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2. ตนุ้ทนทางการตลาด 
3. ตน้ทุนคุณภาพ 
4. ลกัษณะของการบรหิารงาน 
5. การประเมนิผลการดาํเนินงาน 
6. การวดัผลเชงิดุลยภาพ 

  



  
  
 

1.ต้นทุนในระบบห่วงโซ่อปุทาน 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองสง่ผลกระทบต่อองคก์รธุรกจิหลายประการ ในสว่น

ของการผลตินัน้ปญัหาสว่นใหญ่เป็นเรือ่งของการวางแผนการผลติ ความล่าชา้ในกําหนดการผลติและระยะเวลา
สง่มอบไม่แน่นอนซึ่งกระทบต่อคู่คา้หรอืผูข้ายสนิคา้หรอืผูส้ง่มอบ (Supplier) และลกูคา้ขององคก์ร การศกึษา
และทําความเข้าใจกบักระบวนการทัง้ระบบเพื่อการปรบัปรุงองค์กรจึงเป็นสิง่จําเป็น กระบวนการทัง้หมดที่
เชื่อมโยงถงึกนันัน้เรยีกว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management: SCM) จงึเขา้มามบีทบาทสนับสนุนการดําเนินธุรกรรมยุคใหม่ดว้ยการเชื่อมโยงกระบวนการเพือ่
สรา้งประสทิธภิาพความต่อเน่ืองของทรพัยากรและบรหิารตน้ทนุใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

การบรหิารห่วงโซ่อุปทานมเีป้าหมายในการสรา้งมูลค่าเพิม่ และสนองตอบต่อความตอ้งการของตลาด
การผลติการกระจายและการสง่มอบสนิคา้และรวมถงึการสือ่สารสนเทศของขอ้มลูและขา่วสาร โดยมวีตัถุประสงค์
ที่จะลดต้นทุนรวมของธุรกิจและเพิม่ศกัยภาพของการแข่งขนั ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวข้องกบักระบวนการตัง้แต่
แหล่งของวตัถุดบิต้นน้ํา (Up stream source) จนถงึการสง่มอบสนิคา้และบรกิารปลายน้ํา (Down stream 
customers) ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีจะครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งวตัถุดิบ
กระบวนการสง่เสรมิกจิกรรมทางการตลาดและการผลติ รวมถงึกระบวนการเคลื่อนยา้ยสนิคา้จนถงึมอืลกูคา้หรอื
ผูต้อ้งการสนิคา้โดยมุ่งทีจ่ะลดตน้ทุนรวมและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารอนันํามาซึ่งความสามารถใน
การแข่งขนัที่เหนือกว่าเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเรื่องประสิทธิผลเชิงต้นทุน และ
ผลตอบแทนทางธุรกจิ 

1.1 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในระบบห่วงโซ่อปุทาน 
ระบบหว่งโซ่อุปทานเป็นการพจิารณาภาพรวมของทัง้ระบบซึง่ประกอบดว้ยผูเ้กีย่วขอ้งทีส่าํคญั ดงันี้ 
1) ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบ (Suppliers) หมายถึงผู้ส่งวตัถุดิบให้กบัโรงงานหรอืหน่วยบรกิาร เช่น 

เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังหรือปาล์มซึ่งจําหน่ายผลผลิตให้กับโรงงาน ผู้จําหน่ายเม็ดพลาสติกให้กับ
โรงงานผลติบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

2) โรงงานผูผ้ลิต (Manufacturers) หมายถงึ ผูท้าํหน้าทีใ่นการแปรสภาพวตัถุดบิทีไ่ดร้บัจากผูส้ง่มอบ
ใหม้คีุณค่าสงูขึน้ 

3) ศนูยก์ระจายสินค้า (Distribution centers) หมายถงึ ผูท้าํหน้าทีใ่นการกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติไป
ให้ถึงมอืผู้บรโิภคหรอืลูกค้า โดยศูนย์กระจายสนิค้าหน่ึงอาจมสีนิค้าที่มาจากหลายโรงงานการผลติ เช่นศูนย์
กระจายสนิคา้ของซุปเปอรม์ารเ์กต็มสีนิคา้จากโรงงานทีต่่างกนั เช่น โรงงานผลติน้ํามนัพชื โรงงานผลติยาสระผม 
โรงงานเบเกอรร์ี ่เป็นตน้ 

4) ร้านค้าย่อยและลูกค้าหรือผูบ้ริโภค (Retailers or Customers) คอืจุดปลายสุดของหว่งโซ่อุปทาน
ซึง่เป็นจุดทีส่นิคา้หรอืบรกิารจะถกูใชจ้นหมดมลูคา่โดยไมม่กีารเพิม่คุณค่าใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

โครงขา่ยหว่งโซ่อุปทานของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ระบบแสดงดงัภาพที ่1 



วตัถุดบิตน้น้ํา สนิคา้หรอืบรกิารปลายน้ํา
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ภาพที ่1 โครงขา่ยหว่งโซ่อุปทานของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ระบบ 

 
1.2 กระบวนการในระบบห่วงโซ่อปุทาน 
กระบวนการในการบรหิารกจิการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จะมองภาพรวมทัง้ระบบตัง้แต่

กระบวนการตน้น้ํา (Upstream) จนถงึปลายน้ํา (Downstream) ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละธุรกจิ ธุรกจิผลติสนิคา้
จําหน่ายโดยทัว่ไปประกอบดว้ย การวจิยัและพฒันา การออกแบบผลติภณัฑ ์ การผลติ การตลาดและการจดั
จาํหน่าย และการใหบ้รกิารและการรบัประกนั ดงัน้ี 
 1) การวิจยัและพฒันา (Research and Development) คอื การศกึษา คน้ควา้ และเรยีนรูส้ ิง่หน่ึงสิง่ใด 
(เชน่ผลติภณัฑ ์วธิกีาร กระบวนการ กลุม่คน องคค์วามรู)้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและนํามาใชใ้นการปรบัปรุงหรอื
พฒันาในสิง่ทีม่อียู่ใหด้ขี ึน้ และอาจคน้พบนวตักรรมใหม่ (Innovation) เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ เพิม่
มูลค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์สรา้งความภูมใิจต่อผลติภณัฑข์องตนเองเป็นแบบอย่างใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง
สง่ผลใหห้น่วยงานในองคก์รไดเ้รยีนรูแ้ละนําไปปรบัใชแ้ละยกระดบัคุณภาพขององคก์ร ในการวจิยัและพฒันามี
องคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

1.1) การกาํหนดเป้าหมายของการพฒันาผลติภณัฑ ์(Targets identification)  
1.2) แนวทางของการดาํเนินการ (Ways to targets) 
1.3) บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ (Potential man) 
1.4) เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีจ่าํเป็น (Needed equipment)  
2) การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product or Service design) การออกแบบผลติภณัฑโ์ดยมคีวามตอ้งการ

ของลกูคา้เป็นพืน้ฐานควรคาํนึงถงึหลกัสาํคญัในการออกแบบ ดงัน้ี 
2.1) หน้าทีใ่ชส้อย  
2.2) ความปลอดภยั 
2.3) ความแขง็แรง  
2.4) ความสะดวกสบายในการใช ้ 
2.5) ความสวยงาม  
2.6) ราคาทีเ่หมาะสม  
2.7) การซ่อมแซมงา่ย  
2.8) วสัดุและวธิกีารผลติ 
2.9) การขนสง่  



  
  
 

3) การผลิต (Manufacturing) ในการผลติโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ย 3 สว่นดว้ยกนั คอื  
3.1 ปจัจยัการผลติ (Input)  
3.2 กระบวนการผลติ (Production process)  
3.3 ผลผลติ (Output)  
4) การตลาดและการจดัจาํหน่าย (Marketing and  Distribution) เมื่อกําหนดตําแหน่งทางการตลาด

ของผลติภณัฑแ์ละทราบกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีช่ดัเจนการกําหนดแผนการตลาดและการจดัจําหน่ายทีเ่หมาะสม
จะช่วยใหก้ารเสนอสนิคา้และบรกิารเขา้ถงึ สอดคลอ้งกบัความต้องการและผูซ้ื้อตดัสนิใจซื้อดว้ยความพงึพอใจ 
การดาํเนินกลยุทธท์างการตลาดเพือ่จาํหน่ายสนิคา้ตอ้งคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ 

