
ผู้ประสานงาน
รางวลัอุตสาหกรรมดเีด่น ประจําปี พ.ศ. 2563

ประเภทการเพิม่ผลผลติ

ติดต่อได้ที่   : สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
1025 อาคารยาคูลท ์ชั้น 12-15 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

วาสนา  ไกรทอง
โทรศพัท ์ 0 2619 5500  ต่อ 501
โทรสาร 0 2619 8071, 0 2619 8090
E-mail : wasana@ftpi.or.th 



เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2563 
ประเภทการเพิ่มผลผลิต 

 

เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดงันี ้

หมวด 1 ความเป็นผู้น า 100  คะแนน 

หมวด 2 การวางแผนการเพ่ิมผลผลิต 180  คะแนน 

หมวด 3 การตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า   80  คะแนน 

หมวด 4 การบริหารทรัพยากรบคุคล 140  คะแนน 

หมวด 5 การจดัการกระบวนการ 300  คะแนน 

หมวด 6 ผลลพัธ์ทางธรุกิจ 200  คะแนน 

คะแนนรวม 1,000  คะแนน 

 
โครงร่างขององค์กร 
 จงอธิบายรายละเอียดบริบทขององค์กรท่ีครอบคลุมรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีส าคญัขององค์กร ได้แก่ วิสยัทศัน์ คา่นิยม พนัธกิจ สภาพแวดล้อมด้านการแขง่ขนั รวมถึงคู่แขง่ท่ีส าคญั 
ตลอดจนประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบท่ีส าคัญ ซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานและการ
ตดัสินใจขององค์กร 

 
หมวด 1   ความเป็นผู้น า                     (100 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลมุถึงบทบาทท่ีส าคญัของผู้น าระดบัสงูในการก าหนดและสร้างบรรยากาศของ
องค์กร เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตท่ีต่อเน่ืองและยั่งยืน ทัง้นีร้วมถึงแนวทางในการกระตุ้นให้องค์กรมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี 

1.1 ปรัชญา  หรือนโยบายท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมผลผลิต                     (20 คะแนน) 
• อธิบายความหมายของปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของการเพ่ิมผลผลิต 

 

1.2 บทบาทของผู้บริหารระดบัสงู                      (60 คะแนน) 
1.2.1    บรรยากาศของการเพ่ิมผลผลิต   

• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  
การสร้างนวตักรรมและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  รวมทัง้ด าเนินการอย่างไรในการสร้าง
บรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ในระดบัองค์กรและพนกังาน 

1.2.2 การสื่อสารและสมรรถนะขององค์กร 

• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเป็นไปใน
ลกัษณะสองทิศทาง รวมทัง้การให้รางวลัและการยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือเสริมสร้างให้
เกิดผลการด าเนินการท่ีดี  
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• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการมุง่เน้นการปฏิบตัิการเพ่ือบรรลเุป้าหมายการ  
     เพ่ิมผลผลิตขององค์กร     

 

1.3 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการเป็นพลเมืองดี                      (20 คะแนน) 
1.3.1     ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 

• องค์กรด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ บริการ และการปฏิบตัิการมีผลกระทบในเชิงลบ
ตอ่สงัคม    

• องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์  บริการ และการ
ปฏิบตัิการ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตอย่างไร    
 

หมวด  2   การวางแผนการเพิ่มผลผลิต                  (180 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลมุถึงกระบวนการในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้ได้แผนการเพ่ิมผลผลิตท่ี
สามารถสนบัสนนุนโยบายการเพ่ิมผลผลิตและความส าเร็จของแผนธรุกิจองค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึง
แนวทางท่ีองค์กรใช้ในการน าแผนการเพ่ิมผลผลิตดงักล่าวไปสู่การปฏิบัติท่ีครอบคลมุทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ด้านการเพ่ิมผลิต        (80 คะแนน) 
2.1.1    กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ด้านการเพ่ิมผลิต 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต ขัน้ตอนและผู้ เก่ียวข้องท่ี
ส าคญัของการวางแผนกลยทุธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต และกรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และ
ระยะยาวคืออะไร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือน ามาเป็น
สว่นหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต ในประเดน็ท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
- จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคขององค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีส าคญั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลัท่ี

