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 หนึ่งในพันธกิจส ำคัญของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ คือ กำรพัฒนำธุรกิจไทยให้
เข้มแข็งแข่งขันได้ และยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรธุรกิจ เพื่อยกระดับสู่มำตรฐำน
คุณภำพ และมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ภำคธุรกิจมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองได้ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
จึงได้จัดท ำ “คู่มือปฏิบัติงำน (Operation Manual) ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก” เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่เจ้ำของกิจกำร
ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ จะเน้นเนื้อหำไปที่
ทักษะเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งจะสอดคล้องไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก และเพ่ือให้
สะดวกต่อกำรศึกษำ ขั้นตอนกระบวนกำรพัฒนำ กรณีศึกษำ และหลักวิชำกำร โดยสังเขปแสดงไว้ในภำคผนวก
อีกส่วนหนึ่ง ด้วย 
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ค้ำส่งค้ำปลีกให้เข้มแข็ง และมีมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนระดับสำกลต่อไป 
 
 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กันยำยน 2560 

  



 
 

สำรบัญ 
 หน้ำ 

บทที่ 1  ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกไทย 1 
บทที่ 2  มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก และวิธีกำรประเมิน 2 
 ขั้นตอนกำรใช้มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 2 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 2 
  รำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 2 
  รำยละเอียดวิธีกำรประเมิน 7 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์แบบประเมินมำตรฐำนบริหำรจัดกำรธุรกิจ ค้ำส่งค้ำปลีก 18 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำยกระดับมำตรฐำนฯ 22 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติกำรด ำเนินกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำน 
        กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

23 

บทที่ 3  กรณีศึกษำ / ตัวอย่ำง กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ภำยใต้โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

26 

บทที่ 4  ตัวอย่ำงแนวทำงกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก  
  แยกตำมหมวด 

52 

ภำคผนวก  
 แนวทำงกำรให้คะแนน ระดับคะแนน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

56 

 หลัก 5 ส. 68 
 แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 70 
  1. แนวคิด และทฤษฏีกำรบริหำรแบบองค์รวม ซึ่งค ำนึงถึงควำมต้องกำรของ 
       ลูกค้ำเป็นเป้ำหมำยหลัก (TQM - Customer Centric) 

70 

  2. แนวคิด และทฤษฏีส่วนประสมทำงกำรตลำดค้ำปลีก (Retailing Mix) 75 
  3. แนวคิด และทฤษฏีหลักกำรตลำด 6 P ของ E - Commerce 90 
 เกณฑ์มำตรฐำนสำกล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
  ค้ำส่งค้ำปลีก 

92 

เอกสำรอ้ำงอิง 97 

 

  



 

1 
 

บทที่ 1 
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกไทย 

 
 ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกเป็นหนึ่งในธุรกิจสำขำบริกำรจัดจ ำหน่ำย (Distribution Service) ที่อยู่ภำยใต้
ควำมตกลงกำรค้ำบริกำรของอำเซียน (AFAS) โดยมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และกำรจ้ำงงำนเป็นอันดับ 3 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รองจำกภำคบริกำร และภำคกำรผลิต เมื่อประเทศเข้ำสู่กำรเปิดกำร
ลงทุนเสรี ท ำให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก รวมถึงผลกระทบจำกกำรปฏิวัติระบบ
กำรค้ำโลก ซึ่งน ำมำสู่กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกอย่ำงกว้ำงขวำง 
 กำรพัฒนำธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกไทยเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ปัจจุบันมีธุรกิจค้ำส่งจ ำนวนมำกที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทร่วมทุนต่ำงประเทศที่มีทั้งเงินทุน และ 
เทคโนโลยีในด้ำนกำรจัดกำรที่ท ำให้สินค้ำมีต้นทุนโดยรวมต่ ำกว่ำรำคำของธุรกิจค้ำส่งที่ด ำเนินกิจกำรโดยคน
ไทย หำกบริษัทของคนไทยขำดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแล้ว จะส่งผลให้ลด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และอำจจ ำเป็นต้องขำยกิจกำร หรือเลิกกิจกำรในที่สุด 
 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก โดยมุ่งเน้นควำมส ำคัญขั้นตอนของ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ ส ำหรับกิจกรรมกำรสั่งซื้อ กำรจัดเก็บ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนกิจกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Activities) และกำรจัดกำรทรัพยำกร เพ่ือสนับสนุน เช่น ทรัพยำกรบุคคล และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ รวมทั้งข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอนในกระบวนกำร
ธุรกิจที่ส ำคัญอันจะเป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรวัดที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำ และกำรแข่งขัน ควำมรู้ และทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพธุรกิจ ประกอบด้วย บทบำท
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร, กำรวำงแผน, กำรน ำไปปฏิบัติ และกำรควบคุมประสิทธิภำพ, กำรเคลื่อนย้ำย, กำร
จัดเก็บสินค้ำ และกำรบริกำรทั้งไป และกลับ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรบริหำรค ำสั่งซื้อ, กำรวำงแผน
คลังสินค้ำ และกำรขำยจนถึงมือผู้บริโภค เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับสิ่งที่ดีที่สุด รวมถึงมีต้นทุนในกิจกรรมที่กล่ำวมำ
อย่ำงเหมำะสมที่จะสะท้อนถึงผลลัพธ์ทำงธุรกิจ นอกจำกนี้ กำรส่งเสริม และพัฒนำยังสำมำรถด ำเนินกำรใน
กำรพัฒนำระบบโซ่อุปทำนของธุรกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีก กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร 
เพ่ือเสริมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น รวมถึงกำรขยำยแนวคิดในกำรด ำ เนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ซึ่งมีผลต่อต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกโดยรวม
ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่เรียกว่ำโซ่อุปทำนกำรค้ำส่งค้ำปลีกทั้ งระบบจะลดลง โดยครอบคลุมผู้แทน
จ ำหน่ำย หรือผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก ภำยใต้กำรแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่ำว คืนให้กับ
ผู้บริโภคผู้เกี่ยวข้องสุดท้ำยในระบบโซ่อุปทำนธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ดังนั้น กำรจัดกำรลดต้นทุนจึงมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่ง เพรำะธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรได้ง่ำยกว่ำกำรเพ่ิมยอดขำยอันถือได้ว่ำเป็นควำมส ำคัญล ำดับแรก ใน
กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน อีกทั้งธุรกิจจ ำเป็นต้องมีเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพของธุรกิจ เพ่ือให้ทรำบ
ทิศทำงว่ำควรต้องเร่งพัฒนำในด้ำนใดต่อไป เพ่ือให้ธุรกิจเข้มแข็ง และแข่งขันอย่ำงยั่งยืน 
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บทที่ 2 
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก และวิธีกำรประเมิน 

 
 สำเหตุหลักที่ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกรำยย่อยของไทยเกือบทั้งหมด ไม่สำมำรถพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรของตนให้เป็นระบบ และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องได้นั้น เป็นผลจำกกำรขำดเครื่องมือในกำรชี้น ำทีส่ำมำรถ
วัดระดับคุณภำพกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของตนเอง และสำมำรถเทียบเคียงคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งรองรับปัญหำดังกล่ำว  
  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้จัดท ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ซึ่งยังได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เชิง
เปรียบเทียบในคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของตนเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนด
ทิศทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรของตัวธุรกิจเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ขั้นตอนกำรใช้มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
ขั้นตอนที่ 1 : กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
 ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกสำมำรถประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินมำตรฐำนเกณฑ์คุณภำพธุรกิจค้ำส่ง 
ค้ำปลีก เพ่ือวิเครำะห์ และประเมินแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจตำมเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพธุรกิจ
ค้ำส่งค้ำปลีก ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
  ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกสำมำรถใช้แบบประเมินมำตรฐำน และวิธีกำรประเมินตนเองตำมรำยละเอียดเกณฑ์
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก เพ่ือประเมินหมวดกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
8 หมวด และวิธีกำรก ำหนดคะแนนในแต่ละหมวด เพ่ือให้สำมำรถทรำบได้ว่ำหมวดใดที่มีคะแนนมำตรฐำนมำก
น้อยต่ำงกันอย่ำงไร เพ่ือสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรได้ในระดับหนึ่ง 
 

รำะเอียดเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  
  ควำมส ำคัญของภำวะผู้น ำ และกำรรวมกลุ่มของเจ้ำของกิจกำร คือ กำรจัดกำรปฏิสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นของกลุ่มต่ำงๆ กับธุรกิจของตนเอง อย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำของกิจกำรจ ำเป็นต้องก ำหนดทิศทำงของ 
องค์กำรร้ำนค้ำ กำรเชื่อมโยงธุรกิจ กำรจัดท ำแผนธุรกิจ กำรวำงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง มี
หัวข้อประเมิน ดังนี้ 
   1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำ  
   1.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม  
   1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์  
   1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติจริง 
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หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด  
  ทุกธุรกิจจะสำมำรถด ำรงอยู่ และเติบโตได้ขึ้นอยู่กับลูกค้ำกำรด ำเนินธุรกิจจะต้องสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด มีฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรตลำด เจ้ำของกิจกำรค้ำส่ง
ค้ำปลีก ควรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ เพ่ือให้เกิดกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีหัวข้อประเมิน ดังนี้ 
   2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึง กลุ่มลูกค้ำ และตลำด  
   2.2 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  
 
หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์   
  สิ่งที่ส ำคัญรองจำกร้ำนค้ำ หรือองค์กำรธุรกิจ คือ ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จำกกิจกรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ถ้ำเปรียบเทียบร้ำนค้ำ หรือองค์กำรธุรกิจ คือ บุคคลคนหนึ่ง ข้อมูลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจ คือ
ประวัติของบุคคลนั้น ข้อมูลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิเช่น ข้อมูลกำรซื้อขำย, ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย, ข้อมูล
สินค้ำคงคลัง, ข้อมูลลูกค้ำ และข้อมูลพนักงำน เป็นต้น กำรจัดกำรข้อมูลเหล่ำนี้ให้เป็นระบบสะดวกต่อกำรน ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์เรำเรียกว่ำ “สำรสนเทศ” มีหัวข้อประเมิน ดังนี้  
   3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนค้ำ 
   3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำที่เหมำะสม 
 
หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล  
  ในกำรประกอบธุรกิจทั่วไป องค์กำรจะไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ถ้ำปรำศจำก
ทรัพยำกรมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นทรัพยำกรมนุษย์ จะไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ดี ถ้ำปรำศจำกควำมสำมำรถ 
กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งจูงใจ เพรำะฉะนั้นกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  ส ำหรับกำรบริหำรกำร
ปฏิบัติกำร จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับองค์ควำมรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ของคน เพ่ือกำรปฏิบัติกำร
ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีควำมซับซ้อน และมีต้นทุนสูง ควำมส ำเร็จของพนักงำนขึ้นอยู่กับกำรที่พนักงำนมีโอกำสใน
กำรเรียนรู้ และกำรได้ใช้ทักษะใหม่ๆ มำกขึ้น องค์กำรควรมีกำรลงทุนด้ำนกำรเรียนรู้ (Learning) ของพนักงำน 
โดยให้กำรศึกษำกำรฝึกอบรม (Training) และโอกำสอ่ืนๆ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โอกำสดังกล่ำวอำจ
รวมถึงกำรหมุนเวียนหน้ำที่ของพนักงำนในองค์กำร กำรให้พนักงำนเกิดควำมเข้ำใจในระบบงำน กำรได้รับ
ค่ำจ้ำงเพ่ิมขึ้นตำมควำมรู้ และทักษะที่มีอยู่ และทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำง
ควำมผำสุก และควำมพึงพอใจให้กับพนักงำน ซึ่งท้ำยที่สุดย่อมส่งผลดีต่อภำพรวมของกำรท ำงำนทั้งระบบ มี
หัวข้อประเมิน ดังนี้ 
   4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ 
   4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน  
   4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน 
   4.4 วัฒนธรรมองค์กร 
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หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์  
  กระบวนกำรในกิจกำรค้ำส่งสินค้ำอุปโภค - บริโภค สินค้ำประจ ำวัน โดยทั่วไปของกิจกำร ส่วนใหญ่จะ
มีกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ไม่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ โดยเริ่มที่กระบวนกำรวำงแผนกำรสั่งซื้อ ซึ่งจะสัมพันธ์กับผู้
จ ำหน่ำยสินค้ำ หรือซัพพลำยเออร์ (Supplier) โดยเรียกว่ำโลจิสติกส์ขำเข้ำ (Inbound Logistics) ซึ่งเก่ียวข้อง
กับกิจกรรมกำรวำงแผนกำรสั่งซื้อ ผู้รับผิดชอบต้องทรำบถึงสถำนกำรณ์ตลำด และยอดขำย ทรำบถึงข้อมูลกำร
จัดเก็บ และระดับของสินค้ำคงคลัง รวมถึงต้องทรำบกิจกรรมในกำรจัดส่ง หรือกำรรับมอบสินค้ำ ก ำหนดกำร 
หรือระยะเวลำส่งมอบสินค้ำจำกผู้ขำย เงื่อนไขกำรสั่งซื้อรวมถึงทรำบถึงต้นทุนซื้อสินค้ำ เป็นต้น กำรวำงแผน
กำรจัดเก็บ ซึ่งหมำยถึงกิจกรรมในกำรจัดเก็บสินค้ำเข้ำสู่คลัง ซึ่งจะเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกกำรวำงแผน 
กำรสั่งซื้อ รวมถึงกิจกรรมที่สัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่น เช่น ข้อมูลของระดับสินค้ำคงคลัง, รอบ หรือระยะเวลำส่ง
มอบสินค้ำจำกผู้ขำย รวมถึงกำรวำงแผนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ เพ่ือกำรส่งมอบที่มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ ำ หรือที่
เรียกว่ำแผนกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น เจ้ำของธุรกิจจะต้องบริหำรจัดกำร เพ่ือให้มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ ำสุด ภำยใต้
เงื่อนไขกำรส่งมอบสินค้ำ (กำรตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำ) และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มีหัวข้อประเมิน 
ดังนี้ 
   5.1 กระบวนกำรที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
   5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
   5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ  
 
หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ   
  ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ควรมีกำรจัดเรียงสินค้ำให้เป็นที่ดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ศักยภำพในกำรแข่งขันที่ส ำคัญกำรจัดกำรร้ำน และกำรจัดวำงสินค้ำในร้ำนนั้นเป็นกำรแสดงถึงควำมใส่ใจของ
เจ้ำของกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีกที่มีต่อสินค้ำ และลูกค้ำ โดยพ้ืนฐำนกำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ ควร
จะต้องแสดงถึงหลัก 5 ส สัมพันธ์ คือ สวย, สะอำด, สว่ำง, สะดวก และสบำย กำรจัดกำรที่ดีจะเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในมุมมองของลูกค้ำ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้ 
   6.1 กระบวนกำรที่เก่ียวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร  
 
หมวดที่ 7  กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก  
  ในด้ำนอนำมัย และควำมปลอดภัยส ำหรับเจ้ำของกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีกสินค้ำอุปโภค - บริโภค
ประจ ำวัน ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำก ควำมจ ำเป็นในกำรขจัดสื่อกำรแพร่เชื้อโรค จำกสัตว์กัดแทะ เช่น หนู เป็น
ต้น หรือกำรเกิดเชื้อรำบนฝ้ำเพดำน สิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดควำมไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภค กำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกัน กำรตรวจสอบอยู่เป็นประจ ำเป็นสิ่งส ำคัญที่มีต้นทุนในกำรด ำเนินกำรต่ ำ แม้แต่กำรป้องกันภัยในด้ำน 
ต่ำงๆ เช่น อัคคีภัยที่อำจเกิดจำกไม่มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดเก็บสินค้ำ เช่น สินค้ำที่อำจเกิดเชื้อไฟ 
สินค้ำที่อำจเป็นสื่อน ำไฟ รวมถึงกำรระมัดระวังกำรก ำเนิดของประกำยไฟ เช่น ธูป - เทียน หรือดอกไม้ไฟ เป็น
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ต้น กิจกำรค้ำส่งค้ำปลีก ควรมีกำรจัดท ำระบบป้องกันอัคคีภัยต่ำงๆ เช่น มีถังดับเพลิง มีระบบป้องกันไฟฟ้ำ
ลัดวงจร มีกำรฝึกอบรมให้พนักงำนรู้จักกำรป้องกันภัยที่อำจจะเกิดขึ้น มีหัวข้อประเมิน ดังนี้  
   7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
   7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย  
 
หมวดที่ 8  ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ  
  ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ คือ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของเจ้ำของกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีก โดยเจ้ำของ
กิจกำรควรก ำหนดรอบของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ เช่น ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปี เป็นต้น 
เพ่ือประเมินกลยุทธ์ แผนงำน และควำมใส่ใจของเจ้ำของธุรกิจ กับกำรตอบสนองของลูกค้ำ ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ
ที่ได้รับจะถูกน ำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และจะถูกประเมินใหม่ในรอบต่อไป เนื่องจำกผลลัพธ์ทำงธุรกิจ
จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นภำพรวมของกิจกรรมในทุกด้ำน มีหัวข้อประเมิน ดังนี้ 
   8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน  
   8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด 
   8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
   8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 
 
ตัวอย่ำง ตำรำงแบบประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพร้ำนค้ำส่งค้ำปลีกไทย 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์       

 1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำ       

 1.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม       

 1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน       

 1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ       

หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด       

 2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึง กลุ่มลูกค้ำ และตลำด       

 2.2 ควำมสัมพนัธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ       

หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์       

 3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนค้ำ       

 3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำที่เหมำะสม      
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เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพร้ำนค้ำส่งค้ำปลีกไทย 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล       

 4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ       

 4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน       

 4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน      

 4.4 วัฒนธรรมองค์กร       

หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจและ โลจิสติกส์       

 5.1 กระบวนกำรที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และบริกำร       

 5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ       

 5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ       

หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ       

 6.1 กระบวนกำรที่เก่ียวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร       

หมวดที่ 7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก      

 7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก       

 7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย      

หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ       

 8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน      

 8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด      

 8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ      

 8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม      
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รำยละเอียดวิธีกำรประเมิน 
แนวทำงกำรให้คะแนน ส ำหรับที่ปรึกษำในกำรประเมินสถำนประกอบกำร 

คะแนน แนวทำงกำรให้คะแนน 

1 - 3 

ไม่มีหลักฐำนที่ชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่ำวถึงอำจพบว่ำมีเพียงค ำบอกเล่ำ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติ หรือด ำเนินกำร ในระหว่ำง 1 กับ 3 
(อยู่ระหว่ำง 1 กับ 3) 

3 - 5 

มีหลักฐำนยืนยันสิ่งที่กล่ำวถึง มีกำรปฏิบัติ หรือด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบที่ดี 

ประเมินผลกำรปฏิบัติ หรือด ำเนินกำร ในระหว่ำง 3 กับ 5 
(อยู่ระหว่ำง 3 กับ 5) 

5 
มีหลักฐำนชัดเจนยืนยันสิ่งที่กล่ำวถึง และมีกำรปฏิบัติ หรือด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
รวมถึงมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องในระดับดีมำก 

 
(กำรค ำนวณคะแนน โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยในแต่ละส่วน เช่น คะแนนหมวดที่ 1 = ค่ำเฉลี่ยรวมจำก 1.1, 1.2, 1.3 
และ 1.4 โดยค่ำเฉลี่ยของ 1.1 = ค่ำเฉลี่ยรวม จำก ก. และ ข. โดยค่ำเฉลี่ย ก. มำจำกค่ำเฉลี่ยรวม จำกเกณฑ์
ประเมิน ข้อ 1 - 3 เป็นต้น) 
 
หมวดที ่1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  
1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำ  
ก. กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร โดยผู้น ำระดับสูง หรือเจ้ำของกิจกำร โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็น
จริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำปลีกเครือข่ำย       
2. กำรติดตำม และกำรประเมินกำรบริหำรงำนขององค์กร และกำรรวมกลุ่ม       
3. กำรสื่อสำรภำยในองค์กร เป็นแบบสองทำง คือ มีทั้งกำรให้ และรับข้อมูลข่ำวสำร เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่พนักงำน  

     

 
 
 

  



 

8 
 

ข. กำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนค้ำ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กร
มำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำย และมีกำรทบทวนถึงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร      
2. กำรด ำเนินกำร และมีกำรติดตำมประเมินผล      
3. กำรน ำผลที่ได้จำกกำรทบทวนมำสู่กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของพนักงำน 
ร้ำนค้ำ และกำรให้บริกำร 

     

 
1.2 ควำมมีส่วนร่วมต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม 
ก. ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรน ำสินค้ำที่มีคุณภำพ และมีกำรแสดงป้ำยรำคำ โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยมำจ ำหน่ำย      
2. กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับชุมชน ร่วมกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน      
3. กำรติดตำม และประเมินผลในกำรด ำเนินกำรพร้อม ท้ังน ำผลที่ได้น ำมำปรับปรุง      

 

ข. กำรให้กำรสนับสนุนขององค์กรต่อชุมชนที่ส ำคัญ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำก
ที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรสนับสนุนร้ำนค้ำปลีกเครือข่ำยในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น มุมสินค้ ำท้องถิ่น 
หรือกิจกรรมตำมประเพณี และเทศกำลต่ำงๆ 

     

2. กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในชุมชนได้เข้ำร่วมงำนในองค์กร      
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1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ก. กระบวนกำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดผู้มีส่วนร่วม (เช่น เจ้ำของกิจกำร ผู้ถือหุ้น หรือพนักงำน) ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของ
พนักงำน 

     

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักท่ีเหมำะสมกับขนำดธุรกิจ      
3. กำรจัดสรรบุคลำกร อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผน      
4. กำรน ำข้อมูลควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำมำใช้ก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์      
5. กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในมิติต่ำงๆ  เช่น กำรเงิน,  
กำรแข่งขัน, สภำพแวดล้อม, กำรเมือง และศักยภำพขององค์กร 

     

 

ข. วัตถุประสงค์แผนเชิงกลยุทธ์ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักตำมวิสัยทัศน์ และสถำนกำรณ์ของผู้น ำ หรือ
ผู้บริหำรขององค์กร 

     

2. กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม      
 
1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 
ก. กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร และกำรน ำแผนไปปฏิบัติ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำก
ที่สุดเพียง 1 ขอ้ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ด ำเนินกำรพัฒนำ โดยกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ
ร้ำนค้ำ 

     

2. กำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เช่น จ ำนวนบุคลำกร, อุปกรณ์ - เครื่องมือ และกรอบเวลำในกำรปฏิบัติ เป็นต้น 

     

3. มีกำรก ำหนดขั้นตอน และวิธีกำรจัดกำรในประเด็นหลักๆ ของแผนปฏิบัติกำร      
4. มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำร      
5. กำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผลของตัวช้ีวัด เพื่อให้สำมำรถวัดผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติกำร 
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ข. กำรคำดเดำผลกำรด ำเนินกำร โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรประมำณกำรค่ำตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ และน ำไปเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
องค์กรกับปทีี่ผ่ำนมำ ท้ังทำงตรง และทำงอ้อม 

     

 

หมวดที ่2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และกำรตลำด 
2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด 
ก. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กร
มำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูล และกำรจ ำแนกลูกค้ำทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้ำใหม่ และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

     

2. กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำ ทั้งข้อเสนอแนะ กำรติชม น ำมำปรับปรุง และพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
เช่น กำรบริกำร สินค้ำ ฯลฯ 

     

  
2.2 ควำมสมัพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ก. ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรวำงแผน และก ำหนดกระบวนกำร, วิธีกำร, กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ข้อมูลข่ำวสำร
ต่อลูกค้ำ รวมถึงกำรรับฟังควำมเห็น กำรติชมจำกลูกค้ำ 

     

2. กำรสร้ำง และรักษำสัมพันธภำพที่ดี กับลูกค้ำให้มีควำมพึงพอใจในตัวสินค้ำ และกำรบริกำร      
 

ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดตัวช้ีวัดควำมพึงพอใจ รวมถึงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจ ำแนกควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 

     

2. กำรสร้ำงระบบติดตำมสิ่งที่ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ พร้อมทั้งน ำข้อมูลที่ได้มำ
ใช้ เพื่อกำรปรับปรุงสินค้ำ และบริกำร 
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หมวดที ่3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนค้ำ 
ก. กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรใช้ระบบกำรเก็บข้อมูล และวิเครำะห์ควำมต้องกำร และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ำ และ
ตลำด 

     

2. กำรเก็บข้อมูลยอดขำย, ยอดสั่งซื้อ และยอดสินค้ำคงคลัง (รำยวัน, รำยเดือน, รำยปี)      
3. กำรเก็บข้อมูลรำคำขำย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีกของตนเอง เช่น ต้นทุน
ขนส่ง, ต้นทุนค่ำแรง, ต้นทุนโสหุ้ย, ลูกค้ำ และตัวแทนจ ำหน่ำย (รำยวัน, รำยเดือน, รำยปี) 

     

4. กำรก ำหนดเป้ำหมำย ยอดขำย, ยอดซื้อ และยอดสินค้ำจัดเก็บ ควรมีกำรพยำกรณ์จำกข้อมูล
ในอดีต 

     

 

ข. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ เพื่อกำรตัดสินใจขำย, สั่งซื้อ, จัดเก็บ และจัดส่ง      
2. กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร เช่น เพิ่มฐำนลูกค้ำ 
ประเมินตัวแทนจ ำหน่ำย 

     

3. กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของธุรกิจ      
 
3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำที่เหมำะสม 
ก. ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลซื้อ, ขำย, จัดเก็บ, ขนส่ง, ตัวแทนจ ำหน่ำย, พนักงำน 
และลูกค้ำ 

     

2. กำรเข้ำถึงข้อมูลสะดวก กำรค้นหำมีควำมต่อเนื่องทันสมัย และเช่ือถือได้      
3. ระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล และกำรส ำรองข้อมูล (รำยวัน, รำยสัปดำห์, กำรเข้ำรหัส)      
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ข. คุณภำพของฮำร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ง่ำยในด้ำนกำรใช้งำน เช่ือถือได้ และไม่ซับซ้อนสะดวกต่อ
กำรใช้งำน ตอบสนองต่อควำมต้องกำร และสอดคล้องกับทิศทำง และขนำดของกิจกำรร้ำนค้ำ 

     

2. กำรเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำร กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
และประมวลผลตำมลักษณะ และรูปแบบของธุรกิจ หรือกิจกำรร้ำนค้ำ 

     

 
หมวดที ่4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ 
ก. ระบบงำน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดนโยบำย และระบบบริหำรบุคคลขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์สนองควำมต้องกำร
ทั้งของลูกค้ำ, คู่ค้ำ, พนักงำน และชุมชน 

     

2. กำรมีระบบคัดเลือก กำรรับสมัคร กำรจ่ำยค่ำตอบแทน รวมถึงกำรมีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ      
3. กำรส่งเสริมพัฒนำให้ควำมรู้ และกำรผลักดันกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงำนเกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงแรงจูงใจในด้ำนต่ำงๆ ให้กับพนักงำน 

     

4. กำรบริหำรงำนบุคคลภำยใต้ข้อกฎหมำยแรงงำน      
 
4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน 
ก. กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำก
ที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรพัฒนำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรขึ้นเอง      
2. สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วม และเข้ำอบรม ศึกษำค้นคว้ำในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
ทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร เพื่อกำรน ำมำสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนของกิจกำร เช่น
กำรศึกษำดูงำน กำรอบรมด้ำนเทคโนโลยี ฯลฯ 
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4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน 
ก. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรจัดสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศที่มีควำมสะอำด ควำมปลอดภัย เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำน และกำรให้บริกำร พร้อมทั้งมีกำรประเมินผล 

     

 

ข. กำรให้กำรสนับสนุน และควำมพึงพอใจของพนักงำน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กร
มำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดเกณฑ์ และตัวช้ีวัดที่มีผลต่อกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของพนักงำน      
2. กำรจัดสรรผลประโยชน์ ผลตอบแทนต่ำงๆ ของพนักงำนอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม รวมถึง
ติดตำมน ำผลประเมินควำมพึงพอใจมำปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ คุณภำพชีวิต และสังคมกำร
ท ำงำน 

     

 
4.4 วัฒนธรรมองค์กร 
ก. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรท ำงำนของพนักงำน มีจุดมุ่งหมำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และมีกำร
สร้ำงสรรค์ และใช้นวัตกรรมในกำรท ำงำน 

     

2. กำรประสำนควำมร่วมมือของพนักงำนทุกฝ่ำยแบบบูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำ (กำร
ร่วมมือของทุกฝ่ำย) รวมถึงกำรขับเคลื่อนงำนให้ก้ำวไปสู่กำรท ำงำนแบบนวัตกรรม พร้อมกับ
กำรส่งเสริมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำน เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสีขำว 
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หมวดที ่5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
5.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
ก. กระบวนกำรประกันคุณภำพ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรจัดท ำขั้นตอน, กำรสรรหำ, จัดซื้อ, กำรตรวจสอบ และรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรให้
สัมพันธ์กับกระบวนกำรจ ำหน่ำย และกำรส่งมอบ 