4.1) ราคาสนิคา้ (Products)  
4.2) ชอ่งทางการจาํหน่าย (Place or Distribution)  
4.3) การสง่เสรมิการขาย (Promotion)  
5) การติดตามและการรบัประกนั (Customer service and Warranty) หวัใจของการทาํงานดา้นการ

ขายสมยัใหม่ คอืการตดิตามผลและการใหบ้รกิารซึ่งเป็นการสรา้งฐานความเชื่อมัน่ ขยายเครอืข่ายลูกค้า และ
เพิม่ยอดจาํหน่าย การตดิตามทีด่จีงึเป็นการสรา้งการขายต่อเน่ือง เน่ืองจากการตดิตามผลเป็นวธิกีารสรา้งความ
เชือ่มัน่และความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้  
 กระบวนการตัง้แต่ต้นน้ําจนถงึปลายน้ําน้ีมคีวามเชื่อมโยงกนัผลจากกระบวนการหน่ึงจะส่งผลกระทบ
อย่างต่อเน่ืองต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่นเมื่อดําเนินการวจิยัและพฒันาและได้ผลการวจิยัคลาดเคลื่อนจะ
สง่ผลกระทบต่อการออกแบบผลติภณัฑท์ีไ่ม่ดหีรอืยากต่อการผลติทาํใหผ้ลติสนิคา้มคุีณภาพตํ่า ไม่ตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้า ศกัยภาพด้านการตลาดและการจดัจําหน่ายจึงลดตํ่าลง รวมถึงอาจพบปญัหาต้นทุนการ
ตดิตามและการรบัประกนัสงู และหากการฝึกอบรมดา้นการตลาดและการจดัจาํหน่ายไม่ดอีาจสง่ผลกระทบต่อผล
ประกอบการในภาพรวม ดงัภาพที ่2 

การออกแบบ

การตดิตามและการรบัประกนั

การผลติ การตลาดและการจดัจาํหน่าย

ยากต่อการผลติ

สนิคา้คุณภาพตํ่า การฝึกอบรมทีไ่ม่เหมาะสม

การออกแบบไม่ดี

คุณภาพตํ่า การเร่งจาํหน่าย,
ปรมิาณการขายน้อย

กจิกรรมตน้น้ํา

การวจิยั
และ
พฒันา

การ
ออกแบบ การผลติ

การตลาด
และการจดั
จําหน่าย

การตดิตามและ
การรบัประกนั

กจิกรรมปลายน้ํา

ห่วงโซ่อุปทานการวจิยัและพฒันา
ผลการวจิยัคลาดเคลื่อน

ผลประกอบการไม่ดี  
ภาพที ่2 หว่งโซ่อุปทานและผลกระทบตัง้แต่ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา 

 
  



1.3 กิจกรรมหลกัและต้นทุนในห่วงโซ่อปุทาน 
สนิคา้หรอืบรกิารทีผ่ลติออกสูต่ลาดจะผ่านกระบวนการตลอดหว่งโซ่อุปทาน คุณภาพสนิคา้และบรกิาร

จึงขึ้นอยู่กบักิจกรรมที่ทุกหน่วยดําเนินการ การบูรณาการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทัง้ระบบให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวงัจึงเป็นสิ่งสําคญั กิจกรรมหลกัที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ประกอบดว้ย 

1) กจิกรรมการจดัหา (Procurement activities)  
2) กจิกรรมการขนสง่ (Transportation activities)  
3) กจิกรรมการผลติ (Production activities)  
4) กจิกรรมการจดัเกบ็ (Storage activities)  
5) กจิกรรมการกระจายสนิคา้ (Distribution activities)  
 
 

2. ต้นทุนทางการตลาด 
 ในการบรหิารธุรกจิทีต่อ้งผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่นําเขา้สูต่ลาดและ
ทําให้สินค้าและบรกิารเป็นที่ยอมรบัของลูกค้านัน้ ต้นทุนในแต่ละช่วงของสนิค้าและบริการแต่ละชนิดย่อม
แตกต่างกนัไปตามวงจรชวีติผลติภณัฑ ์การวางแผนดา้นการตลาดจงึตอ้งคาํนึงถงึตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละช่วง
วงจรชวีติผลติภณัฑแ์ละจดัสรรใหเ้หมาะสม 

2.1 วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์
สภาพตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงทาํใหย้อดขายของผลติภณัฑไ์ม่คงทีก่ารขึน้ลงของยอดขายผลติภณัฑข์ึน้กบั

ลกัษณะและความทนัสมยัของผลติภณัฑ์กลยุทธ์ตลาดและสภาพการแข่งขนัในตลาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพงึพอใจใหผู้้บรโิภคในขณะนัน้มากน้อยเพยีงใด สภาพตลาดทีม่กีารแข่งขนัสูงมี
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีะเป็นปจัจยัสาํคญัทีก่ระตุน้ใหธุ้รกจิพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑท์ีข่ายอยู่ตลอดเวลา
เพือ่ใหผ้ลติภณัฑท์นัสมยัอยูเ่สมอในสายตาผูบ้รโิภค ผลติภณัฑใ์ดทีธุ่รกจิไม่สามารถปรบักลยุทธต์ลาดไดท้นักจ็ะ
มยีอดขายลดตํ่าลงและเลกิขายในทีสุ่ดในทางกรงกนัขา้มผลติภณัฑใ์ดทีไ่ด้รบัการดูแลปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกล
ยุทธ์ตลาดใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพตลาดทีเ่กดิขึน้กจ็ะมยีอดขายสูงขึน้ตราบเท่าทีย่งัไม่มผีลติภณัฑ์
ใดมีคุณภาพดีกว่าหรอืตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้มากกว่าเข้าสู่ตลาด ธุรกิจเรยีกยอดขายของ
ผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปตามระยะเวลาและกลยุทธ์ตลาดวงจรชวีติผลติภณัฑอ์าจจําแนกวงจรชวีติผลติภณัฑ์
ออกไดเ้ป็น 4 ระยะดงัน้ี 

2.1.1 ระยะแนะนําตลาด (Introduction Stage)  
2.1.2 ระยะเจริญเติบโต (Growth Stage)  
2.1.3 ระยะอ่ิมตวั (Maturity Stage)  
2.1.4 ระยะตกตํา่ (Decline Stage)  
จากวงจรชวีติผลติภณัฑท์ัง้ 4 ระยะจะเหน็ไดว้่าผลติภณัฑม์ชีวีติอยู่ในตลาดไดเ้พยีงระยะเวลาหนึ่ง 

เท่านัน้เมื่อกิจการไม่สามารถทํากําไรหรือได้รบัประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วกิจการก็จะเลิกขาย 
ผลิตภัณฑ์และจัดหาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เ ข้ า มา เ สนอขาย ในตลาดแทนที่ ผ ลิตภัณฑ์ เ ดิม  วงจรชีวิต 
ผลติภณัฑแ์สดงไดด้งัภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 วงจรชวีติผลติภณัฑ ์

 
เมื่อผลติภณัฑเ์ขา้สู่ระยะตกตํ่าแต่ยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดผลติภณัฑน์ัน้อาจถูกนํามาพฒันาใหด้ขีึน้ 

หรอืจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่เขา้มาเสนอขายในตลาดแทนที่ผลติภณัฑ์เดมิในระยะแนะนําตลาดอกีครัง้ตามความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค ดงัภาพที ่4 

ยอ
ดข

าย

ช่วงเวลา

Introduction
stage

Growth stage Maturity stage Decline stage

Introduction
stage

Growth stage Maturity stage Decline stage

Introduction
stage

 
ภาพท่ี 4 วงจรชวีติผลติภณัฑเ์มื่อนําเขา้สูต่ลาดอกีครัง้ 

 
2.2 ต้นทุนทางการตลาดกบัวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์
วงจรชวีติผลติภณัฑ์แต่ละระยะ ใหค้วามสําคญักบัต้นทุนทางการตลาดแตกต่างกนัส่งผลใหต้้นทุนที่

