
 สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจบริการในความส่งเสริมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทธุรกิจ/ 
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

สปา 
นวดเพื่อ
สุขภาพ 

ดูแล
ผู้สูงอายุ 

ร้าน 
อาหาร 

ที่พักที่
มิใช่โรงแรม 

ซอฟแวร์ 
ซ่อมบ ารุง
รถยนต ์

ก่อสร้าง 
บริหารทรัพย์สิน (อาคาร

ส านักงาน อาคารชุด  
หมู่บ้านจัดสรร) 

ให้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งทางถนน ค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ 

ปีที่จัดท า ปี 2552 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2556 ปี 2556 
ปี 2552/           
ทบทวนปี 
2555 

ปี 2552 ปี 2557 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 
ปี 2551 และ 
ทบทวนทุกป ี

ท่ีมาเกณฑ์ฯ อ้างอิงจาก เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ TQA และหลักการวงจรควบคุมคุณภาพ ของ                    
W. Edwards Deming (PDCA) 

อ้างอิงจาก มาตรฐานการ
บริหาร โครงการก่ อสร้ าง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย (วสท.) มาตรฐานการ
ให้บริการของบริษัทรับสร้าง
บ้านช้ันน า เกณฑ์ TQA และ 
มาตรฐาน ISO 9001, 9002 

อ้างอิงจาก  
- หลักการ TQM (Total Quality 
Management) 
- มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหาร 
ทรัพย์สินของฮ่องกงและประเทศ
สิงคโปร์  
- หลักการวงจรควบคุมคุณภาพ  
ของ W. Edwards Deming (PDCA) 
- กรอบสมรรถนะกลุ่มอาชีพบริหาร  
สินทรัพย์ โดยส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อ้างอิงจาก 
-  เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จั ด ก า ร  TQA เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (The Malcom 
Baldrige National Quality Award)  
- มาตรฐาน ISO 9001 

อ้างอิงจาก 
-  เกณฑ์คุณภาพการบริ ห า ร
จัดการ TQA เทียบเคียงมาตรฐาน
คุ ณ ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง
สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  (The Malcom 
Baldrige National Quality Award)  
- มาตรฐานโลจิสติกส์ (คลังสินค้า) 
ธุรกิจอู่ซอ่มรถ และก่อสร้าง 

อ้างอิงจาก  
- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
TQA เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The 
Malcom Baldrige National  
 Quality Award)  
- เกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าปลีกของ
ไต้หวัน  
- เกณฑ์คุณภาพธุรกิจของสิงคโปร์
และญี่ปุ่น 
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ร้านค้าของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

อ้างอิ งจาก เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจั ดการ TQA เที ยบเคี ยง 
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  (The Malcom 
Baldrige National  Quality Award) 

หมวด 1 
 

การน าองค์กร 
1.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
1.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการก ากับดูแลองค์กร 

ด้านการให้บริการ 
1.1 ข้ันตอนการให้บริการ 
1.2 การประกันคุณภาพการ
ให้บริการ 
1.3 สภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ 

การน าองค์กร 
1.1 เกณฑ ์ค ุณภาพด ้านการ
กระท าของผู้น าระดับสูงในการ
ช้ีน าและท า ให้องค์กรมีความ
ยั่งยืน 
1.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการก ากับ
ดูแลองค์กรและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การน าองค์กรและการจัดการ 
1.1 การน าองค์กร 
1.2 การก ากับดูแลองค์กร 
1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์กรและการจัดการ 
1.1 การน าองค์กร 
1.2 การก ากับองค์กร 
1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาวะผู้น าและการรวมกลุ่ม 
1.1 การก าหนดทิศทางขององค์กร
โดยผู้น าระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ 
1.2 การทบทวนผลการด าเนินการ
ขององค์กร 
1.3 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
1.4 การ ให้ ก ารสนับสนุนของ
องค์กรต่อชุมชนที่ส าคัญ 

การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
1 .2  ธ ร รมา ภิ บ า ลและค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 2 
 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ 
2.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ด้านการตลาด 
2.1 ความเข้าใจตลาดและกลุ่ม
ลูกค้า 
2.2 การก าหนดราคา 
2.3 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
2.4 การบริหารความพึ ง
พอใจและความสัมพันธ์ลูกค้า 

การวางแผนกลุทธ์ 
2.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท า
กลยุทธ์ 
2.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการน า       
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
2.2 การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ 
2.3 การวิ เคราะห์และทบทวน         
กลยุทธ์ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
2.2 การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
2.3 การวิเคราะห์และทบทวนกลยุทธ์ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าส่ง 
2.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิ งกล
ยุทธ์ 
2.2 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง 
2.3 การวิเคราะห์และทบทวนกลยุทธ์ 

การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 การพัฒนากลยุทธ์ 
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไป
ปฏิบัติ 

หมวด 3 
 

การมุ่งเน้นลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
3.1 การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง 
3.2 การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากร 
3.3 การประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทน 

การมุ่งเน้นลูกค้า 
3.1 เกณฑ์คุณภาพด้านเสียงของ
ลูกค้า  
3.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ของลูกค้า 
3.3 เกณฑ์คุณภาพด้านความ
ผูกพันกับลูกค้า 

การบริหารคุณภาพบริการ 
3.1 ระบบงานและการปฏิบัติการ 
3.2 การจัดการระบบงาน 
3.3 อุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
3.4 การประเมินความเส่ียง
และการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

