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คำนำ 

 
ปจจุบันธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทยยังคงเปนหนึ่งในธุรกิจดาวเดน

ประจำป ที่ไดรับความนิยม มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 17 ตอป 
แมในชวงเศรษฐกิจขาลงจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 จากวิกฤติกลายเปน
โอกาสของกลุมธุรกิจแฟรนไชสที่จะมีโอกาสเติบโตและชวยสรางอาชีพใหกลุมคนที่
ตกงานหรือผูที่ตองการเร่ิมตนประกอบอาชีพอีกคร้ังเพ่ือสรางรายไดใหแกตนเองและ
ครอบครัวตลอดจนชวยฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากใหกลบัมาดำเนินธุรกิจไดอยาง
ตอเน่ือง                                          

แฟรนไชสเปนเสนทางลัดสำหรับผู ประกอบการมือใหมที ่ตองการยน
ระยะเวลาในการเร่ิมตนธุรกิจ แตตองการหลักประกันความสำเรจ็จากธุรกิจตนแบบ 
และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกวาการเริ่มตนทำธุรกิจดวยตนเอง เปนการ
ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

ธุรกิจแฟรนไชสทีจ่ะประสบความสำเร็จและเปนตนแบบที่ดีได จำเปนตอง
มีรูปแบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี เปนการสรางฐานที่แข็งแกรงและยั่งยืน
เหนือคูแขง  กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในฐานะหนวยงานดานการ
สงเสริมพัฒนาธุรกิจ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส
ดวยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จึงไดจัดทำเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจแฟรนไชสขึ้นตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหผูประกอบธุรกิจ  
แฟรนไชส มีความเขาใจในเกณฑมาตรฐานและแนวทางในการจัดทำระบบแบบองค
รวม รวมทั้งการใหคะแนนประเมินผลในลักษณะ Self Assessment ใหผูประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชสสามารถอานทำความเขาใจและนำไปพัฒนาระบบไดดวยตนเอง เพ่ือ
เปนการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนใหมีมาตรฐานในระดับสากล 
มีความนาเชื่อถือ และสามารถสรางศักยภาพ ในการแขงขันไดอยางมั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

 
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา    
กระทรวงพาณิชย   
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บทท่ี  1 
บทท่ัวไป 

1.1  ความเปนมาของธุรกิจแฟรนไชส 
ธุรกจิแฟรนไชสเปนการขยายธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ท่ีกิจการสามารถดำเนินการได

ดวยการตกลงใหสิทธ์ิแกผูอื่นเพื่อประกอบธุรกิจโดยใชชื่อกิจการ เคร่ืองหมายการคา 
ระบบ รูปแบบ ขั้นตอน และสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของตนหรือที่ตนมีส ิทธิ
ภายในระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กำหนด การเติบโตดวยรูปแบบนี้จะชวยใหกิจการ
ซึ่งอยูในฐานะที่เปนผูใหสิทธิ์ (Franchisor) สามารถเติบโตขยายธุรกิจไดโดยอาศัย
ทรัพยากรหรือการลงทุนจากผูรับสิทธิ์ (Franchisee) ซึ่งอยูในฐานะที่เปนคูคาของ
กิจการ ในขณะเดียวกันผู ร ับสิทธิ์ก็ไดประโยชน ลดความเสี่ยง ในการทำธุรกิจ 
ไดรูปแบบธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาและพิสูจนความสำเร็จมาแลวรวมทั้งไดรับการ
สนับสนุนทางเทคนิคและทักษะทางธุรกิจจากแฟรนไชสซอร ทำใหสามารถเขาสู
ตลาดและกระจายสินคาหรือบริการไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ธุรกิจแฟรนไชส
จงึเปนรูปแบบธุรกิจท่ีทั้งแฟรนไชสซอรและแฟรนไชสซีตางมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
มีความสัมพนัธตอกันท้ังในเชิงระบบปฏิบัติทางธุรกิจและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ    
ที่เกื้อหนุนกันภายใตกระบวนการทางธุรกิจเดียวกัน 

ธุรกิจแฟรนไชสควรประกอบดวยลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 
1) แฟรนไชสซอร (Franchisor) ผู ใหส ิทธิที ่เปนเจาของชื ่อทางการคา 

เคร่ืองหมายการคา และระบบการจัดการธุรกิจนั้น ๆ 
2) แฟรนไชสซี (Franchisee) ผู ร ับส ิทธิในการดำเนินธุรกิจตามระบบ            

ที ่เจ าของสิทธิไดจัดเตรียมไว และใชชื ่อทางการคา เครื ่องหมายการคา
เดียวกัน โดยตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิ 

3) คาตอบแทนในการใชสิทธิ อยางนอย 2 อยาง คือ   
(1) Franchise Fee คาตอบแทนที่เปนจำนวนเงินที่แนนอนจะจายกอนเริ่ม

ดำเนินงาน หรือเรียกวา คาธรรมเนียมแรกเขา ซึ่งถือวาเปนการจาย          
คาสิทธ์ิตาง ๆ ใหแกแฟรนไชสซอร 

(2) Royalty Fee  คาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่องตามสัดสวนของผล
การดำเนินงาน อาจจะเรียกเก็บเปนเปอรเซ็นต ตอเดือนหรือตอปจาก
ยอดขาย หรือบางกิจการอาจเรียกเก็บจากยอดส่ังซื้อสินคา 
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1.2  ความหมาย 
แฟรนไชสซอร (Franchisor) หมายถึง เจาของสิทธิ ซึ่งเปนผูที่คิดคนวิธีการทำ

ธุรกิจ จนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และเปนผูขายสิทธิการดำเนินการขายชื่อการคา
ของตัวเองใหแกผูอื่น ตัวอยาง เชน เชสเตอรกริลล เปนผูคิดคนรานอาหารประเภท
ไกยาง และสูตรอาหาร มีรูปแบบการจัดการราน การจัดการเฉพาะตัว จนกระทั่งมี
ชื่อเสยีงเปนที่รูจักแลวขายระบบทั้งหมด ใหแกผูอื่น บริษัทของเชสเตอรกริลลอยูใน
ฐานะเปนเจาของสิทธิ และเปนผูขายแฟรนไชสใหผูอื่นเรยีกวาแฟรนไชสซอร 

แฟรนไชสซี (Franchisee) หมายถึง ผูรับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบ   
ที่เจาของสิทธิไดจัดเตรียมไวรวมทั้งใชชื่อทางการคาเครื่องหมายการคาเดียวกัน 
โดยท ี ่ต องจ ายค าตอบแทนในการใหสิทธ ิ  รวมท ั ้ งจ ายคาตอบแทนตามผล
ประกอบการดวย ซ่ึงก็คือผูซื้อแฟรนไชสน่ันเอง 
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บทท่ี  2 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส ป 2565 

2.1  ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานฯ 
จากแนวโนมการเติบโตแบบกาวกระโดดของธุรกิจแฟรนไชสและสภาพปญหาที่

เกิดจากบริหารไมเปนระบบ  ทำใหพบวาการที่จะสรางองคกรธุรกิจแฟรนไชสใหมี
ความเขมแข็ง จำเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานระบบปฏิบัติการและกำหนด 
กลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อสรางความสามารถในเชิงการแขงขันทางธรุกจิให
สามารถตอบสนองตอลูกคาในดานมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการอยูเสมอ 
จึงจะสามารถผลักดันใหองคกรเติบโตและสรางผลกำไรไดอยางยั่งยืน ประเด็น
ดังกลาวทำใหแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไทยสูมาตรฐานระดับสากลมี
ความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานภาครัฐที่ใหการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสมาอยางตอเน่ือง และดำเนินการอยางครบวงจร โดยเร่ิม
ตั้งแตสรางธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส ดวยหลักสูตรแฟรนไชส B2B ซึ่งเปนการสราง
ธุรกิจแฟรนไชสรายใหม ยกระดับศักยภาพธุรกิจสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส ตลอดจนสรางโอกาสทางการตลาดและ
เชื่อมโยงเครือขาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีเปาหมายใหธุรกิจแฟรนไชสมี
ความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในระดับสากล    

ในดานการพัฒนาและยกระดับใหธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
เทียบเทากับระดับสากล รวมทั้งสรางความนาเชื่อถือใหกบัผูบริโภคและกลุมบุคคลที่
ไดรับสิทธิในการจำหนายสินคาหรือบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเริ่มจัดทำ 
“เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส” เมื่อป 2552 
ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 
National Quality Award – MBNQA) อันเปนที่ยอมรับและมีการนำไปใชมากกวา 
70 ประเทศทั่วโลก 

เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบรหิารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชสไดรับการ
พัฒนาและจดัทำขึ้น เพ่ือใหเหมาะสำหรับการนำไปปฏิบัติในทกุสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย โดยมีคานิยมและกรอบแนวคิดที่มุ งเนน
ผลลัพธ ไมเนนที่ วิธีการ ตามแนวทางของเกณฑการตัดสินรางวัลมาตรฐานคุณภาพ
แห งชาติ ซ ึ ่งธ ุรก ิจแฟรนไชส ในแต ละประเภทแต ละขนาดสามารถพัฒนา
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กระบวนการจัดวิธีการปฏิบัติงาน เฉพาะตามแตสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของตน 
ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการจัดการเทยีบเทากับองคกรที่ยอมรับกัน
วามีคุณภาพในระดับสากล 

 
2.2  คานิยมหลักและกรอบแนวคิดในเชิงเทคนิค 

1) คงความเปนสากล 
โดยคงรูปแบบการบริหารเชิงระบบ อางอิงจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ   

(Thailand Quality Award –TQA) ซึ่งจัดทำโดยอางอิงจากเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA  โดยมีลักษณะที่สำคัญของเกณฑ คือ 

1.1) มีพื้นฐานมาจากคานิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซึ่งเปนความเชื่อ
และพฤติกรรมที่พบวาฝงลึกอยูในหลายองคกรที่มีผลการดำเนินงาน       
ที่เปนเลิศ ดังนี ้
(1) มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective) 
(2) การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน (Visionary leadership) 
(3) ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 

(Customer focused excellence) 
(4) การใหความสำคัญกับบุคลากร (Valuing people) 
(5) ความคลองตัวและความสามารถในการฟนตัว  

