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หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2564 

ประเภทการเพ่ิมผลผลิต 
 
เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

หมวด 1 ความเปนผูนํา 100  คะแนน 
หมวด 2 การวางแผนการเพ่ิมผลผลิต 180  คะแนน 
หมวด 3 การตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา   80  คะแนน 
หมวด 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 140  คะแนน 
หมวด 5 การจดัการกระบวนการ 300  คะแนน 
หมวด 6 ผลลัพธทางธุรกิจ 200  คะแนน 

คะแนนรวม 1,000  คะแนน 

 

โครงรางขององคกร 

 จงอธิบายรายละเอียดบริบทขององคกรท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ หรือบริการ  
 โครงสรางองคกร 
 ปจจัยภายใน และภายนอกท่ีสําคัญขององคกร   
 วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ  
 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน รวมถึงคูแขงท่ีสําคัญ  
 ความทาทาย และความไดเปรียบท่ีสําคัญ ซ่ึงสงผลกระทบตอวิธีการดําเนินงาน 

และการตัดสินใจขององคกร 
 กระบวนการผลิตหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
หมวด 1   ความเปนผูนํา                 (100 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงบทบาทท่ีสําคัญของผูนําระดับสูงในการกําหนดและสรางบรรยากาศขององคกร 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอเนื่องและยั่งยืน ท้ังนี้รวมถึงแนวทางในการกระตุนใหองคกรมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี 

1.1 ปรัชญา หรือนโยบายท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมผลผลิต                          (20 คะแนน) 
 อธิบายความหมายของปรัชญา นโยบาย และเปาหมายของการเพ่ิมผลผลิต 

 

1.2 บทบาทของผูบริหารระดับสูง                   (60 คะแนน) 
1.2.1    บรรยากาศของการเพ่ิมผลผลิต   

 ผูบริหารดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  การ
สรางนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช  รวมท้ังดําเนินการอยางไรในการสราง
บรรยากาศเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท้ังในระดับองคกรและพนักงาน 

1.2.2 การสื่อสารและสมรรถนะขององคกร 
 ผูบริหารดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเปนไปในลักษณะ

สองทิศทาง รวมท้ังการใหรางวัลและการยกยองชมเชยพนักงานเพ่ือเสริมสรางใหเกิดผลการ
ดําเนินการท่ีดี  

 ผูบริหารดําเนินการอยางไรในการทําใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเปาหมายการ  
     เพ่ิมผลผลิตขององคกร     

 

1.3 ความรับผิดชอบตอสังคม และการเปนพลเมืองดี                  (20 คะแนน) 
1.3.1     ความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 

 องคกรดําเนินการอยางไรในกรณีท่ีผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบตอ
สังคม    

 องคกรไดคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีตอผลิตภัณฑ บริการ และการ
ปฏิบัติการ ท้ังในปจจุบันและในอนาคตอยางไร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หมวด  2   การวางแผนการเพ่ิมผลผลิต                  (180 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิต        เพ่ือใหไดแผนการเพ่ิมผลผลิตท่ี
สามารถสนับสนุนนโยบายการเพ่ิมผลผลิต และความสําเร็จของแผนธุรกิจองคกรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
แนวทางท่ีองคกรใชในการนําแผนการเพ่ิมผลผลิตดังกลาวไปสูการปฏิบัติท่ีครอบคลุมทุกสวนงานท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลิต        (80 คะแนน) 
2.1.1    กระบวนการวางแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลิต 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการวางแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลผลิต ข้ันตอนและผูเก่ียวของท่ีสําคัญ

ของการวางแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลผลิต และกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
คืออะไร 

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยท้ังภายในและภายนอกเพ่ือนํามาเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลผลิต ในประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
- จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

เก่ียวของ 
- ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธดานการเพ่ิมผลผลิต 

 

2.1.2 วัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิต 
 วัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิตท่ีสําคัญขององคกรมีอะไรบาง ใหระบุตารางเวลาท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงคเหลานั้น   เปาประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของวัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิตเหลานั้นมี
อะไรบาง 

 

2.2 การนําแผนการเพ่ิมผลผลิตไปปฏิบัติ                 (100 คะแนน) 
   องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตและการถายทอดเพ่ือนําไป

ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิตท่ีสําคัญ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือทําให
ม่ันใจวาสามารถปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตไดสําเร็จ 
   แผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลิตท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีสําคัญขององคกรมีอะไรบาง  

หมายเหตุ : แผนระยะสั้น หมายถึง แผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตในระยะ 1 หรือ 2 ปแรก  
                   แผนระยะยาว (ถามี) หมายถึง แผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตในระยะตอไปจนสิ้นสดุระยะเวลา 
                     ของวัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิตขององคกร  

   แผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญท่ีเปนผลจากวัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิต  และแผนปฏิบัติการ
ดานการเพ่ิมผลผลิตท้ังระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบาง 
   ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการ

เพ่ิมผลผลิตมีอะไรบาง   

 

 

 

 



 

 
หมวด  3   การตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา               (80 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงแนวทางท่ีองคกรไดมาซ่ึงเสียงและขอมูลท่ีสําคัญของลูกคาแตละกลุมเพ่ือนํามาใช
ในการตอบสนองความตองการและสรางความสัมพันธกับลูกคาไดดีข้ึน รวมถึงการนําขอมูลของลูกคาดังกลาวมาใชใน
การวางแผนหรือปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตขององคกร 

3.1 ความรูเก่ียวกับลูกคาและตลาดเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                   (40 คะแนน) 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟง  และเรียนรู  เพ่ือกําหนดความตองการท่ีสําคัญของลูกคามาใชในการ

เพ่ิมผลผลิต 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูลท่ีเก่ียวของ  ขอมูลปอนกลับจากลูกคาท้ังในปจจุบันและในอดีต 

และขอมูลเก่ียวกับการรองเรียนมาใชในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให
ตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน 

 

3.2 ความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา                     (40 คะแนน) 
ก. ความสัมพันธกับลูกคา 
 องคกรมีวีธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา  องคกรมีวิธีการอยางไรท่ีทําใหม่ันใจวาขอ

รองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผลและทันทวงที  และองคกรมีวิธีการอยางไรในการ
รวบรวม และวิเคราะหขอรองเรียนเพ่ือใชในการปรับปรุงท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังใหคูคานําไปใชในการ
ปรับปรุง  

 

 

หมวด  4   การบริหารทรัพยากรบุคคล                        (140 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงแนวทางท่ีองคกรใชในการวางแผนดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การเพ่ิมผลผลิตขององคกร     โดยครอบคลุมถึงแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนของบุคลากรตอการ
เพ่ิมผลผลิต    รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเสริมสรางสภาพแวดลอม และความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอนโยบายการเพ่ิมผลผลิตขององคกร 

4.1 การวางแผนดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                        (30 คะแนน) 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดคุณลักษณะ  และทักษะท่ีจําเปนของพนักงานท่ีองคกรตองการ

เพ่ือใหตอบสนองตอแผนการเพ่ิมผลผลิต 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร รวมถึงการใหขอมูลปอนกลับสนับสนุนการ

ทํางานท่ีใหผลการดําเนินการท่ีดีและสงผลตอการบรรลุแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตขององคกร
อยางไร  รวมถึงการบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย  ตลอดจนการใหรางวัลและสิ่งจูงใจกับ
พนักงานท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดีเหลานั้น    

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหการสื่อสาร การแบงปนทักษะระหวางผูท่ีอยูตางหนวยงาน ตางภาระ
งาน  และตางสถานท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 



 

 
  4.2 การใหการศึกษา  ฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                        (30 คะแนน) 

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการเสาะหาและนําขอมูลจากพนักงาน  หัวหนางาน  และผูจัดการมาใชในการ
จัดทําความตองการดานการศึกษา  การฝกอบรม  และการพัฒนาดานการเพ่ิมผลผลิต   

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษา  และการฝกอบรม  เพ่ือสงผลใหแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิม
ผลผลิตบรรลุผล 

 องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาพนักงานตอบสนองความตองการท่ี
สําคัญในดานการเพ่ิมผลผลิต และการปรับปรุงผลดําเนินการขององคกร   

 

4.3 สภาพแวดลอม และความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                      (40 คะแนน) 

4.3.1    สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําให ม่ัน ใจวาสถาน ท่ี ทํางานมีสุขอนามัย  ความปลอดภัย               

