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หลักเกณฑการประเมินคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564  

ประเภทการบริหารจัดการ 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 9 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด  1 บทบาทผูบริหารและความเปนผูนํา 100  คะแนน 
หมวด  2 การวางแผนการดําเนินธุรกิจ                                                                      100  คะแนน 
หมวด  3 การบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา/บริการ                           100  คะแนน 
หมวด  4 การบริหารการตลาดและการขาย                                                 100  คะแนน 
หมวด  5 การบริหารบุคคล    100  คะแนน 
หมวด  6 การบริหารการเงินและการบัญชี   100  คะแนน 
หมวด  7 การบริหารขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  100  คะแนน 
หมวด  8 ผลการดําเนินกิจการ  200  คะแนน 
หมวด  9 ธรรมาภิบาล  100  คะแนน 

คะแนนรวม 1,000  คะแนน 
 
หมวดท่ี 1  ดานบทบาทผูบริหารและความเปนผูนํา     100  คะแนน 

1.1  ภาวะผูนําและวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
 มีการนําเสนอแนวคิดโดยรวมในการบริหารจัดการองคกรท่ีครบถวนและชัดเจน มีการมอบหมายและ
ถายทอดนโยบายลงสูหนวยงานและพนักงาน มีกลยุทธในการจูงใจและกระตุนใหพนักงานเห็นความสําคัญ
และใหความรวมมือดําเนินการในสิ่งท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน มีแนวคิดดานจริยธรรม 
และประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกพนักงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในองคกรที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีแนวคิดและวิธีการในการสรางทีมงานฝายจัดการ 
และปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.2  การจัดการองคกร 
 มีระบบการจัดการภายในองคกร จัดทําโครงสรางการบริหารงานระดับองคกร และระดับหนวยงาน 
ท่ีชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน มีการกําหนดภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 
ท่ีชัดเจน และสื่อสารใหพนักงานทราบ 

1.3  การกํากับดูแลกิจการ 
 มีการกําหนดนโยบาย/มาตรการการกํากับควบคุมดูแลภายในองคกรท่ีชัดเจน มีการสื่อสารนโยบาย

และมาตรการกํากับควบคุมดูแลภายในลงสูหนวยงานและพนักงาน 
 
หมวดท่ี 2 ดานการวางแผนการดําเนินธุรกิจ      100  คะแนน 

2.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ การนําขอมูลภาพรวมอุตสาหกรรม เชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรม
ของตนเองอยางชัดเจน รวมท้ังการนําความสามารถในการแขงขันของกิจการมาใชในการจัดทําแผนธุรกิจ
ของกิจการ 
 
 
 



 
2.2 แผนธุรกิจของกิจการ 

มีการแสดงแผนธุรกิจของกิจการท่ีเปนตัวเลข มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีสอดคลองและมี
แนวทางอยางชัดเจน และสื่อสารไปยังผูรับผิดชอบตามลําดับใหเขาใจท่ัวท้ังองคกร เชน เปาหมาย 
การผลิต/บริการ การสรางยอดขาย การสรางความพึงพอใจแกลูกคา และการพัฒนาบุคลากร การลดตนทุน 
การสรางกําไร การขยายสวนแบงทางการตลาด รวมท้ังการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 

2.3  ทรัพยากร และความสามารถพิเศษของกิจการ 
 มีการจัดทําแผนดําเนินงาน โดยนําทรัพยากร และความสามารถพิเศษของกิจการมาทําใหเกิด 

ความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงในตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีหนวยธุรกิจดําเนินอยู   
2.4  การประเมินผล 

มีการประเมินผลและนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวางแผนธุรกิจ การปรับปรุง และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต/บริการของกิจการ รวมท้ังมีการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
และสมํ่าเสมอ 

2.5  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
มีการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดหรือวิธีการทํางานใหมในการ
ดําเนินธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 3  ดานการบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา / การบริการ  100 คะแนน 

3.1  การวางแผนการผลิต / การบริการ 
มีระบบการวางแผนการผลิต โดยมีการวิเคราะหความตองการของตลาด กําลังการผลิต ระยะเวลาการสงมอบ 
ท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา มีแผนการผลิตหลัก (Master Plan) และแผนการผลิตรวม 
ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการกระจายงานและการจัดสรรทรัพยากร มีการควบคุมการผลิต
ท้ังระบบ (Production Control) 

