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บ ทน า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

ก รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล จึงได้จดัท าหนังสือ “คูม่ือการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก” เพื่อเป็นคูม่ือในการตรวจประเมินตนเองของ
เจ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีกและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการน าธุรกิจของท่านเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพค้าส่งค้าปลีก เพราะการแข่งขันในธุรกิจคา้ส่งค้าปลีกในปัจจุบัน
สินค้าเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการแข่งขัน คุณภาพและมาตรฐานการบริการของธุรกิจก็ถูก
น ามาใช้ในการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย โดยเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือเลม่นี้มุ่งให้เจ้าของกิจการค้าสง่ค้าปลีกและผู้เกีย่วข้อง ได้เหน็ภาพกว้างของเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมสี่วนช่วยในการส่งเสรมิ

ศักยภาพธุรกิจคา้ส่งค้าปลีกให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานการด าเนินงานในระดับสากลต่อไป 
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เ จ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีกต้องตระหนักถึง
องค์การหรือตัวธุรกิจหรือรา้นค้าของตนเอง

นั้นได้สร้างปฏสิัมพันธ์ขึ้นกับบุคคลในหลายกลุ่ม
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้ ในร้านค้าปลีกปฏสิัมพันธ์ที่
เห็นได้ชัดเจนคือกลุม่ลูกค้า แตใ่นขณะเดยีวกัน
ธุรกิจของร้านค้าปลีกนั้นยังมีปฏสิมัพันธ์กับสังคม
โดยรอบ กลุ่มรา้นค้าปลีก และกลุ่มรา้นค้าส่งอีก
ด้วย ในขณะที่ร้านค้าส่งจะซบัซ้อนกว่าเพราะยังมี
กลุ่มพนักงานในองค์การหรือธุรกิจของตนเอง 
ความส าคญัของภาวะผู้น าและการรวมกลุ่มของ
เจ้าของกิจการ คือการจดัการปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆกับธรุกิจของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าของกิจการจ าเป็นต้อง ก าหนด

ห มวดที่ 1  ภาวะผู้น าและการรวมกลุ่ม (Cluster) 

มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้
ความส าคญัต่อการสื่อสาร การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร เช่น ก าหนดประชุมร่วมกับ
พนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน การประชุมประจ าสัปดาห์ รวมถึงวิธีการและกิจกรรมในการสื่อสาร 
ไปยังพนักงาน ให้ทราบถึงเป้าหมายการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยัง
พนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน เช่น การก าหนดกิจกรรมและข้อมูลที่พนักงานในแต่ละระดับ
ตัดสินใจได้โดยที่ทุกคนไม่ต้องรอถามเจ้าของกิจการ และให้การสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กร
แสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม  เจ้าของกิจการมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัและจ าเป็นให้
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีการทบทวนผลงานเป็นประจ า มีการติดตามประเมินผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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ห มวดที่   2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกิจการ 

เป้าหมายประจ าปีท่ีเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจหรือร้านค้า การประเมินสถานการณ์ของ
ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์การที่ครอบคลุมถึงโอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
องค์การ มีการตรวจสอบผลการด าเนินการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าจะท าประโยชน์ให้แกผู่้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เป็นต้น มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานตามแผน เช่น จ านวนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติ โดยประเมินผลได้    

เ มื่อเจ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีกทราบถึง
ปฏิสัมพันธ์ ที่เกดิขึ้นระหว่างธุรกิจของ

ตนเองกับกลุ่มตา่งๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เจ้าของ
กิจการจ าเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพื่อก าหนดทิศทางของธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สภาพการแข่งขันในพื้นที่ พื้นฐานส าคัญในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์คือการศึกษาคูแ่ข่ง เจ้าของ
กิจการควรเก็บข้อมลูของคู่แข่งเพื่อมองหา
จุดเด่น ของคู่แข่งในเชิงธุรกิจ จากนั้นหา
จุดเด่นของธุรกิจของตนเอง วางแผนเชิงกล
ยุทธ์พัฒนาจุดเด่นในธุรกิจของตนเองให้
เหนือกว่าคู่แข่ง และน าจดุเด่นของคู่แข่งเป็น
เป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราเองให้มีความ
ใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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ห มวดที่ 3  การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  

เ ป็นความจริงที่ว่าทุกธุรกิจจะ
สามารถด ารงอยู่และเติบโตได้

ขึ้นอยู่กับลูกค้าการด าเนินธุรกจิจะต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ได้มากท่ีสดุ เจ้าของกิจการค้า
ส่งค้าปลีกควรสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า  เพื่อให้เกิดการใช้บริการ

1.  การจ าแนกและจดัท าฐานข้อมลูลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์พฤติกรรม 
 2. การสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย และ สื่อสารความต้องการหรือข้อเสนอแนะจาก

ลูกค้าในรูปแบบลูกค้าสมัพันธ์ 
3.  มีการสรา้งระบบตดิตามและก าหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
4. การประเมินผลในการปฏิบตัิและน ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของ

ลูกค้า 
การขาย ผู้ประกอบการอาจมีการก าหนด เงื่อนไขการจ าหนา่ยในรปูแบบต่างๆ เช่น การให้
ส่วนลดพเิศษ ส าหรับการจ าหน่ายเป็นเงินสด การให้เครดติในรูปแบบสมาชิก และควรจัดให้
มีการให้บริการค าแนะน าทั้งก่อนและหลังการจัดจ าหน่าย รวมทั้ง การมีบริการจัดส่งสินค้า 
การตลาด ในด้านการบริหารการตลาด ควรมสีินค้าจ าหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าขาประจ า จัดให้มีการส่งเสรมิการตลาด เช่น มีการจัดพื้นท่ีให้ซบั
พลายเออร์ น าเสนอสินค้า ซึง่จะเป็นการผลักดันสินค้า ท าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้น 
การจัดซ้ือ ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนการสั่งซื้อ การจัดเตรียมค าสั่งซื้อ กระบวนการ
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ห มวดที่   4  สารสนเทศและการวิเคราะห์  

สิ ่งที่ส าคัญรองจากรา้นค้าหรือองค์การธุรกิจคือข้อมลูต่างๆที่เกดิขึ้นจากกิจกรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ ถ้าเปรียบเทียบร้านค้าหรือองค์การธุรกิจคือบุคคลคนหนึ่ง ข้อมูลที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินธุรกิจคือประวัติของบุคคลนั้น ข้อมูลที่เกดิขึ้นจากการด าเนินธรุกิจ อาทิเช่น 
ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมลูค่าใช้จ่าย ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้า และข้อมลูพนักงาน เป็น
ต้น การจัดการข้อมลูเหล่านี้ให้เป็นระบบสะดวกต่อการน าข้อมลูมาวิเคราะห์เราเรียกว่า 
“สารสนเทศ” เครื่องมือท่ีได้รับความนยิมในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้คงจะเป็น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่เหมาะสม แตส่ าหรับรา้นค้าปลีกขนาดเล็กก่อน
การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ควรท าความเข้าใจก่อนว่าระบบคอมพิวเตอร์เป็นเพียง
เครื่องมือท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูล หัวใจส าคัญส าหรับเจ้าของกิจการ คือการตั้งค าถาม
ทางธุรกิจกับตนเอง อาทิเช่น ต้นทุนการท าธุรกิจ

หรือร้านค้าของเราสินคา้อะไรที่ขายดี
และสนิค้าใดที่ขายไม่ดี เป็นต้น เพราะ
ค าถามเหล่านี้สามารถตอบได้ด้วย
ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นประวัติการด าเนิน
ธุรกิจของร้านค้า ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ตอบค าถาม จะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจ การเก็บข้อมูลและเลือก
เครื่องมือบริหารข้อมลูที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพจะช่วยใหเ้จ้าของกิจการ
สามารถพยากรณ์หรือคาดหมายรายได้
ในอนาคตของธุรกิจ รวมถึงแนวทาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ห มวดที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับ
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

ใ นการประกอบธรุกิจทั่วไป องค์การจะไม่
สามารถท าหน้าท่ีต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ถ้า

ปราศจากทรัพยากรมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น
ทรัพยากรมนุษยจ์ะไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ดี ถ้า
ปราศจาก ความสามารถ การมีคณุธรรม 
จริยธรรม และสิ่งจูงใจ  เพราะฉะนั้นกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการบริหารการ
ปฏิบัติการ จึงต้องให้ความส าคญักับสติปญัญา 
และทักษะ (Skill) ของคนเพื่อการปฏิบัติการ
ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน และมตี้นทุนสูง  
ความส าเร็จของพนักงานขึ้นอยู่กับการที่
พนักงานมีโอกาสในการเรียนรู ้ และการได้ใช้
ทักษะใหม่ๆ มากขึ้น  องค์การควรมีการลงทุน
ด้านการเรียนรู้ (Learning) ของพนักงาน  โดย
ให้การศึกษาการฝึกอบรม (Training) และ
โอกาสอื่นๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
โอกาสดังกลา่วอาจรวมถึงการหมนุเวียนหน้าท่ี
ของพนักงานในองค์การ การให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจในระบบงาน การไดร้บัค่าจ้างเพ่ิมขึ้น
ตามความรู้และทักษะที่มีอยู่และรบัทราบถึง
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   ตลอดจนการ
สร้างความผาสุก และความพึงพอใจให้กับ
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ห มวดที่   6  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ 
โลจิสติกส ์

ก ระบวนการในกิจการค้าส่ง สินค้า
อุปโภค-บริโภค สินค้าประจ าวัน 

โดยทั่วไปของกิจการ ส่วนใหญ่จะมีกระบวนการ
ต้นแบบท่ีไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ โดยเริม่ที่
กระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ ซึง่จะสัมพันธ์กับ
ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือซับพลายเออร์ (Supplier) 
โดยเรียกว่าโลจสิติกส์ขาเข้า (Inbound Logis-
tics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวางแผนการ
สั่งซื้อ ผู้รับผิดชอบต้องทราบถึง สภาวการณ์
ตลาดและยอดขาย ทราบถึงขอ้มูลการจดัเก็บ
และระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงต้องทราบ
กิจกรรมในการจัดส่งหรือการรับมอบสินค้า 
ก าหนดการหรือระยะเวลาส่งมอบสินค้าจาก
ผู้ขาย เงื่อนไขการสั่งซื้อรวมถึงทราบถึงต้นทุนซื้อ
สินค้า เป็นต้น กระบวนการถดัไป จะต่อด้วย 

(โดยทั่วไปจะเรยีกกระบวนการนี้วา่เป็น โลจสิติกส์ภายใน)  กิจกรรมการวางแผนการจัดเก็บ 
ผู้รับผิดชอบต้องทราบถึง รอบการสั่งซื้อ ก าหนดการในการส่งสินค้า ก าหนดการหรือ
ระยะเวลาส่งมอบสินค้าจากผู้ขาย ทราบถึงความแม่นย าของระดับสนิค้าคงคลัง  มีการด าเนิน
กิจกรรมในการรักษาสภาพและความปลอดภัยของสินค้าในคลัง รวมถึงการวางแผนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมตี้นทุนโลจิสตกิส์ต่ าเมื่อพิจารณาถึงอัตราการหมนุเวียนของประเภทสินค้า 
เป็นต้น ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า ผูร้ับผดิชอบ ต้องมีกิจกรรมสมัพันธ์กับหนว่ยงานจัดซื้อและ
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ห มวดที่ 6  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ 
โลจิสติกส์ (ต่อ) 

ก ระบวนการถดัจากการวาง
แผนการจดัเก็บจะเชื่อมต่อกับ 

การวางแผนการขาย  หมายถึง
กิจกรรมในการจ าหน่ายสินค้าซึ่งจะ
เป็นกระบวนการต่อเนื่องจาก การ
วางแผนการจัดเก็บ (โดยทั่วไปจะ
เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นโลจิสตกิส์
ภายใน) กิจกรรมการ วางแผนการ
การขาย ผู้รับผิดชอบต้องทราบถึง 
ยอดขาย พฤติกรรมลูกค้า สภาพ
ตลาด  การส่งเสรมิการขาย  ราคา  

รวมถึงกิจกรรมที่สัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน เช่น  ข้อมูลของระดบัสินค้าคงคลัง รอบหรือ
ระยะเวลาส่งมอบสินค้าจากผู้ขาย  รวมถึงการวางแผนการเคลื่อนยา้ยสินค้าเพื่อการส่งมอบท่ี
มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ า หรือท่ีเรยีกวา่แผนการขนส่งสินค้า เป็นต้น 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ผู้รับผิดชอบ ต้องมีกิจกรรมสัมพันธ์กับหน่วยงานจัดเก็บและจัดซื้อ ทั้งนี้
กิจการค้าส่งส่วนใหญ่จะออกแบบให้หน่วยงานจัดส่งอยู่ภายใต้กิจกรรมของการตลาดหรือการ
ขาย ซึ่งต้องมีการวางแผนการจัดส่งด้วยเช่นกัน ในการวางแผนการจัดส่งสินค้า เพื่อส่งมอบ
ให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อ ผูร้ับผดิชอบ จะต้องทราบถึง ข้อมูลความพร้อมของทรัพยากร ใน
หน่วยงาน เช่น การใช้รถขนส่งสนิค้า การวางแผนบ ารุงรักษา เสน้ทางและสถานท่ีส่งสินค้า 
รวมถึงข้อจ ากัดในด้านเวลา เป็นต้น ซึ่งแผนงานเหล่านี้ จะสะท้อนถึงกระบวนการไหลของ
สินค้า ที่มีความเหมาะสมต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เราเรยีกว่าการจดัการโลจิสติกส์ อย่างไรก็
ตามโดยทุกแผนงานจะถูกสอดแทรก กิจกรรมด้านการส่งคืน (Return) เพื่อป้องกันมิให้มี
จ านวนการส่งคืนกลับสูงเกินกว่าทีก่ิจการก าหนดขึ้นไว้ เนื่องจากการส่งคืน มผีลกระทบต่อ
ต้นทุนโลจสิติกส์ทั้งทั้งระบบ 
 ทั้งนี้ เพื่อให้มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ าสุด ภายใตเ้งื่อนไขการส่งมอบสินค้า (การตอบสนอง
ความต้องการสินค้า) และความพึงพอใจของลูกค้า 
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ห มวดที่   7  การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า  

เ จ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีกควรจดัสินค้าให้เป็นที่ดึงดดูความสนใจของผู้ซื้อ เพื่อเป็นการ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ท่ีส าคัญการจดัการร้านและการจดัวางสินค้าในร้านนั้นเป็น

การแสดงถึงความใส่ใจของเจ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีกท่ีมีต่อสินค้า และลูกค้า โดยพื้นฐาน
การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้าควรจะต้องแสดงถึงหลัก 5 ประการ คือ สวย สะอาด 
สว่าง สะดวก และสบาย การจัดการที่ดีจะเป็นการสร้างภาพพจน์ สร้างความน่าเชื่อถือใน
มุมมองของลูกค้า นอกจากน้ีสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ลูกค้าเกดิความสนใจได้ดี เช่น 

1. การจัดช้ันแสดงสินค้า ใหส้วยงาม 

2. การแสดงสินค้าภายในร้านให้มคีวามน่าสนใจ 

3. การน าเสนอหน้าตาของสินคา้ใหม่ๆ  

การน าเสนอหรือการแสดงสินค้า 

เป็นสิ่งจ าเป็น ท าใหผู้้พบเห็นเกดิ

ความต้องการสินค้าการปรับเปลี่ยน

ช้ันโชว์ตามโอกาสหรือเทศกาล จะ

ช่วยเสรมิความสนใจให้กับผู้พบเหน็

ได้มากยิ่งข้ึน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

17 



18 



ห มวดที่ 8  การอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการค้าส่ง 

ใ นด้านอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
เจ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีก สินคา้อุปโภค-