เกดิขึน้มลีกัษณะแตกต่างกนัไปดว้ย 
2.2.1 ต้นทุนทางการตลาดระยะแนะนําตลาด เป็นช่วงเวลาทีผ่ลติภณัฑใ์หม่ถูกนําเสนอสูต่ลาดเป็น

ครัง้แรกเพื่อใหผู้้บรโิภคได้รูจ้กัและอยากทดลองบรโิภคจงึเป็นระยะที่ผลติภณัฑ์มตี้นทุนทางการตลาดสูง โดย



ปกตยิอดขายจะค่อยๆ เพิม่สงูขึน้ กจิการอาจไม่มกีําไรเพยีงแต่ขาดทุนน้อยลงจนกว่าจะมยีอดขายมากพอทีจ่ะ
ครอบคลุมตน้ทุนผลติภณัฑไ์ดห้มด 

 
อตัราตน้ทนุทางการตลาดต่อหน่วย = ตน้ทุนทางการตลาด/ปรมิาณสนิคา้ทีจ่าํหน่ายได ้

 
 ตวัอย่างท่ี 1 บรษิัท พรวรรณ จํากดั นําสนิค้าเขา้สู่ตลาดโดยวางแผนงบประมาณในช่วงการแนะนํา
ตลาดระหว่างเดอืน มกราคม – มนีาคม 2554 ไว ้500,000 บาท และคาดว่าจะจําหน่ายได ้20,000 หน่วย เมื่อ
ดาํเนินการตามแผนจรงิพบวา่สามารถจาํหน่ายได ้25,000 หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 ต้นทุนทางการตลาดระยะเจริญเติบโต เป็นระยะทีผ่ลติภณัฑเ์ริม่เป็นทีย่อมรบัของตลาดและมี
ยอดขายเพิม่สูงขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในขณะทีต่้นทุนทางการตลาดยงัคงเกดิขึน้ในอตัราคงที่หรอืในอตัราที่ลดลง 
อตัราตน้ทนุทางการตลาดต่อหน่วยจงึลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั และกจิการเกดิกาํไรจากการขายผลติภณัฑ ์ 
 ตวัอย่างท่ี 2 จากตวัอยา่งที ่1 ในระหว่างเดอืน เมษายน – ตุลาคม 2554 บรษิทั พรวรรณ จาํกดั ยงัคง
ดําเนินแผนการตลาดเช่นเดมิโดยมงีบประมาณในช่วงการแนะนําตลาด 1,000,000 บาท จากผลการดําเนินงาน
พบวา่กจิการสามารถจาํหน่ายสนิคา้ได ้200,000 หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3 ต้นทุนทางการตลาดระยะอ่ิมตวั เป็นระยะที่ผลติภณัฑ์ยงัคงมยีอดขายเพิม่สูงขึ้นจากระยะ

เจรญิเตบิโตแต่อตัราการเพิม่เริม่ลดลงจนเมื่อยอดขายสงูสดุแลว้กจ็ะค่อยๆ มยีอดยายลดตํ่าลงเช่นเดยีวกบักําไร
ที่ได้จากการขายผลติภณัฑ์ก็ค่อยๆ ลดตํ่าลง ในระยะน้ีต้นทุนทางการตลาดมจีํานวนลดลงโดยเป็นเพยีงการ
ดาํเนินการเพือ่ยงัคงใหผ้ลติภณัฑอ์ยูใ่นตลาดเทา่นัน้ 
 ตัวอย่างท่ี 3 จากตัวอย่างที่ 1 – 2 ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 – เมษายน 2555 บรษิัท 
พรวรรณ จํากดั ดําเนินแผนการตลาดโดยลดการประชาสมัพนัธ์ลงในเหลอืเพยีง 400,000 บาท จากผลการ
ดาํเนินงานพบวา่กจิการสามารถจาํหน่ายสนิคา้ได ้80,000 หน่วย 
 



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 ต้นทุนทางการตลาดระยะตกตํา่ เป็นระยะทีย่อดขายของผลติภณัฑล์ดตํ่าลงอย่างรวดเรว็จน
อาจทําใหก้จิการไม่ได้รบักําไรจากการผลติภณัฑ์นัน้ๆ เลยและต้องตดัสนิใจเลกิขายไปในที่สุด ในระยะน้ีหาก
กจิการเหน็ว่าควรเลกิจําหน่ายผลติภณัฑอ์าจไม่มกีารดําเนินการทางการตลาดและปล่อยใหส้นิคา้ออกจากตลาด
ไปในทีส่ดุ 
 ตวัอย่างท่ี 4 บรษิัท จารจร จํากดั นําผลติภณัฑใ์หม่เข้าสู่ตลาด มรีาคาจําหน่ายหน่วยละ 100 บาท 
จากการดําเนินการพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2 ปี โดยมีต้นทุนทางการตลาดรวม 
16,150,000 บาท จาํหน่ายไดท้ัง้สิน้ 665,000 หน่วย มยีอดขายทัง้สิน้ 66,500,000 บาท ดงัน้ี 

เดอืน 

ปีที ่1 ปีที ่2 
ตน้ทุนทาง 
การตลาด 

(บาท) 

ปรมิาณ 
ขาย 

(หน่วย) 

ยอดขาย 
(บาท) 

อตัราตน้ทนุ
ทางการตลาด
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ตน้ทุนทาง 
การตลาด 

(บาท) 

ปรมิาณ 
ขาย 

(หน่วย) 

ยอดขาย 
(บาท) 

อตัรา
ตน้ทุนทาง
การตลาด
ต่อหน่วย 
(บาท) 

มกราคม 2,000,000  1,000  100,000  2,000.00  500,000  51,000  5,100,000  9.80  
กุมภาพนัธ ์ 1,500,000  1,000  100,000  1,500.00  500,000  51,000  5,100,000  9.80  
มนีาคม 1,750,000  3,000  300,000  583.33  200,000  50,000  5,000,000  4.00  
เมษายน 1,750,000  5,000  500,000  350.00  200,000  49,000  4,900,000  4.08  
พฤษภาคม 1,500,000  20,000  2,000,000  75.00  200,000  47,000  4,700,000  4.26  
มถุินายน 1,500,000  25,000  2,500,000  60.00  200,000  40,000  4,000,000  5.00  
กรกฎาคม 1,000,000  35,000  3,500,000  28.57  200,000  20,000  2,000,000  10.00  
สงิหาคม 750,000  41,000  4,100,000  18.29  150,000  10,000  1,000,000  15.00  
กนัยายน 600,000  43,000  4,300,000  13.95  100,000  8,000  800,000  12.50  
ตุลาคม 550,000  50,000  5,000,000  11.00  0 7,500  750,000  n/a 
พฤศจกิายน 500,000  52,000  5,200,000  9.62  0 2,000  200,000  n/a 
ธนัวาคม 500,000  53,000  5,300,000  9.43  0 500  50,000  n/a 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องยอดขายและตน้ทุนทางการตลาดในวงจรผลติภณัฑ ์
 

3. ต้นทุนคณุภาพ 
การจดัการยุคใหม่ใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพทัง้องคก์ร โดยเฉพาะ "ตน้ทุนคุณภาพ"

เน่ืองจากต้นทุนทีม่คีุณภาพหมายถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการกําหนด การทําใหเ้กดิ และการควบคุมคุณภาพ
รวมไปถึงการประเมนิและการจดัการขอ้มูลป้อนกลบัของความสอดคล้องในขอ้กําหนดทางดา้นคุณภาพ ความ
น่าเชื่อถอืได้ และความปลอดภยันอกจากนัน้ยงัรวมไปถงึต้นทุนความเสยีหายที่เกดิจากความไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดทางคุณภาพทัง้ทีเ่กดิภายในองคก์รและทีเ่กดิกบัลกูคา้  

3.1 ประเภทของต้นทุนคณุภาพ 
ตน้ทุนคุณภาพแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนคุณภาพทางตรงและตน้ทุนคุณภาพทางออ้ม ดงัน้ี 
3.1.1 ต้นทุนคณุภาพทางตรง (Direct quality costs) เป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการภายใน

ของกจิการโดยตรง 3 ดา้น  
1) ต้นทุนด้านการป้องกนั (Prevention cost) ตน้ทุนทีเ่กดิจากกจิกรรมทีอ่อกแบบมาเพื่อป้องกนั

