแบงตลาดและมองคูแขง / คูเทยีบดวย 

         2.1.8.4  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ตัวชี้วดัตองตอบเรื่องความพึงพอใจของ

บคุลากรและประสิทธภิาพของการพฒันาบุคลากร 

         2.1.8.5  ผลลัพธดานกระบวนการ  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องขอกําหนดตางๆเปนไปตาม

ขอกําหนดกระบวนการ 

      2.1.8.6  ผลลพัธดานนวัตกรรม  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจลกูคาเพิ่มขึ้น  สวน

แบงตลาดเพิ่มขึ้น  การลดตนทุนและลดความผิดพลาด 

2.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ  พบวา  

    1. การทําแบบไมเชื่อมโยงกนัเพราะวัฒนธรรมขององคการแบบไทยเปนแบบตางคนตาง

ทาํ ซึ่งเปนปญหาหลกัทกุองคการ อาทิ การทําเรื่องการตลาดไมไดสํารวจดวูา ลูกคามคีวามตองการ

อะไร 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 396

   2.  ผูบริหารสั่งการแตไมเขามามีสวนรวมซึ่งตองยอมรับวา การที่ผูบริหารเขาไปมีสวน

รวม  จะกระตุนพนกังานทุกระดบัเพราะผูบรหิารประพฤติเปนแบบอยางเขามารวมทํา จะทําใหทุก

คนตื่นตวั  หากผูบรหิารไมเขามามีสวนรวม  ทาํใหทกุคนทําไปเรื่อยๆ ยิ่งหากมกีารมอบหมายสงตอ  

จะเกิดคําถามวา  ใครเปนผูบริหารเรื่องดังกลาว   จะเห็นวา  ระบบตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจใหคะแนนหมวดผูนําสงูกวาหมวดอื่น 

  3.  การไมนําบทเรียนความผิดพลาดที่ผานมามาทบทวนกระบวนการที่เคยทาํวา มจีดุออน 

ตรงไหนเพื่อใหเปนการเรียนรูและเกิดการปรบัปรุงอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้  ไมไดคิดเปนขั้นเปน

ตอนหรือเปนระบบ 

   ขอเสนอแนะ 

   องคการที่ทําตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจหรือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

(TQA)  ผูนําตองรูเรื่องนีเ้ปนอยางด ีและตองมคีวามเขาใจในเรื่องนี้ทัง้หมด  แลวจดัการใหองคการ

มรีะบบที่สอดคลองกับ TQA  แตผูนําไมไดหมายถงึผูนําสูงสุดเพียงอยางเดียว  ทัง้นี้  ขึ้นอยูกับแต

ละองคการวา  จดัลาํดบัผูนําระดบัสงู  หมายถึง ระดับใดบางซึ่งแลวแตขนาดขององคการโดยผูนํา

ตองรูบทบาทหนาที่ของตนเองวา ผูนํามบีทบาทอะไร  จะเหน็วา  องคการที่มีผูนําจริงจังกับเรื่องนี้ 

ทุกคนจะทําตามหมด  ดังนั้น  ผูนําตองรวมประชุม   รวมคิดรวมทํา   รวมรับทราบและผลักดัน       

จะทาํใหทกุคนตื่นตวัเรงทําตามไปดวย 

 

ง. กลุมองคการที่ไดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) 

       1. กลุมองคการที่ไดรบัรางวลัคุณภาพแหงชาติ (TQA)  คนที ่1 และ 2 (ใหสัมภาษณ 

พรอมกนั) 

           1.1  การดําเนินการกอนไดรับรางวลัคุณภาพ 

      บริษัทไทยอครลิิค ไฟเบอร จํากัดกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาต ิ(TQA) เมื่อ ป พ.ศ.2545  และการนาํเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA)  มาใชไมไดเปด

ตาํราแลวทาํตามเกณฑนั้นๆ  แตเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยูใหสอดคลองกับ เกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติโดยบริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัดไดรางวัล Deming Prize ป คศ. 2001 (พ.ศ. 

2544)   

                ที่ผานมาปรากฏวา  เกณฑวิธีปฏิบัติที่ดีนั้น   บริษัทไทยอคริลิค  ไฟเบอร จํากัด

นํามาใชในองคการทุกอยาง อาทิ 5 ส. QC  TQM  ISO TQA IQRS จนเกิดปญหาตามมา คือ 

ผูรับผิดชอบทัง้หมดเกิดความสับสนปนกนัไปหมดวาอยูกลุมไหน   ทําใหเกิดแนวคิดขึ้นมาวาทํา

อยางไรจะใหเปนระบบของบริษัทเองเพื่องายตอการทําความเขาใจโดยการนําทุกระบบมารวมกัน
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ดวยการนําเกณฑขอกําหนดแตละระบบที่ เหมือนกันมาจัดกลุมเปนหมวดหมู   สุดทายจะได 

กระบวนการตางๆที่ทําจริงในบริษัทหรือองคประกอบทางธุรกิจ(Business  Element) จํานวน 14  

ประการ  คือ 1)ภาวะผูนํา และการวางแผนเชิงกลยุทธ    2)การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ

สื่อสารในองคกร   3)การบริหารลุกคาสัมพันธ   4)การบรหิารระบบคุณภาพ   5)การบริหารการ

บํารุงรักษาดวยตนเอง   6)การบริหารงานซอมบํารุง  7)การบริหารงานพัฒนาเครื่องจักร และ

ผลิตภัณฑ   8)การบริหารวัสดุคงคลัง   9)การบรหิารดานการเงิน  10)การตรวจประเมนิระบบ

บริหารคณุภาพ 11)การบรหิารสํานักงาน และสารสนเทศ  12)การบริหารความปลอดภยั สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม  13)การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  14)ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ และ

เกณฑเปรียบเทยีบ 

               เมื่อไดองคประกอบทางธุรกิจของบริษัทจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติ (TQA)อีกครัง้ วา  เกณฑขอไหนมชีองวางก็ดาํเนินการปรับหรอืปดชองวาง (GAP)  

นั้นเพราะขอกําหนดของ TQA  เปนขอกําหนดพื้นฐานที่ทุกองคการควรจะมี  หากตองการเปน

บริษัทชั้นนําตองทาํตามเกณฑดงักลาว 

         1.2  กระบวนการปรับปรุงพัฒนาในแตละหมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

จนกระทั่งไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ 

  1.2.1  การนําองคการโดยผูนําระดับสูง   บริษัทมีระบบการตรวจสอบ  ทบทวน 

ปรับปรงุ (Audit  Review  Improvement : ARI)  จะตรวจสอบกับเกณฑที่ควรจะมี  หากพบวา  จุด

ไหนเปนชองวาง จะทบทวนแลวทาํการปรบัปรงุเพื่อปดชองวางใหเปนไปตามขอกําหนด   การทํา

เชนนีไ้มไดเฉพาะแตหมวดผูนํา  แตทาํในทกุๆกระบวนการ  เราจะมี ARI  เปนตัวจับวา มีชองวาง

ตางจากขอกําหนดตรงไหน แลวปรบัปรงุทาํตามขอกําหนดโดย ARI  คอื ศพัทเกณฑ (Criterion)ตัว

หนึ่งที่มีอยูในเกณฑหลกัๆทกุตวัโดยทัง้ 14 องคประกอบทางธรุกิจ อาทิ  ผูนํา  ทรัพยากรบุคคลซึ่ง

ทุกหมวดมีการ ARI สอดแทรกอยูในทุกกระบวนการ นอกจากนี้ มีระบบการประเมินความพึง

พอใจของพนักงานทั้งระดบัปฏิบตัิการ และระดบัผูบริหารโดยใชหนวยงานภายนอกประเมนิผลให 

ซึ่งเกณฑประเมินผลมีการประเมนิผลภาวะผูนําครบทุกมิติ   อาทิ ประเมนิผลในมุมมองการนํา

วสิัยทัศนวา มปีระสิทธิภาพมากนอยแคไหน  และนาํองคการเปนอยางไร 

                      1.2.2  การวางแผน จะระบอุยางชดัเจนวา  อะไรคือ ผลลพัธ (Input) ของกระบวนการ

ระบผุูเกี่ยวของแตละกิจกรรมอยางชดัเจนโดยในตารางระบบงานจะกําหนดตัวชี้วัดแตละกิจกรรม