(Agility and resillience)
(6) การเรียนรูระดับองคกร (Organizational learning) 
(7) การมุงเนนความสำเร็จและการจัดการเพื่อนวัตกรรม (Focus 

on success and innovation) 
(8) การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by fact) 
(9) การตอบแทนสังคม (Societal contributions) 
(10) จรยิธรรมและความโปรงใส (Ethics and Transparency) 
(11) การสงมอบคุณคาและผลลัพธ (Delivering value and results) 

1.2) มุงเนนกระบวนการ 
1.3) มุงเนนในผลลัพธ จาก 3 มุมมอง 
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(1) มุมมองภายนอก (ลูกคาและผู ม ีส วนไดเสียอื ่น มององคกร
อยางไร) 

(2) มุมมองภายใน (การปฏิบัติงานภายในองคกร มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางไร) 

(3) มุมมองอนาคต (องคกรเรียนรูและเติบโตหรือไม) 
1.4) การมุงเนนการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกัน 

การปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวเนื ่องกันระหวางเกณฑในหมวดตางๆ เปน
องคประกอบที่สำคัญของมุมมองเชิงระบบ ดังภาพ 

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ภาพรวมและโครงสราง 

 
ที่มา : หนังสือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2565 – 2566 

เกณฑฯ ส ง เสร ิมให  เก ิดม ุมมองเช ิงระบบ หมายถ ึง การบร ิหารจ ัดการ
องคประกอบทั้งหมดขององคกรใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหเกิดความสำเร็จอยาง
ตอเนื่อง โครงสรางและกลไกการบูรณาการของระบบ ไดแก คานิยม และแนวคิด
หลักเกณฑ 7 หมวดที่มีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน และแนวทางการใหคะแนน 
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2.3 การบูรณาการระบบเกณฑมาตรฐานฯ   

จากแนวคิดขอ 1.1 ไดนำมาบูรณาการเปนเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
กา รบร ิห า รจ ั ดก าร ธ ุ ร ก ิ จ แฟรนไ ชส  ป  2565 (Total Quality Franchise 
Management -TQFM) ประกอบดวยเกณฑ 7 หมวดหลัก คือ 

หมวดที ่1 การนำองคกร (Leadership) 
หมวดที ่2 กลยุทธ (Strategy) 
หมวดที ่3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
หมวดที ่4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, 

Analysis and Knowledge Management) 
หมวดที ่5 บุคลากร (Workforce) 
หมวดที ่6 การปฏิบัติการ (Operations) 
หมวดที ่7 ผลลพัธ (Results) 

2.4 วัตถุประสงคของเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดจัดทำ“เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ  
ในระบบแฟรนไชส” เมื่อป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

1) เปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการระบบธุรกิจแฟรนไชสใหมีมาตรฐานการ
ดำเนินงาน การจดัการที่ดีในระดับสากล 

2) เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจดานแฟรนไชสในทิศทางที่ถูกตอง 
3) ชวยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจขีดความสามารถและผลลัพธของ

ธุรกิจดานแฟรนไชส 
4) สงเสริมความเขาใจในการลงทุนและวิธีปฏิบัติสำหรับธุรกิจดานแฟรนไชส         

ที่เปนมาตรฐานระหวางนักลงทุนและผูประกอบธุรกิจดานแฟรนไชส ในขณะ 
เดียวกันเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส
จะชวยใหองคกรธุรกิจ ไดใชแนวทางที ่บูรณาการในการจัดการผลการ
ดำเนินงานที่ดี จะทำใหมีการสงมอบสินคาและบริการที่ดีขึ้นแกลูกคาและผูมี
ส วนไดสวนเสีย รวมทั ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพขีดความสามารถของ
องคกรอยางตอเน่ือง อันจะสงผลตอความเจรญิเติบโตอยางย่ังยืนขององคกร 
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มาตรฐานฯดังกลาว ไดจัดทำตามแนวทาง รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) อันเปน
ที ่ยอมรับและมีการนำไปใชมากกวา 70 ประเทศทั่วโลก และ รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

2.5 ประโยชนตอองคกร 

1) ไดรับการพัฒนายกระดับองคกรขึ ้นสู มาตรฐานสากล DBD Franchise 
Standard 

• ไดรับการอบรมเร่ืองมาตรฐานแฟรนไชส 
• ไดรับการตรวจประเมินเบื้องตน 
• ได ร ับการบมเพาะองคความร ูด านมาตรฐานแฟรนไชส และได รับ

คำปรกึษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 
• ไดรับการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจและรวมศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชสที่มี

ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
• ไดรับหนังสือรับรองการผานการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ

บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (กรณีผาน
การตรวจรบัรองฯ) มีอายุ 2 ป  

2) ไดรับสิทธ์ิในการยื่นแบบคำขออนุญาตใชเครื่องหมาย DBD Franchise 
Standard จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือนำไปใชในการประชาสัมพนัธกิจการ 

3) ไดรับโอกาสพิเศษในการเขาร วมงานแสดงสินคาหรืองานแสดงธุรกิจ  
หรืองานอ่ืนๆ ที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยจัดข้ึน 

4) ไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อประชาสัมพันธและรวมกิจกรรมตางๆ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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บทท่ี 3 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส 

3.1 ภาพรวมของเกณฑมาตรฐานฯในแตละหมวด 
 

หมวด รายละเอียด
Total Quality Franchise Management : TQFM 

คะแนน  

1.  การนำองคกร (Leadership)  110 
 1.1 การนำองคกรโดยผูบริหารแฟรนไชส 40  

1.2 การกำกับดูแลองคกรและตอบแทนสังคม 70 
2.  กลยุทธ (Strategy)  110 
 2.1 การจัดทำกลยุทธ 55  

2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ 55 
3  ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer)  120 
 3.1 ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี 55  

3.2 ความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี 65 
4.  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

(Measurement, Analysis and Knowledge 
Management)

 110 

 4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 60  
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 

5.  บุคลากร (Workforce)  110 
 5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากรและแฟรนไชสซี 50  

5.2 การสรางความผูกพนัของบุคลากรและแฟรนไชสซี 60 
6.  การปฏิบตัิการ (Operations)  140 
 6.1 กระบวนการทำงาน 75  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 65 
7.  ผลลัพธ (Result)  300 
 7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ 70  

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและแฟรนไชสซี 70 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรและแฟรนไชสซี 50 
7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร 55 
7.5 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด 55 

  รวม  1,000 
หมายเหต ุ: กิจการที่จะผานมาตรฐานฯตองไดคะแนนรวมไมต่ำกวา 650 คะแนน
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3.2  แนวทางการประเมินผล 
1) การประเมินผลในหมวด 1 - 6 

 

ไดนำเครื ่องมือที ่เรียกวา Deming Cycle มาประยุกตใช  มีลักษณะของการ
ดำเนินการเปนกระบวนการที ่เปนวงจร สามารถกอใหเกิดผลลัพธที ่สามารถ
ติดตามและวดัผลไดดวยข้ันตอน 4 ขั้น ประกอบดวย 

1. Plan หมายถึง ผู ประกอบธุรกิจมีการวางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ
จัดทำแผนดำเนนิงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางการปองกันปญหาทีอ่าจ
เกดิขึ้น และวิธีการแกปญหาที่เปนไปได 

2. Do  หมายถึง ผู ประกอบธุรกิจดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไวและ
สามารถแกไขปญหา พัฒนาระบบงานตางๆ ได 

3. Check หมายถึง ผู ประกอบธุรกิจมีการประเมินผลการดำเนินงานของ
ตนเองอยางตอเน่ือง  พรอมทั้งเก็บขอมูลที่เปนประโยชนตอการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. Act  หมายถึง  ผูประกอบธุรกิจนำผลการดำเนินงาน อันไดแก การนำผล
การปรับปรุง/พัฒนามากำหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เชน การนำไป
เขยีนเปนคูมือการปฏิบัติงานใหม หรือเพิ่มเติมในคูมือการปฏิบัติงานเดิม 
หรือการนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหผล เพื่อนำมาปรับปรุง
พัฒนาใหเกดิกระบวนการใหมๆ อยูเสมอ 

 

  
 

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 13                                                

2) การประเมินผล ในหมวด 7 ผลลัพธ 
 

หมวด 7 ประเมิน ดวยวงจร LeTCI 
1. ผลการดำเนินงาน (Level) กิจการกำหนดตัวชี้วัดเปาหมาย และรายงาน

ผลลัพธของตัวช้ีวัดที่สำคัญในแตละดานเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
2. ติดตามแนวโนม (Trend) กิจการมีการรายงานผลลัพธ โดยแสดงแนวโนม

เปรียบเทียบอยางนอย 3 ชวงเวลา 
3. เปรียบเทียบกับผูอื่น (Compare) กิจการรายงานผลลัพธโดยเปรียบเทียบ

กับผลการดำเนินงานของตนที่ผานมา หรือคูแขงขัน คูเทียบ หรือธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

4. บูรณาการผลลพัธ (Integration) มีการรายงานความเช่ือมโยงผลลัพธ 
กับเปาหมาย พนัธกิจ หรือ ผลลัพธอื่น  

 
    3) ในแตละขั้นตอนของการวัดผลในหมวด 1 -7 
        จะประกอบดวยคา คะแนน 0-5 
 

     คะแนน  0           คาความหมาย    ไมมี ไมไดดำเนินการ 
     คะแนน  1 - 4    คาความหมาย    มกีารดำเนนิการเปน

บางสวน
     คะแนน  5               คาความหมาย    มกีารดำเนนิการครบถวน

สมบูรณ/ไดผลดีที่สุด
 

 
ตัวอยางการประเมิน หมวด 1 – 6 
 

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5  คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี (0 คะแนน)  ไมมี  (0 คะแนน)  ไมมี (0 
คะแนน) 

 ไมมี ( 0 คะแนน )  
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 14                                                

ตัวอยางการประเมิน หมวด 7 ผลลัพธ 
 

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบรูณาการ 
(Integration)

มี (5  คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี (0 คะแนน)  ไมมี (0 คะแนน)  ไมมี (0 คะแนน)  ไมมี ( 0 คะแนน )  
 

   ตัวอยางการรายงานผลในหมวด 7 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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บทท่ี  4 
รายละเอียดของเกณฑในแตละหมวด 

 
 

 

หมวด 1 การนำองคกร (Leadership) 
(110 คะแนน) 

 
 