     

2. มีแบบประเมินในกำรสรรหำ, จัดซื้อ, กำรตรวจสอบ และกำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรใน
แต่ละกระบวนกำรที่ชัดเจน 

     

 
ข. กระบวนกำรด ำเนินงำน และกำรส่งมอบ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) ที่ใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน เช่น มูลค่ำของสินค้ำในสต็อก, 
มูลค่ำของกำรจัดซื้อ, มูลค่ำยอดขำย, เวลำในกำรส่งมอบ และเวลำในกำรสั่งซื้อ 

     

2. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ (รำย
เดือน, รำยปี) 

     

3. กำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน และกำรส่งมอบร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก
องค์กร (รำยเดือน, รำยปี) 

     

 
5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
ก. กระบวนกำรทำงธุรกิจ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. กำรจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ทั้งด้ำนกำรขนย้ำย, กำรเคลื่อนย้ำย, กำรจัดเก็บ, กำร
จ ำหน่ำย และกำรส่งมอบ เป็นต้น โดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย ทั้งภำยใน และ
ภำยนอกองค์กร 

     

2. กำรก ำหนดตัวช้ีวัดในกำรควบคุม และกำรปรับปรุงข้ันตอนกำรด ำเนินงำน      
3. กำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ทั้งก่อน และหลังปรับปรุง      
4.กำรก ำหนด และกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้อง และตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ หรือร้ำนค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
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5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ 
ก. กระบวนกำรสนับสนุนกำรจัดซื้อ (คลังสินค้ำ) โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุด
เพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรตรวจนับรำยกำรสินค้ำคงคลัง ทั้งในคลังสินค้ำ และบนช้ันเรียงสินค้ำหน้ำร้ำนก่อนกำร
สั่งซื้อ 

     

2. กำรใช้ข้อมูลรำยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และระยะเวลำในกำรสั่งซื้อจนได้รับมอบสินค้ำเป็นปัจจัย
ในกำรก ำหนดรำยกำรสั่งซื้อสินค้ำ 

     

3. กำรใช้ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อจนได้รับมอบสินค้ำเป็นปัจจัยในกำรก ำหนด ปริมำณสินค้ำคง
คลัง เพื่อกำรลดต้นทุนสินค้ำคงคลัง 

     

4. กำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลัง และมีข้อก ำหนดในกำรปรับปรุง
ให้มีควำมสอดคล้องกับปริมำณในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

     

 

หมวดที ่6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ 
6.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร 
ก. กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำรภำยนอกร้ำนค้ำ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำม
เป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรตกแต่งภำยนอกร้ำนมีจุดเด่น น่ำสนใจ และดึงดูดให้ลูกค้ำมำใช้บริกำร      
2. กำรจัดพื้นท่ีเข้ำออก และที่จอดรถมีเพียงพอ และสะดวกต่อลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำร      
3. กำรใช้ POP (Point Of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ หรือกำรตกแต่งหน้ำ
ร้ำน รวมทั้งกำรแสดงรำยกำรสินค้ำท่ีน่ำสนใจ หรือไม่ในระดับใด 

     

 
ข. กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำรภำยในร้ำนค้ำ  โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำม
เป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรตกแต่งภำยในร้ำนมีควำมสว่ำง สีที่ใช้ภำยในร้ำน เสริมให้พื้นที่มีควำมกว้ำงขวำง 
สำมำรถมองเห็นสินค้ำได้อย่ำงชัดเจน 

     

2. กำรจัดพื้นที่ภำยในร้ำน มีกำรจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ แยกพ้ืนท่ีหลังร้ำน (ส่วนเตรียม หรือ
คัดแยกสินค้ำ) ออกจำกหน้ำร้ำน รวมถึงมีกำรแสดงป้ำยสินค้ำ 
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หมวดที ่7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก โปรดให้คะแนนที่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรออกแบบ และวัสดุก่อสร้ำงแข็งแรง ทนทำน ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดได้ง่ำย โดยระบุ
ตำมหลักเกณฑ์ควำมปลอดภัย กำรป้องกันไฟไหม้ กำรบ ำรุงรักษำง่ำย 

     

2. มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิต (หนู, แมลงสำบ, นก เป็นต้น) ที่ก่ออันตรำยในกำร
เป็นพำหะของโรคเข้ำภำยในสถำนประกอบกำร โกดัง ร้ำนค้ำ ท้ังในส่วนของทำงระบำยอำกำศ 
ระบำยน้ ำ และซอกหลืบต่ำงๆ รวมทั้งมีระบบกำรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือ และก ำจัดสิ่ง
แปลกปลอมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

 

7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กำรจัดกำรระบบกำรจรำจร ประกอบด้วยกำรติดตั้งระบบสัญลักษณ์ , เส้นทำงกำรเดินรถ, 
กำรตีเส้นในลำนจอดรถ และกำรอ ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น 

     

2. ระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของกำรใช้ท่อน้ ำ และถังเคมีดับเพลิงในจุดที่มีควำมเสี่ยง
สูงต่อกำรเกิดอัคคีภัย, มีกำรซักซ้อมกำรหนีไฟ และแผนภำวะฉุกเฉิน 

     

3. กำรจัดวำงกลุ่มสินค้ำที่ไวไฟ (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมทำนอล) หรือเป็นวัสดุประทุไฟ 
(ประทัด พลุ) มีกำรจัดวำงให้ห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดประกำยไฟ 

     

 
หมวดที ่8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดดำ้น กำรลดต้นทุน กำรเพิ่มขึ้นของก ำไร และรำยได้      
 
  



 

17 
 

8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดดำ้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มีกำรซื้อซ้ ำเพิ่ม และกำรขยำยตลำด      
 
8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำก
ที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ผลกำรประเมินตัวช้ีวัดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน หรือกำรลด
ระยะเวลำของกำรท ำงำน 

     

2. ผลประเมินตัวช้ีวัดกำรสร้ำงสรรค์ และเพิ่มคุณค่ำของกำรบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ      
3. ผลกำรประเมินตัวช้ีวัดด้ำนปฏิบัติกำรได้ถูกน ำมำเป็นสิ่งประเมินควำมส ำเร็จของกิจกำร 
ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน พร้อมทั้งกำรน ำผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จของ 
กลยุทธ์องค์กร 

     

 
8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำมเป็นจริงในองค์กรมำกที่สุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดด้ำนบุคลำกร อำทิ ควำมเป็นอยู่, สวสัดิกำร, กำรพัฒนำฝึกอบรม และ 
ควำมพึงพอใจของพนักงำน เปรียบเทียบ และประเมินกับเป้ำหมำยองค์กร 

     

2. ผลกำรประเมินตัวช้ีวัด ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีในกำร
ท ำงำน 

     

 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะของควำมเป็นพลเมืองในชุมชน โปรดให้คะแนนที่ตรงกับควำม
เป็นจริงในองค์กรมำกท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. กิจกำรมีส่วนร่วม และเป็นท่ียอมรับในสังคม และชุมชน      
2. ผลลัพธ์ และกำรเติบโตของกิจกำรสอดคล้องต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ      
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ขั้นตอนที่ 2 : กำรวิเครำะห์แบบประเมินมำตรฐำนบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
 ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ระบุคะแนนในแต่ละหมวด เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำหมวดกำร
บริหำรจัดกำร และท ำกำรวินิจฉัยปัญหำ และล ำดับควำมส ำคัญในกำรท ำงำนพัฒนำต่อไป 
ตัวอย่ำง ตำรำงบันทึกผลกำรประเมินธุรกิจตำมแบบประเมินมำตรฐำนเกณฑ์คุณภำพค้ำส่งค้ำปลีก 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ยรวม

แต่ละหมวด 1 2 3 4 5 

 หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์       

  1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุม่ร้ำนค้ำ       

 1.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม      

 1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ เพือ่เสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน      

 1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัต ิ      

 หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด       

 2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด      

 2.2 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ      

 หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์       

 3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนคำ้      

 3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำท่ีเหมำะสม      

 หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล       

 4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ      

 4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน      

 4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน      

 4.4 วัฒนธรรมองค์กร      

 หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์       

 5.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ และบริกำร      

 5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ      

 5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ      

 หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ       

  6.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจดักำร      
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เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ยรวม

แต่ละหมวด 1 2 3 4 5 

 หมวดที่ 7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก       

           7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก      

       7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย      

 หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ       

 8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน      

 8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด      

 8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ      

 8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม      
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ตัวอย่ำง ตำรำงบันทึกผลกำรวิเครำะห์กิจกำร เพื่อกำรพัฒนำ 
ผลสรุประดับคะแนน ทั้ง 8 หมวด โดยใช้เครื่องมือในกำรประเมินธุรกิจ มีดังนี้ 

หมวดท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

หัวข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

ผลประเมิน                       

คะแนนเฉลี่ย
รวมแต่ละ

หมวด 
        

 

 
  

2.00
1.40

2.65
2.40

1.77 1.80
1.40

1.83

1

2

3

4

5

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8

ระ
ดับ

คะ
แน

น

บริษัท / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด .................................................

ผลกำรประเมิน
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ตัวอย่ำง ตำรำงสรุปกำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของหมวดในเกณฑ์มำตรฐำนฯ ที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ควำมจ ำเป็นของธุรกิจฯ 

หัวข้อ / หมวด 
ปัญหำในกำรควบคุม

บริหำรจัดกำร 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
1. ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์   
2. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด   
3. สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์   
4. กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล   
5. กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์   
6. กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ   
7. กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก   
8. ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ   

หมำยเหตุ   หมำยเลข 1 มีควำมส ำคัญมำกท่ีสุด 
   หมำยเลข 8 มีควำมส ำคัญน้อยที่สุด 
               ล ำดับที่ 1  - 3 ที่จัดล ำดับควำมส ำคัญไว้มำก จะเป็นหัวข้อหรือหมวดที่เลือกมำด ำเนินกำรพัฒนำ 
 
สรุปหัวข้อที่เลือกมำด ำเนินกำรพัฒนำ ได้แก่ 
                   1. หมวดที่ ... 
                   2. หมวดที่ ... 
หมำยเหตุ : กำรเลือกหมวดที่จะน ำมำพัฒนำ โดยปกติจะเลือกจำกล ำดับควำมส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม หำก
ผู้ประกอบกำร โดยกำรพิจำรณำร่วมกับที่ปรึกษำ มีควำมเห็นว่ำ หมวดที่สมควรจะพัฒนำยกระดับ ไม่เป็นไป
ตำมล ำดับควำมส ำคัญนี้ ก็สำมำรถน ำหมวดที่เห็นชอบจำกกำรพิจำรณำร่วมกันว่ำ เร่งด่วนกว่ำ หรือผู้ประกอบ
มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำหมวดนั้นมำกกว่ำ มำท ำกำรพัฒนำก่อนได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ขั้นตอนที่ 3 : กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
 ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก สำมำรถน ำเอำแนวทำงกำรพัฒนำตำมล ำดับควำมส ำคัญ และปัญหำที่ระบุใน
ขั้นตอนที่ 2 มำท ำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพ่ือระบุแนวทำงกำรแก้ปัญหำ, กำรด ำเนินกำร, กำรก ำหนด
ทรัพยำกร, ตัวชี้วัด และเวลำในกำรด ำเนินกำร ดูตัวอย่ำงในกรณีศึกษำ (ตัวอย่ำงนี้ ต่อเนื่องจำกขั้นตอนที่ 2 
และก ำหนดให้เลือกพัฒนำ 2 หมวด ในเวลำที่ก ำหนด) 
ตัวอย่ำง ตำรำงสรุปแนวทำงปฏิบัติในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุม

บริหำรจัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

ในทำงปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

    
    

 
ตัวอย่ำง ตำรำงบันทึกแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่ง 
ค้ำปลีก 

 
  

แผนปฏิบัติกำร เดือน ผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนของ
ธุรกิจฯ และกำร
ติดต่อสื่อสำร 

ทรัพยำกร
ที่ใช้ 

กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนฯ มิ.ย. ก.ค. 

หมวดที ่ กิจกรรม 
สัปดำห์ท่ี 

1 - 2 
สัปดำห์ท่ี 

3 - 4 
สัปดำห์ท่ี 

1 - 2 
สัปดำห์ท่ี 

3 - 4 
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ขั้นตอนที่ 4 : กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติกำรด ำเนินกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก  
 เพ่ือให้กำรยกระดับมำตรฐำนฯ เกิดควำมสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อธุรกิจที่ เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ที่ปรึกษำ / ผู้เชี่ยวชำญ จะติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับตำมแผนปฏิบัติกำร และนัดหมำยเข้ำตรวจ
ประเมิน และให้ค ำแนะน ำ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
รำยละเอียดแนวทำงกำรตรวจประเมิน และกำรให้ค ำแนะน ำ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรม 
Plan 1. แจ้งนัดหมำยวัน / เวลำ / ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงำนท่ีจะถูกตรวจ  

2. วำงแผนกำรตรวจโดย 
    • เตรียมศึกษำหน่วยงำน และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง และเวลำที่จะใช้ในกำรตรวจประเมินให้
สัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้สำระของกำรตรวจประเมินครบถ้วน 
    • เอกสำร บันทึก / ข้อมูลที่จะขอดูเป็นหลักฐำนกำรพิสูจน์ยืนยันว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรใน
เรื่องนั้นๆ จริง 

 
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม 

Do เปิดประชุม (Opening Meeting) 
แจ้งวัตถุประสงค์ที่มำ และยืนยันโปรแกรม ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 
ด ำเนินกำรตรวจประเมินพื้นที่ ตำมแผนกำรตรวจที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 โดยใช้เทคนิค กำร
สัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรขอดูเอกสำรหลักฐำน ทั้งหลักฐำนที่เป็นเอกสำร หรือค ำบอกกล่ำวที่
น่ำเชื่อถือ รวมทั้งพยำนบุคคล 
ปิดกำรประชุม (Closing Meeting) 
เมื่อด ำเนินกำรตรวจประเมินแล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ก่อนออกจำกพื้นที่ สรุปผลกำรตรวจ
ประเมิน แจ้งแก่หน่วยงำนผู้ถูกตรวจ 

 
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรม 

Check หลังกำรตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมิน สรุปผลกำรตรวจสิ่งที่พบ น ำหำรือกับทำงผู้บริหำรธุรกิจ เพื่อรับทรำบ และ
ยืนยันผลกำรตรวจประเมิน 

 
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรม 

Adjust กำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง 
ผู้บริหำรองค์กร พิจำรณำทบทวนข้อมูลที่ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เช่ียวชำญน ำเสนอ และพิจำรณำ
ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำระบบฯ หรือวำงแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมค ำแนะน ำของ
ที่ปรึกษำ หรือผู้เช่ียวชำญต่อไป 
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ตัวอย่ำง กำรตรวจประเมินผล และกำรแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
หัวข้อในกำรพัฒนำ 1. หมวดที่ ...   
             2. หมวดที่ … 
 
ตัวอย่ำง ตำรำงกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนปฏิบัติกำร   

หมวดที่ 
ปัญหำในกำรควบคุม

บริหำรจัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

ในทำงปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด / ระดับ

คะแนน 
    
    

 
ตัวอย่ำง ตำรำงกำรบันทึกผลกำรประเมินเฉพำะหมวดที่ได้รับกำรพัฒนำ   

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับคะแนน 

ก่อนร่วมกจิกรรม หลังร่วมกิจกรรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 หมวดที่ ...           

           

คะแนนเฉลี่ย   

 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับคะแนน 

ก่อนร่วมกจิกรรม หลังร่วมกิจกรรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดที่ ...           

           

คะแนนเฉลี่ย   
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 
 • หมวดที่ … 
   คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจำกเดิม ... เพิ่มเป็น ...  
  • หมวดที่ ...   
   คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจำกเดิม ... เพิ่มเป็น … 
 
ตัวอย่ำง ตำรำงกำรบันทึกสรุปผลโดยรวมจำกที่ได้ด ำเนินกิจกรรมให้กำรปรึกษำแนะน ำ  

หมวดที ่ หัวข้อกิจกรรม ปัญหำท่ีพบก่อนให้ค ำปรึกษำ 
ผลจำกกำรด ำเนินกจิกรรมให้

ค ำปรึกษำ 
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บทที่ 3 
กรณีศึกษำ / ตัวอย่ำง กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

ภำยใต้โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
 
 กรณีศึกษำ / ตัวอย่ำงนี้ ใช้เพ่ือให้ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรน ำไปใช้ในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรบริ หำรจั ดกำร ได้ อย่ ำ งมีประสิ ทธิ ภ ำพ  และต่ อ เนื่ อ ง  ในบทนี้ จ ะประกอบด้ ว ย  
กรณีศึกษำ / ตัวอย่ำง โดยมีขั้นตอน ตำมที่ระบุในบทที่ 2 ซึ่งได้ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงที่ปรึกษำ และ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจฯ ดังต่อไปนี้ 
 

กรณีศึกษำ 
ขั้นตอนที่ 1 : กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
ข้อมูลสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 

ข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร 
   - ปีที่จดทะเบียน : 2540 
   - จ ำนวนพนักงำน : 25  คน 
   - ยอดขำยส่ง : ประมำณร้อยละ 100 ของสินค้ำทั้งหมด 
   - ลักษณะของสถำนประกอบกำรประเภท : ค้ำส่งสินค้ำอุปโภค - บริโภค  
   - ขนำดของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก : ประกอบด้วย 
    O พ้ืนที่ขำย : ประมำณ มีส ำนักงำนขำย 32 ตำรำงเมตร 
    O พ้ืนที่คลังสินค้ำ : ประมำณ 2,000 ตำรำงเมตร 
   - ลักษณะของสินค้ำจ ำหน่ำย : 
    O สินค้ำอุปโภค : ร้อยละ 50 / สินค้ำบริโภค : ร้อยละ 50 
    O ขำยส่ง : ร้อยละ 100 / ขำยปลีก : ร้อยละ 0 
   - ประมำณกำรจ ำนวนสินค้ำที่จ ำหน่ำย : 500 SKU 
   - กำรขนส่ง / รถขนส่ง : รถ 6 ล้อ 4 คัน / รถกระบะ 2 คัน 
   - กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย : นมข้นหวำนตรำมะลิ 
   - ประมำณกำรยอดขำย : 15.0 ล้ำนบำทต่อเดือน 
   - ต้นทุนสินค้ำคงคลังประมำณในปัจจุบัน : 10.0 ล้ำนบำท 
   - ประเภทสินค้ำขำยดี : 1. ถุงพลำสติก และ Packaging 2. ขนม และของขบเค้ียว  
             3. นมข้นหวำนตรำมะลิ   
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รูปภำพแสดงหน้ำร้ำน 
 

 
 
รูปภำพแสดงคลังสินค้ำ 
 

      
 

 
 
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรปัจจุบัน 
  กำรบริหำรงำนเป็นระบบธุรกิจครอบครัว โดยมีกำรแบ่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบงำนออกเป็นส่วน
งำนต่ำงๆ ได้แก่ ส่วนงำนขำย, ส่วนงำนบัญชี / กำรเงิน และส่วนงำนคลังสินค้ำ, มีจ ำนวนพนักงำนทั้งหมด 15 
คน, เวลำท ำงำน 08.30 - 17.00 น., ท ำงำน 6 วันต่อสัปดำห์ ลักษณะกิจกำรเป็นกำรค้ำส่งสินค้ำจ ำพวก 
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อุปโภค - บริโภค สินค้ำหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้ง, ถุงพลำสติก, แก้วพลำสติก, กล่องพลำสติก, มันฝรั่ง
ยี่ห้อเลย์, เครื่องปรุงรส, แป้ง, เครื่องดื่ม และขนมทำนเล่นต่ำงๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์นมข้นหวำน ตรำมะลิ 
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย และอ่ืนๆ อีกมำกมำย โดยมีลูกค้ำประจ ำที่ต้องจัดส่งกระจำยอยู่ทั่วทุกอ ำเภอ
ของจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ 
 
แผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 
 
 แผนกำรด ำเนินงำนให้ปรึกษำ 

แผนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 

เดือน ผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนของ
ธุรกิจฯ และกำร
ติดต่อสื่อสำร 

มิถุนำยน กรกฎำคม 
สัปดำห์ที่ 

1 - 2 
สัปดำห์ท่ี 

3 - 4 
สัปดำห์ท่ี 

1 - 2 
สัปดำห์ท่ี 

3 - 4 
1 กำรตรวจสภำพแวดล้อม และกำร

ให้ข้อมูลทั่วไปของทำงธุรกิจ 
 
 

   
ผู้แทน

ผู้ประกอบกำร 
2 กำรประเมินฯ หมวดมำตรฐำนฯ 

และกำรคัดเลือกหมวด เพื่อกำร
พัฒนำฯ 

    
ผู้แทน

ผู้ประกอบกำร 

3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อ
พัฒนำหมวดที่ได้รับกำรคัดเลือก 

    
ผู้แทน

ผู้ประกอบกำร 
4 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และ

ประเมินผลกำรพัฒนำฯ 
    

ผู้แทน
ผู้ประกอบกำร 
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หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  
  ภำวะผู้น ำ โดยเจ้ำของกิจกำรไม่มีกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำปลีกเครือข่ำย, มีกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร
ตัวเอง และก ำหนดเป้ำหมำย แต่ยังขำดแผนกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน ขำดระบบติดตำมผล  และตัวชี้วัด
ต่ำงๆ, มุ่งเน้นกำรขำยส่งลูกค้ำประจ ำของตนเองในรำคำถูก, มีกำรบริหำรที่เป็นกันเอง และกำรบริกำรจัดส่งที่
สม่ ำเสมอตำมรอบกำรจัดส่งสินค้ำ ส่วนประเด็นเรื่องของกำรสื่อสำรภำยในเป็นแบบสองทำงมีทั้งให้ และรับ
ข้อมูลถือว่ำเป็นประโยชน์ต่อพนักงำน, สินค้ำท่ีเสนอขำยมีคุณภำพ และไม่ขัดต่อกฎหมำย  
  ลักษณะของบริกำร และกำรแข่งขัน 
   กิจกำรเป็นร้ำนค้ำส่งขนำดกลำงตั้งอยู่ในใจกลำงเมืองห่ำงจำกห้ำงสรรพสินค้ำที่ก ำลังก่อสร้ำง
ใหม่ไม่เกิน 500 เมตร มีสินค้ำมำกกว่ำ 400 SKU สินค้ำที่มียอดขำยมำกที่สุดอยู่ในหมวดแพคเกจจิ้งจ ำพวก
แก้ว, ถุงพลำสติก, ภำชนะพำสติกส ำหรับบรรจุอำหำร, ขนมขบเคี้ยว และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยนมข้นหวำนตรำ
มะลิ ลักษณะกำรบริกำรลูกค้ำจะใช้รถบรรทุกสินค้ำไปส่งตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ในตัวจังหวัด มีทั้งกำรให้เครดิต 
และเงินสด ส ำหรับกำรขันแข่งขันในธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่งในจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ ค่อนข้ำง
รุนแรง เนื่องจำกกำรเข้ำมำของห้ำงโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ ได้แก่ Makro, Lotus และ Big C เป็นต้น ท ำให้ลูกค้ำมี
ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร และรำคำสินค้ำในช่วงที่มีกำรจัดโปรโมชั่นรำคำจะถูกกว่ำของบริษัทฯ รวมถึงมี
กำรขำยสินค้ำหลังร้ำนในรำคำต่ ำอีกด้วย นอกจำกนี้  ยังมีกำรแข่งขันจำกร้ำนค้ำส่งในตัวจังหวัดอีกประมำณ 
2 - 3 รำยที่ขำยสินค้ำในลักษณะเดียวกัน 
 
กำรวิเครำะห์ SWOT 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

1. ขำดกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ ท ำให้มีสินค้ำหลำยชนิด
ปะปนกันอยู่ และมีของหมดอำยุในคลังสินค้ำ 
2. ขำดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ และกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจลูกค้ำ เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร 
3. ขำดมำตรฐำนกำรท ำงำน และกำรตรวจเช็คสต๊อคสินค้ำ 
4. ขำดกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำ 
5. สินค้ำบำงรำยกำรไม่สำมำรถแข่งขันกับห้ำง Modern 
Trade ได้ 

1. ผู้บริหำรมีควำมรู้ และเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี 
2. ร้ำนค้ำตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ลูกค้ำเข้ำถึงได้ง่ำย 
3. สินค้ำในหมวดแพคเกจจิ้งมีควำมหลำกหลำย และมี
ต้นทุนต่ ำที่สำมำรถแข่งขันได้ 
4. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier หลักมำยำวนำน 
5. มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร ต่อรองรำคำกันได้ 
6. ลูกค้ำสำมำรถโทรสั่งซื้อสินค้ำ และจัดส่งสินค้ำได้ในเวลำ
ที่ต้องกำร ไม่ต้องเสียเวลำมำรับของด้วยตนเอง 
7. ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรต่ ำ เมื่อเทียบกับห้ำง Modern 
Trade 
8. มีหน้ำร้ ำนที่ยั งไม่ ได้ ใ ช้ประโยชน์  บริ เวณติดถนน 
สำยหลักสำมำรถน ำมำขยำยธุรกิจเป็นร้ำนค้ำปลีกได้ 
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อุปสรรค (Threats) โอกำส (Opportunities) 

1. กำรแข่งชันสูง โดยเฉพำะคู่แข่งขันท่ีเป็นร้ำนค้ำปลีกค้ำส่ง
ที่มำจำกส่วนกลำง ได้แก่ Makro, Lotus, Big C เป็นต้น 
2. หนี้สินภำคครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ก ำลังซื้อผู้บริโภค
ลดลง 

1. กำรเติบโตของธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกในจังหวัดที่สถำน
ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนำคต 
โดยจำกกำรเข้ำมำลงทุนของกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่  
2. โครงกำรพัฒนำกำรคมนำคมของภำครัฐบำล คำดว่ำจะ
ท ำให้มีประชำกรเข้ำมำติดต่อธุรกิจ, ท ำงำน และอยู่อำศัยใน
จังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่มำกขึ้น 
3. ธุรกิจแพคเกจจิ้งในจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนิน
ธุรกิจอยู่ มียอดกำรขำยเติบโตเพิ่มมำกขึ้น (ข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจของผู้ประกอบกำร) 

 
  SO (Strengths and Opportunities)  :  กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ งสินค้ำในหมวด 
แพคเกจจิ้งในจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ เป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรสอดคล้องกับกำรมีจุด
แข็งที่บริษัทฯ ขำยสินค้ำดังกล่ำวอยู่แล้ว และมีต้นทุนที่สำมำรถแข่งขันได้ ประกอบกับมีหน้ำร้ำนติดถนนสำย
หลักที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถต่อยอดธุรกิจเป็นศูนย์แพคเกจจิ้งที่ครบวงจรของจังหวัดที่
สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ได้ ซึ่งจะท ำให้กิจกำรมียอดขำย และสร้ำงผลก ำไรได้มำกขึ้น (ท่ีปรึกษำ และ
ผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นตรงกันในกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำว ซึ่งได้แนะน ำเพ่ิมเติมในกำรจัดท ำแผนธุรกิจ และ
ใช้เงินกู้ประชำรัฐดอกเบี้ย 1 % ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร)  
   WT (Weaknesses and Threats) : กำรเข้ำมำของธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่งของผู้ค้ำรำยใหญ่ ท ำให้
สินค้ำบำงรำยกำรไม่สำมำรถแข่งขันได้ (ไม่ท ำก ำไร) ซึ่งจะท ำให้กิจกำรมีต้นทุนกำรด ำเนินงำนสูงขึ้น   
 
หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด  
  กำรตลำด 
   ลูกค้ำของบริษัทฯ ตั้งอยู่ตำมอ ำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่   
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำประจ ำที่มีกำรค้ำขำยกันมำนำน แต่ปัจจุบันจ ำนวนเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องมำจำกกำร
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น ถึงอย่ำงไรก็ตำมจ ำนวนลูกค้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีจ ำนวนมำกพอที่จะให้บริษัทฯ ท ำก ำไร
และด ำรงอยู่ได้ แต่บริษัทฯ ก็มีควำมจ ำเป็นต้องปรับตัวทำงด้ำนกำรตลำด, ด้ำนกำรลดต้นทุน และเพ่ิมยอดขำย 
หรือรักษำยอดขำยไม่ให้ลดลงต่อไปอีก 
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รูปภำพแสดงกิจกรรมกำรตลำด 
 

 
 

สินค้ำนมขน้หวำนตรำมะลิ จัดท ำ Display เพ่ือโฆษณำ และประชำสัมพันธ ์

   
กำรขำย 

  บริษัทฯ มีกำรขำยปลีกค่อนข้ำงน้อย ลูกค้ำเกือบ 100 % จะเป็นกำรขำยส่ง โดยมีบริกำร
จัดส่งถึงร้ำนลูกค้ำตำมอ ำเภอต่ำงๆ ของจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ 
  