ความบกพรอ่งของผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยตอ้งการทีจ่ะใหเ้กดิตน้ทุนน้อยทีสุ่ด ตน้ทุนดา้นการป้องกนัทีเ่กดิขึน้
บอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1) การวางแผนคุณภาพ  
1.2) การทบทวนผลติภณัฑใ์หม ่ 



  
  
 

1.3) การวางแผนกระบวนการ  
1.4) การควบคุมกระบวนการ  
1.5) การตรวจประเมนิคุณภาพ  
1.6) การประเมนิคุณภาพผูส้ง่มอบ  
1.7) การฝึกอบรม  

2) ต้นทุนด้านการตรวจสอบประเมินผล (Appraisal cost) ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดั การประเมนิ
หรือการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกําหนดของ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ตน้ทุนดา้นการตรวจสอบและประเมนิผลทีเ่กดิขึน้บ่อย ไดแ้ก่ 

2.1) การตรวจสอบและการทดสอบ  
2.2) การตรวจและทดสอบระหวา่งกระบวนการ  
2.3) การตรวจและทดสอบขัน้สดุทา้ย  
2.4) การทบทวนเอกสาร  
2.5) การตรวจประเมนิผลติภณัฑ ์ 
2.6) การดแูลความถกูตอ้งของเครือ่งมอืวดัและทดสอบ 
2.7) วสัดุและบรกิารทีใ่ชใ้นการตรวจและทดสอบ 
2.8) การประเมนิสนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

3) ต้นทุนด้านความเสียหาย (Failure cost) เป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการทีผ่ลติภณัฑห์รอืบรกิารไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดหรอืไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้โดยสามารถแบ่งประเภทของตน้ทุนความ
บกพรอ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1) ต้นทุนด้านความเสียหายภายใน (Internal failure cost) เป็นต้นทุนทีส่ะทอ้นถงึความไม่มี
ประสทิธภิาพหรอืความบกพร่องทีต่รวจพบก่อนทีจ่ะมกีารสง่มอบออกไป ตน้ทุนความบกพร่องภายในทีเ่กดิขึน้
บอ่ย ไดแ้ก่ 

3.1.1) ของเสยี (Spoilage)  
3.1.2) งานทาํซํ้า (Rework)  
3.1.3) การวเิคราะหค์วามเสยีหาย (Failure analysis)  
3.1.4) ของเสยีและงานทาํซํ้าจากผูส้ง่มอบ (Supplier)  
3.1.5) การตรวจสอบเพือ่คดัแยก  
3.1.6) การตรวจสอบซ้ํา การทดสอบซํ้า 
3.1.7) การเปลีย่นแปลงกระบวนการ 
3.1.8) การออกแบบใหม ่ 
3.1.9) การทาํลายผลติภณัฑท์ีห่มดอายุแลว้ 
3.1.10) การทาํซํ้าของกระบวนการสนบัสนุนภายใน 
3.1.11) การลดระดบัคุณภาพ (Downgrading)  
3.1.12) ความแปรปรวนของคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์
3.1.13) การหยุดของเครื่องจกัรที่ไม่ได้วางแผนไว้ เป็นความสูญเสยีจากความสามารถของ

เครือ่งจกัรทีเ่กดิการเสยีหายขึน้ 
3.1.14) ความแปรปรวนของคุณลกัษณะกระบวนการ  
3.1.15) กจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิคุณคา่  



3.2) ต้นทุนด้านความเสียหายภายนอก (External failure cost) เป็นตน้ทุนทีเ่กดิจากความไม่มี
ประสทิธภิาพซึ่งตรวจพบภายหลงัจากที่ผลติภณัฑ์ถูกส่งมอบไปยงัลูกคา้แลว้ ต้นทุนความบกพร่องภายนอกที่
เกดิขึน้บอ่ย ไดแ้ก่ 

3.2.1) คา่ใชจ้า่ยจากการรบัประกนั 
3.2.2) การจดัการขอ้รอ้งเรยีน  
3.2.3) การสง่คนืสนิคา้  
3.2.4) ความผดิพลาดทีเ่กดิกบัลกูคา้  
3.2.5) การสญูเสยีลกูคา้รายใหมจ่ากสาเหตุคุณภาพ 

ตวัอย่างท่ี 5 บรษิทั นาฟาน่า จาํกดั จดัทําแผนดําเนินการเพื่อลดต้นทุนสนิคา้โดยดําเนินการทัง้ระบบ 
3 ดา้น ไดแ้ก่ การป้องกนั การตรวจสอบประเมนิผล ความเสยีหายทัง้ภายภายใน และภายนอกหลงัดําเนินการ
แลว้ 7 เดอืนพบวา่ระดบัความเสยีหายของผลติภณัฑล์ดลงโดยเกดิคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ขึน้ดงัน้ี 

 

เดอืน
ที ่

ตน้ทุนความ
เสยีหายของ
ผลติภณัฑ ์

 
 

ตน้ทุนทีจ่่ายเพือ่ลดความเสยีหาย 
ตน้ทุนการป้องกนัและตรวจสอบ ตน้ทุนความเสยีหาย 

ตน้ทุน
รวม 

ตน้ทุน
การ

ป้องกนั 

ตน้ทุนการ
ตรวจสอบ
และทดสอบ 

รวม 
ตน้ทุนความ
เสยีหาย
ภายใน 

ตน้ทุนความ
เสยีหาย
ภายนอก 

รวม 

1 35,000 1,500  1,200  2,700   40,000  11,000  51,000  53,700  
2 30,000 2,000  2,900  4,900  29,000  10,000  39,000  43,900  
3 25,000 2,500  3,300  5,800  20,000  10,000  30,000  35,800  
4 20,000 5,000  5,000  10,000  9,000  9,000  18,000  28,000  
5 15,000 7,500  7,300  14,800   7,800  7,500  16,400  31,200  
6 10,000 8,500  9,600  18,100  6,600  7,000  16,000  34,100  
7 5,000 14,000  12,700  26,700  5,500  6,500  15,500  42,200  

 
ความสมัพนัธข์องกราฟตน้ทุนการป้องกนัและตรวจสอบ กบัตน้ทนุความเสยีหายแสดงดงัภาพที ่6 
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ภาพที ่6 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องตน้ทุนคุณภาพทางตรง 

 
3.1.2 ต้นทุนคณุภาพทางอ้อม (Indirect quality costs) ตน้ทุนคุณภาพทางออ้มน้ีวดัค่าเป็นตวัเงนิ

ไดย้ากแต่กม็ผีลต่อค่าใชจ้า่ยรวม ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ดา้น 
1) ความเสยีหายทีเ่กดิกบัลกูคา้  
2) ความไมพ่อใจในผลติภณัฑ ์ 
3) การเสยีชือ่เสยีง  
ตัวอย่างท่ี 6 จากตัวอย่างที่ 5 เมื่อพจิารณาต้นทุนทางอ้อมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวพบว่าต้นทุน

ทางอ้อมทัง้ความเสยีหายที่เกิดกบัลูกค้า ความไม่พอใจในผลติภณัฑ์ และการเสยีชื่อเสยีงประเมนิเป็นความ
เสยีหายไดด้งัน้ี 
  



 

เดอืน 
ที ่

ตน้ทุนความ 
บกพรอ่งของ 
ผลติภณัฑ ์

ตน้ทุนทางตรง 
ตน้ทุน 
ทางออ้ม 

ตน้ทุน 
รวม 

ตน้ทุนการป้อง 
กนัและตรวจสอบ 

ตน้ทุนความ 
เสยีหาย 

รวม 

1 35,000 2,700  51,000  53,700  64,000  117,700  
2 30,000 4,900  39,000  43,900  55,000  98,900  
3 25,000 5,800  30,000  35,800  35,000  70,800  
4 20,000 10,000  18,000  28,000  22,000  50,000  
5 15,000 14,800  16,400  31,200  20,500  51,700  
6 10,000 18,100  16,000  34,100  19,000  53,100  
7 5,000 26,700  15,500  42,200  18,500  60,700  

 
ความสมัพนัธ์ของกราฟต้นทุนความเสยีหายทางตรงและตน้ทุนความเสยีหายทางออ้มพรอ้มทัง้ต้นทุน

