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ความสํา เร็ จ ของสารนิ พ นธ์ฉบับนี้ เกิ ด ขึ้ น ด้ว ยความเมตตากรุ ณ าและเอาใจใส่ จ าก
ท่านอาจารย์ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําและสนับสนุ นเป็ นอย่างดี ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ
ดร.ปรี เปรม นนทลี รั ก ษ์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามกรุ ณารั บ เป็ นประธานกรรมการสอบสารนิ พ นธ์
และดร.พัทธนันท์ เพชรเชิ ดชู ที่ให้ความกรุ ณาร่ วมแนะนําให้คาํ ปรึ กษาเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้อง
แห่ งเนื้อหาของสารนิพนธ์
ผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณ ดร.เอกพล คงมา ที่ให้ความกรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสาร
นิ พ นธ์ โดยท่ า นได้ก รุ ณาสละเวลาช่ ว ยชี้ แนะ ซั ก ถาม และแสดงข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ รวมทั้ง
ด้านตํารา แหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอย่างใกล้ชิด ทําให้สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ผูเ้ ขียนขอขอบคุ ณนายวฎากร เนี ยมหอม พี่ชายของข้าพเจ้า คุ ณวิยะดา จิ นดานุ ภาจิ ตต์
เลานุการหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทุกท่าน รวมถึงพี่นอ้ ง
เพื่อนๆ นักศึ กษามหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ที่เกี่ ยวข้องทุกคน ซึ่ งคอยเป็ นกําลังใจและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ท้า ยที่ สุ ด นี้ ขอรํ า ลึ ก บู ช าพระคุ ณ ของนายอุ บ ลศัก ย์แ ละนางขนิ ษ ฐา บรรลื อ ทรั พ ย์
บิ ด า มารดาของข้า พเจ้า ที่ ใ ห้โ อกาสศึ ก ษาจนสํา เร็ จ ถึ งชั้น ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ทั้ง ได้อุป การะ
ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน และเป็ นกําลังใจอันสําคัญแก่ผเู ้ ขียนเสมอมา
อนึ่งหากสารนิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดความรู ้และข้อคิดที่มีประโยชน์อนั ควรแก่การศึกษา
และนําไปพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า ผูเ้ ขียนขอมอบคุณความดี น้ ี
ให้แก่บิดามารดา และท่านอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผูแ้ ต่งหนังสื อตําราทุกท่านซึ่ งผูเ้ ขียนใช้อา้ งอิง
ในสารนิพนธ์ฉบับนี้ แต่หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องของสารนิพนธ์ฉบับนี้ประการใด ผูเ้ ขียน
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

กนกพรรณ บรรลือทรัพย์

ฉ
สารบัญ
หน้ า
ฆ
ง
จ
ช
ซ
ฌ

1. บทนํา....................................................................................................................................
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา......................................................................................
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ................................................................................................
1.3 สมมติฐานของการวิจยั ....................................................................................................
1.4 ขอบเขตงานวิจยั ..............................................................................................................
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.............................................................................................
1.6 นิยามศัพท์.......................................................................................................................
2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง..............................................................................
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง..........................................................................................
2.2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง......................................................................................................
3. ระเบียบวิธีวิจยั ........................................................................................................................
3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั .................................................................................................
3.2 ประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่าง....................................................................................
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................................
3.4 วิธีการสร้างเครื่ องมือ......................................................................................................
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................................
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล..........................................................................................................

1
1
2
2
5
7
8
10
10
19
25
26
27
28
31
32
32

PU

D

บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................
สารบัญ.............................................................................................................................................
สารบัญตาราง....................................................................................................................................
สารบัญภาพ......................................................................................................................................
บทที่

ช
สารบัญ (ต่ อ)
บทที่

PU

D

4. ผลการศึกษา...........................................................................................................................
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล.....................................................
4.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล...............................................................................
5. สรุ ปผลการศึกษา....................................................................................................................
5.1 สรุ ปผลการศึกษา...........................................................................................................
5.2 อภิปรายผลการศึกษา......................................................................................................
5.3 ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................
บรรณานุกรม....................................................................................................................................
ภาคผนวก.........................................................................................................................................
ภาคผนวก ก ประวัติบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คูแ่ ข่งขัน.................................................................
ภาคผนวก ข แบบสอบถามสําหรับลูกค้า.........................................................................................
ภาคผนวก ค แบบสอบถามสําหรับพนักงาน...................................................................................
ประวัติผเู ้ ขียน....................................................................................................................................

หน้ า
36
36
37
58
60
62
68
70
76
77
79
85
93

ซ
สารบัญตาราง
หน้ า
37
38
40
45
47
51
52

PU

D

ตารางที่
4.1 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ............................
4.2 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน...................................
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินบริ ษทั ที่ศึกษา
และบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั ..............................................................................................
4.4 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า...........................................................
4.5 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้า
ที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ................................................................................................
4.6 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน......................................................
4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน...........................................................................................................................

ฌ
สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
2.1
3.1
5.1

ขอบเขตงานวิจยั .................................................................................................................
แผนที่กลยุทธ์ (พสุ เดชะริ นทร์, 2546)...............................................................................
กรอบแนวคิดในงานวิจยั ....................................................................................................
แผนที่กลยุทธ์บริ ษทั ที่ศึกษา (ดัดแปลงมากจากพสุ เดชะริ นทร์, 2546)..............................

หน้ า
5
13
28
58

PU

D

ฆ
หัวข้อสารนิพนธ์
ชื่อผูเ้ ขียน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา
ปี การศึกษา

การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการองค์การ
กรณี ศึกษา บริ ษทั ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย
กนกพรรณ บรรลือทรัพย์
ดร.เอกพล คงมา
การบัญชี
2554
บทคัดย่ อ

D

PU

การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการประเมินผล โดยใช้เทคนิ ค
Balanced Scorecard (BSC) ของบริ ษ ทั ธุ ร กิจ ค้า ปลีก หนังสื อ ต่า งประเทศในประเทศไทย
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยด้า นการเงิน ด้า นลูก ค้า ด้า นกระบวนการภายใน และด้า นการเรี ย นรู ้
และการเจริ ญเติบโต
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษา 4 มุมมอง อันได้แก่ มุมมองด้านการเงิน ศึกษา
ด้านการวัดสภาพคล่ อง และความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ที่ ศึกษา โดยใช้อตั ราส่ ว น
ทางการเงิ น วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บฐานะทางการเงิ น ในปี 2552 และปี 2553 กั บ คู่ แ ข่ ง ขัน
มุมมองด้านลูกค้า ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม มุมมองด้านกระบวนการภายใน ศึ กษาด้านสิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย วิธีการนับสิ นค้า
คงคลัง ผลต่ า งจากการนับ สิ น ค้า คงคลัง จํา นวนวัน ที่ ใ ช้ใ นการนํา สิ น ค้า ขึ้ น ชั้น วางหนัง สื อ
โดยสั ม ภาษณ์ จ ากผู ้จ ั ด การฝ่ ายจั ด ซื้ อ และพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และมุ ม มองด้ า นการเรี ยนรู ้
และการเจริ ญเติบโต ศึกษาเรื่ องความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ที่ศึกษา
โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
ผลการศึ กษาจะเห็ นได้ว่าทุกมุมมองล้วนมี ความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องกันในลักษณะที่
องค์ก รต้อ งมี ก ํา ไรเพิ่ ม ขึ้ น สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้า ด้ว ยการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ลู ก ค้า
รับข่าวสาร มีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็ นที่พอใจแก่ ลูกค้า มีการให้อบรมแก่บุคลากร
และส่ งเสริ มให้องค์กรมี การทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องในทิ ศทางเดี ยวกัน ในกรณี ที่บริ ษ ทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ภายใต้มุมมอง
ใดมุ ม มองหนึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบไปถึ ง การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ภ ายใต้มุ ม มองอื่ น ๆ ด้ ว ย
ซึ่ งจากผลการศึกษาอาจสามารถนํา Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจอื่นๆ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
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ABSTRACT

PU

The purpose of this study is to evaluate with Balanced Scorecard (BSC) technique of
the retail foreign book company in Thailand. This consists of four perspectives, financial,
customers, the internal process, learning and growth.
The study is divided into four perspectives. Firstly, the perspective of the financial,
is to study the measurement of liquidity and the ability of making profit of company by ratio
analysis compare between the financial statement of 2009 and 2010 by evaluate the competitors.
Secondly, the perspective of the customers, is to study the customers’ feedback on the services
from the company by questionnaire. Thirdly, the perspective of the internal process, is to study
the deterioration of commodities, how to count the stock, the differences between the stock and
the amount of date to place books on bookshelf by interviewing the purchasing and developing
the new products manager. Finally, the perspective of learning and growth, is to study the
opinions of the performances of the employees by questionnaire. The collected data, will be
analyzed summarized and prepared for the conclusion.
The results are that all perspectives have relation to each other by mean that
increasing of profit of the organization, satisfying our customers by promoting their product,
building satisfaction of the customers, providing training to personnel and organizations are
encouraged to review the strategic plan to enhance business operations with practice in the same
direction. In case of the company, we can not achieve the objectives of the one perspectives with
out the others. The result may help the other company in the similar industries in appling
Balanced Scorecard (BSC) effectively and effectiveness.

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
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ปั จจุบนั การนํา Balanced Scorecard (BSC) เข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการองค์การ
เพื่อเป็ นประโยชน์ในงานต่าง ๆ ขององค์กร ด้านระบบการบริ หารงาน ด้านประเมินผลทัว่ ทั้งองค์กร
และไม่ใช่เฉพาะเป็ นระบบการวัดผลการประเมินผลองค์กร ทีม ตัวบุคคล เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐาน
ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การกําหนด
วิ สัย ทัศ น์ และแผนกลยุท ธ์ แล้ว แปลผลลงไปสู่ ทุ ก จุ ด ขององค์ก ร เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายงานและแต่ละบุคคล อันได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้า นการเรี ยนรู ้ แ ละการเจริ ญเติ บ โต เพื่ อ ให้ อ งค์ก รสามารถแข่ ง ขัน กับ กิ จ การอื่ น ๆ
หรื อ คู่ แ ข่ ง ขัน ได้ และรั ก ษาความเป็ นผูน้ ํา ทางการตลาดตามเป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ ง จากเดิ ม นั้น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั คื อ การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน
ทางด้านการเงิ นเป็ นหลัก แต่ในความเป็ นจริ งตัวชี้ วดั ทางด้านการเงิ นเป็ นเพียงดัชนี ที่ให้ขอ้ มูล
ผลการดําเนิ นงานในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถบ่งบอกถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคตของกิจการได้
(ยุคลธร การุ ญ, 2548)
สําหรับธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย มีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง และมีการแข่งขันที่ สูงขึ้น ตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่มีหลากหลายรู ปแบบ
จึ ง ส่ ง ผลให้ มี บ ริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน เกิ ด ขึ้ น มากมาย ซึ่ ง คู่ แ ข่ ง ขัน เหล่ า นี้ ล้ว นเป็ นคู่ แ ข่ ง ขัน ที่ เ ข้ม แข็ง
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การเงิน การตลาด ธุ รกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
จึงเป็ นอีกหนึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวที่ตอ้ งสร้างจุดแข็งในทุก ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และรักษาความเป็ นผูน้ าํ ทางด้านธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศ พร้อมกับการขยายสาขาไป
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งการที่ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย จะก้าวไปถึงเป้ าหมาย
ในเรื่ องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการรั กษาความเป็ นผูน้ าํ ทางด้านธุ รกิ จค้าปลีก
หนังสื อภาษาต่างประเทศ พร้อมกับการขยายสาขาไปทัว่ ประเทศได้น้ นั จะต้องมีการพัฒนาองค์กร
อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งแสวงหาเครื่ องมือ หรื อเทคนิคในวิธีใหม่ ๆ ในการประเมินผลการดําเนินงาน
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ขององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก หนั ง สื อ ภาษาต่ า งประเทศ
ในประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน จึงจําเป็ นต้องนํา Balanced Scorecard (BSC)
มาใช้เป็ นเครื่ องมื อหลักในการประเมินผลการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดกับองค์กร รวมไปถึงการก่อให้เกิดความเข้าใจ และความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในองค์กร
(ณรงค์ศกั ดิ์ บุณยมาลิก, 2548)
ด้วยสาเหตุน้ ี จึงเป็ นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษาการประเมินผลการดําเนิ นงานโดยใช้
Balanced Scorecard (BSC) กับธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อให้เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ หารในการพัฒนารู ปแบบวิธีการกําหนดกลยุทธ์ เสริ มสร้างศักยภาพในการ
บริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ไขให้องค์กรพัฒนา
และสามารถแข่งขันกับกิจการอื่นๆ หรื อคู่แข่งขันได้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการประเมิ น ผลการบริ ห ารจัด การองค์ก าร โดยใช้เ ทคนิ ค
Balanced
Scorecard (BSC)
ของบริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้ว ยด้า นการเงิ น ด้า นลู ก ค้า
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการ
องค์การ กรณี ศึกษา ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ได้กาํ หนดสมมติฐาน
ในการวิจยั ดังนี้
มุมมองด้านการเงิน
ดัชนี ดา้ นการบริ หารการเงินเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินฐานะการเงิน และประสิ ทธิ ภาพ
สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ นกลุ่ ม วัด ความสามารถในการใช้สิ น ทรั พ ย์โ ดยใช้ก ารวัด สภาพคล่ อ ง
และความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน หากกิ จการมีสภาพคล่องที่สูงย่อมแสดงให้เห็ นถึงศักยภาพ
ในการบริ หารจัดการ เนื่ องจากสิ นทรัพย์น้ ันสามารถเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดในการชําระหนี้ ระยะสั้น
ได้รวดเร็ ว ทันเวลาหรื อไม่
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อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว หากต้องเลิกกิจการ หรื อหยุดดําเนิ นงานจําเป็ นต้องขาย
สิ นทรัพย์ เพื่อนํามาชําระหนี้ ระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ ว ทันเวลาหรื อไม่ ซึ่ งดัชนี น้ ี มีสภาพคล่องที่สูง
ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ หากอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้มีค่าน้อย แสดงว่ากิจการ
มียอดลูกหนี้จาํ นวนมาก หรื อมีนโยบายการจัดเก็บหนี้ไม่มีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ จะพิจารณาร่ วมกับอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
เพื่อเปรี ยบเทียบในส่ วนของลูกหนี้ของกิจการ ว่าระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้มากหรื อน้อยเพียงใด
อัตราการหมุ นเวียนของสิ นค้า หากอัตราการหมุ นเวียนของสิ นค้ามี ค่าตํ่า เนื่ องจาก
กิจการมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก อาจเกิดจากสิ นค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากนัก
ระยะเวลาขายสิ นค้า ระบุให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพสิ นค้าให้เป็ น
ลูกหนี้ หรื อเงินสด ว่าเร็ ว หรื อช้า
อัต ราการหมุ น เวีย นของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชํา ระหนี้ ระบุ ใ ห้ท ราบถึ งอัต รา
การหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ ว่ามี ระยะเวลานานกว่าที่ กาํ หนดหรื อไม่
หากสู งแสดงว่ากิจการยังไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการบริ หารเงินในการชําระหนี้
อัตรากําไรขั้นต้น หากดัชนีมีค่าสู งกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิจการมีความสามารถ
ในการควบคุมต้นทุนขายได้ดี ส่ งผลให้มีกาํ ไรขั้นต้นต่อหน่ วยสู ง ซึ่ งดัชนี น้ ี จะสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการสัง่ ซื้อสิ นค้า ทั้งนี้การทํากําไรจากยอดขายนี้จะไม่ครอบคลุม
ไปถึ ง การวัด การเปลี่ ย นแปลงของราคา หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณขาย กล่ า วคื อ เป็ น
อัตราส่ วนที่ แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการทํากําไรขึ้นต้นของกิ จการ โดยยังไม่คาํ นึ งถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ
อัต รากํา ไรจากการดํา เนิ น งาน เป็ นดัช นี แ สดงถึ ง ผลตอบแทนจากการลงทุ น หรื อ
สิ นทรั พย์ทุนในการดําเนิ นงาน สามารถนํามาสร้ างกําไรกลับคืนมาให้กิจการได้คุม้ ค่ามากน้อย
เพียงใด หากค่าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่าสิ นทรัพย์ทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงาน ไม่สามารถ
สร้างกําไรในอัตราที่เหมาะสมกลับคืนมายังกิจการ ดังนั้นกิจการอาจต้องพิจารณาลดการลงทุนใน
ส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง
อัตรากําไรสุ ทธิ หากดัชนีมีค่าสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิจการนั้น
สามารถบริ หารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางตรงกันข้ามหากดัชนี มีค่าตํ่า อาจ
เกิดจากรายได้ของกิจการลดลง หรื อกิจการมีรายการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ,
2551)
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มุมมองด้านลูกค้า
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารล้ว นเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านพนักงานพูดจาสุ ภาพ ด้านพนักงานรับฟั ง
ความคิดเห็ นอย่างสุ ภาพ ด้านพนักงานมีการให้บริ การตามลําดับก่อน - หลัง ด้านพนักงาน
ให้คาํ ตอบชัดเจนทุกครั้ง เมื่อลูกค้าซักถาม ด้านความชัดเจนของป้ ายราคา ป้ ายหนังสื อ ด้านการจัด
หมวดหมู่ของสิ นค้า ด้านการมีสินค้าใหม่ ๆ มานําเสนออยูเ่ สมอ ด้านการบริ การห่อปกฟรี เป็ นต้น
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ศึกษาด้านสิ นค้าชํารุ ด สิ นค้าเสี ยหาย สิ นค้าสู ญหาย วิธีการนับสิ นค้าคงคลัง ผลต่างจาก
การนับสิ นค้าคงคลัง จํานวนวันที่ใช้ในการนําสิ นค้าขึ้นชั้นวางหนังสื อเพื่อเตรี ยมขายสิ นค้า เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูจ้ ัด การเขตต้อ งการหรื อ ไม่ ซึ่ งเป็ นมุ ม มองที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของการจัดการองค์กร และการสร้างโอกาสในการแข่งขันของกิจการใน
อนาคต ผูบ้ ริ หารต้องศึกษากระบวนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของกิจการ ความสามารถหลักที่จะใช้
ในการแข่งขันที่กิจการเลือกใช้ แล้วเลือกตัวชี้วดั ที่เหมาะสม เช่น หากต้องการใช้กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง ตัวชี้วดั ก็อาจเป็ นคุณภาพของสิ นค้า อัตราเพิ่มผลผลิตใหม่ ๆ เป็ นต้น (สุ พานี สฤษฎ์วานิช,
2546)
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อ
การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ด้ว ยอัธ ยาศัย ไมตรี อัน ดี
ด้านการนําเสนอ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อการให้บริ การ ด้านการยอมรับฟัง
ความคิดเห็ นจากผูอ้ ื่ น ด้านไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ด้านพนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจงานที่
รั บ ผิด ชอบไดอย่า งชัด เจน ด้า นการมองเห็ น ปั ญ หาล่ ว งหน้า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํา งานปกติ
และดํา เนิ น การป้ องกัน ล่ ว งหน้ า ได้ ด้า นการมี ค วามคิ ด ริ เริ่ มในการนํา เสนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ
ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบงาน กิจกรรม โครงการทั้งใน และนอกหน่วยงาน เป็ นต้น
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การศึกษาวิจยั และรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มีขอบเขตและข้อจํากัด ดังนี้
การศึ กษาในครั้ งนี้ จะทําการศึกษาเฉพาะธุ รกิ จค้าปลี กหนังสื อภาษาต่ างประเทศใน
ประเทศไทย และมุ่งเน้นประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC)
ทั้ง 4 มุมมอง และใช้ยอดขาย กําไร ผลประกอบการเป็ นตัวชี้วดั หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ หาร ดังนี้
มุมมองด้านการเงิน
ศึกษาแนวทางในการประเมินด้านการเงินของบริ ษทั โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบฐานะ
ทางการเงินในปี 2552 และ ปี 2553 โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษทั คู่แข่งขัน เรื่ องอัตราส่ วนสภาพคล่องนั้นใช้อตั ราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาการเก็บหนี้ อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ ระยะเวลา
ขายสิ นค้า อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้ และเรื่ องอัตราส่ วนความสามารถ
ในการทํากําไรโดยใช้อตั รากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ กล่าวคือ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลงบการเงินที่
ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นเงินสด
และนํามาชําระหนี้ได้รวดเร็ ว ทันเวลาหรื อไม่
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อัต ราการหมุ น เวี ย นของลู ก หนี้ โดยวิ เ คราะห์ จ ากข้อ มู ล งบการเงิ น ที่ ไ ด้วิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ทราบถึงการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ และความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี้ ของ
บริ ษทั ว่าอยูใ่ นระดับสู ง หรื อตํ่า ซึ่ งถ้าอยูใ่ นระดับสู ง จะแสดงให้เห็นว่า การขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็ ว
ระยะเวลาการเก็บหนี้ โดยวิเคราะห์ จากข้อมูลงบการเงิ นที่ได้วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ
เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาของการเก็บเงินจากลูกหนี้วา่ มาก หรื อน้อย ถ้าใช้จาํ นวนวันในการเก็บหนี้
มาก ก็จะทําให้เสี่ ยงต่อการเกิดหนี้
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลงบการเงิ นที่ ได้วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพด้านการขายสิ นค้าว่าสามารถขายสิ นค้าได้จาํ นวนกี่ครั้ง
ถ้าจํานวนครั้งที่ขายมีมาก แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ขายสิ นค้าได้นอ้ ยกว่าคู่แข่งขัน อาจเกิดจากสิ นค้า
ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากนัก
ระยะเวลาขายสิ น ค้า โดยวิ เ คราะห์ จ ากข้อมูลงบการเงิ น ที่ ไ ด้วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพสิ นค้าให้เป็ นลูกหนี้ หรื อเงินสดได้เร็ วที่สุด หากมี
จํานวนวันในการขายสิ นค้ามาก ก็แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการขายสิ นค้า
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
งบการเงินที่ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาการชําระหนี้ ว่านานกว่าที่กาํ หนด
หรื อไม่ เช่ น บริ ษทั ชําระหนี้ ได้นานกว่าคู่แข่งขัน แสดงว่าบริ ษทั ยังไม่ มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
ในการบริ หารเงินในการชําระหนี้
อัตรากําไรขั้นต้น หากดัชนีมีค่าสู งกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิจการมีความสามารถ
ในการควบคุมต้นทุนขายได้ดี ส่ งผลให้มีกาํ ไรขั้นต้นต่อหน่ วยสู ง ซึ่ งดัชนี น้ ี จะสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการสัง่ ซื้อสิ นค้า ทั้งนี้การทํากําไรจากยอดขายนี้จะไม่ครอบคลุม
ไปถึงการวัดการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา หรื อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณขาย กล่าวคือ เป็ น
อัตราส่ วนที่ แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการทํากําไรขึ้นต้นของกิ จการ โดยยังไม่คาํ นึ งถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน หากค่าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่าสิ นทรัพย์ทุนที่
ใช้ในการดําเนิ นงาน ไม่สามารถสร้างกําไรในอัตราที่เหมาะสมกลับคืนมายังกิจการ ดังนั้นกิจการ
อาจต้องพิจารณาลดการลงทุนในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง
อัตรากําไรสุ ทธิ หากดัชนีมีค่าสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิจการนั้น
สามารถบริ หารค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ในทางตรงกัน ข้า มหากดัชนี มีค่าตํ่า
อาจเกิดจากรายได้ของกิจการลดลง หรื อกิจการมีรายการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
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มุมมองด้านลูกค้า
ศึกษาแนวทางในการประเมินด้านลูกค้าของบริ ษทั โดยศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มี
ต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษา ด้านพนักงาน ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านการ
พัฒนาการให้บริ การ กล่าวคือ ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษา
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของลู ก ค้า ด้า นพนั ก งาน ด้า นการให้ บ ริ การ ด้า นสถานที่ และด้า นการพัฒ นา
การให้บริ การ
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ศึกษาด้านสิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย วิธีการนับสิ นค้าคงคลัง ผลต่างจากการนับสิ นค้าคงคลัง
จํานวนวันที่ใช้ในการนําสิ นค้าขึ้นชั้นวางหนังสื อ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ผบู ้ ริ หาร หรื อผูจ้ ดั การเขต
ต้องการหรื อไม่
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
ศึกษาแนวทางในการประเมินด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต ของบริ ษทั โดยศึกษา
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ที่ศึกษา ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สําเร็ จ
และด้านความคิดริ เริ่ ม ด้านความใส่ ใจในการบริ การ ด้านการทํางานเป็ นทีมและการทํางานร่ วมมือ
กับผูอ้ ื่น ด้านความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม และด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนําเทคนิ ค Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ในบริ ษทั เพื่อเป็ นข้อมูล
สนับสนุนในการบริ หารงานในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และ
การเจริ ญเติบโต และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน การกําหนดเป้ าหมาย และแผนปฏิบตั ิสําหรับแผนกต่างๆ
ภายในบริ ษทั และเป็ นแนวทางเดียวกันในการปฏิบตั ิดา้ นการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน และด้า นผลตอบแทน รวมทั้ง ตอบสนองความต้อ งการของบุ ค ลากรทุ ก คน
ในบริ ษทั และปรับปรุ ง พัฒนาให้บริ ษทั มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานมากยิง่ ขึ้น
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งระบบการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์กร ในด้านการสร้างจุดแข็งทุก ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ
รักษาความเป็ นผูน้ าํ ทางด้านธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศ พร้อมกับการขยายสาขาไปทัว่
ประเทศ
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4. เพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาสําหรับธุรกิจที่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานที่คล้ายคลึงกัน และสําหรับผูท้ ี่
สนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง Balanced
Scorecard
(BSC)
ในการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน
และการบริ หารงาน สามารถนําผลการศึกษาที่ได้นาํ มาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานได้อีกด้วย
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1.6 นิยามศัพท์
การประยุกต์ หมายถึง การนําความรู ้ในวิทยาการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2525) ทฤษฎี หลัก การ กฎเกณฑ์ แนวคิ ด ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไปปรั บ ใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่ ภาคปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้จริ งในการแก้ปัญหา เพราะมีความเป็ นรู ปธรรมมากว่า (เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2546)
Balanced Scorecard (BSC) หมายถึง เครื่ องมือที่ทาํ หน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ และกลยุทธ์
เป็ นชุ ด ของการวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการกํา หนดกรอบของระบบการวัด ผล
และการบริ หารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะทําหน้าที่ในการ
วัดผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องได้ครบถ้วน สมบูรณ์ (Kaplan
and Norton,1996) ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวน
การภายใน มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต (พสุ เตชะริ นทร์, 2546)
การบริ ห ารจั ด การ
หมายถึ ง การกํา หนดทิ ศ ทางในการใช้ท รั พ ยากรทั้ง หลาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายขององค์กร (Kinicki,Angelo, 2549)
โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่น การบริ หารนโยบาย การบริ หารอํานาจหน้าที่ การบริ หารคุณธรรม
การบริ หารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ง คม การวางแผน การจัด องค์ก าร การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดทํางบประมาณ (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ,
2550)
องค์ การ หมายถึ ง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ตอ้ งทํางานร่ วมกัน เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ภายใต้โครงสร้างที่มีการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่ งให้กบั กลุ่ม
เหล่านั้นอย่างชัดเจน (จํานงค์ ทองประเสริ ฐ, 2528) เพื่อให้ได้บรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ ง
องค์การมีลกั ษณะร่ วมกันอยูป่ ระกอบด้วย ทุกองค์การต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของตนเอง
ต้องมีคนร่ วมกันทํางาน และองค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคน
ในองค์การ (Kinicki,Angelo, 2549)
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ธุ รกิจค้ าปลีก หมายถึ ง กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้า หรื อบริ การโดยตรง
แก่ ผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพื่อการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่
เป็ นการใช้เพื่อธุรกิจ (ดวงเดือน สัญญะ, 2552)
การประยุกต์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์ การ กรณีศึกษา
ธุรกิจค้ าปลีกหนังสื อต่ างประเทศในประเทศไทย หมายถึง การนําความรู ้ในวิทยาการ (พจนานุกรม
ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน,
2525) ทฤษฎี หลัก การ กฎเกณฑ์ แนวคิ ด ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ
Balanced Scorecard (BSC) ไปปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎี สู่ ภาคปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้จริ งในการ
แก้ปัญหา เนื่ องจากเป็ นรู ปธรรมมากว่า (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2546) โดยใช้ Balanced
Scorecard (BSC) เป็ นเครื่ องมือที่ทาํ หน้าที่ เปลี่ยนพันธกิ จ และกลยุทธ์เป็ นชุ ดของการวัดผล
การปฏิ บตั ิ งานที่ มีส่วนช่ วยกําหนดกรอบของระบบการวัดและการบริ หารกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
ประเด็นครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะทําหน้าที่วดั ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การที่ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน (Kaplan and Norton,1996) ประกอบด้วย มุมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า มุ มมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
(พสุ เตชะริ นทร์, 2546) และมีการบริ หารจัดการองค์การ ด้วยการกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้ งหลายอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ าหมายขององค์ ก ร
(Kinicki,Angelo, 2549) โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่ น การบริ หารนโยบาย การบริ หารอํานาจ
หน้ า ที่ การบริ หารคุ ณ ธรรม การบริ หารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ง คม การวางแผน การจัด องค์ก าร
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ก า ร อํ า น ว ย ก า ร ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ร า ย ง า น
และการจัดทํางบประมาณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) กรณี ศึกษาธุรกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศ
ในประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