การปองกันภัย  และการยศาสตร (ergonomics)  และไดมีการปรับปรุง สิ่งเหลานี้ในเชิงรุก  โดยให
พนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงดังกลาวอยางไร  และมีตัววัดผลการดําเนินการหรือเปาหมายการ
ปรับปรุงในเรื่องท่ีสําคัญดังกลาวอะไรบาง 

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหม่ันใจวาสถานท่ีทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ  หรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

4.3.2    การสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดปจจัยท่ีสําคัญซ่ึงมีผลตอความผาสุก  ความพึงพอใจ  และ

แรงจูงใจของพนักงาน  องคกรจําแนกปจจัยเหลานี้ใหเหมาะสมกับพนักงานท่ีหลากหลาย  โดยให
เหมาะสมกับกลุมและประเภทของพนักงานท่ีแตกตางกันอยางไร 

 องคกรมีวิธีการตรวจประเมินและตัววัดอะไรบาง ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท่ีใชในการ
ประเมินความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจของพนักงาน  วิธีการและตัววัดเหลานี้มีความ
แตกตางกันอยางไร เพ่ือใหครอบคลุมความหลากหลายของพนักงาน กลุมและประเภทของพนักงาน  
องคกรใชดัชนีชี้วัดอ่ืน ๆ  เชน   การรักษาใหพนักงานอยูกับองคกร  การขาดงาน  การรองทุกข  
ความปลอดภัย  และผลิตภาพ เพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของพนักงานอยางไร 

4.4 การสงเสริมและการมีสวนรวมของพนักงานในการเพ่ิมผลผลิต               (40 คะแนน) 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัด / บริหารงาน  และภาระงาน  รวมถึงทักษะของพนักงาน เพ่ือสงเสริมให

เกิดความรวมมือ  ความคิดริเริ่ม  การใหอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม และวัฒนธรรมองคกร 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัด / บริหารงานและภาระงาน  รวมถึงทักษะของพนักงาน  เพ่ือใหเกิด

ความคลองตัว และเพ่ือใหบรรลุแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตขององคกร 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการจูงใจพนักงานใหพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ีเพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิต 

 

 

 

 

 



 

 
หมวด  5   การจัดการกระบวนการ                (300 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงแนวทางท่ีองคกรใชในการบริหารจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึน สนับสนุนนโยบายดานการเพ่ิมผลผลิตขององคกร ท้ังนี้รวมถึง
แนวทางในการลดตนทุนและการลดการแปรปรวนของกระบวนการ ตลอดจนการผลักดันใหเกิดการเรียนรูเพ่ือตอยอดสู
นวัตกรรมในองคกร 

5.1 กระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ                (130 คะแนน) 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ และองคกรมี

กระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการอะไรบาง   และกระบวนการเหลานี้สงผลตอผลกําไร
และความสําเร็จทางธุรกิจอยางไร 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมตนทุน ตลอดจนปจจัยดาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ มาใชประกอบในการออกแบบกระบวนการหลกัเหลานี้   
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการหลักเหลานี้ไปปฏิบัติเพ่ือทําใหม่ันใจวาไดผลตามขอกําหนด

ของการออกแบบกระบวนการ 
 ตัววัดสมรรถนะหลัก หรือตัวชี้วัดท่ีใชควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเหลานี้คืออะไร องคกรมีวิธีการ

อยางไรในการนําตัววัดภายในกระบวนการมาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว และองคกรมีวิธีการ
อยางไรในการนําขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ และคูคามาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว  
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุนโดยรวมท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ  การทดสอบ  และการตรวจ

ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ องคกรมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดสิ่งบกพรองและ
การทํางานซํ้า 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการดังกลาว     

เพ่ือลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหดีข้ึน 
 องคกรมีแนวทางการประยุกตใชระบบในการเพ่ิมผลิตภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกรอยางไร เพ่ือให

เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ  
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือระบบอัตโนมัติมาประยุกตใช  เพ่ือยกระดับการ

เพ่ิมผลิตภาพของการผลิตและบริการ 

5.2 กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ                    (70 คะแนน) 
 กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญขององคกร ท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและ

บริการอะไรบาง 
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมตนทุน ตลอดจนปจจัยดาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชประกอบในการออกแบบกระบวนการ
สนับสนุนเหลานี้   
 องคกรมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญเหลานี้ไปปฏิบัติเพ่ือทําใหม่ันใจวาไดผล