รวมแสดงดงัภาพที ่7 

 -   

 20,000 

 40,000 

 60,000 

 80,000 

 100,000 

 120,000 

 140,000 

1 2 3 4 5 6 7

ตน้
ทุน

 (บ
าท

)

ความบกพร่องของผลติภณัฑ์
ตน้ทุนรวม (บาท)
ตน้ทุนทางตรงรวม (บาท)
ตน้ทุนทางออ้มรวม(บาท)

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

 
ภาพที ่6 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องตน้ทุนคุณภาพทางตรงและทางออ้ม 

 
 
  



  
  
 

3.2 ประโยชน์ของต้นทุนคณุภาพ 
1) การคดิคน้ตน้ทนุคุณภาพทาํใหผู้บ้รหิารและพนกังานเขา้ใจตรงกนั 
2) การคดิคน้ตน้ทนุคุณภาพช่วยใหเ้หน็จุดทีจ่ะลดคา่ใชจ้า่ย 
3) การคดิตน้ทนุคุณภาพชว่ยลดปญัหาความไมพ่อใจของลกูคา้และปญัหาทีอ่าจกระทบยอดขาย 
4) การคดิตน้ทนุทาํใหไ้ดข้อ้มลูคุณภาพซึง่เป็นทีย่อมรบัมากกวา่ 
5) การคดิตน้ทนุชว่ยใหเ้กดิการประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจลงทุนปรบัปรงุคุณภาพ 
6) การคดิตน้ทนุทาํใหเ้กดิการพฒันาการวดัผลงานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 
7) การคดิต้นทุนทําใหเ้กดิการปรบัปรุงผลตอบแทนการลงทุนและการขายใหสู้งขึน้ขณะทีส่ามารถลด

คา่ใชจ้า่ยใหต้ํ่าลง 
 

4. ลกัษณะการบริหารจดัการ 
 
 การบรหิารจดัการในปจัจุบนัเป็นลกัษณะของการบรหิารงานตามวตัถุประสงค์ ซึ่งเป็นการบรหิารงาน
อยา่งเป็นระบบประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่การวางแผน การปฏบิตั ิการตรวจสอบ และการดาํเนินการ 
 4.1 การวางแผน (Planning) 
 การวางแผนนัน้ เป็นกระบวนการในการตอบคําถามว่ากิจการจะไปในทศิทางใดและอย่างไรซึ่งต้อง
เขา้ใจสภาพปจัจุบนัของธุรกจิ เพือ่นํามากําหนดทศิทางและวธิกีารทีต่อ้งทาํเพือ่ใหไ้ปถงึเป้าหมายทีก่าํหนด โดย 
  1.1.1 วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัของธุรกจิ (The Business analysis)  
  1.1.2 กาํหนดอนาคตทีต่อ้งการ (The Future positioning) 

1) จุดมุง่หมายสงูสดุ (Purpose)  
2) วสิยัทศัน์ (Vision)  
3) พนัธกจิ (Mission) (ตอ้งสอดคลอ้งกบัคา่นิยมหลกั หรอืวฒันธรรมหลกัขององคก์ร) 
4) เป้าหมาย (Goals)  
5) วตัถุประสงค ์(Objectives)  

 ตวัอย่างท่ี 7 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นกําหนดอนาคตที่ต้องการโดยมวีสิยัทศัน์ 
คา่นิยมหลกั วฒันธรรมหลกั และพนัธกจิ ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตด้าน
วศิวกรรมศาสตรช์ัน้นําของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง เป็นสตปิญัญาใหส้งัคมในการแกไ้ขปญัหา และ
พฒันาไดอ้ย่างสมดุลและยัง่ยนื เป็นหน่วยงานทีม่กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ บุคลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ี
และมคีวามสขุ 

ค่านิยมหลกั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะผลิตวิศวกรและผลงานที่มี
คุณภาพสงู เพือ่ประโยชน์ของสงัคม 

วฒันธรรมหลกั บุคลากรของคณะวศิวกรรมศาสตรจ์ะทํางานเป็นทมีอย่างมคีวามสุขดว้ยความ
สาํนึกในหน้าที ่และประโยชน์ของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

พนัธกิจ การผลติบณัฑติทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ี่มคีุณภาพ ประกอบด้วย วทิยา จรยิา และ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้และวชิาชพีวศิวกรรม การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และ
การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และของ
ประเทศโดยรวม 

เป้าหมาย ประกอบดว้ย 



1. การผลติบณัฑติดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีม่คีุณภาพอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ 
2. การผลติงานวจิยัดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีม่คีุณภาพอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ 
3. การบรกิารวชิาการทีแ่กป้ญัหาของชุมชนและพฒันาไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
4. การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีบุ่คลากรมสีว่นรว่ม 

 
ตวัอย่างท่ี 8 วสิยัทศัน์ดา้นการศกึษาของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัแหง่หน่ึงเป็นดงัน้ี 
Vision 

เป็นผูนํ้าดา้นวทิยาการจดัการระดบัอาเซยีน  
Mission  

-ผลติบณัฑติสาขาบรหิารธุรกจิ บญัช ีและเศรษฐศาสตรท์ีม่คีุณภาพในระดบัสากล 
-ผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพ สามารถสรา้งองคค์วามรูท้ีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกจิ 
-ใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยมุง่เน้นการสง่เสรมิการใชน้วตักรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพแก่องคก์รทัง้
ภาครฐัและเอกชน 
-ทาํนุบาํรุงและสบืสานศลิปวฒันธรรมอนัดทีัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
-มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล  

Goal  
-บณัฑติมคีุณลกัษณะพงึประสงค ์และตรงตามความตอ้งการของตลาดงาน ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาต ิในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบันานาชาตไิด ้
-เป็นแหล่งสรา้งและพฒันาความรู ้ดา้นบรหิารธุรกจิ และเศรษฐศาสตร ์
-เป็นหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการใหบ้รกิารองคค์วามรูแ้ก่ชุมชน 
-เป็นหน่วยงานทีม่กีารบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบั  

Culture  
การทาํงานเป็นทมี การช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั ความมน้ํีาใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  

Value  
READY TO GROW 
R = Relevancy : รูท้นัโลก ปรบัตวัทนัโลก ตรงกบัสงัคม 
E = Efficiency : มุง่เน้นประสทิธภิาพ 
A = Accountability : รบัผดิชอบต่อผลงาน ต่อสงัคม 
D = Democracy : มคีวามเป็นประชาธปิไตย การมสีว่นรว่ม โปรง่ใส 
Y = Yield : มผีลงาน มุง่เน้นผลงาน 
T = Trust : ความไวเ้น้ือเชือ่ใจซึง่กนัและกนั 
O = Obligation : ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
G = Growth : พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
R = Realistic : ความเป็นปจัจุบนั 
O = Ownership : ความเป็นเจา้ของรว่มกนั 
W = Well being : ความอยูด่มีสีขุของบุคลากร  

 
ท่านคิดว่าเป็นวิสยัทศัน์ท่ีดีหรือไม่ 

 



  
  
 

  1.1.3 กําหนดวธิกีารและกลยุทธท์ีเ่หมาะสม (The Method and Strategy setting) กลยุทธ์
จาํแนกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate strategy) สามารถรบัรู้ได้สามารถแยกได้เป็น 4 
แนวทางตามลกัษณะของการดาํเนินธุรกจิ 

1.1) กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategies) 
1.2) กลยุทธค์งตวั (Stability strategies)  
1.3) กลยุทธห์ดตวั (Retrenchment strategies)  
1.4) กลยุทธแ์บบผสมผสาน (Combination strategies)  

2) กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business strategy) หมายถงึ แนวทางหรอืกลยุทธ์ทีใ่ชใ้นการ
บรรลุแผนทศิทางรวมซึง่เป็นกลยทุธท์ีอ่งคก์รใชใ้นการแขง่ขนัในแต่ละอุตสาหกรรม แยกพจิารณาได ้3 แนวทาง 

2.1) กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost leadership strategies)  
2.2) กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Differentiation strategies)  
2.3) กลยทุธก์ารมุง่เน้นลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus strategy)  

3) กลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operation strategy) หมายถงึแนวนโยบายตามสายการแบ่ง
งาน 