D

การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาํ เสนอแนวคิดผลงานวิจยั
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการศึกษาโดยแบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

PU

2.1. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)
แนวคิด BSC เกิดจาก Robert S. Kaplan อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย Harvard and
David P. Norton ที่ปรึ กษาทางด้านการจัดการ โดย Robert S. Kaplan and David P. Norton
ศึ ก ษาและสํา รวจถึ ง สาเหตุ ข องตลาดหุ ้น ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าประสบปั ญ หาในปี 1987
ซึ่ งพบว่ า องค์ก รส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านิ ย มใช้แ ต่ ต ัว ชี้ วัด ทางการเงิ น เป็ นหลัก
ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่ องของการประเมินผลองค์กร ซึ่ งพิจารณาจากตัวชี้ วดั ทั้งสี่ มุมมอง
แทนการพิจารณาเฉพาะมุมมองด้านการเงิ นเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งในการวัดผลงานของกิ จการนั้น
จะทําให้ผบู ้ ริ หารเห็นภาพรวมของธุ รกิจได้ชดั เจนขึ้น นอกจากการวัดทางการเงินที่เป็ นผลของการ
ดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ควรต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริ หาร การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลู ก ค้า ตลอดจนการสร้ า งการเรี ย นรู ้ ใ ห้กับ องค์ก ร เพื่อ เพิ่ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน
และสร้างอนาคตให้องค์กร
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นหรื อที่มาของ BSC ที่ Robert S. Kaplan and David P. Norton
พั ฒ นาขึ้ นมาเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการประเมิ น ผลองค์ ก ร ซึ่ งประกอบด้ ว ยมุ ม มอง
4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมอง
ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
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แนวทางการนํา BSC มาใช้ให้เ กิ ด ผลนั้น มี ปัจ จัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาเกี่ ยวข้อง
และขั้น ตอนที่ จ ะส่ ง ผลสํา เร็ จ หรื อ ไม่ น้ ัน อยู่ใ นการนํา BSC
ไปใช้ม ากกว่ า การออกแบบ
แต่การนํา BSC ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสําเร็ จนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ซึ่งสามารถสรุ ปปั จจัยสําคัญ
ที่สุดในการนํา BSC ไปใช้ให้เกิดผล กล่าวคือ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งถื อเป็ นปั จจัยสําคัญที่ สุดในการนํา BSC มาใช้ให้เกิ ดผลสําเร็ จ
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ BSC และมีทศั นคติที่ดีในการนํา BSC มาใช้
อี ก ทั้ง ต้องให้ก ารสนับ สนุ น และเป็ นเจ้า ภาพในการนํา BSC
มาใช้ใ นองค์ก ร โดยไม่ ควร
จะมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับรองเป็ นเจ้าภาพแทน
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงการนํา BSC มาใช้ให้เกิดผลจะต้องแนะแนวให้คิดเรื่ องของ
การเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ร่วมด้วย เนื่ องจากการนํา BSC มาใช้น้ นั จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในองค์กร ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงที่ ควรพิจารณา ได้แก่ การมุ่งเน้นการสื่ อสารภายใน และไม่ควร
ทําทีเดียวทั้งองค์กร รวมทั้งต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้พนักงานด้วย
การนํา BSC มาใช้ ต้องเน้นที่ความเร็ ว เรี ยบง่าย ต่อเนื่ อง และใช้ประจําโดยความ
รวดเร็ วในการพัฒนา และนํา BSC ไปใช้ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนามากกว่าสมบูรณ์
เนื่ องจาก BSC จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้จนกว่าจะมีการใช้ความเรี ยบง่ายในด้านหลักการแนวคิด
ที่ชดั เจน และตรงไปตรงมาความต่อเนื่ องของการนํา BSC มาใช้ไม่ใช่โครงการที่จะทําได้สาํ เร็ จ
ภายในเวลาไม่กี่เดือน หรื อปี แต่การที่จะนํา BSC มาใช้จนประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องมีความ
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องจาก BSC ไม่ได้สมบูรณ์ หรื อถูกต้องในครั้งแรกที่ทาํ ดังนั้นเมื่อนํา BSC มาใช้
ต้องมีการปรั บเปลี่ยน และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ส่ วนการใช้เป็ นประจําหมายความว่า
ต้องนํา BSC มาใช้ผสมผสานกับการบริ หารงานประจําวัน ไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมตาม BSC
หรื อทําให้ผลการดําเนินงานตาม BSC เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เห็นชัดเจนอยูต่ ลอดเวลา
BSC เป็ นเครื่ องมือทางกลยุทธ์ ดังนั้นถ้าจะนํามาใช้ให้เกิดผลที่ดีที่สุด ควรจะนํามาใช้
ในด้านกลยุทธ์เป็ นหลัก ไม่ใช่เพียงแค่ประเมินผลให้ครบทั้ง 4 ด้านเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง
ของการกําหนดตัวชี้วดั Key Performance Indicators (KPI) เนื่ องจากตัวชี้วดั ที่อยูใ่ น BSC นั้น
ควรจะเป็ นตัว ชี้ วัด เชิ ง กลยุ ท ธ์ มากกว่ า ตัว ชี้ วัด ที่ เ ป็ นตัว ชี้ วัด ในการเตื อ นภัย ก่ อ นที่ อ งค์ก ร
จะเริ่ ม ใช้ BSC องค์ก รอาจจะมี ต ัว ชี้ ว ดั อยู่แ ล้ว เป็ นร้ อ ยตัว แต่ การทํา BSC ไม่ ใ ช่ การนําตัว ชี้ ว ดั
ในเชิ งกลยุทธ์ เ ป็ นหลัก กล่ าวคื อ ถ้าผลการดําเนิ นงานตามตัว ชี้ ว ดั ดี ข้ ึน ย่อมทําให้องค์กรดี ข้ ึ น
ตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนตัวชี้ วดั ในการเตือนภัยนั้น จะเป็ นตัวชี้ วดั ในการเตื อนภัยมากกว่า
ผลการดําเนินงานนั้นสู งกว่า หรื อตํ่ากว่าเป้ าหมายที่กาํ หนด (พสุ เดชะริ นทร์, 2546)
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ดัง นั้น BSC จึ ง ถื อ เป็ นแม่ บ ทของการวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ ค รอบคลุ ม การวัด ผล
การปฏิบตั ิงานที่ครอบคลุมการวัดผลการปฏิบตั ิงานในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถ
แปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ไปสู่ ชุดของตัววัดผลการปฏิบตั ิงานที่มีความสอดคล้องกัน โดย
แม่บทดังกล่าวแบ่งตัววัดผลปฏิบตั ิงานออกเป็ น 4 ด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุประสงค์ระยะสั้น และระยะยาว สร้ างความสมดุ ลระหว่างผลลัพธ์ที่ตอ้ งการกับตัวผลักดัน
ปฏิบตั ิงานที่นาํ ไปสู่ ผลลัพธ์เหล่านั้น และสร้างความสมดุลระหว่างตัววัดผลปฏิบตั ิงานที่เข้มงวด
กับตัววัดผลการปฏิบตั ิงานที่ยืดหยุน่ ได้ และช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถมองเห็นถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ในหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน โดยพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 ด้าน (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2542) ดังนี้
มุมมองด้านการเงิน
มุมมองที่มุ่งวัดผลประกอบการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผลตอบแทนให้แก่เจ้าของ
หรื อผูล้ งทุ นเป็ นสําคัญ เช่ น ความสามารถในการทํากําไร ส่ งผลให้กิจการเจริ ญเติ บโตในเรื่ อง
สิ นทรัพย์ ผลกําไร ยอดขาย สภาพคล่องกิจการ เป็ นต้น (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2546)
มุมมองด้านลูกค้า
มุมมองที่ใช้วดั ผลงานของกิ จการจากมุมมองของลูกค้า อาทิ ความพึงพอใจของลูกค้า
ความสามารถในการแสวงหาลู กค้าใหม่ ๆ ผลกําไรที่ จะได้จากลูก ค้า ซึ่ ง จะทําให้กิจการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจที่ได้กาํ หนดไว้ (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2546)
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
เนื่ องจากมุมมองด้านกระบวนการภายใน หรื อการดําเนิ นงานของกิจการนั้นอาจจะมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการสร้างโอกาสในการแข่งขันของกิจการในอนาคต
ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษากระบวนการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของกิจการ และความสามารถในการ
แข่งขัน และต้องเลือกตัววัดที่เหมาะสมในการพิจารณา เช่น ถ้ากิจการต้องการใช้กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง ตัววัดก็อาจเป็ นความสามารถในการสรรหาหนังสื อต่างประเทศใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์
และมีสีสนั ที่ดึงดูดใจลูกค้า การลดราคา (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2546)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกิจการ โดยใช้ทฤษฎี SWOT มาเป็ น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาการดําเนินงานของกิจการว่าบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์
และเป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ หารหรื อไม่
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มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
มุมมองที่มุ่งวัดความสามารถการรักษาข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน เพื่อบรรลุภารกิจของ
องค์กร และสามารถอยูร่ อดในระยะยาวหรื อไม่ หากกิจการใดมีการมุ่งสร้างการเรี ยนรู ้ให้แก่องค์กร
อยู่เสมอ องค์กรนั้นย่อมเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คง และแข็งแกร่ ง ซึ่ งรากฐานที่สําคัญที่จะทําให้
องค์กรมีขอ้ ได้เปรี ยบจากการแข่งขันคือ บุคลากรที่มีความสามารถ มีความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ มี
ความคิดริ เริ่ ม (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2546)
ดังนั้น แนวคิด BSC สรุ ปได้ว่า BSC หมายถึง แนวคิด หรื อเครื่ องมือที่นาํ มาช่วย
กําหนดกรอบการวัดผลการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน
มุ ม มองด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ งมุ ม มองทั้ง 4 มุ ม มองนี้ จะต้อ งมี ค วามสมดุ ล
และสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน สามารถกล่าวได้ดงั นี้