เก่ียวข้อง 
-  ความสามารถในการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต 

 

2.1.2 วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต 

• วตัถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตท่ีส าคญัขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์เหลา่นัน้   เป้าประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสดุของวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตเหล่านัน้มี
อะไรบ้าง 
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2.2 การน าแผนการเพ่ิมผลผลิตไปปฏิบตัิ                   (100 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตและการถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตท่ีส าคญั รวมทัง้การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือท าให้
มัน่ใจวา่สามารถปฏิบตัิการตามแผนปฏิบตัิการด้านการเพ่ิมผลผลิตได้ส าเร็จ 

• แผนปฏิบตัิการด้านการเพ่ิมผลิตทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีส าคญัขององค์กรมีอะไรบ้าง  
หมายเหต ุ: แผนระยะสัน้ หมายถึง แผนปฏิบติัการดา้นการเพ่ิมผลผลิตในระยะ 1 หรือ 2 ปีแรก  
                  แผนระยะยาว (ถ้ามี) หมายถึง แผนปฏิบติัการดา้นการเพ่ิมผลผลิตในระยะต่อไปจนส้ินสดุ 
                                                      ระยะเวลาของวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร  

• แผนด้านทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัท่ีเป็นผลจากวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต  และแผนปฏิบัติการ
ด้านการเพ่ิมผลผลิตทัง้ระยะสัน้และระยะยาวมีอะไรบ้าง 

• ตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการ
เพ่ิมผลผลิตมีอะไรบ้าง   

 
หมวด  3   การตอบสนองต่อความพงึพอใจของลูกค้า               (80 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลมุถึงแนวทางท่ีองค์กรได้มาซึ่งเสียงและข้อมลูท่ีส าคญัของลกูค้าแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
น ามาใช้ในการตอบสนองความต้องการและสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าได้ดีขึน้ รวมถึงการน าข้อมลูของลูกค้า
ดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร 

3.1 ความรู้เก่ียวกบัลกูค้าและตลาดเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                  (40 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง  และเรียนรู้  เพ่ือก าหนดความต้องการท่ีส าคญัของลกูค้ามาใช้ใน
การเพ่ิมผลผลิต 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  ข้อมูลป้อนกลับจากลกูค้าทัง้ในปัจจุบันและใน
อดีต  และข้อมูลเก่ียวกับการร้องเรียนมาใช้ในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุง
กระบวนการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากขึน้ 

 

3.2 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และความพึงพอใจของลกูค้า                    (40 คะแนน) 
ก. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

• องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลกูค้า   องค์กรมีวิธีการอย่างไรท่ีท าให้
มัน่ใจวา่ข้อร้องเรียนเหลา่นัน้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงที  และองค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงทั่วทัง้องค์กร  รวมทัง้ให้คู่
ค้าน าไปใช้ในการปรับปรุง  
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หมวด  4   การบริหารทรัพยากรบุคคล                   (140 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลุมถึงแนวทางท่ีองค์กรใช้ในการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน
นโยบายการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร โดยครอบคลมุถึงแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นของ
บคุลากรตอ่การเพ่ิมผลผลิต รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและความ
พึงพอใจของบคุลากรท่ีมีตอ่นโยบายการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร 

4.1 การวางแผนด้านทรัพยากรบคุคลเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                   (30 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดคณุลกัษณะ  และทักษะท่ีจ าเป็นของพนกังานท่ีองค์กรต้องการ
เพ่ือให้ตอบสนองตอ่แผนการเพ่ิมผลผลิต 

• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร  รวมถึงการให้ข้อมลูป้อนกลบัสนับสนุน
การท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดีและสง่ผลต่อการบรรลแุผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตของ
องค์กรอย่างไร  รวมถึงการบริหารคา่ตอบแทน การยกย่องชมเชย  ตลอดจนการให้รางวลัและสิ่งจงูใจ
กบัพนกังานท่ีมีผลการด าเนินการท่ีดีเหลา่นัน้    

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้การสื่อสาร การแบ่งปันทักษะระหวา่งผู้ ท่ีอยู่ต่างหน่วยงาน  ต่าง
ภาระงาน  และตา่งสถานท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 

4.2 การให้การศกึษา  ฝึกอบรม  และพฒันาบคุลากรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                 (30 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและน าข้อมลูจากพนักงาน   หัวหน้างาน  และผู้จดัการมาใช้ใน
การจดัท าความต้องการด้านการศกึษา  การฝึกอบรม  และการพฒันาด้านการเพ่ิมผลผลิต   

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษา  และการฝึกอบรม  เพ่ือส่งผลให้แผนปฏิบัติการด้านการ
เพ่ิมผลผลิตบรรลผุล 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้การศึกษา  การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงานตอบสนองความ
ต้องการท่ีส าคญัในด้านการเพ่ิมผลผลิต และการปรับปรุงผลด าเนินการขององค์กร   

 

4.3 สภาพแวดล้อม และความพึงพอใจของบคุลากรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                  (40 คะแนน) 
4.3.1    สภาพแวดล้อมในการท างาน 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าสถานท่ีท างานมีสุขอนามัย  ความปลอดภัย การ
ป้องกันภยั  และการยศาสตร์ (ergonomics)  และได้มีการปรับปรุง สิ่งเหล่านีใ้นเชิงรุก  โดยให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงดงักล่าวอย่างไร  และมีตวัวดัผลการด าเนินการหรือเป้าหมาย
การปรับปรุงในเร่ืองท่ีส าคญัดงักลา่วอะไรบ้าง 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มัน่ใจวา่สถานท่ีท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภยัพิบัติ   หรือ
ภาวะฉกุเฉิน 
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4.3.2    การสร้างความพึงพอใจให้แก่บคุลากร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยท่ีส าคญัซึ่งมีผลต่อความผาสกุ  ความพึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของพนักงาน  องค์กรจ าแนกปัจจยัเหล่านีใ้ห้เหมาะสมกับพนักงานท่ีหลากหลาย   โดย
ให้เหมาะสมกบักลุม่และประเภทของพนกังานท่ีแตกตา่งกนัอย่างไร 

• องค์กรมีวิธีการตรวจประเมินและตวัวดัอะไรบ้าง ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีใช้ในการ
ประเมินความผาสกุ  ความพึงพอใจ  และแรงจงูใจของพนกังาน  วิธีการและตวัวดัเหลา่นีม้ีความ
แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้ครอบคลุมความหลากหลายของพนักงาน  กลุ่มและประเภทของ
พนักงาน  องค์กรใช้ดชันีชีว้ดัอ่ืน ๆ  เช่น   การรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร  การขาดงาน  การ
ร้องทุกข์  ความปลอดภยั  และผลิตภาพ เพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความผาสุก ความพึง
พอใจ  และแรงจงูใจของพนกังานอย่างไร 

 

4.4 การสง่เสริมและการมีสว่นร่วมของพนกังานในการเพ่ิมผลผลิต                   (40 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดั / บริหารงาน  และภาระงาน  รวมถึงทกัษะของพนกังาน เพ่ือสง่เสริม
ให้เกิดความร่วมมือ  ความคิดริเร่ิม  การให้อ านาจในการตดัสินใจ นวตักรรม และวฒันธรรมองค์กร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดั / บริหารงานและภาระงาน  รวมถึงทักษะของพนักงาน  เพ่ือให้เกิด
ความคลอ่งตวั และเพ่ือให้บรรลแุผนปฏิบตัิการด้านการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจงูใจพนกังานให้พฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ีเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิต 