การนำองคกร ( Leadership)  
110 คะแนน 

คะแนน
ยอย รวม 

การปฏิบัต ิตนของผู บร ิหารแฟรนไชส ชี ้นำและทำใหองคกรมี
ความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมท้ังจัดระบบการกำกับดูแลกิจการใหมีความ
รับผิดชอบดานกฎหมาย จริยธรรมและตอบแทนสังคม

 

1.1 การนำองคกรโดยผูบริหารแฟรนไชส 40 

(1) ผูบริหารแฟรนไชสกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการดำเนินธุรกิจ 
และถายทอดไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ

20  

(2) ผู บร ิหารแฟรนไชส กำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจที ่มีความ
คลองตัวสามารถฟนตัวไดในสถานการณที ่เปลี่ยนแปลง เพื่อให
องคกรประสบความสำเร็จ ทั้งในปจจบุันและอนาคต

20  

1.2 การกำกับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม 70 

(1) กิจการกำกับดูแลและปรับปรุงกิจการใหดำเนินการอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย

25  

(2) กิจการกำกับดูแลและปรับปร ุงกิจการใหดำเนินการอย างมี
จริยธรรมและสรางสภาพแวดลอม ใหสิ่งเหลาน้ี เกิดข้ึนในองคกร

20  

(3) กิจการกำกับดูแลและปรับปรุงองคกรใหบรรลุผลดานการตอบ
แทนสังคมดวยความรวมมือและสนับสนุนชุมชน โดยสรางการมี
สวนรวมอยางเทาเทียม

25  

รวมคะแนนท้ังสิ้น 110 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวดที่ 1 การนำองคกร (Leadership) 
1.1 การนำองคกรโดยผูบริหารแฟรนไชส

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ผูบริหารแฟรนไชสกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการดำเนินธุรกิจ
และถายทอดไปยังผูที่เก่ียวของ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ

20

 ผูบริหารกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของกิจการ 
 ผูบริหารถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของกิจการ ใหแกพนักงาน แฟรนไชสซ ีคูคา            

ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกำหนดชองทางการสื่อสารอยางชัดเจน 
 ผูบริหารกำหนดแผนติดตามผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
 ผูบริหารปรับปรุงพัฒนาเปาหมาย/แผนดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงๆข้ึนตอไป

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก 
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

ผูบริหารฯกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยมองคกรและ
เปาหมายของธุรกิจ
และมีแนวทางการ
ถายทอดนโยบาย
ดังกลาวผานระบบ
การนำองคกร 

ผูบริหารฯถายทอด
วิสัยทัศน และเปาหมาย 
แกผูมีสวนไดเสีย  
ตามแผนที่เตรียมการไว 

ผูบริหารฯกำกับ
ติดตามประสิทธิผล
ของแนวทางนำ
นโยบายไปสู
ภาคปฏบิตัิ  
 

ผูบริหารฯปรับปรุง
และพัฒนาเปาหมาย
และการนำไปปฎิบัติ
ใหมีประสิทธภิาพที่ดี
ยิ่งๆขึ้นไป 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวดที่ 1 การนำองคกร (Leadership) 
1.1 การนำองคกรโดยผูบริหารแฟรนไชส

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) ผูบริหารแฟรนไชสกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจที ่ม ีความ
คลองตัวสามารถฟนตัวไดในสถานการณที่เปลี ่ยนแปลง เพื่อให
องคกรประสบความสำเรจ็ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

20

 ผูบริหารกำหนด Business Model ในการดำเนินธุรกิจที ่พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการขายแฟรนไชสอยางเป นระบบและชัดเจน ทั้งระบบหนาราน หลังราน เชน 
แบรนดสินคา ตัวสินคาหรือบริการที่จะขาย ราคาคาแฟรนไชสที่กำหนด ตั ้งแตคาแรกเขา 
คาธรรมเนียมรายป คาการตลาด สินคาที่จัดสง ระบบโลจิสติกส ระบบการควบคุมสาขา
แฟรนไชสซี 

 ผูบริหารสรางสภาพแวดลอมการทำงาน สรางวัฒนธรรมการทำงาน สงเสริม การเรียนรู
รวมกัน สรางการจูงใจทั้งบุคลากรและแฟรนไชสซี ใหดำเนินธุรกิจรวมกันภายใตสัญญา
ขอตกลงที่จะรวมกันสงเสริมพัฒนาแบรนดสินคา ใหเติบโตไปดวยกัน

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

ผูบริหารกำหนด 
Business Model 
ในการดำเนินธุรกจิ   
ที่พรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
การขายแฟรนไชส
อยางเปนระบบ และ
ชัดเจน ทั้งระบบ    
หนาราน หลังราน 

ผูบริหารฯนำรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ 
แฟรนไขสที่ไดมีการ
กำหนดไวมาดำเนินการ 

ผูบริหารฯติดตามผล
การเนินงานวาเปนไป 
ในรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจตามที่กำหนดไว 
หรือไม

 

ผูบริหารฯปรับปรุง
แกไขผลดำเนินงาน 
ในกรณีที่ผลไม
สอดคลองกับ 
Business Model 
ที่กำหนด 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวดที่ 1 การนำองคกร (Leadership) 
1.2 การกำกับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการกำกับดูแลและปรับปรุงกิจการใหดำเนินการอยางถูกตอง       
ตามกฎหมาย

25

 ผูบริหารดำเนินการและสงเสริมใหสาขาและแฟรนไชสซีปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตาม
กฎหมาย เชน การขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนการพาณิชย การเสีย
ภาษีอากร การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การใชแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย 
รวมถึงสัญญาแฟรนไชสท่ีจัดทำข้ึนอยางเปนธรรม 

 ระบกุระบวนการ ตัววัด และเปาหมายเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

ผูบริหารฯกำหนด
ระบบหรือแนว 
ทางการกำกับดูแล
การดำเนินการให
เปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
ขอบังคบัในการทำ
ธุรกิจแฟรนไชส

ผูบริหารฯเนินการตาม
ระบบและแนวทางที่
กำหนดไว 

ผูบริหารฯติดตาม 
และทบทวนผลการ 
ดำเนินการตามระบบ
และแนวทางที่ 
กำหนดไว 

ผูบริหารฯปรับปรุง
แผนดำเนินการ       
ใหสอดคลองกับ       
ผลการประเมิน       
ใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย 
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หมวดที่ 1 การนำองคกร (Leadership) 
1.2 การกำกับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการกำกับดูแลและปรับปรุงกิจการใหดำเนินการอยางมีจริยธรรม
และสรางสภาพแวดลอม ใหสิ่งเหลาน้ี เกิดข้ึนในองคกร

20

 กิจการมีแนวทางกำกับดูแลกระบวนการทำงาน ไมใหสงผลกระทบตอชุมชน สังคม เชน 
ควัน กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะ ของเสียตางๆ จากกระบวนการผลิต 

 ใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน การอนุรักษพลงังาน และรักษาสิ่งแวดลอม 
 ดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและสงเสริมผูท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตาม เชน 

- จริยธรรมตอลกูคา - ไมขายสนิคาหมดอายุ ปลอมปน โฆษณาชวนเชื่อ 
- พนักงาน - จายคาจางถูกตอง ตรงเวลา ไมกดขี่ทารุณ 
- Supplier - จายเงินตรงเวลา ไมกดราคา ไมสรางหลักฐานเท็จ 
- คูแขง - ไมปลอยขาวลือ ขาวเท็จทำใหคูแขงเสียหาย ไมติดสินบนแยงลกูคา

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

  คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมีระบบหรือ
แนวทางการกำกับ
ดูแลการดำเนินการ 
อยางมีจรยิธรรมกับ     
ผูมีสวนรวมทุกกลุม

กจิการดำเนินการตาม
ระบบและแนวทาง 
ที่กำหนดไว 

กจิการติดตาม 
และทบทวนการ
ดำเนินงานตาม
ระบบและแนวทาง 
ที่กำหนดไว 

กิจการปรับปรุง
ระบบหรือแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อใหบรรลุผล    
การดำเนินงาน
อยางมีจริยธรรม 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 20                                                

หมวดที่ 1 การนำองคกร (Leadership) 
1.2 การกำกับดูแลองคกรและการตอบแทนสังคม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(3) กิจการกำกับดูแลและปรับปรงุองคกรใหบรรลุผลดานการตอบแทน
สังคมดวยความร วมมือและสนับสนุนช ุมชน โดยสร างการ                
มสีวนรวมอยางเทาเทียม

25

 กิจการสนับสนุนการสรางการมีสวนรวมกับสังคม ชุมชน ดานการตอบแทนสังคม รวมถึง
การสนับสนุนให แฟรนไชสซีมีการดำเนินการในพื้นที ่ เช น การใหทุนการศึกษาเด็ก 
การทำกิจกรรมสาธารณะในพื้นท่ี 

 จัดทำแผนการมีสวนรวมกับสังคมตอบแทนสังคม โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช นำแผนไปดำเนินการ และมีการติดตามผล เชน 
การจัดกิจกรรมสอนสูตรชงกาแฟ หรือ ชานมไขมุก / จัดหลักสูตรสอนเด็กยากไรที่ไมมี 
โอกาสเรียน หรือกลุมแมบานในพื้นที่ นำขนมหรืออาหารไปรวมทำบุญประจำปของวัดใน
ชมุชน

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมีระบบกำกับ
ดูแลหรือแนวทาง 
แผนงานที่แสดงให
เห็นถึงความ
รับผิดชอบ 
ตอสังคมชมุชน 
และการมีสวนรวม
อยางเทาเทียม
 

กจิการดำเนินการตาม
ระบบและแนวทางที่
กำหนดไว 

กจิการติดตาม
และทบทวนการ
ดำเนินงานตามระบบ
และแนวทางที่
กำหนดไว 

กิจการปรับปรุง
ระบบหรือแนวทาง
ดำเนินงานเพื่อให 
บรรลุผลดานความ 
รับผิดชอบตอสังคม
และการมีสวนรวม
อยางเทาเทียม 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 21                                                

 

 

หมวด 2 กลยุทธ (Strategy) 
(110 คะแนน) 

 
 
 

กลยุทธ (Strategy) 
110 คะแนน 

คะแนน
ยอย รวม 

กระบวนการจัดทำกลยุทธ ตั้งแตการจัดทำหรือการพัฒนากลยุทธ 
การถ ายทอดกลยุทธ  ไปสูการปฏ ิบ ัต ิ และการต ิดตามว ัดผล
ความกาวหนา