ภาพที่ 2.1 แผนที่กลยุทธ์ (พสุ เดชะริ นทร์, 2546)
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มุมมองด้านการเงิน หมายถึง ระบบควบคุมทางการเงินที่ดี การลงทุนเพื่อบริ การที่ดีข้ ึน
การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงาน โดยใช้จ่ายเงิ นเท่ าเดิ ม การบริ หาร
การใช้จ่ายการเงิ นมี สภาพคล่องตัว ไม่หยุดชะงัก เพื่อวัดความสามารถในการทํากําไร และเน้น
การเจริ ญเติบโตขององค์กร
มุ ม มองด้า นลู ก ค้า หมายถึ ง ปั จ จัย ภายนอกที่ อ งค์ก รต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ลู ก ค้า เป็ นสํา คัญ
เช่น การให้บริ การตรงตามความต้องการของลูกค้า การให้บริ การที่รวดเร็ ว สะดวก ถูกต้อง
มุมมองด้านกระบวนการภายใน หมายถึง การเตรี ยมพร้อมสําหรับการดําเนิ นงาน
และการปฏิ บตั ิ งานภายในองค์กร โดยเอื้ออํานวยต่อการพัฒนา และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร เช่น การฝึ กทักษะในการทํางานของบุคลากร การใส่ ใจในการบริ การ การทํางานเป็ นทีม การ
ทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่น มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม มีความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติ บโต หมายถึง ความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ เพื่อสร้ าง
คุณค่าให้กบั องค์กร ตลอดจนคาดคะเนความต้องการของลูกค้าที่มารับบริ การ เพื่อนําไปปรับปรุ ง
ระบบงาน คิ ด ค้น วิ ธีใ หม่ ใ ห้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และพัฒ นาการบริ ก าร ระบบงานใหม่ ใ ห้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แนวคิดองค์การและการจัดการ
องค์การ หมายถึ ง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ตอ้ งทํางานร่ วมกัน เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ภายใต้โครงสร้างที่มีการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่ งให้กบั กลุ่ม
เหล่านั้นอย่างชัดเจน (จํานงค์ ทองประเสริ ฐ, 2528) เพื่อให้ได้บรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ ง
องค์การมีลกั ษณะร่ วมกันอยูป่ ระกอบด้วย ทุกองค์การต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของตนเอง
ต้องมีคนร่ วมกันทํางาน และองค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานด้วยการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ
ของคนในองค์การ (คินิคกิ, แอนเจโล และวิลเลียม, เบรน เค, 2549) ร่ วมกันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ทุก
องค์การต้องมีวตั ถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายของตนเอง ทุกองค์การต้องมีคนร่ วมกันทํางานองค์การ
ต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การ
การบริ หาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ
หรื อการอํานวย และการควบคุม ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s)
เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็ จตามเป้ าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผลครบถ้วน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2545)
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การจั ด การ หมายถึ ง ขบวนการที่ ท ํา ให้ ง านกิ จ กรรมต่ า งๆสํ า เร็ จ ลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลโดยคนและทรั พ ยากรขององค์ก าร ซึ่ งองค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับการจัดการนั้น ได้แก่ ขบวนการ ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล (คินิคกิ, แอนเจโล และวิลเลียม,
เบรน เค, 2549) ในการจัดการบริ หารให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ
ในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ มนุ ษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา การเมือง จิตวิทยา และ
สังคมศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน
การค้าเสรี การใช้อาํ นาจ ความขัดแย้ง และความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในสังคม (คินิคกิ, แอนเจโล
และวิลเลียม, เบรน เค, 2549)
การบริ ห ารจัด การ
หมายถึ ง การกํา หนดทิ ศ ทางในการใช้ท รั พ ยากรทั้ง หลาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายขององค์กร (คินิคกิ, แอนเจโล
และวิลเลียม, เบรน เค, 2549) โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่น การบริ หารนโยบาย การบริ หารอํานาจ
หน้ า ที่ การบริ หารคุ ณ ธรรม การบริ หารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สั ง คม การวางแผน การจัด องค์ก าร
การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดทํา
งบประมาณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550)
แนวคิดการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น เป็ นเครื่ องมื อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการประเมิ น ฐานะการเงิ น
ประสิ ทธิ ภาพ และความสามารถในการหากําไรของธุรกิจ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) ซึ่ งประเภทของ
อัตราส่ วนทางการเงิน มีดงั นี้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง หมายถึง อัตราส่ วนใช้วดั ความสามารถในการชําระหนี้ ระยะสั้น
หรื อวัดสภาพคล่องของกิจการ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) มีดงั นี้
อั ต ราส่ วนทุ น หมุ น เวี ย น หมายถึ ง อั ต ราส่ วนใช้ ว ั ด สภาพคล่ อ งของกิ จ การ
แสดงความสามารถที่ กิ จ การนํา สิ น ทรั พ ย์ม าหมุ น เวี ย นไปชํา ระหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นได้กี่ เ ท่ า
และสามารถชําระได้ทนั เวลาหรื อไม่ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) และวัดความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้น ถ้าอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนที่คาํ นวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริ ษทั มีสินทรั พย์หมุนเวียน
ซึ่ งประกอบด้ว ย สิ นค้าคงเหลื อ ลูกหนี้ และเงิ นสดมากกว่าหนี้ ระยะสั้น จึ งทําให้การชําระหนี้
ระยะสั้นมีความคล่องตัวค่อนข้างมาก โดยปกติ ถือว่าเหมาะสมแล้ว (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
อัตราส่ ว นทุ น หมุ น เวี ย นเร็ ว หมายถึ ง อัตราส่ ว นที่ ใ ช้ว ดั สภาพคล่ องของกิ จ การอี ก
ประเภทหนึ่ งแสดงความสามารถที่กิจการจะนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ ว มา
จ่ายชําระหนี้สินระยะสั้นได้ทนั เวลาหรื อไม่ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) ซึ่ งการวัดส่ วนของสิ นทรัพย์ที่
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ได้หักค่าสิ นค้าคงเหลือ ที่เป็ นสิ นทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
ตํ่าสุ ด ออก เพื่อให้ทราบถึ งสภาพคล่ องที่ แท้จ ริ งของกิ จการได้ โดยปกติ อตั ราส่ วน 1 : 1 ถื อว่า
เหมาะสมแล้ว (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ น้ นั ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่ทาํ การวิเคราะห์
ธุรกิจขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อและสามารถเรี ยกเก็บหนี้ได้กี่ครั้ง ถ้าอัตราส่ วนการหมุนเวียนของลูกหนี้
สู งยิ่งดี แสดงว่า ในช่วงที่วิเคราะห์ธุรกิจมีการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ และเก็บหนี้ จากลูกหนี้ ได้เร็ ว
คือลูกหนี้ ของกิจการมีความคล่องตัวสู ง (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) หากค่าที่คาํ นวณได้ มีค่าสู ง แสดง
ถึงความสามารถในการบริ หารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็ นเงินสดได้เร็ ว (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
ระยะเวลาการเก็บหนี้ น้ ัน ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า ในช่ วงเวลาการวิเคราะห์ กิ จการ
สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ ใช้เวลากี่วนั จํานวนวันที่ใช้ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ย่ิงน้อยวันยิ่งดี ถ้า
จํา นวนวัน มากจะทํา ให้เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด หนี้ สู ญ (เพชรี ขุม ทรั พ ย์, 2548) และแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
ระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี้ ว่าสั้นหรื อยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิ ทธิ ภาพใน
การเรี ยกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณอัตราการหมุนเวียนของ
สิ นค้าบอกให้ทราบว่าธุรกิจได้ขายสิ นค้าจนกระทัง่ เก็บเงินได้มีจาํ นวนกี่ครั้ง ถ้าอัตราการหมุนเวียน
ของสิ นค้า มี จาํ นวนมากครั้ ง แสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพด้านการขายอยู่ในเกณฑ์ดีและสิ นค้าเป็ นที่
ต้องการของตลาดทําให้ขายสิ นค้าได้เร็ ว (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) หากค่าคํานวณได้สูง ย่อมแสดงถึง
ความสามารถในการบริ หารการขายสิ นค้าได้เร็ ว (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
ระยะเวลาขายสิ นค้านั้น ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า การวิเคราะห์เงิ นทุนที่ได้ลงทุนใน
สิ นค้านั้นกว่าจะเปลี่ยนสภาพเป็ นลูกหนี้หรื อเงินสดใช้เวลากี่วนั (เพชรี ขุมทรัพย์, 2548) หากยิง่ ขาย
ได้เร็ ว (ระยะเวลาสั้น) ยิง่ ดี (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ แสดงถึงระดับของหนี้ สินทางการค้าของกิจการเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับยอดขาย หากดัชนี ตวั นี้ มีค่าน้อยแสดงว่ากิจการมีการซื้ อวัตถุดิบสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
จํานวนมาก กิจการมีเครดิตทางการค้าที่ดี แต่ตอ้ งระวังไม่ให้มากเกินไป โดยทัว่ ไปจะสอดคล้องกับ
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ดว้ ย (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ , 2551) และสามารถนําไปคํานวณหา
ระยะเวลาในการชําระหนี้ ของกิ จการได้ และสามารถให้ภาพที่ ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ งการพิ จารณา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งระยะเวลาในการจัด เก็บ หนี้ และระยะเวลาในการชํา ระหนี้ ของกิ จ การ
จะสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการได้ดว้ ย
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อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร หมายถึง ดัชนีระหว่างกําไรที่เกิดจากการดําเนิน
กิ จ การในรู ป ของการขายสิ น ค้า และบริ ก ารไม่ ร วมรายได้อื่ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น งาน
เช่น รายได้ค่าเช่าจากที่ดิน รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ หรื อกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ตน้ งวดและค่าเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ปลายงวดเฉพาะในส่ วน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น กิ จ การข้า งต้น ซึ่ งจะไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ในระยะสั้ น เช่ น การลงทุ น
ในตราสารทางการเงินซึ่งครบกําหนดภายใน 1 ปี หรื อเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่รวมเงิน
ลงทุนในกิจการอื่นระยะยาวที่ถือว่าไม่ใช่การลงทุนที่เกิดขึ้นตามปกติของกิจการ ซึ่ งอาจรวมไปถึง
อาคารและสิ่ งก่อสร้างที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง เนื่ องจากยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ
การใช้ค่าเฉลี่ยจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรายการระหว่างปี ไม่ให้ตวั เลขที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสู ง
หรื อตํ่ากว่าความเป็ นจริ งมากนัก ดัชนี น้ ี แสดงถึ งผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อสิ นทรั พย์ทุน
ที่ลงทุนไปในการดําเนินงาน สามารถนํามาสร้างกําไรกลับคืนมาให้กิจการได้คุม้ ค่ามากน้อยเพียงไร
หากค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงว่าสิ นทรัพย์ทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงานไม่สามารถสร้าง
กํา ไรในอัต ราที่ เ หมาะสมกลับ คื น มายัง กิ จ การ ดัง นั้น กิ จ การอาจต้อ งพิ จ ารณาลดการลงทุ น
ในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง
อัตรากําไรขั้นต้นนั้น ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่ากิจการมีกาํ ไรขั้นต้นเป็ นร้อยละเท่าใดของ
ยอดขาย อัตราส่ วนนี้ ยิ่งสู งยิ่งดี แสดงความสามารถในการทํากําไรขั้นต้น (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ,
2551)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน ผลลัพธ์ได้ แสดงถึงความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับ
รายได้จากการขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เพื่อวัดระดับความสามารถการทํากําไรใน
ช่ ว งเวลานั้น และสะท้อ นให้ เ ห็ น แนวโน้ม ของรายได้ การควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง ด้า นการผลิ ต
การตลาด การจัดการ ถ้าค่าที่ได้จากการคํานวณมีอตั รากําไรจากการดําเนิ นงานสู ง แสดงว่าบริ ษทั
นั้นมีความสามารถในการทํากําไรสูง และมีประสิ ทธิภาพในการจัดการที่ดี
อัตรากําไรสุ ทธิ น้ นั ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า กิจการมีกาํ ไรสุ ทธิ เป็ นร้อยละเท่าไรของ
ยอดขาย อัตราส่ วนนี้ยงิ่ สูงยิง่ ดีแสดงความสามารถในการทํากําไรสุ ทธิ (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2551)
จากแนวคิ ด การวิเ คราะห์ อตั ราส่ ว นทางการเงิ น
ผูว้ ิจ ัย จึ ง เลื อ กมาเป็ นแนวทาง
ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ
จากงบการเงิ นระหว่างบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขันจํานวน 2 บริ ษทั พร้ อมทั้งนําเสนอ
ข้อเท็จจริ งมาประกอบการตัดสิ นใจ
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ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2553) กล่าวถึงธุรกิจค้าปลีกว่ามีความเจริ ญก้าวหน้าเพราะมีผู ้
ประกอบกิจการค้าปลีกมากขึ้นทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในประเทศไทยมร้านค้าปลีกที่
ขายสิ นค้าทัว่ ไป ร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสรรพสิ นค้า ฯลฯ
กิ จการค้าปลี กจึ งเป็ นส่ วนสําคัญในลักษณะธุ รกิ จการซื้ อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้า
และบริ การ กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการผ่านมือจากผูผ้ ลิตไปสู่ผคู ้ า้ ปลีก และผูบ้ ริ โภค
ความสําคัญ ของธุ รกิ จ ค้า ปลี ก มี ต่ อผูบ้ ริ โ ภคคนสุ ด ท้าย ชุ ม ชน และสัง คม โดยรวม
กล่ าวคือช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ตามความต้องการของตนเอง สะดวกสบาย
และประหยัดเวลาในการเดิ นทาง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ ยวกับสิ นค้า วิธีการใช้ การบํารุ งรั กษา
ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้ ในราคาประหยัดจากกลยุทธ์ดา้ นราคาของธุ รกิ จค้าปลีก การสร้ าง
ความเจริ ญ ให้ กับ ชุ ม ชน การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ ชุ ม ชน ประชากรในชุ ม ชนมี ร ายได้
มาตรฐานการครองชีพที่ดีข้ ึน เกิดการจ้างงาน และรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
ธุ รกิ จค้าปลี ก หมายถึ ง กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้า หรื อบริ การโดยตรง
แก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (ดวงเดือน สัญญะ, 2552) เพื่อการ
ใช้ส่วนตัว ที่ ไม่ใช่เป็ นการใช้เพื่อธุรกิจ (Stanton, Etzel and Walker.1994) การค้าปลีกได้พฒั นา
เป็ นประเภทต่ าง ๆ เพื่ อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน โดยจําแนกตามประเภทของร้านค้า และสิ นค้า ได้ดงั นี้
ธุรกิจค้าปลีกประเภทหาบเร่ มีลกั ษณะสําคัญคือ การนําสิ นค้า หรื อบริ การเสนอขายถึง
บ้านผูบ้ ริ โภค เช่น รถขายกับข้าวตามหมู่บา้ น ฯลฯ และการขายสิ นค้าตามราคาท้องตลาดทัว่ ไป
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าเฉพาะอย่าง มีลกั ษณะสําคัญคือ การขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง
และเฉพาะยี่ห้อ เช่ น ห้างวัตสัน ขายสิ นค้าประเภทสุ ขอนามัยของร่ างกาย ยี่ห้อ Watson’s ได้แก่
เครื่ องสําอาง สบู่ แชมพู ฯลฯ มีสินค้าหลากหลายครบถ้วน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
สิ นค้านั้น ๆ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ มีลกั ษณะสําคัญ คือ การขายสิ นค้าที่จาํ เป็ นต่อการ
ดําเนิ นชีวิตประจําวัน การขายอาหารฟาสต์ฟูด และเครื่ องดื่ม การทําเลที่ต้ งั เป็ นร้านสะดวกซื้ อ การ
ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม และปั จจุบนั
ตามสถานีบริ การนํ้ามันทัว่ ไป มีธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อให้บริ การ

19

PU

D

ธุ รกิ จค้าปลีกประเภทร้านซู เปอร์ มาร์ เก็ต มีลกั ษณะสําคัญคือ การขายสิ นค้าประเภท
อาหารสด เครื่ องอุปโภคบริ โภค ประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารมี
ความสดใหม่ และหลากหลาย ซึ่ งอาจจะตั้งอยูใ่ นศูนย์การค้า และแยกเป็ นร้านอิสระ เช่น ฟู้ ดแลนด์
ซูเปอร์มาร์เก็ต ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ ดไลออนซูเปอร์มาร์เก็ต
ธุ รกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์ เซ็นเตอร์ หรื อไฮเปอร์ มาร์ ท มีลกั ษณะสําคัญคือ การขาย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ นต่อชี วิตประจําวัน ในสถานที่เดียวกัน มีความหลากหลายของสิ นค้า
เน้นกลุ่มลูกค้าที่ชดั เจน การกําหนดนโยบายราคาดึงดูดใจลูกค้า การให้บริ การแบบบริ การตนเอง
พื้นที่ บริ การลูกค้าจัดเป็ นชั้นเดี ยว ซึ่ งธุ รกิ จประเภทนี้ ได้แก่ กิ จการของห้างบิ๊กซี เทสโกโลตัส
คาร์ฟรู ์ ฯลฯ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสิ นค้า มีลกั ษณะสําคัญคือ การขายสิ นค้าประเภททัว่ ไป
มีความหลากหลายของชนิ ดสิ นค้าให้เลือก การเน้นสิ นค้าและการจัดโชว์แบบแฟชัน่ สิ นค้ามีราคา
แพง กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นระดับกลางถึงระดับสู ง มีให้บริ การแบบเต็มที่ ส่ วนพื้นที่ ขายแบ่ ง
ออกเป็ นชั้น ๆ โดยจัดสิ นค้าออกเป็ นแผนก ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน ดิเอมโพเรี ยม
เซน พาต้า ฯลฯ

2.2 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาถึงปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยใช้ BSC มาเป็ นแนวทาง
ในการประเมิ น ผล กล่ า วได้ ว่ า การศึ ก ษาถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ดขึ้ นในบริ ษั ท
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นประโยชน์ สํ า หรั บผู ้ บ ริ หารในการพั ฒ นารู ปแบบวิ ธี การกํ า หนดกลยุ ท ธ์
และเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น คุม้ ค่าและได้รับประโยชน์สูงสุ ด
สามารถแข่งขันกับหน่ วยงานอื่นได้ โดยใช้เทคนิ คของ BSC 4 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้า ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองในบริ ษทั ด้านผลการดําเนินงานทางการเงิน พบว่า ลูกค้า
มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั บริ การโทรศัพท์ จํากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก
และพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั อยู่ในระดับมาก และมีการเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งข้อสนเทศที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาปรับปรุ ง
บริ ษ ทั ให้มี ก ารบริ ก าร และการบริ ห ารอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่ อ ไป
(ยุค ลธร การุ ญ, 2548)
ซึ่ ง การศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านภายในภายใต้ก ารนํา เครื่ อ งมื อ BSC มาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อทราบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการนํา BSC มาใช้ในการทํางาน
ของธนาคาร พบว่าการนํา BSC มาใช้ในการทํางานในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทิศทาง
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ขององค์การ และแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ให้แนวทางปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน แต่การสื่ อสาร/ถ่ายทอด
ทิ ศ ทางองค์ ก ารนี้ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว พนั ก งานระดั บ ปฏิ บ ัติ ก ารจะยัง เข้า ใจไม่ ชั ด เจนมากนั ก
ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับกลาง และระดับสู งจะมีความเข้าใจในการถ่ายทอดกลยุทธ์ (จุฑามนัส เกิดอุดม,
2551)
ด้านการประยุกต์ใช้ BSC กล่าวได้ว่า การศึ กษาการประยุกต์ใช้ BSC ในการติดตาม
การประเมินผลการบริ หาร และการจัดการองค์กรการศึกษา พบว่าการประยุกต์ใช้ระบบติดตาม
การบริ หารจัดการขององค์กรด้วย BSC ที่มีการแสดงผลแบบทันทีทนั ใดนั้นมีประโยชน์สาํ หรับ
ผูบ้ ริ หารองค์กรในการเฝ้ าติ ดตามความก้าวหน้าของผลการบริ หารจัดการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
นอกจากนั้นยังช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถประเมินทิศทางของผลการดําเนิ นงานในอนาคตได้อีกด้วย
อีกทั้งยังส่ งผลให้สามารถปรั บเปลี่ยนทิศทางการดําเนิ นงานสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดได้อย่างทันท่วงที
(ณัฐพร ใจพุทธ, 2550) ส่ วนการศึกษาแนวความคิดในการวัดผลสําเร็ จของธุ รกิ จโดย BSC
และศึกษาการนําความคิดเรื่ อง BSC ไปประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั พบว่าในการนํา BSC ไปใช้
ทําให้เป้ าหมายของบริ ษทั ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ช่ วยให้ธุรกิ จสามารถกําหนดแผนงาน
และงบประมาณได้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั มากขึ้น อีกทั้งยังทําให้การติ ดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานการรายงานผลการปฏิบตั ิ งานสะดวกขึ้น และผูบ้ ริ หารสามารถเห็ นผลการปฏิบตั ิงาน
ในทุกมุมมองได้ในเวลาเดี ยวกัน แต่เนื่ องจากเป็ นระยะเริ่ มแรกของการนํา BSC มาใช้ บริ ษทั จึง
ยังไม่นาํ เอา BSC เชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัล (จักรชัย บุญศรี คุย้ , 2551)
ด้านการนํา BSC มาใช้ในองค์กร กล่าวได้ว่า การศึกษาถึงการนํา BSC มาใช้ให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจากหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กา พบว่าผูจ้ ดั การสามารถ
ใช้ BSC พัฒนาศักยภาพด้านดําเนิ นงานขององค์กรให้ประสบความสําเร็ จได้ และมีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร (Barnes Barry, Deem Jackie W., Preziosi Robert, and Segal Sabrina, 2010)
อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารสร้ า งแบบจํา ลองดั ช นี ว ัด ผลสํ า เร็ จ ธุ ร กิ จ ในการวัด ประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กร และตรวจสอบการใช้ของแบบจําลองดัชนีวดั ผลสําเร็ จธุรกิจของบริ ษทั พบว่าด้านการ
ดําเนิ นการด้านการเงิ นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ าํ เนื่ องจากมีตน้ ทุนสู ง การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์เดิ มตํ่า และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ก็ต่าํ เช่ นกัน ด้านการ
ดําเนิ นการด้านลูกค้าโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนสิ นค้าส่ งคืนมีนอ้ ย
และลูกค้าร้องเรี ยนตํ่า ด้านการดําเนินการด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลาง โดยข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ยังขาดการให้ความสําคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ให้เสี ยโอกาสในการขยายตลาดใหม่ และด้านการดําเนิ นการ ด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
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โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยข้อมูลบ่งชี้ ให้เห็นว่า การฝึ กอบรมมีน้อย พนักงานขาดทักษะ
และทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร จึ ง ส่ งผลกระทบต่ อ ประสิ ทธิ ผลขององค์ ก รโดยภาพรวม
(ศรัยกร บุษยะมา ,2545)
สําหรั บการใช้ BSC ในวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางานขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทัศ น์ และสามารถพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการแข่ ง ขัน พัฒ นาระบบขององค์ก รให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จได้ พบว่า BSC เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สาํ คัญมาก ซึ่ งจะช่วยให้องค์กร
ในด้านการวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การตัดสิ นใจ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การใช้เป็ นแนวทาง
ในการแก้ไข เพื่อให้เป้ าหมายระยะยาวจะประสบความสําเร็ จ และเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้ และพัฒนาระบบขององค์กรให้ประสบความสําเร็ จ
(Sharma, Ashu, 2009)
ส่ วนการใช้ BSC ในธุ รกิ จค้าปลีก และสํารวจความคิดเห็ นความพึงพอใจกับการใช้
BSC ของผูจ้ ดั การในธุรกิจค้าปลีก พบว่าการดําเนินงานทางการเงินสู งขึ้น แต่มีจุดอ่อนด้านพนักงาน
คือ เวลาการมาทํางาน การฝึ กอบรม ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน (Biggart, Timothy B., Burney,
Laurie L., Flanagan, Richard, and Harden, and Harden, J William, 2010)
ทั้งนี้ การใช้ BSC เพราะ BSC สามารถนําไปสู่ การพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ทัว่ ทั้งองค์กร
อย่างยัง่ ยืนได้ ทั้งนี้ การประเมินความสําเร็ จจะขึ้นอยูก่ บั กรอบที่ครอบคลุมที่มีสี่มิติคือ ด้านลูกค้า
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์กร พบว่าการวัดผลงานแบบเดิม
เน้นหลักในตัวชี้ วดั ทางการเงิ น ไม่เพียงพอสําหรั บการประเมิ นเงิ นลงทุ นในการริ เริ่ มปรั บปรุ ง
อย่างต่อเนื่ อง และการแสวงหา BSC ซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอวิธีการแบบองค์รวมมากขึ้นใน
การวัดประสิ ทธิ ภาพ BSC มี กรอบสําหรั บการวัดผลงาน และการประเมินความสําเร็ จกับกรอบ
ที่ครอบคลุมที่มีสี่มิติ (Benbunan-Fich, Raquel, Jain, Radhika, and Mohan, Kannan, 2011)
ด้านการพัฒนา BSC ขึ้นด้วยระเบียบวิธีวิจยั การปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม กล่าวได้ว่า
การพัฒนา BSC ของศูนย์ดชั มิลล์ ดีไลท์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม และเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของ BSC ที่พฒั นาขึ้นด้วยระเบียบวิธีวิจยั การปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม พบว่าระบบประเมินการปฏิบตั ิงานที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิ บตั ิ และมี ประสิ ทธิ ภาพในระดับมาก พนักงานมี ส่วนร่ วมในการพัฒนางาน เกิ ดการเรี ยนรู ้
ตระหนักในหน้าที่ และพึงพอใจต่อระบบประเมินในระดับมาก และพนักงานมีความเห็นว่า ระบบ
ประเมิ นมี ความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บทขององค์กร จึ งควรใช้ต่อไป โดยควรมี การ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง (สมพร แก้วเรื องฤทธิ์, 2550) รวมทั้งการพัฒนา และประเมินผล
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การดําเนิ นงาน โดยเทคนิ ค BSC กล่าวได้ว่า การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ภายใต้กลยุทธ์ และประเมินผลการดําเนิ นงานสหกรณ์ที่มีแผนกลยุทธ์ ในด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต โดยเทคนิค BSC พบว่าจาก
ความสัมพันธ์ของ 4 มุมมองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ในลักษณะที่สหกรณ์ จะมี
กําไรเพิ่มขึ้น สหกรณ์ตอ้ งสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก ซึ่งการที่สมาชิกจะมีความพึงพอใจนั้น
จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน ในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับข่าวสาร การจัด
ประชุมกลุ่มเป็ นประจํา และการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่ งต้องมีพนักงานที่มีทกั ษะความพร้อมในการ
ทํางาน ส่ วนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ภายใต้แผนกลยุทธ์ มีการให้อบรมแก่
บุ ค ลากรของสหกรณ์ ให้ มี ค วามรู ้ มี ก ารระดมทุ น จากสมาชิ ก มี ก ารจัด สถานที่ ท ํา งานให้
สะดวกสบายแก่ผทู ้ ี่มาติดต่อภายในสหกรณ์ และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ให้เป็ นที่พอใจ
แก่สมาชิก ส่ งเสริ มให้สหกรณ์มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพิ่มศักยภาพการดําเนิ นธุรกิจ
และการบริ หารจั ด การสหกรณ์ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของสห กรณ์ ให้ ส มาชิ กทราบ
(สิ ริพรรณ ชยุตรารัตน์, 2551)
สําหรั บแนวโน้มในการใช้ BSC โดยการวัดผลการปฏิ บตั ิงานด้วย BSC ในอดี ต
ปั จจุบนั และอนาคตของธุรกิจ เพราะ BSC นั้นยังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลาย พบว่าในอดีตมี
แต่ทฤษฎี และปั จจุบนั BSC ยังไม่เป็ นที่รู้จกั กันมากนัก ส่ วนอนาคตจะมีการนํา BSC มาใช้กนั มาก
ขึ้น (Marr, Bernard , Schiuma and Gianni, 2010)