บริโภคประจ าวัน ถือว่ามีความส าคญัมาก 
ความจ าเป็นในการขจัดสื่อการแพร่เช่ือโรค 
จาก สัตว์กัดแทะ เช่น หนู เป็นต้น หรือการ
เกิดเช้ือราบนฝ้าเพดาน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
ความไมเ่ชื่อมั่นของผู้บริโภค การก าหนด
มาตรการป้องกัน การตรวจสอบอยู่เป็นประจ า
เป็นสิ่งส าคญัที่มีต้นทุนในการด าเนินการต่ า 
แม้แต่การป้องกันภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย 
ที่อาจเกิดจากไม่มีมาตรการในการควบคุมการ
จัดเก็บสินค้า เช่น สินค้าท่ีอาจเกิดเชื้อไฟ 
สินค้าท่ีอาจเป็นสื่อไฟ รวมถึงการระมัดระวัง
การก าเนิดของประกายไฟ เช่น ธูป-เทียน หรือ
ดอกไม้ไฟ เป็นต้น กิจการคา้ส่งคา้ปลีก ควรมี
การจัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เช่น มีถัง

 ซึ่งควรมีการด าเนินการให้สอดคลอ้งกับท่ีกฎหมายก าหนด กิจการคา้ส่งค้าปลีก ควรมี
การก าหนดในการจัดวางสินคา้ที่ไม่ก่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน เช่น  การจัดเก็บสินค้าไม่
ควรซ้อนกันหลายชั้นเกิน น้ าหนักของสินค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียหายจากการหล่นจากท่ี
สูง หรือท าให้สินคา้ไดร้ับการเสียหายและท าให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงานได้ และ
นอกจากน้ีแล้วไมส่ะดวกในการขนย้ายสินค้าด้วย 
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ห มวดที่ 9  ผลลัพธ์ทางธุรกิจ  

ผ ลลัพธ์ทางธุรกิจ คือผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของเจ้าของกิจการค้าส่งค้าปลีก 

โดยเจา้ของกิจการควรก าหนดรอบของการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น 

ทุก6เดือน หรือ ทุก1ปี เป็นต้น เพื่อประเมินกลยุทธ แผนงาน และความใส่ใจ ของเจ้าของ

ธุรกิจ กับการตอบสนองของลกูค้า ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ได้รับจะถูกน าไปปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่อง และจะถูกประเมินใหม่ในรอบต่อไป เนื่องจากผลลัพธ์ทางธุรกิจจะเป็นผลที่

เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกจิซึ่งจะเป็นภาพรวมของกิจกรรมในทุกด้าน เจ้าของกิจการจึงควร

1. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้ากิจกรรมการตลาดไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจาก
กระบวนทัศน์เดมิที่มุ่งเน้นการขายมาสู่แนวความคิดใหม่ท่ีเน้นความพึงพอใจของ  
ลูกค้าซึ่งก าหนดตัวช้ีวัดด้านตา่งๆได้แก่ ค่านิยมของลูกค้า การรักษาลูกค้า 
ภาพลักษณ์องค์กร ความสมัพันธ์กบัลูกค้า 

2. ด้านการเงินและการตลาด  การก าหนดตัวช้ีวัดด้านการเงิน ได้จากการคาดการณ ์
ผลตอบแทนเศรษฐกิจตา่งๆ ยอดการขาย ในรูปแบบอตัราส่วนผลก าไร ในด้าน
การตลาด สามารถก าหนดตัวช้ีวัดได้จาก ส่วนแบ่งการตลาด ต าแหน่งทางการ        
ตลาด รวมทั้งการขยายตลาดใหม ่

3. ด้านทรัพยากรบคุคล  ก าหนดตวัช้ีวัดได้จาก ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การพัฒนา
ฝึกอบรม ความพึงพอใจของพนักงาน การคาดการณ์แนวโน้มบุคลากรในอนาคต  

4. ด้านประสิทธิผลขององค์กร  ก าหนดตัวช้ีวัดได้จากกระบวนการสรรหา จดัซื้อ การ
ตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า การบริการ การส่งมอบ รวมถึงกระบวนการ
สนับสนุน  

ในการวัดผลจากตัวช้ีวัดในแตล่ะดา้น ควรจะเปรียบเทยีบจากคู่แข่งขันในธุรกิจ และ
เจ้าของกิจการจะต้องตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ทางธุรกิจของตนเองในรอบการประเมินต่อไป 
เพื่อให้องค์การหรือกิจการมีเป้าหมายการเติบโตที่เป็นรูปธรรม ทุกคนในองค์การมี
เป้าหมายแห่งความส าเร็จร่วมกัน  
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แบบประเมินธุรกิจค้าส่ง 

1 ไม่มีหลักฐาน ที่ชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง อาจพบวา่มีเพียงค าบอกเล่า 

2 ประเมินผลการปฏิบัติหรอืด าเนินการ ในระหว่าง ชว่ง 1 กับ 3  (อยู่ระหวา่งข้อ 1 กับ 3) 

3 มีหลักฐาน ยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบที่ด ี

4 ประเมินผลการปฏิบัติหรอืด าเนินการ ในระหว่าง ชว่ง 3 กับ 5   (อยู่ระหว่างขอ้ 3 กับ 5) 

5 
มีหลักฐาน ชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง และมีการปฏิบัติหรือด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
รวมถึงมีการปฏบิัติอยา่งต่อเนื่องในระดับดีมาก 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน 
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เกณฑ์ประเมิน   
1.1 การก าหนดทิศทางขององค์กรโดยผูน้ าระดับสูงหรือเจ้าของ
กิจการ 

1 2 3 4 5 

- การก าหนดทิศทางขององค์กรและการรวมกลุ่มร้านค้าปลีก
เครือข่าย 

          

- การติดตามและการประเมินการบรหิารงานขององค์กรและการ
รวมกลุ่ม 

          

- การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งใหม่ และการให้ขอ้มูลข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์ใหก้ับพนักงาน 

          

- การส่ือสารภายในองค์กร           

1.2 การทบทวนผลการด าเนินการขององค์กรหรือ 

- การก าหนดเป้าหมายและมกีารทบทวนถึงการด าเนินงานของกิจการ           

- การด าเนินการและมีการติดตามประเมินผล           

- การน าผลที่ได้จากการทบทวนมาสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของพนักงาน ร้านคา้ และการให้บริการ 

          

1.3 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

- การน าสินค้าที่มีคุณภาพและมีการแสดงป้ายราคา โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายมาจ าหน่าย 

          

- การจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับชุมชน ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

          

- การติดตามและประเมินผลในการด าเนินการพร้อมทั้งน าผลที่ได้
น ามาปรับปรุง 

          

1.4 การให้การสนับสนุนขององค์กรต่อชุมชนที่ส าคัญ 

- การสนับสนุนร้านค้าปลีกเครือข่ายในการท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน 
เช่น มุมสินค้าท้องถิ่นหรือกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ 

          

- การเปิดโอกาสให้บุคลากรในชุมชนได้เข้าร่วมงานในองค์กร           

* คะแนนเฉลีย่ส าหรับหมวด 1 ภาวะผูน้ าและการรวมกลุ่ม (Cluster) 
   (1.1+1.2+1.3+1.4) / 4   = 

หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ขอ้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรา้นค้าส่ง 

เกณฑ์ประเมิน   

2.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ ์ 1 2 3 4 5 

- การก าหนดผู้มีส่วนร่วม (เช่น เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น หรือพนักงาน) 
ในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวรวมทั้ง
การสร้างความมีส่วนรว่มในการท างานของพนักงาน 

          

- การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ           

- การจัดสรรบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

          

- การเปรียบเทียบ ยอดขายและผลก าไร กับคู่แข่ง หรือพันธมิตร           

- การตรวจสอบสถานการณ์การแข่งขัน ความต้องการของลูกค้า 
ความเส่ียงด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน สภาพแวดล้อม และศักยภาพของ
องค์กร 

          

24 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

เกณฑ์ประเมิน   

2.2 การพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ ์ 1 2 3 4 5 
- การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลกัตามวิสยัทัศน์และ
สถานการณ์ของผู้น าหรือผู้บริหารขององค์กร 

          

- การตรวจสอบวัตถุประสงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม           
2.3 การน าแผนเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง 

- ด าเนินการพัฒนาโดยการน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติเพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือร้านค้า 

          

- การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามแผน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จ านวนบุคลากร อุปกรณ์-เครื่องมือ และ
กรอบเวลาในการปฏิบัต ิเป็นต้น 

          

- แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสินค้า บริการลูกค้า และตลาด ได้มีการ
ก าหนดประเด็นหลักไว้อยา่งชัดเจน 

          

- มีการก าหนดขั้นตอน และวธิีการจัดการในประเด็นหลักๆ ของ
แผนปฏิบัติการ 

          

- มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏบิัติ
การ 

          

- การก าหนดวิธกีารประเมินผลของตัวชีว้ัด เพื่อให้สามารถวัดผลได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตัิการ 

          

- การประมาณการค่าตัวชี้วัดที่ส าคัญและน าไปเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ กับคู่แข่งหรือพันธมิตรทางการค้าทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

          

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรา้นค้าส่ง (ต่อ) 

* คะแนนเฉลี่ยส าหรับหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าส่ง 
   (2.1+2.2+2.3) / 3     = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 

เกณฑ์ประเมิน   

3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 1 2 3 4 5 

- การจัดท าฐานขอ้มูล และการจ าแนกลกูค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ 
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

          

- การน าข้อมูลที่ได้จากลูกค้าทั้งข้อเสนอแนะ การติชม น ามาปรับปรุง 
และพัฒนาด้านตา่ง ๆ เช่น การบริการ สินค้า ฯลฯ 

          

3.2 ความสัมพันธก์ับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า 

- การก าหนดกระบวนการ วธิีการ ให้ข้อมูลข่าวสารต่อลกูค้า รวมถึง
การรับฟังความเห็น การติชมจากลูกค้า 

          

- การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ด ีกบัลูกค้าให้มีความพึงพอใจในตัว
สินค้า และการบริการ 

          

 * คะแนนเฉลี่ยส าหรับหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
    (3.1+ 3.2) /2 = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 4 การจดัการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ประเมิน   

4.1 การประเมินและวิเคราะห์การด าเนินการขององค์กรหรือร้านค้า 1 2 3 4 5 

- การเก็บข้อมูลยอดขาย ยอดสั่งซ้ือ ยอดสินค้าคงคลัง (รายวัน ราย
เดือน รายปี) 

          

- การเก็บข้อมูลราคาขาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกจิการค้าส่ง-ค้า
ปลีก ของตนเองและคู่แข่ง เช่น ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนโสหุ้ย 
ลูกค้า ตัวแทนจ าหนา่ย (รายวัน รายเดือน รายปี) 

          

- การก าหนดเป้าหมาย ยอดขาย ยอดซือ้ ยอดสินค้าจัดเก็บ ควรมกีาร
พยากรณ์จากขอ้มูลในอดีต 

          

4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

- การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่การตัดสนิใจขาย สั่งซ้ือ จัดเก็บ และ
จัดส่ง 

          

- การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
กิจการ เช่น เพิ่มฐานลูกค้า ประเมินตัวแทนจ าหนา่ย 

          

- การน าข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเปา้หมายของ
ธุรกิจคู่แข่ง 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 4 การจดัการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

เกณฑ์ประเมิน   

4.3 การจัดการสารสนเทศของร้านค้าที่เหมาะสม  1 2 3 4 5 

- ความสมบูรณ์ของข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลซ้ือ ขาย จัดเกบ็ ขนส่ง ตวัแทน
จ าหน่าย พนักงาน ลกูค้า 

          

- การเข้าถึงข้อมูลสะดวก การค้นหามีความต่อเนื่องทันสมัย และ
เช่ือถือได ้

          

- ระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการส ารองข้อมูล (รายวัน ราย
สัปดาห์ การเข้ารหัส ) 

          

4.4 การจัดการสารสนเทศของร้านค้าที่เหมาะสม 

- การจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ที่ง่ายในด้านการใช้งาน เช่ือถือได้ 
และไม่ซับซ้อนสะดวกต่อการใช้งาน ตอบสนองต่อความต้องการและ
สอดคล้องกับทิศทางและขนาดของกจิการร้านค้า 

          

- การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
การวิเคราะห ์สังเคราะห์ และประมวลผลตามลักษณะและรูปแบบ
ของธุรกิจหรือกิจการร้านค้า 

          

* คะแนนเฉลีย่ส าหรับหมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะหข์้อมูล 
   (4.1+4.2+4.3+4.4) / 4    = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์ประเมิน   

5.1 ระบบงาน 1 2 3 4 5 

-การก าหนดนโยบายและระบบบริหารบคุคลขององค์กรที่มี
วัตถุประสงค์สนองความต้องการทั้งของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ
ชุมชน 

          

-การมีระบบคัดเลือก การรับสมัคร การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการมี
สวัสดิการด้านต่างๆ 

          

-การส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ 
ให้กับพนักงาน 

          

-การบริหารงานบุคคลภายใต้ขอ้กฎหมาย           

5.2 การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันาพนักงาน  

- สนับสนุนให้พนักงานมีสว่นร่วม และเข้าอบรม ศึกษาค้นควา้ใน
หัวข้อที่เกีย่วข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อการน ามาสู ่
การบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนของกจิการ เช่นการศึกษาดูงาน การ
อบรมด้านเทคโนโลยี ฯลฯ 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

เกณฑ์ประเมิน   

5.3 การท างานอย่างมีความสุขและความพึงพอใจของพนักงาน  1 2 3 4 5 

-การจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่มีความสะอาด ความปลอดภยั 
เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน และการให้บริการ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผล 

          

-การก าหนดเกณฑ์และตวัชี้วัด ที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของ
พนักงาน 

          

-การจัดสรรผลประโยชน์ ผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงติดตามน าผลประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู ่คุณภาพชวีิต และสงัคมการท างาน 

          

5.4 วัฒนธรรมองค์กร           
-การท างานของพนักงานในทุกระดบัชั้นโดยมุ่งหวังผลส าเร็จของงาน
เป็นหลัก 

          

-การประสานความรว่มมือของพนกังานทุกฝ่ายแบบบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหา( การร่วมมือของทุกฝ่าย) รวมถึงการขับเคลื่อนงานให้กา้ว
ไปสู่การท างานแบบนวัตกรรม 

          

* คะแนนเฉลีย่ส าหรับหมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (5.1+5.2+5.3+5.4) / 4 = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ และโลจิสติกส์ 

เกณฑ์ประเมิน   

6.1 กระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 1 2 3 4 5 

- การจัดท าขั้นตอน การสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบ และรับเขา้ของ
สินค้าและบริการให้สัมพันธ์กบักระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ 

          

- มีแบบประเมินในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบ และการรับเข้า
ของสินค้า และบริการในแต่ละกระบวนการที่ชัดเจน 

          

- การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน เช่น 
มูลค่าของสินค้าในสต๊อก มูลค่าของการจัดซ้ือ มูลค่ายอดขาย เวลาใน
การส่งมอบ เวลาในการส่ังซ้ือ 