 

2.1 การจัดทำกลยุทธ 55 

(1) ก ิจการม ีกระบวนการจ ัดทำกลยุทธ   ท ี ่สามารถปรับต ัว ใน
สถานการณพลิกผันทางธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 
เพื่อความไดเปรียบเชิงแขงขัน และสอดคลองกับสมรรถนะหลัก
ขององคกร

55  

2.2 การนำกลยุทธไปปฏบิัติ 55 

(1) กิจการนำแผนกลยุทธ ถายทอดสู แผนปฏิบัติการ พรอมจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดการความเส่ียง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

30  

(2) กจิการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในดานตางๆ ใหสอดคลอง
กบัเปาหมายองคกร

25  

รวมคะแนนท้ังสิ้น 110 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวยท่ี 2 กลยทุธ (Strategy) 
2.1 การจัดทำกลยุทธ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ก ิจการม ี กร ะบวน การ จ ั ดทำกลย ุ ทธ   ท่ีสามารถปร ั บ ตัว                    
ในสถานการณพลิกผันทางธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 
เพื่อความไดเปรียบ เชิงแขงขัน และสอดคลองกับสมรรถนะหลัก
ขององคกร

55

 กิจการมีการกำหนดเปาหมาย ทิศทางองค กร/ว ิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุร กิจ 
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) มกีารจัดทำแผนกลยุทธ 
ดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การดำเนินงานดานตางๆ แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนงานการเงิน แผนการควบคมุความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน ท่ีพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ เพ่ือใหกิจการสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

 กิจการกำหนดแผนท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานดานกิจการแฟรนไชส 
 กิจการมีการกำหนดกรอบระยะเวลาของการวางแผน เชน 1 ป / 3 ป

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 2.75 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมแีนวทางการ
วางแผนกลยุทธโดย
กำหนดขอมูลจาก
ปจจยัภายในภายนอก
องคกรมาเปนขอมูล
ฐานในการวางแผน 
กำหนดทรัพยากรที่
ตองการ/ระยะเวลา 
ของแผนงาน

กจิการดำเนินการจัดทำ
แผนกลยุทธจากขอมูลที่
ไดนำมาวิเคราะห
ประกอบ 

กจิการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำ
กลยทุธตามแนวทาง
ที่กำหนด/ทวนสอบ
ความสอดคลองกับ
เปาหมายองคกร

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมา
ดำเนินการปรับปรุง
พฒันาใหกลยทุธที่
ไดมีความสอดคลอง
กับเปาหมาย            
ที่กำหนดสมบูรณ/
ครบถวน
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวยท่ี 2 กลยทุธ (Strategy) 
2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการนำแผนกลยุทธ ถายทอดสูแผนปฏิบัติการ พรอมจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงาน และการจัดการความเสี่ยง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

30

 กิจการมีการจัดทำแผนปฏิบัตริะยะสั้น ระยะยาว ท่ีสัมพันธกับแผนกลยุทธ 
 มกีารถายทอดแผนปฏิบัติการใหกับบุคลากร/แฟรนไชสซ ีนำไปปฎิบัติ 
 มกีารจัดสรรทรพัยากรดานตางๆ เชน ดานการเงิน ดานบุคลากร เพ่ือใหมั่นใจวาแผนปฏิบัติ

การจะดำเนินไดตามเปาหมาย
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมีแนวทางการ
ถายทอดแผนกลยุทธ
หรือวัตถุประสงคของ 
กลยทุธ ไปสูแผน
ปฎิบัติงานและการ
จัดทำ Action plan 
ทางการกำกับดูแลการ
ดำเนินการใหเปนไป
อยางถูกตองตาม
กฎหมายขอบังคบัใน
การทำธุรกิจ 

กิจการดำเนินการ
ตามแผนงานที่
กำหนดไว 

กจิการตรวจสอบและ
ทบทวนเพื่อใหมั่นใจ
วาการดำเนินงานตาม
แผนงานที่กำหนดไว
บรรลุเปาหมายของ
แตละแผนงาน 

กิจการนำผลการ
ตรวจสอบ ทบทวน
การดำเนินงานตาม
แผนไปปรับปรุง
หรือพัฒนาเพื่อให
การดำเนินงานตาม
แผนมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเปาหมาย
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 24                                                

หมวยท่ี 2 กลยทุธ (Strategy) 
2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในดานตางๆ ใหสอดคลอง
กับเปาหมายองคกร

25

 กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินในดานตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมาย กลยุทธองคกร โดย
ตัวชี้วดัดังกลาวตองสอดคลองกบัผลลัพธท่ีติดตามวัดผล ในหมวดท่ี 7 ผลลัพธ ท้ัง 5 ดาน 
ไดแก ดานกระบวนการและผลิตภณัฑ / ดานกระบวนการ / ดานลูกคาและแฟรนไชสซี / 
ดานบุคลากร / ดานการนำองคกร / การกำกับดูแลองคกร / ดานการเงินและการตลาด 

 เตรียมแหลงท่ีมาของขอมลูท่ีจะตองเก็บมาวัดผลตามตัวช้ีวัด และกำหนดใหมีผูรับผิดชอบ
ในการรายงานผลเปนประจำทุกเดือน

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามเปาหมายที่
กำหนดและถายทอด
ตัวชี้วัดน้ัน
ไปสูการปฎบิัติ/
กำหนดบุคลากร/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ในแตละตัวชี้วัด 

กจิการถายทอดตัวชี้วัด 
ไปสูการปฎบิัติและ
สงเสริมสภาพแวดลอม 
เพื่อใหบุคลากร/
หนวยงานสามารถ
ปฎิบัติงานใหบรรลุผล 
สอดคลองกับตัวชี้วัด 
ที่กำหนด 

กจิการติดตาม
ตรวจสอบวาบุคลากร/  
หนวยงาน สามารถ
ปฎิบัติงานใหบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด
และทบทวนปจจัยที่        
สงเสริมหรอืเปน
อปุสรรคตอการ
ดำเนินงาน 
 

กิจการนำผลการ
ทบทวนไปปรับปรุง 
พฒันาเพื่อให
บุคลากร/หนวยงาน 
สามารถดำเนินงาน 
ใหบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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หมวด 3  ลกูคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
(120  คะแนน) 

 
 

ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
120 คะแนน 

คะแนน
ยอย เต็ม 

การสรางความผกูพันกับลูกคารวมแฟรนไชสซี ครอบคลุมท้ัง ลูกคา
ปจจุบันและในอนาคต จากทุกชองทาง กำหนดวิธีการรับฟงเสียง
ของลูกคา พรอมตอบสนองความตองการและความคาดหวงัของ
ลูกคาอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติที ่เปนธรรมสำหรับ
ลูกคาทุกกลุ มทุกประเภท รวมถึงการปรับปรุง แกไข ใหทันกับ
สถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลง

 

3.1 ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี 55 

(1) กิจการมีวิธีการไดมาซึ่งสารสนเทศของลูกคาและแฟรนไชสซีเพ่ือ
นำไปใชใหเปนประโยชน ในการตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

30

(2) กิจการมีวิธีประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา
และแฟรนไชสซี โดยเปรียบเทียบกับตนเองในปที ่ผานมาหรือ 
องคกรอื่น

25

3.2 ความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี 65

(1) กิจการกำหนด พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองความ
ตองการ และความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

25

(2) กจิการมีวิธีการและชองทางท่ีลูกคาและแฟรนไชสซีสามารถเขาถึง
ไดอยางสะดวกและเหมาะสมในการติดตอประสานงาน เพื่อรับการ
สนับสนุนหรือแกปญหาการรองเรียน

20

(3) กิจการมีวิธีการในการจัดการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
และแฟรนไชสซีอยางเหมาะสม และเปนธรรม

20

รวมคะแนนท้ังสิ้น 120
 
 
 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 26                                                

หมวดที่ 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
3.1 ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการมีวิธีการไดมาซึ่งสารสนเทศของลูกคาและแฟรนไชสซีเพ่ือ
นำไปใชใหเปนประโยชน ในการตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

30

 กิจการกำหนดชองทางหรือวิธีการในการรับฟงขอมูลเสียงจากลูกคา/แฟรนไชสซีในปจจุบัน
และอนาคต เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ 

 กิจการมีการสำรวจขอมูล วิจัยตลาด และสรางรูปแบบใหกับแฟรนไชสซีในการสำรวจขอมูล
ในพื้นท่ี 

 กิจการมีการใชสื่อสังคมออนไลน และเทคโนโลยี บนเว็บไซตที่ไดรับความนิยมในการรับฟง
ลูกคาและแฟรนไชสซีเพื่อนำขอมูลมาพัฒนาผลติภณัฑและบริการ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การติดตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดประเด็น
ที่ตองการทราบ 
หรือขอมูลยอนกลับ
จากลูกคา/แฟรนไชสซี 
หรือกำหนดแนวทาง/
ชองทางในการเสาะหา
สารสนเทศนั้นจาก  
แฟรนไชสซี

กิจการดำเนินการ
เสาะหาสารสนเทศ   
ที่ตองการจากลูกคา
และแฟรนไชสซ ี
ตามระบบและ
แนวทางที่กำหนดไว 

กจิการทบทวน
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ/
ทบทวนการดำเนินงาน
ตามระบบและแนวทาง
ที่กำหนดไว 

 กิจการนำผลการ  
 ตรวจสอบประเมินผล 
 มาดำเนินการ 
 ปรับปรุงพัฒนา    
 ใหการดำเนินงาน    
 มีประสิทธิภาพที่ดี 
 ยิ่งข้ึน    
 

  



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 27                                                

หมวดที่ 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
3.1 ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธีประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาและ
แฟรนไชสซี โดยเปรียบเทียบกับตนเองในปท่ีผานมาหรือ องคกรอื่น

25

 กิจการมีวิธ ีประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคาและ 
แฟรนไชสซี เพื่อนำขอมูลไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และระบบงานให
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและแฟรนไชสซี 

 กิจการมีวิธีการหาสารสนเทศดานความพึงพอใจที่กิจการมี เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ
การดำเนินงานท่ีผานมาหรือกับองคกรอ่ืน

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การติดตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดประเด็น
แ ละแนวท าง ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ 
ความผูกพันของลูกคา
และแฟรนไชสซี
 