ด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และมิติของปั จจัยในผลการปฏิบตั ิงานในองค์กร สามารถ
กล่าวได้ว่าองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และมิติของปั จจัยในผลการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั (The Learning
Organization and its Dimensions as Key Factors in Firm Performance) พบว่า ความสามารถของ
องค์กรในการผลิตผลงานและการบริ การใหม่ ๆ ที่ดีเลิศออกมา เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องใน
การปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพและสร้ างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้นแก่ ลูกค้า และบรรดาหุ ้นส่ วนควร
จะต้องมี ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ความสําเร็ จ และการอยู่รอดจําเป็ นสําหรั บองค์กร เพื่อจะ
กลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะต้องหมัน่ สร้างสภาพในองค์กร ตลอดจน
ระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้เข้าถึงองค์ความรู ้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้มกั จะเป็ นหัวข้อที่ได้ศึกษากันบ่อย ๆ แต่กย็ งั ไม่มีวิธีการในการศึกษาใด ๆ ที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กบั การ
ปฏิบตั ิ งานด้านการเงิ นของบริ ษทั โดยประเมิ นคุ ณลักษณะที่เป็ นระบบของบริ ษทั และกําหนด
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จํา นวนความมากน้อ ยของการเริ่ มต้น เรี ย นรู ้ ข องบริ ษ ัท จากสภาพที่ เ ป็ นอยู่ข องวัฒ นธรรมและ
โครงสร้ าง โดยข้อมูลจะชี้ ให้เห็ นว่าองค์กรที่มีการเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ มาก่ อน ซึ่ งจะมีแนวโน้มที่ จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การปรั บ ใช้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้เ รี ยนรู ้ จ ากลู ก ค้า ตลาดสิ น ค้า และคู่ แ ข่ ง ขัน
เพื่อให้มีการพัฒนาสู่ ความสําเร็ จและการตลาดเพื่อสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ (Davis, D, 2005)
จากงานวิจยั ที่ศึกษามานั้น BSC เป็ นระบบการบริ หารงานการประเมินผลทัว่ ทั้งองค์กร
และไม่ใช่เฉพาะเป็ นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็ นการกําหนดวิสัยทัศน์ และแผนกล
ยุทธ์ แล้วแปลผลลงไปสู่ ทุกจุดขององค์กร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายงาน
และแต่ละคน ซึ่ง BSC แบ่งออกเป็ นด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้
และการเจริ ญเติบโต โดยงานวิจยั ที่ศึกษามานั้นสามารถกล่าวได้ดงั นี้
ด้านการเงิ น ศึกษาเกี่ ยวกับการเปรี ยบเที ยบงบการเงิ น โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ น
ในเรื่ องอัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
ด้า นลู ก ค้า ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ งความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ พนัก งาน
หรื อ บุ ค ลากรในองค์ก ร ซึ่ งจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า
ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธุ รกิจนั้น นิ ยมใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือช่วย
ในการทําวิจยั ซึ่ งคําถามที่ ใช้สอบถามลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับภูมิหลัง อาทิ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ สาขาที่ ติ ด ต่ อ รั บ บริ ก าร และการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า อาทิ ด้า นพนัก งาน
ด้ า นบริ การ ด้ า นสถานที่ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ การ (ยุ ค ลธร การุ ญ, 2548)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่าแบบ Likert's scale คือ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร
จากร้ านหนังสื อสุ ริว งศ์บุ๊คเซ็ นเตอร์ พบว่า ลูกค้านิ ยมเลื อกซื้ อหนังสื อประเภททัว่ ไปของร้ าน
หนั ง สื อดวงกมลมากกว่ า ร้ า นหนั ง สื อสุ ริ วงศ์ บุ๊ ค เซ็ น เตอร์ (วิ ล าส ปั ญญาวงศ์ , 2552)
และจากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การใช้บ ริ ก ารของห้ า งคาร์ ฟู ร์ สาขาเชี ย งใหม่
พบว่า ก่อนการรับบริ การ ลูกค้าส่ วนใหญ่มีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากในปั จจัยด้าน
ความสะดวก และความปลอดภัยของที่จอดรถ ชื่อเสี ยงของห้าง และความน่าชื่อถือของสิ นค้าราคา
พิเศษที่โฆษณา (จรรยา เจียมหาทรัพย์, 2545)
ด้านกระบวนการภายใน ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องการวิเคราะห์ SWOT และการดําเนิ นงาน
ทางธุรกิจ
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ด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต ศึ กษาเกี่ ยวกับทักษะการพัฒนาของบุคลากรใน
องค์กร อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั เช่น รายได้ ยอดขาย กําไร
จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดในการวิจยั ได้ว่าการประยุกต์ใช้
BSC
ในการบริ ห ารจัด การองค์ก าร โดยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งาน
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมขององค์กรนั้น สามารถนําไปสู่ การพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ทัว่ ทั้งองค์กรอย่างยัง่ ยืนได้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ องในการจัดการองค์กรใน
ด้านการเงินของบริ ษทั โดยประเมินคุณลักษณะที่เป็ นระบบของบริ ษทั และกําหนดจํานวนความ
มากน้อ ยของการเริ่ ม ต้น เรี ย นรู ้ ข องบริ ษ ัท จากสภาพที่ เ ป็ นอยู่ข องวัฒ นธรรมและโครงสร้ า ง
โดยข้อมูลจะชี้ให้เห็ นว่าองค์กรที่มีการเริ่ มต้นเรี ยนรู ้มาก่อน ซึ่ งจะมีแนวโน้มที่จะมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ อ การปรั บใช้สิ่ง ต่ าง ๆ ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ จ ากลูก ค้า ตลาดสิ น ค้า และคู่ แ ข่ง ขัน เพื่อ ให้มี ก ารพัฒ นา
สู่ ความสําเร็ จและการตลาดเพื่อสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ และสามารถทราบผลการปฏิบตั ิงานในทุก
มุมมองได้ในเวลาเดียวกัน ส่ วนการประยุกต์ใช้ระบบติดตามการบริ หารจัดการขององค์กรด้วย BSC
ที่ มี ก ารแสดงผลแบบทัน ที ท ัน ใดนั้น มี ป ระโยชน์ สํ า หรั บ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รในการเฝ้ าติ ด ตาม
ความก้า วหน้า ของผลการบริ ห ารจัด การได้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม นอกจากนั้น ยังช่ ว ยให้ผูบ้ ริ ห าร
สามารถประเมิ นทิ ศทางของผลการดําเนิ นงานในอนาคตได้อีกด้ว ย อี กทั้งยังส่ งผลให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนิ นงานสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การประเมินความสําเร็ จ
จะขึ้นอยู่กบั กรอบที่ ครอบคลุมที่ มีสี่มิติคือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิ น
ด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต และมีความสอดคล้องกับเรื่ องการประยุกต์ใช้ BSC
ในการบริ ก ารจัด การองค์ก าร กรณี ศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก หนัง สื อ ต่ า งประเทศในประเทศไทย
ซึ่ งเป็ นที่ ผูว้ ิจยั ศึ กษา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเลื อกที่ จะศึ กษางานวิจยั ตามที่ กล่ าวมาข้างต้นเป็ นแนวทาง
ในการทําวิจยั ครั้งนี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
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การศึกษาวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการ
องค์การ กรณี ศึกษา ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ผูว้ ิจยั มีการศึกษาดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
3.2 ประชากร และวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 วิธีการสร้างเครื่ องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
มุมมองด้ านการเงิน
- ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร วั ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
และความสามารถในการทํา กํา ไรของบริ ษ ัท ที่
ศึ ก ษา โดยใช้อ ัต ราส่ ว นทางการเงิ น วิ เ คราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น ใ น ปี 2552
และปี 2553 กับคู่แข่งขัน

D

มุมมองด้ านลูกค้ า
- ศึกษาด้านลูกค้าในเรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่
มี ต่ อ การให้ บ ริ การของบริ ษั ท ที่ ศึ ก ษา ด้ า น
พนักงาน ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้าน
การพัฒนาการให้บริ การ

การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC)
ในการบริ หารจัดการองค์การ
กรณี ศึกษา ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อ
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย

PU

มุมมองด้ านกระบวนการภายใน
- ศึกษาด้านสิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย วิธีการนับสิ นค้า
คงคลัง ผลต่างจากการนับ สิ นค้าคงคลัง จํานวน
วันที่ใช้ในการนําสิ นค้าขึ้นชั้นวางหนังสื อ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ผบู้ ริ หาร หรื อผูจ้ ดั การเขตต้องการ
หรื อไม่

มุ ม มองด้ านการเรี ย นรู้ และการเจริ ญ เติ บ โต
- ศึ กษาเรื่ องความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนัก งานบริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษา ด้า นความใส่ ใ จใน
บริ ก าร ด้า นการทํา งานเป็ นที ม และการทํา งาน
ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ด้านความซื่ อสัตย์และมีคุณธรรม
ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้
สําเร็ จ และด้านความคิดริ เริ่ ม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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3.2 ประชากร และวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
บุคลากรของบริ ษทั ที่ศึกษา ตั้งแต่ระดับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ระดับหัวหน้าส่ วน
งาน ระดับหัวหน้าแผนก ระดับผูจ้ ดั การทัว่ ไป ระดับรองผูจ้ ดั การบริ ษทั ตลอดจนถึงระดับผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทั้งสํานักงานใหญ่ และสาขา จํานวน 52 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
ลูกค้าของบริ ษทั ที่ศึกษา จํานวน 12,000 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยคํานวณจาก
ยอดขายของเดือนตุลาคม 2554 ดังนี้
นํายอดขายทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2554 มาตั้ง และหารด้วย 600 ซึ่ ง 600 นี้ คือค่าเฉลี่ย
ต่อ 1 บิล ของลูกค้า 1 ราย เมื่อคํานวณเสร็ จแล้ว ก็จะออกมาเป็ นจํานวนลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าภายใน
เดือนนั้นๆ เช่น ยอดขายทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2554 จํานวน 7,200,000 บาท (จากการสัมภาษณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ที่ศึกษา) ดังนั้น จํานวนลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าภายในเดื อนตุลาคม
2554 = 7,200,000/600 = 12,000 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
แบบสอบถาม ใช้วิ ธี ก ารกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ Taro
Yamane
จากประชากรทั้ง หมด คื อ บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษา ตั้ง แต่ ร ะดับ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร
ระดับ หั ว หน้า ส่ ว นงานระดับ หั ว หน้า แผนก ระดับ ผูจ้ ัด การทั่ว ไป ระดับ รองผูจ้ ัด การบริ ษ ัท
ตลอดจนถึงระดับผูจ้ ดั การบริ ษทั ทั้งสํานักงานใหญ่ และสาขา จํานวน 52 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2554 หาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค่าความคลาดเคลื่อน (e) 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่าง 46 คน
n =

N

1  Ne

2

เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง

N = จํานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (กําหนดค่าเท่ากับ 0.05)
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แบบสอบถามใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane จาก
ประชากรทั้ งหมด คื อ ลู ก ค้ า ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก หนั ง สื อภาษาต่ า งประเทศในประเทศไทย
จํานวน 12,000 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 หาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค่าความคลาดเคลื่อน (e) 0.05
จะได้กลุ่มตัวอย่าง 387 คน
N
n =
1 Ne

2
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เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง
N = จํานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (กําหนดค่าเท่ากับ 0.05)
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จากประชากรที่ใช้ในการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกประชากรกลุ่มนี้ เพื่อทําการ
สุ่ มตัวอย่างในการทําแบบสอบถามเรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ที่
ศึกษามุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต และความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษามุมมองด้านลูกค้า ว่าปั จจัยต่าง ๆ ที่ได้มานั้น
สัมพันธ์กบั ยอดขาย ผลประกอบการ ตามความต้องการของผูบ้ ริ หารหรื อไม่

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
มุมมองด้านการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินปี 2552 และปี 2553 ของบริ ษทั ด้วยอัตราส่ วนทางการเงินมา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งจํานวน 2 บริ ษทั ในเรื่ องอัตราส่ วนสภาพคล่องอัตราส่ วน
ความสามารถในการทํากําไร
มุมมองด้านลูกค้า
การใช้แบบสอบถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นตัวเลือก ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สาขาที่มาติดต่อรับบริ การ

29

PU

D

ตอนที่ 2
ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารของบริ ษ ัท โดยเนื้ อ หา
ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน จํานวน 18 ข้อ ดังนี้
ด้านพนักงาน
จํานวน 7 ข้อ
ด้านการให้บริ การ
จํานวน 4 ข้อ
ด้านสถานที่
จํานวน 3 ข้อ
ด้านการพัฒนาการให้บริ การ จํานวน 4 ข้อ
ส่ วนลักษณะแบบสอบถามเป็ นชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่าแบบ Likert's scale คือ
ระดั บ ความคิ ด เห็ นในการให้ บ ริ การ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด
โดยเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในการให้บริ การมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในการให้บริ การมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในการให้บริ การปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในการให้บริ การน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในการให้บริ การน้อยที่สุด
ทั้งนี้ แบบสอบถามลูกค้านั้นได้แนวคิดมาจากยุคลธร การุ ญ และนํามาดัดแปลงให้เข้า
กับบริ ษทั ธุ รกิ จค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทยในเรื่ องการสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แบบสอบถาม
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
การสัมภาษณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ ศึกษาเรื่ องสิ นค้า
ชํารุ ดสิ นค้าเสี ยหาย สิ นค้าเสี ยหาย วิธีการนับสิ นค้าคงคลัง ผลต่างจากการนับสิ นค้าคงคลัง จํานวน
วันที่ใช้ในการนําสิ นค้าขึ้นชั้นวางหนังสื อเพื่อเตรี ยมขายสิ นค้า ซึ่ งผลที่คาดหวังคือ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มี
เวลาพอที่จะให้สมั ภาษณ์ ให้ความร่ วมมือในการตอบคําถามได้เป็ นอย่างดี และได้รายละเอียดข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ครบถ้วน สอดคล้องกับสมมติที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต
การใช้แบบสอบถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นตัวเลือก ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา เงินเดือน สถานที่ปฏิบตั ิงาน
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ตอนที่ 2
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน โดยเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ นเป็ น 4 ด้าน จํานวน 22 ข้อ ดังนี้
ด้านความใส่ ใจในการบริ การ
จํานวน 6 ข้อ
ด้านการทํางานเป็ นทีม และการทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่น จํานวน 3 ข้อ
ด้านความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
จํานวน 4 ข้อ
ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ
จํานวน 5 ข้อ
ด้านความคิดริ เริ่ ม
จํานวน 2 ข้อ
ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์
จํานวน 2 ข้อ
ส่ วนลักษณะแบบสอบถามเป็ นชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่าแบบ Likert's scale คือ
ระดั บ ความคิ ด เห็ นในการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งาน มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย
และน้อยที่สุด โดยเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานน้อยที่สุด
ทั้งนี้แบบสอบถามพนักงานนั้นได้แนวคิดมาจาก KPI ของบริ ษทั และนํามาดัดแปลงให้
สอดคล้องกับการประเมินผลประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร
การทดสอบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้
ของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา ดังนี้
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ผูว้ ิจยั นําไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ พิจารณา แนะนํา
และปรับปรุ งแก้ไข
ความเชื่ อถื อได้ของแบบสอบถามที่ได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขแล้วตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยการนําแบบสอบถามไปสอบถามลูกค้า พนักงานองค์กรตั้งแต่ระดับพนักงาน
ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ระดับ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน ระดับ หั ว หน้ า แผนก ระดับ ผู ้จ ัด การทั่ว ไป ระดับ
รองผูจ้ ดั การบริ ษทั ตลอดจนถึงระดับผูจ้ ดั การบริ ษทั โดยสอบถามลูกค้า จํานวน 387 ชุด สอบถาม
พนักงาน จํานวน 46 ชุ ด และนําผลการทดสอบมาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบัค
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2534) มีสูตร ดังนี้
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3.4 วิธีการสร้ างเครื่องมือ
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามลําดับ ดังนี้
ศึกษางบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่ วนทางการเงิน เพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการทําวิจยั เรื่ องวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่ วนทางการเงิน
ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC)
ในการบริ หารจัดการองค์การ เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการทําวิจยั และสร้างแบบสอบถาม
นํา ผลของการศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประยุก ต์ใ ช้ Balanced
Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการองค์การ มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 2
ชุ ด คื อ ชุ ด ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การของธุ ร กิ จ
และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน โดยพิ จ ารณาเนื้ อ หาให้ ค รอบคลุ ม
กับจุดมุ่งหมายในการศึกษา
นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณา
ความครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาที่จะทําการสํารวจ แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามที่อาจารย์ปรึ กษาแนะนํา
นําแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเรี ยบร้ อยแล้ว
ไปทําการเก็บข้อมูล
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีข้นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ปี 2552 และปี 2553 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของบริ ษทั
ที่ศึกษา และคู่แข่งขันจํานวน 2 บริ ษทั เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินของบริ ษทั
รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า โดยให้พนักงานหน้าร้านเป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริ การในร้าน
รวบรวมข้อ มู ล จากพนัก งาน โดยนํา แบบสอบถามไปฝากไว้ต ามสายงานต่ า ง ๆ
และให้พนักงานตอบแบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ เพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล

PU

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ มา
และนําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด กําหนดให้ 1 คะแนน
จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาแปลความหมายหาค่าเฉลี่ยตามที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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โดยให้ความสําคัญกับคะแนนจากแบบสอบถามที่มีผลต่องานวิจยั ดังนี้
ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั แบ่งออกเป็ นด้านการให้บริ การ
ด้านพนักงาน ด้านสถานที่ และด้านการพัฒนาการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และนําข้อเสนอแนะของลูกค้าไปปรั บปรุ ง พัฒนาให้บริ ษทั บริ หารงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งตอบสนองผูบ้ ริ หารในเรื่ องผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และแผนงานของบริ ษทั
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แบ่งออกเป็ นด้านความใส่ ใจในการ
บริ การ ด้านการทํางานเป็ นทีมและการทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ ด้าน
ความคิดริ เริ่ ม และด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนอง
ผูบ้ ริ หารในเรื่ องผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
สถิติที่ใช้ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิ งพรรณนา ซึ่ งสถิติเชิ งพรรณนา หมายถึง เพื่ออธิ บาย
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ค่าร้อยละ
ร้ อยละ เป็ นค่ าสถิ ติที่ นิ ย มใช้กัน มาก โดยเป็ นการเปรี ย บเที ย บความถี่ หรื อ จํา นวน
ที่ตอ้ งการกับความถี่หรื อจํานวนทั้งหมดที่เทียบเป็ น 100 จะหาค่าร้อยละจากสู ตรดังต่อไปนี้
เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นค่าร้อยละ
N แทน จํานวนความถี่ท้ งั หมด
จากการหาอัต ราร้ อ ยละนั้ น ผู ้วิ จ ัย ต้อ งการทราบอัต ราร้ อ ยละข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ว่ า มี
ความแตกต่ า งกัน มากน้ อ ยเพี ย งใด เช่ น ลู ก ค้า ที่ เ ป็ นเพศหญิ ง และชาย มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การให้บริ การแต่งต่างกันอย่างไร
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย หรื อเรี ยกว่าค่ากลางเลขคณิ ต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต เป็ นต้น
X = x
N
เมื่อ

X

แทน

D

ค่าเฉลี่ย
X แทน
n แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
จํานวนของคะแนนในกลุ่ม
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จากการหาค่ า เฉลี่ ย นั้ น ผู ้วิ จ ั ย ต้ อ งการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ว่ า
มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เช่น ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อด้านความมุ่งมัน่ ทํางาน
ให้สาํ เร็ จแต่ละบุคคลแต่งต่างกันอย่างไร
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เป็ นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กนั มากเขียนแทนด้วย S.D.
หรื อ S
S.D.

=

(X - X)2

n–1

หรื อ

S.D.

=

nX2 - (X)2

n(n – 1)

เมื่อ S.D.
X
n


แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าคะแนน
จํานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
ผลรวม
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จากการหาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน นั้น ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งการเปรี ย บเที ย บส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
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สถิติที่ใช้หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
สถิ ติที่ ใ ช้ห าความเชื่ อถื อได้ของแบบสอบถาม มาตราส่ ว นประมาณค่ า โดยใช้สูต ร
สัมประสิ ทธิ์ α ของครอนบัค (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2534) ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS จากคอมพิวเตอร์ จะต้องได้ค่า α = 0.7 ขึ้นไป แบบสอบถามนั้น
ถึงจะใช้ได้
สถิติทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ซึ่ งสุ่ มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ ว่า
มีความแตกต่างจากค่าที่ต้ งั สมมุติฐานไว้หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ผลแบบ One Sample T-test
ซึ่ งการวิเคราะห์โดยใช้ T-test นี้ เป็ นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล ในกรณี ของข้อมูลที่
แตกต่าง ดังนี้
ลู ก ค้า ที่ มี เ พศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ สาขาที่ ม าติ ด ต่ อ รั บ บริ การแตกต่ า งกัน ให้
ความคิดเห็ นต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษา ด้านพนักงาน ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่
และด้านการพัฒนาการให้บริ การ แตกต่างกัน
พนั ก งานที่ มี เ พศ อายุ การศึ ก ษา สาขาการปฏิ บ ัติ ง าน ตํา แหน่ ง แตกต่ า งกั น ให้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานบริ ษัท ที่ ศึ ก ษา ด้า นความใส่ ใ จในการบริ การ
ด้า นการทํา งานเป็ นที ม และการทํา งานร่ ว มมื อ กับ ผู ้อื่ น ด้า นความซื่ อ สั ต ย์ และมี คุ ณ ธรรม
ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ แตกต่างกัน
พนั ก งานที่ มี เ พศ อายุ การศึ ก ษา สาขาการปฏิ บ ัติ ง าน ตํา แหน่ ง แตกต่ า งกัน ให้
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานบริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษา ด้า นความมุ่ ง มั่น ทํา งานให้สํา เร็ จ
ด้านความคิดริ เริ่ ม แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ โดยวิเคราะห์งบการเงินปี 2552 และปี 2553 กับบริ ษทั คู่แข่ง
ขันจํานวน 2 บริ ษทั โดยใช้วิธีวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน อันได้แก่ อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร ซึ่ งข้อมูลทางการเงิน ปี 2552 และปี 2553 นั้นได้มาจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินของบริ ษทั

บทที่ 4
ผลการศึกษา
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การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ การจัดการองค์การ กรณี ศึกษา
บริ ษทั ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งในการนําเสนอผลการศึกษาจะวิเคราะห์
ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
4.1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.

แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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4.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการทดสอบแบบสอบถาม
จากการทดสอบแบบสอบถามนั้นมีแบบสอบถาม 2 ชุด ดังนี้
แบบสอบถามสําหรับลูกค้า ตอนที่ 2 เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การ
ของบริ ษทั ด้านพนักงาน จํานวน 7 ข้อ ด้านการให้บริ การ จํานวน 4 ข้อ ด้านสถานที่ จํานวน 3 ข้อ
ด้านการพัฒนาการให้บริ การ จํานวน 4 ข้อ
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ตารางที่ 4.1 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั
แบบสอบถามสําหรับลูกค้า ตอนที่ 2
เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั

.8000
.7990
.8004
.7995
.7943
.7981
.7973
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ด้านพนักงาน
1. พนักงานพูดจาสุ ภาพ และต้อนรับเป็ นกันเอง
2. พนักงานแต่งกายสุ ภาพ เหมาะสม และเรี ยบร้อย
3. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. พนักงานรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสุ ภาพ
5. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริ การ
6. พนักงานมีพฤติกรรม และการวางตัวที่เหมาะสม
7. พนักงานให้คาํ แนะนําปรึ กษาเมื่อท่านมีปัญหา
ด้านการให้บริ การ
1. มีการให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง
2. พนักงานให้คาํ ตอบที่ชดั เจนทุกครั้ง เมื่อลูกค้าซักถาม
3. มีความชัดเจน โปร่ งใส ในการให้บริ การ
4. มีสินค้าให้เลือกหลายหลายประเภท
ด้านสถานที่
1. มีความสะอาด และแสงสว่างเพียงพอ
2. ความชัดเจนของป้ ายประกาศ/ป้ ายประเภทหนังสื อ/ป้ ายราคา
3. การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อง่ายต่อการเลือกซื้ อ

ค่าความเชื่อมัน่

.8009
.7956
.7992
.7969

.8008
.7997
.7985
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ตารางที่ 4.2 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั (ต่อ)
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แบบสอบถามสําหรับลูกค้า ตอนที่ 2
เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั
ด้านการพัฒนาการให้บริ การ
1. มีสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพมานําเสนออยูเ่ สมอ
2. คุณภาพของสิ นค้าสูงขึ้น แต่มีราคาถูกลง
3. เมื่อสมัครบัตรสมาชิก จะได้รับส่ วนลด 10 %
4. บริ การห่อปกหนังสื อฟรี

ค่าความเชื่อมัน่

.7953
.7974
.8005
.8006

PU

แบบสอบถามสําหรับลูกค้าพนักงาน ตอนที่ 2 เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานด้านความใส่ ใจในการบริ การ จํานวน 6 ข้อ ด้านการทํางานเป็ นทีม และการทํางาน
ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น จํานวน 3 ข้อ ด้านความซื่ อสัตย์และมีคุณธรรม จํานวน 4 ข้อ ด้านความมุ่งมัน่
ทํา งานให้ สํ า เร็ จ จํา นวน 5 ข้อ ด้า นความคิ ด ริ เริ่ ม จํา นวน 2 ข้อ ด้า นการมุ่ ง เน้ น กลยุ ท ธ์
จํานวน 2 ข้อ
ตารางที่ 4.3 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

แบบสอบถามสําหรับลูกค้าพนักงาน ตอนที่ 2
เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านความใส่ ใจในการบริ การ
1. ตั้งใจรับฟังและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ถกู ต้อง
2. สื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ตรงประเด็น

3. ให้บริ การลูกค้าทุกคน ด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี แสดงออกด้วยบุคลิก ท่าทาง นํ้าเสี ยงที่สุภาพและเป็ นมิตร
4. สร้ า งแรงจู ง ใจหรื อ มาตรการในการปฏิ บ ัติเพื่อ กระตุ น้ ที มให้ค วามสําคัญ กับ ทุ ก เรื่ อ งของลูกค้า
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรวดเร็ ว
5. สามารถพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริ การที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เช่น ปรับปรุ งวิธีการ
ทํางานที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เร็ วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ฯลฯ
6. สามารถนําเสนอหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่ มีผลกระทบต่อการให้บริ การ เช่น โครงสร้ าง
องค์กร นโยบาย กระบวนการทํางาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การตัดกระบวนการ
ที่ไม่จาํ เป็ นออกทั้งกระบวนการ หรื อ ลดตําแหน่งงานที่ไม่จาํ เป็ นเพื่อไปเพิ่มตําแหน่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อ
ลูกค้ามากกว่า เป็ นต้น