เปนลายลักษณอกัษร และเปนรูปธรรม  สาํหรับการวางแผนจะปดชองวาโดยมองหลายๆมุมมอง  

อาท ิ ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน  หากเปนปจจยัภายใน จะดูวา ผลประกอบการในปนั้นๆและ

คณุภาพที่ผลิตไดวา เปนอยางไร  สวนปจจัยภายนอกดวูา ตลาด / สถานการณของโลกเปนอยางไร 
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รวมทั้งชมุชนรอบขางบริษัทวา  จะตองดูแลอะไรบางซึ่งเปนการพยายามดูใหครบทุกมุมกอนจะ

วางแผนเชิงกลยุทธประจาํปนั้นๆออกมาใหเหน็เปนภาพกวางๆ 

           1.2.3  การมุงเนนลกูคา และตลาด  ทุกๆสิ้นปจะมีการสื่อสารแบงปนขอมูลให

พนกังานระดับบรหิารรบัทราบวา  ตอนนี้ตลาดเปนอยางไรเมื่อเทียบกับคูแขงเพื่อใหรูวาบรษิัทอยู

ตรงไหน  มีแผนจะเตบิโตไปทางไหน  จะทาํใหเหน็ภาพรวมของตลาดวา สถานการณการตลาดที่

ผานมาในปนั้นๆ เปนอยางไรเพื่อวางแผนในปตอไป 

          1.2.4  การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู  พบวา  กอนหนาที่จะทาํตามเกณฑ 

TQA นั้น  การจัดการความรูยังไมชัดเจนโดยกระจายกันและไมมีผูรับผิดชอบหรือทีมงานดูแล

โดยตรง  มีเพยีงแคสอดแทรกในรปูของกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน เชน การสงขอมลูตางๆที่

เปนขาวสารและอยูในตวัชีวั้ด (KPI) ซึ่งอยูในระบบ online  จงึถือวาเปนการ Sharing Session เมื่อมี

เกณฑตองทําใหไดตามเกณฑ   ทําใหเห็นภาพชัดขึ้น และบริหารจัดการความรูใหเปนรูปธรรม  

นอกจากนี้  การแบงปนขอมูลขาวสาร(Share  Information)งายๆโดยเริ่มจากประชุมในชวงเชา

เพราะการประชุมเปนการแบงปนขอมูลขาวสารในแตละระดบั  อาท ิระดบัผูบริหารประชุมเปนราย

เดือน  มีการทบทวนผลการปฏิบัตงิานทุกครึ่งปและมีการอบรมใหความรูตางๆตามแผนพัฒนา

บุคลากรรวมทั้ง QP  Presentation คือ การที่พนักงานนําผลงานของเขาที่ปรับปรุง(Improvement)  

มาแลกเปลี่ยนแบงปนการเรียนรู 

         1.2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ถึงแมวา พนกังานที่นี่เปนคนรุนหนุมสาว เมื่อมกีาร

ทาํงานตามเกณฑ  TQA  พนกังานรูสึกวา เปนภาระหนาที่เขาใจวาเปนทุกองคการ  แนวทางแกไข  

คือ  ตองใชเวลาและใหเปนสวนหนึ่งของงาน  เชน การตรวจสอบในแตละเรื่องใหกลายเปนภาค

บงัคับอยูในกระดาษทําการ(Work Sheet) ทําเปนประจําทุกวันเทากับเปนการสรางวัฒนธรรมการ

ทาํงาน  ถึงแมวา จะตองใชเวลาในการทําใหเปนสวนหนึ่งของงานก็ตาม  แตจะชวยลดการตอตาน

จากพนกังาน 

        1.2.6  การจัดการกระบวนการ กอนหนานัน้เมื่อมกีารพดูถึงการจัดการกระบวนการ  

(Process)  จะนึกถึงแตกระบวนการผลิตเพียงอยางเดียว  คือ ทําอยางไรจะใหการผลิตไดดีและได

ผลิตภณัฑด ี มีคณุภาพ  เมื่อนําเกณฑ TQA มาใชในบริษัทไดเปลี่ยนแนวคดิและมุมมองใหมโดย

มองทุกๆกระบวนการในองคการตัง้แตการสรรหาจนกลายเปน 14 องคประกอบทางธุรกิจ  ทําให

ไมไดเนนกระบวนการสุดทายของผลิตภัณฑ  แตมุงเนนกระบวนการกวาจะเปนผลิตภัณ ฑ คือ  

ทกุๆกระบวนการที่เกี่ยวของ ตัง้แตกระยวนการจดัซือ้ 

        1.2.7 การมุงเนนนวตักรรม  บริษัทใหความสาํคญัมานานแลว  แตไมมีเกณฑมาจับวา  

องคการตองมีนวัตกรรม  ปจจุบันนวตักรรมเปนหนึ่งใน  14 องคประกอบทางธุรกิจโดยมี TQI    
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(Total Quality Improvement) Committee ดูแลเรื่องนี้  เชน  ทําอยางไรจะลดการสูญเสียใน

กระบวนการผลิตใหไดมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตใหไดมากที่สดุ  แลวใน

สวนของนวัตกรรมจะมหีลกัเกณฑกาํหนดไวในโครงการ(Project)โดยแตละโครงการจําแนกเปน 

กลุม  A B และ C   เชน  A Category เปนโครงการที่เปนการใชนวัตกรรมที่มีการแกไขปญหา  มี

การใชเครื่องมือทนัสมยั และมคีวามซับซอนในการแกไขปญหาเปนประเภทวธิีการ(Methodology)  

มคีวามคิดกาวหนา  ทีมงานที่ทําเปนระดับบริหารและใชงบประมาณการลงทุนคอนขางสูง สวน

กลุม  B  Category เปนโครงการระดับแผนกและโครงการไมใหญเทากลุม A Category โดยสามารถ

แกไขไดเองในระดบัแผนกและมีสมาชิกทมีงานแบบขามสายงาน(Cross Functional  Team)มาชวย

ไดและมตีนทนุการลงทนุไมสูงมากนกั  สําหรับกลุม C  Category เปนเรื่องเลก็ๆที่พนกังานสามารถ

แกไขไดดวยตนเอง 

        1.2.8 ผลลัพธทางธรุกิจ  มตีัวชี้วัดครอบคลุมปจจัยการดําเนินงานดานตางๆ 7 ตัว คือ 

QCDIPSM ไดแก ดานคุณภาพ (Quality) เนนดูจากปริมาณของเสีย   ดานตนทุน(Cost)เนนดูจาก

ตนทนุการผลิต ดานการสงมอบ (Delivery)เนนดูจากการขนสงตรงเวลาไหม อาทิ มีเปาหมายวา 

จะตองมากกวา 99.5 %  ดานนวัตกรรม (Innovation) เนนดูจากจํานวนโครงการ(Project)ที่ปฏิบัติ

จรงิ (Implement)  ดานการเพิ่มผลผลิต(Productivity)เนนดูจากการจองสินคา(Product)วามีจํานวน

ปริมาณมากนอยแคไหน   ดานความปลอดภัย(Safety)และขวัญกําลังใจ(Morale) ทั้งนี้ ตัวชี้วัด 

QCDIPSM จะกระจายเปาหมายตามกรอบตวัชีว้ดัดงักลาวจากระดบัองคกรไปสูระดบัลางในแนวดิ่ง

ตามโครงสรางขององคการและกระจายเปนเปาหมายในแนวราบตามองคประกอบทางธุรกิจ 

จาํนวน 14 องคประกอบ 

1.3 หลงัจากไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA) แลว  เมื่อเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

ขององคการในชวงกอน และหลังไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA)    

       ที่ผานมา ผลลัพธทางธุรกิจมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใชตัวชี้วัดหลกั  QCDIPSM  

