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12480155 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทั�วไป 
คาํสาํคญั : ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก / วธีิ Balanced Scorecard 
        อนนัต์ สู่เสรีดาํรง : ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมือง  
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อาจารยที์�ปรึกษา : อาจารยสิ์ริชยั ดีเลิศ. 115 หนา้. 
 

บทคดัยอ่ 
การวจิยันี@  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาศึกษาปัจจยัที�มีต่อประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลีก และประเมินประ-    

สิทธิผลธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การศึกษาครั@ งนี@  ไดใ้ชข้นาดตวัอยา่ง
จาํนวน 420 ราย แบ่งเป็น ตาํบลหวัหิน 276 ราย และตาํบลหนองแก 144 ราย โดยทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบมี
ระบบ 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโต และดา้นกระบวนการภายใน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยใชส้ถิติคา่ร้อยละ ความถี� คา่เฉลี�ย และคา่ความเบี�ยงเบน
มาตรฐาน เพื�ออธิบายขอ้มูลเบื@องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐาน เพื�อหาความสมัพนัธ์ของตวั

แปร ดว้ยวธีิ Chi-Square Test และ Spearman Correlation 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในภาพรวมของธุรกิจคา้ปลีก ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั@งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถาน
ที�ตั@งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุกปัจจยัลว้นมีความสมัพนัธ์กนั โดยระดบัการศึกษา จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�ม
ก่อตั@ง และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัซึ�งอยูใ่นระดบัตํ�า และพบวา่ อาย ุ และอายุ
การทาํงานมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซึ�งอยูใ่นระดบัตํ�าเช่นกนั 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 งานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาจาก อาจารย ์สิริชยั ดีเลิศ 
ซึ' งเป็นอาจารยที์'ปรึกษา ที'คอยให้คาํปรึกษาแนะนาํและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็น
อยา่งดี ตลอดระยะเวลาที'ทาํงานวิจยัฉบบันี  และขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดาวลอย 
กาญจนมณีเสถียร และผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสพชัย พสุนนท์ ที'สละเวลาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในครั งนี  ซึ' งทุกท่านไดใ้ห้แนวคิด คาํแนะนาํทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาใน
ระหวา่งการทาํงานวจิยั  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยป์ระพล เปรมทองสุข ที'ไดใ้ห้ความกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการให้
คาํปรึกษาแนะนาํ เพื'อเสนอแนวคิดและให้คาํแนะนาํที'เป็นประโยชน์ ทาํให้งานวิจยันี มีความ
สมบูรณ์มากยิ'งขึน  
 ขอขอบคุณเพื'อนๆและน้องๆ ที'ช่วยตอบแบบสอบถามจนสามารถทาํงานวิจัยฉบับนี
สามารถสาํเร็จได ้และขอบคุณ เพื'อนๆ ที'คอยใหค้าํปรึกษา ใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือในการ 
ทาํวจิยัในครั งนี ใหส้าํเร็จตามที'ตังใจไว ้
 สุดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที'คอยเป็นกาํลังใจ ให้คาํปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาในการทาํวจิยัครั งนี  
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บทที� 1 
 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ธุรกิจคา้ปลีก เป็นธุรกิจที�อยูคู่ก่บัคนไทยมาชา้นาน มีความใกลชิ้ดกบัวถีิชีวติของคน
ไทย แต่เมื�อระยะเวลาเปลี�ยนแปลงไป รูปแบบการคา้กไ็ดมี้การพฒันาไปใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ทอ้งถิ�น การขยายตวัของเมือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ  

ธุรกิจคา้ปลีกมีววิฒันาการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งคอ่นขา้งน่าสนใจ สมยัก่อนจะมีร้านขาย
ของชาํ หรือที�เรียกวา่ “โชห่วย” กระจายอยูท่ ั�วไป เพราะเป็นร้านเล็ก ๆ จึงสามารถกระจายอยูไ่ดทุ้ก
ชุมชน ต่อมากเ็ริ�ม เกิดร้านใหญ่ขึ5นเป็น “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ซึ� งไดเ้ปรียบร้านของชาํเล็ก ๆ ตรงที�มี
ของหลากหลายมากกวา่ และมีอาหารสด รวมถึงผกั ผลไม ้ซึ� งแต่ก่อนก็เป็นธุรกิจแบบครอบครัว คือ 
ยงัไมมี่ “แบรนด”์ และไมมี่สาขา จนกระทั�งต่อมา เริ�มมีธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่จากเมืองผูดี้ เขา้มา
เปิดในเมืองไทยที�เรียกกนัวา่ “ซุปเปอร์สโตร์” (ไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์กุล 2549 : 193 - 194) 