          

- การตรวจสอบผลการปฏบิัติงานด้านการด าเนินงาน โดย
เปรียบเทียบกับตวัชี้วัดที่ตั้งไว้ (รายเดือน, รายปี) 

          

- การปรับปรุงระบบการด าเนินงานและการส่งมอบร่วมกับฝา่ยตา่งๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (รายเดือน รายปี) 

          

6.2 กระบวนการทางธุรกจิ  

- การจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานทั้งด้านการขนยา้ย  การเคลื่อนย้าย 
การจัดเก็บ การจ าหน่ายและการส่งมอบ เป็นต้นโดยมีการประสาน
ความร่วมมือของทุกผ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

          

- การก าหนดตัวชี้วัดในการควบคุม และการปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

          

- การตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังปรับปรุง           

- การก าหนดและการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือร้านค้าอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ และโลจิสติกส ์(ต่อ) 

เกณฑ์ประเมิน   

6.3 กระบวนการสนับสนุนทางธุรกจิ 1 2 3 4 5 

- การตรวจนับรายการสินค้าคงคลังทั้งในคลังสินค้า และบนชั้นเรียง
สินค้าหน้าร้านกอ่นการส่ังซ้ือ 

          

- การใช้ข้อมูลรายการจ าหน่ายสินค้าและระยะเวลาในการส่ังซ้ือจน
ได้รับมอบสินค้าเป็นปัจจัยในการก าหนดรายการส่ังซ้ือสินค้า 

          

- การใช้ระยะเวลาในการส่ังซ้ือจนได้รับมอบสินค้าเป็นปัจจยัในการ
ก าหนด ปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อการลดต้นทุน 

          

- การก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังและมี
ข้อก าหนดในการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับปริมาณในการ
จ าหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

          

* คะแนนเฉลีย่ส าหรับหมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และโลจิสตกิส์ 
   (6.1+6.2+6.3) / 4 = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 7 การจดัการรา้นค้าและการจัดวางสินค้า 

เกณฑ์ประเมิน   

7.1 กระบวนการที่เกี่ยวกับการตกแต่งร้านค้าและการจัดการ 1 2 3 4 5 

- การตกแต่งภายนอกร้านมีจุดเด่น น่าสนใจ และดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้
บริการ 

          

- การจัดพื้นที่เข้าออก และที่จอดรถมีเพยีงพอ และสะดวกต่อลูกค้า
ที่มาใช้บริการ 

          

- การใช้ POP (Point Of Purchase) ช่วยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธห์รือการตกแต่งหน้าร้าน รวมทั้งการแสดงรายการ
สินค้าที่น่าสนใจหรือไม่ในระดับใด 

          

- การตกแต่งภายในร้านมีความสว่าง สทีี่ใช้ภายในร้าน เสริมให้พื้นที่มี
ความกวา้งขวาง สามารถมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน 

          

- การจัดพื้นที่ภายในร้าน มีการจัดระเบยีบเป็นหมวดหมู่ แยกพื้นที่
หลังร้าน (ส่วนเตรียมหรือคัดแยกสินค้า) ออกจากหน้าร้าน รวมถึงมี
การแสดงป้ายสินค้า 

          

* คะแนนเฉลีย่ส าหรับหมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง 

เกณฑ์ประเมิน   

8.1 การจัดการชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการค้าส่ง 1 2 3 4 5 

- การออกแบบและวัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาท าความ
สะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย การปอ้งกันไฟ
ไหม้ การบ ารุงรักษาง่าย 

          

- มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมชีีวิต (หน ูแมลงสาบ นก เป็น
ต้น) ที่ก่ออันตรายในการเป็นพาหะของโรคเข้าภายในสถาน
ประกอบการ โกดัง ร้านค้า ทั้งในส่วนของทางระบายอากาศ ระบายน้ า 
และซอกเหลืบต่างๆ รวมทั้งมีระบบการท าความสะอาด ฆา่เช้ือและ
ก าจัดสิ่งแปลกปลอมอยา่งสม่ าเสมอ 

          

8.2 ระบบการป้องกันอันตรายและอัคคีภัย 

- การจัดการระบบการจราจร ประกอบด้วยการติดตั้งระบบสัญลักษณ์ 
เส้นทางการเดินรถ การตีเส้นในลานจอดรถ และการอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น 

          

- ระบบการป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการใช้ท่อน้ า และถังเคมี
ดับเพลิง ในจุดที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย มกีารซักซ้อมการหนี
ไฟ และแผนภาวะฉุกเฉิน 

          

- การจัดวางกลุ่มสินค้าที่ไวไฟ (เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เมทานอล) หรือ
เป็นวัสดุประทุไฟ (ประทัด พล)ุ มีการจดัวางให้ห่างจากแหล่งก าเนิด
ประกายไฟ 

          

* คะแนนเฉลี่ยส าหรับหมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง 
   (8.1+8.2) / 2 = 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

เกณฑ์ประเมิน   
9.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 1 2 3 4 5 

- ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการรักษาลกูค้า ด้านภาพลกัษณ์องค์กร 
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันของทางร้านค้า 

          

- ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพ
การบริการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันของร้านค้า 

          

9.2 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 

- ผลการประเมินตัวชี้วัดและแนวโน้มด้านการเงินและผลตอบแทนของ
กิจการ 

          

- ผลประเมินตัวชีว้ัดด้านการเงิน และด้านการตลาดอาทิ ยอดการขาย 
อัตราส่วนผลก าไร สว่นแบ่งการตลาด ต าแหน่งทางการตลาด รวมทั้ง
การขยายตลาดใหม ่เป็นต้น 

          

- การเปรียบเทียบตวัชี้วัดด้านการตลาดกับคู่แข่งของร้านค้า           

9.3 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  

- ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านบุคลากรอาทิ ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การ
พัฒนาฝึกอบรม ความพึงพอใจของพนักงาน เปรียบเทียบและประเมิน
กับคู่แข่งขันของร้านค้า 

          

9.4 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร 

- ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านปฏิบัติการได้ถูกน ามาเป็นสิ่งประเมิน
ความส าเร็จของกิจการ ความคุ้มค่าของการลงทุน พร้อมทั้งการน า
ผลลัพธ์ธุรกจิไปใช้ในการประเมินความส าเร็จของกลยุทธอ์งค์กร 

          

- กิจการมีส่วนร่วมและเป็นทีย่อมรับในสังคมและชุมชน           

- ผลลัพธแ์ละการเติบโตของกิจการสอดคล้องต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

          

* คะแนนเฉลี่ยส าหรับ หมวด 9 ผลลัพธท์างธุรกิจ 
   (9.1+9.2+9.3+9.4) / 4 = 
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แบบประเมินธุรกิจค้าปลีก 

1 ไม่มีหลักฐาน ที่ชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง อาจพบวา่มีเพียงค าบอกเล่า 

2 ประเมินผลการปฏิบัติหรอืด าเนินการ ในระหว่าง ชว่ง 1 กับ 3  (อยู่ระหวา่งข้อ 1 กับ 3) 

3 มีหลักฐาน ยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบที่ด ี

4 ประเมินผลการปฏิบัติหรอืด าเนินการ ในระหว่าง ชว่ง 3 กับ 5   (อยู่ระหว่างขอ้ 3 กับ 5) 

5 
มีหลักฐาน ชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่าวถึง และมีการปฏิบัติหรือด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
รวมถึงมีการปฏบิัติอยา่งต่อเนื่องในระดับดีมาก 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
    ภาวะผู้น าในองค์กรและการรวมกลุ่มร้านค้า      

เกณฑ์ประเมิน องค์กร-ร้านค้า ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

1.1 มีการวางแผน สร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัค้า
ส่ง , เครือข่ายร้านค้าปลีก และลกูค้า 

          

1.2 การเข้าร่วมและการให้การสนับสนุนในการท ากจิกรรมด้าน
ต่างๆร่วมกับชุมชนภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

          

คะแนนเฉลี่ย   

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรา้นค้าปลีก 
   การวางแผนงานและเป้าหมายของร้านค้า 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

2.1 มีการวางแผนการขายส่งเสริมประจ าปีและก าหนด
เป้าหมายการส่งเสริมการขายเช่น มีเป้าหมายการขาย
สินค้า ต่อ วัน , แนวทางการเพิ่มยอดขายแต่ละวัน 

          

2.2 มีการน าแผนมาทบทวนและประเมิน           

คะแนนเฉลี่ย   
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

 หมวด 3 การให้ความส าคัญต่อลูกค้า และการปฏบิัติงานในร้านค้า 
    (การมุ่งเน้นลูกค้า-การตลาดและการเช่ือมโยงโซ่อุปทานภายนอก) 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

3.1. ข้อมูลด้านการตลาด/ลูกค้า 
- มีการเก็บข้อมูลการซ้ือและการให้บริการกับลูกค้า 

          

3.2  ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า 
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือค าติชมจากลูกค้า และน ามา
ปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ 

          

คะแนนเฉลี่ย   

หมวด 4 การจดัการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

4.1. การประเมินและวิเคราะห์การด าเนินการขององค์กรหรือ
ร้านค้า 
- มีการรวบรวมขอ้มูล ยอดซื้อ ยอดขาย ยอดจัดเก็บ 
(รายวัน, รายเดือน, รายปี) และมีการก าหนดยอดซื้อ 
ยอดขาย ยอดจัดเก็บ (รายวัน, รายเดือน,รายปี) 

          

4.2 การจัดการสารสนเทศของรา้นค้าที่เหมาะสม 
- การจัดเก็บข้อมูลครบถว้น และทันสมัย ถูกตอ้งและเช่ือถือ
ได้ เช่น มีการใช้โปรแกรมขาย (POS) 

          

คะแนนเฉลี่ย   
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หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

5.1. การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน 
- มีการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ หรือ
ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อน ามาปรบัปรุงร้านค้าและการ
ให้บริการ 

          

5.2 การท างานอย่างมีความสุขและความพึงพอใจของ
พนักงาน 
- การสร้างบรรยากาศการท างานของเจ้าของและพนกังาน
ในร้านร่วมกัน 

          

คะแนนเฉลี่ย   

หมวด 6 การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ และโลจิสติกส ์   
     โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

6.1 การตรวจนับสินค้าก่อนการส่ังซ้ือ และตรวจนับก่อนจัดเก็บ           

6.2 การตรวจสอบความถกูต้องของจ านวนเงินและสินค้าก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้า 

          

คะแนนเฉลี่ย   
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หมวด 7 การจดัการรา้นค้าและการจัดวางสินค้า 
   โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจรงิในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

7.1 การตกแต่งและการจัดเรียงสินค้าในร้าน เอื้ออ านวยความ
สะดวกให้กบัลูกค้า เช่น สวย สะอาด สะดวก สบาย สวา่ง 
และการใช้ประโยชน์จากพื้นทีข่าย 

          

7.2 การจัดวางสินค้าที่เป็นหมวดหมู่บนชั้นเรียงสินค้าและมี
สินค้าให้เพียงพอในแต่ละรอบการส่ังซ้ือ 

          

คะแนนเฉลี่ย   

หมวด 8 การอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการค้าปลีก 
    โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

8.1 การจัดเรียงสินค้าที่เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
รวมถึงความสะอาดของระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ไม่เป็น
แหล่งรวมพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น 

          

8.2 ทางเข้าออกของร้านค้ามีความสะดวก มอีุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยและสอดคล้องต่อข้อบังคับของชุมชน 

          

คะแนนเฉลี่ย   

40 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
     โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงในองค์กรมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน ระดับคะแนน 

  1 2 3 4 5 

 9.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนลกูค้า ที่มาซ้ือสินค้าและใช้
บริการ 

          

 9.2
 
  

ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด       
 มีผลการด าเนินงานและสภาพคล่องที่ดี (ยอดขายและผล
ก าไรที่ได้จากการด าเนินการ) 

                    

 9.3 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการให้บริการ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

          

 9.4 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร 
การประเมินภาพรวม ความสอดคล้องของการจัดซ้ือ จัดเก็บ
สินค้าและการขาย โดยเทียบกับผลก าไรของกิจการ และ
เวลาในการปฏิบัติงานของกิจการ 

          

คะแนนเฉลี่ย   
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การประเมินผลคะแนน  

หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านมีการบริหารแบบวันต่อวัน 

กิจการมีจุดอ่อนมาก อ่อนไหวตอ่การคุกคามของธุรกิจสมัยใหม ่ มีความเสียงสูง 
กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่
ของกิจการและสามารถด าเนินธรุกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 
  

กิจการหรือร้านค้าของท่านไมม่ีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้าและการ
เชื่อมโยงธุรกิจ ไม่มีกลยุทธ์ในการด าเนินธรุกิจอย่างมีทิศทาง ขาดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และไมม่ีการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรแสวงหาความรู้
อย่างเหมาะสม ไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัและจ าเป็นใหเ้หมาะสมกับขนาด
ของกิจการ ไม่มีการติดตาม-ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน 

ขาดมาตรการในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินกิจการ อันอาจเกิดจาก
สินค้าที่น ามาจ าหน่ายและการบรกิาร  ไม่มีการด าเนินกิจกรรมในการสนับสนุน
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทัง้ไม่มีการเปิดโอกาส เพื่อท าให้พนกังานทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

กิจการควร
ด าเนินการ 
  

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้า และการ
เชื่อมโยงธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธรุกิจอย่างมีทิศทาง ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องใน
กิจการ และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรแสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัและจ าเป็นให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีการ
ติดตาม-ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน มีการน าผลการด าเนินการมา
ทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินธุรกิจและพัฒนาระบบงานให้มีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
ก าหนดมาตรการในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินกิจการและเป้าหมาย
องค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิดจากสินค้าที่น ามาจ าหน่ายและการบริการ  
มีการด าเนินกิจกรรมในการสนับสนุนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เช่น การท า
กิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความผูกพันกับร้านค้าปลีก
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการเปิดโอกาส เพื่อท าให้พนักงานทุกคนในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 
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หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนนิการ ตาม

ระบบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กิจการ
ควรมีการปรับตัวและพัฒนา เพือ่ให้มีความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 
  

กิจการหรือร้านค้าของท่านไดม้ีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้าและการ
เชื่อมโยงธุรกิจ มีการจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญและจ าเป็นให้เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการบางส่วน มีการทบทวนผลงานบางครั้ง บางส่วนมีการตดิตาม-
ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน  มีการน าผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกจิแต่ไม่มีความต่อเนื่อง มีมาตรการในการประเมินผล
กระทบจากการด าเนินกิจการและเป้าหมายองค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิด
จากสินค้าที่น ามาจ าหน่ายและการบริการ  รวมทั้งมีการเปิดโอกาส เพื่อท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน มีการ
ด าเนินการอยา่งจ ากัดขอบเขต 