ค่าความเชื่อมัน่

.7492
.7531

.7518
.7419

.7369

.7416
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ตารางที่ 4.4 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ต่อ)
ค่าความเชื่อมัน่

.7385
.7367
.7299
.7342
.7366
.7342
.7339

PU

D

แบบสอบถามสําหรับลูกค้าพนักงาน ตอนที่ 2
เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้านการทํางานเป็ นทีมและการทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
1. เปิ ดใจยอมรับ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนํามาพิจารณาประกอบความคิดของตนเองได้อย่างมี
เหตุผล เมื่อมีปัญหาหรื อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมและเต็มใจที่จะหาทางแก้ไขปัญหาร่ วมกับทีม
2. ให้ ค วามร่ ว มมื อ และประสานงานทั้ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน/องค์ก รเพื่ อ สร้ า ง และรั ก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. สร้างเครื อข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ (นอกองค์กร) ที่จะผลักดันให้เกิดความสําเร็ จตามที่องค์กรต้องการ
ด้านความซื่ อสัตย์และมีคุณธรรม
1. ไม่นาํ ความผิดพลาดของผูอ้ ื่นมาเป็ นประโยชน์กบั ตนเอง โดยทําให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหาย
2. ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร
3. ไม่มีอคติในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่นการใช้ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งานมากําหนดหรื อตัดสิ น ตัวอย่างเช่น ไว้วางใจลูกน้องที่จบสถาบันเดียวกันมากกว่า เป็ นต้น
4. สามารถนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างพื้นฐานการทํางานให้โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร นโยบาย กระบวนการทํา งาน ขอบเขตอํา นาจการตัด สิ น ใจ
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ
ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ
1. เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และเป้ าหมายของงานได้อย่างชัดเจน
2. กระตือรื อร้นที่จะทํางานให้สาํ เร็ จตามคุณภาพ และเวลาที่กาํ หนด และมีการติดตามความคืบหน้าของ
ตนเองและสมาชิกในทีม ตามระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมทั้ง ให้คาํ แนะนําและข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback)
เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานแก่สมาชิ กในที มและ/หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย
3. มองเห็นปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานตามขั้นตอนปกติ และดําเนินการป้ องกันล่วงหน้า
4. จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของเป้ าหมายที่ ห ลากหลายขององค์ก ร โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนการลงทุ น
หรื อผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์
5. สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อนําไปสู่ ผลงานตามเป้ าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างเหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์ที่ยง่ั ยืนขององค์กร
ด้านความคิดริ เริ่ ม
1. มี ค วามสามารถในการประยุก ต์แ นวทางปฏิ บ ัติ ที่ ก ํา หนดไว้ สามารถแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ได้
เพื่อทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จ
2. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มหรื อนํา เสนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นาระบบงาน กิ จ กรรม
หรื อโครงการทั้งในและนอกหน่วยงานของตนเอง

.7504
.7368

.7396
.7407
.7488

.7285
.7488
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ตารางที่ 4.2 ค่าความเชื่อมัน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ต่อ)
แบบสอบถามสําหรับลูกค้าพนักงาน ตอนที่ 2
เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ค่าความเชื่อมัน่

ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์
1. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานของตนเองและ/หรื อของแผนกให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน
ใหญ่ โดยที่ แ ผนการปฏิ บ ัติ ง าน คื อ เอกสารที่ ร ะบุ กิ จ กรรมที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ เป้ าหมาย ระยะเวลา และ
ผูร้ ับผิดชอบ
2. เข้าใจและสามารถอธิ บายวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กร และเข้าใจความเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายของ
หน่วยงาน

.7372

.7499

D

ผลที่ได้จากการทดสอบโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS จากคอมพิวเตอร์ พบว่า
แบบสอบถามทุกข้อทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่าแอลฟา 0.7 ขึ้นไปทั้งสิ้ น ฉะนั้นแบบสอบถามจึงนํามาใช้งาน
จริ งประกอบทําวิจยั ได้อย่างสมเหตุสมผล

PU

มุมมองทางด้านการเงิน

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินบริ ษทั ที่ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั
อัตราส่ วนทางการเงิน

บริ ษทั
ที่ศึกษา

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
ระยะเวลาการเก็บหนี้
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้า
ระยะเวลาขายสิ นค้า
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้

0.91
0.20
10.48
34.84
0.56
656.44
1.85
197.74

2553
บริ ษทั
บริ ษทั
คู่แข่งขัน A คู่แข่งขัน B
1.32
0.40
15.57
23.44
1.84
197.99
0.22
1,658.18

1.31
0.19
59.40
6.14
1.94
188.08
0.09
3,995.36

บริ ษทั
ที่ศึกษา

1.06
0.16
3.42
106.68
0.05
7,149.95
1.67
218.47

2552
บริ ษทั
บริ ษทั
คู่แข่งขัน A คู่แข่งขัน B
1.22
0.38
9.48
38.51
1.63
223.59
0.46
798.39

1.24
0.41
46.67
7.82
2.05
178.11
(0.25)
(1,483.82)
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินบริ ษทั ที่ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั
(ต่อ)
อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษทั
ที่ศึกษา
(26.78)
(93.64)
(30.09)

D

อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตราส่ วนกําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุ ทธิ

2553
บริ ษทั
บริ ษทั
คู่แข่งขัน A คู่แข่งขัน B
8.86
(39.32)
4.42

(28.95)
(58.37)
4.08

บริ ษทั
ที่ศึกษา
(17.76)
(1,319.11)
(3.12)

2552
บริ ษทั
บริ ษทั
คู่แข่งขัน A คู่แข่งขัน B
16.35
(63.69)
(19.54)

PU

จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินระหว่างบริ ษทั ที่
ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขันในปี 2552 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนสภาพคล่องในปี 2552 บริ ษทั ที่ศึกษาด้านอัตราส่ วนทุน
หมุนเวียน และด้านอัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ ว จะเห็ นได้ว่า บริ ษทั ที่ ศึกษามี อตั ราส่ วนทุน
หมุนเวียนตํ่ากว่าบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั สามารถอธิ บายได้ว่าสามารถขายสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เพื่อ ให้ไ ด้เ งิ น สดมาชํา ระหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นได้น้อ ยกว่า บริ ษ ทั คู่ แ ข่ งขัน ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น
ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ ระยะสั้น ทําให้คล่องตัวในการชําระ
หนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างน้อย
ด้า นอัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวี ย นเร็ ว บริ ษ ัท ที่ ศึก ษานั้น มี ค่ า ตํ่า กว่า บริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน ทั้ง 2
บริ ษทั ซึ่ งแสดงถึงความสามารถที่กิจการจะนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ชา้ กว่า
บริ ษทั คู่แข่ง จึงส่ งผลให้การจ่ายชําระหนี้ สินระยะสั้นได้ไม่ทนั เวลา ดังนั้นอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
เร็ วควรมีสภาพคล่องที่สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ด้านอัตราส่ วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ จะเห็ นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีค่าสู งกว่า
บริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั ที่ศึกษา จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่วิเคราะห์ธุรกิจมีการขายสิ นค้าได้มาก
และเก็ บ หนี้ จากลู ก หนี้ ได้เ ร็ ว คื อ ลู ก หนี้ ของกิ จ การมี ค วามคล่ อ งตัว สู ง ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการบริ ห ารลู ก หนี้ ให้ แ ปลงสภาพเป็ นเงิ น สดได้เ ร็ ว ส่ ว นบริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน A
และบริ ษทั ที่ศึกษาจะเห็นได้ว่าอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ น้ นั มีค่าน้อย สามารถอธิ บายได้ว่ากิจการ
มียอดลูกหนี้จาํ นวนมาก หรื อมีนโยบายการจัดเก็บหนี้ไม่มีประสิ ทธิภาพ

(32.58)
(62.32)
2.35
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ด้านระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ จะพิจารณาร่ วมกับอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
เพื่อเปรี ยบเทียบในส่ วนของลูกหนี้ ของกิจการ ว่าระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ มากหรื อน้อยเพียงใด
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่ า ช่ ว งเวลาการวิ เ คราะห์ บริ ษ ทั ที่ ศึ ก ษาเก็บ เงิ น จากลูก หนี้ โดยใช้จ าํ นวนวัน ที่ ใ ช้
ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ มากกว่าบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั จึงส่ งผลให้เสี่ ยงต่อการเกิดหนี้ สูญ
และแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้วา่ สั้นหรื อยาว
ด้านอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้า จะเห็นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีจาํ นวนมากครั้ง
บริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A จึงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพด้านการขายอยู่ในเกณฑ์ดี
สิ นค้าเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทําให้ขายสิ นค้าได้เร็ ว และแสดงถึงความสามารถในการบริ หารการ
ขายสิ นค้าได้เร็ ว ส่ วนบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A นั้น มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้า
จํานวนน้อยครั้ง เนื่องจากกิจการมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก
ด้านระยะเวลาขายสิ นค้า จะเห็นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีระยะเวลาขายสิ นค้าสั้นกว่า
บริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A ซึ่ งเป็ นการระบุให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพ
สิ นค้าให้เป็ นลูกหนี้ หรื อเงินสด ได้เร็ ว
ด้านอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ ระบุให้ทราบถึงอัตรา
การหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ ว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีค่ามากกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน
ทั้ง 2 บริ ษทั ซึ่งแสดงถึงระดับของหนี้ สินทางการค้าของกิจการเมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดขาย จะเห็น
ได้ว่ากิ จการยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการบริ หารเงิ นในการชําระหนี้ ซึ่ งต่างจากบริ ษทั คู่
แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั คือ มีอตั ราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ น้อยกว่า
จึงแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการซื้ อวัตถุดิบสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อจํานวนมาก โดยทัว่ ไปจะสอดคล้องกับ
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ดว้ ย และสามารถนําไปคํานวณหาระยะเวลาในการชําระหนี้ ของ
กิจการได้และจะให้ภาพที่ชดั เจนมากขึ้น โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการ
จัดเก็บหนี้และระยะเวลาในการชําระหนี้ของกิจการจะสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการได้ดว้ ย
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินระหว่างบริ ษทั ที่
ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขันในปี 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การวิ เ คราะห์ อ ัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งในปี 2553 บริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษาด้า นอัต ราส่ ว นทุ น
หมุนเวียน และด้านอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว จะเห็ นได้ว่า บริ ษทั ที่ ศึกษามี อตั ราส่ วนทุน
หมุนเวียนตํ่ากว่าบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั เนื่ องจากสามารถขายสิ นทรัพย์หมุนเวียน เพื่อให้ได้
เงินสดมาชําระหนี้สินหมุนเวียนได้นอ้ ยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน ซึ่งสิ นทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วย
เงิ นสด ลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ ระยะสั้น ทําให้คล่องตัวในการชําระหนี้ ระยะสั้นมี
ค่อนข้างน้อย
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ด้านอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว จะเห็นได้วา่ บริ ษทั ที่ศึกษามีค่าตํ่ากว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน A
ซึ่ งแสดงถึงความสามารถที่กิจการจะนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็ นเงิ นสดได้ชา้ กว่าบริ ษทั
คู่แข่ง จึงส่ งผลให้การจ่ายชําระหนี้สินระยะสั้นได้ไม่ทนั เวลา ดังนั้นอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ วควร
มีดชั นีน้ ี ที่สูง เพราะมีสภาพคล่องที่สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ส่ วนการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งขัน B นั้น แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีอตั ราส่ วนทุน
หมุนเวียนเร็ วสูงกว่า เนื่องจากบริ ษทั ที่ศึกษาสามารถนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ ว
กว่า มาจ่ายชําระหนี้ สินระยะสั้นได้ทนั เวลา ซึ่ งการวัดส่ วนของสิ นทรัพย์ที่ได้หักค่าสิ นค้าคงเหลือ
ที่เป็ นสิ นทรัพย์ระยะสั้น และมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ต่าํ สุ ด ออก เพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพคล่องที่แท้จริ งของกิจการได้
ด้านอัตราส่ วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ จะเห็ นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีค่าสู งกว่า
บริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั ที่ศึกษา จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่วิเคราะห์ธุรกิจมีการขายสิ นค้าได้มาก
และเก็ บ หนี้ จากลู ก หนี้ ได้เ ร็ ว คื อ ลู ก หนี้ ของกิ จ การมี ค วามคล่ อ งตัว สู ง ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการบริ หารลูกหนี้ ให้แปลงสภาพเป็ นเงินสดได้เร็ ว ส่ วนบริ ษทั คู่แข่งขัน A และ
บริ ษทั ที่ศึกษาจะเห็นได้วา่ อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้น้ นั มีค่าน้อย สามารถอธิบายได้ว่ากิจการมียอด
ลูกหนี้จาํ นวนมาก หรื อมีนโยบายการจัดเก็บหนี้ไม่มีประสิ ทธิภาพ
ด้านระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ จะพิจารณาร่ วมกับอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ เพื่อ
เปรี ยบเทียบในส่ วนของลูกหนี้ของกิจการ ว่าระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้มากหรื อน้อยเพียงใด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าช่วงเวลาการวิเคราะห์ บริ ษทั ที่ศึกษาเก็บเงินจากลูกหนี้ โดยใช้จาํ นวนวันที่ใช้ในการเก็บ
เงิ น จากลู ก หนี้ มากกว่ า บริ ษั ท คู่ แ ข่ ง ขัน ทั้ ง 2 บริ ษัท จึ ง ส่ งผลให้ เ สี่ ยงต่ อ การเกิ ด หนี้ สู ญ
และแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้วา่ สั้นหรื อยาว
ด้านอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้า จะเห็นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีจาํ นวนมากครั้ง
บริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A จึงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพด้านการขายอยู่ในเกณฑ์ดี
สิ นค้า เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทําให้ขายสิ นค้าได้เร็ ว และแสดงถึงความสามารถในการบริ หาร
การขายสิ นค้าได้เร็ ว ส่ วนบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A นั้น มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้า
จํานวนน้อยครั้ง เนื่องจากกิจการมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก
ด้านระยะเวลาขายสิ นค้า จะเห็นได้ว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีระยะเวลาขายสิ นค้าสั้นกว่า
บริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A ซึ่งเป็ นการระบุให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพ
สิ นค้าให้เป็ นลูกหนี้ หรื อเงินสด ได้เร็ ว
ด้านอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ ระบุให้ทราบถึงอัตรา
การหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ ว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีค่ามากกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน
ทั้ง 2 บริ ษทั ซึ่ งแสดงถึงระดับของหนี้ สินทางการค้าของกิจการเมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดขาย จะเห็น
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ได้ว่ากิ จการยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการบริ หารเงิ นในการชําระหนี้ ซึ่ งต่างจากบริ ษทั คู่
แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั คือ มีอตั ราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ น้อยกว่า
จึ งแสดงให้เห็ นว่ากิ จการมี การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อจํานวนมาก และกิ จการมี เครดิ ตทางการค้า
ที่ดี แต่ตอ้ งระวังไม่ให้มากเกินไป โดยทัว่ ไปจะสอดคล้องกับอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ดว้ ย
และสามารถนําไปคํานวณหาระยะเวลาการชําระหนี้ ของกิ จการได้และให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระยะเวลาในการชําระหนี้ และระหว่างระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้
ของกิจการ ซึ่งสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการได้ดว้ ย
จากการวิเคราะห์อตั ราส่ วนความสามารถในการทํากําไร ในปี 2552 จะเห็นได้ว่าด้าน
อัตรากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีผลขาดทุน ในขณะที่บริ ษทั คู่แข่งขัน A
นั้นมีผลกําไร จึงแสดงให้เห็นว่าการแสดงความสามารถในการทํากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ที่ศึกษา
และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน A ซึ่ งดัชนี ของบริ ษทั มีค่าตํ่ากว่า
บริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนขายไม่ดี ส่ งผลให้มีกาํ ไรขั้นต้น
ต่อหน่วยตํ่า ซึ่งดัชนีน้ ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ทั้งนี้
การทํากําไรจากยอดขายนี้ จะไม่ครอบคลุมไปถึงการวัดการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา หรื อการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณขาย กล่าวคือ เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไร
ขึ้นต้นของกิจการ โดยยังไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ
ส่ วนด้านอัตราส่ วนกําไรจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน
มีผลขาดทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแสดงความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานของบริ ษทั
ที่ศึกษาอยูใ่ นระดับที่ต่างจากบริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มาก เนื่องจากเป็ นปี ที่ก่อตั้ง
บริ ษทั เป็ นปี แรก และแสดงถึงความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับรายได้จากการขายหลังจาก
หัก ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หมดแล้ว เพื่ อ เป็ นการวัด ระดับ ความสามารถในการทํา กํา ไรในช่ ว งเวลานั้น
และยังสะท้อนให้เห็ นแนวโน้มของรายได้และการควบคุ มค่าใช้จ่ายทั้งด้านการผลิต การตลาด
การจัด การ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า บริ ษัท ที่ ศึ ก ษามี ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการคํา นวณตํ่า กว่ า แสดงว่ า บริ ษัท
มีความสามารถในการทํากําไรตํ่า และมีประสิ ทธิภาพในการจัดการไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ยงั เป็ นดัชนี
แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ทุนในการดําเนิ นงาน สามารถนํามาสร้างกําไร
กลับคืนมาให้กิจการได้คุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด อีกทั้งบริ ษทั ที่ศึกษานั้นมีค่าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน
จึงแสดงให้เห็ นว่าสิ นทรัพย์ทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงาน ไม่สามารถสร้างกําไรในอัตราที่เหมาะสม
กลับคืนมายังกิจการ ดังนั้นกิจการอาจต้องพิจารณาลดการลงทุนในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง
สํ า หรั บ ด้า นอัต รากํา ไรสุ ท ธิ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อัต รากํา ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษัท ที่ ศึ ก ษา
และบริ ษทั คู่แข่งขัน A มีผลขาดทุน ในขณะที่บริ ษทั คู่แข่งขัน B นั้น มีผลกําไร จึงแสดงให้เห็นว่า
การแสดงความสามารถในการทํากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ งอาจเกิดจากการ
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ก่อตั้งบริ ษทั เป็ นปี แรก จึงแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีความสามารถบริ หารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร หรื ออาจเกิดจากรายได้ของกิจการลดลง กิจการมีรายการต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ได้
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินระหว่างบริ ษทั ที่
ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขัน ในปี 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนความสามารถในการทํากําไร ในปี 2553 จะเห็นได้ว่าด้านอัตรา
กําไรขั้นต้นของบริ ษทั ที่ศึกษา มีผลขาดทุน และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีผลขาดทุน ในขณะที่บริ ษทั
คู่ แ ข่ ง ขัน A นั้น มี ผ ลกํา ไร จึ ง แสดงให้เ ห็ น ว่ า การแสดงความสามารถในการทํา กํา ไรขั้น ต้น
ของบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน A ซึ่ งดัชนี ของ
บริ ษทั มีค่าตํ่ากว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน แสดงว่ากิ จการมี ความสามารถในการควบคุมต้นทุนขายไม่ ดี
ส่ งผลให้มีกาํ ไรขั้นต้นต่ อหน่ วยตํ่า ซึ่ งดัชนี น้ ี จะสะท้อนให้เห็ นถึ งประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม
ต้ น ทุ น การสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ทั้ งนี้ การทํา กํ า ไรจากยอดขายนี้ จะไม่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การวั ด
การเปลี่ ย นแปลงของราคา หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของปริ มาณขาย กล่ า วคื อ เป็ นอัต ราส่ ว น
ที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการทํากํา ไรขึ้ น ต้น ของกิ จ การ โดยยัง ไม่ คาํ นึ ง ถึ งค่ า ใช้จ่ า ย
ในการดําเนินงานอื่น ๆ
ส่ ว นด้ า นอัต ราส่ ว นกํา ไรจากการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ที่ ศึ ก ษา และคู่ แ ข่ ง ขัน
ทั้ง 2 บริ ษทั มีผลขาดทุน แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับที่ต่างจากบริ ษทั คู่แข่งขันมาก เนื่ องจากกิจการเพิ่งเริ่ ม
ดําเนิ นงานได้เพียงแค่ 2 ปี และแสดงถึงความสามารถในการจัดการเกี่ ยวกับรายได้จากการขาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เพื่อเป็ นการวัดระดับความสามารถในการทํากําไรในช่วงเวลานั้น
และยังสะท้อนให้เห็ นแนวโน้มของรายได้และการควบคุ มค่าใช้จ่ายทั้งด้านการผลิต การตลาด
การจัด การ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า บริ ษัท ที่ ศึ ก ษามี ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการคํา นวณตํ่า กว่ า แสดงว่ า บริ ษัท
มีความสามารถในการทํากําไรตํ่า และมีประสิ ทธิภาพในการจัดการไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ยงั เป็ นดัชนี
แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ทุนในการดําเนิ นงาน สามารถนํามาสร้างกําไร
กลับคืนมาให้กิจการได้คุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด อีกทั้งบริ ษทั ที่ศึกษานั้นมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน
น้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน จึงแสดงให้เห็ นว่าสิ นทรั พย์ทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงาน ไม่สามารถสร้าง
กํา ไรในอัต ราที่ เ หมาะสมกลับ คื น มายัง กิ จ การ ดัง นั้น กิ จ การอาจต้อ งพิ จ ารณาลดการลงทุ น
ในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง
สําหรั บด้านอัตรากําไรสุ ทธิ แสดงให้เห็ นว่าอัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ศึกษา มี ผล
ขาดทุน ส่ วนบริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั คู่แข่งขัน B มีผลกําไร จึงแสดงให้เห็ นว่าการแสดง
ความสามารถในการทํากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ งอาจเกิดจากกิจการเพิ่งเริ่ ม
ดําเนินงานได้เพียงแค่ 2 ปี จึงแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีความสามารถบริ หารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร หรื ออาจเกิดจากรายได้ของกิจการลดลง กิจการมีรายการต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น องค์กรมุ่งเน้นที่จะเพิ่มกําไรให้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ หาร และเป็ นการส่ งสัญญาณที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของบริ ษทั
ในการสร้างรายได้จากธุรกิจ ซึ่งการสร้างผลกําไรนั้นมาจากการมุ่งเน้นในด้านการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขายทั้งจากลูกค้ารายเก่า และรายใหม่
มุมมองด้านลูกค้า

D

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า

เพศ

ความถี่
177
210
101
242
38
6
28
32
66

ร้อยละ
45.7
54.3
26.1
62.5
9.8
1.6
7.2
8.3
17.1

25

6.5

182
54

47.0
14.0

PU

อายุ

ข้อมูลทัว่ ไป
ชาย
หญิง
น้อยกว่า 20 ปี
ระหว่าง 21 ถึง 40 ปี
ระหว่าง 41 ถึง60 ปี
มากกว่า 61 ปี
อนุบาล - ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท หรื อสูงกว่า