อยา่งไรกต็าม ไมว่า่จะเป็นธุรกิจคา้ปลีกประเภทใด ๆ ต่างหลีกเลี�ยงไมไ่ดก้บัการแขง่ขนั
ในตลาดเสรี ดงันั5นจึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ธุรกิจตอ้งพฒันาไปพร้อม ๆ กบัตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป 
เพื�อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนพฤจิกายน 2551 ชะลอตวัลงชดัเจน ภาวะการคา้ (เบื5อง-  
ตน้) ในเดือนตุลาคม หดตวัต่อเนื�องทั5งการคา้ส่งและคา้ปลีกที�ร้อยละ 0.1 และร้อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อนตาม ลาํดบั ปริมาณการคา้ปลีกโดยรวมลดลง เมื�อเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน 
สะทอ้นความตอ้งการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคที�ลดลง โดยกลุ่มสินคา้ที�มียอดขายลดลงที�สาํคญั 
ไดแ้ก่ เครื�องเพชรพลอย อาหาร เครื�องดื�มและยาสูบ และวสัดุก่อสร้าง ทั5งนี5  ยอดขายสรรพสินคา้
ยงัคงขยายตวัจากการส่งเสริมการขายที�มีอยา่งต่อเนื�อง (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2551 : 13) 
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ตารางที� 1 ดชันีปริมาณคา้ปลีก ณ ราคาปี 2545 
 

2550 
2550 2551 

ครึ� งปี
แรก 

ครึ� งปี
หลงั 

ครึ� งปี
แรก 

ไตรมาส 
3 

ส.ค. ก.ย.. ต.ค..p 

ดชันี 151.0 145.3 156.7 159.0 156.0 160.1 152.8 154.6 
% YoY 2.2 -1.5 5.9 9.4 3.3 4.7 -0.6 -2.5 

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2551        
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ท. : 2551), 13. 

 จะเห็นไดว้า่การคา้ปลีก เป็นธุรกิจหนึ�งที�มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมวา่เป็นไปในทิศทางใด กล่าวคือ ภาวะเศรษฐ-  
กิจไทย ณ ปัจจุบนั ยงัคงชะลอตวัอยูใ่นภาพรวม เนื�องจากสถานการณ์ทางการเมือง การปิดสนาม 
บินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รวมถึงวกิฤตเศรษฐกิจโลกที�ทุกประเทศชะลอตวัอยูเ่ช่นกนั 
 เขตเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�สาํคญั ซึ� งมีทัIงชาวไทยและชาวต่างประ-   
เทศที�จบัจา่ยใชส้อยจากการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  ธุรกิจคา้ปลีกจึงเป็นแหล่งรายไดห้นึ�งของเทศบาล
เมืองหวัหิน ที�มีผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกจาํนวนมากเรียงรายตลอดถนน ทัIงธุรกิจดัIงเดิม และธุรกิจ
ใหม ่จึงถือวา่เป็นรายไดส่้วนหนึ�งของประเทศ 

เทศบาลเมืองหวัหินตัIงอยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ติดกบัทะเลอ่าวไทย พืIนที�มีลกัษณะเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ ทิศตะวนัตกเป็นภูเขา พืIนที�ลาดเอียงลงสู่
ทะเลอ่าวไทย มีพืIนที�รวม 86.36 ตารางกิโลเมตรหรือ 53,975 ไร่ มีถนนเพชรเกษม (ทางหลวง
หมายเลข 4) ตดัผา่นจากทิศเหนือจรดทิศใตย้าวประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 230 กิโลเมตร ลกัษณะพืIนที�เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณ ร้อย
ละ 3 และมีชุมชนที�กระจดักระจายไมห่นาแน่นห่างไกลออกไป พืIนที�ส่วนใหญ่เป็นพืIนที�เกษตร-      
กรรม พืIนที�วา่งและพืIนที�เขตทหาร การขยายตวัของเมืองมีลกัษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชร
เกษม มีสถานที�ทอ่งเที�ยวหลายแห่ง มีโรงแรม บา้นพกั ร้านอาหารและสถานประกอบการที�เกี�ยวกบั
การทอ่งเที�ยวจาํนวนมาก ในปีหนึ�งๆ จึงมีนกัทอ่งเที�ยวเขา้มาเที�ยวจาํนวนประมาณ 1.9 ลา้นคน 
ก่อใหเ้กิดเม็ดเงินสะพดัในทอ้งถิ�นปีละกวา่ 8,000 ลา้นบาท เทศบาลเมืองหวัหิน เป็นที�ตัIงของเขต
พระราชฐาน คือ วงัไกลกงัวล ซึ� งปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถประทบัอยู ่ เทศบาลเมืองหวัหินเป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรม 
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การสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที� 13 (พ.ศ. 2539) และเป็นเขตพืIนที�ที�ใชม้าตรการคุม้ครองสิ�งแวด-      
ลอ้มตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2547 

เขตปกครองของเทศบาลเมืองหวัหินครอบคลุมพืIนที� 2 ตาํบล คือ ตาํบลหวัหิน และ
ตาํบลหนองแก โดยมีทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลเมืองชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ทิศใต ้จรด
อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทิศตะวนัออก จรดทะเลอ่าวไทย และทิศตะวนัตก จรด
ตาํบลทบัใตแ้ละตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน 

เพื�อใหท้ราบผลการดาํเนินงานในภาพรวมของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ผูว้จิยัใชก้ารประเมินประสิทธิผลองคก์ร โดยอาศยัหลกัการ Balanced Scorecard ซึ� งใชป้ระเมินผล
องคก์รทัIงสี�มุมมอง ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโต และดา้นกระบวนการภายใน โดยใหค่้านํIาหนกัทัIงสี�มุมมองเทา่ ๆ กนั ผลลพัธ์ที�ไดจึ้งสะ-       
ทอ้นออกมาอยา่งถูกตอ้งชดัเจนในมุมมองดา้นต่าง ๆ ที�ธุรกิจเป็นอยู ่ ทาํใหท้ราบวา่ธุรกิจควรปรับ 
ปรุงในดา้นใด เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเป็นการสร้างความมั�นใจใหก้บัธุรกิจวา่ 
สามารถดาํเนินสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ โดยไมเ่บี�ยงเบนไปในทิศทางอื�น 

จากเหตุผลที�สาํคญัดงักล่าวของธุรกิจคา้ปลีก เศรษฐกิจเมืองหวัหิน ประกอบกบัการใช้
วธีิประเมินประสิทธิผล Balanced Scorecard จึงเป็นที�มาในการศึกษาวจิยัครัI งนีI  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีต่อประสิทธิผลต่อธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงั-    

หวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. เพื�อประเมินประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน  จงัหวดัประจวบ-  

คีรีขนัธ์ โดยอาศยัหลกัการ Balanced Scorecard  

3. เพื�อศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

4. เพื�อหาแนวทางในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประ-    

จวบคีรีขนัธ์ ไดต่้อไป 
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สมมติฐานของการศึกษา 

ลกัษณะของขอ้มูลทั�วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุาร
ทาํงาน จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตัIงมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที�ตัIงธุรกิจ และการเติบโตทาง
ธุรกิจ มีผลต่อประสิทธิผลในมุมมองทัIง 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุม 
มองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และมุมมองดา้นกระบวนการภายในของธุรกิจคา้ปลีก ใน
เขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวจิยัครัI งนีI  มุง่ศึกษาธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบ-  
คีรีขนัธ์ ซึ� งเป็นการขายปลีก ยกเวน้ยานยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์ รวมทัIงการซ่อมแซมของใชส่้วน
บุคคลและของใชใ้นครัวเรือน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2551 : 1-22) 
 

ประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเขา้ใจในสภาพทั�วไปของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

2. ทราบถึงประสิทธิผลตามหลกัการ Balanced Scorecard ของธุรกิจคา้ปลีก ในเขต

เทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. ทราบถึงปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิผลการคา้ปลีก เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ

คา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดต่้อไป 

4. ทราบถึงความตอ้งการในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีกในดา้นต่าง ๆ 
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นิยามศัพท์ 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การกระทาํใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ ที�มี

ความมุง่หมายจะไดรั้บผลอะไรสักอยา่งใหเ้กิดขึIน ครบถว้นทัIงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้

พลงังานนอ้ยเพียงใด (Gibson and Others 1988 : 812, อา้งถึงใน สมใจ ลกัษณะ 2547 : 5-6) 

2. ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง ผลรวมขององคก์ารโดยอาศยัเกณฑข์องความมี

ประสิทธิผลขององคก์ารวา่ประกอบดว้ยตวับ่งชีI  5 ตวั คือ (Gibson and Others 1988 : 36-39, อา้งถึง

ใน สมใจ ลกัษณะ 2547 : 5-6) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 การผลิต (Production) องคก์ารที�มีประสิทธิผล ถา้องคก์ารสามารถ
ดาํเนินการผลิตใหไ้ดผ้ลผลิต ทัIงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดต้รงกบัความตอ้งการขององคก์าร 
กกกกกกกกกกกกกกก2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) องคก์ารที�มีประสิทธิผล ถา้อตัราส่วนระ-     
หวา่งปัจจยัทรัพยากร (Inputs) ที�ใชก้บัผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลกัษณะที�ใชปั้จจยั
ทรัพยากรไดคุ้ม้คา่ 
กกกกกกกกกกกกกกก2.3  ความพอใจ (Satisfaction) องคก์ารที�มีประสิทธิผล ถา้ผลการดาํเนิน 
งานขององคก์ารนาํมาซึ�งความสาํเร็จ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของสมาชิกใน
องคก์าร 
กกกกกกกกกกกกกกก2.4 การปรับเปลี�ยน (Adaptiveness) องคก์ารที�มีประสิทธิผล ถา้องคก์ารมี
กลไกที�สามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานได ้ สอดคลอ้งกบัสถานกาณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป ทัIงภายใน
องคก์าร และภายนอกองคก์าร 
กกกกกกกกกกกกกกก2.5 การพฒันา (Development) องคก์ารที�มีประสิทธิผล ถา้องคก์ารสา-        
มารถเพิ�มพนูศกัยภาพ (Potential) และวสิัยสามารถ (Capacity) ขององคก์ารใหเ้จริญ กา้วหนา้ตาม
การเปลี�ยน แปลงของสภาพแวดลอ้ม 

3. การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมส่วนหนึ�งในอีกหลาย ๆ ส่วนของการตลาดที�ไปสัมผสั
โดยตรงกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิา 
การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มและการคา้ปลีก 2547 : 38) 