กิจการควร
ด าเนินการ 
  

แม้ว่ากิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านคา้ และการ
เชื่อมโยงธุรกิจ มีการจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญและจ าเป็นให้เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการบางส่วน มีการทบทวนผลงานบางครั้ง บางส่วนมีการตดิตาม-
ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน  มีการน าผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกจิให้มีความต่อเนื่อง ท าการประเมินผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจการและเป้าหมายองค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิดจากสินค้าท่ี
น ามาจ าหน่ายและการบริการ  ค านึงถึงการตอบสนองความคาดหวงัจากสังคมใน
ด้านต่างๆ มีมาตรการในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้เกดิความเข้มแข็ง 
เช่น การท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความผูกพันกับ
ร้านค้าปลีกท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการเปิดโอกาส เพื่อท าให้พนักงานทุกคน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน มีการด าเนินการอย่างจ ากัด
ขอบเขต ซึ่งควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ  แต่ท่านยังไม่ได้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมี
การพัฒนาระบบใหสู้งขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านไดม้ีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้าและ
การเชื่อมโยงธุรกิจ มีการจดัท ากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ท่านให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร มีการการ
สื่อสาร ไปยังพนักงาน ให้ทราบถึงเป้าหมายการด าเนินงาน มีการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยังพนักงานทุกระดับ  เช่น การก าหนด
กิจกรรมและข้อมลูที่พนักงานในแต่ละระดับตัดสินใจได้ โดยที่ทุกคนไม่
ต้องรอถามเจ้าของกิจการ และให้การสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กร
แสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีการ
ทบทวนผลงานเป็นประจ า มีการติดตาม-ประเมินผลความก้าวหนา้ของ
แผนงาน น าผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ 

มีมาตรการในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินกจิการ และ
เป้าหมายองค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิดจากสินค้าที่น ามา
จ าหน่ายและการบริการ  ค านึงถึงการตอบสนองความคาดหวังจากสังคม
ในด้านต่างๆ มีมาตรการในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง เช่น การท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึก
และความผูกพันกับร้านค้าปลีกทอ้งถิ่นอย่างชัดเจน  

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการมสี่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าปลีก 
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หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 

ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบใหม้ีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ได้มีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้า และ
การเช่ือมโยงธุรกิจ มีการจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีทศิทาง มี
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกิจ ท่านส่งเสรมิและให้ความส าคัญต่อ
การสื่อสาร ไปยังพนักงาน ให้ทราบถึงเป้าหมายการด าเนินงาน มีการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยังพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน เช่น การ
ก าหนดกิจกรรมและข้อมลู ที่พนักงานในแต่ละระดับตดัสินใจไดโ้ดยที่ทุก
คนไม่ต้องรอถามเจ้าของกิจการ และให้การสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กร
แสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัและจ าเป็นให้เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ มีการทบทวนผลงานเปน็ประจ า  มีการตดิตาม-ประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนงาน  มีการน าผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกจิ 

มีมาตรการในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินกจิการและ
เป้าหมายองค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิดจากสินคา้ที่น ามาจ าหน่าย
และการบริการ มีมาตรการในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง เช่น การท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างจติส านึก
และความผูกพันกับร้านค้าปลีกท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการเปดิโอกาส 
เพื่อท าให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
ชุมชน 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ดังกลา่วมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายธรุกิจการค้าปลกี  มีการ
ทบทวนระบบอย่างสม่ าเสมอ มีกระบวนการทวนสอบผลการด าเนิน
กิจกรรม  เพ่ือให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดับดีเยี่ยม 
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หมวด 1 ภาวะผู้น าและการรวมกลุม่ (Cluster) 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการอย่างเปน็ระบบในระดับดเียี่ยม โดยองค์กรของ
ท่านได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น มีการ
ทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ได้มีการก าหนดทิศทางองค์กร-ร้านค้า และ
การเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีทิศทาง มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ท่านให้ความส าคญั
ต่อการสื่อสารไปยังพนักงาน ให้ทราบถึงเป้าหมายการด าเนินงาน มีการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยังพนักงานทุกระดับ  เช่น การก าหนด
กิจกรรมและข้อมลู ที่พนักงานในแต่ละระดบัตัดสินใจได้โดยที่ทุกคนไม่ต้อง
รอถามเจ้าของกิจการ และให้การสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรแสวงหา
ความรู้อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญัและจ าเป็นให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ 
มีการทบทวนผลงานเป็นประจ า มีการติดตาม-ประเมินผลความก้าวหน้า
ของแผนงาน มีการน าผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนิน
ธุรกิจ 

มีมาตรการในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินกจิการ และ
เป้าหมายองค์กรต่อสังคมหรือลูกค้า อันอาจเกิดจากสินค้าที่น ามาจ าหน่าย
และการบริการ ค านึงถึงการตอบสนองความคาดหวังจากสังคมในดา้นต่างๆ 
มีมาตรการในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง เช่น 
การท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความผกูพันกับ
ร้านค้าปลีกท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการเปิดโอกาส เพื่อท าให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกิจ การค้าปลีก 
กิจการยังคงต้องทบทวนและรักษาระบบให้ดยีิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความ
มั่นคงและเติบโตในระดบัดีเยีย่ม 
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การประเมินผลคะแนน  
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าปลีก 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านมีการบรหิารแบบวันต่อวัน กิจการมี

จุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคุกคามของธุรกิจสมยัใหม่ มีความเสี่ยงสูง 
กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มคีวามสามารถในการ
คงอยู่ของกิจการและด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านไมไ่ด้มกีารก าหนดผู้มสี่วนร่วม เช่น พนักงาน 
หรือคู่ค้า ในการวางแผนงาน แผนกลยุทธ์ และปจัจัยทางธุรกิจทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ไม่มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ และปัจจยัด้านความเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม 
และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าและบริการ ไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
เป้าหมายประจ าปี ที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจหรือร้านค้า ขาดการ
ประเมินสถานการณ์ของผู้น าหรือผู้บริหารขององค์กรที่ครอบคลมุถงึโอกาส
และอุปสรรคทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ไม่มีการพัฒนา โดยการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือร้านค้า ไม่มี
การก าหนดตัวช้ีวัด ในการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ ไมม่ีการก าหนดวิธีการประเมินผลของตัวช้ีวัด เพื่อใหส้ามารถ
วัดผลไดส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่านควรมีการก าหนดผู้มสี่วนร่วม เช่น พนักงาน 
หรือคู่ค้าในการวางแผนงาน แผนกลยุทธ์ และปัจจัยทางธุรกิจทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ควรท าการตรวจสอบความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ และปัจจัยด้านความเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่นด้านการเงิน สังคม 
และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้า และบริการ       ควรก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
เป้าหมายประจ าปี ที่เหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจหรือร้านค้า กิจการควร
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือรา้นค้า ท า
การก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบตัิการ อย่าง
เป็นระบบ ก าหนดวิธีการประเมินผลของตัวช้ีวัด การประมาณการค่า
ตัวช้ีวัดส าคญัที่ใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายของแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าปลีก 

ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
การปฏิบัติหรือด าเนินการตามระบบอยู่บ้าง โดยท่านยังไม่ได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบให้
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการก าหนดผู้มสี่วนร่วมอื่น เช่น พนักงาน 
หรือคู่ค้า ในการวางแผนงาน แผนกลยุทธ์ และปัจจัยทางธุรกิจทั้งระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาวอยูบ่้าง มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ และปัจจยัด้านความเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สินค้าและบริการบางส่วน 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ทีเ่หมาะสมกับขนาดของธุรกิจ
หรือร้านค้า มีการประเมินสถานการณ์ของผู้น า หรือผู้บริหารขององค์กรที่
ครอบคลุมถึงโอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรอยู่บ้าง มี
กระบวนการในการตรวจสอบวัตถปุระสงค์ ที่ท าใหม้ั่นใจได้ว่าจะท าประโยชน์
ให้แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เป็นต้น 

มีการพัฒนา โดยการน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือร้านค้าอยูบ่้าง แต่ยังขาดความสม่ าเสมอ มีการก าหนดตัวช้ีวัดใน
การประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการอยูบ่้าง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกิจการหรือรา้นค้าของท่าน เช่น การให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน กลยุทธ์ และปัจจยัทางธุรกิจ การ
ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และปจัจัยดา้นความเสี่ยงต่างๆ 
รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของสินค้าเป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ
หรือร้านค้า มีการประเมินสถานการณ์ของผู้น า หรือผู้บริหารขององค์กรที่
ครอบคลุมถึงโอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรอยู่บ้าง มี
กระบวนการในการตรวจสอบวัตถปุระสงค์ที่ท าให้มั่นใจได้ว่า จะท าประโยชน์
ให้แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เป็นต้น กิจกรรมที่
กล่าวมานี้ ท่านควรด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าปลีก 

ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร  
มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไมไ่ด้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการ
พัฒนาระบบให้สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ได้มีการก าหนดผู้มสี่วนร่วม เช่น พนักงาน 
หรือคู่ค้า ในการวางแผนกลยุทธ์ และปัจจัยทางธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ขาดการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
และปัจจยัด้านความเสีย่งต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม และ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ
สินค้าและบริการ 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก เป้าหมายประจ าป ี ที่
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจหรือรา้นค้า ขาดการประเมินสถานการณ์ของ
ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์กรที่ครอบคลุมถึงโอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจขององค์กร ไม่มีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าจะ
ท าประโยชน์ให้แกผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกคา้ คู่ค้า ชุมชน เป็น
ต้น 

มีการพัฒนา โดยการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กรหรือร้านค้า มีการก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินความกา้วหน้า
ของแผนปฏิบัติการอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดวิธีการประเมนิผลของ
ตัวช้ีวัด เพื่อให้สามารถวัดผลไดส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การการประมาณการค่าตัวช้ีวัดส าคัญ ที่ใช้ก าหนดเป็นเปา้หมายของแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น อัตราส่วนยอดขายของร้านตน
เทียบกับอ านาจการซื้อที่แฝงอยู่ในอาณาเขตการค้า เป็นต้น 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมท่ีแสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมกลยุทธ์การเช่ือมโยงเครือข่ายธรุกิจการค้าปลีก 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร 
มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ อยา่งเป็นระบบในระดับด ี แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบใหม้ีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ได้มีการก าหนดผู้มสี่วนร่วม เช่น พนักงาน 
หรือคู่ค้า ในการวางแผนงาน แผนกลยุทธ์ และปัจจัยทางธุรกิจทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ไม่มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
องค์ประกอบ และปัจจยัด้านความเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม 
และสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงปจัจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าและบริการ มีการน าไปปฏิบัติในระดับด ี

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก เป้าหมายประจ าป ี ที่
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจหรือรา้นค้า ขาดการประเมินสถานการณ์ของ
ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์กรที่ครอบคลุมถึงโอกาสและอุปสรรคที่เกีย่วข้อง
กับธุรกิจขององค์กร ไม่มีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าจะ
ท าประโยชน์ให้แกผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เป็น
ต้น โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลได ้

มีการพัฒนา โดยการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กรหรือร้านค้า มีการก าหนดตัวช้ีวัด ในการประเมินความกา้วหน้า
ของแผนปฏิบัติการอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดวิธีการประเมนิผลของ
ตัวช้ีวัด เพื่อให้สามารถวัดผลไดส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การ การประมาณการค่าตัวช้ีวัดส าคัญ ที่ใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายของแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น อัตราส่วนยอดขายของร้านตน
เทียบกับอ านาจการซื้อที่แฝงอยู่ในอาณาเขตการค้า เป็นต้น 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการจัดท ากลยุทธ์เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
การค้าปลีก มีการทบทวนระบบอย่างสม่ าเสมอ มีกระบวนการทวนสอบผล
การด าเนินกิจกรรม เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดับดเียี่ยม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าปลีก 
ช่วงคะแนน 4.00 – 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร 

มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดเียี่ยม โดยองค์กรของ
ท่านได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบใหสู้งขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการก าหนดผู้มสี่วนร่วม อื่น เชน่ พนักงาน หรือคู่ค้า ในการวางแผน
กลยุทธ์ และปัจจัยทางธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการ
ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และปัจจัยด้านความเสีย่งต่างๆ 
อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของสินค้าและบริการ มีการน าไปปฏิบัติใน
ระดับดีมาก มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก เป้าหมายประจ าป ี ที่
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจหรือรา้นค้า มีการประเมินสถานการณ์ของผู้น า
หรือผู้บริหารขององค์กรที่ครอบคลุมถึงโอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวขอ้งกับ
ธุรกิจขององค์กร มีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่ท าให้มั่นใจได้ว่า จะท า
ประโยชน์ให้แกผู่้มสี่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เป็นต้น 

มีการพัฒนา โดยการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กรหรือร้านค้า มีการก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินความกา้วหน้า
ของแผนปฏิบัติการอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดวิธีการประเมนิผลของ
ตัวช้ีวัด เพื่อให้สามารถวัดผลไดส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การ มีการประมาณการคา่ตัวช้ีวัดส าคัญ ที่ใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายของแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น อัตราส่วนยอดขายของร้านตน
เทียบกับอ านาจการซื้อที่แฝงอยู่ในอาณาเขตการค้า เป็นต้น 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมท่ีแสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้า
ปลีก กิจการยังคงต้องทบทวนและรักษาระบบใหด้ียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมี
ความมั่นคงและเติบโตในระดับดเียี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านมีการบรหิารแบบวันต่อวัน กิจการมี
จุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคกุคามของธุรกิจสมยัใหม่ มีความเสี่ยงสูง 
กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคง
อยู่ของกิจการและด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ไม่ไดม้ีการจดัท าฐานข้อมูลลูกค้าทกุกลุ่ม 
รวมถึงความสามารถในการจ าแนกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการน าไป
วิเคราะห์พฤติกรรมการจ าหน่าย และการบริโภค ไมไ่ด้การน าข้อมลูที่ได้จาก
ลูกค้าไปใช้ในการพัฒนากิจการของร้านค้า ไมม่ีกระบวนการการรบัฟังและ
การเรยีนรู้จากกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า ไม่มกีารสร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสาร มายังร้านค้าไดโ้ดยสะดวก 

ไม่ได้จ าแนกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ไม่ได้
ก าหนดให้มีการปฏิบัติอยา่งชัดเจน องค์กรท่านไม่มีการด าเนินกิจกรรมการ
รักษาสัมพันธภ์าพที่ดีกับลูกคา้อยา่งต่อเนื่อง ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความ
พึงพอใจของลูกค้า ไม่ได้ก าหนดมาตรการสร้างระบบการติดตามความพึง
พอใจของลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและบริการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าทุกกลุม่ รวมถึง
การจ าแนกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการจ าหน่าย 
และการบริโภค การน าข้อมลูที่ได้จากลูกค้าไปใช้ในการพัฒนากจิการของ
ร้านค้า จัดใหม้ีการรับฟังและการเรยีนรู้จากลูกค้า เพื่อการพัฒนาระบบ
รวมทั้งการรับข้อเสนอแนะของลูกค้า จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเสนอแนะทางธุรกิจมายังร้านค้าไดโ้ดยสะดวก ควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดเีพื่อสรา้งความพงึพอใจให้กับลูกค้า โดยก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน จัดใหม้ีการด าเนินกิจกรรมการรักษาสมัพันธ์ภาพที่ดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ก าหนดตวัช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ก าหนด
มาตรการสร้างระบบการตดิตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านสนิค้าและ
บริการ 