รูปภำพแสดงช้ันวำงสินค้ำ 
 

 
    
  ด้ำนกำรดูแลลูกค้ำ และระบบข้อมูลลูกค้ำ และกำรตลำด 
   บริษัทฯ ขำดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ  ท ำให้ไม่สำมำรถน ำข้อมูลกำรซื้อสินค้ำ และ
พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำมำวิเครำะห์ และใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมยอดขำย และควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้ 
ปัจจุบันกำรค้ำขำยในจังหวัดที่สถำนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ มีกำรแข่งขันสูง และยอดขำยสินค้ำของ
ผู้ประกอบกำรมีแนวโน้มลดลงทุกปี ท ำให้ก ำไรสุทธิก็ลดลงตำมด้วย 
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หมวดที ่3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
   บริษัทฯ ขำดกำรใช้เครื่องมือ - อุปกรณ์ และเทคโนโลยีช่วยในจัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูลกำรขำย
ยอดสั่งซื้อ และสินค้ำคงคลัง ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  
  กำรจัดท ำบัญชี และข้อมูลกำรเงิน 
   บริษัทฯ ไม่มีกำรจัดท ำงบภำยใน มีส่วนงำนบัญชีที่คอยรวบรวมบิลขำย และบิลซื้อ ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และน ำส่งให้ส ำนักงำนบัญชีภำยนอกเป็นผู้จัดท ำ 
 
หมวดที ่4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล  
  งำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ ใช้กำรบริหำรงำนระบบธุรกิจครอบครัว, มีกำรบันทึกเวลำ
ท ำงำนเข้ำ - ออก, ไม่มีกำรจัดท ำ JD, มีกำรแบ่งงำนตำมโครงสร้ำงองค์กร, มีกำรสอนพนักงำนใหม่จำก
พนักงำนเก่ำ, มีกำรส่งพนักงำนอบรมตำมโครงกำรภำครัฐนำนๆ ครั้ง, มีกำรประเมินผลพนักงำนจำกผู้จัดกำร
แต่ขำดระบบตัวชี้วัด, สภำพแวดล้อมพ้ืนที่ท ำงำนค่อนข้ำงดี, มีสถำนที่ส่วนตัวของพนักงำน และสวัสดิกำร
ต่ำงๆ เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนทั่วไป  
 
รูปภำพแสดงพื้นที่ท ำงำน / กำรฝึกอบรม 
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หมวดที ่5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
  กระบวนกำรจัดซื้อ 
 

 
 
  กระบวนกำรรับสินค้ำ 
 

 
 
กระบวนกำรจัดกำรจัดเก็บสินค้ำเข้ำคลัง และกระบวนกำรเบิกจ่ำยสินค้ำจำกคลังสินค้ำ 
  กำรจัดกำรจัดเก็บสินค้ำเข้ำคลัง 
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  กำรเบิกจ่ำยสินค้ำจำกคลัง 
 

 
 
หมวดที ่6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ  
  เนื่องจำกเป็นบริษัทค้ำส่ง ท ำให้ขำดกำรตกแต่งหน้ำร้ำนค้ำที่ท ำให้มีจุดเด่น และน่ำสนใจ และดึงดูด
ลูกค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำร, มีปัญหำเรื่องพ้ืนที่กำรจอดรถ และกำรขึ้นของ เพ่ือน ำส่งลูกค้ำ, กำรใช้สื่อ POP 
ค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกเป็นร้ำนค้ำส่ง และมีส ำนักงำนขำยอยู่ด้ำนหน้ำติดกับคลังสินค้ำ สะดวกต่อผู้เข้ำมำใช้
บริกำร 
  คลังสินค้ำ 
   สถำนที่ประกอบกิจกำรเป็นอำคำรคลังสินค้ำขนำดใหญ่ มีเนื้อที่ประมำณ 30 * 60 = 1,800 
ตำรำงเมตร สินค้ำมีทั้งอุปโภค และบริโภค, พ้ืนที่จัดเก็บสินค้ำไม่ได้ก ำหนดประเภท และชนิดสินค้ำที่ชัดเจน, 
กำรจัดเก็บสินค้ำยังขำดระเบียบวินัย, สินค้ำแต่ละประเภทปะปนกัน มีของช ำรุดเสียหำย และหมดอำยุอยู่ใน
คลังสินค้ำ, ขำดกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดเรียงสินค้ำ และไม่มีตัวเลขแท้จริงจำกกำรเช็คสต๊อค   
 
รูปภำพแสดงกำรจัดคลังสินค้ำ 
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หมวดที ่7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก  
  ตัวอำคำรมีโครงสร้ำงอำคำรที่แข็งแรง ปลอดภัย, กำรระบำยอำกำศดี, มีถังดับเคมีดับเพลิงในจุดที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย, ไม่วำงสินค้ำที่ไวไฟไว้ใกล้แหล่งก ำเนิดไฟ และที่จอดรถมีจ ำกัด ไม่สะดวกต่อกำร
ขึ้น และลงสินค้ำ รวมถึงควำมปลอดภัยในกำรบริกำร  
 
รูปภำพแสดงบรรยำกำศภำยในคลังสินค้ำ 
 

 
 
รูปภำพแสดงพื้นที่จอดรถบริกำรลูกค้ำหน้ำร้ำนค้ำ      รูปภำพแสดงควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจัดเก็บ 
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หมวดที ่8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ  
  ด้ำนกำรเงิน - ไม่มีกำรจัดท ำตัวเลข และก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดด้ำนกำรลดต้นทุน กำรเพ่ิม
ก ำไร และรำยได้กิจกำร 
  ด้ำนลูกค้ำ และกำรตลำด - ไม่มีกำรประเมินตัวชี้วัดด้ำนควำมพึงพอใจ, กำรซื้อซ้ ำ และกำรขยำย
ตลำด 
  ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ - ไม่มีกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรท ำงำน, ลด
เวลำกำรท ำงำน, กำรเพ่ิมคุณค่ำบริกำร และควำมส ำเร็จกลยุทธ์องค์กร 
 ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม - ไม่มีกำรประเมินตัวชี้วัดด้ำนควำมพึงพอใจพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ 
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยขององค์กร 
 
ขั้นตอนที่ 2 : กำรวิเครำะห์แบบประเมินมำตรฐำนกำรบรหิำรจัดกำรธุกริจค้ำส่งค้ำปลีก 
ผลกำรประเมินจำกแบบประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก  

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ยรวม 

แต่ละหมวด 1 2 3 4 5 

 หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์      2.00 

  1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำ   2.2    

 1.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม  2.4    

 1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน  2.1    

 1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 1.3     

 หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด      1.40 

 2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด 1.3     

 2.2 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 1.5     

 หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์      2.65 

 3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือร้ำนค้ำ  2.9    

 3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำท่ีเหมำะสม  2.4    

 หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล      2.40 

 4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ  2.8    

 4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน  2.5    

 4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน  2.3    

 4.4 วัฒนธรรมองค์กร  2.0    
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เกณฑ์ประเมิน 
ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ยรวม 

แต่ละหมวด 1 2 3 4 5 

 หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์      1.77 

 5.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริกำร  2.0    

 5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ 1.3     

 5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ  2.0    

 หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ      1.80 

  6.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร 1.8     

 หมวดที่ 7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก      1.40 

           7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 1.5     

       7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย 1.3     

 หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ      1.83 

 8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน  2.0    

 8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด  2.0    

 8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ  2.0    

 8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 1.3     
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ผลกำรวิเครำะห์กิจกำร เพื่อกำรพัฒนำ 
ผลสรุประดับคะแนน ทั้ง 8 หมวด โดยใช้เครื่องมือในกำรประเมินธุรกิจ มีดังนี้ 

หมวดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

หัวข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

ผลประเมิน 2.2 2.4 2.1 1.3 1.5 1.3 2.9 2.4 2.8 2.5 2.3 2.0 2.0 1.3 2.0 1.8 1.5 1.3 2.0 2.0 2.0 1.3 

คะแนนเฉลี่ยรวม
แต่ละหมวด 

2.00 1.40 2.65 2.40 1.77 1.80 1.40 1.83 

 

2.00
1.40

2.65
2.40

1.77 1.80
1.40

1.83

1

2

3

4

5

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8

ระ
ดับ

คะ
แน

น

บริษัท / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ....................

ผลกำรประเมิน
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ตำรำงกำรท ำสรุปปัญหำจำกกำรวินิจฉัย - วิเครำะห์ 

หัวข้อ / หมวด ปัญหำในกำรควบคุมบริหำรจัดกำร ล ำดับควำมส ำคัญ 

1. ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และ 
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

กำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำค่อนข้ำงน้อย และไม่มีกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ เพื่อกำรแข่งขัน 

6 

2. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด ข้อมูลลูกค้ำที่ถูกจัดเก็บมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์เพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้ 

1 

3. สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ ขำดกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงบัญช ีและกำรขำย 

8 

4. กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล ขำดแผนกำรอบรม และพัฒนำบุคลำกร 7 

5. กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
และโลจิสติกส์ 

ขำดมำตรฐำนกำรท ำงำน และกำรจัดส่งสินค้ำ 3 

6. กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำง
สินค้ำ 

พื้นที่จัดเก็บสินค้ำไม่ได้ก ำหนดประเภท และชนิดสินค้ำ
ที่ชัดเจน, กำรจัดเก็บสินค้ำยังขำดระเบียบวินัย, สินค้ำ
แต่ละประเภทปะปนกัน, มีของช ำรุดเสียหำย และ
หมดอำยุอยู่ในคลังสินค้ำ 

4 

7.  กำรอนำมัย และควำมปลอดภัย
ในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 

ที่จอดรถมีจ ำกัด ไม่สะดวกต่อกำรขึ้น และลงสินค้ำ 
รวมถึงควำมปลอดภัยในกำรบริกำร 

2 

8.  ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีฐำนข้อมูลตัวเลข และกำรก ำหนดตัวช้ีวัดต่ำงๆ เพื่อ
ใช้ในกำรลดต้นทุน และเพิ่มก ำไรให้กับบริษัทฯ 

5 

หมำยเหตุ หมำยเลข 1 มีควำมส ำคัญมำกท่ีสุด 
    หมำยเลข 8 มีควำมส ำคัญน้อยท่ีสุด 
          ล ำดับที่ 1 - 3 ที่จัดล ำดับควำมส ำคัญมำก จะเป็นหัวข้อ หรือหมวดที่เลือกมำด ำเนินกำรพัฒนำ 
 
สรุปหัวข้อที่เลือกมำด ำเนินกำรพัฒนำ* ได้แก่ 
 1. หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ                  
 2 .หมวดที ่2 กำรมุง่เน้นลูกค้ำ และตลำด  
* หมำยเหตุ ในกรณีศึกษำนี้ (ซึ่งน ำมำจำกกำรท ำโครงกำรฯ จริง) จำกกำรหำรือร่วมกันระหว่ำง ผู้ประกอบกำร
และท่ีปรึกษำโครงกำรฯ ลงควำมเห็นร่วมกันว่ำ เนื่องจำกหมวดที่ 7 เป็นปัญหำด้ำนโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม ซึ่ง
ต้องใช้เงินลงทุนปรับปรุง และเวลำมำก เพ่ือให้เหมำะสมกับโครงกำรฯ จึงเลือกหมวดที่สำมำรถเห็นผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมในระยะเวลำที่เหมำะสม และเกิดประโยชน์ได้ทันที จึงได้ตัดสินในร่วมกัน ด ำเนินกำรพัฒนำ
ยกระดับฯ ในหมวดที่ 6 แทน   
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ขั้นตอนที่ 3 : กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
  ผู้เชี่ยวชำญลงพ้ืนที่อีกครั้ง ณ สถำนประกอบกำร เพ่ือร่วมกันกับผู้แทน / ผู้ประสำนงำนของธุรกิจ
เพ่ือให้ค ำปรึกษำ และสรุปแผนปฏิบัติกำรกิจกรรมที่พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ตำม
หมวดที่เลือกไว้ 2 หมวด โดยมีรำยละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลำ ทรัพยำกร และบุคคลำกรที่ใช้ ตลอดจน
กำรประเมิน และกำรวัดผลด้วยประเมินผลกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
  
สรุปผลให้ค ำปรึกษำแนะน ำของท่ีปรึกษำ / ผู้เชี่ยวชำญ 
  1. ก ำหนดแผนงำนในกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ 
  2. ก ำหนดแบบฟอร์ม และวิธีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจลูกค้ำท่ีเข้ำมำใช้บริกำร 
 
สรุปแนวทำงปฏิบัติในกำรยกระดับมำตรฐำนฯ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุม 

บริหำรจัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

ในทำงปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 6 กำร
จัดกำรร้ำนค้ำ 
และกำรจัดวำง

สินค้ำ 

พื้นที่จัดเก็บสินค้ำไม่ได้ก ำหนด
ประ เภท และชนิ ดสินค้ ำที่
ชัดเจน, กำรจัดเก็บสินค้ำยัง
ขำดระเบียบวินัย สินค้ำแต่ละ
ประเภทปะปนกัน, มีของช ำรุด
เสียหำย และหมดอำยุอยู่ ใน
คลังสินค้ำ 

- ก ำหนดพื้นที่ในกำรจัดคลังสินค้ำ 
- ก ำหนดประเภทสินค้ำ 
- ออกแบบ Layout 
- ป้ำยช้ีบ่ง 
- ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

- สินค้ำถูกจัดเก็บตำมตำม
ประเภท และชนิดสินค้ำที่
ก ำหนดไว ้
- มีป้ำยชี้บ่งสินค้ำ 
-  พื้นที่ทำงเดินสะดวกต่อ
ค้นหำ และกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำ 
(คะแนน 5) 

หมวดที่ 2 กำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ 
และตลำด 

ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ที่ ถู ก จั ด เ ก็ บ มี
ปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำมำ
วิ เครำะห์ปรับปรุ งควำมพึง
พอใจของลูกค้ำได้ 

- ออกแบบฟอร์มกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- ก ำหนดลูกค้ำกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
ประเมิน 
- วิธีกำรสอบถำม 
- กำรประเมินผล / แก้ไขปรับปรุง 

- มีแบบฟอร์มกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- ผลลัพธ์ของกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- กำรน ำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข
ปรับปรุง 
(คะแนน 5) 
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จัดท ำผัง Layout พ้ืนที่กำรจัดเก็บสินค้ำ 

 

 
 

ออกแบบฟอร์มส ำรวจประเมินผลควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
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ตำรำงแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกิจกรรมยกระดับมำตรฐำนฯ 
แผนปฏิบัติกำร เดือน ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำนของ
ธุรกิจฯ และกำร
ติดต่อสื่อสำร 

ทรัพยำกรที่
ใช้ 

กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนฯ มิ.ย. ก.ค. 

หมวดที่ กิจกรรม 
สัปดำห์ที่ 

1 - 2 
สัปดำห์ที่ 

3 - 4 
สัปดำห์ที่ 

1 - 2 
สัปดำห์ที่ 

3 - 4 
หมวดที่ 6 
กำรจัดกำร
ร้ำนค้ำ และ
กำรจัดวำง

สินค้ำ 

กิ จกรรม  : กำรจั ดพื้ นที่
คลังสินค้ำ 

      

1. วำงแผนกำรจัดพื้นที่
คลังสินค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 

2. ส ำรวจ และก ำหนดพื้นที่
ในคลังสินค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 

3. ก ำหนดประเภท และ
ชนิดสินค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 

4. ออกแบบพื้นที่ (Layout) 
และต ำแหน่งกำรจัดวำง
สิน ค้ำ ในแต่ละประเภท 
และชนิดสินค้ำ 

    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- กระดำษ 
- ปำกกำ 
- ตลับเมตร 

5. คัดแยกสินค้ำที่ต้องกำร
ออกจัดเก็บ และไม่ต้องกำร
จัดเก็บในพื้นที่ ที่ก ำหนด
ออกจำกกัน และท ำควำม
สะอำดพื้นที่จัดเก็บ 

    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- แรงงำน 
-  อุปกรณ์ท ำ
ควำมสะอำด 

6. ใช้กระดำษกำวแทนกำร
ขีดสีตี เส้นในกำรก ำหนด
พื้นที่กำรจัดเก็บสินค้ำในแต่
ละประเภท และชนิดสินค้ำ 

    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- กระดำษกำว 

7.  ว ำ งสิน ค้ ำที่ ต้ อ งก ำร
จัดเก็บตำมประเภท และ
ชนิดสินค้ำ รวมถึงพิจำรณำ
ถึงกำรเคลื่อนไหวเร็ว และ
ช้ ำ ข อ ง สิ น ค้ ำ ไ ว้ ต ำ ม
ต ำแหน่งที่ต้องกำร 

    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- แรงงำน 
 

8. ท ำป้ำยชี้บ่งสินค้ำ 
    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- กระดำษท ำ
ป้ำยชี้บ่ง 

9. น ำสินค้ำที่หมดอำยุออก
จำกคลัง และสินค้ำที่ ใกล้
หมดอำยุ จัดท ำโปรโมชั่น 
เพื่อระบำยสินค้ำออก 

    

ผู้แทน 
ผู้ประกอบกำร 

- แรงงำน 

10. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
พื้นที่จัดเก็บ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 
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แผนปฏิบัติกำร เดือน ผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนของ
ธุรกิจฯ และกำร
ติดต่อสื่อสำร 

ทรัพยำกรที่
ใช้ 

กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนฯ มิ.ย. ก.ค. 

หมวดที่ กิจกรรม 
สัปดำห์ที่ 

1 - 2 
สัปดำห์ที่ 

3 - 4 
สัปดำห์ที่ 

1 - 2 
สัปดำห์ที่ 

3 - 4 
หมวดที่ 2 
กำรมุ่งเน้น
ลูกค้ำ และ

ตลำด 

กิ จ ก ร รม  : ก ำ รส ำ ร ว จ
ประเมินผลควำมพึงพอใจ
ลูกค้ำ 

      

1. ออกแบบฟอร์มส ำรวจ
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 

2.  ก ำหนดจ ำนวนแบบ
ส ำรวจ และจัดพิมพ์แบบ
ส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 

- เครื่องพิมพ์ 
- กระดำษ A4 

3. ด ำเนินกำรส ำรวจตำม
แบบฟอร์มควำมพึงพอใจ
ลูกค้ำ 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 

4.  รวบรวมแบบส ำรวจ
วิเครำะห์ และประเมินผล 

    
ผู้แทน 

ผู้ประกอบกำร 
- 
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ขั้นตอนที่ 4 : กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติกำรด ำเนินกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
 เพ่ือให้กำรยกระดับมำตรฐำนฯ เกิดควำมสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อธุรกิจที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ที่ปรึกษำ / ผู้เชี่ยวชำญ จะติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับตำมแผนปฏิบัติกำร และนัดหมำยเข้ำตรวจ
ประเมินและให้ค ำแนะน ำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
รำยละเอียดแนวทำงกำรตรวจประเมิน และกำรให้ค ำแนะน ำ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรม 
Plan 1. แจ้งนัดหมำยวัน / เวลำ / ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงำนท่ีจะถูกตรวจ  

2. วำงแผนกำรตรวจ โดย 
    • เตรียมศึกษำหน่วยงำน และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง และเวลำที่จะใช้ในกำรตรวจประเมินให้
สัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้สำระของกำรตรวจประเมินครบถ้วน 
    • เอกสำร บันทึก / ข้อมูลที่จะขอดูเป็นหลักฐำนกำรพิสูจน์ยืนยันว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรใน
เรื่องนั้นๆ จริง 

 
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม 

Do เปิดประชุม (Opening Meeting) 
แจ้งวัตถุประสงค์ที่มำ และยืนยันโปรแกรม ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 
ด ำเนินกำรตรวจประเมินพื้นที่ ตำมแผนกำรตรวจที่ก ำหนดไว้ในหั วข้อที่ 2 โดยใช้เทคนิค กำร
สัมภำษณ์, กำรสังเกต, กำรขอดูเอกสำรหลักฐำน ทั้งหลักฐำนที่เป็นเอกสำร หรือค ำบอกกล่ำวที่
น่ำเชื่อถือ รวมทั้งพยำนบุคคล 
ปิดกำรประชุม (Closing Meeting) 
เมื่อด ำเนินกำรตรวจประเมินแล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ก่อนออกจำกพื้นที่ สรุปผลกำรตรวจ
ประเมิน แจ้งแก่หน่วยงำนผู้ถูกตรวจ 

 
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรม 

Check หลังกำรตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมิน สรุปผลกำรตรวจสิ่งที่พบ น ำหำรือกับทำงผู้บริหำรธุรกิจ เพื่อรับทรำบ และ
ยืนยันผลกำรตรวจประเมิน 

 
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรม 

Adjust กำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง 
ผู้บริหำรองค์กร พิจำรณำทบทวนข้อมูลที่ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เช่ียวชำญน ำเสนอ และพิจำรณำ
ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำระบบฯ หรือวำงแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมค ำแนะน ำของ
ที่ปรึกษำ หรือผู้เช่ียวชำญต่อไป 



 
 

 

45 

 

หัวข้อในกำรพัฒนำ  1. หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ   
     2. หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด  
 
ตำรำงกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนปฏิบัติกำร 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที ่6 กำร
จัดกำรร้ำนค้ำ 
และกำรจัดวำง

สินค้ำ 

พื้นที่จัดเก็บสินค้ำไม่ได้ก ำหนด
ประ เภท  และชนิ ดสินค้ ำที่
ชัดเจน, กำรจัดเก็บสินค้ำยัง
ขำดระเบียบวินัย, สินค้ำแต่ละ
ประเภทปะปนกัน, มีของช ำรุด
เสียหำย และหมดอำยุอยู่ ใน
คลังสินค้ำ 

- ก ำหนดพื้นที่ในกำรจัดคลังสินค้ำ 
- ก ำหนดประเภทสินค้ำ 
- ออกแบบ Layout 
- ป้ำยช้ีบ่ง 
- ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

- สินค้ำถูกจัดเก็บตำมประเภท
และชนิดสินค้ำท่ีก ำหนดไว้ 
- มีป้ำยช้ีบ่งสินค้ำเฉพำะสินค้ำ
หมวดแพคเกจจิ้งเท่ำนั้น 
- พื้นที่ทำงเดินสะดวกต่อค้นหำ 
และกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ 
- แสงสว่ำงเพียงพอ 
(4 คะแนน) 

หมวดที่ 2 กำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ 
และตลำด 

ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ที่ ถู ก จั ด เ ก็ บ มี
ปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำมำ
วิ เครำะห์ปรับปรุ งควำมพึง
พอใจของลูกค้ำได้ 

- ออกแบบฟอร์มกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- ก ำหนดลูกค้ำกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
ประเมิน 
- วิธีกำรสอบถำม 
- กำรประเมินผล / แก้ไขปรับปรุง 

- มีแบบฟอร์มกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- ผลลัพธ์ของกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
- กำรน ำข้อมูลที่ ได้ ไปแก้ ไข
ปรับปรุง 
(4 คะแนน) 
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ผลกำรประเมินเฉพำะหมวดที่ได้รับกำรพัฒนำ ฯ  

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับคะแนน 

ก่อนร่วมกจิกรรม หลังร่วมกิจกรรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดที่ 6  กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ           

 6.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร 1.8        4.0  

คะแนนเฉลี่ย 1.80 4.00 

 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับคะแนน 

ก่อนร่วมกจิกรรม หลังร่วมกิจกรรม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด           

 2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด 1.3        4.0  
 2.2 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 1.5        4.0  

คะแนนเฉลี่ย 1.40 4.00 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 
  • หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ  
   คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจำกเดิม 1.80 เพิ่มเป็น 4.00 
 • หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 
  คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจำกเดิม 1.40 เพิ่มเป็น 4.00 
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สรุปผลโดยรวมจำกที่ได้ด ำเนินกิจกรรมให้กำรปรึกษำแนะน ำ  

หมวดที ่ หัวข้อกิจกรรม ปัญหำท่ีพบก่อนให้ค ำปรึกษำ ผลจำกกำรด ำเนินกจิกรรมให้ค ำปรึกษำ 

หมวดที่ 6 กำร
จัดกำรร้ำนค้ำ และ
กำรจัดวำงสินค้ำ 

กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำร
จัดวำงสินค้ำ 

พื้ นที่ จั ด เ ก็ บสิ นค้ ำ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนด
ประเภท และชนิดสินค้ำที่ ชัดเจน, 
กำรจัดเก็บสินค้ำยังขำดระเบียบวินัย, 
สินค้ำแต่ละประเภทปะปนกัน, มีของ
ช ำรุดเสียหำย และหมดอำยุอยู่ ใน
คลังสินค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกำรได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อใช้ในกำรจัดระเบียบพื้นที่คลังสินค้ำตำมค ำแนะน ำ
ของทีมท่ีปรึกษำ ดังนี ้
1. ส ำรวจ และก ำหนดพื้นที่ประเภท และชนิดสินค้ำที่ต้องกำรจัดระเบียบหมวดหมู่สินค้ำ ได้แก่ สินค้ำ
แพคเกจจิ้ง, แก้วน้ ำ, ถุงพลำสติก, เครื่องครัว, เครื่องปรุงรส, แป้ง, น้ ำมันพืช และเครื่องดื่มต่ำงๆ 
2. ออกแบบพื้นที่ (Layout) และต ำแหน่งกำรจัดวำงสินค้ำในแต่ละประเภทและชนิดสินค้ำ 
3. ประชุมทีมงำน และผู้รับผิดชอบ คัดแยกสินค้ำที่ต้องกำรออกจัดเก็บ และไม่ต้องกำรจัดเก็บในพ้ืนที่ที่
ก ำหนดออกจำกกัน และท ำควำมสะอำดพื้นท่ีจัดเก็บ 
4. วำงสินค้ำที่ต้องกำรจัดเก็บตำมประเภท และชนิดสินค้ำ รวมถึงพิจำรณำถึงกำรเคลื่อนไหวเร็ว และช้ำ
ของสินค้ำไว้ตำมต ำแหน่งที่ต้องกำร 
5. ติดป้ำยช้ีบ่งสินค้ำ 
6. น ำสินค้ำท่ีหมดอำยุ และช ำรุดเสียหำยออกจำกคลังสินค้ำ 
7. ก ำหนดให้พนักงำนรับผิดชอบพื้นที่ไม่ให้มีสินค้ำที่ไม่ตรงตำมป้ำยช้ีบ่ง และกำรจัดเก็บสินค้ำที่ไม่ตรง
ตำม Location ที่ก ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สินค้ำของกิจกำร ได้แก่ แพคเกจจิ้ง, แก้วน้ ำ, ถุงพลำสติก, เครื่องครัว, เครื่องปรุงรส, แป้ง, น้ ำมันพืช, 
นมข้นหวำน, ขนม และเครื่องดื่มต่ำงๆ ถูกจัดแบ่งตำมชนิด และขนำดในพ้ืนท่ีจัดเก็บ 
2. ก ำหนดควำมสูง จ ำนวนช้ันที่สำมำรถจัดวำงได้ในแต่ละประเภทสินค้ำที่สำมำรถจัดวำงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อสินค้ำและผู้ปฏิบัติงำน 
3. ก ำหนดพื้นท่ีช่องทำงกำรเข้ำ - ออกสินค้ำ และผู้ปฏิบัติงำนชัดเจน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงำน 
4. สินค้ำถูกจัดเก็บตำมป้ำยช้ีบ่ง และ Location ที่ก ำหนดใน Layout พื้นที่คลังสินค้ำ (ป้ำยช้ีบ่ง ยังติด
ไม่ครบทุกสินค้ำ) 
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สรุปผลโดยรวมจำกที่ได้ด ำเนินกิจกรรมให้กำรปรึกษำแนะน ำ (ต่อ) 
หมวดที่ หัวข้อกิจกรรม ปัญหำที่พบก่อนให้ค ำปรึกษำ ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมให้ค ำปรึกษำ 

หมวดที่ 6 กำร
จัดกำรร้ำนค้ำ และ
กำรจัดวำงสินค้ำ 

(ต่อ) 

  5. พ้ืนท่ีอับแสง แนะน ำให้ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มควำมสว่ำงในคลังสินค้ำ 
6. พบสินค้ำที่หมดอำยุ และของช ำรุดเสียหำยระหว่ำงกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ 
กำรแก้ไข - เครมสินค้ำหมดอำยุคืนกับ Supplier คิดเป็นมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บำท (ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร) 
7. ผู้ประกอบกำรเห็นถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ รวมถึงรูปแบบ และแนวทำงใน
กำรจัดคลังสินค้ำ 

หมวดที่ 2 กำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ และ

ตลำด 
 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และ
กำรตลำด 

ข้อมูลลูกค้ำที่ถูกจัดเก็บมีปริมำณน้อย 
ไม่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปรับปรุง
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้ 