4. ประเภทร้านคา้ปลีก หมายถึง การแบ่งประเภทของร้านคา้ปลีกตามลกัษณะสินคา้ที�
ขาย (Product Assortment) มี 4 ประเภทใหญ ่ๆ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ร้านคา้ปลีกที�ขายสินคา้ทั�วไปหลาย ๆ อยา่ง (General Merchandises) 
จะมีสินคา้มากมายหลายชนิด ซึ� งสามารถแบง่ออกใหเ้ห็นชดัเจน ไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีกแบบทั�วไป 
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(General Stores) ร้านสรรพสินคา้ (Department Stores) ร้านขายปลีกประเภทของชาํ (Dry Goods 
Stores) ร้านคา้ปลีกแบบสรรพาหารหรือซุปเปอร์มาเกต็ (Supermarket) เป็นตน้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ร้านคา้ปลีกที�ขายสินคา้ประเภทเดียว (Single-Line Store) ร้านคา้ปลีกที�
ขายสินคา้ประเภทเดียว เช่น ร้านเสืIอผา้ กจ็ะมีเสืIอผา้ชายและหญิง เสืIอผา้เด็ก โดยแยกตามขนาด 
ตามแบบ เป็นตน้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ร้านคา้ปลีกสินคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) ร้านคา้ปลีกที�ขาย
สินคา้จาํนวนจาํกดั ขายเฉพาะสินคา้ที�มีลกัษณะพิเศษ เช่น ร้านชุดชัIนในสตรี ร้านขายเนืIอหมูเนืIอไก่ 
หรือร้านที�เป็นคลงัสินคา้ของผูผ้ลิตโดยเฉพาะ มกัจะเป็นสินคา้แบรนเนมดงั ๆ สินคา้นาํสมยั เป็น
ตน้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ร้านคา้ปลีกแบบสหกรณ์ผูบ้ริโภค (Co-Operative Store) ร้าน คา้ปลีกที�
ผูบ้ริโภมีส่วนเป็นเจา้ของโดยการซืIอหุน้ ซึ� งเทา่กบัเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีวตัถุประสงคที์�จะจดัหา
สินคา้สาํหรับขายใหส้มาชิกในราคาที�ถูกกวา่ทอ้งตลาด โดยเอากาํไรเพียง พอคุม้กบัการดาํ เนินงาน 
เมื�อมีกาํไรเหลือในแต่ละปี กจ็ะแบง่คืนใหก้บัสมาชิกที�ใชบ้ริการซืIอสินคา้จากสหกรณ์ตามสัดส่วน
ในการซืIอ 
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บทที� 2 
 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
การวจิยัเรื�อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมือง

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ยวธีิ Balanced Scorecard” ในครั2 งนี2 มุง่ศึกษา ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลีก โดยใชห้ลกัการของ Balanced Scorecard ซึ� งเป็นการประเมินผลองคก์ร
ทั2งสี�มุมมอง ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และ
ดา้นกระบวนการภายใน โดยใหค่้านํ2าหนกัทั2งสี�มุมมองเทา่ ๆ กนั ดงันั2น จึงจาํเป็นที�จะตอ้ง
ทาํการศึกษา และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องธุรกิจคา้ปลีก ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงหลกัการ
กระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ปลีก และในเรื�องทฤษฎีและหลกัการของ Balanced Scorecard 
โดยทั2งหมดเป็นกรอบการศึกษาวจิยัครั2 งนี2  สามารถสรุปแนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้ง ไดด้งันี2  

1. แนวคิดเกี�ยวกบัการคา้ปลีก 

2. แนวคิดเกี�ยวกบั Balanced Scorecard 

3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัการค้าปลกี 

การคา้ปลีกเป็นธุรกิจที�มีพลงัขบัเคลื�อน มีกิจกรรมที�เปลี�ยนแปลง และปรับปรุงอยูเ่สมอ 
เป็นธุรกิจที�ใหท้ั2งโอกาส และความเสี�ยง การคา้ปลีกเป็นธุรกิจที�เฉพาะเจาะจงชดัเจน ทั2งในแง่ของ
ประเภทธุรกิจ ลูกคา้ สินคา้ หรือบริการ หรือการเสนอแนวคิดของกิจการใหผู้บ้ริโภคยอมรับ 

1.1 ความหมายของการคา้ปลีก 

การคา้ปลีก (Retailing) หมายถึง การขายสินคา้ใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate 
Customer) ซึ� งซื2อไปเพื�อบริโภคของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว 
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ร้านคา้ปลีก (Retail Store) หมายถึง สถาบนัทางการตลาด ที"ทาํหนา้ที"เป็นหน่วยกระจาย
สินคา้จากผูผ้ลิต พอ่คา้ส่ง ไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Customer) ที"มิไดซื้:อไปเพื"อจาํหน่าย
ต่อเพื"อหากาํไร 

พอ่คา้ปลีก (Retailer) หมายถึง พอ่คา้คนกลาง ซึ" งทาํหนา้ที"ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย พอ่คา้ปลีกอาจจะซื:อสินคา้จากผูผ้ลิต จากพอ่คา้ส่ง หรือจากคนกลางประเภทอื"น ๆ ก็ได ้แต่
การขายเป็นการขายใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ย 

1.2  ภาวะเศรษฐกิจกบัธุรกิจคา้ปลีก  
ผูป้ระกอบการคา้ปลีก จึงตอ้งพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจที"มีผลกระทบต่อธุรกิจของตน 