แตในชวงนี้ผลลพัธทางธรุกิจอาจคอนขางไมตอเนื่องเพราะมีสถานการณวกิฤตซับไพรมจงึตองแขง

กับตัวเองเพื่อใหมีการเพิ่มผลผลิตสูง ปจจุบันมี 5 สายงานการผลิต มีจํานวนพนักงานไมเพิ่มขึ้น 

ผลลัพธทางธรุกิจขณะนี้ยงัด ี แตบริษัทตองทํางานหนกักวาเดมิเพื่อใหผลลพัธทางธรุกิจดยีิ่งขึน้ 

              1.4 ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ ไดแก ภาวะผูนําและทีมงานที่เขมแข็งรวมทัง้

การปลูกฝงวฒันธรรมการทํางานเพราะถาไมมทีมีงานคอยทํางานใหโอกาสความสาํเรจ็คอนขางยาก   

สิ่งที่ผูบรหิารระดบัสงู คอื การปลกูฝงวฒันธรรมการทํางานใหมีอยูในพนกังาน คอื “เราทําได (We  

can do)” 
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1.5  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึง่ทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความ 

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

          1.5.1  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ผูนําระดับสูงเปนผูขับเคลื่อนทุกอยาง  หากผูนํา

ระดบัสงูไมมคีวามมุงมั่น(Commitment)วา ตองทาํ ตองได  ยอมไมสําเร็จ  หากผูนําระดบัสงูมคีวาม

มุงมั่นจะเปนตัวบีบคัน้วา องคการตองไปตามผูนําระดบัสงูสั่ง  แลวผูนําระดบัสูงตองเปนตนแบบที่

ด ี ไมใชสั่ง  แลวใหพนกังานไปดาํเนินการกันเอง  อยางนีเ้รยีกวา  สั่งแลว  แตจะไมสาํเรจ็ 

         สําหรับการสื่อสารทกุระดบัจะเปนสวนหนึ่งของการถายทอดวสิัยทัศนเรียกวา การ

ประชุม Communication Sessionในแตละปเพื่อสื่อส ารถึงพนักงานใหไดมากที่สุด  คือ100%    

สําหรับการประชุม Communication Session จะสื่อสารสถานการณทางธุรกิจวา  เปนอยางไร        

ทศิทางการเตบิโตไปทางไหน วสิัยทัศนคอือะไร แลวพนกังานตองทาํอยางไรเพื่อใหบรรลวิุสยัทศัน

ไปดวยกนั  เปาหมายของการประชุม Communication Session  ทาํปละ 2 ครัง้โดยผูนําระดบัสูงเปน

ผูสื่อสารหรือบางครั้งผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยเปนผูสื่อสารแทน    แตหากเปนการสื่อสาร

เกี่ยวกบั  Strategic  Planning  Session จะประชุมพนกังานระดบัผูบริหารขึ้นไป 

        สวนความรับผิดชอบตอสังคมนั้น บริษัททํามานานแลวโดยกําหนดใหมีกิจกรรม

รวมกับชุมชน  ทกุวันนีย้ังคงดําเนินกิจกรรมเดมิอยางตอเนื่อง และไดมีการเสริมเพิ่มเรื่องศูนยการ

เรียนรูเขามาดวยภายใตการนาํของบริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัดโดยสรางศูนยการเรียนรูแบบ 

ไมหวงัสิ่งตอบแทนรวมกับกรมพฒันาฝมอืแรงงานดวยสอนอาชีพใหแกคนที่ไมมีงานทํา  คนขาด

โอกาส คนที่อยูในชมุชนหรอืคนที่ตองการอาชีพเสริม นอกจากนี้  มีกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน  

เชน  การสอนภาษาองักฤษ  การทําความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในวาระโอกาสตางๆ อาทิ  วัน

สิ่งแวดลอมโลก  วันสําคัญทางศาสนาและวันสงกรานต  จะเห็นไดวา  การทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมใหผลทางออมตอบริษัทเพราะการทาํกิจกรรมในชุมชนรอบขางเหมอืนการถอย

ทถีอยอาศัยกันและกันในการอยูรวมกัน  ทาํใหพดูคยุกนังายขึน้  นอกจากนี ้ การทํางานของบริษัท 

อาทิ  การผลิตใยสังเคราะห จะมีของเสียที่ทําลายสิ่งแวดลอมโดยบรษิัทไมตั้งใจนั้น  บริษัทให

ความสาํคญัและมีวธิีการจดัการของเสียหรอืกระบวนการจดัการโดยทําการรีไซเคลิ 100 %ดวยการ

ละลายแลวนํามาทําใหมไดหมด  หากเปนของเสียอันตรายและไมสามารถนาํกลับมาทําใหมไดจริง  

จะดาํเนินการแยกขยะสงแกไปพืน้ที่ขางนอกโดยใหบุคคลที ่3 เปนผูดาํเนินการให 

     1.5.2  การวางแผน  ใชเครื่องมือเขามาชวยเรียกวา X - matrix ซึ่งแสดงความสัมพันธ

ระหวางแผนปฏบิัตกิารกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธประจําปของผูนําระดับสูงซึ่ง X - matrix เปน

การแปลงวตัถุประสงคเชิงกลยทุธไปสูการปฏิบัตโิดยเปนแนวคิดที่มาจากญี่ปุนเพื่อวิเคราะหแกไข

ปญหาการถายทอดกลยทุธไปสูพนกังานระดบัปฏบิัตกิาร  ทาํใหแผนเชิงกลยทุธมแีนวทางและการ
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นําไปปฏิบัตทิี่มุง ไปในทศิทางเดยีวกัน(Alignment)ซึ่งในแตละปจะมีวัตถุประสงค เพียง 4-5 ขอ

หลกัๆเทานัน้(ผูนําระดบัสงูกําหนดวตัถปุระสงคเชิงกลยุทธเพยีง 4-5 ขอหลกัๆ)และจะถายทอดลง

มาระดับต่ํา(ระดับฝาย) จะกําหนดวัตถุประสงคของระดับฝายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง       

กลยุทธของผูนําระดับสูงโดยกาํหนดแผนปฏิบัตกิารเพื่อใหบรรลุวัตถุประส งคของระดับฝาย  

จากนั้นแผนปฏิบัตกิารจะถูกสงไปที่แตละแผนก และแตละแผนกจะหาโครงการปรับปรุง 

(Improvement Project)ที่จะสอ ดคลองแผนปฏิบัตกิารของระดับฝาย เพื่อใหบรรลุตามนั้น  

นอกจากนี้  มกีารวางแผน 5 ปและมีการทบทวนทุกป   

     1.5.3 การมุงเนนลูกคาและตลาด  บรษิัทมีสวนงานCustomer Technical Service คือ 

ใหบริการลูกคาถึงลูกคาซึ่งเปนแนวคิดที่โดนใจลกูคามากเพราะคานิยมหนึง่ในองคประกอบางธรุกจิ

ของบรษิทั คอื ลกูคาเปนจุดศูนยรวมของทุกสิ่งที่เราทํา 

             บรกิารลูกคาถงึลูกคา  เปนการใหบริการลูกคา แลวตามไปใหคาํแนะนาํใหแกลกูคา

ของลูกคาอีกตอหนึ่งซึ่งเปนบรกิารเสริมรูปแบบหนึ่งโดยเมื่อสินคาไปถึงมือของลู กคาของลูกคา

แลวเปนอยางไร  หากลูกคาของลูกคามีปญหา จะยอนกลับมา ลูกคามีปญหาอะไร  แลวบริษัทมี

ปญหาอะไร  ถือวาเปนเอกลักษณ (Unique) สําหรับองคการ   สําหรับการบริการ จาํแนกเปน 1)การ

บริการลูกคาแบบสนองความตองการของลูกคา คอื  การใหบริการบนหลกัการที่วาลกูคาขออะไรมา   

ก็ผลิตตามที่ลกูคาตองการ   2)การใหบริการแบบเหนอืความคาดหวัง  คือ การดูวาปจจุบันตลาดจะ

เติบโตไปทางไหน  บริษัทในฐานะผูผลิต  จะนําเสนออะไรใหแกลูกคา  จะเหน็ไดวา  การใหบรกิาร