ด ำเนินกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรออกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำร
ด ำเนินกำร มีดังน้ี 
1. ผู้ประกอบกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรจัดท ำ วิธีกำร
ส ำรวจ และกำรประเมินผล 
2. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรท ำงำนของกิจกำรได้ 
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รูปภำพกำรตรวจประเมินกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ 
 

      
 

รูปภำพกำรจัดคลังสินค้ำประเภทแพคเกจจิ้ง (ถุงพลำสติกตำม Size ต่ำงๆ) 

 

      
 

      
 

รูปภำพแสดงกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ 
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รูปภำพกำรติดป้ำยชี้บ่งสินค้ำ 

 

 
 

รูปภำพใบเครมสินค้ำ 
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รูปภำพสินค้ำหมดอำยุพบระหว่ำงกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ 
 
ควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน 
  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมกำรแนะน ำของทีมท่ีปรึกษำ มีกำรจัดระเบียบคลังสินค้ำใหม่ทุกหมวดสินค้ำ 
ของกิจกำรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท ำให้สินค้ำถูกจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่แยกตำมประเภท และชนิดของสินค้ำ
ถูกต้องตำม Location ที่ก ำหนด (ขำดเพียงติดป้ำยชี้บ่งสินค้ำที่ยังไม่เรียบร้อยทุกหมวดสินค้ำ) พร้อมกับ
ก ำหนดผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ชัดเจน ในอนำคตแนะน ำให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรเข้ำก่อน - ออกก่อน
ของสินค้ำ และกำรจัดท ำสต๊อคที่ถูกต้อง เพ่ือลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ตำมวิธีที่ทีมที่ปรึกษำได้
อบรมให้ควำมรู้ และแนะน ำ นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ทีลู่กค้ำแนะน ำ เพ่ือเพ่ิมยอดขำยให้กับกิจกำรต่อไป 
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บทที่ 4 
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

แยกตำมหมวด 
 

  ในส่วนของบทที่ 4 นี้ เป็นกำรน ำเสนอตัวอย่ำงกำรระบุปัญหำในกำรควบคุมบริหำรจัดกำร แนว
ทำงกำรแก้ปัญหำในทำงปฏิบัติ และกำรก ำหนดตัวชี้วัด / ระดับคะแนน เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ต่อไป 
 
หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่มและกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 1 
ภำวะผู้น ำ กำร
รวมกลุ่ม และ
กำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ ์

1. กิจกำรไม่มีกำรก ำหนดทิศทำงของ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
ทิศทำง และก ำหนดภำรกิจ และพันธกิจ
ขององค์กรร่วมกัน   
2. ขำดกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  กำร
ตั้งเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน  
3. กิจกำรไม่มีโครงสร้ำงองค์กร เป็น
เพียงกำรท ำงำนตำมควำมถนัด และ
ควำมรับผิดชอบ และมีปัญหำกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กร 
4. กิจกำรไม่มีกำรก ำหนด KPI รวม และ 
KPI แต่ละฝ่ำย เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย
และกระตุ้น KPI ร่วมกันอย่ำงมีส่วนร่วม  

1. ถอด DNA ของกิจกำร เพื่อก ำหนด
เป้ำหมำย และทิศทำงของกิจกำร 
2. กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
3.  ผลกำรวิ เครำะห์  3C (Company, 
Competitor, Consumer) 
4. จัดท ำโครงสร้ำงองค์กรของกิจกำร
ร่วมกัน และมีกำรจัดประชุมฝ่ำยบริหำร
ทุกเดือน และมีกำรประชุมแผนกทุก
เดือน เพื่อรับทรำบปัญหำพัฒนำแนวทำง
ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น  แ ล ะ ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์มำกยิ่งขึ้น 
5. กำรวิเครำะห์ สินค้ำ Top 5, Top 10 
เพื่อวำงกลยุทธ์ Full Strategy  
6. กำรก ำหนด KPI รวมและ KPI แต่ละ
ฝ่ำย เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย และกระตุ้น 
KPI ร่วมกันอย่ำงมีส่วนร่วมมีเหตุมีผล
และทุกฝ่ำยรับรู้ร่วมกัน 

1.  น ำ  DNA ของกิ จ กำรมำก ำหนด
แนวทำงก ำหนดเป้ำหมำย และทิศทำง
ของกิจกำร  
2. กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis  
3.  ผลกำรวิ เครำะห์  3C (Company, 
Competitor, Consumer) 
4. จัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์ของกิจกำร  
5. จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร และมีกำร
ก ำหนดแผนกำรประชุมฝ่ำยบริหำรทุก
เดือน และกำรประชุมแผนกทุกเดือน 
6. ก ำหนด KPI รวมและ KPI แต่ละฝ่ำย 
เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย และกระตุ้น KPI 
ร่วมกันอย่ำงมีส่วนร่วมมีเหตุมีผล และ
ทุกฝ่ำยรับรู้ร่วมกัน 

 
หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 2 กำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ
และตลำด 

กิจกำรไม่มีระบบสื่อสำรกำรตลำด เพื่อ
สร้ำงควำมผูกพันธ์กับลูกค้ำ หรือกำรใช้
ระบบสมำชิกให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
สร้ำงยอดขำยได้อย่ำงเหมำะสม 

คัดรำยชื่อลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรรำย
ย่อยที่เป็นสมำชิก เพื่อติดต่อให้ลูกค้ำ
กลุ่มดังกล่ำวเข้ำร่วมเป็นสมำชิก Line@ 
ของบริษัทฯ เพื่อส่งรำยกำร Promotion 
ต่ำงๆ ให้ทรำบ  

เพิ่ มผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้ เป็น
สมำชิกใน Line@ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จำกเดิม เป็นร้อยละ 50 
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หมวดที่ 3 สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 3 
สำรสนเทศ 
และกำร
วิเครำะห ์

กิจกำรใช้ระบบซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำร
ภำยในได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ 

ผู้ประกอบกำรแสดงกำรท ำงำนต่ำงๆ กับ
ระ บบ ซอ ฟต์ แ ว ร์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว  แ ล ะ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ระบบซอฟต์แวร์ 
กำรบริหำรกำรจัดกำร โดยหำรือร่วมกับ
ที่ปรึกษำ หรือผู้ เชี่ยวชำญด้ำนระบบ
สำรสนเทศ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ใ ช้ ง ำ น ร ะ บ บ ซ อ ฟ แ ว ร์ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยที่ปรึกษำจะ
วิเครำะห์ และให้ค ำแนะน ำต่อไป 

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ จำกระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
แล้ว 

 
หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 4 กำร
มุ่งเน้น

ทรัพยำกร
บุคคล 

จ ำนวนพนักงำนมีอัตรำกำรเข้ำออก
ห มุ น เ วี ย น ถี่  ซ่ึ ง เ ป็ น ผ ล ม ำ จ ำ ก
ผู้ประกอบกำรไม่ทรำบถึงทัศนคติ และ
ควำมพึ งพอใจของพนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำน 

ที่ปรึกษำ และผู้ประกอบกำร เห็นชอบ
ในกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
พนักงำน และท ำกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจพนักงำน เพื่อน ำมำพิจำรณำ
ปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ , คุณภำพ
ชีวิต และสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน และเง่ือนไขในกำรรักษำ
พนักงำน 

มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำน และ
น ำผลส ำรวจมำพิจำรณำปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำร 

 
หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 5  
กำรจัดกำร

กระบวนกำร
ทำงธุรกิจ และ 

โลจิสติกส ์

กิจกำรประสบปัญหำกำรตอบสนองกำร
จัดซ้ือสินค้ำที่ถูกจ ำหน่ำยจำกหน้ำร้ำน 
เนื่องจำกไม่สำมำรถท ำกำรจัดซ้ือสินค้ำ
ได้ ใ น เว ลำที่ เหม ำะสม  หรื อ อย่ ำ ง
ทันท่วงที 

1. ท ำกำรเคลียร์สินค้ำที่ไม่ได้ขำย หรือ
สั่งซ้ือแล้วออกจำกระบบ / โปรแกรม
กำรจัดกำรสินค้ำ 
2. หำข้อมูล Lead Time ในกระบวนกำร
สั่ งจำกคลังสินค้ำ เพื่อประมำณกำร
กลับไปยังจ ำนวนสินค้ำที่ควรเหลืออยู่ใน
ร้ำน  
3. ใช้รำยงำนควำมถี่ในกำรสั่งสินค้ำจำก
ร้ำนค้ำมำที่คลังสินค้ำ ซ่ึงคลังสินค้ำไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจัดส่งให้ได้มำเลือก
เป็นตัวสินค้ำ เพื่อท ำกำรทดสอบ ดูแล
กำรส่งสินค้ำให้ทันท่วงที 

ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกกำรเข้ำ
ให้ค ำปรึกษำ ธุรกิจจะต้องท ำให้รำยกำร
สินค้ำที่สั่งแล้วไม่สำมำรถจัดส่งได้ (ไม่
ต้องสั่ ง ซ้ ำ )  เทียบกับเดือนที่ผ่ ำนมำ 
จะต้องมีรำยกำรสินค้ำสั่งซ้ ำลดลง ร้อย
ละ 80 
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หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำและกำรจัดวำงสินค้ำ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 6  กำร
จัดกำรร้ำนค้ำ
และกำรจัด
วำงสินค้ำ 

พื้นที่คลังสินค้ำมีจ ำกัด ไม่มีระเบียบใน
กำรจัดเก็บ และไม่สะดวกต่อกำรท ำงำน 

1. ก ำหนดพื้นที่ในกำรจัดคลังสินค้ำ 
2. ก ำหนดประเภทสินค้ำ  
3. ออกแบบ Layout 
4. ขีดสี - ตีเส้น / ป้ำยชี้บ่ง 
5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

1. สินค้ำถูกจัดเก็บตำมตำมประเภทและ
ชนิดสินค้ำที่ก ำหนดไว้ 
2. มีป้ำยชี้บ่งสินค้ำ 
3. พื้นที่ทำงเดินสะดวกต่อกำรค้นหำ 
และกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ 
(ระดับคะแนน 5) 

 
หมวดที่ 7 กำรอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 7 กำร
อนำมัยและ

ควำม
ปลอดภัยใน

สถำน
ประกอบกำร
ค้ำส่งค้ำปลีก 

1. กิจกำรไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ชัดเจนเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนที่
ท ำงำน 
2. กิจกำรไม่มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรื่อง
ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน 

1. จัดตั้งหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนควำม
ปลอดภัย ประกอบด้วยทีมช่ำง และทีม
ฝ่ำยธุรกำร ด้ำนบริหำรควำมปลอดภัย 
2. ท ำกำรประเมินสถำนที่ท ำงำน โดยที่
ปรึกษำน ำเดินประเมิน ถ่ำยรูป และ
จัดท ำแผนกำรปรับปรุง 

1 .  ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่
รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย เพิ่ม
ระดับคะแนนด้ำนนี้เป็น 4 จำกเดิมระดับ
คะแนนที่ 2.5 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนประเมินสถำนที่
ท ำงำน เพิ่มระดับคะแนนเป็น 3 จำก
ระดับคะแนนเดิม 2.3 

 
หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 

หมวดที ่
ปัญหำในกำรควบคุมบริหำร

จัดกำร 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำง

ปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด / ระดับคะแนน 

หมวดที่ 8 
ผลลัพธ์ทำง

ธุรกิจ 
 

กิจกำรขำดกำรท ำกำรประเมินตัวชี้วัด
ด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และกำร
ขยำยตลำด 

จัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำที่เป็นประเภทร้ำนค้ำจำกกำรใช้
บริกำร, ท ำกำรส ำรวจ โดยให้พนักงำน
ขำยท ำกำรบันทึกเป็นรำยๆ ตำมรำยชื่อ
ร้ำนค้ำ 
 

ท ำกำรส ำรวจควมพึงพอใจของลูกค้ำที่
เป็นประเภทร้ำนค้ำ จำกกำรใช้บริกำร
ของร้ำนค้ำ และมีกำรน ำข้อมูลที่ได้มำ
ศึกษำแล้วท ำกำรวิเครำะห์ เพื่อหำแนว
ทำงกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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แนวทำงกำรให้คะแนน ระดับคะแนน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก  
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมวดที ่1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีกำรบริหำรแบบวันต่อวัน, มีจุดอ่อนมำก, อ่อนไหวต่อกำรคุกคำมของธุรกิจสมัยใหม่, 

มีควำมเสี่ยงสูง และธุรกิจควรมีกำรปรับตัว และพัฒนำโดยด่วน เพื่อใหม้ีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของ
ธุรกิจ และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนขำดกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร, ขำดกำรก ำหนดตัวช้ีวัด, ขำดกำรเช่ือมโยงธุรกิจ, ขำด
กำรจัดท ำแผนธุรกิจ, ขำดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง, ขำดกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ, ขำดกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร, ขำดกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร และขำดกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรในองค์กรแสวงหำควำมรู้อย่ำงเหมำะสม 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร, ควรมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด, ควรมีกำรเช่ือมโยงธุรกิจ, 
ควรมีกำรจัดท ำแผนธุรกิจ, ควรมีก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง, ควรมีกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ, ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร, ควรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร และ
ควรสนับสนุนให้บุคลำกรในองค์กรแสวงหำควำมรู้อย่ำงเหมำะสม 

 
หมวดที ่1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรบริหำรที่ดี , มีจุดแข็ง, มีศักยภำพกำรแข่งขัน, มีกำรปรับตัวสูง และมีกำร

พัฒนำบ้ำงในบำงหัวข้อ ส่งผลใหม้ีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของธุรกิจ และสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร, มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด, มีกำรเช่ือมโยงธุรกิจ, มีกำรจัดท ำ

แผนธุรกิจ, มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง, มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ, มีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร, มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร และมีกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรในองค์กรแสวงหำควำมรู้อย่ำงเหมำะสม และต้องกำรควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำสู่
ระดับที่สูงขึ้น 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนมีกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร, มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด, มีกำรเช่ือมโยงธุรกิจ, มีกำรจัดท ำ
แผนธุรกิจ, มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง, มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจ, มีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร, มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร และมีกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรในองค์กรแสวงหำควำมรู้อย่ำงเหมำะสม และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำน แผนกลยุทธ์ และ
กำรรวมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อก้ำวสู่ระดับมำตรฐำนที่สูงขึ้นของกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรับกับ
กำรแข่งขัน และกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
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หมวดที ่1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรบริหำรที่ดี ในระดับ Good Practice, มีจุดแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจ ,  

มีศักยภำพกำรแข่งขันสูง, มีกำรปรับตัวสูง และมีกำรพัฒนำตำมแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้มีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันสูง และพร้อมช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเดียวกันในรูปแบบของกำรรวมกลุ่ม (Cluster) 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร, มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด, มีกำรเช่ือมโยงธุรกิจ, มีกำรจัดท ำ
แผนธุรกิจ, มีก ำหนดแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีทิศทำง, มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจ, มีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำร, มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร และมีกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรในองค์กรแสวงหำควำมรู้อย่ำงเหมำะสม เพื่อควำมเข้มแข็งของธุรกิจ เพิ่มศักยภำพในกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีระดับของกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับมำตรฐำนสูง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรรักษำระดับของกำรบริหำรจัดกำรให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสูง เพื่อให้พร้อมรับกับกำร
แข่งขัน และกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในบริบทของโลกธุรกิจไร้พรมแดน 

 
หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 
หมวดที ่2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีกำรบริหำรด้ำนลูกค้ำ และตลำดแบบวันต่อวัน, มีจุดอ่อนมำก, เสี่ยงต่อกำรคุกคำมของ

ธุรกิจสมัยใหม่, มีควำมเสี่ยงสูง และกิจกำรควรมีกำรปรับตัว และพัฒนำด้ำนกำรเช่ือมโยงลูกค้ำ และ
ตลำดโดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของธุรกิจ และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่มีกำรก ำหนดรำยละเอียดของลูกค้ำ , ไม่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำรน ำไปวิเครำะห์พฤติกรรมกำรจ ำหน่ำย และกำร
บริโภค, ไม่มีระบบกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรของร้ำนค้ำ , ไม่มีกระบวนกำร
กำรรับฟัง และกำรเรียนรู้จำกกลุ่มลูกค้ำหลักในกำรพัฒนำระบบ รวมทั้งกำรรับข้อเสนอแนะของลูกค้ำ 
และไม่มีกำรสร้ำงช่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำร ข้อเสนอแนะทำงธุรกิจมำยังร้ำนค้ำได้
โดยสะดวก 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดของลูกค้ำ, ควรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ รวมถึงกำร
จ ำแนกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำรน ำไปวิเครำะห์พฤติกรรมกำรจ ำหน่ำย และกำรบริโภค, ควรมีกำร
จัดท ำระบบกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรของร้ำนค้ำ, ควรมีกระบวนกำรกำรรับ
ฟัง และกำรเรียนรู้จำกกลุ่มลูกค้ำหลักในกำรพัฒนำระบบ รวมทั้งกำรรับข้อเสนอแนะของลูกค้ำ และ
ควรมีกำรสร้ำงช่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำร ข้อเสนอแนะทำงธุรกิจมำยังร้ำนค้ำได้
โดยสะดวก 
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หมวดที ่2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีกำรบริหำรด้ำนลูกค้ำ และตลำดอยู่บ้ำง, ขำดควำมต่อเนื่อง และขำดกำรปรับระบบกำร

บริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับกำรแข่งขัน, มีจุดอ่อน, มีควำมเสี่ยงต่อกำรคุกคำมของธุรกิจสมัยใหม่, 
กิจกำรควรมีกำรปรับตัว และพัฒนำด้ำนกำรเช่ือมโยงลูกค้ำ และตลำด สร้ำงควำมเข้มแข็ง เพื่อให้
แข่งขันได้ 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรก ำหนดรำยละเอียดของลูกค้ำบำงส่วน, มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ แต่ไม่ได้
ด ำเนินกำรจัดจ ำแนกข้อมูล, ขำดกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของลูกค้ำ กำรจัดจ ำหน่ำย และกำรบริโภค, 
ขำดระบบกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรของร้ำนค้ำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ , 
มีกระบวนกำรกำรรับฟัง และข้อร้องเรียนจำกกลุ่มลูกค้ำหลัก เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำร 
แต่ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร และมีกำรปรับตัวได้ช้ำ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดของลูกค้ำ, ควรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ, ควรมีกำร
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลของลูกค้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้ำ กำรจ ำหน่ำย และกำรบริโภค, ควรมีกำรจัดท ำระบบกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกิจกำรของร้ำนค้ำ, ควรมีกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรรับฟัง และกำรเรียนรู้จำกกลุ่มลูกค้ำหลัก 
เพื่อกำรพัฒนำระบบภำยใน รวมทั้งกำรรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้ำ และควรมีกำรสร้ำงช่องทำงให้
ลูกค้ำสำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำร ข้อเสนอแนะทำงธุรกิจมำยังร้ำนค้ำได้โดยสะดวก เพื่อให้เกิดควำม
ต่อเนื่องของกำรพัฒนำ 

 
หมวดที ่2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีกำรบริหำรด้ำนลูกค้ำ และตลำดอย่ำงสม่ ำเสมอ, มีควำมต่อเนื่อง จริงจัง และมีกำร

ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับกำรแข่งขัน, มีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเช่ือมโยง
ลูกค้ำ และตลำด และสร้ำงควำมเข้มแข็ง เพื่อให้แข่งขันได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรก ำหนดรำยละเอียดของลูกค้ำอย่ำงดีเยี่ยม, มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ, มีกำรจัด
จ ำแนกข้อมูล พร้อมระบบกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของลูกค้ำ กำรจัดจ ำหน่ำย และกำรบริโภค, มีระบบ
กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรของร้ำนค้ำอย่ำ งเต็มประสิทธิภำพ และมี
กระบวนกำรกำรรับฟัง และข้อร้องเรียนจำกกลุ่มลูกค้ำหลัก เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรรักษำระบบบริหำรด้ำนลูกค้ำ และตลำดให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสูงให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูกค้ำ, กำรจ ำหน่ำย และกำรบริโภค น ำกระบวนกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็น และกำร
เรียนรู้จำกกลุ่มลูกค้ำหลัก เพื่อกำรพัฒนำกำรตอบสนองอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องของ
กำรพัฒนำ 
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หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
หมวดที ่3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนไม่มีกำรบริหำรด้ำนสำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูล , มีจุดอ่อนมำก, เสี่ยงต่อกำร

คุกคำมของธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำร
วิเครำะห์ข้อมูลโดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่มีกระบวนกำรรวบรวมข้อมูล และสำรสนเทศ, ขำดกำรคัดสรร และกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบมำใช้ในกิจกำรร้ำนค้ำ, ไม่มีกำรน ำข้อมูล และสำรสนเทศไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ, ไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน, ขำดกระบวนกำรสื่อสำร, ไม่มีกระบวนกำรในกำรค้นหำ
ข้อมูล และสำรสนเทศที่มีควำมครบถ้วน ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือถือได้ รวมถึงผลกำร
วิเครำะห์ที่จะน ำไปใช้ เพื่อกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนค้ำในอนำคต และไม่มีกำรจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ และประมวลผลในข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงำน ผู้ส่งมอบ คู่
ค้ำ และลูกค้ำ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรรวบรวมข้อมูล และสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ, ควรมีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ประสำนควำมร่วมมือกับคู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทำงธุรกิจ, ควรมีกำรน ำข้อมูล 
และสำรสนเทศไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ, ควรมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศที่มีควำม
ครบถ้วน ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือถือได้ และควรมีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ 
และประมวลผลในข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงำน ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำ และลูกค้ำ 

 
หมวดที ่3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีกำรบริหำรด้ำนสำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลอยู่บำงส่วน, มีจุดอ่อนบำงส่วน, 

มีควำมเสี่ยงต่อกำรคุกคำมของธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกระบวนกำรรวบรวมข้อมูล และสำรสนเทศ แต่ยังคงขำดกำรคัดสรร และกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบมำใช้ในกิจกำรร้ำนค้ำ, มีกำรน ำข้อมูล และสำรสนเทศไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจบำงส่วน, ไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน, ไม่มีระบบในกำรค้นหำข้อมูล และสำรสนเทศที่
มีควำมครบถ้วน ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ รวมถึงขำดผลกำรวิเครำะห์ที่จะน ำไปใช้ เพื่อ
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนค้ำในอนำคต, มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ และ
ประมวลผลในข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงำน ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำ และลูกค้ำบำงส่วน แต่ขำด
ควำมสมบูรณ์ และไม่เป็นระบบ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรรวบรวมข้อมูล และสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ, ควรมีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ประสำนควำมร่วมมือกับคู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทำงธุรกิจ, ควรมีกำรน ำข้อมูล 
และสำรสนเทศไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศที่มีควำมครบถ้วน 
ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือถือได้  และควรมีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ และ
ประมวลผลในข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงำน ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำ และลูกค้ำอย่ำงสมบูรณ์ และ
เป็นระบบ 
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หมวดที ่3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีกำรบริหำรด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ, มีควำม

ต่อเนื่อง จริงจัง และมีกำรปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงมีระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ และ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรแข่งขัน, มีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนสำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ภำยในอย่ำงเข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ และมีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่เวทีกำรแข่งขันในเวทีระดับสำกล 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงดีเยี่ยม, มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับธุรกิจ, มีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ประสำนควำม
ร่วมมือกับคู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทำงธุรกิจ, พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศท่ีมีควำมครบถ้วน 
ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือถือได้ และจัดท ำระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ และประมวลผลใน
ข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของพนักงำน ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำ และลูกค้ำ อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกจิของท่ำนอยู่ในมำตรฐำนสูง มีระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรส ำรอง
ข้อมูล รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงดีเยี่ยม ควรรักษำระดับมำตรฐำน และมีควำม
ต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

 
หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
หมวดที ่4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนไม่มีกำรส่งเสริม และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล, มีจุดอ่อนด้ำนบุคลำกรอย่ำงมำก, เสี่ยงต่อ

กำรไหลออกของพนักงำนไปสู่ธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่มีกำรจัดระบบบริหำรงำนบุคคล เพื่อสนองวัตถุประสงค์  ทั้งของลูกค้ำ และธุรกิจ
ร้ำนค้ำ, ไม่มีกำรจัดระบบงำนท่ีให้พนักงำนทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำนท่ีมีประสิทธิภำพ, 
ขำดกำรจัดระบบกำรสรรหำค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง, ไม่มีมำตรกำร และระบบในกำรสร้ำงขวัญ และก ำลังใจต่อพนักงำน, ไม่มีมำตรกำร และ
แผนงำนในกำรให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสำยงำน และขำดมำตรกำร และ
กระบวนกำรในกำรให้กำรศึกษำอบรมให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบกำร
บริหำรจัดกำร กำรปรับปรุงองค์กร และกำรตรวจประเมิน 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรจัดวำงผังองค์กร, ควรวำงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล, ควรก ำหนดสำยกำรบังคับ
บัญชำ, ควรสร้ำงกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพ, ควรก ำหนดผลตอบแทน สวัสดิกำรที่เป็นธรรม และควร
มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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หมวดที ่4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีกำรส่งเสริม และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลบำงส่วน, ขำดมำตรกำรในระบบบริหำรงำน

บุคคล, มีกำรไหลออกของพนักงำนไปสู่ธุรกิจใกล้เคียงบำงส่วน และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของธุรกิจ และสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้ต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดระบบบริหำรงำนบุคคล เพื่อสนองวัตถุประสงค์ ทั้งของลูกค้ำ และธุรกิจร้ำนค้ำ, 
มีกำรจัดระบบงำนที่ให้พนักงำนทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ , มีกำร
จัดระบบกำรสรรหำ, มีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจต่อพนักงำน และกำรสร้ำงเสริมให้พนักงำนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง, มีมำตรกำร และระบบในกำรคัดเลือก กำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และมีกำร
ก ำหนดมำตรกำร และแผนงำนในกำรให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสำยงำน แต่ยัง
ขำดมำตรกำร และกระบวนกำรในกำรให้กำรศึกษำอบรมให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรปรับปรุงองค์กร กำรตรวจประเมิน และควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินกำร 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรจัดวำงผังองค์กร, วำงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล, ก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ, 
สร้ำงกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพ โดยผู้บริหำรระดับสูง, มีกำรก ำหนดผลตอบแทน สวัสดิกำรที่เป็น
ธรรม และมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
หมวดที ่4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีแผนกำรส่งเสริม และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง, มีวัฒนธรรม

องค์กร, พนักงำนจงรักภักดีต่อองค์กร และมีกำรพัฒนำ ทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดระบบบริหำรงำนบุคคล เพื่อสนองวัตถุประสงค์ ทั้งของลูกค้ำ และธุรกิจร้ำนค้ำ, 

มีกำรจัดระบบงำนที่ให้พนักงำนทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ , มีกำร
จัดระบบกำรสรรหำ คัดเลือก กำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง, มีมำตรกำร และระบบในกำรสร้ำงขวัญ และก ำลังใจต่อพนักงำน, ก ำหนดแผนงำน
ในกำรให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับสำยงำน และส่งเสริมมำตรกำร และกระบวนกำร
ในกำรให้กำรศึกษำอบรมให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ปรับปรุงองค์กร และกำรตรวจประเมิน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดวำงผังองค์กร, จัดวำงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล, ก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ, 
สร้ำงกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพ, ก ำหนดผลตอบแทน สวัสดิกำรที่เป็นธรรม และมีกำรส่งเสริมให้
พนักงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควรรักษำระดับมำตรฐำนสูงไว้อย่ำงยั่งยืน 
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หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
หมวดที ่5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนไม่มีกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์, มีจุดอ่อนอย่ำงมำก, เสี่ยงต่อกำร

แทนที่ด้วยธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ และโลจิสติกส์โดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของธุรกิจ และสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้
ต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่มีระบบกำรตรวจสอบก่อนรับเข้ำของผลิตภัณฑ์จำกคู่ค้ำให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่
ต้องกำร, ไม่มีระบบ หรือมำตรกำรสรรหำ จัดซื้อ กำรตรวจสอบ และรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรให้
สัมพันธ์กับกระบวนกำรจ ำหน่ำย และกำรส่งมอบ, ไม่ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรสรรหำ 
จัดซื้อ กำรตรวจสอบ กำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรให้มั่นใจได้ว่ำสินค้ำนั้นตรงต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ, ไม่มีระบบกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสต็อกสินค้ำ และปรับปรุงรำยกำรอย่ำงต่อเนื่อง, ไม่มีระบบ
ในกำรใช้ข้อมูลรำยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และระยะเวลำในกำรสั่งซื้อจนได้รับมอบสินค้ำเป็นปัจจัยในกำร
ก ำหนดรำยกำรสั่งซื้อสินค้ำ, ไม่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลัง และไม่มี
ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงให้มีควำมสอดคล้องกับปริมำณในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรจัดวำงกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ในระบบของกำรจัดซื้อ กำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำ, รอบกำรสั่งซื้อ และข้อมูลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อ
ลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก สินค้ำอุปโภคบริโภคประจ ำวัน 