การบริหารคุณภาพบริการและ
ปฏิบัติการขนส่ง 
3.1 ระบบงานและการปฏิบัติการ 
3.2 การจัดการระบบงาน 
3.3 พาหนะและเส้นทางการ
ขนส่ง 
3.4 การประเมินความเส่ียงและ
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

การมุ่งเน้นลูกค้า-การตลาดและ
การเช่ือมโยงโซ่อุปทานภายนอก 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 
3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้นท่ีลูกค้าและตลาด 
3.1 ความรู้ที่เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 
3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ความพึงพอใจของลูกค้า 
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หมวด 4 
 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
4.1 การวางแผนการจัดการธุรกิจ 
4.2 การจัดการระบบการท างาน 
4.3 การบริหารประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ 

การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 
4.1 เกณฑ์การวัด วิ เคราะห์ 
ปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.2 เกณฑ์การจัดการสารสนเทศ 
4.3 เกณฑ์การจัดการความรู้ 

ลูกค้าและตลาด 
4.1 การมุ่งเน้นลูกค้า 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ลูกค้า 

ลูกค้าและตลาด 
4.1 การมุ่งเน้นลูกค้า 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ลูกค้า 

การจัดการสารสนเทศและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การประเมินและวิเคราะห์การ
ด าเนินการขององค์กรหรือร้านค้า 
4.2 การวิเคราะห์ผลด าเนินการ 
4.3 การจัดการสารสนเทศของ
ร้านค้าที่เหมาะสม 

การ วัด การ วิ เคราะ ห์และ
จัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงผลการด าเนินการ
ขององค์กร 
4.2 การจัดการสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความรู้ 

หมวด 5 
 

การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

ด้านผลประกอบการ 
5.1 การก าหนดผลประกอบการ 
5.2 การวัดผลประกอบการ 
5.3 การวิเคราะห์และปรับปรุง
ผลประกอบการ 

การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 การจัดการระบบจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
5.3 ความผูกพันของบุคลากร 
 

ทรัพยากรมนุษย์ 
5.1 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5.2 การพัฒนาบุคลากร 
5.3 การประเมินผลและการ
รักษาพนักงาน 
5.4 สภาพแวดล้อมและชีวอนา
มัยในการท างานของพนักงาน 

ทรัพยากรมนุษย์ 
5.1 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5.2 การพัฒนาบุคลากร 
5.3 การประเมินผลและการ
รักษาพนักงาน 
5.4 สภาพแวดล้อมและชีวอนา
มัยในการท างานของพนักงาน 

การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
5.1 ระบบงาน 
5.2 การศึกษา การฝึกอบรม และการ
พัฒนาพนักงาน 
5.3 การท างานอย่างมีความสุขและ
ความพึงพอใจของพนักงาน 
5.4 วัฒนธรรมองค์กร 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
5 . 2  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
บุคลากร 

หมวด 6 
 

การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
6.1 ระบบงาน 
6.2 กระบวนการท างาน 

- การมุ่งเน้นปฏิบัติการ 
6.1 ระบบงาน 
6.2 จรรยาบรรณวิชาชีพการ
บริหารทรัพย์สิน 
6.3 กฎหมาย 
6.4 สาธารณูปโภค 
6.5 บัญชีการเงิน 
6.6 ความปลอดภัย 
6.7 การบริหารจัดการบริการ 
6.8 การบริหารจัดการข้อ มูล
ข่าวสารและสารสนเทศ 

การบ ริหารความ รู้ แล ะก า ร
เรียนรู้ขององค์กร 
6.1 การวั ด  วิ เคราะห์  และ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 
6.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
6.3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้ 

การบ ริหารความ รู้ แล ะก า ร
เรียนรู้ขององค์กร 
6.1 การวั ด  วิ เคราะห์  และ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 
6.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
6.3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้ 

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
และโลจิสติกส์ 
6.1 กระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการ 
6.2 กระบวนการทางธุรกิจ 
6.3 กระบวนการสนับสนุนทางธุรกิจ 

การจัดการกระบวนการ 
6.1 การออกแบบระบบงาน 
6 .2  ก า ร จั ด ก า ร และ ก า ร
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

หมวด 7 
 

ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 

- ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.3 ผลลัพธ์ ด้ านการ มุ่ งเน้น
บุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ ด้ านการ มุ่ งเน้น
ปฏิบัติการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 
 

ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
และการก ากับดูแลองค์กร 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 

ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.3  ผลลัพธ์ ด้ านการ มุ่ ง เน้ น
บุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
และการก ากับดูแลองค์กร 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 

การจัดการร้านค้าและการจัดวาง
สินค้า 

ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการ 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและ
การตลาด 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

 
 
 



 

ประเภทธุรกิจ/ 
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

สปา 
นวดเพื่อ
สุขภาพ 

ดูแล
ผู้สูงอายุ 

ร้านอาหาร 
ที่พักที่

มิใช่โรงแรม 
ซอฟแวร์ 

ซ่อมบ ารุง 
รถยนต ์

ก่อสร้าง 
บริหารทรัพย์สิน (อาคาร

ส านักงาน อาคารชุด 
หมู่บ้านจัดสรร) 

ให้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งทางถนน ค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ 

หมวด 8 - -  - - การอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการค้าส่ง 
8.1 การจั ดการ ชี วอนา มั ยและ
ส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ ค้าส่ง 
8.2 ระบบการป้ องกันอันตราและ
อัคคีภัย 

- 

หมวด 9 - -  - - ผลลัพธ์ 
9.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
9.2 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 
9.3 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
9.4 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร 

- 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เดือน พฤษภาคม 2559 