ของบริษัทมี  2 มุมมอง คือ  มุมมองที่ลูกคาตองการ และมุมที่เขายังไมไดรองขอ  แตจะเปน

ผลประโยชนที่ด ี ถาบริษัทใหบรกิารเหนอืความคาดหวงัเพื่อนําไปสูการสรางความแขง็แกรงใหแก

ธุรกิจของลูกคา และใหลกูคาเตบิโตไปพรอมกบับรษิัท ซึ่งเปนจดุเดนของบรษิทัในการมุงเนนลกูคา 

 1.5.4  การวัด การวเิคราะหและการจัดการความรู พบวา เมื่อตวัชีว้ดัตามกรอบตัวชี้วัด 

หลกั QCDIPSM ทีช่ดัเจน  จะทําใหเหน็การเชื่อมโยง(linkage)ของบรษิทัลงมาจนถงึระดบัพนกังาน  

ดังนั้น  การสงผานขอมูล อยางเปนระบบจึงทําใหเห็นอยางชัดเจนเพราะการมีตัวชี้วัด  คือ การ

กําหนดเปาหมายใหไดแลวทาํไปสูเปาหมาย 

               หากตัวชี้ วัดระดับองคการไมเปนรูปเปนราง  จะทําใหการสงตอไป ถึงระดับ    

ผูปฏิบตังิานไมไดและจะไมเหน็ความสอดคลองกนั  ดงันัน้ จะตองเหน็จากระดบับนกอน (Top 

Down)  หากเปนตัวชี้วัดระดบัลางขึ้นมา(Bottom Up)จะมาจากการกาํหนดกิจกรรมที่มีสวนรวม 

             สาํหรับการดึงความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน(Tacit Knowledge)เมื่อพนักงาน

เกษียณเพื่อสงตอจากรุนสูรุน  บริษัทใชวิธกีารมีตวัตายตวัแทนโดยจะมแีผนกอนจะเกษยีณวา จะให

มกีารสงมอบงานตอเหมอืนกับเปนการฝกพนกังานที่จะมาแทนที่พนักงานที่จะเกษียณอายุซึ่งเปน
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การเตรียมความพรอมดวยการสอนงานและสนบัสนุนการทํางานเปนทีม  ในขณะเดยีวกนั  บริษัทมี

การวางแผนอัตรากาํลังคนในอนาคตโดยมีการทําแผนวาปจจบุนั  พนกังานที่อยูเพียงพอในอกี 1 ป  

และ 5 ปขางหนาหรือไมรวมทัง้พนกังานจะไปอยูที่ไหนบาง 

                    1.5.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ใหความสาํคญัตอความเปนอยูของพนักงานโดยดแูล

พนักงานฉันทพี่นอง   มีบานพักพนักงาน และผูบรหิารรวมกันอยูดวยกนัเพื่อใ หพนักงานดีขึ้น         

มหีลกัสูตรการฝกอบรมในแตละหวัขอ  อาท ิ หลกัสูตรพฒันาการเปนผูนําของผูบริหารตัง้แตระดบั

ตน กลาง สูงและผูนําตองเปนตวัแบบที่ดจีงึมีการระบุเรื่องจรยิธรรมไวในหลกัสูตรการอบรมและมี  

e-learning ของเครอืบริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร จาํกัดโดยมีหลักสูตรใหพนักงานตนใดก็ไดเขาไป

เรียนโดยมหีลายหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรที่กําหนดเปน KPI ของพนกังานระดับผูบริหารทุกคน   

นอกจากนี้   สรางวัฒนธรรมความเปนกันเองโดยสามารถเขาพบผูนําระดับสูงไดงายเพราะไมมี

ความเจายศ  เจาอยางและไมมีพธิีตรอง 

   1.5.6  การจัดการกระบวนการ  การจดัการใหพนกังานรูสึกวา กระบวนการเปนสวน 

หนึ่งของการทํางานโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา  Scorecard เพื่อติดตามดูแลการมีสวนรวมของ

พนกังานซึ่งสงผลการประเมนิประจําปของพนักงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ  

online ขอมูลเชื่อมโยงใหเหน็ชัดเจนโดยบรษิัทมีทีมงานพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน

คนในบริษทัมใิชคนนอกเพราะบริษัทรับคนที่จบตรงมาทางดานนีเ้พื่อใหมาทาํงานในเรื่องดงักลาว 

       1.5.7  การมุงเนนนวตักรรม  เนื่องจากการปรบัปรุงหรือปรับปรงุทลีะเล็กทีละนอยไม

สามารถทําใหองคการอยูอยางยั่งยนืได  แตตองมีนวัตกรรมใหมๆ  ดงันัน้ จึงมีวธิีการสนับสนุนใน

เรื่องดังกลาวโดยจําแนก  1)กําหนดหลกัเกณฑประเภทนวัตกรรมอยางชัดเจน เปนกลุม A Category  

B  Category และ C  Category   2)กาํหนดใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการปรับปรงุเพราะกําหนด 

KPI committee    3)มกีารใหรางวลั โดยรางวัลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ตอบแทนโดยตรงในแต

ละปมกีารนาํเสนอผลงานโดยใหรางวัลเปนเงินซึ่งมีจํานวนไมมากนักเพราะองคการไมเนนเรื่องนี้  

แตเนนเรื่องความภูมใิจ  แตสําหรับพนักงานอาจจะมองเรื่องรางวัล  หากเปนระดับหัวหนาไมได

มองเรื่องรางวัล  แตมองผลสําเร็จหรือผลการทํางานวา เปนความภาคภูมิใจวากําหนดเรื่องแลวทาํได  

ผลลัพธคอนขางดี แลวนํามาถายทอดเปนสิ่งที่ไดมากกวา    ทําใหคนภูมใิจแลวตองการถายทอด

มากกวาการไดรับเงินรางวัลอยางเดยีวและผลที่ตามมา คอื องคการไดผลประโยชนบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการได 

จะเห็นไดวา   การที่องคการสูความเลิศ  คอื การมีระบบโดยภาวะผูนําสําคัญมากเพราะทํา

ใหองคการเตบิโต  สําหรับนวตักรรมนัน้เปนสวนหนึ่งที่ทาํใหองคการเตบิโตอยางยั่งยืน 
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1.6 หลงัจากไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA)  แลว  เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ขององคการในชวงกอน  และหลังไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA) ผลลัพธทางธุรกิจของ

องคการของทานมีลกัษณะเปนอยางไรเพราะสวนใหญคนเชื่อวา เมื่อนํา TQA มาใชในองคการแลว 

ผลการดําเนินงานขององคกรจะดขีึน้ 

      เปนความจรงิวา ผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น เมื่อพจิารณาตัวชี้วัดในแตละดาน 

ไดแก 

        1.6.1   ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบริการ  วดัเรื่องปริมาณของเสีย /ปริมาณผลิตภัณฑ  

A  Grade ที่ผลิตได(การไดผลิตภณัฑ  A Grade ขึ้นอยูกับกระบวนการนวัตกรรม)            

                     1.6.2  ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา   วดัเรื่องขอรองเรียนและความพงึพอใจของลกูคา             

       1.6.3  ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  วัดเรื่องความรบัผิดชอบโดยดูเรื่องความเกง

วา สามารถรับผิดชอบงานไดมากขึ้นไหม  เชน หากเปนชางแลวรูงานคนอื่นดวย   ทําใหทํางานได

หลายดาน  แสดงวา  มกีารทาํงานขามสายงาน(Cross  Functional Team)โดยบริษัททําคอนขางมาก

ดวยการสอดแทรกในทกุๆแตละกลุม Categoryโดยเฉพาะกลุม A  Category เพราะใชทีมเดียวหรือ

แผนกเดียว ยอมทําไมได จึงตองการทํางานขามสายงานซึ่งมาจากหลายๆสวนงาน สวนกลุม  B  

Categoryไมสามารถทําคนเดยีวไดในบางกระบวนการจึงตองมทีมีงานหรอืสมาชิกอื่นเขามาชวยทํา