 
หมวดที ่5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ และกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำ

ระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรตรวจสอบก่อนรับเข้ำของผลิตภัณฑ์จำกคู่ค้ำให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่

ต้องกำร, มีระบบ หรือมำตรกำรสรรหำ จัดซื้อ กำรตรวจสอบ กำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรที่
สัมพันธ์กับกระบวนกำรจ ำหน่ำย และกำรส่งมอบ, มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรสรรหำ จัดซื้อ 
กำรตรวจสอบ กำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรที่ตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ แต่ยังขำดควำมต่อเนื่อง, 
มีระบบกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสต็อกสินค้ำ และปรับปรุงรำยกำร, มีระบบในกำรใช้ข้อมูลรำยกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ และระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ จนได้รับมอบสินค้ำเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดรำยกำรสั่งซื้อ
สินค้ำ, มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลัง และมีข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงให้
มีควำมสอดคล้องกับปริมำณในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรจัดวำงกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ในระบบของกำรจัดซื้อ กำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำ, รอบกำรสั่งซื้อ และข้อมูลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อ
ลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก สินค้ำอุปโภคบริโภคประจ ำวันอย่ำงต่อเนื่อง 
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หมวดที ่5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์อย่ำงเป็นระบบ และเข้มข้น, กิจกำร

มีกำรปรับตัวอย่ำงดี เยี่ ยม และมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ  และ 
โลจิสติกส์ที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรตรวจสอบก่อนรับเข้ำของผลิตภัณฑ์จำกคู่ค้ำให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่
ต้องกำร, มีระบบ หรือมำตรกำรสรรหำ จัดซื้อ กำรตรวจสอบ กำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรที่
สัมพันธ์กับกระบวนกำรจ ำหน่ำย และกำรส่งมอบ, มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรสรรหำ จัดซื้อ 
กำรตรวจสอบ กำรรับเข้ำของสินค้ำ และบริกำรที่ตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง, มีระบบ
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบสต็อกสินค้ำ และปรับปรุงรำยกำร, มีระบบในกำรใช้ข้อมูลรำยกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำ และระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ จนได้รับมอบสินค้ำเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดรำยกำรสั่งซื้อสินค้ำ, 
มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลัง และมีข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงให้มีควำม
สอดคล้องกับปริมำณในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดวำงกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ในมำตรฐำนสูง ทั้งในระบบของกำร
จัดซื้อ, กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ, รอบกำรสั่งซื้อ และข้อมูลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก สินค้ำอุปโภคบริโภคประจ ำวันอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ 
หมวดที ่6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนไม่มีระบบกำรจัดร้ำน และกำรจัดวำงสินค้ำ ถือเป็นจุดอ่อนอย่ำงมำก, เสี่ยงต่อกำรแทนที่

ด้วยธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบกำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำง
สินค้ำโดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่ได้มีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำนให้มีลักษณะเดินได้อย่ำงสะดวก และทั่วถึง, ไม่ได้มี
กำรออกแบบกำรตกแต่งภำยนอกร้ำนค้ำอย่ำงเหมำะสม, ไม่ได้มีกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน, ไม่ได้มี
กำรจัดกำรกำรจัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, ไม่ได้มีกำรใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ หรือกำรตกแต่งภำยในร้ำน รวมทั้งกำรแสดงป้ำยชี้บ่งสินค้ำที่น่ำสนใจ และไม่ได้
มีกำรสะสำง และจัดระเบียบ หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำน, ควรมีกำรจัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, ควรมีกำร
ใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรแสดงป้ำยช้ีบ่งสินค้ำที่
น่ำสนใจ และมีกำรสะสำง และจัดระเบียบ หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำ 
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หมวดที ่6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรจัดร้ำน และกำรจัดวำงสินค้ำที่ดี และกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบ

กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ เพื่อตอบสนองต่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำนให้มีลักษณะเดินได้อย่ำงสะดวก และทั่วถึง, มีกำร

ออกแบบกำรตกแต่งภำยนอกร้ำนค้ำอย่ำงเหมำะสม, มีกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน, มกีำรจัดกำรกำร
จัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, มีกำรใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
หรือกำรตกแต่งภำยในร้ำน รวมทั้งกำรแสดงป้ำยช้ีบ่งสินค้ำท่ีน่ำสนใจ และมีกำรสะสำง และจัดระเบียบ
หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำตำมหลัก 5 ส 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรมีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำน, ควรมีกำรจัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, มีกำรใช้ 
POP (Point of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรแสดงป้ำยช้ีบ่งสินค้ำที่
น่ำสนใจ และมีกำรสะสำง และจัดระเบียบ หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำอย่ำงเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

 
หมวดที ่6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำ 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบกำรจัดร้ำน และกำรจัดวำงสินค้ำที่ดีเยี่ยม และกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำ

ระบบกำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรจัดวำงสินค้ำท่ีมีมำตรฐำนตอบสนองต่อควำมพงึพอใจสูงสุดของลูกค้ำ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำนให้มีลักษณะเดินได้อย่ำงสะดวก และทั่วถึง, มีกำร

ออกแบบกำรตกแต่งภำยนอกร้ำนค้ำอย่ำงเหมำะสม, มีกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน, มกีำรจัดกำรกำร
จัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, มีกำรใช้ POP (Point of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
หรือกำรตกแต่งภำยในร้ำน รวมทั้งกำรแสดงป้ำยช้ีบ่งสินค้ำท่ีน่ำสนใจ และมีกำรสะสำง และจัดระเบียบ
หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำตำมหลัก 5 ส อย่ำงต่อเนื่อง และเข้มแข็ง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนมีกำรจัดกำรทำงเดินภำยในร้ำน, มีกำรจัดพื้นที่วำงสินค้ำภำยในร้ำน, มีกำรใช้ POP 
(Point of Purchase) ช่วยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรแสดงป้ำยช้ีบ่งสินค้ำที่น่ำสนใจ 
และมีกำรสะสำง และจัดระเบียบ หรือหมวดหมู่สินค้ำ รวมถึงกำรแสดงป้ำยสินค้ำอย่ำงเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
หมวดที ่7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนไม่มีระบบด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัย ถือเป็นจุดอ่อนอย่ำงมำก, เสี่ยงต่อกำร

แทนที่ด้วยธุรกิจสมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบด้ำนกำรอนำมัย และควำม
ปลอดภัยโดยด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนไม่ได้มีมำตรกำรกำรออกแบบ และวัสดุก่อสร้ำงแข็งแรง ทนทำน ดูแลรักษำท ำควำม
สะอำดได้ง่ำย, ไม่ได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ในกำรตรวจปัจจัยสภำวะแวดล้อม, ไม่ได้มีมำตรกำร หรือกำร
วำงระบบในกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อำจก่ออันตรำยในกำรเป็นพำหะของโรคเข้ำ
ภำยในสถำนประกอบกำร โกดัง ร้ำนค้ำ , ไม่ได้มีระบบกำรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือ และก ำจัดสิ่ง
แปลกปลอม, ไม่มีกำรจัดกำรระบบกำรจรำจร, ไม่มีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของกำรใช้ท่อ
น้ ำ และถังเคมีดับเพลิง, ไม่มีมำตรกำรในกำรแก้ไข ป้องกัน หรือกำรออกข้อก ำหนดในกำรจัดวำงกลุ่ม
สินค้ำที่ไวไฟ, ขำดแผนงำน หรือกำรด ำเนินกำรกำรซักซ้อมหนีไฟ กำรดับเพลิง และไม่มีกำรตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรอย่ำงเข้มงวด 
และต่อเนื่อง 

 
หมวดที ่7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัย และกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบ

ด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัยอยู่บ้ำง จึงต้องกำรควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรออกแบบ และใช้วัสดุก่อสร้ำงแข็งแรง ทนทำน ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดได้ง่ำย, 

มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ในกำรตรวจปัจจัยสภำวะแวดล้อม, มีมำตรกำร หรือกำรวำงระบบในกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อำจก่ออันตรำยในกำรเป็นพำหะของโรคเข้ำภำยในสถำนประกอบกำร 
โกดัง ร้ำนค้ำ, มีระบบกำรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือ และก ำจัดสิ่งแปลกปลอม, มีกำรจัดกำรระบบ
กำรจรำจร, มีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของกำรใช้ท่อน้ ำ และถังเคมีดับเพลิง, มีมำตรกำรใน
กำรแก้ไข ป้องกัน หรือกำรออกข้อก ำหนดในกำรจัดวำงกลุ่มสินค้ำที่ไวไฟ, มีกำรจัดท ำแผนงำน หรือ
กำรด ำเนินกำรกำรซักซ้อมหนีไฟ กำรดับเพลิง และมีกำรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แต่ยังขำด
ควำมต่อเนื่อง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรอย่ำงเข้มงวด 
และต่อเนื่อง เพื่อก้ำวสู่ระดับมำตรฐำนที่สูงข้ึน 
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หมวดที ่7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ ธุรกิจของท่ำนมีระบบด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัย และกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบ

ด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัย อย่ำงสม่ ำเสมอ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรออกแบบ และใช้วัสดุก่อสร้ำงแข็งแรง ทนทำน ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดได้ง่ำย, 

มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ในกำรตรวจปัจจัยสภำวะแวดล้อม, มีมำตรกำร หรือกำรวำงระบบในกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อำจก่ออันตรำยในกำรเป็นพำหะของโรคเข้ำภำยในสถำนประกอบกำร 
โกดัง ร้ำนค้ำ, มีระบบกำรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือ และก ำจัดสิ่งแปลกปลอม, มีกำรจัดกำรระบบ
กำรจรำจร, มีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของกำรใช้ท่อน้ ำ และถังเคมีดับเพลิง, มีมำตรกำรใน
กำรแก้ไข ป้องกัน หรือออกข้อก ำหนดในกำรจัดวำงกลุ่มสินค้ำที่ไวไฟ, มีกำรจัดท ำแผนงำน หรือกำร
ด ำเนินกำรกำรซักซ้อมหนีไฟ กำรดับเพลิง และมีกำรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่ำงต่อเนื่อง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรอย่ำงเข้มงวด 
ต่อเนื่อง และก้ำวสู่ระดับมำตรฐำนสูง 

 
หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
หมวดที ่8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 0.01 - 2.50 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีผลลัพธ์ทำงธุรกิจ ระดับต่ ำ ถือเป็นจุดอ่อนอย่ำงมำก, เสี่ยงต่อกำรแทนที่ด้วยธุรกิจ

สมัยใหม่ และกิจกำรต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์รวมอย่ำงเป็นระบบโดย
เร่งด่วน เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนขำดกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนค่ำนิยมของลูกค้ำ , ด้ำนกำรรักษำลูกค้ำ, ด้ำน
ภำพลักษณ์องค์กร, ด้ำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ, ไม่ได้มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำกับคู่แข่งขันของทำงร้ำนค้ำ, ขำดกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักด้ำนกำรเงิน และผลตอบแทน
เศรษฐกิจต่ำงๆ, ขำดกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนกำรเงินกับคู่แข่งขัน, ไม่มีกำรคำดกำรณ์แนวโน้มของ
ตัวช้ีวัดด้ำนกำรเงินในอนำคตอย่ำงเป็นระบบ, ไม่ได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักในทุกๆ ด้ำน, ไม่มีกำรน ำ
ผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จของกลยุทธ์องค์กร, ไม่มีผลลัพธ์ในกำรวัดผลควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน, ไม่มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดกับคู่แข่งขันของร้ำนค้ำ, ไม่มีกำรคำดกำรณ์
แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนำคต และไม่มีกำรน ำผลลัพธ์ไปใช้ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ข้อบังคับต่ำงๆ อยำ่งเป็นระบบ 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ หมวดเข้มงวด เข้มแข็ง และต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับสู่มำตรฐำนสูง 

 
  



 

67 
 

หมวดที ่8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีผลลัพธ์ทำงธุรกิจ ระดับปำนกลำง ควรมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรองค์รวมอย่ำงเป็นระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของกิจกำร และ
สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป 

ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนค่ำนิยมของลูกค้ำ , ด้ำนกำรรักษำลูกค้ำ, ด้ำน
ภำพลักษณ์องค์กร, ด้ำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ แต่ยังไม่มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำกับคู่แข่งขันของทำงร้ำนค้ำ , มีกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักด้ำนกำรเงิน และ
ผลตอบแทนเศรษฐกิจต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนกำรเงินกับคู่แข่งขัน และกำรคำดกำรณ์
แนวโน้มของตัวช้ีวัดด้ำนกำรเงินในอนำคตอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งยังไม่ได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักใน
บำงด้ำนให้ครอบคลุมกำรด ำเนินกำร, มีกำรน ำผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จของกลยุทธ์
องค์กร, กำรมีผลลัพธ์ในกำรวัดผลควำมรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน, กำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดกับ
คู่แข่งขันของร้ำนค้ำ, กำรคำดกำรณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนำคต และกำรน ำผลลัพธ์ไปใช้ในกำรวัดผล
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ แต่ยังขำดควำมต่อเนื่อง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ หมวดเข้มงวด เข้มแข็ง และต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับสู่มำตรฐำนสูง 

 
หมวดที ่8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
ช่วงคะแนน 3.51 - 5.00 
มีควำมหมำยว่ำ กิจกำรของท่ำนมีผลลัพธ์ทำงธุรกิจ ระดับดีเยี่ยม เนื่องจำกกิจกำรมีกำรปรับตัว และพัฒนำระบบกำร

บริหำรจัดกำรองค์รวมอย่ำงเป็นระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ค ำอธิบำยช่วงคะแนน ธุรกิจของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนค่ำนิยมของลูกค้ำ , ด้ำนกำรรักษำลูกค้ำ, ด้ำน

ภำพลักษณ์องค์กร, ด้ำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ, มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
กับคู่แข่งขันของทำงร้ำนค้ำ, มีกำรด ำเนินกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักด้ำนกำรเ งิน และผลตอบแทน
เศรษฐกิจต่ำงๆ, มีกำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดด้ำนกำรเงินกับคู่แข่งขัน, มีกำรคำดกำรณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัด
ด้ำนกำรเงินในอนำคตอย่ำงเป็นระบบ, มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดหลักในทุกๆ ด้ำน, กำรน ำผลลัพธ์ธุรกิจไปใช้
ในกำรประเมินควำมส ำเร็จของกลยุทธ์องค์กร, กำรมีผลลัพธ์ในกำรวัดผลควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
ชุมชน, กำรเปรียบเทียบตัวช้ีวัดกับคู่แข่งขันของร้ำนค้ำ, กำรคำดกำรณ์แนวโน้มของตัวช้ีวัดในอนำคต 
และกำรน ำผลลัพธ์ไปใช้ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

กิจกำรควรด ำเนินกำร ธุรกิจของท่ำนควรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ หมวดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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หลัก 5 ส. 
  หลัก 5 ส. เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ ส ำหรับกำรปรับภำพลักษณ์ร้ำนค้ำส่งค้ำปลีก โดยหลัก 5 ส. 
ประกอบด้วย 
 

 
 
สวย 
 กำรจัดแต่งร้ำนให้สวยงำม ออกแบบหน้ำร้ำน โดยใช้สีสันในกำรตกแต่งหน้ำ ร้ำนที่สวยสะดุดตำ ไม่ตั้ง
สินค้ำปิดหน้ำร้ำนจนลูกค้ำมองไม่เห็นสินค้ำภำยในร้ำน หรือขวำงทำงเดิน เข้ำร้ำนไม่สะดวก สินค้ำโชว์ควร
เลือกสินค้ำเฉพำะที่เป็นสินค้ำตัวเด่น เช่น สินค้ำที่ได้รับควำมนิยมก็เพียงพอ ออกแบบป้ำยชื่อร้ำนให้สวยงำม 
ลูกค้ำจดจ ำง่ำย และช่วยเสริมภำพลักษณ์ของร้ำน กำรออกแบบภำยในร้ำนให้สวยงำม ใช้สีสันภำยในร้ำนที่
ช่วยท ำให้ร้ำนดูสะอำดขึ้น สินค้ำดูโดดเด่นขึ้น เช่น เลือกใช้สีโทนเย็นสีอ่อนๆ สีขำวนวล หรือที่เรียกว่ำสีเทำ
ควันบุหรี่ เป็นต้น จัดเรียง และจัดวำงสินค้ำภำยในร้ำนให้สวยงำม โดยจัดเรียงสินค้ำในมุมมองของลูกค้ำ เช่น 
สินค้ำดูเต็มชั้น จัดสินค้ำให้อยู่ในระนำบเดียวกัน โดยหันหน้ำของสินค้ำออกเสมอ วำงสินค้ำให้ชิดกันแต่อย่ำ
เกยกัน และจัดเรียงสินค้ำเก่ำอยู่หน้ำสินค้ำใหม่อยู่หลัง จัดเรียงสินค้ำให้สมดุลระหว่ำงพ้ืนที่ขำย และก ำไร 
กล่ำวคือ สินค้ำที่ขำยดีควรให้พ้ืนที่จัดเรียงมำกกว่ำสินค้ำที่ขำยได้ รองลงมำ สินค้ำรำคำสูง หรือสินค้ำที่หำยได้
ง่ำยควรจัดเรียงให้พนักงำนเก็บเงินดูแลได้ทั่วถึง นอกจำกนี้ ควรจัดสินค้ำให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในกำร 
ดูแล และสะดวกส ำหรับลูกค้ำ 
 
 
 
  

สวย

สะอำด

สะดวกสว่ำง

สบำย



 

69 
 

สะอำด 
  ควำมสะอำดของร้ำนมีผลต่อภำพลักษณ์ และควำมรู้สึกของลูกค้ำ ตัวอย่ำงเช่น 
    หน้ำร้ำน และป้ำยชื่อร้ำนต้องสะอำด 
    กระจกหน้ำร้ำนต้องใส สะอำด ไม่ควรมีโปสเตอร์เก่ำหมดอำยุปิดอยู่ เพรำะจะท ำให้ร้ำน
ดูเก่ำไม่ทันสมัย 
    พ้ืนที่ภำยในร้ำนต้องสะอำด แม้แต่ใต้ชั้นวำงสินค้ำก็ต้องหมั่นตรวจดู เช็ดถูให้สะอำดไม่ให้
มีของเหลวต่ำงๆ หกลงไป ซึ่งอำจส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได ้
    ชั้นวำงสินค้ำ และตัวสินค้ำต้องสะอำด สินค้ำท่ีสะอำดจะให้ควำมรู้สึกว่ำเป็นสินค้ำใหม่ 
    ในกรณีของตู้แช่เครื่องดื่มต้องสะอำดไม่มีกลิ่น  มือจับตู้แช่ไม่ควรมีครำบสกปรก 
    ถังขยะต้องเก็บทิ้งทุกวัน และท ำควำมสะอำดไม่ให้มีกลิ่น 
 
สว่ำง 
  ควำมสว่ำงที่พอดีมีผลต่อยอดขำยของร้ำน เพรำะท ำให้ลูกค้ำมีควำมรู้สึกต่อร้ำนค้ำ ตัวอย่ำงเช่น 
    รู้สึกปลอดภัย 
    รู้สึกว่ำร้ำนสะอำด 
    รู้สึกว่ำตัวสินค้ำสวยงำม น่ำซื้อ มองเห็นสินค้ำง่ำย ดังนั้น เมื่อเห็นว่ำมีหลอดไฟที่ช ำรุด
ควรจะเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพรำะบริเวณภำยในร้ำนที่ควำมสว่ำงไม่เพียงพอ นอกจำกโอกำสในกำรขำยสินค้ำ 
บริเวณนั้นจะลดลง อำจส่งผลให้เกิดกำรลักเล็กขโมยน้อยเกิดข้ึนได้ 
 
สะดวก 
  กำรให้ควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ จะท ำให้ลูกค้ำอยำกกลับมำใช้บริกำรอีก ตัวอย่ำงเช่น 
     ทำงเดินโล่ง ไม่มีสินค้ำวำงกีดขวำงทำงเดินให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกหยิบสินค้ำได้อย่ำง
สะดวก 
    มีป้ำยรำคำชัดเจน ลูกค้ำสำมำรถตัดสินใจเลือกซ้ือได้อย่ำงสบำยใจ 
    เมื่อลูกค้ำต้องกำรควรมีตะกร้ำใส่สินค้ำขนำดพอเหมำะให้ลูกค้ำได้ใช้ใส่สินค้ำขณะเลือก
ซื้อ ซึ่งจะท ำให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำได้มำกขึ้น 
    มีถุงใส่สินค้ำขนำดพอเหมำะ เพ่ือเอำไว้ใส่สินค้ำให้ลูกค้ำ 
     มีเงินทอนอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรทอนเงินให้กับลูกค้ำ 
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สบำย 
  เมื่อลูกค้ำเข้ำมำในร้ำน กำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในร้ำนให้ลูกค้ำรู้สึกสบำย ลูกค้ำจะใช้เวลำในกำร
เลือกซื้อสินค้ำนำนขึ้น ท ำให้โอกำสในกำรขำยสินค้ำได้มำกข้ึน ตัวอย่ำงกำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในร้ำน 
    อำกำศภำยในร้ำนต้องปลอดโปร่งสบำย ไม่รู้สึกอึดอัด ถ้ำใช้พัดลม ใบพัดควรจะสะอำด
เพ่ือไม่ให้เกิดมลภำวะ เมื่อเปิดพัดลม หรือในกรณีเครื่องปรับอำกำศ ควรต้องท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ไม่ให้ส่งกลิ่นอับ หรือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 
    สินค้ำไม่ควรซ้อนกันสูงจนเป็นที่น่ำอันตรำยเวลำลูกค้ำเลือกหยิบสินค้ำ 
    กำรป้องกันกำรขโมยสินค้ำภำยในร้ำน ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือติดกระจกไว้คอย
สังเกต หลีกเลี่ยงกำรเดินตำมลูกค้ำตลอดเวลำ 
 
แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 

ในโครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
แข่งขันในครั้งนี้ ได้น ำแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ เพ่ือประเมินควำมพร้อม
ของธุรกิจดังนี้ 
   1. แนวคิด และทฤษฏีกำรบริหำรแบบองค์รวม ซ่ึงค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็น
เป้ำหมำยหลัก (TQM - Customer Centric) 
   2. แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำดค้ำปลีก (Retailing Mix) 
   3. แนวคิดหลักกำรตลำด 6 P ของ E - Commerce  
 
1. แนวคิด และทฤษฏีกำรบริหำรแบบองค์รวม ซึ่งค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นเป้ำหมำยหลัก 
(TQM - Customer Centric) 

Total Quality Management (TQM) เป็นรูปแบบกำรบริหำร (Management Model) รูปแบบ
หนึ่งในหลำยๆ รูปแบบ โดยมีปรัชญำว่ำ “หำกองค์กำรสำมำรถผลิตสินค้ำ หรือบริกำรให้ลูกค้ำที่พึงพอใจได้
แล้ว ลูกค้ำก็จะกลับมำซื้อสินค้ำ หรือบริกำร” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอำศัยควำมร่วมมือของพนักงำน
ทุกระดับในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำน  
 
Total Quality Management (TQM)  
             TQM คือ กระบวนกำรทำงวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองค์กำร เพ่ือให้หันมำสนใจ
ปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในระดับโลก  TQM มี
ควำมหมำยหลำยอย่ำงในตัวเอง กล่ำวคือ เป็นทั้งกลยุทธ์ เทคนิค ระบบกำรจัดกำร รวมไปถึงปรัชญำ  และ
เครื่องมือในกำรแก้ปัญหำขององค์กำร สำเหตุที่ TQM มีควำมส ำคัญก็เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำร
ผลิต กำรตลำด และกำรเงิน เนื่องจำกองค์กรต้องกำรพัฒนำประสิทธิภำพ เพ่ือต่อสู้กับกำรแข่งขัน โดยมี
กระแสโลกำภิวัฒน์เป็นตัวเร่งตลำด และกำรแข่งขันเปิดกว้ำงออกอย่ำงไร้พรมแดน องค์กรต้องหำทำง 
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ลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภำพ เพ่ือเอำตัวรอด และสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำ ประกอบกับมีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ
ของ  TQM จำกกิจกำรต่ำงๆ ทั้ ง ในประเทศญี่ ปุ่ น  ประเทศตะวันตก  และประเทศอ่ืนๆ  ทั่ ว โลก  
(เรืองวิทย์, 2549) 

ระบบ TQM เป็นระบบที่มองภำพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้ำจะเป็นผู้ก ำหนดมำตรฐำน หรือควำม
ต้องกำรเป็นระบบที่ปรับปรุงกำรวำงแผน กำรจัดองค์กร และกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ 
แต่ละบุคคลในแต่ละระดับ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพให้มีควำมยืดหยุ่น เพ่ือที่จะสำมำรถแข่งขันได้ TQM เป็น
ระบบที่สำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกองค์กร ประสิทธิภำพของกำรจัดองค์กรในระบบนี้ขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของทุกคนในกำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย โดยที ่
   Total Quality Management 
             • Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรระบบคุณภำพ 
             • Quality กำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยใช้แนวควำมคิดเชิงระบบของกำร
จัดกำร 
             • Management ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
   วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM (Total Quality Management) 
             1. เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ 
             2. เพ่ือพัฒนำ และปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้ำน และช่วยลด
ต้นทุน 
             3. เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ และยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคน 
             4. เพ่ือควำมอยู่รอดขององค์กร และกำรเจริญเติบโต 
             5. เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
             6. เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญท่ีสุดของ TQM (Total Quality Management) 
             1. เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้สำมำรถใช้ศักยภำพของตนเองอย่ำงเต็มที่ 
ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงงำน / คุณภำพของสินค้ำ หรือบริกำร อันจะท ำให้คุณภำพชีวิต (Quality of 
Life) ของพนักงำนทุกคนดีข้ึนเรื่อยๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
             2. เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำ หรือบริกำรให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อันจะท ำให้
ลูกค้ำเกิดควำมพอใจ (Customer Satisfaction) 
   ส่วนประกอบของ TQM (Total Quality Management) 
             1. กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ (Customer Oriented) 
             2. กำรพัฒนำ / ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
             3. สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) 
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   กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมแนวคิดพ้ืนฐำนของ TQM 
             1.กำรมีข้อผูกพันร่วมกัน และกำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำร 
             2. กำรปรับผลกระทบกับลูกค้ำ 
             3. ประสิทธิภำพ และกำรใช้งำน 
             4. กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
             5. กำรให้ควำมส ำคัญแก่ผู้ขำย 
             6. กำรก ำหนดสมรรถนะในกำรท ำงำน และกระบวนกำร 
   ประโยชน์ของ TQM 
             1. ก่อให้เกิดคุณค่ำของสินค้ำ และบริกำร เพ่ือน ำเสนอต่อลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำก็จะได้รับ
ควำมพึงพอใจ และเชื่อม่ัน พร้อมทั้งภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของเรำ 
             2. ก่อให้เกิดศักยภำพในกำรแข่งขัน และควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ 
             3. ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต และกำรด ำเนินงำนในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
             4. เป็นประโยชน์ต่อกำรเพ่ิมผลผลิต เนื่องจำกมีกำรกระจำยงำน และเอ้ืออ ำนวยให้
ทุกกระบวนงำนมีควำมคล่องตัว 
             5. ท ำให้มีกำรก ำหนดจุดควบคุมที่เหมำะสม เพ่ือติดตำมผลของกำรด ำเนินงำนเป็น
ระยะ และเมื่อผลเบี่ยงเบนไปจำกเป้ำหมำยก็จะมีระบบในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ เพ่ือท ำกำรแก้ไข และ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ 
   กำรจัดกำรคุณภำพท่ัวทั้งองค์กรมีแนวคิด ดังนี้ 
         1. กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ (Customer Oriented) เป็นระบบที่มุ่งเน้นเรื่อง
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั่วทั้ ง
องค์กำร และตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
         2.  กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  (Continuous Improvement)  เป็นระบบที่ ให้
ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพทั่วทั้งองค์กำร โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กำรมีควำมรับผิดชอบในคุณภำพ
ของผลงำน โดยน ำแนวคิดเรื่องกลุ่มคุณภำพ (Quality Control) หรือ QC และกระบวนกำรควบคุมคุณภำพ
เชิงสถิติ (Statistic Quality Control) หรือ SQC 
         3. สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) เป็นกำรควบคุมคุณภำพ
ทุกๆ จุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนกำร เน้นกำรควบคุมกระบวนกำรกำรตรวจสอบข้อผิดพลำด 
ตลอดจนกำรน ำข้อผิดพลำดมำแก้ไข โดยทุกคนในองค์กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำร เพ่ือปรับปรุงให้เป็น
องค์กรคุณภำพ (Quality Organization)  
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แนวคิดกำรบริหำรองค์กร แบบลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centric) 
  ในโลกกำรแข่งขันทำงธุรกิจในทุกวันนี้ เรียกได้ว่ำเป็นโลกของลูกค้ำ ลูกค้ำมีโอกำสเลือกสินค้ำ และ
บริกำรได้มำกมำย 
         ลูกค้ำ เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลำ 
                 ลูกค้ำ เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ 
                 ลูกค้ำ มีหลำกหลำยแบบ 
                 ลูกค้ำ พร้อมที่จะบ่น ต่อว่ำ (Complaint) ได้ตลอดเวลำ 
                 และที่ส ำคัญที่สุด ก็คือ ควำมต้องกำรของลูกค้ำไม่มีที่สิ้นสุด 
     ดังนั้น หำกองค์กรใด ท ำงำนแล้วไม่ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นตัวตั้งก็ยำกที่จะต่อสู้ กับ 
คู่แข่งรำยอ่ืน 