ตามขอกําหนดของการออกแบบกระบวนการ 
 ตัววัดสมรรถนะหลัก หรือตัวชี้วัดท่ีใชควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเหลานี้คืออะไร องคกรมีวิธีการ

อยางไรในการนําตัววัดภายในกระบวนการมาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว   และองคกรมีวิธีการ
อยางไรในการนําขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ และคูคามาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว  

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุนโดยรวมของกระบวนการสนับสนุน 
 



 

 
 องคกรมีแนวทางการประยุกตใชระบบในการเพ่ิมผลิตภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกรอยางไร เพ่ือให

เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ 

5.3 การวัดผลการดําเนินการ  และการจัดการความรูขององคกรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต                    (100 คะแนน) 

5.3.1    การวัดสมรรถนะ 
   องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ทําใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการ

ของขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจําวัน และเพ่ือติดตามผลการดําเนินการ
ขององคกรโดยรวม รวมท้ังความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคของการเพ่ิมผลผลิตและแผนปฏิบัติ
การดานการเพ่ิมผลผลิต  และตัววัดผลการดําเนินการดานการเพ่ิมผลผลิตท่ีสําคัญขององคกรมี
อะไรบาง 

 องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญดานการเพ่ิมผลผลิต 
และทําใหม่ันใจไดอยางไรวาไดนําไปใชอยางมีประสิทธิผลในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับกลยุทธ 

 

5.3.2  การจัดการความรูขององคกร 
  องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูขององคกรเพ่ือใหบรรลุผลดังตอไปนี้ 
 การรวบรวมและถายทอดความรูของพนักงาน 
 การถายทอดความรูท่ีเก่ียวของกับองคกร ระหวางองคกรกับลูกคา ผูสงมอบ และคูคา 
 การคนหา การแบงปน และการนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (best practices) ไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว และ

เพ่ือผลักดันใหเกิดการเรียนรู และนวัตกรรม 
 

5.3.3 คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ และองคความรู 
องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหม่ันใจวาขอมูล สารสนเทศ และองคความรูขององคกรมี :  

 ความถูกตองและเชื่อถือได 
 ความทันเหตุการณ 
 ความปลอดภัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หมวด  6  ผลลัพธทางธุรกิจ                  (200 คะแนน) 

 เกณฑในหมวดนี้ครอบคลุมถึงผลลัพธ 5 ดาน ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา ดานผลิตภัณฑและบริการดาน
ทรัพยากรบุคคล ดานประสิทธิผลขององคกร และดานการนําองคกร  โดยผลลัพธแตละดานจะตองแสดงถึงผลลัพธ
ปจจุบัน และผลลัพธท่ีผานมายอนหลัง 3 ป เทียบกับคาเปาหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบผลลัพธดังกลาวกับคูแขง ของ
องคกร 

6.1 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา                   (30 คะแนน) 
 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดานความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของลูกคาเปน

อยางไร   ผลลัพธเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกคาตอคูแขงเปนอยางไร   

6.2 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ                             (40 คะแนน) 
 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการดานผลิตภัณฑ และ

บริการตอลูกคาเปนอยางไร ผลลัพธเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคูแขงเปนอยางไร   

6.3 ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล                  (40 คะแนน) 
 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดดานการเรียนรูและการพัฒนาของพนักงานเปนอยางไร 
 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดานความผาสุก ความพึงพอใจ และ ความไมพึงพอใจ

ของพนักงานเปนอยางไร 
 ผลลัพธของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายเปนอยางไร 

6.4 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร                    (60 คะแนน) 
 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของ

กระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการเปนอยางไร    รวมท้ังผลิตภาพ รอบเวลา ผลการ
ดําเนินการของผูสงมอบและคูคา  รวมถึงตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

 ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ  
ของกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญเปนอยางไร รวมท้ังผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการของผูสงมอบ
และคูคา รวมท้ังตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 

 

6. 5 ผลลัพธดานการนําองคกร                   (30 คะแนน) 
 ผลลัพธของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของการบรรลุนโยบายและเปาประสงคของการเพ่ิมผลผลิต   

รวมท้ังแผนปฏิบัติการดานการเพ่ิมผลผลิตขององคกรเปนอยางไร 
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