ดวยกัน  สวนกลุม  C  Category ทาํเองโดยไมตองมกีารทํางานขามสายงาน             

         1.6.4  ผลลัพธดานกระบวนการ วดัเรื่องเครื่องจกัรหยุดและขัดของ (Break Down)ซึ่ง

การกําหนดจะดูจากขอมูลในอดีตยอนหลังแลวนํามากําหนดหาคาเฉลี่ย  แตจะเอาตัวที่สุดมาเปน    

ตวัเทียบเคยีง(Benchmark) ทัง้นี ้ หากทาํงานไมไดตามเปาหมาย จะมผีลตอประเมนิผลของพนักงาน 

      1.6.5  ผลลัพธดานนวตักรรม  วัดเรื่องภาพรวมขององคกร เชน ดูเรื่องการเพิ่มการมี

สวนรวมพนักงาน  ขอรองเรียนของลูกคา  % ของการอบรมในเรื่องจํานวนชั่วโมงอบรมและ

จาํนวนการใชสาธารณปูโภค 

1.7  ปญหาอปุสรรคที ่พบในขณะที่ทําเรื่อง TQA 

        1.7.1 ความเขาใจในแตละกระบวนการและหลักเกณฑของ TQA  ตองใชเวลาและตอง

สื่อสารทําความเขาใจในแตละหลักเกณฑวาหมายถึงอะไร และตองทําอยางไรไมวาจะเปนการ

อบรมหรอืปฏบิตัิจริงเพราะจะชวยใหปญหาที่มอียูคอยๆแกไขได 

         1.7.2  การถายทอดความรูในการทํางานขามสายงาน  ถึงแมวา การทํางานขามสาย

งาน  มีจุดดเีรื่องหนึ่ง คอื การพัฒนาบุคลากรใหทาํงานไดหลายๆดาน แตพบปญหา คือ คนทํางาน

ชํานาญอีกดานหนึ่งแลวไปรบังานเพิ่มเตมิขึน้มา  จะตองใชเวลาในการทาํความเขาใจและทําใหไดด ี 

หากใหเปนเรื่องพืน้ฐานจะทําไดเลย   ทัง้นี ้ เปาหมายที่แทจรงิของการทํางานแบบขามสายงาน คือ 
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การทํางานเปนทีม  หากทกุคนเขาใจเรื่องนี ้ จะไมมคีาํวา นั่นของเธอ ของฉัน พบกับใครก็ไมกลัว   

ดังนั้น  องคการในอนาคต   คนตองมีความเปนผูที่มีทักษะ แบบหลากหลาย(Multi Skill 

Management)ในลกัษณะเปนGeneralistมากกวาการเปนผูที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(Specialist)  

แทนเพื่อใหสามารถดาํเนินการทุกอยางเบด็เสร็จและเกิดความยืดหยุนในการทํางานมากขึ้นซึ่งจะ

สนับสนุนใหองคการเปนเลิศ 

      แนวทางแกไข 

1. สื่อสารอธิบายใหพนกังานทกุคนใหมคีวามเขาใจ   

2. เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  ยอมมีโอกาสโดยตองพลิกวกิฤตใหเปนโอกาสใหไดมาก 

ที่สุดดวยการเปนตวัเรงใหปรับปรงุและมีนวตักรรมเพื่อหาทางออก และเปนทางรอดใหแกองคการ

และตนเอง 

2. กลุมองคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA)  คนที่ 3 

     2.1  ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ 

             1.  ผูนําระดบัสงูตองเหน็ชอบและผลักดนัเรื่องนีว้า  TQA  มาชวยในการบรหิาร 

จดัการองคการโดยผูนําระดบัสงูกําหนดเปนนโยบายออกมา  สิ่งที่ยาก คือ การใชเครื่องมือบริหาร

จดัการของบริษัท ปตท.จาํกัด  (มหาชน) มีเครื่องมอืบริหารจัดการทุกอยางเพราะเครื่องมือบริหาร

จดัการใหมๆ  จะนํามาใชหมด 

             2.  ทมีผูบริหารตองเห็นดวยกับแนวคิดเรื่อง TQA เพราะเรื่องความสอดคลองกัน 

(Alignment)ใน TQA เปนเรื่องสําคัญ  สําหรบับรษิทั ปตท.จาํกัด  (มหาชน)  มีความเชื่อในคนของ

องคการเรื่องความเกง   อดทน  นอกจากนี้ อายุโดยเฉลี่ยของคนในองคการอยูระหวางประมาณ      

30 - 40 ปและอายผุูบริหารอยูระหวางประมาณ 40 - 50 ป  

  3.  เนื่องจากความยากในเรื่องการผลักดันใหพนักงานทําโดยเฉพาะพนกังานใน

ระดบัลางบางครัง้พนกังานอาจจะไมเขาใจ คงจะเหมือนกนัทุกองคการ ดังนั้น จะตองสื่อสารลงสู

ระดบัลางเพื่อใหเหน็วา  การทําเรื่องนีจ้ะมีผลดตีอพนกังานและองคการ 

  4. ทัศนคติหรือเจตคติ(Mindset) ของคนในองคการเปนเรื่องสําคัญ คอื  คนใน

องคการตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง(Change)และตองพรอมที่จะปรับตัวซึ่งบรษิัท ปตท.จํากัด  

(มหาชน) เปนองคการที่มีปรับตัวอยูตลอดเวลา   หากเปนองคการนิ่งๆ  และไมเคยเปลี่ยนแปลง     

เมื่อใหทาํอะไร  พนกังานจะไมทําและไมวา  แตจะตอตาน 
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       2.2   แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสู

ความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

            2.2.1 การนําองคการรัฐวสิาหกิจ   เนื่องจากผูนําระดับสูงมีความสําคัญของการทํา 

TQA โดยทาํหนาทีเ่ปนผูสนับสนุนมากกวาการเปนผูทําเอง และการมผีูรับผิดชอบ(Owner)ในแตละ

หมวดเปนผูดแูลเปนหวัใจสาํคัญอีกประการหนึ่ง  ผูนําระดับสูงตองสื่อสารใหเกิดความเขาใจให

ตรงกัน  จะเห็นไดวา  การนําองคการโดยผูนําระดับสูงเปนเรื่องสําคัญ คือ มีการสื่อสาร การวาง

ทศิทางและมกีารวางโปรแกรมวา ผูนําทกุระดบัจะสื่อสารอยางไรและเรื่องอะไรโดยการสื่อสารจะ

สื่อสารลงมาเปนระดับเพื่อใหพนักงานจนถึงระดับลางไดรับขาวสารจากผูบริหารโดยตรงปละ        

2 ครัง้เพราะผูนําระดบัสงูสื่อสารแลวมพีลังตอพนกังาน   สําหรับการสื่อสารใหความสําคัญตอการ

สื่อสารภายในใหคนในองคการมีความเขาใจกอน  จึงจะทาํใหการสื่อสารภายนอกใหมีความเขาใจ

ได   ทัง้นี ้ สิ่งสําคญัของการสื่อสาร คอื การ ใหขอเทจ็จรงิใหหมดเพื่อลดปญหาการไมเขาใจหรือได

ขอมลูไมครบถวน 

            2.2.2  การวางแผนวิสาหกิจ   การเชื่อมโยงทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวตางเปน

แผนเดยีวกนัโดยแผนกลยทุธตองแผนระยะยาววา 5 ป  10 ป 20 ป ขางหนา  ธุรกิจองคการจะวาง

ตาํแหนงองคการอยางไร  จะทําธุรกิจอะไร  พอเห็นภาพนั้น แผนระยะสั้นก็พยายามเบนใหไปสู

แผนระยะยาว จึงบอกวา ทัง้แผนระยะสั้นและระยะยาวตางเปนแผนเดียวกันเพียงแตแผนระยะสั้น

เหน็ภาพชัดเจนและเปนภาพแผนปฏิบัตกิาร (Action  Plan) 

 2.2.3  การมุงเนนลกูคา และตลาดมกีารจาํแนกลูกคาเปนรายหนวยธุรกิจ (Business    

Unit)และมีการบริหารลูกคาสัมพันธโดยมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเปนศูนยบริการลูกคา  

รวมทัง้มกีารใชเสียงลูกคามาปรบัปรงุงานโดยเก็บขอมูลจากการใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจแลวนํา

ขอมูลเสนอใหผูบริหารระดับสูงประชุมพจิารณาโดยผูนําเสนอเรื่องดังกลาวตองนําเสนอแผน

ปรับปรุง(Improvement   Plan)ดวยเพื่อผูบริหารระดับสูงใหคาํแนะนําเปนจุดที่ทําใหบริษัทปตท.