เริ่มต้นบุคลำกรทุกคนต้องรู้ และเข้ำใจ เสียก่อนว่ำลูกค้ำในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร เพรำะโลกของลูกค้ำ
ในปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำง มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน ปัจจุบันนี้ สิ่งที่ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมชื่นชอบ ในตัวสินค้ำ 
หรือบริกำรนั้น มิใช่เรื่องฟังก์ชั่นแล้ว แต่เป็นอำรมณ์ควำมรู้สึก (Emotion) ในอนำคตลูกค้ำจะซื้อด้วยอำรมณ์ 
มำกกว่ำฟังก์ชั่น หำกเปรียบตำมกฎของมำสโลว์ ที่กล่ำวถึงควำมต้องกำร 5 ขั้น 
 

 
 
  ปัจจุบันนี้ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ มำถึงขั้นที่สูงกว่ำขั้นที่ 3 แล้ว ผู้ใดใช้สินค้ำ หรือบริกำรใดแล้วท ำ
ให้เกิดควำมชื่นชมยกย่อง (ขั้นที่ 4) และผู้ใดใช้สินค้ำ หรือบริกำรใดแล้วเป็นกำรตอบสนองควำมเป็นตัวตน
อย่ำงแท้จริง (ขั้นที่ 5 ) เช่น ผู้ที่ขับรถเฟอร์รำรี่บนท้องถนนก็จะรู้สึกว่ำรถแบบนี้แหละฉันเลย!! (ทั้งๆ ที่ขับบน
ถนนเหยียบคันเร่งได้แค่ไม่ถึง 100 กม / ชั่วโมง) 

ค ำว่ำ Customer Centric พนักงำนทุกคนต้องเข้ำใจในภำพเดียวกันว่ำ เป็นกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ โดยที่พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม มิใช่หน่วยงำนขำย และบริกำรลูกค้ำเท่ำนั้น แต่หน่วยงำน

ต้องกำรเข้ำใจตนเอง
อย่ำงแท้จริง ท ำตำม

สิ่งที่ตนเองใฝ่ฝัน

ต้องกำรกำรยกย่องชื่นชม
จำกตนเอง และผู้อ่ืน

อยำกได้รับกำรยอมรับจำกตนเอง และผู้อ่ืน

ต้องกำรควำมปลอดภัยในชีวิต

ควำมต้องกำรพื้นฐำนทำงกำยภำพ เช่น อำหำร อำกำศ
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บัญชี กำรเงิน HR กฎหมำย ก็มีส่วนในกำรท ำงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้  แปลว่ำทุกคนดูแล
ลูกค้ำแบบลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
 

Customer Centric 

 
 

  ในมุมมองขององค์กรที่เป็นองค์กรแบบ Customer Centric นั้นจะมองต่ำงจำกแบบ Product 
Centric ก็คือ Customer Centric เน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์ลูกค้ำที่ดีท่ีสุด มำกกว่ำสร้ำงสินค้ำท่ีดีที่สุด 
  Customer Centric เน้นกำรตอบโจทย์ลูกค้ำมำกกว่ำ เน้นยอดขำย (เพรำะมีลูกค้ำที่ดีที่ชอบเรำ
เยอะๆ ยอดขำยก็จะมำเอง) 
  เมื่อสร้ำงกำรรับรู้ของพนักงำนทุกระดับด้วยกำรสื่อสำร และฝึกอบรมแล้ว ล ำดับต่อไปก็เป็นกำรสร้ำง
กระบวนกำรท ำงำน (Process) กำรบริกำรลูกค้ำ และกำรท ำงำนภำยในให้ตอบโจทย์ลูกค้ำ ไม่ใช่ตอบโจทย์
บริษัท หรือบุคคล หรือหน่วยงำนใด กำรออกแบบกระบวนกำรนี้เป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนเป็นอย่ำงดี มีกำร
ประชุม เพ่ือหำรือกับหลำยหน่วยงำน หลำยรอบกว่ำจะได้ผลลัพธ์ดีๆ ออกมำ ซึ่งองค์กรจะเรียกว่ำ มีกำร
ท ำงำนเป็นแบบ Customer Centric ได้อย่ำงแท้จริง ยกตัวอย่ำงเช่น 
    • ธนำคำรทหำรไทย ออกแบบระบบงำนใหม่ โดยลูกค้ำเพียงถือเงินสดเดินไปที่เคำน์เตอร์ก็
สำมำรถฝำกเงินได้ โดยไม่ต้องกรอกเอกสำรอะไร 
   • โรงแรมแมนดำริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ พนักงำนจ ำชื่อแขกได้ และกล่ำวต้อนรับ พร้อม
น ำเสนอสิ่งที่แขกชอบได้ โดยแขกไม่ต้องร้องขอ 
   • เทสโก้ โลตัส เกรงว่ำลูกค้ำ รอช ำระเงิน เกิดควำมรู้สึกเบื่อ จึงขีดเส้นว่ำ หำกลูกค้ำยืนเกิน
เส้นนี้ ก็จะเปิดเคำน์เตอร์เพิ่ม และมีคนท ำหน้ำที่จัดกำรคิวให้ 

ลูกค้ำ

ฝ่ำยขำย
ฝ่ำยวิจัย

ฝ่ำยลูกค้ำ
สัมพันธ์

ฝ่ำยกำรเงิน / 
บัญชี

ฝ่ำยจัดซ้ือ
ฝ่ำย

ต่ำงประเทศ

ฝ่ำยวิศวกรรม

ฝ่ำยกำรตลำด

ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์

ฝ่ำยสนับสนุน
ต่ำงๆ
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  Customer Centric เป็นนำมธรรม เป็นหลักกำร แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม คือ พฤติกรรมที่พนักงำนผู้
ให้บริกำรลูกค้ำ มีควำมรู้ ทักษะ และใจในกำรบริกำรลูกค้ำแบบ Customer Centric ในแต่ละช่วงเหตุกำรณ์ 
กำรบริกำรทั้งหมด 
      หำกเกิดขึ้นในทุกเวลำ และทุกคนในองค์กรนั่นคือ บรรยำกำศที่ เรียกว่ำ  3C คือ Customer 
Centric, และ Culture 
 
2. แนวคิด และทฤษฏีส่วนประสมทำงกำรตลำดค้ำปลีก (Retailing Mix) 

ผู้บริหำรมักจะใช้ส่วนประสมกำรค้ำปลีก เพ่ือพัฒนำกลยุทธ์กำรค้ำปลีกของตนให้ประสบควำมส ำเร็จ
เหนือคูแ่ข่งขัน และให้ผู้บริโภคมีควำมพอใจ ส่วนประสมกำรค้ำปลีก ประกอบด้วย 
ส่วนประสมสินค้ำ และบริกำร (Goods and Service Mix)  
  เป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีผู้ขำยมอบให้แก่ลูกค้ำ มีสำระส ำคัญดังนี้ 
   1. กำรจัดหำผลิตภัณฑ์  และบริกำรที่หลำกหลำย (Providing Product and Service 
Assortments) ผู้ค้ำปลีกจะท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงในกำรซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำแหล่งต่ำงๆ มำ เพ่ือขำยต่อ
ให้กับผู้บริโภค กำรจัดหำสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค
ประหยัดเวลำในกำรซื้อสินค้ำ 
   2. กำรตัดสินใจในส่วนประสมของสินค้ำ และบริกำร (Deciding or an Appropriate Mix 
of Products and Services) ร้ำนค้ำปลีกจะต้องตัดสินใจว่ำจะน ำสินค้ำอะไรมำจ ำหน่ำยบ้ำง โดยพิจำรณำใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
    2.1. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ธุรกิจ
ท ำกำรเสนอขำยประกอบด้วยจ ำนวนสำยผลิตภัณฑ์ (Product Line) ที่ธุรกิจจ ำเป็นต้องมีไว้ขำย เช่น ร้ำนขำย
เครื่องหนัง จะต้องพิจำรณำว่ำจะขำยกระเป๋ำ เสื้อผ้ำ หรือรองเท้ำ และจ ำนวนรำยกำรผลิตภัณฑ์ในแต่ละสำย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องพิจำรณำว่ำในแต่ละประเภทสินค้ำนั้น จะขำยตรำสินค้ำใดบ้ำง มีขนำด หรือระดับรำคำ
ใดบ้ำง เช่น รองเท้ำจำกต่ำงประเทศ จะมีหลำกหลำยตรำยี่ห้อ เช่น กุ๊ชชี่, เฟอร์รำกำโม่, คริสเตียน ดิออร์ เป็น
ต้น 
    2.2. ควำมหลำกหลำยของสินค้ำ (Merchandise Assortment) เป็นกำรจัดหำ
สินค้ำประเภทต่ำงๆ และตรำสินค้ำต่ำงๆ ในสำยผลิตภัณฑ์ที่ ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำย 
    2.3. ควำมกว้ำงของสินค้ำ (Breadth of Merchandise) เป็นกำรพิจำรณำถึงจ ำนวน
สำยผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจค้ำปลีกควรมีไว้ขำย ตัวอย่ำง ควำมกว้ำงของสินค้ำประเภทร้ำนขำยเครื่องดื่ม 
ประกอบด้วยน้ ำอัดลม น้ ำผลไม้ นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ ำเปล่ำบรรจุขวด เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ถือ
ว่ำเป็นคนละสำยผลิตภัณฑ์ 
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    2.4. ควำมลึกของสินค้ำ (Dept of Merchandise) เป็นจ ำนวนรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขำยภำยในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ เช่น สี ขนำด รูปแบบ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตัวอย่ำง เสื้อผ้ำจะมีขนำดให้
เลือก คือ S, M, L, XL และ XXL 
   3. กำรเก็บรักษำสินค้ำคงเหลือ (Holding Inventory) ผู้ค้ำปลีกจะต้องเก็บรักษำสินค้ำ
คงเหลือจ ำนวนหนึ่งให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตัวอย่ำง ร้ำนขำยน้ ำอัดลมจะต้องมีน้ ำอัดลมหลำย
ขนำด ตลอดจนมีรสชำติต่ำงๆ ให้เลือก ซึ่งจะต้องมีกำรเก็บรักษำสินค้ำในปริมำณท่ีมำกน้อยตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ถ้ำขนำดใด รสใด ขำยดีก็จะเก็บสินค้ำในปริมำณที่มำก ถ้ำผู้ค้ำปลีกเก็บสินค้ำไว้ไม่เพียงพอ เมื่อ
ลูกค้ำต้องกำรซื้อแล้วไม่มีสินค้ำ จะท ำให้สูญเสียลูกค้ำ 
   4. กำรจัดหำบริกำร (Providing Services) ผู้ค้ำปลีกไม่ได้มุ่งเฉพำะกำรขำยสินค้ำอย่ำงเดียว
เนื่องจำกสินค้ำบำงอย่ำงต้องมีกำรให้บริกำรคู่ไปด้วย ตัวอย่ำง ภัตตำคำรนอกจำกกำรขำยอำหำรแล้ว ยังต้อง
ให้บริกำรด้ำนกำรเสิร์ฟด้วย ร้ำนอำหำรประเภทฟำสต์ฟู้ดบำงแห่งได้มีกำรบริกำรส่งถึงบ้ำนลูกค้ำ (Delivery) 
ร้ำนเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมีบริกำรส่งสินค้ำ โดยลูกค้ำอำจจะสั่งซื้อสินค้ำทำงโทรศัพท์ ซึ่งร้ำนค้ำต้องมี
พนักงำนส ำหรับบริกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ หรือบำงร้ำน
ก ำหนดว่ำถ้ำลูกค้ำซื้อสินค้ำในอัตรำที่ทำงร้ำนก ำหนดไว้ก็จะมีบริกำรจัดส่งถึงบ้ำน 
   5. กำรให้ควำมสะดวกด้ำนขนำด (Convenience of Size) ผู้ค้ำปลีกท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ
ได้นั้นจะต้องปรับปริมำณหรือขนำดของสินค้ำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตัวอย่ำง ซุปเปอร์สโตร์
ต่ำงๆ เช่น โลตัส บิ๊กซี จะขำยสินค้ำแบบเป็นรำยชิ้น และแบบเป็นแพ๊คขนำดใหญ่ส ำหรับผู้บริโภคท่ีต้องกำรซื้อ
สินค้ำในปริมำณที่มำก เพ่ือให้ได้รำคำที่ถูกกว่ำ และสินค้ำแต่ละประเภทจะต้องมีหลำยขนำดให้เลือก เช่น 
ขนำดเล็กส ำหรับพกพำ ขนำดใหญ่ส ำหรับครอบครัว 
   6. มีกำรรับประกัน (Warranty) มีกำรแลกเปลี่ยน หรือคืนสินค้ำ กรณีที่สินค้ำมีกำรช ำรุด 
หรือเสียหำย 
   7. มีระยะเวลำในกำรส่งมอบสินค้ำที่แน่นอน (Timing) มีกำรส่งมอบสินค้ำตำมระยะเวลำที่
ได้บอกแก่ลูกค้ำ 
 
แนวคิดด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ (Customer Service) 
  ปัจจัยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งส ำหรับกิจกำรค้ำปลีก คือ กำรให้บริกำรลูกค้ำ (Customer Service) 
เพรำะธุรกิจกำรค้ำปลีกมีกำรติดต่อซื้อขำยกับผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น กำรบริกำรที่ดีเยี่ยม กำรรับรู้ถึงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่สำมำรถสร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันที่ดีในระยะยำว รวมทั้งยังเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของร้ำนค้ำปลีกให้อยู่ในใจ
ของลูกค้ำได้อีกทำงหนึ่งด้วย 
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  หลักในกำรบริกำรของธุรกิจค้ำปลีกจะมีควำมส ำคัญ 3 ประกำรด้วยกัน ดังนี้ 
   1. ต้องมีควำมรวดเร็ว (Fast) 
   2. น ำเสนอให้สนุก (Fun) 
   3. สร้ำงควำมเป็นมิตร (Friendly) 
  ดังนั้น กำรศึกษำ และรวบรวมผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ และเพ่ือที่จะเป็นกำรเข้ำใจ
ควำมรู้สึกของลูกค้ำเป้ำหมำยให้ได้มำกที่สุด ผู้ประกอบกำรควรที่จะใช้วิธีต่ำงๆ ในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ เช่น กำรใช้แบบสอบถำมจำกกำรวิจัย หรือกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำโดยตรง เป็นต้น 
  ไพโรจน์ ทิพมำตร์ (2544) กล่ำวว่ำ แนวคิดหลักที่ผู้ค้ำปลีกขนำดใหญ่ใช้ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงข้อ
ได้เปรียบของกำรให้บริกำรลูกค้ำแบบยั่งยืน (Sustainable Customer Service Advantage) ซึ่งประกอบด้วย 
2 แนวคิด ดังนี้ 
   1. กำรใช้หลักควำมเป็นมำตรฐำน (Standardization) โดยมีนโยบำยที่คงท่ี มีคุณภำพ และมี
มำตรฐำนส ำหรับพนักงำนทุกคนในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 
   2. กำรเจำะจงกลุ่มลูกค้ำ (Customization) เป็นนโยบำยที่จะเพ่ิมระดับกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำให้เป็นในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยที่ร้ำนค้ำอำจจะให้อ ำนำจแก่พนักงำนในกำรตอบสนองควำมต้องกำรให้แก่
ลูกค้ำ ซึ่งใช้นโยบำยที่กระตุ้นให้บริกำรลูกค้ำเฉพำะรำยในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งร้ำนค้ำต้องอำศัยพนักงำนที่มีควำม
ช ำนำญในกำรให้บริกำร เนื่องจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำ มีลักษณะที่เป็นนำมธรรมที่ไม่สำมำรถจับต้องได้ 
(Intangible) ไม่สม่ ำเสมอ (Inconsistent) และไม่แน่นอน (Variability) ซึ่งผู้บริโภคแต่ละรำยจะมีกำรรับรู้ที่
แตกต่ำงกัน ดังนั้น ผู้ค้ำปลีกจึงจะต้องมีกำรพัฒนำทักษะพนักงำนให้เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนใจลูกค้ำ 
จนสำมำรถรับรู้ควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรได้โดยทันที 
 
แนวคิดด้ำนกำรตั้งรำคำ (Pricing) 
  รำคำของสินค้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญส ำหรับร้ำนค้ำปลีก เพรำะรำคำเป็นสิ่งที่สร้ำงให้เกิดรำยได้ 
ดังนั้น กำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ กลยุทธ์เกี่ยวกับรำคำ เป็นกำร
ก ำหนดรำคำของผู้ค้ำปลีก เพ่ือวัตถุประสงค์ 3 ประกำรคือ 
   1. เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนเบื้องต้นของสินค้ำ  
   2. เพื่อให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ำปลีก 
   3. เพื่อให้ธุรกิจมีก ำไร 
  ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่ำว กลยุทธ์รำคำ โดยทั่วไปของผู้ค้ำปลีกจึงอำจเป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดใน  3  
กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
   1. กำรก ำหนดรำคำให้เหนือกว่ำคู่แข่งขัน หมำยถึง มีกำรตั้งรำคำที่สูงในช่วงแรกของกำร
จ ำหน่ำยและมีกำรจัดท ำกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงหนัก 
   2. กำรก ำหนดรำคำให้ต่ ำกว่ำกำรแข่งขัน หมำยถึง มีกำรตั้งรำคำขำยที่ต่ ำในช่วงแรกของกำร
จ ำหน่ำย โดยมุ่งหวังที่จะขำยสินค้ำให้ได้จ ำนวนมำกๆ 
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   3. ก ำหนดรำคำให้รำคำเท่ำกับกำรแข่งขัน ซึ่งใช้กลยุทธ์ง่ำยๆ คือ กำรตั้งรำคำใกล้เคียงกัน 
หรือเท่ำกันกับคู่แข่ง 
  ส ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำยรำคำขำยปลีก มีดังนี้ 
   1. กำรแข่งขัน ซึ่งปัจจัยที่จะต้องพิจำรณำ คือ ระดับรำคำของคู่แข่งขัน ผู้ค้ำปลีกต้องตัดสินใจ
ว่ำจะก ำหนดรำคำให้สูงกว่ำ ต่ ำกว่ำ หรือเท่ำกับคู่แข่งขัน 
   2. กลุ่มของรำยได้ ซึ่งปัจจัยที่จะต้องพิจำรณำคือ ระดับรำยได้ของกลุ่มลูกค้ำ ส ำหรับบุคคล
ของรำยได้ต่ ำมักจะให้ควำมสนใจทำงด้ำนรำคำ ขณะเดียวกันผู้ที่มีรำยได้สูงก็จะไม่สนใจต่อกำรจูงใจด้วยรำคำ 
ดังนั้นส่วนประสมทำงกำรค้ำปลีกจะต้องสำมำรถสะท้อนสิ่งที่ สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพำะ เช่น กำรดึงดูดด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ภำพลักษณ์ของร้ำนค้ำ บรรยำกำศ กำรส่งเสริมกำรขำย 
ที่ตั้งร้ำนค้ำ และควำมเป็นมิตรของพนักงำนขำย 
   3. ชนิดของสินค้ำ และบริกำร ลักษณะของสินค้ำ และประเภทของกำรบริกำรตลอดจน
ประเภทของสินค้ำเป็นสิ่งที่ก ำหนดนโยบำยรำคำขำยปลีกเช่นกัน เช่น สินค้ำที่ใช้ประจ ำวันที่ไม่มีเรื่องของสไตล์
และฤดูกำล รำคำขำยจะมีก ำไรขั้นต้นต่ ำกว่ำสินค้ำ และบริกำรที่มีฤดูกำล และมีสไตล์ ดังนั้น นโยบำยกำร
ก ำหนดรำคำจะสะท้อนให้เห็นปริมำณกำรเสี่ยงภัยด้วย เช่น สินค้ำแฟชั่ น จะเห็นได้ว่ำมีกำรเสี่ยงภัยสูง 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำท่ีมีกำรล้ำสมัยของสไตล์ มีอำยุสั้น ดังนั้นควรที่จะมีกำรตั้งรำคำที่สูง 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กำรก ำหนดนโยบำย และกลยุทธ์ด้ำนรำคำ มีดังนี้ 
   1. กำรตั้งรำคำตำมแนวภูมิศำสตร์ (Geographical Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำ โดยใช้เขต
ภูมิศำสตร์เป็นเกณฑ์ เนื่องจำกผู้บริโภคกระจำยกันอยู่ทั่วประเทศ กำรน ำสินค้ำไปขำยยังเขตต่ำงๆ  จึงมีค่ำ
ขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้ำที่มีผลกระทบต่อรำคำดังนี้ 
   2. กำรตั้งรำคำสินค้ำแบบ F.O.B. ณ จุดผลิต เป็นกำรตั้งรำคำที่ไม่รวมค่ำขนส่ง 
   3. กำรตั้งรำคำส่งมอบรำคำเดียว (Uniform Delivered Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำสินค้ำ
เท่ำกันส ำหรับผู้ซื้อทุกรำย ซึ่งจะรวมค่ำขนส่งไว้ในรำคำสินค้ำแล้ว 
   4. กำรตั้งรำคำตำมเขต (Zone Delivered Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำสินค้ำให้แตกต่ำงกับ
ตำมเขตภูมิศำสตร์ ถ้ำสินค้ำอยู่ในเขตเดียวกัน รำคำเหมือนกัน ถ้ำขำยในเขตท่ีต่ำงกัน รำคำสินค้ำก็ต่ำงกันไป 
   5. กำรตั้งรำคำจำกจุดฐำนที่ก ำหนด (Basing Point Pricing) บริษัทจะก ำหนดเป็นจุดฐำน
ส่วนใหญ่กำรตั้งรำคำวิธีนี้ใช้กับสินค้ำประเภท ไม้ น้ ำตำล เป็นต้น 
   6. กำรตั้งรำคำให้แตกต่ำงกัน (Discrimination Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำให้แตกต่ำงกันตำม
ลักษณะของลูกค้ำ หรือควำมต้องกำรซื้อของลูกค้ำ ดังนี้ 
    6.1. กำรตั้งรำคำตำมกลุ่มลูกค้ำ 
    6.2. กำรตั้งรำคำตำมรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
    6.3. กำรตั้งรำคำตำมภำพลักษณ์ 
    6.4. กำรตั้งรำคำตำมสถำนที่ หรือท ำเลที่ตั้ง 
    6.5. กำรตั้งรำคำตำมเวลำ 
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   7. กลยุทธ์กำรตั้งรำคำตำมหลักจิตวิทยำ (Psychological Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำที่ค ำนึง
ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ดังนี้ 
    7.1. กำรตั้งรำคำตำมควำมเคยชิน (Customary Pricing) 
    7.2. กำรตั้งรำคำเลขคี่ หรือเลขคู่ (Odd or Ever Pricing) 
    7.3. กำรตั้งรำคำสินค้ำที่มีชื่อเสียง (Prestige Goods Pricing) 
   8. กำรตั้งรำคำส ำหรับสินค้ำใหม่ (New Product Pricing) สินค้ำใหม่เป็นสินค้ำแบบริเริ่ม
หรือเป็นสินค้ำที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งผู้ค้ำปลีกมีทำงเลือกในกำรตั้งรำคำสินค้ำใหม่ ดังนี้ 
    8.1. กำรตั้งรำคำในระดับสูง (Market Skimming Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำในระยะ
เริ่มแรกท่ีสินค้ำเริม่วำงในตลำด เพ่ือเป็นกำรตักตวงก ำไรไว้ก่อน 
    8.2. กำรตั้งรำคำ เพ่ือเจำะตลำด (Declining Product Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำ
สินค้ำใหม่ในระดับต่ ำ ซึ่งเป็นช่วงแนะน ำผลิตภัณฑ์ขั้นใหม่สู่ตลำด กำรตั้งระดับรำคำต่ ำ จะท ำให้ตลำดทดลอง
ซื้อใช้ และยอมรับสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว 
   9. กำรตั้งรำคำสินค้ำที่เสื่อมควำมนิยม (Declining Product Pricing) สินค้ำที่เสื่อมควำม
นิยม เป็นสินค้ำท่ีอยู่ในช่วงวงจรชีวิตขั้นสุดท้ำย ผู้ค้ำปลีกมีทำงเลือกในกำรตั้งรำคำท่ีเสื่อมควำมนิยม คือ รักษำ
ระดับรำคำเดิมไว้ให้อยู่ในตลำดได้นำนที่สุด อำจมีของแถมเพ่ือจูงใจให้ซื้อ 
   10. กำรตั้งรำคำส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำที่ผู้ผลิตมี
สินค้ำหลำยชนิด ซึ่งจะต้องค ำนึงให้มีก ำไรรวมสูงสุด ผู้ค้ำปลีกมีทำงเลือกในกำรตั้งรำคำ ดังนี้ 
    10.1. กำรตั้งรำคำส ำหรับสำยผลิตภัณฑ์ (Product Line Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำ
แตกต่ำงกันในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ 
    10.2. กำรตั้งรำคำสินค้ำที่เลือกซื้อประกอบ หรือไม่ซื้อก็ได้ (Optional Feature 
Pricing) สินค้ำที่เลือกซื้อประกอบ จะมีรำคำเฉพำะเป็นกำรให้โอกำสลูกค้ำซื้อสินค้ำหลัก และเลือกซื้อสินค้ำ
ประกอบได้ตำมที่ต้องกำร 
    10.3. กำรตั้งรำคำสินค้ำเป็นสองส่วน (Two Part Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำส ำหรับ
ธุรกิจกำรบริกำร 
    10.4. กำรตั้งรำคำสินค้ำที่ขำยรวมห่อ (Product - Bonding Pricing) เป็นกำรตั้ง
รำคำสินค้ำหลำยชนิด หรือหลำยชิ้นรวมกันในรำคำพิเศษ ซึ่งถ้ำซื้อแยกชิ้นรำคำจะสูงกว่ำที่รวมกันไว้ 
    10.5. กำรตั้งรำคำสินค้ำประกอบที่ผู้ผลิต (Captive Product Pricing) ได้แก่ มีด
โกน มีสินค้ำประกอบ คือ ใบมีดโกน 
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   11. กำรตั้งรำคำ เพ่ือส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Pricing) เป็นกำรตั้งรำคำ เพ่ือให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้ำจำกพ่อค้ำปลีกมำกข้ึน ดังนี้ 
    11.1. กำรตั้งรำคำล่อใจ (Loss - Event Pricing) 
    11.2. กำรตั้งรำคำในเทศกำลพิเศษ (Special - Event Pricing) 
    11.3. กำรขำยเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่ ำ (Low - Interest Financing) ซึ่งท ำกำรขำย
สินค้ำแบบผ่อนเป็นงวดๆ 
    11.4. กำรให้ส่วนลดตำมหลักจิตวิทยำ (Psychological Discounting) เป็นกำรขำย
สินค้ำโดยลดรำคำลงอีก และลงท้ำยรำคำด้วยเลข 9 
    11.5. กำรลดรำคำ เพ่ือส่งเสริมกำรขำย (Cent - Off Promotion) เป็นกำรตั้งรำคำ
ของพ่อค้ำปลีกซึ่งขำย โดยลดรำคำลงอีกจำกรำคำขำยที่ก ำหนดโดยผู้ผลิต 
    11.6. กำรคืนเงิน (Cash Rebates) เป็นกลยุทธ์กำรตั้งรำคำ เพ่ือส่งเสริมกำรขำย
ผู้บริโภคจะได้รับเงินคืนจ ำนวนหนึ่งจำกกำรซื้อสินค้ำตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ 
   12. นโยบำยกำรให้ส่วนลด และส่วนที่ยอมให้เพ่ิมเติม (อำทิ ส่วนที่เป็นของแถม) (Discount 
and Allowances) ในกำรตั้งรำคำสินค้ำ บริษัทจะพิจำรณำจัดให้มีส่วนลด และส่วนที่ยอมให้เพ่ิมเติมในบำง
ช่วงเวลำของกำรขำยส่วนลด (Discount) เป็นจ ำนวนเงินที่ผู้ขำยลดให้จำกรำคำที่ก ำหนดไว้ในรำยกำร เพ่ือจูง
ใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อทันที และซื้อเพ่ิมในส่วนที่ยอมให้เพ่ิมเติม (Allowance) คือ ส่วนที่ผู้ขำยชดเชยให้กับผู้
ซื้อเหมือนท ำให้ผู้ซื้อได้ลดรำคำลง 
   13. นโยบำยระดับรำคำ (The Level of Price Policy) ผู้ผลิตจะตั้งรำคำสินค้ำตำมต ำแหน่ง
สินค้ำธุรกิจ ถ้ำมีคู่แข่งดังต่อไปนี้ 
    13.1. กำรตั้งรำคำ ณ ระดับรำคำตลำด 
    13.2. กำรตั้งรำคำ ณ ระดับที่สูงกว่ำรำคำตลำด 
    13.3. กำรตั้งรำคำ ณ ระดับรำคำท่ีต่ ำกว่ำรำคำตลำด 
   14. นโยบำยรำคำเดียวกับนโยบำยหลำยรำคำ (One Price Policy and Variable Price 
Policy)  
    14.1. นโยบำยรำคำเดียว เป็นกำรที่ผู้ผลิตก ำหนดรำคำขำยสินค้ำชนิดหนึ่งส ำหรับ
ลูกค้ำทุกรำย 
    14.2. นโยบำยหลำยรำคำ เป็นกำรตั้งรำคำสินค้ำบำงชนิดไว้แล้ว แต่กำรขำยให้กับ
ลูกค้ำแต ่ละรำย ด้วยรำคำไม่เท่ำกันข้ึนกับควำมสำมำรถของผู้ซื้อในกำรต่อรองรำคำ 
   15. นโยบำยแนวระดับรำคำ (Price Lining Policy) เป็นนโยบำยในกำรผลิตสินค้ำประเภท
เดียวกนั แต่มีระดับคุณภำพแตกต่ำงกัน ขำยให้กับผู้ซื้อโดยตั้งรำคำระดับต่ำง ๆ 
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แนวคิดด้ำนองค์ประกอบกำรสื่อสำร (Communication Mix) 
  กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นเครื่องมือสื่อสำรทำงกำรตลำด ซึ่งใช้เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ
ในตรำสินค้ำ บริกำร ควำมคิด หรือบุคคล กำรส่งเสริมกำรตลำดมีลักษณะ ดังนี้ 
   1. เป็นกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำด (Marketing Communication) เกี่ยวกับข้อมูลทำง
กำรตลำด (Marketing Information) ระหว่ำง 2 ฝ่ ำย คือ ผู้ค้ำปลีก และผู้ซื้อ 
   2. วัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรขำย ก็คือ เพื่อเตือนควำมทรงจ ำแจ้งข่ำวสำร และเพ่ือจูงใจ
ให้เกิดควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเกิดพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อ 
   3. อำจใช้บุคคลซึ่งถือว่ำเป็นกำรขำย โดยพนักงำนขำย (Personal Selling) ในส่วนของกำร
สื่อสำรกำรตลำดค้ำปลีก (Retail Market Communication) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประสมกำรตลำด 
ซ่ึงให้ข้อมูลจูงใจ และเตือนควำมทรงจ ำ เกี่ยวกับตลำดของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้ส่งผลต่อควำมรู้สึกที่ดี 
ควำมเชื่อ พฤติกรรมของผู้ซื้อ หรือเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่นักกำรตลำดพัฒนำขึ้น  เพ่ือสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับ
สินค้ำ และเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้ำนั้น 
  กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบผสมผสำน ( Integrated Marketing Communication - IMC) เป็น
แนวคิดที่อยู่ภำยใต้กำรผสมผสำนอย่ำงระมัดระวังของผู้ค้ำปลีก และใช้ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ร่วมกัน 
เพ่ือส่งข่ำวสำรที่มีควำมชัดเจน สอดคล้องกัน และบรรลุจุดหมำยร่วมกัน ซึ่งอำจเป็นข่ำวสำรเกี่ยวกับองค์กร
หรือผลิตภัณฑ์ส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมกำรสื่อสำรกำรตลำด 
(Marketing Communication Mix) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทำงกำรติดต่อสื่อสำรของผู้ค้ำ
ปลีก ประกอบด้วย กำรโฆษณำ (Advertising), กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing), กำรส่งเสริมกำรขำย 
(Sales Promotion), กำรเผยแพร่ข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations - PR) และกำรขำย 
โดยใช้พนักงำนขำย (Personal Selling) กำรสื่อสำรของผู้ค้ำปลีกไปยังลูกค้ำใช้เครื่องมือในกำรสื่อสำรที่ส ำคัญ 
6 ประกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   1. กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่ำวสำรจูง
ใจ และเพ่ือเตือนควำมทรงจ ำเกี่ยวกับสินค้ำ และบริกำร หรือควำมคิด  
   2. กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations - PR) เป็นควำมพยำยำมในกำรสื่อสำรที่มีกำร
วำงแผนโดยองค์กร เพ่ือสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร และเป็นกำรสร้ำงภำพพจน์ของบริษัท 
   3. กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมกำรตลำด ซึ่งจัดหำสิ่งจูงใจที่มี
คุณค่ำพิเศษ ส ำหรับผู้บริโภค ผู้จัดจ ำหน่ำย และหน่วยงำนขำย เพ่ือกระตุ้นให้ขำยสินค้ำได้ หรือเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นควำมต้องกำรซื้อที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ และกำรขำย โดยใช้พนักงำนขำย เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
กำรซื้อสินค้ำ และกำรบริกำร 
   4. กำรขำย โดยใช้พนักงำนขำย (Personal Selling) เป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนขำยกับ
ลูกค้ำ โดยใช้ควำมพยำยำมในกำรจูงใจลูกค้ำ เพ่ือให้เกิดควำมต้องกำรซื้อ หรือบริกำร หรือคล้อยตำมควำมคิด
นั้น 
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   5. กำรจัดบรรยำกำศภำยในร้ำน (Store Atmosphere) เป็นกำรจัดสิ่งต่ำงๆ ภำยในร้ำนค้ำ
ปลีกไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบทำงด้ำนสถำนที่ กำรจัดวำงสัญลักษณ์ กำรจัดแสดงสินค้ำ กำรใช้แสง และกำรใช้
เสียงทั้งหมด เพ่ือช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ในควำมรู้สึกของลูกค้ำ 
   6. กำรท ำให้สินค้ำเป็นที่รับรู้ (Visual Merchandising) เป็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แก่ลูกค้ำผ่ำนภำพกรำฟิก สัญลักษณ์ และกำรแสดง ซึ่งอำจจะจัดให้เห็นภำยในร้ำนค้ำ หรือผ้ำหน้ำต่ำงร้ำน 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อ 
  เป้ำหมำยของโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรตลำดค้ำปลีก คือ กำรกระตุ้นยอดขำย ซึ่งเกิดจำกผู้บริโภคของ
ผู้ค้ำปลีก ผู้ค้ำปลีกจะใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
   1. เพ่ือแจ้งข่ำวสำร (Informing) เป็นงำนขั้นแรกของโปรแกรมทำงกำรตลำด เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับร้ำนค้ำด้ำนต่ำงๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ แก้ไขภำพลักษณ์ที่เป็นลบ เป็น
ต้น 
   2. เพ่ือจูงใจ (Persuading) เป็นกำรจูงใจลูกค้ำ เพ่ือให้เข้ำมำเยี่ยมชมร้ำนค้ำ เพ่ือกระตุ้น
ควำมต้องกำรให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ และบริกำร  
   3. เพ่ือเตือนควำมทรงจ ำ (Reminding) เป็นกำรเตือนควำมทรงจ ำ เกี่ยวกับร้ำนค้ำ สินค้ำ
สถำนที่ของร้ำน ผลประโยชน์ต่ำงๆ ที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิดกำรซื้อซ้ ำ และเกิดควำมจงรักภักดีต่อร้ำนค้ำ 
  วิธีกำรส่งเสริมกำรตลำด (Methods of Promotion) ผู้ค้ำปลีกสำมำรถสื่อสำรไปยังลูกค้ำได้
หลำกหลำยวิธีด้วยกัน ซึ่งสำมำรถจัดประเภทได้ดังนี้ 
   1. กำรสื่อสำรโดยจ่ำยเงินและไม่ใช้พนักงำนขำย (Paid Impersonal Communications) 
เป็นกำรสื่อสำรไปยังลูกค้ำ โดยไม่ใช้พนักงำนขำย แต่จะใช้กำรสื่อสำร โดยใช้สื่อที่ต้องจ่ำยเงินประกอบด้วย 
    1.1. กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นรูปแบบของกำรสื่อสำรไปยังลูกค้ำที่ต้องใช้เงิน
โดยใช้สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และจดหมำยตรง 
    1.2. กำรจัดบรรยำกำศภำยในร้ำน (Store Atmosphere) เป็นกำรจัดสิ่งต่ำงๆ 
ภำยในร้ำนค้ำปลีกไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบสถำนที่ กำรจัดวำงสัญลักษณ์ กำรจัดแสดงสินค้ำ กำรใช้สี กำรใช้
แสง กำรควบคุมอุณหภูมิ และกำรใช้เสียง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ในควำมรู้สึกของลูกค้ำ 
    1.3. กำรใช้เว็บไซต์ (Websites) เป็นกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยภำพ
ข้อควำม ถือเป็นสื่อกลำงในกำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำบริกำร กำรส่งเสริมกำรขำยตลอดจนข้อมูลต่ำงๆ 
ของร้ำนค้ำ ซึ่งกำรใช้เว็บไซต์ในกำรขำยของผู้ค้ำปลีก จะท ำให้เกิดกำรค้ำที่เรียกว่ำ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 
    1.4. กำรส่งเสริมกำรขำย (Sale Promotions) เป็นกำรเสนอคุณค่ำ และสิ่งจูงใจ
พิเศษให้กับลูกค้ำ เพ่ือให้ลูกค้ำมำเยยี่มร้ำนค้ำ และ / หรือมำซื้อสินค้ำในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดให้ โดย
ส่วนมำกผู้ค้ำปลีก จะส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรลดรำคำ (Sale) แต่ยังมีกำรส่งเสริมกำรขำยรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น 
กำรแจกของตัวอย่ำง (Sampling) คูปอง (Coupon) กำรลดรำคำ (Price Packs หรือ Cents Off Deals) ของ
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แถม (Premiums) กำรให้ทดลองใช้ฟรี (Free Trials) กำรจัดแสดงสินค้ำ ณ จุดซื้อ (Point of Purchase 
(POP)) กำรจัดแสดงสินค้ำ (Display) และกำรสำธิตกำรท ำงำนของสินค้ำ (Demonstrations) เป็นต้น 
   2. กำรสื่อสำรโดยจ่ำยเงิน และใช้พนักงำนขำย (Paid Personal Communication) เป็น
กำรสื่อสำรไปยังลูกค้ำ โดยกำรจ่ำยเงินจ้ำงพนักงำนขำย เพ่ือให้พนักงำนขำยพยำยำมหำทำงสื่อสำรกับลูกค้ำ 
และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยใช้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรแบบเผชิญหน้ำผู้ค้ำปลีก หรือผู้ค้ำ
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Retailers) จะใช้ E-mail  
   3.  ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร โ ด ย ไ ม่ จ่ ำ ย เ งิ น  แ ล ะ ไม่ ใ ช้ พ นั ก ง ำน ขำ ย  ( Unpaid Impersonal 
Communications) เป็นวิธีกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อ ซึ่งตำมทฤษฏีแล้วเป็นกำรใช้สื่อที่ไม่ต้องจ่ำยเงิน  แต่ในทำง
ปฏิบัติแล้ว ผู้ค้ำปลีกอำจต้องเสียเงิน เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรได้ง่ำยขึ้น วิธีกำรสื่อสำรดังกล่ำว เรียกว่ำ กำรให้
ข่ำว หรือกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกำรเสนอข่ำวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ บริกำรตรำสินค้ำ หรือร้ำนค้ำโดยผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ 
   4. กำรสื่อสำรโดยไม่จ่ำยเงิน และใช้พนักงำนขำย (Unpaid Personal Communications) 
เป็นวิธีกำรสื่อสำร โดยใช้พนักงำนขำยแต่ไม่ต้องจ่ำยเงิน เรียกว่ำกำรใช้ปำกต่อปำก (Word of Mouth) เป็น
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเกี่ยวกับผู้ค้ำปลีก หรือสินค้ำของผู้ค้ำปลีก ซึ่งอำจเป็นกำรสื่อสำร โดยกำรบอกต่อกับ
ลูกค้ำก็ได ้
 