 
หมวด  5   การจัดการกระบวนการ                    (300 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลมุถึงแนวทางท่ีองค์กรใช้ในการบริหารจดัการกระบวนการหลกัและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีขึน้ สนับสนุนนโยบายด้านการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ทัง้นี ้
รวมถึงแนวทางในการลดต้นทุนและการลดการแปรปรวนของกระบวนการ ตลอดจนการผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้
เพ่ือตอ่ยอดสูน่วตักรรมในองค์กร 

5.1 กระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และบริการ  และกระบวนการสนบัสนนุ               (200 คะแนน) 
5.1.1    กระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และบริการ   

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการหลักท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ       
และองค์กรมีกระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์และบริการอะไรบ้าง   และกระบวนการ
เหลา่นีส้ง่ผลตอ่ผลก าไรและความส าเร็จทางธรุกิจอย่างไร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าเร่ืองของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคมุต้นทนุ ตลอดจนปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประกอบในการออกแบบ
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กระบวนการหลักเหล่านี  ้ อีกทัง้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการหลักเหล่านีไ้ป
ปฏิบตัิเพ่ือท าให้มัน่ใจวา่ได้ผลตามข้อก าหนดของการออกแบบกระบวนการ 

• ตวัวดัสมรรถนะหลกั หรือตวัชีว้ดัท่ีใช้ควบคมุและปรับปรุงกระบวนการเหล่านี ค้ืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการน าตัววดัภายในกระบวนการมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว   
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าข้อมูลจากลูกค้า  ผู้ ส่งมอบ  และคู่ค้ามาใช้ในการจัดการ
กระบวนการดงักลา่ว  

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ   การทดสอบ  และ
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกนัไมใ่ห้
เกิดสิ่งบกพร่องและการท างานซ า้ 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ดงักล่าว เพ่ือบรรลผุลการด าเนินการท่ีดีขึน้  ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์และบริการให้ดีขึน้  รวมทัง้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแบ่งปันเร่ืองการปรับปรุงและ
บทเรียนท่ีได้รับระหว่างหน่วยงานและกระบวนการอ่ืน  ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และ
นวตักรรมในองค์กร  

 

5.1.2 กระบวนการสนบัสนนุท่ีส าคญั 

• กระบวนการสนับสนนุท่ีส าคญัขององค์กร ท่ีสนบัสนนุกระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์
และบริการอะไรบ้าง 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าเร่ืองของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคมุต้นทนุ ตลอดจนปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประกอบในการออกแบบ
กระบวนการสนับสนุนเหล่านี  ้ อีกทัง้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการสนับสนุนท่ี
ส าคญัเหลา่นีไ้ปปฏิบตัิเพ่ือท าให้มัน่ใจวา่ได้ผลตามข้อก าหนดของการออกแบบกระบวนการ 

• ตวัวดัสมรรถนะหลกัหรือตวัชีว้ดัท่ีใช้ควบคมุและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคญัเหล่านี ้
คืออะไรองค์กรมี วิธีการอย่างไรในการน าตัววัดภายในกระบวนการมาใช้ในการจัดการ
กระบวนการสนบัสนนุท่ีส าคญัดงักลา่ว    

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทนุโดยรวมของกระบวนการสนบัสนนุ 

•  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคญัดงักลา่ว เพ่ือบรรลผุลการ
ด าเนินการท่ีดีขึน้ และลดความแปรปรวนของกระบวนการ  รวมทัง้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
แบ่งปันเร่ืองการปรับปรุงและบทเรียนท่ีได้รับระหวา่งหน่วยงานและกระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือผลกัดนั
ให้เกิดการเรียนรู้และนวตักรรมในองค์กร 
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5.2 การวดัผลการด าเนินการ  และการจดัการความรู้ขององค์กรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต              (100 คะแนน) 
5.2.1    การวดัสมรรถนะ 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ท าให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณา
การของข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน  และเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการขององค์กรโดยรวม รวมทัง้ความก้าวหน้าเทียบกับวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต
และแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิต  และตัววัดผลการด าเนินการด้านการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ส าคญัขององค์กรมีอะไรบ้าง 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั ด้านการเพ่ิม
ผลผลิต และท าให้มัน่ใจได้อย่างไรวา่ได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการสนบัสนนุการตดัสินใจ
ในระดบัปฏิบตัิการและระดบักลยทุธ์ 