กิจการดำเนินการ
ประเมินความ
พงึพอใจของลูกคา 
และแฟรนไชสซี
ตามแนวทางที่กำหนด
และสรุปผล 
การประเมิน 
 

กจิการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกคา
และแฟรนไชสซี
 
 

กิจการนำผลการ
ทบทวนตรวจสอบไป
ดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาแนวทาง
การประเมิน และนำ
ผลการประเมินไป
พัฒนากิจการ 

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 28                                                

หมวดที่ 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
3.2 ความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการกำหนด พัฒนาผลิตภ ัณฑและบริการที ่ตอบสนองความ
ตองการ และความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี

25

 กิจการมีวิธ ีการปรับปรุงผลิตภ ัณฑ บริการ ระบบงาน ใหเหนือกวาความตองการ  และ
ความคาดหวังของลูกคาและแฟรนไชสซี 

 กิจการมีการใช สารสนเทศเกี ่ยวกับการจำแนกกลุ มล ูกค ารวมทั้งแฟรนไชสซี  และ
ดานการตลาด เพื ่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและนำขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ  
และบริการ 

 กิจการมีวิธีและขั้นตอนในการสงมอบบริการและผลิตภัณฑใหกับลูกคาและแฟรนไชสซี 
ทุกกลุมอยางเหมาะสมและเปนธรรม

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได  คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการจำแนก และ
ทำความเขาใจตอ
ความคาดหวัง
ของลูกคาและ
แฟรนไชสซี 

กิจการดำเนินการ
ตามระบบและ
แนวทางที่กำหนดไว 

กจิการประเมินผล
การดำเนินงานตาม
แนวที่กำหนด 
 

กิจการนำผลการ
ทบทวนตรวจสอบ
ไปดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 29                                                

หมวดที่ 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
3.2 ความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธีการและชองทางท่ีลูกคาและแฟรนไชสซีสามารถเขาถึง
ไดอยางสะดวกและเหมาะสมในการติดตอประสานงาน เพื่อรับการ
สนับสนุนหรือแกปญหาการรองเรียน

20

 การมีการพัฒนาวิธีการและชองทางตางๆที่เหมาะสม และตรงกับกลุมเปาหมาย เพื่อให
ลูกคาและแฟรนไชสซี สามารถสืบคนขอมูลของกิจการ อาทิ ผลิตภัณฑ การบริการ 
ระบบการขาย แฟรนไชส สถานที่ตั ้ง และ/หรือมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเขา
มาใช เชน Chatbot หรือ Automatic Answering เปนตน 

 กิจการมีการกำหนดวิธีการสนับสนุน ชวยเหลือ และมีระบบการจัดการขอรองเรียนของ
ลูกคาและแฟรนไชสซี พรอมการติดตามผลจากการดำเนินการ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดแนวทาง
และวิธีการส่ือสารกับ
ลูกคาและแฟรนไชสซี
เพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศของ
กิจการไดอยางสะดวก
เพื่อรับการสนบัสนุน
หรือการแกไขปญหา
ขอรองเรียน 

 กจิการดำเนินการตาม 
 แนวทางที่กำหนด  
 และใหการสนับสนุน 
 แกลูกคาและ 
 แฟรนไชสซี

กจิการประเมินผล
การดำเนินงานตาม
แนวทางที่กำหนด
และทบทวน
ตรวจสอบวาลูกคา/
แฟรนไชสซีไดรับ
ขอมูลขาวสาร
การสนับสนุน
ตามที่ตองการ 
 

กิจการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แนวทางการ
ดำเนินงานและ
พฒันาปรับปรุง  
ชองทางการเขาถึง
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา
และแฟรนไชสซ ี

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 30                                                

หมวดที่ 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี (Customer) 
3.2 ความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี

คะแนนเต็ม คะแนน
ได

(3) กิจการมีวิธีการในการจัดการและสรางความสัมพันธกับลกูคา 
และแฟรนไชสซีอยางเหมาะสม และเปนธรรม

20

 กิจการจัดทำระบบสมาชิกและสิทธิประโยชน เพื ่อเป นการสนับสนุนใหเกิดการซ้ือ 
อยางตอเน่ืองกับลูกคา 

 กิจการมีการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการจัดการและสร าง
ความสัมพันธและความผูกพันกับลูกคาและแฟรนไชสซี 

 กิจการมีการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรวมกับลูกคา และแฟรนไชสซี 
เพ่ือสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง

ผลการประเมิน
เตรียมการ  

(Plan) 
การนำไปปฏิบัติ  

(Do) 
การตดิตามผล   

(Check) 
การปรับปรุง  

(Act)
มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  

มีบางสวน 
(1-4 คะแนน) 

 มีบางสวน 
(1-4 คะแนน) 

 มีบางสวน 
(1-4 คะแนน) 

 มีบางสวน 
(1-4 คะแนน) 

 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรับคาถวงนำ้หนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดแนว
ทางการสรางความ 
สัมพันธเพื่อรักษา
ลูกคา/แฟรนไชสซี
และการยกระดับ
ความสัมพันธ 

กิจการดำเนินการ
ตามระบบและ
แนวทางที่กำหนดไว 

กิจการประเมินผล
การดำเนินงานและ
ทบทวนตรวจสอบ
วาการดำเนนิงาน
ดังกลาวสามารถ
สรางความสัมพันธ
หรือจัดการขอ
รองเรียนของลูกคา
และแฟรนไชสซ ี
 

กิจการปรับปรุงแนว
ทางการสรางความ
ความสัมพันธและ
จัดการกับขอรองเรียน
ของลูกคา/แฟรนไชสซ ี
 

   
     

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 31                                                

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

(110 คะแนน)
 
 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
110  คะแนน 

คะแนน
ยอย เต็ม 

กิจการมีการใช ข อมูลสารสนเทศเพื ่อติดตามการปฏิบัต ิงาน
ประจำวัน และผลการดำเนินงานโดยรวมขององคกร โดยใช
เคร่ืองมือที่ถูกตองเหมาะสมในการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ
และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญา พรอมกับให
เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรู และการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการใชผลที่ไดเพื่อการทบทวนและปรับปรุงการ
ดำเนินงานของกิจการ

 

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 60 

(1) กิจการใชข อมูลและสารสนเทศเพื ่อติดตามและเปรียบเทียบ 
การปฏิบัติงานประจำวัน และเปาหมายการดำเนินงาน

30  

(2) กจิการมีวิธีการวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 30  

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 50 

(1) กจิการมีวิธีการจัดการสินทรพัยทางความรู 25  

(2) กิจการมีวิธีการจัดการสารสนเทศและโครงสรางพื ้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง การรักษาความปลอดภัยของระบบ

25  

รวมคะแนนท้ังสิ้น 110 

 

 

 

  
  



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 32                                                

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรงุผลการดำเนินงาน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการใช ข อมูลและสารสนเทศเพื ่อต ิดตามและเปร ียบเทียบ 
การปฏิบัติงานประจำวัน และเปาหมายการดำเนินงาน

30

 นำตัวช้ีวัดจากหมวด 2 กลยุทธ มาวางแผนการเก็บขอมูลวัดผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ 
เชน ดานการเงนิ, ลูกคา/แฟรนไชสซ,ี ผลิตภัณฑหรือบริการฯ 

 จัดทำระบบการจัดการเก็บบันทึกขอมูล เพื ่อติดตามผลตามตัวชี ้ว ัด รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานประจำวันที ่สำคัญ เชน ขอมูลยอดขายของสาขา และการสั่งซื ้อสินคาของ
แฟรนไชสซี การจัดสงสินคาใหแฟรนไชสซี 

 มรีะบบท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง และปลอดภยั จากทุกท่ี                
ทุกเวลา เชน แอปพลิเคชั่นผานโทรศัพทมือถือ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดขอมูล
ตัวชี้วัดที่สำคัญและ 
ขอมูลที่ตองติดตามและ
เปรียบเทียบวัดผลรวมทั้ง
ขอมูลการปฏิบัติงาน
ประจำวันของตนเอง
และแฟรนไชสซีและ
กำหนดเคร่ืองมือและ
แนวทางในการติดตาม
และเปรียบเทียบ 

กิจการดำเนินการตาม
แนวทางทีก่ำหนดไว 

กจิการประเมิน
ประสิทธิผลของ
เคร่ืองมือและแนวทาง 
วาสามารถจดัเก็บและ 
รวมรวมขอมูลตาม     
ที่ตองการ 
 

กิจการนำผลการ
ทบทวนตรวจสอบ 
ไปปรับปรุงพัฒนา
วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 33                                                

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธีการวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 30
 กิจการกำหนดระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงานจากขอมูล เชน รายงานยอดขาย 

ยอดส่ังซ้ือสินคาจากแฟรนไชส รายวัน สัปดาห เดือน 
 นำขอมลูมาวิเคราะหผลเปนสารสนเทศ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงในงานดานตางๆ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง (Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรับคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดแนวทาง
และเทคนิคในการ
วิเคราะหและทบทวน
ผลการดำเนินงานของ
ตนเองและแฟรนไชสซี
ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตตามตัวชี้วัดที่ได
กำหนดไวในแตละดาน 
 

กิจการดำเนินการ
วิเคราะหผลการ
ดำเนินงานและจัดทำ 
รายงานผลวิเคราะห 
เพื่อใชในการปรับปรุง 
ผลการดำเนินงาน 
 

กิจการทบทวนรายงาน
ผลการวเิคราะหและ
ประเมินประสิทธิผล 
ของแนวทางและ
เทคนิคในการ
วิเคราะห 
 

กิจการนำผลการ 
วิเคราะหไปใช ในการ
ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน 
เพื่อพัฒนาผลการ
ดำเนินงานของตนเอง
และแฟรนไชสซี 
 

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 34                                                

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน
เต็ม

คะแนนได

(1) กิจการมีวิธีการจัดการสินทรพัยทางความรู 25
 กิจการมีวิธีการในการถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรและแฟรนไชสซี ในรูปแบบตางๆ 

ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
 กิจการมีแนวทางปกปองทรัพยสินทางปญญา ( Intellectual Property) เช น การจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา การจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุมครองสิ่งประดิษฐ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ จดลขิสิทธ์ิความคิดสรางสรรค หลกัสูตร ตำราเรียน วรรณกรรม ศิลปกรรม