จํากดั (มหาชน) ตางจากที่อื่น หากนําเสนอแตประเด็นขึ้นมาโดยไมมีแผนปรับปรุง จะโดนตําหนิ

เพราะอยูหนางานตองรูเรื่องดทีี่สุด   

           สําหรับการทํางานใหมีมาตรฐานการใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกันตองเปน

บริการเดยีวกัน  หากผลิตภณัฑและบริการไมเหมือนกัน การพูดถึงเรื่องมาตรฐานเดียวกนัจึงเปน

เรื่องยากเพราะแตละหนวยธุรกิจ(Business Unit)มีมาตรฐานของตนเอง  ทําใหมีนิยามมาตรฐาน   

ไมเหมือนกนั 

 2.2.4  การวดั การวเิคราะห และการจดัการความรู ใชระบบสารสนเทศเก็บขอมูล

เปนรายหนวยธรุกิจและรวมเปนภาพใหญเพื่อนําเสนอตอไป  ทัง้นี ้ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ใช 
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e-mail เปนเครื่องมือในการสงงานแทนการใชกระดาษบันทึกและตั้งบรษิัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information  Communication  Technology : ICT)เปนบรษิทัลกูหรอืบรษิัทในเครือจงึ

ทาํใหบริษัท ปตท.จํากดั  (มหาชน)  มีความเชี่ยวชาญในเรือ่ง ICT เปนอยางด ี 

 สําหรับการจัดการความรู(Knowledge  Management : KM)นั้นเนื่องจากบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน)เตบิโตเร็วและมีองคความรูมาก จึงตองจัดระบบ KM ซึ่งเปน Software 

เชื่อมโยงกบั ระบบ ICT (เปน Hardware)โดยหวัใจหลกัของ KM เปนเรื่องดงึความรูที่เปนความรูที่

อยูในตวัตน(Tacit Knowledge)ออกมาใหเปนความรูเดนชัด(Explicit Knowledge)เปนความรูที่เปน

เหตุเปนผลในรูปแบบลายลักษณอกัษรเพราะเปนความรูที่อยูบนเนื้องานโดยแตละหนวยธุรกิจหา

ผูเชี่ยวชาญดงึความรูเปนเรื่องๆ  แตตองดกูอนวา  เรื่องใดเปนเรื่องสําคัญตอธุรกิจขององคการ  แลว

ดงึความรูมาจดัหมวดหมู   ขณะนี้กําลังดําเนินการเพราะงานทุกอยางไมมีเสร็จสมบูรณตองมีการ

สรางตลอดเวลาเพราะบรษิทั ปตท.จาํกัด(มหาชน) มขีนาดใหญ จงึตองพฒันาปรับปรงุอยางตอเนื่อง

โดยตองมคีวามเขาใจกอนวา  สภาพปจจุบัน (As is) คืออะไรและตองการจะเปนอะไร แลวจะทํา

อยางไร   สิ่งเหลานี้  คือ  เสนทางกลยุทธ(Strategic  Roadmap)นอกจากนี้ ความรูที่อยูในตัวตน 

(Tacit Knowledge)ที่อยูในตวัพนกังานขอเกษียณอายกุอนกาํหนดนั้น  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  

จะจางใหเปนที่ปรึกษา   แตบริษัท ปตท.จาํกดั(มหาชน)ไมใหพนักงานขอเกษียณอายุกอนกําหนด

งายๆโดยจะมหีลกัเกณฑกําหนดไว  อาท ิ การมีปญหาเรื่องสุขภาพ 

         2.2.5 การมุงเ นนทรัพยากรบุคคล ตองคนหากอนวา ขีดความสามารถหลัก                    

(Competency) ขององคการ คืออะไรเพราะขีดความสามารถหลักบางตัวตองติดตัวมาตั้งแตเกิด   

(Born to be)โดยสรางไมได  อาท ิ การเปนคนกระตือรือรนและคนขวนขวาย  พวกนี้จะเกงไดดวย

การการฝกปฏบิตัิงานในหนาที ่(on the Job Training)ซึ่งเปนการพัฒนาเพื่อปดชองวาง(Gap)  หาก

บางอยางปดไมได กใ็ชวิธกีารโยกยายเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยตองดูตัง้แตรับสมัครเขามา  

หากรับสมัครเขามาอยางผิดพลาด จะพัฒนาอยางไรก็ไมมีประโยชน  ทําใหองคการเสียคาใชจาย

โดยใชเหตุ   นอกจากนี้  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)มีโปรแกรมวา พนักงานจะไปอยูทํางานใน

สวนไหน หวัหนางานระดบัฝายจะดแูลเรือ่งนีค้วบคูกับฝายทรัพยากรมนุษย เพราะหวัหนางานเปน

ผูรูจกัตวับคุคลมากที่สุดโดยบริษัท ปตท.จาํกัด(มหาชน)จะคดัคนกลุมหนึ่งที่มศีกัยภาพเปนถงึระดบั

ฝายได    แลวดแูตละคนวาจะตองพัฒนาอะไร มีจุดแข็งอยางไรและจุดตองปรับปรุงอะไรแลวหา

ผูบริหารที่สูงกวา 1-2 ระดบัซึ่งมใิชผูบังคบับญัชาสายงานโดยตรงดแูลเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหรูรอบดาน

ขึ้นซึ่งเปนการถายทอดความรูจากรุนสูรุน สวนการพัฒนาทักษะใหมนั้น  จะมแีผนพฒันารายบุคคล  

ปหนึ่งลงทุนในเรื่องนี้โดยกําหนดเปนสัดสวนทั้งการอบรมสัมมนาทั่วไป และการอบรม

เฉพาะเจาะจง อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ  ภาวะโลกรอนเปนความรูซึ่งตองไขวควาองค
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ความรูอะไรมาสนบัสนุนเพื่อเตรียมความพรอมขององคการ  ทัง้นี้  การกําหนดประเด็นการอบรม

จะเปนของผูบริหารวา  ในแตละป จะอบรมเรื่องอะไร สําหรับพนักงาน จะเปนเรื่องทั่วไปโดย

จาํแนกวาในแตละระดับตองผานหลกัสูตรอะไรบาง          

 บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) ทาํเรื่องความกาวหนาในสายอาชีพ แตเปนเรื่องยาก

เพราะเปนเรื่องสําคญัที่ทกุคนตองการรู  ขณะน้ีทําเปนกลุมอาชีพโดยทํากลุมคนที่มีศกัยภาพกอน 

แลวทยอยทาํจนทั่วทัง้องคกรเพราะธรุกิจยังไมนิ่ง และเทคโนโลยีมาเร็ว ทาํใหเกิดความลาสมัยเร็ว

ขึ้น เพราะเมื่อเปลี่ยนใหม  จะตองเรยีนรู  จึงตองปรบัปรงุ (Improvement)ตลอดเวลาเพื่อใหองคการ

ดขีึ้นเรื่อยๆ 

            สวนสหภาพแรงงานของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ไมไดตอตานการเปลี่ยนแปลง

ที่จะทาํเรื่อง TQA เพราะไดสื่อสารวาทาํแลวองคการดี  พนกังานทกุคนไดดี สหภาพแรงงานดีดวย   

หากองคการแย  พนกังานก็แยดวย 

                    2.2.6     การจดัการกระบวนการ ตองนิยามการจัดการกระบวนการ คือ กระบวนการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ  ที่สอดประสานเปนระบบการทํางาน(Work System)โดยทุกงานตอง

ระบจุดุสาํคญั(Critical Point)เพื่อใชติดตามเปนตัวชี้วัด (KPI) ที่ตองตดิตามเปนรายเดอืน 