1.2 การนําแผนไปปฏิบติั (Doing) 
ปจัจยัสําคญัต่อความสาํเรจ็คอืการตดิต่อสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกบัทศิทางทีอ่งค์การกําลงัจะมุ่งไป

และใช้ทรพัยากรในการบรหิารที่เหมาะสมกบัแผนที่ได้จดัทําไว้โดยอาศยัความรู ้ความสามารถ ทกัษะความ
ชาํนาญ ตลอดจนประสบการณ์ของนักบรหิารระดบัสงูในการทาํใหแ้ผนปรากฏผลเป็นรปูธรรม ซึง่ปญัหาทีค่าดไม่
ถงึมกัเป็นอุปสรรคสาํคญัทีท่าํใหก้ารดาํเนินการตามแผนเป็นไปอยา่งลา่ชา้กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ดงัน้ี 

1.2.1 ปญัหาเกีย่วกบับคุลากร  
1.2.2 ปญัหาเกีย่วกบังบประมาณ  
1.3 การตรวจสอบ (Checking)  
เป็นกจิกรรมทีม่ขี ึน้เป็นระยะเพื่อประเมนิผลว่ามกีารปฏบิตังิานตามแผนหรอืมปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่าง

การปฏบิตังิานหรอืไมโ่ดยปกตจิะแสดงในรปูของรายงานตามความรบัผดิชอบ (ทัง้น้ีไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นบท
ที ่12) 

1.4 การดาํเนินการ (Action) 
 เป็นการประเมนิผลขัน้สุดทา้ยเพือ่วดัความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการในภาพรวมและแนวทางในการ
ปรบัปรงุพฒันาแผนงานเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัแิละผลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเน่ือง  
 กระบวนการบรหิารจดัการองคก์รแสดงดงัภาพที ่7 



การวางแผน

การนําไปปฏบิตัิ

การตรวจสอบ

การกาํหนดอนาคตที่
ตอ้งการ 

การกาํหนดวธิกีารและ
กลยุทธท์ีเ่หมาะสม 

การดาํเนินการ

สภาวะแวดลอ้มภายนอก
โอกาส

อุปสรรค

จุดแขง็ 

จุดอ่อน

วเิคราะหส์ภาวะการ
แขง่ขนัของธุรกจิ

การประเมนิผลการ
ดาํเนินงานของธุรกจิ

จุดมุง่หมายสงูสดุ 

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ 

เป้าหมาย

วตัถุประสงค์

คา่นยิมหลกั 

วฒันธรรมหลกั 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร 

กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 

กลยุทธ์ระดบัปฏบิตักิาร 

การวเิคราะหส์ภาพ
ปจัจุบนัของธุรกจิ 

แนวทางในการพฒันา

  
ภาพที ่7 กระบวนการในการบรหิารจดัการองคก์ร 

 
5. ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานเป็นการประเมินผลตามแผนงานที่จดัทําขึ้น ซึ่งโดยทัว่ไปจะกําหนด
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ (Key Performance Indicator: KPIs) โดยทัว่ไปจะมจุีดเน้นของการดาํเนินการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความประหยดั (Economy)  
2) ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency)  
3) ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness)  
5.1 ตวัช้ีวดัผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ตวัชีว้ดัผลงานตามแนวทางการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์จะประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 
1) ตวัชีว้ดัปจัจยันําเขา้ (Input indicators)  
2) ตวัชีว้ดัผลผลติ (Output indicators) 
3) ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์(Outcome indicators)  
4) ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ (Efficiency indicators)  
5) ตวัชีว้ดัความคุม้ค่า (Cost-Effectiveness)  
6) ตวัชีว้ดัปรมิาณงาน (Workload indicators)  
7) ตวัชีว้ดัสารสนเทศเชงิอธบิาย (Explanatory information) 
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเป็นระบบที่สามารถผลิตข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์และทันต่อเวลาการใช้งาน 
กระบวนการวดัผลการปฏบิตังิานในปจัจุบนัไดร้บัการพฒันาใหส้อดรบักบับรบิททางบรหิารมากขึน้ โดยเปลีย่น
มาใชแ้นวทางในการวดัผลการปฏบิตังิานในเชงิกลยุทธ์ (Strategic performance approach) ทีเ่น้นการวดัผลการ
ปฏบิตังิานแบบองค ์

 



  
  
 

 5.2 การพฒันาตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
โดยทัว่ไปการพฒันาตวัชี้วดัความสําเรจ็มกัใช้รายงานขอ้มูลที่จดัเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อกําหนด

เกณฑ์วดัความสําเร็จ ดงันัน้การจดัทําตัวชี้วดัความสําเร็จนอกจากถูกใช้เป็นเครื่องมือบรหิารทรพัยากรที่
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจแล้วยงัถูกใช้สื่อสารกลยุทธ์ระดบัองค์กรเพื่อให้ทุกคนได้รบัทราบถึงเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ (Corporate goals and Objectives) ก่อนเริม่จดัทําตวัชี้วดัความสาํเรจ็ตอ้งศกึษา
ความสาํคญัของตวัชีว้ดั โดยเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององคก์รตอ้งเชื่อมโยงกบักลยุทธท์ีส่นับสนุนใหอ้งคก์ร
เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Competitive advantage) ซึง่ปจัจยัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดค้รอบคลุม
ถงึประเดน็ต่างๆ เช่น การเพิม่ผลติภาพ การพฒันาทกัษะแรงงาน การลดปจัจยัความเสีย่ง การใหบ้รกิารและ
ความสามารถหลกัขององคก์ร (Core competencies) ทีย่ากต่อการลอกเลยีนแบบ (Hard-to-Duplicate) สาํหรบั
การกําหนดตวัชีว้ดัเพือ่รายงานผลสามารถจาํแนกไดเ้ป็น  

1) ดชันีชีว้ดัความสาํเรจ็ (Key performance indicator)  
2) รายงานตามสายงาน (Functional report)  
3) รายงานพเิศษ (Exception report)  
4) รายงานผลประจาํวนั (Routine reporting)  
 

6. การวดัผลเชิงดลุยภาพ 
 การวดัผลเชงิดุลยภาพ (Balanced  Scorecard: BSC) เป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีท่าํหน้าทีเ่ปลีย่นพนัธกจิ 
(Mission) และกลยุทธ ์ (Strategy) เป็นชุดของการวดัผลการปฏบิตังิานทีม่สีว่นช่วยกําหนดกรอบของระบบการ
วดัและการบรหิารกลยุทธ์ทีค่รอบคลุมประเดน็ครบถ้วน ตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดัจะทําหน้าทีว่ดัผลการปฏบิตังิาน
ขององคก์ารทีค่รอบคลุมดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.1 มมุมองในการวดัผลเชิงดลุยภาพ (Balanced scorecard perspective) 
การวดัผลเชงิดุลยภาพประกอบไปดว้ยมุมมอง 4 ดา้นของการวดัผล คอื มุมมองดา้นการเงนิ มุมมอง

ดา้นลกูคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโตดงัน้ี 
6.1.1 มมุมองทางด้านการเงิน (Financial perspective)  
6.1.2 มมุมองทางด้านลกูค้า (Customer perspective)  
6.1.3 มมุมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal businessprocess perspective)  
6.1.4 มมุมองทางด้านการเรียนรูแ้ละการเติบโต (Learning and Growth perspective)  

 ในการวดัผลทัง้ 4 มุมมองจะครอบคลุมการวดัศกัยภาพขององค์กรทัง้อดตี ปจัจุบนั และอนาคต โดย
การวดัดา้นการเงนิเป็นการวดัความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้แลว้ (Looking back) การวดัผลดา้นลกูคา้และประสทิธภิาพ
การบรหิารงานภายในเป็นการวดัความสําเรจ็ในปจัจุบนั (Present) ส่วนการวดัด้านลูกค้าเป็นมุมมองจาก
ภายนอกเขา้มาภายในองคก์ร (Looking from outside in) และการวดัดา้นประสทิธภิาพการบรหิารงานภายใน
เป็นการวดัจากภายในออกไปภายนอก (Looking from inside out) สว่นการวดัดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโตเป็น
การวดัความสาํเรจ็ในอนาคต (Looking ahead) ความสมัพนัธข์องความสมดุลของมุมมองทัง้ 4 มติแิสดงดงัภาพ
ที ่8 