 

5.2.2 การจดัการความรู้ขององค์กร 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัการความรู้ขององค์กรเพ่ือให้บรรลผุลดงัตอ่ไปนี  ้

• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของพนกังาน 

• การถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร ระหวา่งองค์กรกบัลกูค้า ผู้สง่มอบ และคูค้่า 

• การค้นหาและระบุ การแบ่งปัน และการน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practices) ไปปฏิบัติอย่าง
รวดเร็ว 

 

5.2.3 คณุภาพของข้อมลู สารสนเทศ และองค์ความรู้ 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มัน่ใจวา่ข้อมลู สารสนเทศ และองค์ความรู้ขององค์กรมี :  

• ความถกูต้องและเช่ือถือได้ 

• ความทนัเหตกุารณ์ 
 

หมวด  6  ผลลัพธ์ทางธุรกิจ                  (200 คะแนน) 
 เกณฑ์ในหมวดนีค้รอบคลมุถึงผลลพัธ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุง่เน้นลกูค้า ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้าน
ทรัพยากรบคุคล ด้านประสิทธิผลขององค์กร และด้านการน าองค์กร  โดยผลลพัธ์แตล่ะด้านจะต้องแสดงถึงผลลพัธ์
ปัจจบุันและผลลพัธ์ท่ีผ่านมาย้อนหลงั 3 ปีเทียบกับค่าเป้าหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบผลลพัธ์ดงักลา่วกับคูแ่ข่ง
ขององค์กร 

6.1 ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นลกูค้า                      (30 คะแนน) 

• ผลลพัธ์ปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัด้านความพึงพอใจ  และไมพ่ึงพอใจของลกูค้าเป็น
อย่างไร   ผลลพัธ์เหลา่นีเ้มื่อเปรียบเทียบกบัระดบัความพึงพอใจของลกูค้าตอ่คูแ่ขง่เป็นอย่างไร   
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6.2 ผลลพัธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ                    (40 คะแนน) 

• ผลลพัธ์ปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการต่อลูกค้าเป็นอย่างไร   ผลลัพธ์เหล่านีเ้มื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่งเป็น
อย่างไร   

 

6.3 ผลลพัธ์ด้านทรัพยากรบคุคล                     (40 คะแนน) 

• ผลลพัธ์ปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัด้านการเรียนรู้และการพฒันาของพนกังานเป็นอย่างไร 

• ผลลพัธ์ปัจจบุันและแนวโน้มของตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัด้านความผาสกุ ความพึงพอใจ และความไม่พึง
พอใจของพนกังานเป็นอย่างไร 

• ผลลัพธ์ของตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัท่ีส าคัญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็น
อย่างไร 

 

6.4 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร                     (60 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตวัวัดหรือดัชนีชีว้ดัของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของ
กระบวนการหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และบริการเป็นอย่างไร  รวมทัง้ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการ
ด าเนินการของผู้สง่มอบและคูค้่า  รวมถึงตวัวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

• ผลลพัธ์ปัจจบุันและแนวโน้มของตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการด้านการปฏิบตัิการ
ของกระบวนการสนับสนนุท่ีส าคญัเป็นอย่างไร รวมทัง้ผลิตภาพ  รอบเวลา  ผลการด าเนินการของผู้   
สง่มอบและคูค้่า  รวมทัง้ตวัวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

 

6. 5 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร                     (30 คะแนน) 

• ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือดัชนีชีว้ัดท่ีส าคัญของการบรรลุนโยบายและเป้าประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต 
รวมทัง้แผนปฏิบตัิการด้านการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรเป็นอย่างไร 

 