3.2  การวิจัย เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
มีการคิดคนและปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและวิธีการทํางาน 

3.3  การควบคุมคุณภาพสินคา  
มีวิธีการควบคุมคุณภาพสินคาในดานการผลิตสินคาและการบริการไดตาม Specification ท่ีระบุไว 

3.4  การจัดการสินคาคงคลัง 
มีระบบการจัดเก็บ การควบคุมและการตรวจสอบสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.5  การซอมบํารุงเครื่องจักร  และอุปกรณ 
มีการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณวัดตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแผนการซอมบํารุง
เครื่องจักร และอุปกรณ 

3.6  ระบบและมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
มีแผนงานและประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดท่ี 4  ดานการบริหารการตลาด และการขาย      100  คะแนน 

4.1  การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
มีการวางเปาหมาย วัตถุประสงคของแผนการตลาดและการขายอยางชัดเจน และสอดคลองกับแผนธุรกิจ  
มีการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด ท้ังปจจัยภายนอก อาทิ คูแขง ความตองการของผูบริโภค  
เทรนดตาง ๆ และปจจัยภายใน อาทิ จุดแข็ง จุดออน ขององคกร การศึกษาและวิจัยตลาด และการวิเคราะห
สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกองคกร สวนผสมทางการตลาด และวงจรชีวิตของสินคา มีการวางแผน
กลยุทธการตลาดและการขายท่ีตรงตามวัตถุประสงค (Objectives) ท่ีวางไว และสอดคลองกับขอมูล 
ท่ีไดวิเคราะหมา โดยมีการกําหนดตําแหนงทางการตลาดท่ีชัดเจน (Positioning) และสรางความแตกตาง
จากคูแขง (Differentiation) 

4.2  การวางแผนการขยายตลาดและการขาย 
มีการวางวัตถุประสงคของแผนปฏบิัติการ พรอมระบุเปาหมายท่ีตองการอยางชัดเจน  มีการลงรายละเอียด
แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมดานการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมการขาย 
โปรโมชั่น ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว รวมถึงมีการระบุงบประมาณและ
ผลตอบแทนท่ีตองการ มีการสรางภาพลักษณและตราสินคาของกิจการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ 
ทางการตลาดท่ีวางไว มีการจัดทําฐานขอมูลลูกคา สํารวจความพึงพอใจ สอบถามความคิดเห็น และ
สรางสัมพันธกับลูกคา โดยนําความคิดเห็นและความตองการของลูกคามาพัฒนาตอยอดเปนสินคาและบริการ
ท่ีตรงตามความตองการ และสอดคลองกับแนวโนมทางการตลาด 

 
หมวดท่ี 5  ดานการบริหารบุคคล                  100  คะแนน 

5.1  การบริหารบุคคล 
มีการวางแผนงานและบริหารจัดการบุคลากรอยางเปนระบบ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ท่ีตรงตามความตองการขององคกร การจัดการคาตอบแทนพนักงาน และการสรางแรงจูงใจพนักงาน 
ท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

5.2  การพัฒนาบุคลากร 
มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ มีระบบการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถ
บุคลากรท่ีเหมาะสม 

5.3  การสรางกิจกรรมการมีสวนรวมของพนักงานและลูกจาง 
มีการใหโอกาสแกพนักงานในการนําเสนอความคิดเห็นและมีสวนรวมในการเรียนรูและพัฒนา มีการสงเสริม
ความรวมมือและความคิดสรางสรรคของพนักงานเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน มีการสงเสริม
การทํางานเปนทีมของพนักงานเพ่ือแกไขปญหาในการทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 

5.4  การใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร 
มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก 
ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน มีการใหรางวัล
และการเอ้ืออาทรแกพนักงานโดยเทาเทียมกัน นอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย มีการจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทํางานของพนักงานท่ีเปน
ระบบ 

 
 
 
 
 