ผลการประเมิน
เตรียมการ  

(Plan) 
การนำไปปฏบิัต ิ 

(Do) 
การติดตามผล   

(Check) 
การปรับปรุง (Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรับคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมแีนวทางการ
รวบรวมผสานความรู
จากบุคลากร(รวม 
แฟรนไชสซี) และ
ถายทอดความรูของ
กิจการแกแฟรนไชสซี
และมีแนวทาง
ปองกันทรัพยสินทาง
ปญญาของตน 

กจิการดำเนินการจัดการ
ความรู สรางความรูใหม
และถายทอดความรูแก
บุคลากรและแฟรนไชสซี
ตามแนวทางที่กำหนด
ตลอดจนดำเนินการ
ปกปองทรัพยสินทาง
ปญญาของตน

กิจการประเมินผล 
การดำเนินงานตาม
แนวทางที่กำหนดและ
ติดตามตรวจสอบวา
ทรัพยสินทางปญญา
ของกิจการไมไดรับ 
การละเมิด 
 

กิจการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
จัดการทรัพยสินทาง
ปญญาจากการ
ติดตามผลเพื่อปองกัน
ความเสยีหายอันเกิด
จากการถูกละเมดิ

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 35                                                

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธ ีการจัดการสารสนเทศและโครงสรางพื ้นฐานด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ัง การรักษาความปลอดภัยของระบบ

25

 การนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดำเนินงาน มาใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑและบรกิาร
อยางมีประสิทธิภาพตอลูกคาและแฟรนไชสซี รวมถึงชวยสนับสนุนในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ เชน ระบบ POS ระบบบัญชี ระบบสินคาคงคลัง ระบบลูกคาสัมพันธ Chatbot  
เปนตน 

 กิจการสามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร จัดการสารสนเทศ เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจ ผานอุปกรณเครือขาย 

 กิจการมีวิธีการบริหารความปลอดภัยท่ีเพยีงพอในการปกปองขอมูลและอุปกรณเทคโนโลยี 
ท่ีสำคัญ และมีการทบทวนคุณภาพของความปลอดภัยการใชงานของขอมลูและสารสนเทศ 
การกำหนด password การเขาถึงขอมูลในแตละระดับ 

 กิจการมีแนวทางในการแกไขปญหาจากการใชงานเทคโนโลยีและมีระบบขอมูลสำรอง
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การติดตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรับคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมกีารวางแผน
กำหนดวิธีการประเมิน
และทบทวนคุณภาพ
ของขอมูลสารสนเทศ
และการรักษาความ
ปลอดภยัของการใช
ขอมูลสารสนเทศ

กิจการมีการ
ดำเนินการประเมนิ
คุณภาพของขอมูล
สารสนเทศและ
การรักษาความ
ปลอดภยัของขอมูล
สารสนเทศ 
ตามแผนที่กำหนดไว  

กิจการติดตาม
และทบทวนการ
จัดการสารสนเทศ
และการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล
เพื่อใหระบบการ
จัดการสารสนเทศ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมา
ปรับปรุงพัฒนาให
การจัดการขอมูล
สารสนเทศใหมี
ความนาเชื่อถือ        
มีรูปแบบการใชงาน
ที่งายและมีระบบ
ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวด 5 บุคลากร (Workforce) 
(110 คะแนน) 

 

บุคลากร (Workforce)  
110 คะแนน 

คะแนน
ยอย เต็ม 

การประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังของ
บุคลากรรวมแฟรนไขสซีและสรางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการ
ดำเนินการที่ดี ตลอดจนสรางความผูกพันการจัดการ และพัฒนา
บุคลากรเพื่อนำศักยภาพมาใชอยางเต็มที่ใหสอดคลองในทิศทาง
เดียวกันกับความตองการของธุรกิจโดยรวม

 

5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากรและแฟรนไชสซี 50 

(1) กิจการมีวิธีการจัดรูปแบบการทำงาน การบริหารบุคลากร และ 
แฟรนไชสซี ที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการฟนตัวและความคลองตัว

30  

(2) กิจการมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรและแฟรนไชสซี 
ตรงกับความตองการของกิจการ

20  

5.2 การสรางความผกูพันของบุคลากรและแฟรนไชสซี 60 

(1) กิจการเสริมสราง ขับเคลื่อน และจัดระบบประเมินความผูกพัน 
และความพึงพอใจของบุคลากรและ แฟรนไชสซี  

30  

(2) กิจการมีวิธีการพัฒนาและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
แฟรนไชสซีที ่ส งเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวมอยาง
เหมาะสม

30  

รวมคะแนนท้ังสิ้น 110 
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หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากรและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการมีวิธีการจัดรูปแบบการทำงาน การบริหารบุคลากร และ
แฟรนไชสซี ที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรุกิจ 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการฟนตัวและความคลองตัว

30

 กำหนดโครงสรางองคกรที ่สามารถรองร ับการบร ิหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส  และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดเปนอยางดี 

 กิจการกำหนดอัตรากำลังท่ีตองการใชงานในองคกร และในสาขาแฟรนไชส 
 กำหนดอำนาจหนาท่ี / ความรับผิดชอบ / คำบรรยายคุณลักษณะงานตามตำแหนงงาน 

(Job Description) และคุณสมบัติของบุคลากรตาม ตำแหนง (Job Spec) ตามโครงสราง
องคกร / สาขาแฟรนไชส

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การติดตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะรรบแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรับคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
โครงสรางองคกร/
ระบบบริหารงาน 
การจัดรูปแบบ
การทำงาน 
การบริหารบุคลากร
และแฟรนไชสซี เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานได 
ตามกรอบงานที่กำหนด

กิจการบริหารงาน
ตามโครงสรางระบบ
และขั้นตอนการ
บริหารงานบุคคล
และแฟรนไชสซีให
เปนไปตามที่กำหนด 
 

กิจการติดตาม
ประเมินผลและ
ทบทวนประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน
ภายใตโครงสราง
องคกร และระบบ
บริหารที่กำหนด
ทั้งบุคลากร
และแฟรนไชสซี 
 

กิจการนำผลการ
ประเมนิมาปรับปรุง
พัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติงาน 
การบริหาร
งานบุคคล 
และแฟรนไชสซี
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หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากรและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรและแฟรนไชสซี 
ตรงกับความตองการของกิจการ

20

 กิจการมีแนวทางในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหไดบุคลากร และแฟรนไชสซีตามท่ี
กำหนด มีคูมือสรรหา มีแบบฟอรมท่ีใชในการรับสมัคร 

 กิจการมีการถายทอดและสนับสนุนแฟรนไชสซ ีในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตาม
คุณลักษณะงานตามตำแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรตามตำแหนงตามที่กำหนด 
มคูีมือสรรหา มีแบบฟอรมที่ใชในการรับสมัคร

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดระบบ
การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
รวมทั้งแฟรนไชสซ ี

กจิการดำเนินการ      
สรรหาและคดัเลือก
บุคลากรรวมทั้ง      
แฟรนไชสซีตาม
แนวทางที่กำหนดไว 
 

กจิการประเมิน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการสรรหา
และคดัเลือกวา
สามารถไดบุคลากร
และแฟรนไชสซีที่มี
ความสามารถตรงกับ
ความตองการของ     
กจิการ 
 

กิจการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พฒันากระบวนการ
สรรหาและคัดเลือก
ใหมีประสิทธภิาพที่
ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 
5.2 การสรางความผูกพันของบุคลากรและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการเสริมสราง ขับเคลื่อน และจัดระบบประเมินความผูกพัน 
และความพึงพอใจของบุคลากรและ แฟรนไชสซี  

30

 กิจการมีระบบเสริมสรางความผูกพัน เชน การประเมินผล ทั ้งในสวนของบุคลากร  
และแฟรนไชสซ ี

 กิจการมีระบบการประเมินติดตามผลการสรางความผูกพันการปฏิบัติงาน  
 การบริหาร คาตอบแทน ระบบการจูงใจ การใหรางวัล การยกยองชมเชย 
 มีระบบการสื ่อสารในการติดตอกับพนักงานและแฟนไชสซีที ่ทันสมัย เชน มีกรุ ปไลน 

มไีลนสวนตัวเฉพาะกับหัวหนางาน แฟรนไชสซี
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมแีนวทาง  
เสริมสรางความผูกพัน 
ของบุคลากร/แฟรนไชสซี 
และมีระบบการประเมิน 
ผลความผูกพัน กำหนด 
ระบบผลตอบแทน และ 
แนวทางในการสรางความ 
ผูกพันและความพึงพอใจ 
ของบุคลากร/แฟรนไชสซี

กิจการดำเนินงาน 
สรางความผูกพน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ 
แฟรนไขสซีตาม
แนวทางที่กำหนด 
 

กจิการทบทวน
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางที่กำหนด
รวมทั้งการประเมิน 
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ 
บุคลากร/แฟรนไชสซี 
 

กิจการนำผลการ
ทบทวนมาปรับปรุง
พฒันาเพื่อใหระบบ 
งานดังกลาวมี
ประสิทธิภาพ      
อยางสม่ำเสมอ
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หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 
5.2 การสรางความผูกพันของบุคลากรและแฟรนไชสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธีการพัฒนาและวัดผลการปฏิบ ัติงานของบุคลากร 
และแฟรนไชสซีที่สงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวมอยาง
เหมาะสม

30

 กิจการจัดทำแนวทางการพัฒนาและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและแฟรนไชส ซี
เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการดำเนินการทางธรุกิจท่ีสงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวม
อยางเหมาะสม โดยจัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงานและแฟรนไชสซีจัดทำคูมือการเรียน
การสอน และการประเมินผลหลังการอบรม 

 กิจการจัดระบบการถายทอดความรูใหกับบุคลากรและแฟรนไชสซี ผานชองทางตางๆ 
ตามความเหมาะสม เชน ถายเปนคลิปในมือถือ สอนผานออนไลนฯ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดหัวขอหรือ
หลักสูตรในการพัฒนา
(หรือจัดทำแผนการ
พฒันาประจำป) 
บุคลากร/แฟรนไชสซี 
รวมทั้งการปฏิบัติงานท่ี 
สงเสริมความเทาเทียม
กันและการมีสวนรวม       
ดวยวิธีการที่เหมาะสม