การประเมินผลคะแนน  



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร 

มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบ
ให้สูงข้ึน 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึง
ความสามารถในการจ าแนกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์
พฤติกรรมการจ าหน่าย และการบริโภค มีการน าข้อมูลที่ได้จากลูกค้าไปใช้
ในการพัฒนากิจการของร้านค้า มีกระบวนการการรับฟังและการเรียนรู้จาก
กลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับข้อเสนอแนะของลูกค้า มี
การสร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ
มายังร้านค้าได้โดยสะดวกอยู่บ้าง แต่ขาดความต่อเนื่อง มีการจ าแนกความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่บ้าง องค์กรท่านยังมี
การด าเนินกิจกรรมการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า แต่ยังขาดความ
ต่อเนื่อง 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า มีการก าหนดหลักการและ
หลักเกณฑ์ ในการจ าแนกความพึงพอใจลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ยังขาด
มาตรการสร้างระบบการติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและ
บริการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

การจัดท าฐานข้อมลูลูกคา้ทุกกลุ่ม รวมถึงการจ าแนกข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการจ าหน่าย และการบรโิภค การ
น าข้อมูลที่ไดจ้ากลูกค้าไปใช้ในการพัฒนากิจการของร้านค้า การรบัฟังและ
การเรยีนรู้จากกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า สร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมลูข่าวสาร 
ข้อเสนอแนะทางธุรกิจมายังร้านคา้ได้โดยสะดวก ควรด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า การรักษาสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกับลูกค้า ควรด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

การก าหนดหลักการและหลักเกณฑ์ ในการจ าแนกความพึงพอใจลกูค้า
ในแต่ละกลุ่ม ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งดา้นสินค้า
และบริการ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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 หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 

ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
การปฏิบัตหิรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไมไ่ด้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา
ระบบให้สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าทุกกลุม่ รวมถึง
ความสามารถในการจ าแนกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการน าไปวเิคราะห์
พฤติกรรมการจ าหนา่ย และการบริโภค มีการน าข้อมลูที่ได้จากลกูค้าไปใช้
ในการพัฒนากิจการของร้านค้า มีกระบวนการการรับฟังและการเรียนรู้จาก
กลุ่มลูกคา้หลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับข้อเสนอแนะของลูกค้า มี
การสร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ
มายังร้านค้าไดโ้ดยสะดวก ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

มีการจ าแนกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบ้าง 
องค์กรท่านยังมีการด าเนินกิจกรรมการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างมีระบบมากขึ้น 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า มีมาตรการสร้างระบบการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและบริการ (เช่น ระบบบัตร
หรือรหสัสมาชิก เพื่อติดตามพฤติกรรมวา่สมาชิกยังมาซื้อสินค้า รวมถึง
พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความพึงพอใจเป็นต้น) 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการคา้ปลีก 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการ อยา่งเป็นระบบในระดับดมีาก แต่ยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบใหม้ีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าทุกกลุม่ รวมถึง
ความสามารถในการจ าแนกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการน าไปวเิคราะห์
พฤติกรรมการจ าหนา่ย และการบริโภค มีการน าข้อมลูที่ได้จากลกูค้าไปใช้
ในการพัฒนากิจการของร้านค้า มีกระบวนการการรับฟังและการเรียนรู้จาก
กลุ่มลูกคา้หลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับข้อเสนอแนะของลูกค้า มี
การสร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร, ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ
มายังร้านค้าไดโ้ดยสะดวก ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการน าไป
ปฏิบัติในระดับด ี

มีการจ าแนกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบ้าง 
องค์กรท่านยังมีการด าเนินกิจกรรมการรักษาสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างมีระบบมากข้ึนโดยมีการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและ
ประเมินผลได ้

มีการก าหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า มีมาตรการสร้างระบบการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าปลีก มีการทบทวนระบบอย่าง
สม่ าเสมอ มีกระบวนการทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อใหก้ิจการมี
ความมั่นคงและเติบโตในระดับดเียี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า-การตลาดและการเชื่อมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ

ปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดีเยี่ยม โดยสนับสนุนการ
ด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
ด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น มีการทบทวนแผนธุรกิจอย่าง
สม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และปัจจัยด้านความ
เสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน สังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึง
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการ มีการ
น าไปปฏิบัติในระดับดีมาก มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 

มีการก าหนดรายละเอียดของลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ลูกค้าคู่แข่ง 
และลูกค้า เป้าหมาย  มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึง
ความสามารถในการจ าแนกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์
พฤติกรรมการจ าหน่าย และการบริโภค มีการน าข้อมูลที่ได้จากลูกค้าไปใช้
ในการพัฒนากิจการของร้านค้า  มีกระบวนการการรับฟังและการเรียนรู้
จากกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อการพัฒนาระบบรวมทั้งการรับข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า มีการสร้างช่องทางให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร,ข้อเสนอแนะ
ทางธุรกิจมายังร้านค้าได้โดยสะดวก ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มี
การน าไปปฏิบัติในระดับดีมาก 

มีการจ าแนกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบ้าง มี
การด าเนินกิจกรรมการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างมี
ระบบมากขึ้นโดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลได้ มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาองค์กรหรือร้านค้า มีมาตรการสร้างระบบการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าปลีก กิจการยังคงต้องทบทวน
และรักษาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดับดี
เยี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า ท่านมีการบรหิารแบบวันต่อวัน กิจการมีจุดอ่อนมาก อ่อนไหวตอ่การ

คุกคามของธุรกิจสมยัใหม่ มีความเสี่ยงสูง ควรมีการปรับตัวและพฒันาโดย
ด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

ขาดกระบวนการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการขายส่ง-ขายปลีกจากทุกแหล่ง ขาดการคัดสรรและการน าข้อมูล
สารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบมาใช้ในกิจการหรือร้านค้า ไม่มีวิธีการประเมิน
และการก าหนดตัวช้ีวัดที่ท าให้เหน็ภาพรวมของการปฏิบัติงานประจ าวัน ไม่
มีการน าข้อมลูและสารสนเทศไปใช้ประกอบการตดัสินใจ และใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน ไมม่ีกระบวนการในการพัฒนาระบบการตรวจวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ไม่มกีารวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไป
สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ ขาด
กระบวนการสื่อสาร ผลการวเิคราะห์การด าเนินกิจการไปยังผู้ปฏิบัติทุก
ระดับ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้เปรยีบเทียบกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ-ร้านค้าและเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีการท าระบบในการค้นหาข้อมลูและสารสนเทศท่ีต้องการ รวมถงึผล
การวิเคราะห์ที่จะน าไปใช้เพื่อการคาดการณ์ผลการด าเนินกิจการรา้นค้าใน
อนาคต ไม่มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล การวเิคราะห์ และประมวลผลใน
ข้อมูลสารสนเทศ และตอบสนองเท่าทันความต้องการและสอดคล้องกับ
ทิศทางและขนาดของธุรกิจหรือกิจการร้านคา้ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรมีกระบวนการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการจากทุกแหล่ง มกีารคัดสรรและการน าข้อมลูสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบมาใช้ในกิจการหรือร้านค้า มีวิธีการประเมินและการก าหนด
ตัวช้ีวัดที่ท าให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานประจ าวัน ควรน าขอ้มูลและ
สารสนเทศไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ ควรมีการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพือ่น าไปสนับสนุนการวางแผนกลยทุธ์ในการ
แข่งขันอย่างเป็นระบบ ควรมีการน าผลการวิเคราะห์ ไปใช้เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหลักของธุรกิจ-ร้านค้าและเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า มีการก าหนดแผนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติหรือ

ด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตาม
ระบบ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบให้สูงขึ้น ควรมีการ
ปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการขายส่ง-ขายปลีกจากทุกแหล่ง มีการคัด
สรรและการน าข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาใช้ในกิจการหรือร้านค้า 
มีวิธีการประเมินและการก าหนดตัวชี้วัดที่ท าให้เห็นภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน มีการด าเนินการในการพัฒนา
ระบบการตรวจวัดและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและก าหนดทิศทางของธุรกิจอยู่บ้างแต่ยังขาดความ
เป็นระบบที่ชัดเจน 

มีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ-
ร้านค้าและเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน  รวมถึงการวางแผนการ
ด าเนินงานและการคาดการณ์ผลการด าเนินกิจการของธุรกิจ-ร้านค้าใน
อนาคตอยู่บ้างแต่ยังขาดความเป็นระบบที่ดี มีการก าหนดมาตรการเพื่อให้
ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ เป็นระบบที่เชื่อถือได้ และมีความสะดวกต่อการ
ใช้งาน และตอบสนองเท่าทันความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางและ
ขนาดของธุรกิจหรือกิจการร้านค้า ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบอยู่
บ้าง แต่ขาดความต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักของ
ธุรกิจ-ร้านค้าและเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน  รวมถึงการวางแผนการ
ด าเนินงานและการคาดการณ์ผลการด าเนินกิจการของธุรกิจ-ร้านค้าใน
อนาคต ซึ่งควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  มีการค้นหาข้อมูล
และสารสนเทศที่ต้องการ  ท่ีมีความครบถ้วน ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อถือได้ รวมถึงผลการวิเคราะห์ที่จะน าไปใช้เพื่อการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินกิจการร้านค้าในอนาคต มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ 
และประมวลผลในข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจการมีการก าหนดแผนด้านสารสนเทศ และข้อมูลไว้อย่างเปน็ลาย

ลักษณ์อักษร มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไม่ได้
ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่งและ
พัฒนาระบบให้สูงขึ้น ควรมีการพฒันาระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหส้ามารถ
แข่งขันต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการขายส่ง-ขายปลีกจากทุกแหล่ง มีการคัด
สรรและการน าข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาใช้ในกิจการหรือร้านค้า 
มีวิธีการประเมินและการก าหนดตัวช้ีวัดที่ท าให้เห็นภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพื่อน าไปสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน มี
กระบวนการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์การด าเนินกิจการไปยังผู้ปฏิบัติทุก
ระดับ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีระบบ 

มีการน าผลการวิเคราะห์ ไปใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ-
ร้านค้าและเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน  รวมถึงการวางแผนการ
ด าเนินงานและการคาดการณ์ผลการด าเนินกิจการของธุรกิจ -ร้านค้าใน
อนาคต มีการน าผลการวิเคราะห์ที่จะน าไปใช้เพื่อการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินกิจการร้านค้าในอนาคต มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ 
และประมวลผลในข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า 
และลูกค้า อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการที่ชัดเจน 

กิจการหรือร้านค้าได้ก าหนดมาตรการเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร ์
เป็นระบบที่เช่ือถือได้ และมีความสะดวกต่อการใช้งาน และตอบสนองเท่า
ทันความต้องการและสอดคล้องกบัทิศทางและขนาดของธุรกิจหรือกิจการ
ร้านค้า อย่างเป็นระบบที่ด ี

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงในค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความ
ต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนา
ให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการ
พัฒนาของกิจการให้ดียิ่งข้ึน 
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หมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดมีาก แต่
ท่านยังขาดมาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการ
พัฒนาระบบที่สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หรือข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
กิจการขายปลีกจากทุกแหล่ง มกีารคัดสรรและการน าข้อมลูสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบมาใช้ในกิจการหรือร้านค้า มีวิธีการประเมินและการก าหนด
ตัวช้ีวัดที่ท าให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานประจ าวัน มีการน าขอ้มูลและ
สารสนเทศไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ และใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

มีกระบวนการในการพัฒนาระบบการตรวจวดั และประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก าหนด
ทิศทางของธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน มีกระบวนการสื่อสาร ผล
การวิเคราะห์การด าเนินกิจการไปยังผู้ปฏิบัติทุกระดับ มีการน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้เปรยีบเทียบกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ-ร้านค้า เพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการท าระบบในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ มี
กระบวนการในการค้นหาข้อมลูและสารสนเทศที่มีความครบถ้วน ต่อเนื่อง 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ มกีารก าหนดมาตรการเพื่อใหฮ้ารด์แวร์ และ
ซอฟท์แวร์ เป็นระบบที่เชื่อถือได ้ และตอบสนองเท่าทันความต้องการและ
สอดคล้องกับทิศทางและขนาดของธุรกิจหรือกิจการร้านค้า อย่างมีระบบ
มากขึ้นโดยมีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์ในด้านสารสนเทศ 
เพื่อประสิทธภิาพในการด าเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ทบทวนระบบอย่าง
สม่ าเสมอ มีกระบวนการทวนสอบผลการด าเนินงาน เพื่อให้มีความมั่นคง
และเติบโตในระดับดีเยี่ยม 
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หมวด 4 การจัดการสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการอย่างเปน็ระบบในระดับดเียี่ยม โดยองค์กรของ
ท่านได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบใหสู้งขึ้น มีการ
ทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีกระบวนการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศ
หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการขายส่ง-ขายปลีกจากทุกแหล่ง มีการคัด
สรรและการน าข้อมลูสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาใช้ในกิจการ หรือร้านคา้ 
มีวิธีการประเมินและการก าหนดตวัช้ีวัดที่ท าให้เห็นภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน  มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ในการปฏิบตัิงานประจ าวัน มีกระบวนการในการพัฒนา
ระบบการตรวจวดัและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและก าหนดทิศทางของธุรกิจอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน มีการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสนับสนุนการวางแผนกล
ยุทธ์ในการแข่งขัน มีกระบวนการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์การด าเนนิกิจการ
ไปยังผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการท าระบบในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องการ มี
กระบวนการในการค้นหาข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วน ต่อเนื่อง 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ มีการน าผลการวิเคราะห์ที่จะส่งผลต่อการ
คาดการณ์ผลการด าเนินกิจการรา้นค้าในอนาคตมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดท าระบบฐานข้อมลู การวิเคราะห์ และประมวลผลในข้อมูล
สารสนเทศ โดยมีการปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรมและประเมินผลได ้ มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้าน
สารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น กิจการยงัคงต้อง
ทบทวนและรักษาระบบให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตใน
ระดับดีเยี่ยม 
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หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า ท่านมีการบรหิารแบบวันต่อวัน กิจการมีจุดอ่อนมาก อ่อนไหวตอ่การ

คุกคามของธุรกิจสมยัใหม่ มีความเสีย่งสูง กิจการควรมีการปรบัตัวและ
พัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

ขาดการจัดระบบบริหารงาน ไม่มีรูปแบบการจัดองค์กรและก าหนด
ภาระหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจน ไม่มีการจัดระบบ
บริหารงานบุคคล เพื่อสนองวัตถุประสงค์ทั้งของลูกค้า และร้านคา้ 

ไม่มมีาตรการและระบบในการสรา้งขวัญและก าลังใจต่อคนท างาน ไม่มี
มาตรการและแผนงานในการให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง
กับสายงาน เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการ 

ไม่มีการจัดระบบการค้นหา และความต้องการพัฒนาตนเองผ่านการ
ฝึกอบรม ทั้งในระดับผู้จดัการร้านค้าและพนักงานทุกระดับ ไม่มรีะบบการ
จัดการศึกษาอบรมทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการให้เหมาะสม รวมถึง
การจัดให้พนักงานมีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือ การจัดท่ีปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าในกิจการหรือร้านค้า เป็นต้น 

ไม่มีกระบวนการ ในการส่งเสริมการน าความรู้ที่ฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้
ในการท างาน ขาดการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งรายบุคคลและทั้งองค์กร 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรมีการจัดระบบบริหารงาน ควรมีมาตรการและระบบ ในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ควรมีมาตรการและแผนงาน ในการให้พนักงานเข้าร่วม
อบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรจัดท าแผนการจัดฝึกอบรมแก่
พนักงาน โดยการมุ่งเน้นการฝึกอบรมเฉพาะงาน เพื่อเสริมศักยภาพของ
พนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ควรเอื้ออ านวยในการให้การศึกษา
อบรมแก่พนักงาน เพื่อสนองความต้องการของพนักงานด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ควรการจัดการศึกษาอบรม ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้เหมาะสม 