การศึกษา
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
อาชีพ

สาขาที่มาติดต่อรับบริ การ

ร้อยละ
136
12
45

ข้อมูลทัว่ ไป
35.1
3.1
11.6

178
14
58
48
54
40
23
104
31
29

46.0
3.6
15.0
12.4
14.0
10.3
5.9
26.9
8.0
7.5
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ความถี่
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
แม่บา้ น
พนักงานราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
อื่นๆ
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
เซ็นทรัลชิดลม
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
เซ็นทรัลพัทยา
เซ็นทรัลลาดพร้าว
ศูนย์การค้าจังซี ลอน
เอสพลานาดรัชดา

จากการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การของบริ ษัท ที่ ศึ ก ษา
ด้านพนักงาน ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านการพัฒนาการให้บริ การ พบว่าลูกค้าของ
บริ ษทั ที่ศึกษาจํานวน 387 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั และสาขาที่ลูกค้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่คือ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

48
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั
จํานวนประชากร

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

387

3.99

.656

มาก

387

4.02

.640

มาก

387

3.90

.702

มาก

387

3.89

.704

มาก

387

3.93

.714

มาก

387

3.94

.716

มาก

387

3.87

.735

มาก

387

3.97

.732

มาก

387

3.90

.749

มาก

387

4.03

.693

มาก

387

3.87

.856

มาก

ด้านพนักงาน
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พูดจาสุ ภาพ และต้อนรั บเป็ น
กันเอง
แต่ ง กายสุ ภาพ เหมาะสม
และเรี ยบร้อย
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
ให้บริ การ
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
และข้อเสนอแนะอย่างสุ ภาพ
มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญใน
การให้บริ การ
มีพฤติกรรม และการวางตัวที่
เหมาะสม
ให้คาํ แนะนําปรึ กษาเมื่ อท่าน
มีปัญหา
ด้านการให้บริ การ
มี ก ารให้ บ ริ การตามลํา ดั บ
ก่อนหลัง
พนักงานให้ค าํ ตอบที่ ชัดเจน
ทุกครั้ง เมื่อลูกค้าซักถาม
มี ค วามชัด เจน โปร่ ง ใส ใน
การให้บริ การ
มี สิ น ค้า ให้ เ ลื อ กหลายหลาย
ประเภท

49
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

387

4.02

.790

มาก

387

3.84

.857

มาก

387

3.91

.818

มาก

387

3.73

.834

มาก

387

3.56

.881

มาก

387

3.92

.791

มาก

387

4.26

.734

มาก

D

ด้านสถานที่
มีความสะอาด และแสงสว่าง
เพียงพอ
ความชัดเจนของป้ ายประกาศ/
ป้ ายประเภทหนั ง สื อ/ป้ าย
ราคา
การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อ
ง่ายต่อการเลือกซื้ อ

จํานวนประชากร

PU

ด้านการพัฒนาการให้บริ การ
มีสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพมา
นําเสนออยูเ่ สมอ
คุณภาพของสิ นค้าสู งขึ้น แต่มี
ราคาถูกลง
เ มื่ อ ส มั ค ร บั ต ร ส ม า ชิ ก
จะได้รับส่ วนลด 10 %
บริ การห่อปกหนังสื อฟรี

จากผลการประเมินความคิดเห็ นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่ศึกษาที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแต่เป็ นปั จจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของลูกค้า การทําให้ยอดขายประสบ
ความสําเร็ จตามที่บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายไว้ ส่ วนปั จจัยที่สนับสนุ นต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้านั้น
ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการแต่งกายสุ ภาพ เหมาะสม และเรี ยบร้อย พูดจาสุ ภาพ และต้อนรับเป็ น
กัน เอง มี ก ารวางตัว ที่ เ หมาะสมของพนัก งาน การให้ บ ริ ก าร มี ค วามชัด เจน โปร่ ง ใส ในการ
ให้บริ การ มีการให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง พนักงานให้คาํ ตอบที่ชดั เจนทุกครั้ง เมื่อลูกค้าซักถาม
สถานที่มีความสะอาด และแสงสว่างเพียงพอ การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อง่ายต่อการเลือกซื้อ ป้ าย
ประกาศ/ป้ ายประเภทหนังสื อ/ป้ ายราคามีความชัดเจน มีบริ การห่ อปกหนังสื อฟรี และมีสินค้าใหม่
ๆ ที่มีคุณภาพมานําเสนออยูเ่ สมอ ซึ่ งการจะบรรลุวตั ถุประสงค์ทางด้านการเงินของบริ ษทั ได้น้ นั มี
ผลกระทบโดยตรงจากการเติบโตของรายได้ท้ งั จากลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึง
ต้องสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพ บริ การที่น่าเชื่อถือ และมัน่ ใจในสิ นค้า
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มุมมองด้านกระบวนการภายใน
จากการสัมภาษณ์ผจู ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า
กรณี สินค้าชํารุ ด สิ นค้าเสี ยหาย ผลต่างของสิ นค้าคงคลังตามที่กาํ หนดไว้จะต้องไม่เกิน
1% ของยอดขาย และ 3% ของสิ นค้าคงคลัง เมื่อสิ นค้าชํารุ ด สิ นค้าเสี ยหาย กรณี ระหว่างผูจ้ าํ หน่าย
ส่ งของ จะต้องทําการยืนยันกับผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า และกรณี ส่งสิ นค้าไปยังสาขาแล้วชํารุ ด ให้ยนื ยันกับ
คลังสิ นค้า เพื่อกระจายให้สาขาที่สงั่ สิ นค้าอีกครั้ง
กรณี สินค้าสู ญหายนั้นอาจเกิดจากพนักงานละเลยต่อหน้าที่ หรื อดูแลร้านได้ไม่ทวั่ ถึง
ซึ่ งล้ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ยต่ อ บริ ษั ท ทั้ งนั้ น แต่ บ ริ ษั ท ก็ มี เ ทคนิ ค การควบคุ ม และป้ องกั น
การสู ญหาย โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในธุ รกิจค้าปลีกเริ่ มแพร่ หลายมาก
ขึ้นในปั จจุบนั โดยเฉพาะระบบ Electronic Article Survillance (EAS) ที่ใช้แผ่นอิเล็กทรอนิ กส์
บาง ๆ ติดไว้กบั ตัวสิ นค้า เมื่อมีการนําสิ นค้าออกไปจากจุดขายหรื อจุดชําระเงิน พนักงานจะต้องลบ
ระบบการป้ องกันก่อนไม่เช่นนั้นจะมีเสี ยงดังขึ้น ซึ่งค่อนข้างแพร่ หลายในสหรัฐอเมริ กา แต่ปัจจุบนั
ระบบนี้ ได้ถู ก นํา เข้า มาใช้ใ นประเทศไทยแล้ว หลายแห่ ง แต่ ร ะบบ
EAS ก็ มี จุ ด ด้อ ยคื อ
หากเอาอลูมิเนียมฟอยล์ห่อสิ นค้าที่มีระบบ EAS แบบคลื่นแม่เหล็กของ Systematicไว้ ผ่านทางออก
ที่เป็ นกระแสคลื่นแม่เหล็กก็จะไม่มีผลหรื อมีเสี ยงดังเตือนขึ้น ทั้งนี้ เพราะอลูมิเนี ยมฟอยล์สามารถ
สะท้อนคลื่นแม่เหล็กกลับไปหมดส่ วนระบบ EAS แบบคลื่นวิทยุของ Checkpoint โดยที่ดา้ นหลัง
ของบาร์โค้ดแบบ Checkpoint จะเป็ นวง ๆ เชื่อมต่อกันเป็ นวงจร หากเราใช้ใบมีดคัตเตอร์กรี ดวงจร
ให้ขาดออกจากกัน ระบบก็จะใช้ไม่ได้ หรื อหากเป็ นสิ นค้าที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ ามือ เราก็สามารถเดิน
ผ่านด่านจุดชําระเงินได้โดยไม่เกิดเสี ยงดัง เพียงเรากําสิ นค้าที่มีระบบบาร์ โค้ดของ Checkpoint ไว้
ในฝ่ ามือให้แน่น เพราะกระแสหมุนเวียนโลหิ ตในร่ างกายของเราจะเป็ นตัวขวางคลื่นวิทยุไม่ให้ผา่ น
ไปกระทบกับแผงวงจรปิ ดที่สินค้าได้ (บทความการตลาด ตัวอย่างแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด
ข่าวการตลาด marketer , 2546)
การใช้ระบบ EAS เหมาะกับธุรกิจค้าปลีกที่มีการหมุนเวียนสิ นค้าไม่มากนัก และกําไร
ต่อหน่ วยค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับบาร์ โค้ดของระบบ EAS ทั้งนี้ บาร์ โค้ด หรื ออุปกรณ์ลกั ษณะอื่น
ของ EAS ราคาค่อนข้างสู ง ระบบ EAS จึงยังไม่เหมาะที่จะใช้กบั สิ นค้าบริ โภคที่ขายกันในซุปเปอร์
มาร์ เก็ต เพราะสิ นค้าเหล่านี้ มีการหมุนเวียนของสิ นค้าสู งมาก และค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เพื่อมาติดสติ๊กเกอร์ ระบบ EAS นี้ ก็จะไม่คุม้ กัน ซึ่ งระบบ EAS นี้ เหมาะสําหรับธุ รกิจค้าปลีก
จําหน่ายหนังสื อที่มีมูลค่าสู ง เช่น หนังสื อต่างประเทศ เป็ นต้น (บทความการตลาด ตัวอย่างแผนการ
ตลาด กลยุทธ์การตลาด ข่าวการตลาด marketer , 2546)
ดังนั้นการป้ องกันการสู ญเสี ยในธุ รกิ จค้าปลีกเป็ นสิ่ งสําคัญพอ ๆ กับการเพิ่มยอดขาย
แต่หากพิจารณาลึก ๆ นั้นการที่สามารถควบคุมการสู ญเสี ยให้น้อยหรื อลดลงจะส่ งผลต่อผลกําไร
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สุ ทธิ มากกว่าการเพิ่มยอดขาย แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากําไรสุ ทธิ ที่บรรทัด
สุ ดท้ายของ Profit & Loss statement จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายอาจจะเพิ่มขึ้น
และไม่คุม้ กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ได้ แต่การสู ญเสี ยที่สามารถควบคุมให้ลดลงได้น้ นั นั่นหมายถึง
กําไรที่เพิ่มขึ้นโดยตรง การที่จะควบคุมการสู ญเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องเข้าใจถึงสาเหตุของ
การสู ญเสี ยอย่างเด่นชัด และหาวิธีป้องกันการสู ญเสี ยให้ตรงกับสาเหตุ การป้ องกันการสู ญเสี ยที่ดี
ที่สุดก็คือ การที่พนักงานทุกคนมีคุณธรรมและรู ้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลวิธีการต่าง ๆ ของการสู ญเสี ย
(บทความการตลาด ตัวอย่างแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด ข่าวการตลาด marketer , 2546)
ส่ วนการจัดวางสิ นค้าจะพิจารณาจากยอดขายเป็ นหลัก โดยหนังสื อขายดีที่สุดจะมีการ
วางหนังสื อที่โดดเด่น และสามารถก่อให้เกิดการซื้ อโดยมิได้ต้ งั ใจล่วงหน้าได้ ซึ่ งเฉลี่ยแล้วหนังสื อ
จะมี อายุการจัดเก็บหนังสื อที่ยงั ไม่ได้ขายประมาณ 6 เดือน และเป็ นเป้ าหมายที่บริ ษทั กําหนดไว้
โดยต้องขายให้หมด แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว สิ นค้าของบริ ษทั ที่ศึกษานั้นอายุการจัดเก็บหนังสื อที่
ยังไม่ได้ขาย 2 ปี ซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่งขัน เนื่ องจากมีศกั ยภาพไม่เทียบเท่ากับคู่แข่งขันในการขาย
สิ นค้าที่ใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น
สําหรั บการนับสิ นค้าคงคลังนั้น ต้องตรวจสอบเอกสารรับสิ นค้าก่อน จะได้ทราบว่า
เอกสารครบหรื อไม่ ถ้าเอกสารไม่ครบ อาจเกิดจากสิ นค้าหายระหว่างทาง หรื อส่ งผิดสาขา
ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษัท จึ ง จํา เป็ นต้อ งปรั บ กระบวนการทํา งานใหม่ เพื่ อ สร้ า งจุ ด แข็ ง
ในการปฏิบตั ิงาน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันใหม่ ๆ โดยการใช้ BSC วัดผลการปฏิบตั ิงาน
ภายในขององค์กร เพื่อสามารถสะท้อนภาพการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผูบ้ ริ หารได้
เช่น คุณภาพของสิ นค้า ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็ นต้น
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มุมมองที่ 4 มุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
อายุ

D

ชาย
หญิง
ระหว่าง 21 – 40 ปี
ระหว่าง 41 – 60 ปี
มากกว่า 61 ปี
วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์ , คอมพิวเตอร์
การบริ หาร, การจัดการ, การตลาด
เศรษฐศาสตร์ , การเงิน ,การธนาคาร
บัญชี
อื่นๆ
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
เซ็นทรัลชิดลม
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
เซ็นทรัลพัทยาบีช
เซ็นทรัลลาดพร้าว
ศูนย์การค้าจังซี ลอน
เอสพลานาดรัชดา
สํานักงานใหญ่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
หัวหน้าส่ วนงาน
หัวหน้าแผนก
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รองผูจ้ ดั การบริ ษทั
ผูจ้ ดั การบริ ษทั

การศึกษา

ร้อยละ
37.0
63.0
89.1
8.7
2.2
2.2
4.3
39.1
4.3
6.5
43.5
6.5
6.5
15.2
10.9
6.5
6.5
6.5
4.3
37.0
45.7
34.8
13.0
2.2
2.2
2.2

PU

ความถี่
17
29
41
4
1
1
2
18
2
3
20
3
3
7
5
3
3
3
2
17
21
16
6
1
1
1

สาขา

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
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จากการประเมินความคิดเห็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ที่ศึกษาด้าน
ความใส่ ใจในการบริ การ ด้านการทํางานเป็ นทีม และการทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ด้านความซื่ อสัตย์
และมีคุณธรรม ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ พบว่า พนักงานของบริ ษทั ที่ศึกษามีจาํ นวน 46 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี สําเร็ จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจาก
วิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ บริ หารธุ ร กิ จ การจัด การ การตลาด
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร บัญชี อาทิ นิ เทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์
ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ และส่ วนใหญ่ทาํ งานตําแหน่งพนักงานระดับปฏิบตั ิการ

D

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จํานวน
ประชากร

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

46

3.89

.706

มาก

46

3.87

.582

มาก

46

4.00

.667

มาก

46

3.72

.750

มาก

46

3.22

.892

ปานกลาง

ด้านความใส่ ใจ ในการบริ การ
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ตั้งใจรับฟั งและทําความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าได้ถกู ต้อง
สื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ให้
ข้อ มู ล ข่า วสาร ตอบข้อ ซัก ถามได้อ ย่างถูกต้อ ง
แม่นยํา ตรงประเด็น
ให้บริ การลูกค้าทุ กคน ด้วยอัธยาศัยไมตรี อ นั ดี
แสดงออกด้วยบุคลิก ท่าทาง นํ้าเสี ยงที่สุภาพและ
เป็ นมิตร
สร้ างแรงจู งใจหรื อมาตรการในการปฏิ บตั ิ เพื่อ
กระตุน้ ที มให้ความสําคัญกับทุกเรื่ องของลูกค้า
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ ว
สามารถพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริ การ
ที่ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เช่ นปรั บปรุ ง
วิธี การทํางานที่ มี อ ยู่ใ ห้มี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น
เร็ วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ฯลฯ

54
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

3.46

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.808

46

D

3.91

.694

มาก

46

3.28

.807

ปานกลาง

46

3.43

.688

ปานกลาง

46

3.61

.649

มาก

46

3.63

.645

มาก

ค่าเฉลี่ย

ปานกลาง
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สามารถนํา เสนอหรื อ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานที่ มี ผ ลการทบต่ อ การให้ บ ริ การ เช่ น
โครงสร้างองค์กร นโยบาย กระบวนการทํางาน
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
ก า ร ตั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ไ ม่ จํ า เ ป็ น อ อ ก ทั้ ง
กระบวนการ หรื อ ลดตําแหน่ งงานที่ ไม่จาํ เป็ น
เพื่อไปเพิ่มตําแหน่ งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า
มากกว่า เป็ นต้น
ด้านการทํางานเป็ นทีมและการทํางานร่ วมมือกับ
ผูอ้ ื่น
เปิ ดใจยอมรับ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และ
นํามาพิจารณาประกอบความคิ ดของตนเองได้
อย่ า งมี เ หตุ ผ ล เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อข้อ ขัด แย้ง ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในที ม และเต็ม ใจที่ จ ะหาทางแก้ไ ข
ปั ญหาร่ วมกับทีม
ให้ความร่ วมมือและประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่ วยงาน/องค์กรเพื่อสร้ างและรั กษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (นอก
องค์ก ร) ที่ จ ะผลักดัน ให้เกิ ด ความสําเร็ จ ตามที่
องค์กรต้องการ
ด้านความซื่ อสัตย์และมีคุณธรรม
ไม่นาํ ความผิดพลาดของผูอ้ ื่ นมาเป็ นประโยชน์
กับตนเอง โดยทําให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหาย
ไม่ มี ผ ลประโยชน์ท ับ ซ้อ น ระหว่า งประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร

จํานวน
ประชากร
46
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

3.61

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.649

46

3.70

.628

มาก

46

3.46

.721

ปานกลาง

46

4.04

.295

มาก

46

3.93

.574

มาก

มาก

PU

D

ไม่ มี อ คติ ใ นการปกครองผู้ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น เช่นการใช้ปัจจัยที่
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานมากํ า หนดหรื อตั ด สิ น
ตั ว อย่ า งเช่ น ไว้ว างใจลู ก น้ อ งที่ จ บสถาบั น
เดียวกันมากกว่า เป็ นต้น
สามารถนํ า เสนอแนวทางการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานการทํา งานให้โ ปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้ เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร
นโยบาย กระบวนการทํางาน ขอบเขตอํานาจการ
ตัด สิ น ใจ การประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ฯลฯ
ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์
กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานของตนเองและ/หรื อ
ของแผนกให้สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิการของ
หน่ ว ยงานใหญ่ โดยที่ แ ผนการปฏิ บ ัติ ง าน คื อ
เอกสารที่ ร ะบุ กิ จ กรรมที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ เป้ าหมาย
ระยะเวลา และผูร้ ับผิดชอบ
เข้าใจและสามารถอธิ บายวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
องค์กร และเข้า ใจความเชื่ อ มโยงกับ เป้ าหมาย
ของหน่วยงาน
ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ
เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และเป้ าหมายของงาน
ได้อย่างชัดเจน

จํานวน
ประชากร
46

56
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์จาก SPSS เรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

3.65

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.706

46

3.22

.758

ปานกลาง

46

3.48

.623

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

มาก
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กระตื อ รื อ ร้ นที่ จะทํางานให้สําเร็ จตามคุ ณภาพ
และเวลาที่ ก ํา หนด และมี ก ารติ ด ตามความ
คื บ หน้ า ของตนเองและสมาชิ ก ในที ม ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมทั้ง ให้คาํ แนะนําและ
ข้อ มู ล ป้ อนกลับ (Feedback)
เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานแก่สมาชิ กในทีมและ/หรื อหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ ง า น บ ร ร ลุ ผ ล สํ า เ ร็ จ
ตามเป้ าหมาย
มองเห็นปั ญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทํางานตามขั้นตอนปกติ และดําเนิ นการป้ องกัน
ล่วงหน้า
จัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายที่หลากหลาย
ขององค์กร โดยคํานึ งถึง ผลตอบแทนการลงทุน
หรื อผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์
สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อนําไปสู่ ผลงาน
ตามเป้ าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่าง
เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนขององค์กร
ด้านความคิดริ เริ่ ม
มีความสามารถในการประยุกต์แนวทางปฏิบตั ิที่
กําหนดไว้ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
เพื่อทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จ
มีความคิดริ เริ่ มหรื อนําเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบงาน กิจกรรม หรื อ
โครงการทั้งในและนอกหน่วยงานของตนเอง

จํานวน
ประชากร
46

46

3.07

.250

ปานกลาง

46

3.63

.645

ปานกลาง

46

3.07

.250

มาก

จากภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแต่เป็ นปั จจัยพื้นฐานของการปฏิบตั ิงานพนักงาน
กล่าวคือ พนักงานให้บริ การลูกค้าทุกคน ด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี แสดงออกด้วยบุคลิก ท่าทาง
นํ้าเสี ยงที่สุภาพ เป็ นมิตร ตั้งใจรับฟั งและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง สื่ อสาร
กับลูกค้าได้อย่างชัดเจนให้ขอ้ มูลข่าวสาร ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ตรงประเด็น
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เปิ ดใจยอมรับ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนํามาพิจารณาประกอบความคิดของตนเองได้อย่าง
มีเหตุผล เมื่อมีปัญหาหรื อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมและเต็มใจที่จะหาทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกับ
ที ม การสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ (นอกองค์กร) ที่ จะผลักดันให้เกิ ดความสําเร็ จตามที่
องค์กรต้องการ การให้ความร่ วมมือและประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร เพื่อ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
พื้ น ฐานการทํา งานให้ โ ปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร นโยบาย
กระบวนการทํางาน ขอบเขตอํานาจการตัดสิ นใจ การประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ การไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร และไม่มีอคติในการ
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่ นการใช้ปัจจัยที่ไม่เกี่ ยวข้องกับงานมา
กําหนดหรื อตัดสิ น ตัวอย่างเช่น ไว้วางใจลูกน้องที่จบสถาบันเดียวกันมากกว่า เป็ นต้น การเข้าใจ
และสามารถอธิ บายวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กร เข้าใจความเชื่อมโยงกับเป้ าหมายของหน่ วยงาน
และการกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานของตนเองและ/หรื อของแผนกให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
ของหน่ วยงานใหญ่ โดยที่ แผนการปฏิบตั ิงาน คือเอกสารที่ระบุกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เป้ าหมาย
ระยะเวลา และผูร้ ับผิดชอบ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในด้านการใส่ ใจการบริ การ
อีกทั้งพนักงานเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความกระตือรื อร้นที่จะทํางานให้สาํ เร็ จตาม
คุ ณภาพ เวลาที่ กาํ หนด มี การติ ดตามความคืบหน้าของตนเองและสมาชิ กในทีม ตามระยะเวลา
ที่กาํ หนด พร้อมทั้ง ให้คาํ แนะนํา ข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานแก่สมาชิก
ในทีมและ/หรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย และการจัดลําดับ
ความสํ า คัญ ของเป้ าหมายที่ ห ลากหลายขององค์ ก ร โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนการลงทุ น
หรื อผลประโยชน์เชิ งกลยุทธ์ มี ความคิดริ เริ่ มหรื อนําเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการปรั บเปลี่ยน
และพัฒนาระบบงาน กิจกรรม หรื อโครงการทั้งในและนอกหน่วยงานของตนเอง มีความสามารถ
ในการประยุก ต์แนวทางปฏิ บตั ิ ที่กาํ หนดไว้ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อทํางานให้
บรรลุผลสําเร็ จ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ่ งส่ งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้มุมมองด้านกระบวนการภายใน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีทกั ษะ การสร้าง
ขวัญกําลังใจให้กบั พนักงาน ส่ งผลให้พนักงานทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสะท้อนไปถึงความ
มัน่ ใจ ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ การที่พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานจะมีส่วน
ช่วยในการทํางานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
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การศึกษาการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการองค์การ
กรณี ศึกษา บริ ษทั ธุ รกิ จค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางในการประเมิ น ผลของบริ ษัท ในด้า นการเงิ น ด้า นลู ก ค้า ด้า นกระบวนการภายใน
ด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต ด้วยเทคนิค BSC และเพื่อศึกษาด้านการเงินเป็ นหลัก เนื่องจาก
ผูบ้ ริ หารต้องการทราบถึงยอดขาย กําไร และผลประกอบการเป็ นสําคัญ ส่ วนมุมมองอื่น ๆ นั้น
ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นข้อมูลทางด้านการเงิ น จากแบบสอบถามลูกค้า แบบสอบถามพนักงาน
งบการเงิ น ทํา การศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร และผลงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ผลการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ

ศักยภาพความสามารถของบริษัทในการสร้ างรายได้ จากธุรกิจ

มุมมองด้ านการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร

ความคิดเห็นของลูกค้ าที่มตี ่ อการให้ บริการ

มุมมองด้ านลูกค้ า
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ด้ านพนักงาน

มุมมองด้ าน
กระบวนการภายใน

มุมมองด้ านการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต

ด้ านการให้ บริการ

ด้ านสถานที่

ด้ านการพัฒนาการให้ บริการ

ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท

อายุการจัดเก็บหนังสื อ
ทีย่ งั ไม่ ได้ ขาย

ผลต่ างของสิ นค้ าคงคลัง

สิ นค้ าชํารุดเสี ยหาย

การนับสิ นค้ าคงคลัง

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านของพนักงาน

ด้ านความใส่ ใจ ในการบริการ

ด้ านการทํางานเป็ นทีมและ
การทํางานร่ วมมือกับผู้อนื่

ด้ านความซื่อสั ตย์
และมีคุณธรรม

ด้ านการมุ่งเน้ นกลยุทธ์

ด้ านความมุ่งมัน่ ทํางาน
ให้ สําเร็จ

ด้ านความคิดริเริ่ม
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60
5.1 สรุ ปผลการศึกษา

PU

D

การศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการ
องค์การ กรณี ศึกษา บริ ษทั ธุ รกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ของ
งานวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางในการประเมินผล โดยใช้เทคนิ ค BSC ของบริ ษทั ประกอบด้วย ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต ดังนี้
มุมมองด้านการเงิ น พบว่า จากการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ ว น
ความสามารถในการชําระหนี้ ปี 2552 และปี 2553 โดยการประเมินผลด้วยเทคนิค BSC สามารถทํา
ให้มองภาพการเงินของบริ ษทั ชัดเจน ดังนั้นจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งโดยใช้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมุ่งเน้นสภาพคล่องด้านทุน
หมุนเวียน ระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาขายสิ นค้า ระยะเวลาการชําระหนี้ ที่จะเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินให้กบั องค์กร เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร และเป็ นการส่ งสัญญาณที่ดีให้
แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพื่อให้เห็ นถึ งศักยภาพความสามารถของบริ ษทั ในการสร้ างรายได้จากธุ รกิ จ
ซึ่ งการทําให้สภาพคล่องดีน้ นั มาจากการมุ่งเน้นในด้านประสิ ทธิ ภาพในการเก็บหนี้ การขายสิ นค้า
และการชําระหนี้
ด้านอัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร โดยใช้อตั รากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจาก
การดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ ซึ่งมีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมุ่งเน้นที่จะ
เพิ่มกําไรให้กบั องค์กร เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ หารและเป็ นการส่ งสัญญาณที่ดีให้แก่
ลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของบริ ษทั ในการสร้างรายได้จากธุ รกิจ ซึ่ งการสร้างผล
กําไรนั้นมาจากการมุ่งเน้นในด้านการเจริ ญเติบโตของยอดขายทั้งจากลูกค้ารายเก่า และรายใหม่
และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ่ งส่ งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีทกั ษะ การสร้ างขวัญกําลังใจ
ให้กับพนักงาน ส่ งผลให้พนัก งานทํางานมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น ซึ่ ง สะท้อนไปถึ งความมัน่ ใจ
ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ การที่ พนักงานมี ความพึงพอใจในการทํางานจะมีส่วนช่ วย
ในการทํางานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่
มุมมองด้านลูกค้า พบว่า จากความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ที่
ศึกษาด้านพนักงาน ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านการพัฒนาการให้บริ การ มี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยเป็ นการศึกษาแนวทางในการประเมินผลโดยใช้เทคนิค
BSC ของบริ ษทั อาทิ พฤติกรรมการเลือกซื้ อในการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้า ซึ่ งการจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางด้านการเงิ นของบริ ษทั ได้น้ ัน มี ผลกระทบโดยตรงจากการเติ บโตของรายได้
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ทั้ง จากลู ก ค้า รายเก่ า และรายใหม่ ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษ ทั จึ งจํา เป็ นต้องสร้ างความพึ ง พอใจกับลู ก ค้า
ด้วยงานที่มีคุณภาพ บริ การที่น่าเชื่อถือ และมัน่ ใจในสิ นค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลต่างของสิ นค้าคงคลังตามที่กาํ หนดไว้จะต้อง
ไม่เกิน 1% ของยอดขาย และ 3% ของสิ นค้าคงคลัง ส่ วนอายุการจัดเก็บหนังสื อที่ยงั ไม่ได้ขาย
มีเป้ าหมายคือ 6 เดือน โดยต้องขายให้หมด แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว สิ นค้าของบริ ษทั ที่ศึกษานั้น
อายุการจัดเก็บหนังสื อที่ยงั ไม่ได้ขาย 2 ปี ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน เนื่องจากมีศกั ยภาพไม่เทียบเท่า
กับคู่แข่งขันในการขายสิ นค้าที่ใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นเมื่อสิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย กรณี ระหว่าง
ผูจ้ าํ หน่ ายส่ งของ จะต้องทําการยืนยันกับผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้า และกรณี ส่งสิ นค้าไปยังสาขาแล้วชํารุ ด
ให้ยนื ยันกับคลังสิ นค้า เพื่อกระจายให้สาขาที่สัง่ สิ นค้าอีกครั้ง สําหรับการนับสิ นค้าคงคลังนั้น ต้อง
ตรวจสอบเอกสารรับสิ นค้าก่อน จะได้ทราบว่าเอกสารครบหรื อไม่ ถ้าเอกสารไม่ครบ อาจเกิดจาก
สิ นค้าหายระหว่างทาง หรื อส่ งผิดสาขา ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องมีประสิ ทธิภาพในดําเนินงาน
สูง เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังไว้
มุ ม มองด้ า นการเรี ยนรู ้ แ ละการเจริ ญเติ บ โต พบว่ า จากการศึ ก ษาแนวทาง
ในการประเมิ นด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต ของบริ ษทั โดยศึกษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ที่ศึกษา ด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ และด้านความคิดริ เริ่ ม
และจากความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อการปฏิบตั ิ งานพนักงานบริ ษทั ที่ศึกษา ด้านความใส่ ใจ
ในการบริ การ ด้ า นการทํา งานเป็ นที ม และการทํา งานร่ วมมื อ กับ ผู ้อื่ น ด้า นความซื่ อ สั ต ย์
และมี คุ ณ ธรรม ด้ า นการมุ่ ง เน้ น กลยุ ท ธ์ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย
ซึ่ งเป็ นการศึกษาแนวทางในการประเมินผลโดยใช้เทคนิ ค BSC ของบริ ษทั อาทิ การดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า การรับฟั งความคิดเห็ นจากผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน
และการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในด้านการใส่ ใจการบริ การ
จากมุมมองทั้ง 4 มุมมองที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าทุกมุมมองล้วนมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่ องกัน การที่บริ ษทั จะบรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ดขององค์กรได้น้ นั จําเป็ นต้องให้ความสําคัญ
กับทุ ก มุ มมอง และปฏิ บตั ิ ใ ห้สอดคล้อ งในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพราะหากบริ ษ ทั ไม่ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองใดมุมมองหนึ่ ง จะส่ งผลกระทบไปถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้
มุมมองอื่น ๆ ด้วย ส่ วนข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบตั ิที่มีการควบคุมประเมินผล สามารถนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด และวางทิศทางในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริ หารจัดการ
องค์การ กรณี ศึกษา ธุ รกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย โดยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
จากการศึ กษามุ มมองด้านการเงิ นของบริ ษ ทั ที่ ศึกษาพบว่า ธุ รกิ จประสบกับปั ญหา
การขาดทุนมาโดยตลอด อีกทั้งเพิ่งเริ่ มดําเนิ นกิจการมาได้เพียง 2 ปี แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ที่ศึกษา
มี อ ัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวี ย นตํ่า กว่ า บริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน ทั้ง 2 บริ ษ ัท เนื่ อ งจากสามารถขายสิ น ทรั พ ย์
หมุ นเวีย น เพื่อให้ได้เงิ นสดมาชําระหนี้ สินหมุนเวียนได้น้อยกว่าบริ ษ ทั คู่แ ข่งขัน ซึ่ งสิ นทรั พ ย์
หมุนเวียนประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ ระยะสั้น ทําให้คล่องตัว
ในการชําระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างน้อย
บริ ษทั ที่ศึกษามีอตั ราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ วตํ่ากว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน A ซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถที่กิจการจะนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ชา้ กว่าบริ ษทั คู่แข่ง จึงส่ งผล
ให้การจ่ายชําระหนี้ สินระยะสั้นได้ไม่ทนั เวลา ดังนั้นอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ วควรมีดชั นี น้ ี ที่สูง
เพราะสภาพคล่ องที่ สูงย่อมแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการแข่งขัน กับคู่แ ข่งขัน ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งขัน B นั้น แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่ศึกษามีอตั ราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ วสู ง
กว่า เนื่องจากบริ ษทั ที่ศึกษาสามารถนําสิ นทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วกว่า มาจ่ายชําระ
หนี้ สินระยะสั้นได้ทนั เวลา ซึ่ งการวัดส่ วนของสิ นทรัพย์ที่ได้หักค่าสิ นค้าคงเหลือ ที่เป็ นสิ นทรัพย์
ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ต่าํ สุ ด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่อง
ที่แท้จริ งของกิจการได้
บริ ษทั ที่ศึกษามีอตั ราส่ วนการหมุนเวียนของลูกหนี้สูงกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั
ที่ศึกษา จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่วิเคราะห์ธุรกิจมีการขายสิ นค้าได้มาก และเก็บหนี้ จากลูกหนี้ ได้เร็ ว
คือลูกหนี้ ของกิจการมีความคล่องตัวสู ง ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริ หารลูกหนี้ ให้
แปลงสภาพเป็ นเงินสดได้เร็ ว ส่ วนบริ ษทั คู่แข่งขัน A และบริ ษทั ที่ศึกษาจะเห็นได้วา่ อัตราหมุนเวียน
ของลูกหนี้น้ นั มีค่าน้อย แสดงว่ากิจการมียอดลูกหนี้จาํ นวนมาก
บริ ษทั ที่ศึกษาสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้โดยใช้จาํ นวนวันที่ใช้ในการเก็บเงินจากลูกหนี้
มากกว่าบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั จึ งส่ งผลให้เสี่ ยงต่อการเกิ ดหนี้ สูญ และแสดงให้เห็ นถึง
ระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้ ว่าสั้นหรื อยาว และมี อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าจํานวนมากครั้ ง
บริ ษทั ที่ ศึกษาและบริ ษทั คู่แข่งขัน A จึ งแสดงให้เห็ นถึงประสิ ทธิ ภาพด้านการขายอยู่ในเกณฑ์ดี
สิ นค้าเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดทําให้ขายสิ นค้าได้เร็ ว และแสดงถึงความสามารถในการบริ หาร
การขายสิ นค้าได้เร็ ว ส่ วนบริ ษทั ที่ศึกษา และบริ ษทั คู่แข่งขัน A นั้น มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้า
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จํา นวนน้ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากกิ จ การมี สิ น ค้า คงคลัง จํา นวนมาก อาจเกิ ด จากสิ น ค้า ไม่ ต รงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากนัก
บริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษามี ร ะยะเวลาขายสิ น ค้า สั้น กว่า บริ ษ ัท ที่ ศึ ก ษา และบริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน A
ซึ่งเป็ นการระบุให้ทราบถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพสิ นค้าให้เป็ นลูกหนี้ หรื อเงินสด ได้เร็ ว
บริ ษทั ที่ ศึกษามี อตั ราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้ มากกว่า
บริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั ซึ่งแสดงถึงระดับของหนี้ สินทางการค้าของกิจการเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ยอดขาย จะเห็ น ได้ว่ า กิ จ การยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการบริ ห ารเงิ น ในการชํา ระหนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันซึ่งต่างจากบริ ษทั คู่แข่งขันทั้ง 2 บริ ษทั คือ
มีอตั ราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาการชําระหนี้นอ้ ยกว่า จึงแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการ
ซื้ อวัตถุดิบสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อจํานวนมาก กิจการมีเครดิตทางการค้าที่ดี โดยทัว่ ไปจะสอดคล้องกับ
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ดว้ ย และสามารถนําไปคํานวณหาระยะเวลาในการชําระหนี้ ของ
กิจการได้และจะให้ภาพที่ชดั เจนมากขึ้น โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการ
จัดเก็บหนี้และระยะเวลาในการชําระหนี้ของกิจการจะสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการได้ดว้ ย
จากงานวิจยั ที่ศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็ นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kaplan
and Norton และ Davis, D กล่าวคือมุมมองด้านการเงิน มองในภาพของการเพิ่มรายได้
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้เงินการหาแหล่งเงินทุน สําหรับการบริ หารการศึกษานํามาประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาจะเป็ นส่ วนของการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ สถานศึกษาจะดําเนิ นไปได้อย่าง
ราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภาพนั้น เรื่ องการเงิ นถือเป็ นสิ่ งสําคัญ ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดสรรทรั พยากร
ทางการบริ หารให้เหมาะสม คําว่าเหมาะสมในที่น้ ี หมายถึงการจัดสรรงบการประมาณที่มีอยู่ให้
กระจายอย่างทัว่ ถึงทุกงานตามความจําเป็ นของแต่ละงานอย่างเสมอภาคและยุติธรรมที่สุด (Kaplan
R. S. and Norton, D. P. , 1996) โดยการใช้อตั ราส่ วนทางการเงินในเรื่ องอัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน อัตราส่ วนความสามารถในการ
ทํากําไร อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Davis, D.,2005)
ส่ วนจากการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบงบการเงิ นโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นระหว่าง
บริ ษทั ที่ศึกษา พบว่า ความสามารถในการทํากําไร ด้านอัตรากําไรขั้นต้น ด้านอัตราส่ วนกําไรจาก
การดําเนิ นงาน อัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ศึกษา มีผลขาดทุน ในขณะที่บริ ษทั คู่แข่งขันมีผลกําไร
จึงแสดงให้เห็นว่า การแสดงความสามารถในการทํากําไรขั้นต้น ยังไม่ดีเท่าที่ควร มีประสิ ทธิ ภาพ
น้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน เนื่ องจากกิจการอาจเพิ่งเริ่ มดําเนิ นงานได้เพียงแค่ 2 ปี ด้านกําไรขั้นต้น
แสดงให้เห็นว่ากิจการอาจมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนขายไม่ดี ส่ งผลให้มีกาํ ไรขั้นต้นต่อ
หน่วยตํ่า ซึ่งดัชนีน้ ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการสัง่ ซื้อสิ นค้า
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ทั้งนี้ การทํากําไรจากยอดขายนี้ จะไม่ครอบคลุมไปถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
หรื อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณขาย กล่าวคือ เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การทํากําไรขั้นต้นของกิจการ โดยยังไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ ด้านกําไรจากการ
ดําเนิ นงาน อาจมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ ยงั เป็ นดัชนีแสดงถึงผลตอบแทน
จากการลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ทุนในการดําเนินงาน สามารถนํามาสร้างกําไรกลับคืนมาให้กิจการได้
คุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด อีกทั้งบริ ษทั ที่ศึกษานั้นมีค่าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่งขัน จึงแสดงให้เห็ นว่าว่า
สิ นทรัพย์ทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงาน ไม่สามารถสร้างกําไรในอัตราที่เหมาะสมกลับคืนมายังกิจการ
ดังนั้นกิจการอาจต้องพิจารณาลดการลงทุนในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นลง ส่ วนกําไรสุ ทธิมีค่าตํ่า ซึ่ งอาจเกิด
จากรายได้ของกิจการลดลง หรื อกิจการมีรายการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มกําไร
ให้กับองค์ก ร เพื่ อสร้ า งความพึ ง พอใจให้กับผูบ้ ริ ห าร และเป็ นการส่ งสัญญาณที่ ดี ใ ห้แ ก่ ลูก ค้า
เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของบริ ษทั ในการสร้างรายได้จากธุ รกิจ ซึ่ งการสร้างผลกําไร
นั้นมาจากการมุ่งเน้นในด้านการเจริ ญเติบโตของยอดขายทั้งจากลูกค้ารายเก่า และรายใหม่
จากการศึกษามุมมองด้านลูกค้าของบริ ษทั ที่ศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็ นต่อการ
ให้ บ ริ ก ารด้า นพนัก งาน ด้า นการให้ บ ริ ก าร ด้า นสถานที่ และด้า นการพัฒ นาการให้ บ ริ ก าร
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่ องจากพนักงานแต่งกายสุ ภาพ เหมาะสม และเรี ยบร้อย พูดจาสุ ภาพ
และต้อ นรั บ เป็ นกัน เอง มี พ ฤติ ก รรม และการวางตัว ที่ เ หมาะสม การให้บ ริ ก ารมี ค วามชัด เจน
โปร่ งใส ในการให้บริ การ มีการให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง และพนักงานให้คาํ ตอบที่ชดั เจนทุก
ครั้ง เมื่อลูกค้าซักถาม สถานที่ มีความสะอาด และแสงสว่างเพียงพอ การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อ
ง่ายต่อการเลือกซื้ อ และป้ ายประกาศ/ป้ ายประเภทหนังสื อ/ป้ ายราคามีความชัดเจน การพัฒนา
การให้บริ การนั้น มีบริ การห่ อปกหนังสื อฟรี เมื่อสมัครบัตรสมาชิ กจะได้รับส่ วนลด 10 %
และมีสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพมานําเสนออยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องสร้างความพึง
พอใจกับลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพ บริ การที่น่าเชื่อถือ และมัน่ ใจในสิ นค้า อีกทั้งเป็ นประโยชน์ต่อ
การนําไปพัฒนาปรับปรุ งบริ ษทั ให้มีการบริ การอีกด้วย
จากงานวิจยั ที่ศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็ นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุคลธร
การุ ญ และศรัยกร บุษยะมา กล่าวคือลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาปรับปรุ งบริ ษทั ให้มีการบริ การ (ยุคลธร
การุ ญ, 2548) และด้านการดําเนิ นการด้านลูกค้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยพิจารณาจาก
อัตราส่ วนสิ นค้าส่ งคืนมีนอ้ ย และลูกค้าร้องเรี ยนตํ่า (ศรัยกร บุษยะมา, 2545)
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จากการศึ กษามุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า จากการสัมภาษณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
จัดซื้ อและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ นั บริ ษทั ที่ศึกษากําหนดผลต่างของสิ นค้าคงคลังตามที่กาํ หนดไว้ตอ้ ง
ไม่เกิน 1% ของยอดขาย และ 3% ของสิ นค้าคงคลัง ส่ วนอายุการจัดเก็บหนังสื อที่ยงั ไม่ได้ขายมี
เป้ าหมายคือ 6 เดือน โดยต้องขายให้หมด แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว สิ นค้าของบริ ษทั ที่ศึกษานั้นอายุ
การจัดเก็บหนังสื อที่ยงั ไม่ได้ขาย 2 ปี ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน เนื่องจากมีศกั ยภาพไม่เทียบเท่ากับคู่
แข่งขันในการขายสิ นค้าที่ใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่ วนสภาพคล่องด้าน
ระยะเวลาขายสิ นค้าคือใช้เวลา 2 ปี กว่าจะขายสิ นค้าหมด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันคือ 6 เดือน และถ้า
สิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย กรณี ระหว่างผูจ้ าํ หน่ ายส่ งของ จะต้องทําการยืนยันกับผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้า และ
กรณี ส่งสิ นค้าไปยังสาขาแล้วชํารุ ดให้ยืนยันกับคลังสิ นค้า เพื่อกระจายให้สาขาที่สั่งสิ นค้าอีกครั้ง
สําหรับการนับสิ นค้าคงคลังนั้น ต้องตรวจสอบเอกสารรับสิ นค้าก่อน จะได้ทราบว่าเอกสารครบ
หรื อไม่ ถ้าเอกสารไม่ครบ อาจเกิดจากสิ นค้าหายระหว่างทาง หรื อส่ งผิดสาขา
จากงานวิ จ ั ย ที่ ศึ ก ษาข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ นว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย
ของศรัยกร บุษยะมา กล่าวคือด้านการดําเนินการด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน โดยรวมอยูใ่ น
เกณฑ์ป านกลาง โดยข้อ มู ล สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า บริ ษ ัท ยัง ขาดการให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เสี ยโอกาสในการขยายตลาดใหม่ และด้านการดําเนิ นการ ด้านการเรี ยนรู ้ และ
การเจริ ญเติ บโต โดยรวมอยู่ใ นเกณฑ์ปานกลาง โดยข้อมูลบ่ งชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า การฝึ กอบรมมี น้อย
พนักงานขาดทักษะ และทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร จึ งส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลขององค์กรโดย
ภาพรวม
จากการศึกษามุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต เกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั
ที่ศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานพนักงานด้านความมุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จ
ด้า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม พบว่ า ด้า นความมุ่ ง มั่น ทํา งานให้ สํ า เร็ จ พนัก งานมี ค วามเข้า ใจในงานที่
รับผิดชอบ และเป้ าหมายของงานได้อย่างชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก ความกระตือรื อร้นที่จะทํางานให้
สําเร็ จตามคุณภาพ ตามเวลาที่กาํ หนด และมีการติดตามความคืบหน้าของตนเองและสมาชิกในทีม
ตามระยะเวลาที่ กาํ หนด พร้ อมทั้งให้คาํ แนะนําและข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานแก่สมาชิกในทีมและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
อยูใ่ นระดับมาก และการจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายที่หลากหลายขององค์กร โดยคํานึ งถึง
ผลตอบแทนการลงทุน หรื อผลประโยชน์เชิ งกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคิดริ เริ่ มนั้น
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม หรื อ นํา เสนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นาระบบงาน กิ จ กรรม
หรื อ โครงการทั้งใน และนอกหน่ ว ยงานของตนเองอยู่ใ นระดับ มาก
และมี ค วามสามารถ
ในการประยุก ต์แ นวทางปฏิ บ ัติ ที่ ก ํา หนดไว้ สามารถแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ได้ เพื่ อ ทํา งาน
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ให้บรรลุผลสําเร็ จอยูใ่ นระดับปานกลาง เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ่ งส่ งผลต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านกระบวนการภายใน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ให้มีทกั ษะ การสร้างขวัญกําลังใจให้กบั พนักงาน ส่ งผลให้พนักงานทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ซึ่ งสะท้อนไปถึงความมัน่ ใจ ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ การที่พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํา งานจะมี ส่ ว นช่ ว ยในการทํา งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งของพนัก งาน และไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการจัด หาพนัก งานใหม่
ส่ ว นพนัก งานที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านพนัก งาน
ด้า นการทํา งานเป็ นที ม และการทํา งานร่ วมมื อ กับ ผู ้อื่ น ด้า นความซื่ อ สั ต ย์แ ละมี คุ ณ ธรรม
ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ พบว่า ด้านความใส่ ใจในการบริ การนั้น พนักงานให้บริ การลูกค้าทุกคน
ด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี แสดงออกด้วยบุคลิ ก ท่าทาง นํ้าเสี ยงที่สุภาพและเป็ นมิ ตร ตั้งใจรั บฟั ง
และทําความเข้าใจความต้องการของลูก ค้าได้ถูกต้อง และการสื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารตอบข้อ ซั ก ถามได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง แม่ น ยํา ตรงประเด็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
ด้านการทํางานเป็ นทีม และการทํางานร่ วมมือกับผูอ้ ื่นนั้น การเปิ ดใจยอมรับ รับฟั งความคิดเห็ น
ของผู ้อื่ น และนํา มาพิ จ ารณาประกอบความคิ ด ของตนเองได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล เมื่ อ มี ปั ญ หา
หรื อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมและเต็มใจที่จะหาทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกับทีม อยู่ในระดับมาก
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (นอกองค์ก ร) ที่ จ ะผลัก ดัน ให้เ กิ ด ความสํา เร็ จ ตาม
ที่องค์กรต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง และการให้ความร่ วมมือและประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน/องค์กรเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความซื่ อสัตย์และมีคุณธรรมนั้น สามารถนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน
การทํางานให้โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่ น โครงสร้ างองค์กร นโยบาย กระบวนการ
ทํางาน ขอบเขตอํานาจการตัดสิ นใจ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ การไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร ไม่มีอคติ ในการปกครอง
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา การทํา งานร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น เช่ น การใช้ปั จ จัย ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานมากํา หนด
หรื อตัดสิ น ตัวอย่างเช่ น ไว้วางใจลูกน้องที่จบสถาบันเดี ยวกันมากกว่า เป็ นต้น อยู่ในระดับมาก
ด้ า นการมุ่ ง เน้ น กลยุ ท ธ์ น้ ั น การเข้า ใจและสามารถอธิ บ ายวิ สั ย ทัศ น์ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
และเข้าใจความเชื่อมโยงกับเป้ าหมายของหน่วยงาน และการกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานของตนเอง
และ/หรื อของแผนกให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานใหญ่ โดยที่แผนการปฏิบตั ิงาน
คือเอกสารที่ระบุกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เป้ าหมาย ระยะเวลา และผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งอยู่ในระดับมาก
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน การสร้ างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ในด้านการใส่ ใจการบริ การ และเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาปรับปรุ งบริ ษทั ให้มีการบริ หาร
อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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จากงานวิจยั ที่ ศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็ นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรั ยกร
บุษยะมา ด้านการดําเนิ นการ ด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโต โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
โดยข้อมูลบ่งชี้ ให้เห็ นว่า การฝึ กอบรมมีน้อย พนักงานขาดทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึ ง
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิผลขององค์กรโดยภาพรวม (ศรัยกร บุษยะมา, 2545)
การนํา BSC มาใช้ในการทํางานในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทิศทางของ
องค์การ และแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ให้แนวทางปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน (จุฑามนัส เกิดอุดม, 2551)
ซึ่ งจะช่ วยให้องค์กรในด้านการวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การตัดสิ นใจ การจัดการเชิ งกลยุทธ์
การใช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ไ ข เพื่ อ ให้ เ ป้ าหมายระยะยาวจะประสบความสํา เร็ จ และเพื่ อ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้ และพัฒนาระบบขององค์กรให้
ประสบความสําเร็ จ (Ashu Sharma, 2009) แต่การสื่ อสาร/ถ่ายทอดทิศทางองค์การนี้ ส่ วนใหญ่แล้ว
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการ จะยังเข้าใจไม่ชดั เจนมากนัก ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับกลาง และระดับสู ง
จะมีความเข้าใจในการถ่ายทอดกลยุทธ์ (จุฑามนัส เกิดอุดม, 2551)
ส่ วนการประยุกต์ใช้ระบบติดตามการบริ หารจัดการขององค์กรด้วย BSC ที่มีการ
แสดงผลแบบทันทีทนั ใดนั้น มีประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ หารองค์กรในการเฝ้ าติดตามความก้าวหน้า
ของผลการบริ หารจัดการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนั้นยังช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถประเมิน
ทิศทางของผลการดําเนิ นงานในอนาคตได้อีกด้วย อีกทั้งยังส่ งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง
การดําเนินงานสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดได้อย่างทันท่วงที (ณัฐพร ใจพุทธ, 2550) สําหรับผูจ้ ดั การสามารถ
ใช้ BSC พัฒนาศักยภาพด้านดําเนิ นงานขององค์กรให้ประสบความสําเร็ จได้ และมีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร (Jackie W Deem, Barry Barnes, Sabrina Segal, Robert Preziosi, 2010)
การแสวงหา BSC ซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอวิธีการแบบองค์รวมมากขึ้นในการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพ BSC มี ก รอบสํ า หรั บ การวัด ผลงาน และการประเมิ น ความสํ า เร็ จ กับ กรอบที่
ครอบคลุมที่มีสี่มิติ (Radhika Jain, Raquel Benbunan-Fich, Kannan Mohan, 2011)
ด้านความสามารถขององค์กรในการผลิตผลงานและการบริ การใหม่ ๆ ที่ดีเลิศออกมา
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพและสร้างคุณค่าให้มากยิง่ ขึ้นแก่
ลูกค้า และบรรดาหุ ้นส่ วนควรจะต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ความสําเร็ จ และการอยู่รอด
จําเป็ นสําหรับองค์กร เพื่อจะกลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะต้องหมัน่ สร้าง
สภาพในองค์กร ตลอดจนระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่ งจะทําให้เข้าถึงองค์ความรู ้ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง ในขณะที่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มกั จะเป็ นหัวข้อที่ได้ศึกษากันบ่อย ๆ แต่ก็ยงั ไม่มีวิธีการ
ในการศึกษาใด ๆ ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ
ขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กบั การปฏิบตั ิงานด้านการเงินของบริ ษทั โดยประเมินคุณลักษณะที่เป็ น
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ระบบของบริ ษทั และกําหนดจํานวนความมากน้อยของการเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ ของบริ ษทั จากสภาพ
ที่เป็ นอยูข่ องวัฒนธรรมและโครงสร้าง โดยข้อมูลจะชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่มีการเริ่ มต้นเรี ยนรู ้มาก่อน
ซึ่ งจะมีแนวโน้มที่จะมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการปรั บใช้สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้จากลูกค้า ตลาดสิ นค้า
และบริ ษทั คู่แข่งขัน เพื่อให้มีการพัฒนาสู่ ความสําเร็ จและการตลาดเพื่อสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ
(Davis, D.,2005)
จากความสัมพันธ์ของ 4 มุมมองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะที่
องค์กรจะมี กาํ ไรเพิ่มขึ้น บริ ษทั ต้องสร้ างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งการที่ สมาชิ กจะมีความ
พึงพอใจนั้น จะต้องมี การวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารั บ
ข่าวสาร การจัด ประชุ มกลุ่ มเป็ นประจํา ซึ่ งต้องมี พนักงานที่ มีทกั ษะความพร้ อมในการทํางาน
ส่ วนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรภายใต้แผนกลยุทธ์ มีการให้อบรมแก่บุคลากร
มี ก ารจั ด สถานที่ ท ํา งานให้ ส ะดวกสบายแก่ ผู ้ที่ ม าติ ด ต่ อ ภายในองค์ ก ร และเสริ มสร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รให้เ ป็ นที่ พ อใจแก่ ลู ก ค้า ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รมี ก ารทบทวนแผนกลยุท ธ์
เพิ่มศักยภาพการดําเนิ นธุ รกิ จ และการบริ หารจัดการองค์กร ประชาสัมพันธ์งานขององค์กรให้
สมาชิกทราบ (สิ ริพรรณ ชยุตรารัตน์, 2551)
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 อาจต้องให้พนักงานทุกระดับเรี ยนรู ้ และเข้าใจ BSC เพราะมีความรู ้ ความเข้าใจ การรับรู ้
การมีทศั นคติทีดี ไม่ต่อต้านการใช้ BSC ในการวัดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์การ และมี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบถึง BSC ที่นาํ มาใช้ประเมินผลในการบริ หารจัดการองค์การ
5.3.2 อาจต้องมีการศึกษาวิจยั ต่อ เรื่ องตัวชี้วดั ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในแต่ละมุมมอง เพื่อใช้ในการวัด และประเมินผลการบริ หารจัดการองค์การ ตามรู ปแบบบริ หาร
บริ ษทั ธุ รกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค BSC เพื่อมุ่งสู่ ประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
5.3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ควรเปลี่ยนจากแบบสอบถามเป็ นการสัมภาษณ์ เนื่องจากจะได้เข้า
ไปศึกษาข้อมูลบริ ษทั ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น กับผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าตามสายงานต่าง ๆ
5.3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจใช้เป็ นเชิ งปริ มาณอย่างเดี ยวโดยใช้โปรแกรม SPSS เช่ น การ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบการเงินกับบริ ษทั คู่แข่งขัน
5.3.5 ขอบเขตในการวิจยั อาจจะเลือกคู่แข่งขันมากกว่า 2 บริ ษทั มาทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
งบการเงิน
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5.3.6 การใช้ BSC ในการบริ หารจัดการองค์การ อาจจะนําไปใช้กบั ธุ รกิ จค้าปลีกหนังสื อ
ภาษาไทยในประเทศไทยก็ได้ และธุ รกิจอื่นก็สามารถใช้ต่อยอดในการบริ หารจัดการองค์การได้
ด้วย
5.3.7 ระยะเวลาการทํา BSC จําเป็ นต้องอาศัยเวลามากในการทํา ซึ่ งขณะที่ทาํ วิจยั อยูน่ ้ ี บริ ษทั ก็
กําลังจะปิ ดตัวลง จึงส่ งผลให้การวิเคราะห์น้ นั วิเคราะห์ได้ยาก
5.3.8 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่เพิ่งเริ่ มเปิ ดดําเนิ นการ จึงส่ งผลให้ขอ้ มูล ระบบการจัดการยังไม่คงที่
ประกอบกับบุคลากรยังมีประสบการณ์นอ้ ยในการนํา BSC มาใช้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลในการเปรี ยบเทียบ และอาจต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
BSC ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ และเพื่อให้เห็นข้อดีของการ
นํา BSC มาใช้
5.3.9 จากการศึกษาการนํา BSC มาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั พบว่า การจัดการระบบข้อมูลยังไม่ดี
พอ จึ งส่ งผลให้การจัดทําตัวชี้ วดั ไม่มีเป้ าหมายเปรี ยบเที ยบที่ชดั เจน ทําให้การวัดผลอาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้ ซึ่ งการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะช่วยให้การประเมินผลการดําเนิ นงานมีความ
แม่นยํา และสามารถกําหนดเป้ าหมายได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น
5.3.10 อาจต้องปรับปรุ งระบบการทํางานภายในให้เป็ นมาตรฐานมากขึ้น โดยนําความรู ้ดา้ นการ
จัดการองค์การสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ และดําเนินการอย่างจริ งจัง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ประวัตบิ ริษทั ทีศ่ ึกษา และบริษทั คู่แข่ งขัน
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ประวัติบริษัททีศ่ ึกษา และบริษัทคู่แข่ งขัน