 
หมวดท่ี 6  ดานการบริหารการเงิน  และการบัญชี      100  คะแนน 

6.1  การบริหารการเงินและบัญชี 
 มีการจัดเก็บขอมูลทางบัญชีและการเงินอยางเปนหมวดหมูและเปนระบบ เปนไปตามมาตรฐาน 
การจัดทําบัญชี มีการสรุปผลการดําเนินงานประกอบดวยงบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 
ของกิจการ เชน การจัดทํารายงานเปรียบเทียบประจําเดือนและประจําปท่ีเปนปจจุบันและเชื่อถือได  
มีการจัดทําโครงสรางองคกรของแผนกบัญชีและการเงินรวมถึงการจัดทําลักษณะของงาน  
(Job Description) ในสวนของบัญชีและการเงิน โดยแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรดานบัญชี
และการเงินอยางชัดเจน มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในแผนกบัญชีและการเงินท่ีถือปฏิบัติได  
มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และจํานวนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการวางแผนทางดานบัญชีการเงินและการวางแผนภาษีท่ีเปนระบบและเหมาะสมกับกิจการ 

6.2  การบริหารและควบคุมภายใน 
มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีดีเพ่ือปองกันการทุจริตและมีการใชเงินตรงตาม     
วัตถุประสงคของกิจการรวมถึงอํานาจอนุมัติการเบิกจาย เพ่ือประโยชนในการบริหารสภาพคลอง และ
การประเมินความเสี่ยง การจัดทํางบประมาณเงินสดในการพยากรณเงินสดเขา-ออกลวงหนา 
เพ่ือวางแผนจัดหาเงินทุนระยะสั้นมาปองกันการขาดแคลนเงินสด มีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
เชน อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
อัตราสวนการหมุนของเจาหนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้โดยเฉลี่ย อัตราสวนความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ย อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย เปนตน สามารถนําขอมูลทางบัญชีและการเงิน มาใช 
ในการบริหารจัดการเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง การบริหารสภาพคลอง
ทางการเงิน เชน ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการชําระหนี้ อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้
ระยะเวลาเก็บหนี้ การบริหารสินคาคงคลัง เปนตน 

6.3  การจัดเก็บบันทึกขอมูลการเงิน 
มีการคํานวณหาตนทุนของสินคา/ผลิตภัณฑ โดยการรวบรวมขอมูลจากทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการผลิต 
เพ่ือนํามาจัดทําตนทุนรายสินคา/ผลิตภัณฑ เพ่ือวิเคราะหหาจุดคุมทุน และการวางแผนเพ่ือ
ความสามารถในการทํากําไร การเปรียบเทียบผลลัพธตัวชี้วัดดานการเงิน และผลตอบแทนเศรษฐกิจตาง ๆ 
กับคูแขงขันของกิจการ 

 
หมวดท่ี 7  ดานการบริหารขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ            100  คะแนน 

7.1  การจัดเก็บขอมูลทางธุรกิจ 
มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในดานตาง ๆ ขององคกรในรูปอิเล็กทรอนิกสและรูปแบบอ่ืน  
ท่ีมีความถูกตอง เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศขององคกรในสวนท่ีเปน
ความลับและสามารถเขาถึงไดตามสิทธิ์ท่ีเหมาะสม และมีแผนการสํารองขอมูลท่ีชัดเจน 

7.2  ระบบสารสนเทศ 
มีวิธีการเฝาระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกร มีการจัดการขอมูลสารสนเทศภายใน
องคกรใหมีความพรอมในการใชงาน ดวยรูปแบบท่ีใชงานงาย สะดวก และสามารถนําขอมูลไปใช 
ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคกร มีชองทางในการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศสูภายนอก
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลกูคา รวมถึงผูสงมอบและคูคา 
 

 
 

 



 
หมวดท่ี 8  ดานผลการดําเนินกิจการ       200  คะแนน 

8.1  การประกอบการ 
ผลประกอบการ (ยอดขายหรือผลกําไร) เปนไปตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว และมีอัตรา 
การเติบโต (Growth) ท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ตนทุนในสวนตาง ๆ อาทิ อัตราการใชวัตถุดิบ คาไฟ 
ตนทุนการผลิตจริงตอหนวย (Unit Cost) ลดลง รวมท้ังการสูญเสียและคาใชจายท่ีสูญเปลาลดลง 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา อาทิ อัตราของเสีย ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักรและพนักงาน 
ดัชนีชี้วัดสภาพแวดลอมในโรงงาน อาทิ ระดับฝุน น้ําเสีย เสียง อัตราการสงมอบของผลิตภัณฑหลัก
ของธุรกิจเปนไปตามเปาหมาย จํานวนผลิตภัณฑ/บริการใหม และวิธีการทํางานท่ีมีการคิดคนและ
พัฒนาข้ึน ประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคา อาทิ อัตราการสงมอบวัตถุดิบและปจจัยการผลิตไดตาม
แผนการผลิต การจัดการปริมาณสินคาคงคลังใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