กระบวนการในการด าเนินการชี้วัด และการประเมินผลความพอใจของ
พนักงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พัฒนาระบบและแผนงานใน
การจัดสรรผลประโยชน์ ผลตอบแทน อาจรวมถึงรายได้ หรือผลตอบแทน
พิเศษ ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

63 

หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 

มีความหมายว่า ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ 
ตามระบบอยู่บ้าง โดยท่านยังไม่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตาม
ระบบ ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบให้สูงข้ึน กิจการควร
มีการปรับตัวและพัฒนา 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีการจัดระบบบริหารงาน เพื่อสนอง
วัตถุประสงค์ทั้งของลูกค้า และธุรกิจ-ร้านค้า มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของพนักงาน ในการอ านวยความสะดวกหรือให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ
ทางร้านค้า แต่ยังขาดการปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมในการ
ให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเป็นครั้งคราว ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนระยะสั้น โดยการมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาร้านค้าหรือองค์กร มีแผนการจัดฝึกอบรมแก่
พนักงาน แต่มีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว  

มีการจัดระบบการค้นหาและความต้องการพัฒนาตนเองผ่านการ
ฝึกอบรม ท้ังในทุกระดับบางส่วน มีการเอื้ออ านวยในการให้การศึกษาอบรม
แก่พนักงาน เพื่อสนองความต้องการของพนักงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการส่งเสริมการน าความรู้ที่ฝึกอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน มีการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งรายบุคคลและทั้ง
องค์กร แต่มีการปฏิบัติอย่างไม่มีแบบแผนและขาดการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

กิจการหรือร้านค้ามีการก าหนดการช้ีวัดและการประเมินผลความพอใจ
ของพนักงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่มีระบบและแผนงาน
ในการจัดสรรผลประโยชน์ ผลตอบแทนหรืออาจรวมถึงรายได้หรือ
ผลตอบแทนพิเศษให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม มีการประสานความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย โดยมีการปฏิบัติตาม
มาตรการหรือระบบที่ก าหนดไว้ แต่ยังขาดความต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

แม้ว่ากิจการหรือร้านค้าของท่าน จะมีการด าเนินกิจกรรม ที่แสดงใน
ค าอธิบายช่วงคะแนนแต่ควรด าเนนิการอย่างสม่ าเสมอและมีความตอ่เนื่อง 
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หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า มีการก าหนดแผนดา้นทรัพยากรบคุคลไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไมไ่ด้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา
ระบบให้สูงขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการจัดระบบบริหารงาน มีรูปแบบการจัดองค์กรและก าหนด
ภาระหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการแทรกแซง
การบริหาร มีมาตรการและแผนงานในการให้พนักงานเข้าร่วมอบรมใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยการมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาร้านค้าหรือองค์กร โดยการมุ่งเน้นการฝึกอบรมเฉพาะงาน 
เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีการ
เอื้ออ านวยในการให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน เพื่อสนองความต้องการ
ของพนักงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีระบบการ
จัดการศึกษาอบรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เหมาะสม 

มีกระบวนการในการส่งเสริมการน าความรู้ที่ฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน มีระบบการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งรายบุคคลและทั้งองค์กร 
มีมาตรการและกระบวนการในการปรับปรุงสถานที่ท างานด้านความสะอาด 
ความปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน มีการก าหนด
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน 

มีการก าหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดในการประเมินผลความพึงพอใจของ
พนักงาน อาทิการขาดงาน การร้องเรียน ที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพหรือไม่ขัดต่อที่กฎหมายก าหนด ขาดการประสานความ
ร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา รวมถึง
การขับเคลื่อนงานให้ก้าวไปสู่การท างานแบบนวัตกรรม 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ถูกก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีการจัดระบบบริหารงาน มีการจัดระบบ
บริหารงานบุคคล เพื่อสนองวัตถุประสงค์ทั้งของลูกค้า และธุรกิจ -ร้านค้า 
โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการและแผนงาน ใน
การให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการมุ่งเน้นที่
การฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาร้านค้า หรือองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง มีแผนการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยการมุ่งเน้นการฝึกอบรมเฉพาะงาน 
เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 

มีการจัดระบบการค้นหา และความต้องการพัฒนาตนเอง ผ่านการ
ฝึกอบรม ทั้งในระดับผู้จัดการร้านค้าและพนักงานทุกระดับ  มีมาตรการ
และกระบวนการในการให้การศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงองค์กร และการตรวจ
ประเมิน โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัด
การศึกษาอบรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เหมาะสมและมีการ
ปฏิบัติอย่างมีแผนงาน 

มีการก าหนดและคัดเลือกตัวช้ีวัด ในการประเมินผลความพึงพอใจของ
พนักงานที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพหรือไม่ขัดต่อ
กฎหมาย มีการประสานความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายงานแบบบูรณา
การในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการขับเคลื่อนงานให้ก้าวไปสู่การท างานแบบ
นวัตกรรม 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น มีการทบทวนระบบอย่างสม่ าเสมอ 
มีกระบวนการทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้กิจการมีความมั่นคง
และเติบโตในระดับดีเยี่ยม 
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หมวด 5 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัตหิรือด าเนินการอย่างเปน็ระบบในระดับดเียี่ยม มีการสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธภิาพ และต่อเนื่อง ด าเนินการ
เพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น และทบทวนแผนธุรกจิอย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการจัดระบบบริหารงาน มีการจัดระบบบริหารงานบุคคล เพื่อสนอง
วัตถุประสงค์ทั้งของลูกค้า และธุรกิจ-ร้านค้า โดยมีการน าไปปฏิบัติในระดับ
ดีมากและมีความต่อเนื่อง มีมาตรการและแผนงานในการให้พนักงานเข้า
ร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  มีแผนการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน 
เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยการ
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเฉพาะงาน เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงานในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีการจัดระบบการค้นหาและความต้องการพัฒนา
ตนเองผ่านการฝึกอบรม ทั้งในระดับผู้จัดการร้านค้าและพนักงานทุกระดับ 
มีมาตรการและกระบวนการในการให้การศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงองค์กร 
และการตรวจประเมิน มีระบบการจัดการศึกษาอบรมทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการให้เหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่างมีแผนงาน มีกระบวนการ
ในการส่งเสริมการน าความรู้ที่ฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการท างาน มีระบบ
การประเมินผลการฝึกอบรมทั้งรายบุคคลและทั้งองค์กร มีการก าหนดปัจจัย
หลักที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน มีกระบวนการในการ
ด าเนินการชี้วัดและการประเมินผลความพอใจของพนักงาน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีระบบและแผนงานในการจัดสรรผลประโยชน์ 
ผลตอบแทน ในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีการน าไปปฏิบัติจริง 
และมีความต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงการมสี่วนรว่มในการ
ด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าปลีก กิจการยังคงต้องทบทวน
และรักษาระบบใหด้ียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดับดี
เยี่ยม 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านมีการบริหารแบบวันต่อวัน กิจการมี

จุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคุกคามของธุรกิจสมัยใหม่ มีความเสี่ยงสูง ควร
มีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่ของ
กิจการและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านไม่มีระบบการตรวจสอบก่อนรับของเข้าจาก
คู่ค้าให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสียและปัญหาอื่นๆ 
ไม่มีระบบหรือมาตรการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า
และบริการให้สัมพันธ์กับกระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ ไม่มีการน า
ความต้องการของลูกค้า มาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ที่เช่ือมโยงกับการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในการสรรหา และจัดซื้อที่
สอดคล้องต่อความต้องการสินค้าและบริการ ไม่มีระบบการก าหนดปัจจัย
ส าคัญของกระบวนการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า
และบริการในด้านคุณภาพ เวลา ต้นทุน เทคโนโลยีด้านข้อมูล และปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพอื่นๆ 

ไม่มีกระบวนการในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของ
สินค้าและบริการ ให้สนองกับเป้าหมายขององค์กรหรือร้านค้า ไม่มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน ไม่มีการก าหนด
กระบวนการหลักในการด าเนินงานและการส่งมอบ ไม่มีระบบการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนในการด าเนินงานก่อนการส่งมอบ ไม่มีระบบหรือ
กระบวนการในการก าหนดตัวช้ีวัดในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ
จ าหน่ายสินค้าและการบริการ ไม่มีระบบการด าเนินการตรวจสอบสต็อก
สินค้าและปรับปรุงรายการอย่างต่อเนื่อง  

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรมีระบบการตรวจสอบก่อนรับเข้าของผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสียและปัญหาอื่นๆ ควรมี
การน าความต้องการของลูกค้า มาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการที่เช่ือมโยงกับการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ในการสรรหาและ
จัดซื้อที่สอดคล้องต่อความต้องการสินค้าและบริการ ควรก าหนดปัจจัย
ส าคัญของกระบวนการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า
และบริการในด้านคุณภาพ เวลา ต้นทุน เทคโนโลยีด้านข้อมูล และปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพอื่นๆ 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส ์
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร 

มีการปฏิบตัิหรือด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง ยังไมไ่ด้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการตามระบบ อย่างมีประสิทธภิาพและมีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น 
ควรมีการปรับตัวและพัฒนา เพือ่ให้มีความสามารถในการคงอยู่ของกิจการ
และด าเนินธุรกิจต่อไป 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีกิจกรรมการตรวจสอบก่อนรับเข้าของ
ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสีย
และปัญหาอื่นๆ มีมาตรการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของ
สินค้าและบริการให้สัมพันธ์กับกระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ รวมถึง
การลดต้นทุนในการจัดซื้อสินค้า แต่อาจมีการด าเนินการที่ขาดความ
ต่อเนื่อง มีการน าความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการจ าหน่าย
สินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงกับการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในการสรร
หาและจัดซื้อที่สอดคล้องต่อความต้องการสินค้าและบริการ แต่อาจมีการ
ด าเนินการที่ขาดความต่อเนื่อง กิจการหรือร้านค้ามีการน าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้บางส่วนหรือเป็นครั้งคราว ในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้า
ของสินค้าและบริการ ให้มั่นใจได้ว่าสินค้านั้นตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

มีการก าหนดกระบวนการหลักในการด าเนินงานและการส่งมอบ โดยมี
การปฏิบัติตามข้อก าหนด มีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานและ
การส่งมอบสินค้าและบริการ แต่ยังขาดการปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่อง 
มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจ าวันด้านการด าเนินงาน และการส่ง
มอบ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน ทั้งด้านการขนย้าย การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การจ าหน่ายและ
การส่งมอบ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือระบบที่ก าหนดไว้ แต่ยังขาด
ความต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรจะมีการด าเนินกิจกรรม ตามที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน อย่าง
สม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่คิดหรือท าบ้างไม่ท าบ้าง เพราะจะ
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ โดยเฉพาะในการตรวจสอบปริมาณสินค้าใน
สต็อก เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนและผลก าไรของกิจการ 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้มีก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไม่ได้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีการ
พัฒนาระบบให้สูงขึ้น กิจการควรมีการพัฒนาระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สามารถแข่งขันต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีระบบการตรวจสอบก่อนรับเข้าของ
ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสีย
และปัญหาอื่นๆ แต่ไม่มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีระบบ
หรือมาตรการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการ
ให้สัมพันธ์กับกระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ แต่ไม่มีการพัฒนาระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างเป็นระบบ มีการน าความต้องการของลูกค้า 
มาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เช่ือมโยงกับการก าหนด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในการสรรหาและจัดซื้อที่สอดคล้องต่อความต้องการ
สินค้าและบริการ แต่ไม่มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการ
วางแผนร่วมกับ ซับพลายเออร์ (Supplier) อย่างเป็นระบบ 

มีระบบการก าหนดปัจจัยส าคัญของกระบวนการสรรหา จัดซื้อ การ
ตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการในด้านคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
เทคโนโลยีด้านข้อมูล และปัจจัยด้านประสิทธิภาพอื่นๆ มีกระบวนการใน
การสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการ ให้สนอง
กับเป้าหมายขององค์กรหรือร้านค้า มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ที่ใช้ในการ
ควบคุมการด าเนินงาน มีการก าหนดกระบวนการหลักในการด าเนินงานและ
การส่งมอบ มีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานและการส่งมอบสินค้า
และบริการ 

มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการด าเนินงานก่อนการ
ส่งมอบ เพื่อลดความผิดพลาด ของขั้นตอนการจ าหน่าย การให้บริการ และ
การส่งมอบ มีระบบการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ทั้งด้านการขนย้าย 
การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การจ าหน่ายและการส่งมอบ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมท่ีแสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส ์
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น มีการก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยัง
ขาดมาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการพัฒนา
ระบบที่สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน มีระบบการตรวจสอบก่อนรับเข้าของ
ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสีย
และปัญหาอื่นๆ โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีระบบหรือ
มาตรการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการให้
สัมพันธ์กับกระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ รวมถึงการลดต้นทุนในการ
จัดซื้อสินค้า แต่ไม่มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการ
ด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 

มีการน าความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายสินค้า
และบริการ ท่ีเชื่อมโยงกับการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในการสรรหาและ
จัดซื้อที่สอดคล้องต่อความต้องการสินค้าและบริการ แต่ไม่มีการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีระบบการก าหนดปัจจัยส าคัญของ
กระบวนการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการ
ในด้านคุณภาพ เวลา ต้นทุน เทคโนโลยีด้านข้อมูล และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพอื่นๆ โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 

มีกระบวนการในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า
และบริการ ให้สนองกับเป้าหมายขององค์กรหรือร้านค้า โดยมีการ
ด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช้ในการ
ควบคุมการด าเนินงาน มีการก าหนดกระบวนการหลักในการด าเนินงานและ
การส่งมอบ โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนด
เป้าหมายของการด าเนินงาน และการส่งมอบสินค้าและบริการ มีระบบใน
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจ าวันด้านการด าเนินงาน และการส่ง
มอบ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีการด าเนินการตาม
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น มีการทบทวนระบบอย่างสม่ าเสมอ 
มีกระบวนการทวนสอบผลการด าเนินงาน เพื่อให้กิจการมีความมัน่คงและ
เติบโตในระดับดีเยีย่ม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดีเยี่ยม องค์กร
ของท่านได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น มี
การทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีระบบการตรวจสอบก่อนรับเข้าของผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าให้สอดคล้อง
กับคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อป้องกันของเสียและปัญหาอื่นๆ พร้อมทั้งมีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบหรือมาตรการ
สรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการให้สัมพันธ์กับ
กระบวนการจ าหน่ายและการส่งมอบ รวมถึงการลดต้นทุนในการจัดซื้อ
สินค้า โดยมีการน าไปปฏิบัติในระดับดีมากและมีความต่อเนื่อง มีการน า
ความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
ที่เช่ือมโยงกับการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในการสรรหาและจัดซื้อที่
สอดคล้องต่อความต้องการสินค้าและบริการ มีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการ มีการ
พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น โดยมีการน าไปปฏิบัติในระดับดีมาก
และมีความต่อเนื่อง 