บริ ษทั ที่ศึกษา ก่ อตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2552

โดยดําเนิ นธุ รกิ จค้าปลีกหนังสื อ

ภาษาต่างประเทศ มีสาขาทั้งหมด 10 สาขา
บริ ษทั คู่แข่งขัน A ดําเนินธุรกิจร้านหนังสื อภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมา
42 ปี โดยทําธุรกิจนําเข้าขายหนังสื อ และนิตยสารต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสาขา

D

อยูย่ า่ นใจกลางเมืองถึง 30 แห่ง และร้านในแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัดอีกมากกว่า 40 แห่ง ทัว่
ประเทศ มีจุดขายส่ งมากกว่า 400 จุดทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ยงั มีการขายผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย
บริ ษทั คู่แข่งขัน B ดําเนิ นธุ รกิ จค้าปลีกหนังสื อและสิ่ งตีพิมพ์ทุกชนิ ด

และเป็ นบริ ษทั

จําหน่ายหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ระดับโลก ปี 2470 ก่อตั้งสํานักงานที่ประเทศญี่ปุ่น มีสาขาทัว่ โลกในปี

PU

2533 ขยายสาขาในประเทศและได้รับการยอมรับในการเป็ นผูน้ าํ ธุรกิจร้านหนังสื อต่างประเทศ
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80
แบบสอบถาม (สํ าหรับลูกค้ า)
การประยุกต์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ
กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจค้ าปลีกหนังสื อต่ างประเทศในประเทศไทย

เรียน ท่ านผู้ตอบแบบสอบถาม

D

แบบสอบถามฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ สํา รวจ และรวบรวมข้อ มู ล ในการจัด ทํา

สารนิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะการบัญชี สาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ

บัณฑิตย์ จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดกรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ฉบับนี้ ทุกข้อความตามเป็ นจริ งด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้จะไม่มีการระบุชื่อท่านผูต้ อบแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
ในการเก็บข้อมูลของการสํารวจครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จะทําการเก็บข้อมูลของท่านเป็ นความลับ และจะ

PU

นํามาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในเชิ งสถิติภาพรวมเท่านั้น จึงหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์และความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
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แบบสอบถาม (สํ าหรับลูกค้ า)
การประยุกต์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ
กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจค้ าปลีกหนังสื อต่ างประเทศในประเทศไทย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้า
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง 

D

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

 ตํ่ากว่า 20 ปี

 21-40 ปี

 41-60 ปี

 61 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

PU
3. ระดับการศึกษา
 อนุบาล – ประถมศึกษา

 ม.ต้น

 ม.ปลาย/ปวช.

 อนุปริ ญญา / ปวส.

 ปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาโท หรื อสูงกว่า

4. อาชีพ
 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

 พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................

 แม่บา้ น

 พนักงานบริ ษทั
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5. สาขาที่มาติดต่อรับบริ การ
 เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

 เซ็นทรัลชิดลม

 เซ็นทรัลเวิลด์

 เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

 เซ็นทรัล เฟสติวลั บีช พัทยา

 เซ็นทรัลลาดพร้าว

 ศูนย์การค้าจังซี ลอน

 เอสพลานาดรัชดา
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศใน
ประเทศไทย
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่าน
การให้ บริการของบริษัททีศ่ ึกษา

ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

D

ด้ านพนักงาน

1. พนักงานพูดจาสุ ภาพ และต้อนรับเป็ นกันเอง
2. พนักงานแต่งกายสุ ภาพ เหมาะสม
และเรี ยบร้อย

PU

3. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. พนักงานรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อย่างสุ ภาพ

5. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริ การ
6. พนักงานมีพฤติกรรม และการวางตัวที่เหมาะสม
7. พนักงานให้คาํ แนะนําปรึ กษาเมื่อท่านมีปัญหา
ด้ านการให้ บริการ

1. มีการให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง

2. พนักงานให้คาํ ตอบที่ชดั เจนทุกครั้ง เมื่อลูกค้า
ซักถาม
3. มีความชัดเจน โปร่ งใส ในการให้บริ การ
4. มีสินค้าให้เลือกหลายหลายประเภท
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ด้ านสถานที่
1. มีความสะอาด และแสงสว่างเพียงพอ
2. ความชัดเจนของป้ ายประกาศ/ป้ ายประเภท
หนังสื อ/ป้ ายราคา
3. การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อง่ายต่อการเลือกซื้ อ
ด้ านการพัฒนาการให้ บริการ

D
1. มีสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพมานําเสนออยูเ่ สมอ
2. คุณภาพของสิ นค้าสูงขึ้น แต่มีราคาถูกลง

3. เมื่อสมัครบัตรสมาชิก My One Card จะได้รับ
ส่ วนลด 10 %

PU

4. บริ การห่อปกหนังสื อฟรี
ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
................................ .................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

D
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แบบสอบถามสํ าหรับพนักงาน
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แบบสอบถาม (สํ าหรับพนักงาน)
การประยุกต์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์ การ
กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจค้ าปลีกหนังสื อต่ างประเทศในประเทศไทย

เรียน ท่ านผู้ตอบแบบสอบถาม

D

แบบสอบถามฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ สํา รวจ และรวบรวมข้อ มู ล ในการจัด ทํา

สารนิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะการบัญชี สาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ

บัณฑิตย์ จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดกรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ฉบับนี้ ทุกข้อความตามเป็ นจริ งด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้จะไม่มีการระบุชื่อท่านผูต้ อบแต่อย่างใดทั้งสิ้ น

ในการเก็ บ ข้อ มู ล ของการสํ า รวจครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย จะทํา การเก็ บ ข้อ มู ล ของท่ า นเป็ นความลับ
และจะนํามาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงสถิติภาพรวมเท่านั้น จึงหวังอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์และความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
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แบบสอบถาม (สํ าหรับพนักงาน)
การประยุกต์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ
กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจค้ าปลีกหนังสื อต่ างประเทศในประเทศไทย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน

D

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง 
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

 ตํ่ากว่า 20 ปี

 21-40 ปี

 41-60 ปี

 61 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

PU
3. สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา
 วิศวกรรม, สถาปั ตย์

 วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์

 บริ หารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด

 เศรษฐศาสตร์ , การเงิน, การธนาคาร

 บัญชี, พาณิ ชยศาสตร์

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................
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4. สถานที่ปฏิบตั ิงาน
 เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

 เซ็นทรัลชิดลม

 เซ็นทรัลเวิลด์

 เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

 เซ็นทรัล เฟสติวลั บีช พัทยา

 เซ็นทรัลลาดพร้าว

 ศูนย์การค้าจังซี ลอน

 เอสพลานาดรัชดา

 สํานักงานใหญ่

D

 หัวหน้าส่ วนงาน

 หัวหน้าแผนก

 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

 รองผูจ้ ดั การบริ ษทั

 ผูจ้ ดั การบริ ษทั

PU

5. ตําแหน่ง
 พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

89

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ธุรกิจค้าปลีกหนังสื อต่างประเทศ
ในประเทศไทย
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่าน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านภายใน
ของพนักงานบริษัททีศ่ ึกษา

ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

D

ด้ านความใส่ ใจในการบริการ

1. ตั้งใจรับฟั งและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ได้ถกู ต้อง

2. สื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ตอบ
ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ตรงประเด็น

PU

3. ให้ บ ริ การลู ก ค้ า ทุ ก คน ด้ ว ยอั ธ ยาศั ย ไมตรี อั น ดี
แสดงออกด้วยบุคลิก ท่าทาง นํ้าเสี ยงที่สุภาพและเป็ นมิตร

4. สร้างแรงจูงใจหรื อมาตรการในการปฏิบตั ิเพื่อกระตุน้

ทีมให้ความสําคัญกับทุกเรื่ องของลูกค้า และตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรวดเร็ ว

5. สามารถพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริ การที่ตรง
ต่อความต้องการของลูกค้า เช่นปรับปรุ งวิธีการทํางานที่มี
อยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เร็ วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ฯลฯ

6. สามารถนําเสนอหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่

มี ผ ลกระทบต่ อ การให้ บ ริ ก าร เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร
นโยบาย กระบวนการทํา งาน การประสานงานกับ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ตัว อย่า งเช่ น การตัด กระบวนการที่ ไ ม่
จําเป็ นออกทั้งกระบวนการ หรื อ ลดตําแหน่ งงานที่ ไ ม่

จําเป็ นเพื่ อ ไปเพิ่ม ตํา แหน่ ง ใหม่ ที่ มี ป ระโยชน์ต่ อ ลูกค้า
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านภายใน
ของพนักงานบริษัททีศ่ ึกษา

ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

มากกว่า เป็ นต้น
ด้ านการทํางานเป็ นทีมและการทํางานร่ วมมือกับผู้อนื่
1. เปิ ดใจยอมรับ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนํามา
พิจารณาประกอบความคิ ดของตนเองได้อ ย่างมี เหตุผล

D

เมื่อมีปัญหาหรื อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมและเต็มใจ

ที่จะหาทางแก้ไขปัญหาร่ วมกับทีม

2. ให้ ค วามร่ วมมื อ และประสานงานทั้ง ภายในและ

ภายนอกหน่ วยงาน/องค์ ก รเพื่ อ ส ร้ างและรั กษ า

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

PU

3. สร้างเครื อข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ (นอกองค์กร) ที่

จะผลักดันให้เกิดความสําเร็ จตามที่องค์กรต้องการ
ด้ านความซื่อสั ตย์และมีคุณธรรม

1. ไม่ นํา ความผิ ด พลาดของผูอ้ ื่ น มาเป็ นประโยชน์ กับ
ตนเอง โดยทําให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหาย

2. ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ขององค์กร

3. ไม่มีอคติในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่นการใช้ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

มากําหนดหรื อตัดสิ น ตัวอย่างเช่น ไว้วางใจลูกน้องที่จบ
สถาบันเดียวกันมากกว่า เป็ นต้น

4. สามารถนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
พื้นฐานการทํางานให้โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร นโยบาย กระบวนการทํา งาน
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านภายใน
ของพนักงานบริษัททีศ่ ึกษา

ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ขอบเขตอํา นาจการตัด สิ นใจ การประสานงานกั บ
หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ
ด้ านความมุ่งมัน่ ทํางานให้ สําเร็จ
1. เข้าใจในงานที่ รั บ ผิดชอบ และเป้ าหมายของงานได้

D

อย่างชัดเจน

2. กระตือรื อร้ นที่ จะทํางานให้สําเร็ จตามคุณภาพ และ
เวลาที่กาํ หนด และมีการติดตามความคืบหน้าของตนเอง

และสมาชิกในทีม ตามระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมทั้ง ให้
คําแนะนําและข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการ

PU

ปฏิ บ ั ติ ง านแก่ ส มาชิ ก ในที ม และ/หรื อหน่ ว ยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย

3. มองเห็นปั ญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน
ตามขั้นตอนปกติ และดําเนินการป้ องกันล่วงหน้า

4. จัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายที่ หลากหลายของ
องค์ ก ร โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนการลงทุ น หรื อ
ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์

5. สามารถปรั บเปลี่ ยนแผนงานเพื่อนําไปสู่ ผลงานตาม
เป้ าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสมเพื่อ
ผลประโยชน์ที่ยง่ั ยืนขององค์กร
ด้ านความคิดริเริ่ม
1. มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ แ นวทางปฏิ บ ัติ ที่
กําหนดไว้ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อทํางาน
ให้บรรลุผลสําเร็ จ
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านภายใน

ระดับความคิดเห็น

ของพนักงานบริษัททีศ่ ึกษา

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

2. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม หรื อนํา เสนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบงาน กิจกรรม หรื อโครงการ
ทั้งในและนอกหน่วยงานของตนเอง
ด้ านการมุ่งเน้ นกลยุทธ์
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1. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานของตนเองและ/หรื อของ
แผนกให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานใหญ่

โดยที่แผนการปฏิบตั ิงาน คือเอกสารที่ระบุกิจกรรมที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ เป้ าหมาย ระยะเวลา และผูร้ ับผิดชอบ
2.

เข้า ใจและสามารถอธิ บ ายวิ สั ย ทัศ น์ กลยุ ท ธ์
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ขององค์กร และเข้าใจความเชื่ อมโยงกับ เป้ าหมายของ

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
................................ .................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์

ประวัติการศึกษา

สํ า เร็ จการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี ปี พ.ศ.2551
ค ณ ะ ก า ร บั ญ ชี ส า ข า ก า ร บั ญ ชี ม ห า วิ ท ย า ลั ย

D

ธุรกิจบัณฑิตย์

ตําแหน่ งและสถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน

พนักงานบัญชี บริ ษทั เซ็นทรัล เพจ วัน (ประเทศไทย)
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