      2.2.7 การมุงเนนนวัตกรรม   จริงๆแลวนวัตกรรมมาจากเรื่องกระบวนการคิดและ

กระบวนการทํางาน   สําหรับงานรายงานเปนนวัตกรรมไดโดยเปลี่ยนรูปแบบเปนการสงรายงาน

แบบ clipและสงเขามือถือเปนนวัตกรรมได  การายงานเปน e-mailโดยไมรอบันทึกเปนกระดาษ  

อาท ิ การสั่งซือ้น้าํมนัผานโทรศัพทมือถือ  โดยไมตองไปหาลูกคาแลวใหลกูคาลงชื่อซื้อเพียงแค

ลูกคาโทรเขามาไดเลย   จะเหน็ไดวา  การทาํแลวเกิดความประหยดัเวลา ประหยัดตนทุน ประหยัด

แรงงานแลวใหผลที่ดกีวาเดิม คอื นวัตกรรม  ดงันัน้  นวัตกรรม คอื กระบวนการทํางานจนถงึสงให

เปนผลิตภัณฑและบรกิาร 

       การสงเสริมนวัตกรรมในบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)นํามาใชเปนเกณฑคัดเลือก

พนกังานดเีดนโดยกาํหนดใหนวตักรรมเปนขีดความสามารถหนึ่งที่พนักงานจะตองมีนวัตกรรม คอื 

การขวนขวายเรยีนรูตลอดเวลาและการใฝรูซึ่งตองเปนพืน้ฐานเบือ้งตนเปนตวัเชื่อมกอนหากไมใฝรู 

จะไมมทีางที่จะมนีวตักรรมได  อาท ิ เวลาไปดงูานตางประเทศ ตองสามารถมองยอนกลบัมายงัเนือ้

งานที่ตนรับผิดชอบไดวา   จะสามารถนําอะไรมาปรับปรุงการทํางานไดอยางไร  ตัวอยางเคยไป

ศึกษาดงูานตางประเทศทีบ่ริษัทเชฟรอน พบปายตดิประกาศวา  เวลาประชมุตองตรงเวลาและหลัง

การประชมุตองรูวา ใครทาํอะไร            
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2.3 หลงัจากไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA) แลว  เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ขององคการในชวงกอน และหลังไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA)  ผลลัพธทางธุรกิจของ

องคการของทานมีลกัษณะเปนอยางไรเพราะสวนใหญคนเชื่อวา เมื่อนํา TQA มาใชในองคการแลว 

ผลการดําเนินงานขององคกรจะดขีึน้ 

      เปนความจรงิวา ผลการดําเนินงานดีขึ้นเพราะมีกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น ถึงแมวา 

ในชวงระหวางทาํกระทอนกระแทน  การสื่อสารไมตรงกนั จงึตองใชความพยายามมาก  ตองใหทกุ

คนเหน็ภาพเดยีวกนั  แรกๆกม็ไีมพอใจบางซึ่งเปนเรื่องปกติ  แตเมื่อเขาใจแลว  จะทํามากหนอยก็

ไดเพราะทุกคนรกัองคการ  สําหรับความรูสึกทางลบ จะทําใหเกิดเปนแรงอึดใหผลักดันงานใหl

สําเร็จ 

เมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัในแตละดาน ไดแก          

2.3.1  ผลลพัธดานผลิตภัณฑและบรกิาร  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจาํนวนผลิตภัณฑใหมที่เขา

สูตลาด            

2.3.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องความพึงพอใจลูกคา (จางสวน

งานภายนอกประเมนิ) การปรับปรงุความพึงพอใจของลูกคา         

2.3.3  ผลลพัธดานการเงินและตลาด  ตวัชีวั้ดตองตอบเรื่องประสิทธิภาพผลกําไรขาดทุน

การดําเนินงานเปนปตอปจรงิๆ (Yearly Profit)        

2.3.4  ผลลัพธดานการมุงเนนบคุลากร  ตัวชี้วัดตองตอบเรือ่งความพึงพอใจพนกังาน  และ

ความผกูพนัของพนักงานที่มีตอองคการ (Engagement)        

2.3.5  ผลลัพธดานกระบวนการ   ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องการปรับปรุงกระบวนการอยู

ระหวางออกแบบ        

2.3.6  ผลลพัธดานการนําองคการ  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องรางวลัที่องคการไดรับจากสวนงาน

ภายนอก ซึ่งสะทอนความเปนผูนํา          

2.3.7  ผลลพัธดานนวัตกรรม  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องจาํนวนผลิตภัณฑใหมที่เขาสูตลาด 

          2.4  ปญหาอุปสรรคที่พบในขณะที ่ทําเรื่อง TQA 

     1. ความไมเขาใจในนยิามและคาํจาํกัดความ  เนื่องจากเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

(Criteria State Enterprise Quality Appraisal for Performance  Excellence)นําเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาต(ิTQA)มาประยกุตใชโดยเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ(TQA)ซึ่งเปนสวนของธรุกิจ 

  แนวทางแกไข  คือ ตองใชเวลา 3 ปกวาจะมีความเขาใจโดยตองเรียนรูไปพรอมๆกัน

ระหวางบรษิทั ปตท.จาํกัด(มหาชน)และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.)สังกัด

กระทรวงการคลัง  
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 2. บริษัท ปตท.จาํกัด  (มหาชน)  มธีุรกิจทีม่หีวงโซ (Chain)  หลากหลายและยาวมาก อาท ิ 

ธุรกิจแกส โรงแยกแกส ธรุกิจน้าํมัน มคีลัง มีสถานีเติมน้าํมนั ธุรกิจปโตรเคมีและการขาย  มบีริษัท

ลูกเขาตลาดหลกัทรัพย  มีโรงกลั่น 5 แหง  จงึมีผลตอการทํา TQA  วา จะทําขอบเขตการทํางานใด   

หากเมื่อเทียบกับธุรกิจธนาคารที่มีที่มีหวงโซชัดเจน คือ การใหสินเชื่อ  และรับเงินฝาก   ทําให

มองเหน็ขอบเขตการทาํงานไดชัดเจนดวย 

 แนวทางแกไข  คือ การทํา TQA เปนสวนๆหรือเปนชิ้นๆเริ่มจากโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง บริษัท ปตท.จาํกดั (มหาชน) ได TQA แลวเมื่อป พ.ศ. 2549  สําหรับโรงทอสงแกสไต TQC  

มา 3 ปแลว  ปนี้จะสงโรงกลั่น 5 แหงแลวได  TQC  ทั้งนี้  ทกุแหงตองผานTQC กอน  องคการตอง

หวงัเปาหมายสูงได แตตองมีขั้นตอนประยุกตเพื่อให TQC กอนประมาณ 1 ป หรือ 2 ป  ดวยการ

กําหนดเสนทาง (Roadmap)ใหเหน็ภาพใหญในการสู TQA วา  ควรได TQC ลวงหนากอนสกั  2 ป  

แลวจงึไตระดบัเปนTQAเพราะจะทาํใหพนักงานทุกคนเห็นทศิทางเดียวกันเนื่องจากบริษัท ปตท.