มีระบบการก าหนดปัจจัยส าคัญของกระบวนการสรรหา จัดซื้อ การ
ตรวจสอบและรับเข้าของสินค้าและบริการในด้านคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
เทคโนโลยีด้านข้อมูล และปัจจัยด้านประสิทธิภาพอื่นๆ โดยมีการน าไป
ปฏิบัติ ในระดับดีมากและมีความต่อ เนื่ อง  พร้อมทั้ งมีการพัฒนา
กระบวนการและปัจจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

มีกระบวนการในการสรรหา จัดซื้อ การตรวจสอบและรับเข้าของสินค้า
และบริการ ให้สนองกับเป้าหมายขององค์กรหรือร้านค้า โดยมีการน าไป
ปฏิบัติในระดับดีมากและมีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ กิจการยังคงต้องทบทวนและ
รักษาระบบใหด้ียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดบัดีเยี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ท่านมีการบริหารแบบวันต่อวัน 

กิจการมีจุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคุกคามของธุรกิจสมัยใหม่ มีความ
เสี่ยงสูง กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถ
ในการคงอยู่ของกิจการและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านไม่ได้มีการจัดการทางเดินภายในร้านของ
ลูกค้ามีลักษณะเดินได้อย่างสะดวก และทั่วถึง ไม่ได้ค านึงถึงหรือมีการ
ออกแบบการตกแต่งภายนอกร้านค้ามีความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถ
น าเสนอประเภทสินค้า และประเภทร้านค้า ไม่ได้มีการจัดการการเข้าออก
ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้มีความสะดวกอย่างเพียงพอ ไม่ได้มีการจัดการ
ใช้คอร์เนอร์ ให้เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ 

ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน มีการใช้แสงสว่าง
ของร้านภายนอก สว่างพอๆ กันหรือมากกว่าหรือไม่ ไม่ได้มีการใช้ POP 
(Point Of Purchase) ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตก
แต่งหน้าร้าน ภายในร้านค้า ขาดความสว่างและการมองเห็นสินค้าได้อย่าง
ชัดเจน ไม่ได้ค านึงถึงหรือออกแบบการใช้สีที่ใช้ภายในร้าน เป็นสีสันที่เสริม
ให้สินค้ามีความโดดเด่นหรือไม่ หรือเสริมให้พื้นที่ร้านค้ามีความกว้างขวาง
และสอดคล้องต่อตัวสินค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ได้มีการจัดการการ
จัดพื้นที่วางสินค้า ภายในร้าน มีการจัดเป็นสัดส่วน ที่แยกพื้นที่หลังร้าน 
(ส่วนเตรียมหรือคัดแยกสินค้า) ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งการแสดง
ป้ายชี้บ่งสินค้าที่น่าสนใจ ไม่ได้มีการสะสาง และจัดระเบียบหรือหมวดหมู่ 
สินค้ารวมถึงการแสดงป้ายสินค้ามากกว่าเดือนละครั้ง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรมีการจัดการทางเดินภายในร้านให้มีลักษณะเดินได้อย่างสะดวก 
และทั่วถึง โดยค านึงถึงหรือมีการปรับปรุงการตกแต่งภายนอกร้านค้า มี
ความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถน าเสนอประเภทสินคา้ และประเภท
ร้านค้า มีการจัดการใช้จุดรวมสายตา ให้เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการ
เปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน มีการใช้แสงสว่างของร้านภายนอก 
สว่างพอๆ กันหรือมากกว่าหรือไม ่ มีการใช้ Point Of Purchase ช่วยใน
การโฆษณาประชาสมัพันธ์หรือการตกแต่งหน้าร้าน 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 

73 

หมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง โดยท่านยังไม่ได้ให้
การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบ ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบให้สู งขึ้น กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้มี
ความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีการจัดการทางเดินภายในร้านให้มีลักษณะ
เดินได้อย่างสะดวก และทั่วถึง พร้อมกับได้ค านึงถึงหรือมีการออกแบบการ
ตกแต่งภายนอกร้านค้ามีความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถน าเสนอประเภท
สินค้า และประเภทร้านค้า โดยมีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราวและไม่มี
ความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีการเปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน 
มีการใช้แสงสว่างของร้านภายนอก สว่างพอๆ กันหรือมากกว่า โดยมีการ
ด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราวและไม่มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

ค านึกถึงหรือออกแบบการใช้สีที่ใช้ภายในร้าน เป็นสีสันที่เสริมให้สินค้า
มีความโดดเด่นหรือไม่ หรือเสริมให้พื้นที่ร้านค้ามีความกว้างขวางและ
สอดคล้องต่อตัวสินค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการด าเนินการบ้าง
เป็นครั้งคราวและไม่มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีการจัดการการจัด
พื้นที่วางสินค้า ภายในร้าน มีการจัดเป็นสัดส่วน ที่แยกพื้นที่หลังร้านออก
จากกันอย่างชัดเจน โดยมีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราวและไม่มีความ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบหรือแผนงาน 

มีการใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือการตกแต่งภายในร้าน รวมทั้งการแสดงป้ายช้ีบ่งสินค้าที่น่าสนใจ โดยมี
การด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว มีการสะสาง และจัดระเบียบหรือหมวดหมู่ 
สินค้ารวมถึงการแสดงป้ายสินค้า โดยมีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราวและ
ไม่มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

แม้ว่ากิจการหรือร้านค้าของท่าน มีการด าเนินกิจกรรม ที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน แต่ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการจัดเรียงสินค้า การจัดการด้านความสะอาด ความสะดวกและ
ความสว่าง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไม่ได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนา
ระบบให้สูงขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีการจัดการทางเดินภายในร้านของลูกค้ามี
ลักษณะเดินได้อย่างสะดวก และทั่วถึง  พร้อมกับได้ค านึงถึงหรือมีการ
ออกแบบการตกแต่งภายนอกร้านค้ามีความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถ
น าเสนอประเภทสินค้า และประเภทร้านค้า โดยมีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดการการเข้าออกของลูกค้าที่มาใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว 
ให้มีความสะดวกอย่างเพียงพอ ภายใต้การวางแผนงาน มีการจัดการใช้คอร์
เนอร์ ให้เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ ซึ่งมีการด าเนินการภายใต้การวางแผน
งาน มีการเปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน มีการใช้แสงสว่างของ
ร้านภายนอก สว่างพอๆ กันหรือมากกว่า โดยมีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีการด าเนินการภายใต้การวางแผนงาน 

ค านึงถึงหรือออกแบบการใช้สีที่ใช้ภายในร้าน เป็นสีสันที่เสริมให้สินค้ามี
ความโดดเด่นหรือไม่ หรือเสริมให้พื้นที่ร้านค้ามีความกว้างขวางและ
สอดคล้องต่อตัวสินค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดการการจัดพื้นที่วางสินค้า ภายในร้าน มีการจัดเป็น
สัดส่วน ที่แยกพื้นที่หลังร้านออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีแผนงาน มีการใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตกแต่งภายในร้าน รวมทั้งการแสดงป้าย
ชี้บ่งสินค้าที่น่าสนใจ ซึ่งมีการด าเนินการภายใต้การวางแผนงาน มีการ
สะสาง และจัดระเบียบหรือหมวดหมู่ สินค้ารวมถึงการแสดงป้ายสินค้า
มากกว่าเดือนละครั้ง โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบหรือแผนงาน 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดเรยีงสินค้า 
การจัดการด้านความสะอาด ความสะดวกและความสว่างของกิจการธุรกิจ
การค้าปลีก 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการหรือร้านค้าของท่านมีการจัดการทางเดินภายในร้านให้มีลักษณะ
เดินได้อย่างสะดวก และทั่วถึง  พร้อมกับได้ค านึงถึงหรือมีการออกแบบการ
ตกแต่งภายนอกร้านค้ามีความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถน าเสนอประเภท
สินค้า และประเภทร้านค้า โดยมีการด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดการการเข้าออกของลูกค้าท่ีมาใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว ให้มีความ
สะดวกอย่างเพียงพอ ภายใต้การวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการใช้แสงสว่างของร้านภายนอก สว่างพอๆ กันหรือมากกว่า  โดยมี
การด าเนินการตามเป็นระบบหรือแผนงานอย่างต่อเนื่อง มีการเปรียบเทียบ
กับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน ภายในร้านค้า มีความสว่างและการมองเห็น
สินค้าได้อย่างชัดเจน  โดยมีการด าเนินการตามระบบหรือแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ค านึงถึงหรือออกแบบการใช้สีที่ใช้ภายในร้าน เป็นสีสันที่เสริมให้สินค้ามี
ความโดดเด่นหรือไม่ หรือเสริมให้พื้นที่ร้านค้ามีความกว้างขวางและ
สอดคล้องต่อตัวสินค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดการการจัดพื้นที่วางสินค้า ภายในร้าน มีการจัดเป็น
สัดส่วน ที่แยกพื้นที่หลังร้าน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีการด าเนินการ
ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือการตกแต่งภายในร้าน รวมทั้งการแสดงป้ายช้ีบ่งสินค้าที่น่าสนใจ ซึ่งมี
การด าเนินการภายใต้แผนงานอย่างต่อเนื่อง มีการสะสาง และจัดระเบียบ
หรือหมวดหมู่ สินค้ารวมถึงการแสดงป้ายสินค้ามากกว่าเดือนละครั้ง โดยมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบหรือแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดเรียงสินคา้ การ
จัดการดา้นความสะอาด ความสะดวกและความสว่างของกิจการ 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 7 การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดีเยี่ยม โดยองค์กรของ
ท่าน ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น มีการ
ทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการจัดการทางเดินภายในร้านให้มีลักษณะเดินได้อย่างสะดวก และ
ทั่วถึง  พร้อมกับได้ค านึงถึงหรือมีการออกแบบการตกแต่งภายนอกร้านค้ามี
ความสอดคล้อง มีจุดเด่น สามารถน าเสนอประเภทสินค้า และประเภท
ร้านค้า โดยมีการน าไปปฏิบัติในระดับดีมากและมีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดการการเข้า
ออกของลูกค้าที่มาใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว ให้มีความสะดวกอย่าง
เพียงพอ ภายใต้การวางแผนงานอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดการใช้คอร์เนอร์ ให้เป็น
ประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยมีการน าไปปฏิบัติในระดับดีมากและมีความ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มีการเปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน มีการใช้แสงสว่างของร้าน
ภายนอก สว่างพอๆ กันหรือมากกว่า โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
หรือแผนงานอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนากระบวนการเปรียบเทียบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น มีการใช้  POP (Point Of Purchase) ช่วยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตกแต่งหน้าร้าน รวมทั้งการแสดงรายการ
สินค้าที่น่าสนใจ ซึ่งมีการด าเนินการภายใต้การวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง มี
การเปรียบเทียบกับร้านข้างๆ หรือคู่แข่งขัน ภายในร้านค้า มีความสว่างและ
การมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน  โดยมีการด าเนินการตามเป็นระบบหรือ
แผนงานอย่ างต่อเนื่องมีการพัฒนากระบวนการเปรียบเทียบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงการจัดเรียงสินค้า การ
จัดการดา้นความสะอาด ความสะดวกและความสว่าง ของกิจการ  กิจการ
ยังคงต้องทบทวนและรักษาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมคีวามมัน่คงและ
เติบโตในระดับดีเยีย่ม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าปลกี 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านมีการบริหารแบบวันต่อวัน กิจการมี

จุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคุกคามของธุรกิจสมัยใหม่ มีความเสียงสูง 
กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคง
อยู่ของกิจการและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการของท่านไม่มีมาตรการและการการออกแบบและวัสดุก่อสร้าง
แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาท าความสะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์
ความปลอดภัย การป้องกันไฟไหม้ การบ ารุงรักษาง่าย ส าหรับกิจการของ
ท่าน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ
คุณสมบัติของตัวสินค้าและบริการ ไม่มีมาตรการหรือการวางระบบในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิต ท่ีอาจก่ออันตรายในการเป็นพาหะของ
โรคเข้าภายในสถานประกอบการ โกดัง ร้านค้า ไม่มีระบบการท าความ
สะอาด ฆ่าเช้ือ และก าจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีระบบการ
ป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการใช้ท่อน้ า และถังเคมีดับเพลิง ในจุดที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามมาตรฐาน
หรือตามที่กฎหมายก าหนด ไม่มีมาตรการในการแก้ไข-ป้องกัน หรือการออก
ข้อก าหนดในการจัดวางกลุ่มสินค้าที่ไวไฟ หรือเป็นวัสดุประทุไฟ มีการจัด
วางให้ห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ ไม่มีแผนงานหรือการด าเนินการใน 
การดับเพลิง และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตามก าหนดและมี
ขั้นตอนมาตรการการจัดการสภาวะฉุกเฉินในการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการ
จัดทางออกฉุกเฉินหนีไฟ ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรค านึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาท าความ
สะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย ส าหรับกจิการของ
ท่าน อาจจัดให้มมีาตรการตรวจสอบ หรืออาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจ
ปัจจัยสภาวะแวดล้อม ที่มผีลตอ่คุณสมบัติของตัวสินค้าและบริการ มี
มาตรการหรือการวางระบบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิต มี
ระบบการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และก าจดัสิ่งแปลกปลอมอย่างสม่ าเสมอ  
มีระบบการป้องกันอัคคีภัยทั้งในสว่นของการใช้ท่อน้ า และถังเคมีดับเพลิง 
ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
มาตรฐานหรือตามที่กฎหมายก าหนด 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าปลกี 

ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 

มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง โดยท่านยังไม่ได้ให้การ
สนับสนุน การด าเนินการตามระบบ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการ
พัฒนาระบบให้สูงขึ้น กิจการควรมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้มี
ความสามารถในการคงอยู่ของกิจการและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการของท่านค านึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษา
ท าความสะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย การป้องกัน
ไฟไหม้ การบ ารุงรักษาง่าย ส าหรับกิจการของท่าน มีการค านึงถึงและ
ตระหนักในการตรวจปัจจัยสภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณสมบัติของตัว
สินค้าและบริการ 

มีการค านึงถึงและตระหนักในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิต 
เช่น หนู แมลงสาป นก เป็นต้น ที่อาจก่ออันตรายในการเป็นพาหะของโรค
เข้าภายในสถานประกอบการ โกดัง ร้านค้า ทั้งในส่วนของทางระบายอากาศ 
ระบายน้ า และซอก หลืบต่างๆ และห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าโดยเด็ดขาด 

มีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และก าจัดสิ่งแปลกปลอมเป็น
ครั้งคราว มีการค านึงถึงและตระหนักการป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการ
ใช้ท่อน้ า และถังเคมีดับเพลิง ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยใน
พื้นที่ส าคัญ และมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์เป็นครั้งคราว มีการ
ค านึงถึงและตระหนักในการแก้ไข  หรือการออกข้อก าหนดในการจัดวาง
กลุ่มสินค้าที่ไวไฟ หรือเป็นวัสดุประทุไฟ มีการจัดวางให้ห่างจากแหล่งก าเนิด
ประกายไฟ โดยมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราว 

มีการค านึงถึงและตระหนักในการซักซ้อมหนีไฟ การดับเพลิง และมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อยู่บ้าง และมีการจัดทางออกฉุกเฉินหนี
ไฟ ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