มุมมองดา้นการเงนิ

Objectives KPIs Target Strategy

เพื่อบรรลุผลสาํเรจ็ดา้นการเงนิ องคก์ร
ควรมผีลการดาํเนินงานอย่างไรใน
สายตาผูถ้อืหุน้

มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต

Objectives KPIs Target Strategy

เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ ทาํอย่างไรองคก์รจงึ
จะมคีวามสามารถทจีะเปลีย่นแปลงและ
พฒันา

มุมมองดา้นลกูคา้

Objectives KPIs Target Strategy

เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ องคก์รควรจะ
ตอบสนองลกูคา้อย่างไร

มุมมองดา้นการบรหิารงานภายใน

Objectives KPIs Target Strategy

เพื่อตอบสนองต่อผูถ้อืหุน้ลกูคา้ 
กระบวนการบรหิารอะไรทีเ่ป็นเลศิวสิยัทศัน์

และกลยทุธ์

 
ภาพที ่8 ความสมดุลของมุมมองทัง้ 4 มุมมอง 

 
 6.2 กระบวนการในการสรา้งการวดัผลเชิงดลุยภาพ 
 การวดัผลเชงิดุลยภาพเป็นการเชื่อมโยงวสิยัทศัน์ และกลยุทธ์ขององค์กรสู่การวดัผลอย่างเป็นระบบ 
ขัน้ตอนในการสรา้งการวดัผลดุลยภาพจงึประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงัน้ี 

6.2.1 การวเิคราะหธ์ุรกจิทัง้ภายในและภายนอกเพือ่ใหท้ราบถงึสถานะพืน้ฐานขององคก์ร  
 6.2.2 กาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) และกลยทุธ ์(Strategy) ขององคก์ร  
 6.2.3 การกาํหนดมุมมองทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ในการดาํเนินกจิการ 

6.2.4 การจดัทาํแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) ดงัภาพที ่9 
 

มุมมองดา้นการเงนิ ความสามารถในการทาํกาํไร

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

คุณภาพสนิคา้และบรกิาร ตน้ทุนการผลติ

คุณภาพการผลติ

ระบบการจดัการ ประสทิธภิาพการผลติ

การวจิยัพฒันาดา้นกระบวนการ

มุมมองดา้นลกูคา้

มุมมองดา้น
กระบวนการ
ภายใน

มุมมองดา้นการ
เรยีนรูแ้ละเตบิโต  

ภาพที ่9 ตวัอยา่งการจดัทาํแผนทีก่ลยุทธ ์
 

  



  
  
 

6.2.5 การสรา้งความชดัเจนในแนวทางกลยุทธ ์ 
6.2.6 การกําหนดตัวชี้วดัและเป้าหมายสําหรบัแต่ละมุมมอง โดยต้องพิจารณาความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคใ์นแต่ละมุมมอง ทัง้น้ีการกําหนดตวัชีว้ดัทีด่ ี(Characteristics of a Good key performance 
indicators) ควรจะประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงันี้ 

1) ตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งสอดคลอ้งกบั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
2) ตวัชีว้ดัทีด่คีวรแสดงถงึสิง่ทีม่คีวามสาํคญัเทา่นัน้  
3) ตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งเป็นเหตุ (Leading indicators) ของผลสาํเรจ็ (Lagging indicators) ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 
4) ตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งประกอบดว้ยมติหิรอืมุมมองทีห่ลากหลาย 
5) ตวัชีว้ดัทีส่รา้งขึน้จะตอ้งมบุีคคลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทกุตวัชีว้ดัอยา่งชดัเจน 
6) ตวัชี้วดัทีส่รา้งขึ้นมาควรเป็นตวัชี้วดัทีอ่งค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของ

ตวัชีว้ดัทัง้หมด  
7) ตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งสามารถวดัไดแ้ละเป็นทีเ่ขา้ใจของบคุคลทัว่ไป  
8) ตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งชว่ยใหผู้บ้รหิารและบุคลากรสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไดด้ ี
9) ตวัชีว้ดัทีด่จีะตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในองคก์ร  

6.2.7 การจดัทําแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เมื่อกําหนดตวัชี้วดัและรายละเอยีดต่างๆ ได้อย่าง
ชดัเจนแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นจะถูกนําไปใช้สําหรบัการจัดทําแผนปฏิบตัิการ และกําหนดเป็นงบประมาณทัง้
งบประมาณดาํเนินการ และงบประมาณการเงนิ (ทัง้น้ีไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นบทที ่11) 
 
 ตวัอย่างท่ี 9 โรงแรม สราญรมย ์เป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัภูเกต็ และใหบ้รกิารมาแลว้กว่า 10 ปี ใน
ปจัจุบนัมโีรงแรงซึ่งเป็นคู่แข่งขนัใหม่เกดิขึน้จํานวนมาก แมโ้รงแรมฯ จะตัง้อยู่บนทําเลทีด่แีต่การบรหิารจดัการ
และการบรกิารยงัมขีอ้ผดิพลาดและขอ้รอ้งเรยีน โดยมผีลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) ณ รอบปีน้ีรอ้ยละ 8 ซึ่ง
เป็นผลตอบแทนทีล่ดลงมาหลายปีต่อเน่ือง โรงแรมฯ จงึตดัสนิใจนําระบบวดัผลเชงิดุลยภาพมาใชเ้พือ่กําหนดกล
ยุทธ์ และรายละเอยีดการบรหิารจดัการโดยตัง้เป้าหมายว่าจะเพิม่ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เป็นรอ้ยละ 15 ในปี
ถดัไป 
 ผู้บรหิารได้ดําเนินการประชุมร่วมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและจดัทําแผนที่กลยุทธ์ทัง้ 4 มุมมอง ได้ดงั
ภาพที ่10 
  



 

มุมมองดา้นการเงนิ
เพิม่ ROA เป็น 15%

กลยุทธก์ารเตบิโต การเพิม่ผลผลติ

การเจาะตลาดลกูคา้เดมิ การพฒันาตลาดใหม่ การลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย การบรหิารสนิทรพัย์

มุมมองดา้นลกูคา้

สนิคา้/บรกิารทีม่คีุณภาพ การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์การสรา้งความจงรกัภกัดี

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน

มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต

สรา้งชอ่งทางการสื่อสารกบัลกูคา้ เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานและการบรกิาร การจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการบรหิารงานภายในและการตลาด

เพิม่ทกัษะพนกังานสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงาน

 
ภาพที ่10 ตวัอยา่งแผนทีก่ลยุทธข์องธุรกจิโรงแรม 

 
 เมื่อจดัทําแผนที่กลยุทธ์แล้วในขัน้ต่อมานําวตัถุประสงค์ในแต่ละมุมมองมากําหนดตวัชี้วดั เป้าหมาย
และกลยทุธก์ารดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกนัโดยอาศยัความรว่มมอืจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
 
มมุมองการวดัและ

วตัถปุระสงค ์
ตวัช้ีวดั (KPIs) ค่าปัจจบุนั 

(Baseline) 
เป้าหมาย 
(Target) 

กลยทุธก์ารดาํเนินการ 

มมุมองด้านการเงิน 
การเตบิโตของกาํไร ROA = กาํไร/สนิทรพัย ์ 8% 15%  
การเจาะตลาดลกูคา้เดมิ อตัราการเตบิโตของรายได้

ลกูคา้เดมิ 
10% 20% การเจาะตลาด 

การพฒันาตลาดใหม ่ จาํนวนลูกคา้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ ปีละ 1,000 
ราย 

ปีละ 1,500 
ราย 

การสรา้งพนัธมติรการคา้ 

การลดตน้ทุน/คา่ใชจ้่าย ตน้ทนุ/ลกูคา้/วนั 400 บาท 350 บาท การจดัการตน้ทุน 
การบรหิารสนิทรพัย ์ อตัราการใชห้อ้งพกั 60% 80% การบรหิารหอ้งพกั 
มมุมองด้านลกูค้า 
การสรา้งความ
จงรกัภกัด ี

อตัราการกลบัมาใชบ้รกิาร 60% 80% การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์
(CRM) 