แนวคิดด้ำนกำรตกแต่งร้ำน และกำรจัดแสดงสินค้ำ (Store Design and Display) 
  เนื่องจำกไม่อำจสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรส่งเสริมกำรขำย หรือท ำเลที่ตั้ง 
ร้ำนค้ำปลีกในปัจจุบัน จึงแข่งขันกันทำงภำพลักษณ์ เพรำะสิ่งที่ลูกค้ำสำมำรถมองเห็นได้ก่อนสิ่งอ่ืน คือ 
รูปแบบของร้ำนค้ำ ถ้ำกำรออกแบบร้ำนค้ำมีควำมสวยงำม และน่ำสนใจ ก็จะสำมำรถจูงใจลูกค้ำให้เข้ำมำใน
ร้ำนได้ ดังนั้น กำรออกแบบร้ำนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจค้ำปลีก ซึ่งนอกจำกจะช่วย
ดึงดูดลูกค้ำได้อย่ำงดีแล้ว ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับร้ำนค้ำด้วย 
  หลักในกำรออกแบบร้ำนค้ำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประกำรได้ดังนี้ 
   1. บรรยำกำศของร้ำนค้ำต้องสอดคล้องกับภำพพจน์ของร้ำนค้ำ  และกลยุทธ์โดยรวม 
ผู้บริหำรค้ำปลีกจะต้องท ำเป็นอันดับแรก คือ ต้องสำมำรถระบุได้ว่ำ ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยคือใคร ร้ำนค้ำขำยเรำ
นั้นจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทใด เป็นต้น 
   2. กำรออกแบบร้ำนค้ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อของลูกค้ำ ผู้บริหำรร้ำนค้ำปลีกควร
พิจำรณำถึงรูปแบบในกำรจัดแผนผังร้ำนค้ำ โดยพยำยำมใช้พ้ืนที่ขำยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด แต่ทั้งนี้ต้อง
ขึ้นอยู่กับสินค้ำที่ต้องกำรจะขำยด้วย เช่น ซุปเปอร์มำเก็ต จะพยำยำมจัดแสดงสินค้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่ จะ
เป็นไปได้ เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถมองเห็นได้ทั้งหมด สินค้ำบำงรำยกำรจะวำงอยู่บริเวณทำงออก เพ่ือกระตุ้นให้
ลูกค้ำเกิดกำรตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน เป็นต้น 
   3. ประสิทธิภำพในกำรใช้สอยพ้ืนที่ว่ำสำมำรถก่อให้เกิดยอดขำยมำกน้อยเพียงใดต่อพ้ืนที่ที่ มี
อยู่ผู้บริหำรร้ำนค้ำปลีกควรค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้น และยอดขำยที่คำดว่ำจะได้รับต่อพ้ืนที่ว่ำมีมำก หรือ
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น้อยเพียงใด มีควำมคุ้มค่ำที่จะลงทุนหรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดวำงสินค้ำที่มีรำคำ
แพง แต่ใช้พ้ืนที่จ ำนวนมำกกับกำรจัดวำงสินค้ำรำคำถูก แต่วำงรวมไว้ในพ้ืนที่เพียงจุดเดียวกัน เป็นต้น กำร
ก ำหนดต ำแหน่งที่วำงของสินค้ำจะมีควำมสัมพันธ์กับประเภทของสินค้ำ โดยต ำแหน่งที่ดีที่สุดมักจะอยู่บริเวณ
หน้ำร้ำน ซึ่งเหมำะกับสินค้ำที่ท ำก ำไรสูงหรือสินค้ำที่ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับร้ำนค้ำ มีดังนี้ 
    1. แผนผังร้ำนค้ำ (Store Layout) แผนผังร้ำนค้ำเป็นกำรก ำหนดรูปแบบในกำรจัด
วำงสินค้ำภำยในร้ำน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม หรือหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กลุ่มเครื่อง
นอน เป็นต้น ซึ่งควำมส ำคัญของแผนผังร้ำนค้ำ มีดังนี้ 
     1.1. ควำมสะดวก (Convenience) กำรจัดร้ำนค้ำปลีกควรที่จะเน้นควำม
สะดวกสบำย ทั้งด้ำนกำรจับจ่ำยใช้สอยของลูกค้ำ และกำรท ำงำนของพนักงำนให้ได้มำกที่ สุด โดยจะต้องเน้น
ถึงกำรเรียงล ำดับของลูกค้ำ กำรจัดเรียงสินค้ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรซื้อ และควำมสัมพันธ์กันของสินค้ำ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในร้ำน 
     1.2. มำตรำฐำน (Standard) ในกำรจัดวำงผังร้ำนควำมเป็นไปตำม
มำตรำฐำนเดียวกัน โดยเฉพำะร้ำนค้ำที่มีสำขำเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือแสดงถึงภำพลักษณ์ ควำมเป็นมำตรำฐำน
เดียวกัน และง่ำยต่อกำรควบคุม  
   ปัจจัยที่ควรพิจำรณำใรกำรจัดตั้งผังร้ำนค้ำ (Factor Influencing Layout) มีดังนี้ 
    - ขนำด และรูปร่ำงของพ้ืนที่ร้ำน รวมทั้งจ ำนวนชั้นที่มีอยู่ 
    - ที่ตั้งของอุปกรณ์ต่ำงๆ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไม่สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได ้
    - ชนิด และประเภทของสินค้ำที่มีอยู่ 
    - ประเภทของกำรด ำเนินงำน เช่น เป็นร้ำนค้ำแบบให้ลูกค้ำบริกำรตนเอง 
    - ลักษณะพฤติกรรมในกำรซื้อของลูกค้ำ 
    - ลักษณะ และจ ำนวนของเครื่องมือที่ตั้งติดตั้ง 
    - ควำมพึงพอใจส่วนตัวของผู้ค้ำปลีก 
   หลักในกำรจัดท ำแผนผังร้ำนค้ำ (Store Layout) ในกำรจัดท ำแผนผังร้ำนมีหลักท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
    1. ควำมสะดวก (Convenience) ในกำรจัดท ำแผนผังร้ำนค้ำจะต้องมุ่งเน้นที่ควำม
สบำยในกำรเลือกซื้อสินค้ำของลูกค้ำ และควำมสะดวกในกำรท ำงำนของพนักงำนเป็นหลัก โดยกำรจัดวำง
สินค้ำแยกออกเป็นหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน และทำงเดินจะต้องไม่แคบจนเกินไป ดังนี้ 
     - ใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดก ำไรสูงสุด 
     - ต้องไม่มีมุมอับ 
     - ก ำหนดทำงเดินส ำหรับ เพ่ือให้ลูกค้ำเดินไปยังจุดที่เรำต้องกำร หรือเดินดู
สินค้ำได้อย่ำงทั่วถึงที่สุด และอยู่ภำยในร้ำนได้นำนที่สุด โดยน ำสินค้ำที่เป็นตัวดึง หรือเป็นที่ต้องกำรไว้ด้ำนใน 
     - กำรจัดวำงสินค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ไว้ใกล้กัน เพ่ือเป็นกำรเพิ่มยอดขำย เช่น 
ยำสีฟันกับแปรงสีฟัน กำแฟกับคอฟฟีเมต เป็นต้น 
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     - ต้องมีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย 
     - ต้องท ำให้สวยงำม และน่ำสนใจ 
    2. รูปแบบของกำรจัดแผนผังร้ำนค้ำปลีก (Types of Store Layout) ที่นิยมมีดังนี้ 
     2.1. กำรจัดเรียงสินค้ำแบบตำข่ำย (Grid Layout) เป็นรูปแบบที่เรียบง่ำย
ที่สุด โดยกำรจัดเรียงสินค้ำต่อกันเป็นแถวยำว ระยะระหว่ำงชั้นวำงจะมีควำมกว้ำงเพียงพอส ำหรับลูกค้ำ  และ
รถเข็นเท่ำนั้น สินค้ำจะถูกวำงต่อๆ กันเป็นชั้นสูงๆ ท ำให้สำมำรถจัดสินค้ำแสดงได้มำกกว่ำรูปแบบอื่น อีกท้ังยัง
มีต้นทุนในกำรออกแบบที่ต่ ำ เนื่องจำกเป็นรูปแบบมำตรำฐำน เจ้ำของร้ำนสำมำรถสั่งผลิตชั้นวำงสินค้ำได้ครำว
ละมำกๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้รำคำที่ถูกลง กำรจัดแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดควำมสวยงำม แต่ลูกค้ำจะได้ควำม
สะดวกสบำยในกำรเลือกหำสินค้ำ อีกทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภำพของผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่สูง เพรำะมี
กำรใช้พื้นท่ีทุกตำรำงนิ้วอย่ำงคุ้มค่ำ รูปแบบนี้เหมำะกับร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนขำยของช ำ และร้ำนขำยยำ เป็นต้น 
     2.2. กำรจัดแผนผังร้ำนค้ำแบบลู่แข่ง (Racetrack Layout) เป็นกำรจัด
แผนผังที่สำมำรถชักน ำให้ลูกค้ำเดินชมสินค้ำในแผนกต่ำงๆ ของร้ำนได้อย่ำงทั่วถึง โดยทำงเดินมีลักษณะเป็น
วงกลม ซึ่งจะน ำให้ลูกค้ำเดินไปสู่ทำงเดินย่อยๆ ของแต่ละแผนกกำรจะท ำแผนผังแบบนี้จะก่อให้เกิดกำรซื้อ
แบบไม่ตั้งใจ (Impulse Purchasing) เนื่องจำกลูกค้ำที่ก ำลังเดินอยู่ในทำงเดินมักมองเห็นสินค้ำที่ตั้งแสดงใน
มุมมองที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำที่จะมองในระนำบเดียวขึ้นลงตำมชั้นวำงสินค้ำที่จัดวำงแบบตำรำงเท่ำนั้น 
     2.3. กำรจัดแผนฟังร้ำนค้ำอิสระ (Free - Form Layout) หรือกำรจัดแผน
ฟังร้ำนแบบบูติค (Boutique Layout) เป็นกำรจัดวำงอุปกรณ์ และชั้นวำงสินค้ำภำยในร้ำนอย่ำงอิสระ ไม่มี
กำรก ำหนดรูปแบบตำยตัวเหมำะส ำหรับร้ำนค้ำปลีกขนำดเล็ก ซึ่งขำยสินค้ำเพียงชนิดเดียว  หรือแผนกสินค้ำ
ย่อยๆ ที่อยู่ในร้ำนค้ำใหญ่ๆ ซึ่งกำรจัดร้ำนแบบนี้จะช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ผ่อนคลำย ท ำให้ลูกค้ำมีควำมรู้สึก
เหมือนอยู่บ้ำนตนเอง ลูกค้ำสำมำรถชม และเลือกซื้อสินค้ำได้ตำมสบำย บรรยำกำศภำยในร้ำนจะท ำให้ลูกค้ำ
รู้สึกว่ำสินค้ำรำคำไม่แพง แม้ว่ำในควำมเป็นจริงสินค้ำอำจจะรำคำแพงก็ตำม ซึ่งกำรจัดร้ำนแบบนี้จ ำเป็นต้อง
ใช้พนักงำนขำยช่วยในกำรขำยสินค้ำ เนื่องจำกลูกค้ำอำจจะต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับสินค้ำ และเนื่องจำก
รูปแบบกำรจัดวำงสินค้ำที่มีควำมซับซ้อนจึงมีควำมน่ำจะเป็นไปได้ที่สินค้ำอำจถูกขโมยเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนผังแบบอ่ืน อีกทั้งกำรจัดร้ำนอำจท ำให้ต้องสูญเสียพ้ืนที่บำงส่วนไป เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศภำยในร้ำนให้ดู
โปร่งสบำยขึ้น 
   รปูแบบของพ้ืนที่จัดแสดงสินค้ำ มีรูปแบบ ดังนี้ 
    1. กำรจัดพ้ืนที่ให้ดูเด่น (Feature Areas) เป็นกำรออกแบบพ้ืนที่ให้สำมำรถดึงดูด
ควำมสนใจของลูกค้ำได้ เมื่อมองเห็น โดยพื้นที่เหล่ำนี้ได้แก่ 
     1.1. ส่วนปลำยของชั้นวำงสินค้ำ (End Caps) เป็นบริเวณที่ลูกค้ำมักให้
ควำมสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นต ำแหน่งในกำรวำวสินค้ำก่อนที่จะเดินผ่ำนไป ซึ่งเรำสำมำรถใช้พ้ืนที่
ดังกล่ำวในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ 
     1.2. ชั้นวำงสินค้ำอิสระ (Free Standing Fixtures) เป็นชั้นวำงของที่มีกำร
จัดวำง เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ ซึ่งมักจะใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เพ่ิงเข้ำสู่ตลำด 
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     1.3. จุดช ำระเงิน (Point - of - Sale Areas) เป็นบริเวณที่ส ำคัญที่สุดใน
กำรจัดแสดงสินค้ำภำยในร้ำน เนื่องจำกเป็นจุดที่ลูกค้ำต้องยืนคอยเพ่ือช ำระค่ำสินคำ้ ดังนั้น ร้ำนค้ำจึงมีกำร
วำงสินค้ำชิ้นเล็กๆ ณ จุดช ำระเงิน ซึ่งเป็นสินค้ำท่ีรำคำไม่แพง เช่น ลูกอม หมำกฝรั่ง ถุงยำงอนำมัย เป็นต้น 
     1.4. พื้นที่ในกำรจัดแสดงสินค้ำ (Bulk - of - Stock Areas) เป็นพื้นที่ท่ีทำง
ร้ำนจัดไว้เพ่ือน ำสินค้ำที่มีอยู่มำจัดแสดงให้ลูกค้ำได้เลือกซ้ือ 
     1.5. ผนัง (Walls) เนื่องจำกร้ำนค้ำส่วนมำกมักมีขนำดพ้ืนที่ที่จ ำกัด และมี
ค่ำเช่ำที่รำคำแพงร้ำนค้ำต่ำงๆ จึงใช้ประโยชน์จำกก ำแพงในกำรจัดแสดงสินค้ำ ท ำให้ลูกค้ำรู้สึกสบำยตำ 
ภำยในร้ำนดูโล่ง และกว้ำงขวำงขึ้น นอกจำกนี้ ผู้ค้ำปลีกยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกระจกหน้ำร้ำนในกำร
ตกแต่งให้สวยงำมตำมเทศกำลต่ำงๆ เ พ่ือเป็นกำรดึงดูให้ลูกค้ ำเข้ำร้ำนอีกทำงหนึ่ง เช่น วันปี ใหม่  
วันสงกรำนต์ เป็นต้น 
      1.6. ควำมยืดหยุ่นในกำรออกแบบร้ำนค้ำ (Flexibility of Store Design) 
ปัจจุบันรูปแบบของสินค้ำได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น  รูปแบบของร้ำนค้ำจะต้องมีควำม
ยืดหยุ่น เพ่ือให้สำมำรถปรับให้เข้ำกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น กำรออกแบบร้ำนที่ดีจะต้องค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
      - มีควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย 
      - มีควำมสะดวกในกำรปรับเปลี่ยน แก้ไขส่วนประกอบต่ำงๆ 
ภำยในร้ำน 
            1.7. กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรของผู้พิกำร (Recognizing the Needs of 
the Disabled) ในปัจจุบันตำมสถำนที่ต่ำงๆ ได้ตระหนักถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่พิกำรมำกข้ึน จึงได้
มีกำรออกแบบร้ำนค้ำ และจัดเตรียมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กับผู้พิกำร เช่น ห้องน้ ำ ทำงลำดส ำหรับ
รถเข็น ลิฟต์ เป็นต้น 
 