จาํกัด(มหาชน)เปนบริษัทที่มีธุรกิจใหญ เพื่อใหเกิดความสอดคลองซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ TQA  

โดยตางคนตางเดินบนทศิทางที่ไดสื่อสารใหเหน็เปนภาพเดยีวกนัไวแลวและผูกกันไปตลอดเพราะ

ธุรกิจบริษัท ปตท.จํากดั(มหาชน)บางอยางมีทัง้ที่มคีวามสมัพนัธและไมมคีวามสมัพันธกันจากการ

ที่มีธุรกิจทีม่หีวงโซหลากหลาย และยาวมาก   

 ดงันัน้  ผูวจิยัจงึสรุปผลการสมัภาษณกลุมองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

ไดแก  บรษิทัไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนองคการธุรกิจของเอกชนและบริษัท ปตท.จํากัด  

(มหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานรฐัวสิาหกิจ  พบวา  มีความสอดคลองกัน  คอื   

 1)  เมื่อเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานขององคการในชวงกอนและหลังไดรับรางวลัคณุภาพ

แหงชาต(ิTQA) พบวา มผีลการดําเนินงานที่ดขีึ้น      

 2)  ระหวางทํา TQA ตางพบปญหาเหมือนกัน คอื  (1)มีเครื่องมือทางการบรหิารจัดการ

จาํนวนมาก  อะไรใหมๆ และดีนํามาใชหมด  ทาํใหบางครัง้เกิดความสับสน  ตองแกไขโดยการนํา

ทกุอยางมารวมกนัแลวจดักลุมเปนหมวดหมูเปรียบเทยีบกับ TQA สุดทายจะไดกระบวนการตางๆที่

ทาํจรงิในองคการ  (2)ความเขาใจในแตละกระบวนการ และหลักเกณฑของ TQA ตองใชเวลา และ

ตองสื่อสารทาํความเขาใจในแตละหลักเกณฑวาหมายถงึอะไร และตองทาํอยางไรไมวาจะเปนการ

อบรมหรอืปฏบิตัิจริงเพราะจะชวยใหปญหาที่มอียูคอยๆแกไขได    
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3)  แนวทางการพฒันาเพื่อสูความเปนเลิศ  ดาํเนินการดังนี ้  

      (1)  การนาํองคการโดยผูนําระดบัสูง  มคีวามมุงมั่นในเรื่องดงักลาวใชการสื่อสารและ

การเปนตวัแบบที่ดรีวมทัง้ใหความสําคัญตอชุมชน    

       (2)  การวางแผน   ผูนาํระดับสงูกําหนดวตัถปุระสงคเชิงกลยุทธเพยีง 4-5 ขอหลกัและ

จะถายทอดลงมาระดับต่าํและมีการวางแผน  5 ปโดยมีการทบทวนทกุป   

       (3)  การมุงเนนลูกคา และตลาด  ใหความสําคัญตอการจัดการขอรองเรียนและการ

ใหบริการเหนอืความคาดหวัง   

       (4)  การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ชวยดึงความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน(Tacit Knowledge)ออกมาใหเปนใหเปนความรูเดนชัด 

(Explicit Knowledge)เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลในรูปแบบลายลักษณอักษร   

       (5)  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   มีแผนพฒันารายบุคคลและมีหลกัสูตรการฝกอบรม    

       (6)  การจัดการกระบวนการ   มเีครื่องมือโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ 

online ขอมูลเชื่อมโยงใหเหน็ชัดเจน และกาํหนดตัวชี้วัด (KPI) ติดตามเปนรายเดอืน   

       (7) การมุงเนนนวตักรรม   กาํหนดเปนตวัชีว้ดั อาท ิเกณฑคดัเลือกพนกังานดีเดนและ

การประเมนิผลของพนกังาน   

        (8)  ผลลัพธทางธรุกิจในแตละดานในแตละดานมคีวามเหมอืนกันและไมแตกตางกัน

มากนัก   
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แบบสัมภาษณกรรมการธนาคาร 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย 

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

กรณีศึกษา : ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)” 

 

      1.  วตัถปุระสงคของการกําหนดนโยบายให ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   

เปนองคการที่เปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจเพื่ออะไร 

      2. ทานคิดวา ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจมอีะไรบาง   

3.  ในฐานะที่ทานเปนกรรมการธนาคารทาํหนาทีก่ําหนดนโยบายใหสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรฐั (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) เปนองคการทีเ่ปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจและกาํกับดแูลใหเปนไปตามนโยบายนัน้    

      แนวทางการดาํเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ   

จะตองดําเนินการในแตละเรื่องอยางไร       

     3.1  การนําองคการโดยผูนําระดบัสงู 

     3.2  การวางแผนวิสาหกิจ     

     3.3  การมุงเนนลกูคา และตลาด      

            3.4  การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู    

            3.5  การมุงเนนทรพัยากรบุคคล    

            3.6  การจัดการกระบวนการ   

     3.7  การมุงเนนนวัตกรรม  

      

 

 

 

ขอขอบพระคณุที่ใหความอนเุคราะหสัมภาษณมา  ณ  โอกาสนี ้
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แบบสมัภาษณของที่ปรกึษา 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐัในประเทศไทย 

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ 

กรณีศกึษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)” 

 

1.  ผลการตรวจประเมินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความเปน

เลศิตามเกณฑประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจเปนอยางไร 

1.1  การนาํองคการโดยผูนาํระดบัสูง          1.2 การวางแผนวสิาหกิจ    

1.3  การมุงเนนลกูคา และตลาด                  1.4 การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู      

1.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล                   1.6  การจัดการกระบวนการ   

1.7  การมุงเนนนวตักรรม                             
 

2.  แนวทางการปดชองวางผลการประเมนิของสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรัฐซึ่งทานเปนที่

ปรึกษาเพื่อสูความเปนเลศินัน้  จะดําเนนิการอยางไร 
 
3.  แนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความเปนเลศิ

ตามเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกจิ  จะดําเนินการในลกัษณะอยางไร  

     3.1  การนาํองคการโดยผูนําระดบัสงู   

     3.2  การวางแผนวิสาหกิจ    

     3.3  การมุงเนนลูกคาและตลาด    

     3.4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู      

     3.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล    

     3.6  การจัดการกระบวนการ   

     3.7  การมุงเนนนวตักรรม   
     3.8  ผลลัพธทางธุรกจิ 
 

4.  จากประสบการณที่ทานเปนที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาว  ทานคดิวา ปจจยัแหงความสาํเรจ็เพื่อ

ความเปนเลิศเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกจิมอีะไรบาง   

 

5.  ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินการสูความเปนเลศิตามเกณฑประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ

ของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษานัน้มอีะไรบาง  
 

  ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหสมัภาษณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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แบบสมัภาษณ 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย 

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

กรณีศึกษา : ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)” 

 

1.  ในฐานะที่ทานเปนฝายจัดการขององคกรทาํหนาที่บริหารจัดการใหสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรฐัเปนองคการทีเ่ปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ และกํากบัดแูล

องคการใหเปนไปตามนโยบายนั้น    

      แนวทางการดาํเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ   

จะตองดําเนินการในแตละเรื่องอยางไร  จาํแนกเปน 

       

     1.1  การนําองคการโดยผูนําระดบัสงู 

     1.2  การวางแผนวิสาหกิจ     

     1.3  การมุงเนนลกูคาและตลาด      

            1.4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู    

            1.5  การมุงเนนทรพัยากรบุคคล    

            1.6  การจัดการกระบวนการ   

     1.7  การมุงเนนนวัตกรรม  

     1.8  ผลลัพธทางธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคณุที่ใหความอนเุคราะหสัมภาษณมา  ณ  โอกาสนี ้
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แบบสัมภาษณองคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA) 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย 

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

กรณีศึกษา : ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)” 

 

1.  การดําเนินการขององคการของทานกอนไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA) มีลกัษณะ 

เปนอยางไร   

 

       2.  กระบวนการปรับปรงุพฒันาในแตละหมวดของเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาตจินกระทั่ง

องคการของทานไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาตนิั้น   องคการของทานดาํเนินการอยางไร    

    2.1  การนําองคการโดยผูนําระดบัสูง      2.2  การวางแผน   

    2.3  การมุงเนนลกูคาและตลาด              2.4  การวัด การวเิคราะหและการจดัการความรู  

    2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล               2.6  การจดัการกระบวนการ    

    2.7 การมุงเนนนวตักรรม                        2.8  ผลลพัธทางธรุกิจ 

3. หลังจากไดรบัรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลว  เมื่อเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงาน

ขององคการในชวงกอน และหลงัไดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)   ผลลัพธทางธรุกิจของ

องคการของทานเปนอยางไร  

4.  จากการทีไ่ดรบัรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA) นั้น  ทานคิดวา  ปจจัยแหงความสําเร็จ

เพื่อความเปนเลิศมอีะไรบาง  เพราะเหตใุด 

5.  ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินการสูความเปนเลิศมอีะไรบาง  
  

                                                ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหสัมภาษณมา  ณ  โอกาสนี ้
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