แม้ว่ากิจการหรือร้านค้าของท่าน จะมีการด าเนินกิจกรรม ที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน แต่ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าปลกี 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ท่านยังไม่ได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินการตามระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนา
ระบบให้สูงข้ึน ควรมีการพัฒนาระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการค านึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาท าความ
สะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย การป้องกันไฟไหม้ 
การบ ารุงรักษาง่าย ส าหรับกิจการของท่าน และมีข้อก าหนดในการ
ตรวจสอบ  มีการตรวจปัจจัยสภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณสมบัติของตัว
สินค้าและบริการ โดยจัดให้มีการตรวจติดตามหรือมีข้อก าหนดในการ
ประเมิน 

มีมาตรการหรือการวางระบบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิต
ที่อาจก่ออันตรายในการเป็นพาหะของโรคเข้าภายในสถานประกอบการ 
โกดัง ร้านค้า ทั้งในส่วนของทางระบายอากาศ ระบายน้ า และซอกหลืบ
ต่างๆ และห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าโดยเด็ดขาด โดยจัดให้มีระบบป้องกันพร้อม
ข้อก าหนดในการตรวจติดตาม มีมาตรการในการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ 
และก าจัดสิ่งแปลกปลอม โดยมีแผนงานในการด าเนินการที่ชัดเจน 

มีการค านึงถึงและตระหนักการป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการใช้ท่อ
น้ า และถังเคมีดับเพลิง ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายก าหนด มีการมาตรการ
ในการแก้ไข-ป้องกัน หรือการออกข้อก าหนดในการจัดวางกลุ่มสินค้าที่ไวไฟ 
หรือเป็นวัสดุประทุไฟ มีการจัดวางให้ห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ โดยมี
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

มีแผนงาน การดับเพลิง และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ตามก าหนดและมีขั้นตอนมาตรการการจัดการสภาวะฉุกเฉินในการป้องกัน
อัคคีภัย รวมถึงการจัดทางออกฉุกเฉินหนีไฟท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความ
ต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาท าการพัฒนา
ให้ดียิ่งข้ึน 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าปลกี 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการของท่านค านึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษา
ท าความสะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย การป้องกัน
ไฟไหม้ การบ ารุงรักษาง่าย ส าหรับกิจการของท่าน และมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการ
ตรวจปัจจัยสภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณสมบัติของตัวสินค้าและบริการ 
โดยจัดให้มีการตรวจติดตามหรือมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการหรือการวางระบบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่
ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อาจก่ออันตรายในการเป็นพาหะของโรคเข้าภายใน
สถานประกอบการ โดยจัดให้มีระบบป้องกันพร้อมการตรวจติดตามอย่าง
สม่ าเสมอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการในการท าความสะอาด 
ฆ่าเชื้อ และก าจัดสิ่งแปลกปลอมเอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแผนงานและ
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

มีการค านึงถึงและตระหนักการป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการใช้ท่อ
น้ า และถังเคมีดับเพลิง ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายก าหนด และมีการ
ปฏิบัติและการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีการ
มาตรการในการแก้ไข-ป้องกัน หรือการออกข้อก าหนดในการจัดวางกลุ่ม
สินค้าที่ไวไฟ หรือเป็นวัสดุประทุไฟ มีการจัดวางให้ห่างจากแหล่งก าเนิด
ประกายไฟ โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง มีแผนงาน มีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ตามก าหนดและมีขั้นตอนมาตรการการจัดการสภาวะ
ฉุกเฉินในการป้องกันอัคคีภัย และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความมัน่คงและ
เติบโตในระดับดีเยีย่ม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 8 การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าปลกี 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดีเยี่ยม โดยให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีการ
ด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้สูงขึ้น มีการทบทวนแผนธุรกิจอย่าง
สม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการของท่านค านึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษา
ท าความสะอาดได้ง่าย โดยระบุตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย การป้องกัน
ไฟไหม้ การบ ารุงรักษาง่าย มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจปัจจัยสภาวะแวดล้อม 
ที่มีผลต่อคุณสมบัติของตัวสินค้าและบริการ โดยจัดให้มีการตรวจติดตาม
หรือมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย
สอดคล้องต่อข้อก าหนดทางกฎหมายพร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรือการ
ตรวจสอบรับรองระบบตามกฎหมาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ มีมาตรการหรือการวางระบบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่
ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อาจก่ออันตรายในการเป็นพาหะของโรคเข้าภายใน
สถานประกอบการ โดยจัดให้มีระบบป้องกันพร้อมการตรวจติดตามอย่าง
สม่ าเสมอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรือ
มาตรการที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

มีมาตรการและข้อก าหนดในการป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนของการใช้ท่อ
น้ า และถังเคมีดับเพลิง ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายก าหนด และมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดวางให้ห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ โดยมี
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการ
พัฒนาระบบหรือการตรวจสอบรับรองระบบตามกฎหมาย ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ กิจการยังคงต้องทบทวนและ
รักษาระบบใหด้ียิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดบัดีเยี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ท่านมีการบริหารแบบวันต่อวัน กิจการมี

จุดอ่อนมาก อ่อนไหวต่อการคุกคามของธุรกิจสมัยใหม่ มีความเสียงสูง กิจการ
ควรมีการปรับตัวและพัฒนาโดยด่วน เพื่อให้มีความสามารถในการคงอยู่ของ
กิจการและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

ขาดการด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดด้านค่านิยมของลูกค้า ด้านการรักษา
ลูกค้า ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้ากับคู่แข่งขันของทางร้านค้า 
การคาดการณ์แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด ที่ใช้ประเมินลูกค้าใน
อนาคต การก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการด าเนินงานของสินค้าและบริการ การ
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้านสินค้าและบริการกับคู่แข่งขันของร้านค้า รวมทั้งการ
คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดด้านสินค้าและบริการใน
อนาคต อย่างเป็นระบบ กิจการและร้านค้าของท่าน ขาดการด าเนินการ
ก าหนดตัวชี้วัดหลัก ด้านการเงิน และผลตอบแทนเศรษฐกิจต่างๆ การ
เปรียบเทียบตัวชี้วัด ด้านการเงิน กับคู่แข่งขันของกิจการ/ร้านค้า การ
คาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดด้านการเงินในอนาคตอย่างเป็นระบบ ไม่มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดหลักด้านการตลาด รวมทั้งการเปรียบเทียบตัวชี้วัดด้าน
การตลาดกับคู่แข่งของร้านค้าและการคาดการณ์แนวโน้มตัวชี้วัดด้าน
การตลาดในอนาคต กิจการและร้านค้าของท่าน ขาดการด าเนินการก าหนด
ตัวช้ีวัดหลักด้านบุคลากร อย่างเป็นระบบ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรก าหนดตัวชี้วัดด้านค่านิยมของลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า ด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การคาดการณ์แนวโน้มหรือ
การเปลีย่นแปลงของตัวช้ีวัด ที่ใช้ประเมินลูกค้าในอนาคต การเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดด้านสินคา้และบริการกับคูแ่ข่งขันของร้านค้า ควรก าหนดตวัช้ีวัดหลัก
ด้านการเงิน และผลตอบแทนเศรษฐกิจต่างๆ การเปรียบเทียบตวัช้ีวัดด้าน
การเงินกับคู่แข่งขันของกิจการ/ร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัด
ด้านการเงินในอนาคตอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการตลาด 
การเปรยีบเทียบตัวช้ีวัดด้านการตลาดกับคู่แข่งของร้านค้าและการคาดการณ์
แนวโน้มตัวช้ีวัดด้านการตลาดในอนาคต อย่างเป็นระบบ 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.50 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ท่านได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามระบบอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามระบบ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีการ
พัฒนาระบบให้สูงขึ้น ควรมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้มีความสามารถ
ในการคงอยู่ของกิจการและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

กิจการและร้านค้าของท่าน มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดด้านค่านิยม
ของลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพันธ์
กับลูกค้า เป็นครั้งคราว มีการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้ากับคู่แข่งขันของทางร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มหรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด ที่ใช้ประเมินลูกค้าในอนาคต การก าหนดตัวช้ีวัด
หลักด้านการด าเนินงานของสินค้าและบริการ การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้าน
สินค้าและบริการกับคู่แข่งขันของร้านค้า รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดด้านสินค้าและบริการในอนาคต เป็นครั้งคราว 
ยังขาดความเป็นระบบ มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการเงิน 
และผลตอบแทนเศรษฐกิจต่างๆ การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้านการเงินกับ
คู่แข่งขันของกิจการ/ร้านค้า 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการตลาด รวมทั้งการเปรียบเทียบตัวช้ีวัด
ด้านการตลาดกับคู่แข่งของร้านค้า และการคาดการณ์แนวโน้มตัวช้ีวัด ด้าน
การตลาดในอนาคต เป็นครั้งคราวที่ยังขาดความเป็นระบบ กิจการและ
ร้านค้าของท่าน การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัด ด้านบุคลากรในอนาคต
เป็นครั้งคราวท่ียังขาดความเป็นระบบ 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการปฏิบัติการ รวมถึง
กระบวนการทางธุรกิจและการสนับสนุน การน าผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในการ
ประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร การมีผลลัพธ์ในการวัดผลความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน การน าผลลัพธ์ไปใช้ในการวัดผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นครั้งคราวที่ยังขาดความเป็นระบบ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

แม้ว่ากิจการหรือร้านค้าของท่าน จะมีการด าเนินกิจกรรม ที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน  แต่ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและมีความ
ต่อเนื่อง 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 2.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมิน ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี

การปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุน การ
ด าเนินการตามระบบ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบ
ให้สูงขึ้น การพัฒนาระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได ้

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการด าเนินการก าหนดตัวชี้วัด ด้านค่านิยมของลูกค้า ด้านการรักษา
ลูกค้า ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างเป็นระบบ มี
การเปรียบเทียบตัวชี้วัด ด้านความพึงพอใจของลูกค้ากับคู่แข่งขันของทาง
ร้านค้า          การคาดการณ์แนวโน้ม หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด ที่
ใช้ประเมินลูกค้าในอนาคต การก าหนดตัวชี้วัดหลักด้านการด าเนินงานของ
สินค้าและบริการ  รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวชี้วัดด้านสินค้า และบริการในอนาคต อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการ
ก าหนดตัวชี้วัดหลักด้านการเงิน และผลตอบแทนเศรษฐกิจต่างๆ การ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านการเงินกับคู่แข่งขันของกิจการ/ร้านค้า การ
คาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดด้านการเงินในอนาคตอย่างเป็นระบบ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการตลาด รวมทั้งการเปรียบเทียบตัวชี้วัด
ด้านการตลาดกับคู่แข่งของร้านค้าและการคาดการณ์แนวโน้มตัวชี้วัดด้าน
การตลาดในอนาคต อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดหลัก 
ด้านบุคลากร การคาดการณ์แนวโน้มของตัวชี้วัด ด้านบุคลากรในอนาคต 
อย่างเป็นระบบ 

กิจการและร้านค้าของท่านมีการด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดหลักด้านการ
ปฏิบัติการ การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับคู่แข่งขันของร้านค้า การคาดการณ์
แนวโน้มของตัวชี้วัดในอนาคต การน าผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในการประเมิน
ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร  การมีผลลัพธ์ในการวัดผล ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับคู่แข่งขันของร้านค้า การ
คาดการณ์แนวโน้มของตัวชี้วัดในอนาคต การน าผลลัพธ์ไปใช้ในการวัดผล
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีความ
ต่อเนื่อง การน าผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มาท าการพัฒนาใหด้ียิ่งขึ้น 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.99 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการปฏิบัติหรือด าเนินการ อย่างเป็นระบบในระดับดีมาก แต่ท่านยังขาด
มาตรการในการสนับสนุนการด าเนินการตามระบบให้มีการพัฒนาระบบที่
สูงขึ้น 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดด้านค่านิยมของลูกค้า ด้านการรักษา
ลูกค้า  ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างเป็นระบบ
และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการเปรียบเทียบตัวช้ีวัด ด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้ากับคู่แข่งขันของทางร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้ม หรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด ที่ใช้ประเมินลูกค้าในอนาคต การก าหนดตัวช้ีวัด
หลักด้านการด าเนินงานของสินค้าและบริการ  การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้าน
สินค้าและบริการกับคู่แข่งขันของร้านค้า รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดด้านสินค้าและบริการในอนาคต อย่างเป็น
ระบบและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการเงิน และผลตอบแทน
เศรษฐกิจต่างๆ การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้านการเงินกับคู่แข่งขันของกิจการ/
ร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดด้านการเงินในอนาคตอย่างเป็น
ระบบและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการตลาด 
อย่างเป็นระบบ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการก าหนด
ตัวช้ีวัดหลักด้านบุคลากร อย่างเป็นระบบและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการปฏิบัติการ การเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดกับคู่แข่งขันของร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนาคต 
การน าผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในการประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร การ
มีผลลัพธ์ในการวัดผลความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน การเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดกับคู่แข่งขันของร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนาคต 
อย่างเป็นระบบและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

กิจการควร
ด าเนินการ 

ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลของการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวมาท าการพัฒนาระบบใหด้ียิ่งขึ้น มีกระบวนการทวนสอบผลการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงและเติบโตในระดับดเียี่ยม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

คู่มือการประเมินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธรุกิจค้าส่งค้าปลีก 
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หมวด 9 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 4.00 - 5.00 
มีความหมายว่า กิจกรรมตามหัวข้อที่ประเมินนั้น ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษร มีการปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดีเยี่ยม โดยให้
การสนับสนุนการด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบใหสู้งขึ้น มีการทบทวน
อย่างสม่ าเสมอ 

ค าอธิบายช่วง
คะแนน 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดดา้นค่านิยมของลูกค้า ด้านการรกัษา
ลูกค้า  ด้านภาพลักษณ์องค์กร ดา้นความสมัพันธ์กับลูกค้า อย่างเป็นระบบ
และมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องพรอ้มกับมีการพัฒนาระบบ หรือการก าหนด
ตัวช้ีวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการเปรียบเทียบตัวช้ีวัด ด้านความพึง
พอใจของลูกค้ากับคู่แข่งขันของทางร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มหรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด ที่ใช้ประเมินลูกค้าในอนาคต การก าหนดตัวช้ีวัด
หลักด้านการด าเนินงานของสินค้าและบริการ อย่างเป็นระบบและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรือการก าหนดตัวชี้วัด
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

มีการด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้านการเงิน และผลตอบแทน
เศรษฐกิจต่างๆ การเปรยีบเทียบตัวช้ีวัดด้านการเงินกับคู่แข่งขันของกิจการ/
ร้านค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดด้านการเงินในอนาคตอย่างเป็น
ระบบและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนือ่งพร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรอืการ
ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักด้าน
การตลาด มีการพัฒนาระบบหรอืการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น มีการด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดหลัก ด้านการปฏิบตัิการ การ
คาดการณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนาคต อย่างเป็นระบบและมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการพัฒนาระบบหรือการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อให้มี
ประสิทธภิาพสูงขึ้น 

กิจการควร
ด าเนินการ 

กิจการหรือร้านค้าของท่าน ควรด าเนินการในกิจกรรมที่แสดงใน 
ค าอธิบายช่วงคะแนน ให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกิจการคา้ปลีก 
กิจการยังคงต้องทบทวนและรักษาระบบให้ดยีิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการมีความ
มั่นคงและเติบโตในระดบัดีเยีย่ม 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการคา้เสรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพ 10250 