8.2  การเงิน 
 ขอมูลตัวชี้วัดดานการเงินท่ีสําคัญ และผลตอบแทนเศรษฐกิจตาง ๆ จากงบการเงินยอนหลัง 3 ป 
(สามารถใชดัชนีสําคัญเฉพาะธุรกิจในการอธิบายได) 

8.3  คุณภาพสินคาและการบริการ 
องคกรไดรับการรับรองระบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับกิจการ เชน ระบบคุณภาพ ISO 9000 
มาตรฐาน GMP HACCP เปนตน ผลของการปองกัน/แกไขไมใหเกิดสิ่งบกพรองความผิดพลาดของการ
ใหบริการ และการทํางานซํ้า เพ่ือลดคาใชจายและ/หรือการสูญเสีย ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึน และจํานวนขอรองเรียนในสินคาและบริการของลูกคาท่ีลดลง 

8.4  การตลาดและลูกคา 
 จํานวนลูกคา การใชบริการซํ้า การเพ่ิมข้ึนของสวนแบงตลาด การบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาหรือบริการท่ีไดรับในรูปแบบความนิยมในตัวผลิตภัณฑ เชน การสงมอบ
ตรงเวลา ความถูกตองของใบเรียกเก็บเงิน การใหบริการของพนักงาน มีความสุภาพนอบนอม เปนตน 

 8.5  ดานบุคลากรขององคกร 
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน อัตราการลาออกจากงาน การขาดงาน มาสาย 
ลาปวยของพนักงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงาน 

8.6  ดานการพัฒนาและการปรับตัว 
การใชประโยชนจากนโยบายรัฐบาล และการใชประโยชนจากบริการของรัฐดานตาง ๆ เชน จํานวน
การเขารวมโครงการในการพัฒนาองคกร ผลการพัฒนาภายหลังจากการเขารวมโครงการท่ีชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 

 
หมวดท่ี 9  ดานธรรมาภิบาล        100  คะแนน 

9.1  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 มีการกําหนดและประกาศจริยธรรมธุรกิจขององคกรใหกับพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 
เชน การดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจ
และความไววางใจใหลูกคา เปนตน องคกรมีการดําเนินงานอยางจริงจัง โดยมีเกณฑการวัดผล  
การรายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และมีมาตรการในการลงโทษกรณีไมปฏิบัติตาม
เกณฑท่ีกําหนด 



  
9.2 ความรับผิดชอบตอผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 องคกรรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจตอพนักงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย ลูกคา ชุมชน
และสิ่งแวดลอม องคกรไมเอาเปรียบและมีความโปรงใสในการดําเนินการ อาทิ มีการแสดงราคาชัดเจน 
ไมใชของท่ีไมมีคุณภาพหรือหมดอายุ มีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ/บริการท่ีเปนประโยชน
ตอลูกคาในการเลือกบริโภค องคกรมีความซ่ือสัตยสุจริต เคารพในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลท่ีสาม 
ไมบิดเบือนตราสินคาและชื่อบริษัทของผูอ่ืน ไมลอกเลียนแบบสินคาหรือบริการของผูอ่ืน รวมถึง 
การโฆษณาท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิด องคกรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังศาสนา
ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน เชน มีการเสียภาษีอยางถูกตองตามขอเท็จจริง  
มีการจางแรงงานและจายคาตอบแทนตามกฎหมาย และกิจกรรมตามประเพณีอ่ืน ๆ  องคกรเคารพ
สิทธิมนุษยชนของบุคคล ไมเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคมอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การจางงาน การปรับเลื่อนตําแหนง 

9.3  การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม และชุมชน 
 องคกรมีแผนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางสังคม และมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม  
องคกรมีการดูแลปองกันแกไขไมสรางความเดือดรอนแกสังคมและสิ่งแวดลอม อาทิ ไดรับประกาศ
เกียรติคุณตาง ๆ รวมท้ังเปนสมาชิกเครือขายธุรกิจตาง ๆ 

 
 
 
 
 