กิจการดำเนินการ
พฒันาบุคลากรและ 
แฟรนไชสซีตามแผน 
การพัฒนาที่กำหนด
ไว 
 

กจิการติดตาม
และประเมินผลการ 
พัฒนาบุคลากรและ 
แฟรนไชสซ ีผลการ
พัฒนาทำใหพนักงาน
หรือแฟรนไขสซี
สามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดอยางม ี
ประสิทธภาพ 
มีสวนรวม และ
ความเทาเทียมกัน
 

กิจการนำผลการ
ประเมินมาทำการ 
ปรับปรุงพัฒนา 
เพื่อใหการ
ดำเนินงานดังกลาว 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

 



คูมือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ตามเกณฑมาตรฐาน ป 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 41                                                

    

หมวด 6 การปฏบิัติการ (Operations) 
(140 คะแนน) 

 

 
 

การปฏิบัตกิาร (Operations)  
140 คะแนน 

คะแนน
ยอย เต็ม 

การออกแบบ การดำเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการรวมถึงขอกำหนด คู ม ือและวิธีการบริหารจัดการตางๆ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการ พรอม
สงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณคาใหแกลูกคาและแฟรนไชสซี 
โดยครอบคลุมถึงหวงโซอุปทานภายใตระบบนิเวศทางธุรกิจของ
องคกร

 

6.1 กระบวนการทำงาน 75 

(1) กิจการมีวิธีการออกแบบ การปรับปรุงพัฒนา การสรางนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑและกระบวนการปฏิบัติงานที ่สำคัญเพื ่อสงมอบ
สนิคาและบริการที่มีคุณคาใหแก ลูกคาและแฟรนไชสซี

40  

(2) กิจการมีวิธีการบริหารและจัดการหวงโซอุปทาน หรือระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื ่อใหเก ิดประโยชนสูงสุด 
ตอกิจการ

35  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 65 

(1) กิจการมีวิธีการทำใหมั ่นใจถึงประสิทธิผลของการปฏิบัต ิการ 
เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมการทำงานและระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัย 
ควบคุมตนทุนไดอยางเหมาะสม

35  

(2) กิจการมีแนวทางในการสร างความสามารถในการฟ นตัวและ
ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง  

30  

รวมคะแนนท้ังสิ้น 140 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 42                                                

หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ (Operations) 
6.1 กระบวนการทำงาน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการมีวิธีการออกแบบ การปรับปรุงพัฒนา การสรางนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑและกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื ่อสงมอบ
สินคาและบริการท่ีมีคณุคาใหแก ลูกคาและแฟรนไชสซี

40

 ออกแบบกระบวนการปฏบิัติงานหนาราน และระบบสนับสนุนหลังราน เชน การออกแบบ 
คิออสกำหนดขนาดพื้นที ่ใชสอยใหเหมาะสมกับงาน และการไหลของงาน เชน คีออส 
ขายกาแฟ ชานม ไขมุก ทำขนม ปงยาง 

 จัดทำขอกำหนดของผลิตภัณฑ เชน สวนผสม สูตรตางๆท่ีเปนเฉพาะของแบรนด 
 จัดทำคู มือการปฏิบัต ิงานในกระบวนการที ่สำคัญ สำหรับแฟรนไชสซี และพนักงานใน

สวนกลาง รวมทั้งแบบฟอรมท่ีใชในงาน
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก   2 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการจัดทำขอกำหนด
และกระบวนการที่
สำคัญของผลิตภณัฑ 
เพื่อใหบุคลากรและ 
แฟรนไชสซีนำไปปฏิบัติ

กิจการดำเนินการ
ตามระบบและ
แนวทางที่กำหนดไว 

กจิการติดตาม
และทบทวนการ
ดำเนินการตามระบบ
และแนวทาง 
ที่กำหนดไว 

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมา
ใชในการปรับปรุง
พฒันาแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 43                                                

หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ (Operations) 
6.1 กระบวนการทำงาน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีวิธีการบริหารและจัดการหวงโซอุปทาน หรือระบบ นิเวศ
ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอกิจการ

35

 กิจการมีแนวทางในการเลือกผูสงมอบ (Supplier) ในดานตางๆ อยางเหมาะสม เปนไป
ตามคุณสมบัติที ่สอดคลองกับผลิตภัณฑและบริการของกิจการ โดยสามารถตอบสนอง
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กิจการมีแนวทางสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ผู สงมอบปกติไมสามารถปฏิบัติการได เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวตอการดำเนินการของกิจการ 

 กิจการมีแนวทางในการวัดและประเมินผูสงมอบ เพ่ือใหหวงโซอุปทาน สามารถตอบสนอง 
ตอการดำเนินงานอยางที่กำหนดไว 

 กิจการมีการจัดกระบวนการสงมอบสินคา และระบบการขนสงว ัตถุดิบใหล ูกคา  
และแฟรนไชสซ ี

 กิจการมีแนวทางในการบริหารจัดการกับระบบนิเวศทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 
การสรางความรวมมือกับ Shopee Grab เปนตน

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.75 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมแีนวทางการ 
บริหารจัดการหวงโซ
อุปทานที่ชัดเจนใน
การสงมอบสนิคา/
บริการใหแฟรนไชสซี

กจิการดำเนินการตาม
ระบบและแนวทางที่
กำหนดไว 

กจิการติดตาม
และทบทวนการ
ดำเนินการตาม
ระบบและแนวทาง 
ที่กำหนดไว 

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมา
ใชในการปรับปรุง
พฒันาระบบบริหาร
จัดการหวงโซ
อุปทานใหมี
ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 44                                                

หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ (Operations) 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) กิจการมีวิธีการทำใหม่ันใจถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพ่ือให
ม ีสภาพแวดลอมการทำงานและระบบปฏิบัต ิการที่ปลอดภัย 
ควบคุมตนทุนไดอยางเหมาะสม

35

 กิจการมีแผนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ กระบวนการทำงาน ตนทุน กำหนดระบบ
การตรวจประเมินสาขาและแฟรนไชสซีเพ่ือคงคณุภาพและรกัษาแบรนด 

 กำหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการควบคุมของกระบวนการทำงาน 
 กิจการมีการจัดการสภาพแวดลอมในการปฏิบตังิานใหถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 
 ถูกสุขอนามยั ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เชน แสงสวางท่ีเพียงพอ พื้นที่ในการปฏบิัติงาน 

อุปกรณปองกันความปลอดภัย น้ำด่ืมสะอาด เปนตน
ผลการประเมิน

เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏบิัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง 
(Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.75 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมีระบบการ
จัดการสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานให
ถูกตอง เหมาะสม 
ปลอดภยั มีแผนการ
ตรวจสอบระบบ
คุณภาพ การตรวจ
ประเมินสาขาตนเอง/
แฟรนไชสซี

กิจการดำเนินการ
ตามระบบและ
แนวทางที่กำหนดไว 

กจิการติดตาม และ
ทบทวนการดำเนนิการ
ตามระบบและแนวทาง
ที่กำหนดไว 

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมา
ใชในการปรับปรุง
พฒันาระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม
ในการปฎิบัติงาน 
ใหประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนา 45                                                

หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ (Operations) 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) กิจการมีแนวทางในการสรางความสามารถในการฟนตัว และ
ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง  

30

 กิจการมีการคาดการณลวงหนาและเตรียมความพรอมตอกรณีฉุกเฉิน โดยมีแผนและ
แนวทางบริหารความเสี่ยง ที ่สงผลเชิงลบตอการดำเนินธุรกิจของกิจการ เชน กรณีเกิด
ไฟดับ ระบบ Internet ลม น้ำทวม แผนดินไหว ไฟไหม วัตถุดิบนำสงไมทัน รถขนสงสินคา
ประสบอุบัติเหตุฯ โรคระบาดฯ  รวมทั้งมาตรการในการแกไขและ พลิกฟนกิจการ

ผลการประเมิน
เตรียมการ  
(Plan) 

การนำไปปฏิบัต ิ 
(Do) 

การตดิตามผล   
(Check) 

การปรับปรุง (Act)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการมีระบบหรือ
แนวทางการสราง
ความสามารถในการ
ฟนตัวใหดำเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเน่ือง 

กจิการดำเนินการตาม
ระบบและแนวทางที่
กำหนดไว 

กจิการติดตาม
และทบทวนการ
ดำเนินการตาม
ระบบและแนวทาง 
ที่กำหนดไว 

กิจการนำผลการ
ติดตามทบทวนมาใช
ในการปรับปรุง
พฒันาระบบการสราง
ความสามารถในการ
ฟนตัวในการดำเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเน่ือง 
ใหประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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หมวด 7 ผลลัพธ (Results) 
300  คะแนน

ผลลัพธ (Results)  
300 คะแนน 

คะแนน
ยอย เต็ม 

ผลลัพธเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกิจการ เปนสิ ่งสะทอนถึง
ประสิทธิภาพในดานที่สำคัญของกิจการ โดยประเมินผลดวยการ
เปรียบเทียบ พิจารณาแนวโนมและการวัดเชิงบูรณาการ

 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ 70 

(1) ดานผลิตภัณฑและบริการที่มุงเนนลูกคา 25  

(2) ดานประสิทธิผลและประสทิธิภาพของกระบวนการ รวมทั้งความ
ปลอดภ ั ย  ของ ส ภาพแวดล  อม ในกา รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  แล ะ
ระบบปฏิบัติการ

20  

(3) ดานการจัดการหวงโซอุปทาน 25  

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและแฟรนไซสซี 70 

(1) ดานความพึงพอใจและความผูกพันของลกูคาและแฟรนไชสซี 70  

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรและแฟรนไซสซี 50 

(1) ดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง 15  

(2) ดานบรรยากาศการทำงานและความผูกพันของบุคลากร และ
แฟรนไชสซี

20  

(3) ดานการพัฒนาบุคลากรและแฟรนไชสซี 15  

7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร 55 

(1) ดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกิจการ รวมทั้งผล
ของการบริหารจดัการความเส่ียงและการบริหารความตอเนื่องของ
ธุรกิจ

30  

(2) ดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกรและการตอบแทน
สงัคม

25  

7.5 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด 55 

(1) ผลการดำเนินการดานการเงิน 30

(2) ผลการดำเนินการดานการตลาด 25

รวมคะแนนท้ังสิ้น 300
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หวดท่ี 7 ผลลัพธ (Results) 
7.1 ผลลัพธดานผลติภณัฑและกระบวนการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ดานผลติภัณฑและบริการที่มุงเนนลูกคา 25
 จำนวนการพัฒนาผลติภณัฑใหม 
 รายไดจากการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น / จำนวนแฟรนไชสซีท่ีเพิ่มขึ้น 
 ความพงึพอใจของลูกคาและแฟรนไชสซีตอลักษณะเดนของผลิตภณัฑ และบริการ 
 รายงานยอดรายไดตามผลิตภณัฑ / บริการ แยกตามกลุมลูกคา และชองทาง