สนิคา้/บรกิารทีม่ ี
คณุภาพ 

อตัราการรอ้งเรยีนของลกูคา้ 2% น้อยกวา่ 
0.1% 

การพฒันาระบบบรกิาร 

การสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบัลกูคา้ 

ความพงึพอใจของลกูคา้ 80% มากกว่า 
95% 

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์
(CRM) 

 
  



  
  
 

 
มมุมองการวดัและ

วตัถปุระสงค ์
ตวัช้ีวดั (KPIs) ค่าปัจจบุนั 

(Baseline) 
เป้าหมาย 
(Target) 

กลยทุธก์ารดาํเนินการ 

มมุมองด้านการบริหารงานภายใน 
การสรา้งช่องทางการ
สือ่สารกบัลกูคา้ 

รอ้ยละของลกูคา้ผา่นชอ่ง
ทางการสือ่สารใหม ่

5% ของ
ลกูคา้
ทัง้หมด 

10% ของ
ลกูคา้
ทัง้หมด 

การบรหิารระบบ E-
Commerce 

ประสทิธภิาพการ
บรหิารงานและการ
บรกิาร 

เวลาในการลงทะเบยีนเขา้พกั 
(Check-in) 

5 นาทต่ีอ
ลกูคา้ 1 ราย 

น้อยกวา่ 2
นาทต่ีอ
ลกูคา้ 1 
ราย 

ระบบบรหิารสว่นหน้า 
(Front office management) 

การจดัซือ้ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

รอ้ยละค่าใชจ่้ายการจดัซือ้วสัดุ
สิน้เปลอืงต่อยอดขาย 

0.5% น้อยกวา่ 
0.3% 

การบรหิารการจดัซือ้ และโซ่
อุปทาน (SCM) 

มมุมองด้านการเรียนรู้และเติบโต 
เพิม่ทกัษะพนกังาน ชัว่โมงการฝึกอบรม 3 วนั/คน/ปี 5วนั/คน/ปี การเพิม่สมรรถนะ และ

ตารางการพฒันาบคุลากร  
ผลการทาํงานทีด่ ี รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการ

ประเมนิในระดบัดขีึน้ไป 
60% 80% การสรา้งวฒันธรรมและ

บรรยากาศการทาํงาน 
การใชเ้ทคโนโลยใีนงาน รอ้ยละของระบบ IT ในการ

บรหิารงานภายใน 
0% (ยงั
ไม่ไดท้าํ) 

เสรจ็ 80% การพฒันาระบบสารสนเทศ 

รอ้ยละความสาํเรจ็ในการนํา
ระบบ IT มาใชเ้ป็นชอ่งทาง
การตลาด 

เสรจ็ 5% 100% 

 
6.3 ข้อพิจารณาการใช้การวดัผลเชิงดลุยภาพ 
6.3.1 ประโยชน์ทีอ่งคก์รจะไดร้บัจากการใชก้ารวดัผลเชงิดุลยภาพ ประกอบดว้ย 
1) ชว่ยใหม้องเหน็วสิยัทศัน์ขององคก์รไดช้ดัเจน 
2) ชว่ยใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์รดขีึน้ 
3) ได้ร ับการความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ทําให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้

สอดคลอ้งกนัตามแผน 
4) ใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดแนวทางการทาํงานทัว่ทัง้องคก์ร 
5) ชว่ยใหม้กีารจดัแบง่งบประมาณและทรพัยากรต่างๆ สาํหรบัแต่ละกจิกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6) เป็นการรวมแผนกลยุทธข์องทุกหน่วยงานเขา้มาไวด้ว้ยกนั ดว้ยแผนธุรกจิขององคก์ร ทาํใหแ้ผนกล

ยุทธท์ัง้หมดมคีวามสอดคลอ้งกนั 
7) สามารถวดัผลไดท้ัง้ลกัษณะเป็นทมีและตวับุคคล 
8) ทาํใหท้ัง้องคก์ารมุ่งเน้น และใหค้วามสาํคญัต่อกลยุทธข์ององคก์ร โดยตอ้งใหเ้จา้หน้าทีท่ ัว่ทัง้องคก์ร

ใหค้วามสาํคญักบักลยทุธข์ององคก์รมากขึน้ และเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีช่ว่ยในการนํากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ
9) ช่วยในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และวฒันธรรมขององค์กรโดยอาศัยการกําหนดตัวชี้วดัและ

เป้าหมายเป็นเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของพนกังาน 



10) ทําใหพ้นักงานเกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจว่างานแต่ละอย่างมทีีม่าทีไ่ปอกีทัง้ผลของงานตนเองจะส่งผล
ต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้ื่นและขององคก์รอยา่งไร 

 
6.3.2 อุปสรรคสาํคญัทีท่าํใหก้ลยุทธไ์มส่ามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้ประกอบดว้ย 
1) วสิยัทศัน์และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นขาดการสื่อสารและการถ่ายทอดไปยงัผู้บรหิารระดบัต่างๆ และ

พนกังาน 
2) ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ และพนักงานขาดแรงจงูใจทีจ่ะปฏบิตัติามกลยุทธ ์
3) ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รมกัไมค่อ่ยใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญักบักลยุทธม์ากนัก 

  
6.3.3 ขอ้ควรระวงัและขอ้คดิในการใชก้ารวดัผลเชงิดุลยภาพในองคก์ร 
1) ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ที ่
2) ทุกคนภายในองคก์ารตอ้งมสี่วนรบัรูแ้ละใหก้ารสนับสนุนในการนําระบบการประเมนิไปใช ้เน่ืองจาก

การนําการวดัผลเชงิดุลยภาพไปใชต้อ้งเกีย่วขอ้งกบัทุกคนในองคก์ร 
3) การเริม่นําระบบการวดัผลเชงิดุลยภาพมาใชภ้ายในองค์การต้องระวงัว่าเมื่อทําแลว้ควรจะรบีทําให้

เหน็ผลในระดบัหน่ึงโดยเรว็ เพราะจะสง่ผลต่อขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน 
4) ตอ้งระวงัอยา่ใหร้ะบบการวดัผลเชงิดุลยภาพกลายเป็นเครือ่งมอืในการจบัผดิเจา้หน้าที ่จะเป็นการใช้

การวดัผลเชงิดุลยภาพอยา่งผดิวตัถุประสงค ์
5) ต้องระวงัไม่ให้การจดัทําระบบการวดัผลเชงิดุลยภาพเป็นเพยีงแค่โครงการที่มกีําหนดระยะเวลา  

ทัง้น้ีเพราะการวดัผลเชงิดุลยภาพเป็นสิง่ทีต่อ้งทําอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาไม่มกีารสิน้สุด ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น
ตลอดเวลาเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป 

6) ตอ้งระวงัไม่ใหก้ารจดัทาํตวัชีว้ดัและเป้าหมายมคีวามงา่ยหรอืยากเกนิไป 
7) ในการนําเครื่องมอืหรอืสิง่ใหม่ๆ มาใช้ภายในองค์กร อาจจะต้องพบการต่อต้านจากผู้บรหิารหรอื

เจา้หน้าทีบ่างกลุม่ 
8) ไม่ควรจะเรง่รบีนําระบบการวดัผลเชงิดุลยภาพไปผกูกบัระบบการจ่ายค่าตอบแทนขององคก์รตัง้แต่

การเริม่พฒันาการวดัผลเชงิดุลยภาพไดใ้หม่ๆ  ควรตอ้งรอใหร้ะบบทัง้หมดน่ิงก่อน 
9) บางครัง้ผูบ้รหิารชอบทีจ่ะกําหนดค่าน้ําหนักความสาํคญัในการกําหนดวตัถุประสงคห์รอืตวัชีว้ดั เพื่อ

เป็นการจดัลําดบัความสําคญัของปจัจยัแต่ละตวั แต่ต้องระลกึไว้เสมอว่าค่าน้ําหนักความสําคญัน้ีเป็นเพยีงแค่
เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสือ่สารใหท้กุคนเหน็ความสาํคญัของปจัจยัแต่ละตวัเทา่นัน้   

10) ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการทาํการวดัผลเชงิดุลยภาพทุกคนตอ้งระลกึว่าสิง่ทีก่ําลงัทาํเป็นเพยีง
สมมตฐิานเทา่นัน้ ทกุสิง่สามารถเปลีย่นแปลงและแกไ้ขไดต้ลอดเวลา 
 