แนวคิดด้ำนกำรคัดสรรสินค้ำ (Merchandise Assortment) 
  กำรจัดกำรเกี่ยวกับสินค้ำในธุรกิจค้ำปลีกในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกสมัยก่อนอย่ำงมำก 
ดังนั้น ผู้ค้ำปลีกต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรสินค้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้ำให้เพ่ิมมำกขึ้น สุมนำ อยู่โพธ์ (2544) กำร
เปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับกำรค้ำสินค้ำ (Dynamic New Merchandising Techniques) ระบบเศรษฐกิจ
ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้จ ำเป็นต้องมีวิธีกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสินค้ำ ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกในทำงปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1. กำรมีสินค้ำขำยหลำยชนิด (Scrambled Merchandising) ในอดีตร้ำนค้ำปลีก จะมีกำร
ขำยสินค้ำเพียงชนิดเดียว เช่น ร้ำนหนังสือก็จะขำยแต่หนังสือ แต่ในปัจจุบันควำมต้องกำรของลูกค้ำมีมำก
เพ่ิมขึ้น และลูกค้ำส่วนมำกต้องกำรควำมสะดวกสบำยในกำรจับจ่ำยใช้สอย เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลำในกำร
ไปซื้อในหลำยๆ แห่ง ดังนั้น ร้ำนหนังสือในปัจจุบันจึงได้น ำสินค้ำที่หลำกหลำยมำจ ำหน่ำยภำยในร้ำน อำทิเช่น 
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อุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋ำส ำหรับใส่คอมพิวเตอร์ ที่วำงโทรศัพท์ เพ่ือให้ร้ำนค้ำได้ถูกเรียกว่ำเป็น One Stop 
Shopping 
   2. กำรเปิดร้ำนค้ำกลำงคืน (Night Openings) ในปัจจุบันมีร้ำนค้ำหลำยแห่งเปิดร้ำนตั้งแต่
10.00 - 21.00 น. เนื่องจำกลูกค้ำมีเวลำในกำรเลือกสรรหำซื้อของในเวลำที่ไม่ตรงกัน และเพ่ือเป็นกำร
กระจำยรำยได้ให้กับประชำกรที่ทำงร้ำนต้องมีกำรจ้ำงเข้ำมำ เพ่ือแนะนำสินค้ำให้กับลูกค้ำ ซึ่งสิ่งนี้สำมำรถท ำ
ให้เพ่ิมยอดขำยในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันอีกทำงหนึ่งด้วย ส ำหรับช่วงเวลำที่ลูกค้ำไม่ค่อยได้เข้ำมำภำยในร้ำน 
ร้ำนค้ำปลีกควรที่จะมีกำรจัดท ำกำรส่งเสริมกำรขำย เพ่ือเรียกลูกค้ำใหเข้ำมำซื้อสินค้ำในช่วงเวลำดังกล่ำวให้
มำกขึ้น 
   3. กำรจัดแสดงสินค้ำให้มองเห็นได้ (Visual Merchandising) โดยมีกำรสำธิตสินค้ำให้กับ
ลูกค้ำได้ชม เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ลูกค้ำได้เห็นคุณภำพ ประโยชน์ของสินค้ำ และสำมำรถตรวจดูตรำสินค้ำ 
รำคำ และข้อควำมต่ำงๆ ที่ติดอยู่กับสินค้ำได้ด้วย ซึ่งกำรจัดแสดงสินค้ำแบบนี้จะท ำให้สำมำรถประหยัดเวลำ
ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขำย ท ำให้อัตรำกำรหมุนเวียนของลูกค้ำภำยในร้ำนมีมำกขึ้นอีกด้วย 
   4. กำรมีเครื่องอัตโนมัติไว้ในร้ำน (Automation in Stores) กำรที่มีตู้น้ำอัดลมอัตโนมัติ หรือ
สินค้ำประเภทอ่ืนๆ ภำยในร้ำนก็เป็นกำรสำมำรถเพ่ิมก ำไรให้แก่ร้ำนค้ำปลีกเช่นเดียวกัน 
   5. กำรคิดค้นสินค้ำแปลกใหม่ (Fabulous New Merchandising) เนื่องจำกเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ท ำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมำสู่ตลำดมำกยิ่งขึ้น เช่น อำหำรแช่แข็ง 
รถยนต์ โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องผ่อนแรงต่ำงๆ ดังนั้น ผู้ค้ำปลีกจึงต้องมีกำรน ำสินค้ำที่ทันสมัยมำวำงจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำ อันเนื่องมำจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
  กระบวนกำรวำงแผนเลือกสรรสินค้ำ เป็นล ำดับขั้นตอนในกำรวำงแผนในกำรเลือกสินค้ำของผู้ค้ำปลีก 
เพ่ือที่จะสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันกับคู่แข่งที่ยี่งยืนได้ ดังนั้น  กำรวำงแผนในกำรเลือกสรร
สินค้ำนั้นควรค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. ควำมกว้ำงของสินค้ำ (The Breadth of Product Mix) หรือควำมหลำกหลำยของสินค้ำ 
(Variety) เป็นจ ำนวนหมวดหมู่สินค้ำที่แตกต่ำงกันภำยในร้ำนค้ำ หรือห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ หรือจ ำนวนสำย
ผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจค้ำปลีกน ำมำเสนอขำย เช่น แผนกอุปกรณ์กีฬำ จะมีกำรขำยเครื่องออกก ำลังกำย ไม้เทนนิส 
ลูกเทนนิส ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ซีดีส ำหรับแนะน ำกำรออกก ำลังกำย อำหำรเสริมต่ำงๆ เป็นต้น 
   2. ควำมลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (The Depth of Product Mix) หรือควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำในสำยผลิตภัณฑ์ (The Assortment of Product Mix) คือ จ ำนวนของรำยกำรผลิตที่อยู่ในสินค้ำ
ตัวอย่ำงเช่น บริษัท Levi ที่เป็นหนึ่งในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกำงเกงยีนส์ได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำยมำก
ขึ้น เช่น กำงเกง เสื้อเชิ๊ต เข็มขัด เป็นต้น 
   3. ควำมพร้อมในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ (Product Availability) เป็นเปอร์เซ็นต์ของควำม
ต้องกำรซื้อในแต่ละสินค้ำในแต่ละชนิดที่สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้บริโภค หรืออำจเรียกได้ว่ำ
ระดับของกำรสนับสนุนกำรขำย (Level of Support) หรือระดับกำรให้บริกำร (Service Level) ตัวอย่ำงเช่น 
มีลูกค้ำจ ำนวน 100 คน ต้องกำรซื้อกำงเกงยีนส์สีน้ำตำลขนำด 32 - 34 และมีเพียง 80 คนที่สำมำรถซื้อได้ 
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แสดงว่ำร้ำนค้ำมีสินค้ำที่พร้อมจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ 80 % ซึ่งกำรพิจำรณำเกี่ยวกับตัวสินค้ำ มีปัจจัย 4 
ประกำรดังนี้ 
    1. คุณภำพ โดยส่วนมำกร้ำนค้ำปลีก มักจะใช้ควำมคิดเห็นของลูกค้ำต่อสินค้ำนั้นใน
กำรที่จะเลือกซื้อสินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำยภำยในร้ำนด้วย โดยก่อนที่จะน ำสินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำยนั้น ทำงผู้ค้ำปลีก
จะมีกำรตรวจสอบคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำที่มำซื้อสินค้ำอีกทำงหนึ่ง 
    2. ประโยชน์กำรใช้สอย กำรค ำนึงประโยชน์ใช้สอยจะมีกำรพิจำรณำจำกสินค้ำนั้น
สำมำรถบอกถึงประโยชน์ในกำรใช้ได้ด้วยตัวของสินค้ำเองหรือไม่ และสินค้ำนั้นจะต้องมีกำรส่งเสริมกำรขำย
เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ซึ่งส่วนมำกแล้วร้ำนค้ำปลีกนิยมจะรับสินค้ำที่ไม่ต้องมำท ำกำรส่งเสริมกำรขำย เพรำะเป็นกำร
สิ้นเปลือง และเสียเวลำ 
    3. กำรจัดท ำหีบห่อ จะค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 
     3.1. หีบห่อนั้นตรงกับรสนิยมของผู้ใช้มำกน้อยเพียงใด 
     3.2. ลักษณะของหีบห่อ อำจใช้เป็นแรงดึงดูดใจให้เกิดกำรขำย โดยท ำให้
ลูกค้ำสนใจสินค้ำดังกล่ำวมำกน้อยเพียงใดด้วย 
     3.3. ควำมคงทนของหีบห่อมีมำกน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เสีย
กำรลงทุนโดยเปล่ำประโยชน์ 
    4. ชื่อเสียงของผู้ผลิต ถ้ำชื่อเสียงของผู้ผลิตดี ก็จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ำยขึ้น  และ
ต้องเป็นที่แน่ใจว่ำสินค้ำนั้นมีมำตรำฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ร้ำนค้ำปลีกต้องเสียชื่อเสียง และขำดลูกค้ำไปในที่สุด
และสื่งที่ขำดไม่ได้ คือ รำคำขำยปลีก จะต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ของรำคำขำยปลีกกับสินค้ำอ่ืนๆ ด้วย ซึ่ง
สินค้ำนั้นมีรำคำขำยปลีกอยู่ในระดับเดียวกับรำคำขำยปลีกของสินค้ำอ่ืนๆ ในร้ำนหรือไม่ รำคำขำยปลีกควร
เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์และนโยบำยของร้ำนค้ำ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีของร้ำนในสำยตำผู้บริโภค 
 
แนวคิดด้ำนทำเลที่ตั้ง (Location) 
  กำรเลือกท ำเลที่ตั้งของร้ำนค้ำปลีกนั้น มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรเลือกท ำเลที่ตั้งที่
เหมำะสมจะสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กับลูกค้ำในเรื่องของกำรเดินทำง กำรคมนำคมขนส่ง และยัง
สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรได้อีกด้วย ซึ่งกำรเลือกท ำเลที่ตั้งต้องมีกำรคิดอย่ำงรอบคอบ เพรำะ
เป็นสิ่งที่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงกับคู่แข่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนยำกกว่ำกลยุทธ์
ด้ำนอื่นๆ 
  สุธีร์ ขวัญเงิน (2548) กล่ำวว่ำ ท ำเลที่ตั้ง (Location) หมำยถึง แหล่งที่จะท ำให้ธุรกิจสำมำรถ
ประกอบกิจกรรมได้สะดวกที่สุด โดยค ำนึงถึงผลก ำไร ค่ำใช้จ่ำย ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ควำมสัมพันธ์กับ
พนักงำน และสภำพแวดล้อมภำยนอกอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลำที่ธุรกิจประสงค์จะประกอบกิจกรรมนั้น ซึ่งกำร
เลือกท ำเลที่ตั้งเป็นปัญหำที่ส ำคัญมำกท่ีผู้ลงทุนจะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และสมเหตุผล 
  ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกท ำเลที่ตั้งร้ำนค้ำปลีก ปัจจัยต่ำงๆ ในกำรพิจำรณำกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง
ร้ำนค้ำปลีก สำมำรถแยกได้เป็น 3 ประกำร ดังนี้ 
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   1. ควำมหนำแน่นของประชำกร (Population) เป็นกำรคำดคะเนจ ำนวนประชำกร เพ่ือ
ค ำนวณยอดขำยสินค้ำในท ำเลนั้นๆ ว่ำควรที่จะมียอดขำยในจ ำนวนเท่ำใด 
   2. ก ำลังกำรซื้อ หรืออ ำนำจซื้อ (Buying Power) ผู้ค้ำปลีกจะต้องมีกำรพิจำรณำถึงระดับ
รำยได้ และฐำนะทำงสังคมของประชำกร ดังนั้น กำรที่ตั้งร้ำนค้ำปลีกข้ึนมำนั้น ต้องทรำบว่ำร้ำนค้ำปลีกมีเป้ ำ
หมำยจะขำยใคร ใครเป็นผู้ซื้อ จะขำยอะไร ขำยให้ใคร และลูกค้ำระดับไหนถึ งจะซื้อของจำกร้ำน เช่น กำร
วำงแผนเปิดร้ำนเพชรพลอย ท ำเลที่เหมำะสมควรอยู่ในย่ำนที่ลูกค้ำมีรำยได้  และอ ำนำจซื้อสูง เช่น ย่ำนสีลม 
ย่ำนสุขุมวิท เป็นต้น 
   3. กำรแข่งขัน (Competition) มีกำรค ำนึงถึงกำรแข่งขันของร้ำนค้ำปลีกที่มีกำรขำยสินค้ำ
ประเภทเดียวกัน หรือคล้ำยกัน ตั้งอยู่ในท ำเลนั้นจ ำนวนมำกๆ ย่อมส่งผลให้ลูกค้ำที่มำซื้อสินค้ำนั้นเกิด
ทำงเลือกในกำรไปซื้อสินค้ำกับคู่แข่ง ดังนั้น ร้ำนค้ำปลีกจึงต้องมีกำรสร้ำงอ ำนำจในกำรแข่งขันในด้ำนต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็น กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ กำรตกแต่งหน้ำร้ำน และควำมแตกต่ำงในกำรให้บริกำร เป็นต้น ส ำหรับ
กำรพิจำรณำเลือกย่ำนกำรค้ำ (Selecting the Shopping District) หลังจำกกำรเลือกท ำเลที่ตั้งทั่วๆ ไปแล้ว
นั้น ร้ำนค้ำปลีกยังต้องเลือกย่ำนกำรค้ำในอำณำเขตต่ำงๆ ซึ่งย่ำนกำรค้ำมีหลำยรูปแบบให้ผู้ค้ำปลีกได้เลือก
ตำมควำมเหมำะสม ดังนี้ 
    1. ย่ำนกำรค้ำในเมือง (Downtown Area) ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่นิยมตั้งอยู่ใน
บริเวณนี้ เนื่องจำกเป็นย่ำนที่มีจ ำนวนประชำกรหนำแน่น ยอดขำยถัวเฉลี่ยต่อเนื้อที่เป็นตำรำงฟุตที่สูง จึงเป็น
ที่น่ำสนใจของร้ำนสรรพสินค้ำ และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ และย่ำนท ำเลที่ตั้งนี้มีรำคำที่ดินรำคำสูงมำก เมื่อ
ผู้ค้ำปลีกคิดจะเปิดร้ำนย่ำนนี้ ควรที่จะมีกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงมำก 
    2. ศูนย์กำรค้ำ (Shopping Center) ปัจจุบันมีแนวโน้มว่ำร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ จะ
กระจำยออกไปจำกย่ำนกำรค้ำในเมือง ไปตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ และศูนย์กำรค้ำก็เป็นแหล่งค้ำปลีกที่
แข่งขันกับย่ำนกำรค้ำในเมืองมำกขึ้นทุกที ศูนย์กำรค้ำมีแนวโน้มกระจำยออกไปอยู่ตำมชำนเมืองมำกขึ้น ก็
ส่งผลให้ร้ำนค้ำปลีกก็ย้ำยไปอยู่ตำมชำนเมืองมำกข้ึนเช่นเดียวกัน ซึ่งผลดีก็คือ ประชำกรเริ่มย้ำยออกไปอยู่ย่ำน
ชำนเมืองมำกขึ้น เพ่ือหนีควำมวุ่นวำนภำยในเมืองในเรื่องของปัญหำจรำจร 
    3. ย่ำนกำรค้ำชั้นที่สอง (Secondary Shopping Districts) เป็นย่ำนที่มีประชำกร
หนำแน่นรองจำกย่ำนกำรค้ำในเมือง ซึ่งย่ำนร้ำนค้ำชั้นที่สองนี้จะมีกำรขำยสินค้ำที่มีลักษณะเหมือนกับย่ำนใน
ตัวเมือง และขนำดของร้ำนค้ำก็จะมีขนำดที่เล็กลง และมุ่งที่จะขำยสินค้ำให้กับประชำชบำงส่วนเท่ำนั้น ซึ่ง
ร้ำนค้ำที่มักไปตั้งย่ำนนี้ ได้แก่ ร้ำนท ำผม ร้ำนขำยเสื้อผ้ำ ร้ำนขำยยำรักษำโรค เป็นต้น 
    4. ย่ำนกำรค้ำใกล้บ้ำน (Neighboring Shopping Center) เป็นท ำเลร้ำนขำยปลีก 
ซึ่งส่วนมำกจะท ำกำรขำยสินค้ำประเภทสะดวกซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมำย เพ่ือสนองควำมต้องกำรอันกระทันหัน
หรือเร่งด่วนของลูกค้ำได้ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถขับรถออกมำซื้อเพียง 2 - 3 นำที เท่ำนั้น 
    5. ย่ำนกำรค้ำตำมแถวถนน (String Streets) ลักษณะเป็นย่ำนกำรค้ำที่มีร้ำนข้ำงอยู่
ข้ำงถนนที่เชื่อมไปสู่ตัวเมือง มุ่งท่ีจะขำยสินค้ำให้แก่ผู้ที่เดินทำงไปมำ 
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   หัวใจของธุรกิจค้ำปลีกคือ “ท ำเลที่ตั้งร้ำนค้ำ” ไม่ว่ำธุรกิจกำรค้ำปลีกจะมีขนำดเล็ก หรือ
ขนำดใหญ่ก็ตำม ทั้งนี้เพรำะ 
    1. ท ำเลที่ตั้งร้ำนค้ำเป็นปัจจัยแรกในกำรสร้ำงข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของธุรกิจ
ค้ำปลีก ซ่ึงท ำกำรลอกเลียนแบบได้ยำกมำก 
    2. เป็นสิ่งที่ลูกค้ำนึกถึงมำกที่สุดเวลำที่จะซื้อสินค้ำ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคล้วน
แต่ต้องกำรควำมสะดวกในกำรซื้อหำมำกที่สุด เนื่องจำกท ำเลที่ตั้งที่อยู่ห่ำงไกลย่อมท ำผู้บริโภคได้รับควำม
สะดวกน้อยลง  
   ดังนั้น “กำรเลือกท ำเลที่ตั้งที่ดี จึงมีชัยไปกว่ำครึ่ง” กำรเลือกท ำเลที่ตั้งร้ำนค้ำเป็นสิ่งส ำคัญ 
ซึ่งท ำเลที่ตั้งนั้นมีอยู่มำกมำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรที่จะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงข้อดี และข้อจ ำกัด
ของแต่ละท ำเลที่ตั้งเสียก่อน โดยกำรส ำรวจท ำเลนั้นๆ ทั้งในช่วงเช้ำ กลำงวัน เย็น และกลำงคืน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับสภำพกำรจรำจร กำรสัญจรของผู้คน รวมถึงชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนในละแวกนั้น 
ซึ่งจะท ำให้สำมำรถเข้ำใจท ำเลนั้นๆ ได้อย่ำงถ่องแท้ และท ำกำรประเมินกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตลอดจน
ศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ก่อนที่จะท ำกำรตัดสินใจ โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุด และค่ำใช้จ่ำยต่ ำที่สุด ผู้ใช้ทำง
อุตสำหกรรม กำรกระจำยตัวสินค้ำที่ส ำคัญมีดังนี้  (1) กำรขนส่ง (2) กำรเก็บรักษำสินค้ำ และกำร
คลังสินค้ำ และ (3) กำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ 
 
3. แนวคิด และทฤษฏีหลักกำรตลำด 6 P ของ E - Commerce 
  หลักกำรตลำด 6 P ของ E - Commerce 
   1. Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
    1) สินค้ำดิจิตอล (Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง หนังสือดิจิตอล ซึ่งส่ง
สินค้ำได้โดยผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
    2) สินค้ำที่ไม่ใช่ดิจิตอล (Phyical Product) เช่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ ซึ่งต้องมีกำร
จัดส่งผ่ำนช่องทำงกำรขนส่งให้ถึงมือผู้ซื้อกำรค้ำทำงออนไลน์  ลูกค้ำไม่สำมำรถเลือกสินค้ำได้ก่อน จะได้แต่
เพียงแค่ดูรูปภำพ และค ำบรรยำย เรำต้องให้ภำพที่ชัดเจน และรำยละเอียดของสินค้ำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ตัดสินใจให้มำกที่สุด แต่ต้องไม่เกินควำมจริง รูปภำพชัดเจน ไม่มัว มืดด ำ วำงต ำแหน่งภำพสมดุล มีทั้งขนำด 
Preview และ Full หำกเป็นสินค้ำบริกำรต้องให้เห็นส่วนส ำคัญของกำรบริกำรที่มีระดับ มีคุณภำพ บรรยำกำศ
ที่ด ีกำรเขียนข้อควำมบรรยำยต้องเขียนให้กระชับได้ใจควำม และเชิญชวน 
   2. Price กำรวำงขำยสินค้ำบน E - Commerce จะมีรำคำถูก หรือแพงขึ้นอยู่กับสินค้ำ ซึ่ง
เมื่อน ำมำรวมกับค่ำขนส่งแล้ว ถ้ำมีรำคำเพ่ิมมำกขึ้น อำจะท ำให้ควำมน่ำสนใจลดลง หรือลูกค้ำเปลี่ยนใจได้ 
อำจใช้วิธีปรับรำคำให้ต่ ำ เมื่อรวมค่ำขนส่งแล้วยังคงต่ ำกว่ำ หรือเท่ำกับตลำด หำกไม่สำมำรถปรับเรื่องรำคำให้
เน้นควำมสะดวกจำกกำรสั่งซื้อ กำรส่งเสริมกำรขำย หำกรำคำที่แจ้งยังไม่รวมค่ำขนส่ง ต้องบอกให้ลูกค้ำทรำบ
ว่ำยังไม่ได้รวมค่ำจัดส่ง และให้ข้อมูลด้ำนกำรจัดส่งด้วย 
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   3. Place กำรน ำเสนอเว็บไซต์ (Search Engine) เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ำชม และเลือกใช้บริกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ตต่ำงๆ ในประเทศ และต่ำงประเทศ  
   4. Promotion กำรส่งเสริมกำรขำย เป็นหลักกำรส ำคัญที่จะดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำให้
เกิดกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และสั่งซื้ออย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นประจ ำ กำรให้ส่วนลดตำม
ปริมำณกำรสั่งซื้อให้สิทธิแก่สมำชิก หรือลูกค้ำประจ ำ 
   5. Personalization กำรให้บริกำรส่วนบุคคล เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเว็บไซต์กับ
ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิก และไม่เป็นสมำชิก กำรทักทำย กำรให้ควำมรู้สึก และให้กำรปฏิบัติที่ดี 
   6. Privacy สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรมำกที่สุด คือ กำรรักษำควำมเป็นส่วนตัว กำรรักษำควำมเป็น
ส่วนตัวจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องยึดมั่น เป็นจรรยำบรรณต่อลูกค้ำ โดยมีกำรปฏิบัติตำมประกำศนโยบำยรักษำ
ควำมเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้ จะต้องให้ลูกค้ำเป็นผู้เข้ำถึงและสำมำรถแก้ไขได้เพียงผู้เดียว ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้ำจำกสถำบัน หน่วยงำนที่ไว้วำงใจ และเชื่อถือได ้
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เกณฑ์มำตรฐำนสำกล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก  
เกฑ์มำตรฐำนบริหำรจัดกำรคุณภำพธุรกิจค้ำส่งค้ำปลกี 

ปี 2560 
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง  
และพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 

หมวดที่ 1 ภำวะผู้น ำ กำรรวมกลุ่ม และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
1.1 ภำวะผู้น ำในองค์กร และกำรรวมกลุ่มร้ำนค้ำ 
1.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ และควำมมีส่วนร่วมในสังคม 
1.3 กำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
แข่งขัน 
1.4 กำรกระจำยแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

ISO 9001 : 20151 
1. มีภำวะผู้น ำ และกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ เป็นส ำคัญ 
2. มีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นรูปธรรม 
3. มีแผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงชัดเจน 
4. มีกำรสื่อสำรแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร 

TQM2 
1. พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำ 
2. สมำชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 
ประเทศไทย 4.03 
1. มีแผนเชิงกลยุทธ์ ในกำรสร้ำงสรรค์หรือใช้นวัตกรรม เพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 

หมวดที่ 2 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ และตลำด 
2.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ และตลำด 
2.2 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

ISO 9001 : 2015 
1. มีควำมเข้ำใจ ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ 
2. ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจมำกข้ึน (มีกำรซื้อซ้ ำ) 
3. มีลูกค้ำใหม่ มีกำรขยำยตลำดกำรค้ำเพิ่มขึ้น 

TQM 
1. ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ (Customer Centric) ควำมพึง
พอใจของกลุ่มลูกค้ำ 
 

   

   

   

                                           
1 International Standard Organization, ISO 9001:2015, http://www.iso.org/iso/iso_9000, 09/02/2017 

2 จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และ ศุภชัย อำชีวระงับโรค.  2548.  คู่มือ TQM สู่ควำมเป็นเลิศในภำคธุรกิจบริกำรม, สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ กรุงเทพฯ   

3 พิมพ์เขียว ประเทศไทย 4.0, ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, ธันวำคม 2559 
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และพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 
หมวดที่ 3 สำรสนเทศ และกำรวิเครำะห์ 
3.1 กำรประเมิน และวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรขององค์กร หรือ
ร้ำนค้ำ 
3.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศของร้ำนค้ำท่ีเหมำะสม 

 TQM 
1. มีกำรน ำเอำข้อมูลกำรส ำรวจควำมต้องกำร / พฤติกรรมของ
กลุ่มลูกค้ำ มำวิเครำะห์ใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร 
ประเทศไทย 4.0 
1. มีกำรใช้ เทคโนโลยี เข้ำถึงตลำดผู้บริโภค ในประเทศ ตลำด
อำเซียน และตลำดโลก มีกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์จำก Big 
Data 

หมวดที่ 4 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
4.1 สำยกำรบังคับบัญชำ และกำรเจริญเติบโตในสำยวิชำชีพ 
4.2 กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน 
4.3 กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข และควำมพึงพอใจของพนักงำน 
4.4 วัฒนธรรมองค์กร 

ISO 9001 : 2015 
1. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อำทิ มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ภำยในองค์กรขึ้นเอง 

TQM 
1.วัฒนธรรม 3C คือ Customer, Centric และ Culture 
ประเทศไทย 4.0 
1. มีกระบวนกำร Learn, Unlearn และRelearn (Learn มี
กำรเรียนรู้ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์นวัตกรรม 
Unlearn คือ กำรไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มำ ปรับตัวให้ทัน
ตลอดเวลำ Relearn คือ สิ่งที่เรำรู้มันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ 
ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์จำกมุมมองใหม่ที่
แตกต่ำงไปจำกเดิม 
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และพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 
หมวดที่ 5 กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
5.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
5.2 กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
5.3 กระบวนกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ 

 ประเทศไทย 4.0 
1. มีกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
Advanced Supply Chain Management (SCM)4 
2. มีควำมร่วมมือในกำรใช้ e-business ในกำรใช้ข้อมูลที่
จ ำเป็นร่วมกันระหว่ำงธุรกิจ และหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรบริหำร SCM เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ 
3. มี Collaborative Infrastructure หรือ Connectivity 
Platform ที่จ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน ของผู้เกี่ยวข้องใน 
SCM 

หมวดที่ 6 กำรจัดกำรร้ำนค้ำ และกำรวำงสินค้ำ 
6.1 กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ และกำรจัดกำร 

ISO 9001 : 2015 
1. เน้นควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนของผู้รับบริกำร 

แนวคิดด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ ธุรกิจค้ำปลีก5 
ด้ำนกำรบิรกำร 
1. มีควำมรวดเร็ว 
2. น ำเสนอให้สนุก 
3. สร้ำงควำมเป็นมิตร 
ด้ำนกำรจัดวำงสินค้ำ 
1. ให้ควำมสะดวกสบำยกับลูกค้ำ 
2. มีมำตรฐำนและรูปแบกำรจัดวำงฝังร้ำน 

                                           
4 Horvath, L, 2001. Collaboration: the key to value creation in supply chain management, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 6 Iss 5 pp. 205-207.  

5 ไพโรจน์ ทิพมำตร์. (2544). กำรบริหำรกำรค้ำปลีก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม็ค 
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และพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 
หมวดที่ 7 กำรอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร
ค้ำส่งค้ำปลีก 
7.1 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสถำน
ประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีก 
7.2 ระบบกำรป้องกันอันตรำย และอัคคีภัย 

พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน6 
1. ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
บุคลำกร หน่วยงำน หรือคณะบุคคลเพื่อด ำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน และบุคลำกรตำมวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิกำร และคุ้มครองแรงงำนให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 9 
วรรคสอง และมำตรำ 10 มำใช้บังคับกับกำรขึ้นทะเบียน 
2. ให้นำยจ้ำงจัดให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคน
ได้รับกำรฝึกอบรม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อให้บริหำรจัดกำร และ
ด ำ เนิ นกำ ร  ด้ ำ นคว ำมปลอดภั ย  อำ ชี วอนำมั ย  และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย 

 

   

   

                                           
6 พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 128 ตอนที่ 4 ก. 17 มกรำคม 2554. 
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และพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 
หมวดที่ 8 ผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
8.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน 
8.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ และตลำด 
8.3 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพ และกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
8.4 ผลลัพธ์ด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 

Balance Scorecard7, 8 
1. มุมมองด้ำนกำรเงิน อำทิ มีกำรลดต้นทุน กำรเพิ่มขึ้นของ
ก ำไร และรำยได้ 
2. มุมมองด้ำนลูกค้ำ และตลำด อำทิ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
มีกำรซื้อและกำรซื้อซ้ ำเพิ่มขึ้น มีกำรขยำยตลำด 
3. มุมมองด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ อำทิ มี
กำรสร้ำงสรรค์ และเพิ่มคุณค่ำของบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน หรือ
กำรลดระยะเวลำของกำรท ำงำน  
4. มุมมองด้ำนองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม อำทิ มีกำรปรับปรุง 
เพิ่มเติมควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรปรับปรุง ประยุกต์ใช้
เครื่องมือ และเทคโนโลยีในกำรท ำงำน 

 

 

                                           
7 Balance Scorecard Institution, Balance Scorecard Basic, https://www.balancedscorecard.org/Resources/About-the-Balanced-Scorecard, 09022017 

8 Ndaa, P, 2012. Customer Value Proposition, Balance Scorecard Institution, https://www.balancedscorecard.org/portals/0/pdf/Customer_Value_Proposition_BSI_Ndaa.pdf, 11022017 
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