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดและรายงาน
ผลลัพธของตัวช้ีวดัดาน
ผลิตภัณฑและบริการ        
ที่มุงเนนลูกคา  

กิจการรายงาน
ผลลัพธนั้น โดย
แสดงขอมูลแนวโนม
เปรียบเทียบอยาง
นอย 3 ชวงเวลา

กจิการรายงานผลลัพธ
โดยเปรียบเทียบ 
กบัผลการดำเนินงาน      
ในอดีตของตนเอง
หรือคูแขง คูเทียบ 
หรือธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน 

กิจการรายงานความ
เช่ือมโยงผลลัพธนั้น
กับเปาหมาย
ขององคกร เชน        
วิสัยทศัน พันธกิจ 
เปาหมายตวัชี้วัด
ขององคกร 
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หวดท่ี 7 ผลลัพธ (Results) 
7.1 ผลลัพธดานผลติภณัฑและกระบวนการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมทั้งความ
ป ลอดภ ั ย  ขอ งสภาพแวดล  อม ในการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  และ
ระบบปฏบิตักิาร

20

 มกีารบำรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณท่ีใชงานตามกำหนดเวลา 
 ตนทุนการผลิต / จัดซ้ืออยูในอัตราท่ีควบคุมได 
 ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการไดในเวลาท่ีกำหนด 
 อัตราของเสียจากกระบวนการผลิตหรือบริการ 
 ความปลอดภยัในขณะปฏบิัติงานของพนักงาน และแฟรนไชสซี

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดและรายงาน
ผลลัพธของตัวช้ีวดัที่
สำคัญดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฎิบัติงาน
และความปลอดภัยของ 
สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติ

กิจการรายงาน
ผลลัพธนั้น โดย
แสดงขอมูลแนวโนม
เปรียบเทียบอยาง
นอย 3 ชวงเวลา

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับผล
การดำเนินงานในอดีต
ของตนเองหรือคูแขง    
คูเทียบ หรือธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน     
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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หวดท่ี 7 ผลลัพธ (Results) 
7.1 ผลลัพธดานผลติภณัฑและกระบวนการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(3) ดานการจัดการหวงโซอุปทาน 25
 จำนวนปญหาจากการสงมอบสินคา บริการในดานการสูญหาย เสียหาย  
 การจัดซื้อ / สงคืนสินคา / การจัดเก็บสนิคาในสโตร 
 อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) / จำนวนสินคาคงคลงัลดนอยลง 
 ระยะเวลาในการขายสินคาโดยเฉล่ีย (Inventory Day)

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
การจัดการหวงโซ
อุปทาน 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมาย
ขององคกร เชน           
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและแฟรนไซสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ดานความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาและแฟรนไชสซี 70
 จำนวนเรื่องรองเรียนจากลูกคา / แฟรนไชสซี 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา / แฟรนไชสซี 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาเมื่อเทียบคะแนนกับคูแขง 
 จำนวนกิจกรรมสงเสริมความผูกพัน ความพึงพอใจท่ีจัดใหลูกคา และแฟรนไชสซี 
 จำนวนแฟรนไชสท่ีตออายุสัญญา 
 อัตราการเติบโตของยอดขายและรายไดจากแฟรนไชส

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 3.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
การมุงเนนลูกคาและ 
แฟรนไชสซ 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรและแฟรนไซสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง 15
 จำนวนยอดขายตอพนักงาน 1 คน / แฟรนไชสซี 1 สาขา 
 ขอบกพรองของงานท่ีเกิดจากพนักงาน / แฟรนไชสซี  

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 0.75 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
ขีดความสามารถและ
อัตรากำลัง 
 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรและแฟรนไซสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) ด านบรรยากาศการทำงาน และความผูกพ ันของบ ุคลากร 
และแฟรนไชสซี

20 

 อัตราการหมุนเวียนเขา / ออกของพนักงาน (Turnover Rate) 
 อัตราการขาดงาน / การมาทำงานสายของพนักงาน 
 จำนวนแฟรนไชสซี ตออายุสัญญา

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
บรรยากาศการ
ทำงานและความ
ผูกพันของบุคลากร
และแฟรนไชสซี 
 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมาย
ขององคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรและแฟรนไซสซี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(3) ดานการพัฒนาบคุลากรและแฟรนไชสซี 15
 จำนวนวันท่ีอบรมบุคลากรในองคกร / แฟรนไชสซี 
 การพัฒนาบคุลากร / แฟรนไชสซี เปนไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีกำหนด 
 คาใชจายในการฝกอบรมตอคาใชจายรวมเปนไปตามแผน ท่ีกำหนด

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 0.75 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
การพัฒนาบุคลากร 
และแฟรนไชสซี 
 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกิจการ รวมทั้งผล
ของการบริหารจัดการความเสี ่ยงและการบริหารความตอเนื่อง     
ของธุรกิจ

30

 แผนงานที่กำหนดไวในดานตางๆ ประสบความสำเร็จ เชน การบรรลุยอดขาย, การมี
สวนแบงการตลาดเพ่ิมมากข้ึน, มพัีฒนาการทางดานระบบปฏิบัติการ ฯลฯ 

 รายงานผลของการจัดการความเสี ่ยงตามแผนที่กำหนดไว โดยอาจทำเปนรายเดือน 
รายไตรมาส รายป หรือ ตามสถานการณ

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
การบรรลกุลยุทธ
และแผนฎิบัติการ
ของกิจการรวมทั้ง
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง/ 
แผนการบริหาร
ความตอเน่ือง 
ขององคกร
 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมาย
ขององคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) ดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกรและการตอบแทน
สังคม

25

 ตัวขี้วดัการดำเนินการตามวิสยัทัศน พนัธกจิ คานิยมท่ีกำหนดไว 
 ตัวชี้วดัการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
 ตัวชี้วัดคาน้ำทิ้ง ปริมาณขยะ รวมถึงการเปนพลเมืองดีในชุมนุม เชน จำนวนโครงการที่

สนับสนุน เม่ือผูนำของกิจการหรือแฟรนไชสซเีขารวม 
 ตัวช ี ้ว ัดผลลัพธของการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม หรือ CSV (Corporate Shared 

Value)
ผลการประเมิน

ระดับ 
(Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดและรายงาน
ผลลัพธของตัวช้ีวดัที่
สำคัญ ดานการนำ
องคกรและการกำกับ
ดูแลองคกรและการ
ตอบแทนสังคม
 

กิจการรายงาน
ผลลัพธนั้น โดยแสดง
ขอมูลแนวโนม
เปรียบเทียบอยาง
นอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.5 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(1) ผลการดำเนินการดานการเงนิ 30
 ยอดขายของกิจการและของแฟรนไชส  
 รอยละของตนทุนท่ีลดลง / ตนทุนตอพนักงาน 
 อัตราสวนดานการเงิน เปรียบเทียบกับตนเองในปท่ีผานมา กับคูแขง หรือกลุมธุรกิจเดียวกัน 

- อัตราผลตอบแทนจากการใชทรัพยสิน (Return on Asset : ROA)  
- อัตราการเติบโตของรายได / อัตราผลกำไรสุทธิ 
- อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Equity : ROE)

ผลการประเมิน
ระดับ 

(Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.50 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 
กิจการกำหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดและรายงาน
ผลลัพธของตัวช้ีวดัที่
สำคัญดาน ดานการเงิน

กิจการรายงาน
ผลลัพธนั้น โดยแสดง
ขอมูลแนวโนม
เปรียบเทียบอยาง
นอย 3 ชวงเวลา

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับผล
การดำเนินงานในอดีต
ของตนเองหรือคูแขง        
คูเทียบ หรือธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ (Results) 
7.5 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ได

(2) ผลการดำเนินการดานการตลาด 25
 สวนของตลาด / จำนวนสินคาใหม / จำนวนลูกคาใหม / จำนวนชองทางตลาดใหม / 

จำนวนแฟรนไชสซีที่เพิ่ม 
 สัดสวนของลูกคา / ยอดขาย ตอชองทางการตลาด 
 รอยละของสวนตลาดในแตละกลุ มลูกคา  / ความถื ่ในการซื้อ / อัตราการเพิ่มขึ ้นของ

ยอดขายของลูกคาในปจจุบนั / คาใชจายตอลูกคา / กำไรตอลูกคา 
 จำนวนผลติภัณฑใหมในแตละป จำนวนสาขาที่กิจการบริหารเอง หรือสาขาแฟรนไชสซท่ีี

เพ่ิมในแตละป
ผลการประเมิน

ระดับ 
(Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

การเปรียบเทียบ 
(Compare) 

การบูรณาการ 
(Integration)

มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  มี (5 คะแนน)  
มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 มีบางสวน 

(1-4 คะแนน) 
 

ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี  
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
(0 คะแนน) 

 ไมมี 
( 0  คะแนน ) 

 

 

คะแนนที่ได คาถวงน้ำหนัก 1.25 คะแนนที่ไดหลังปรบัคาถวงน้ำหนัก
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน : เกณฑมาตรฐาน :  เกณฑมาตรฐาน : 

กิจการกำหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและ
รายงานผลลัพธของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญดาน
ดานการตลาด 

กจิการรายงานผลลัพธ
นั้น โดยแสดงขอมูล
แนวโนมเปรียบเทียบ
อยางนอย 3 ชวงเวลา 

กจิการรายงานผลลัพธ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานใน
อดีตของตนเองหรือ
คูแขง คูเทียบ หรอื
ธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกัน 

กิจการรายงาน
ความเชื่อมโยง
ผลลัพธน้ันกับ
เปาหมายของ
องคกร เชน         
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายตัวช้ีวัด
ขององคกร 
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ภาคผนวก ก. 

 
แบบประเมิน 

เกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส 
ป 2565 

( Total Quality Franchise Management –TQFM ) 
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ภาคผนวก ข. 

 
แบบประเมินธุรกิจแฟรนไชสดวยตนเอง 

The Self Assessment Franchise Test (SAFT) 
ป 2565 
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