ดงันี:  
1.2.1 ภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโต (Growth) เป็นช่วงที"ประชาชนมีรายได้

เพิ"มขึ:น และมีแนวโนม้ที"จะใชจ่้ายเพิ"มขึ:น มีผลให้กิจการคา้ปลีกมียอดขายและผลกาํไรสูงขึ:น 

ผูบ้ริหารจะใชว้ธีิเปรียบเทียบยอดขายกิจการกบัคูแ่ขง่ และเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีที"

ผา่นมา ช่วงเวลาการขยายตวัทางเศรษฐกิจเช่นนี:  กิจการคา้ปลีกมกัทาํการขยายกิจการ เพิ"มผลิตภณัฑ์

ใหม้ากขึ:น เพื"อรองรับความตอ้งการที"เพิ"มขึ:นของผูบ้ริโภค 

1.2.2 ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ในช่วงที"ดชันีราคาสินคา้อุปโภคบริโภคมี

ราคาเพิ"มสูงขึ:น ทาํใหเ้งินที"มีอยูใ่นมือของประชาชนซื:อสินคา้และบริการไดน้อ้ยลง มีผลกระทบกบั

กิจการคา้ปลีก คือ เมื"อตน้ทุนของสินคา้สูงขึ:นเรื"อย ๆ กิจการคา้ปลีกอาจไมส่ามารถปรับราคาสินคา้

ใหสู้งขึ:นเรื"อย ๆ ตามตน้ทุนของสินคา้ที"ซื:อมา ทาํใหกิ้จการตอ้งลดกาํไรใหน้อ้ยลง เพื"อจูงใจให้

ผูบ้ริโภคหนัมาซื:อสินคา้ที"ร้านของตน 

1.2.3 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกตํ"า (Recession and Depression) เป็น
ช่วงที"ประชาชนจาํนวนมากตกงาน ทาํใหไ้ม่มีรายได ้ ไมมี่อาํนาจซื:อ และตอ้งใชจ่้ายอยา่งประหยดั 
กิจการคา้ปลีกตอ้งวางแผนปรับตวัเองตามวงจรธุรกิจ ตอ้งมีการทบทวนเรื"องคา่ใชจ่้าย เช่น ลด
เงินเดือน ลดจาํนวนพนกังาน ปรับลดปริมาณ สต๊อกสินคา้ใหเ้หลือเทา่ที"จาํเป็น ลดประเภทสินคา้ลง 
ทาํใหกิ้จการเล็กลง เพื"อใหมี้ค่าใชจ่้ายนอ้ยพอที"จะเลี:ยงตวัเองได ้
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1.3 ทฤษฎีวงลอ้การคา้ปลีก (Wheel of Retailing)  
กล่าวถึง การเปลี"ยนแปลงกิจการคา้ปลีก ซึ" งแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงัภาพที" 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที" 1 วงลอ้การคา้ปลีก 

ที"มา : ดาํรงศกัดิ]  ชยัสนิท และ วนีสั อศัวสิทธิถาวร, การบริหารการคา้ปลีก (กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพว์งัอกัษร, 2544), 10. 

1.3.1 ช่วงเขา้ตลาดใหม่ (Entry Phase) กิจการคา้ปลีกใหม่ ๆ สามารถเขา้สู่

ตลาดไดด้ว้ยกลยทุธ์การนาํเสนอราคาตํ"า เพื"อดึงลูกคา้ที"ไวต่อราคา ซึ" งเป็นกลุ่มที"จะไม่มีความภกัดี

ต่อตรายี"ห้อของร้านคา้ปลีก โดยมีบริการนอ้ย แต่ใชอุ้ปกรณ์เครื"องมือที"ทนัสมยั โดยมีสินคา้นอ้ย

ประเภท แต่มีทาํเลที"ตั:งดี สะดวกต่อลูกคา้ที"มาใชบ้ริการ 

1.3.2 ช่วงเจริญเติบโตขึ:น (Trading Up) หลงัจากผา่นช่วงของการเขา้ตลาด

ใหมแ่ลว้ กิจการคา้ปลีกจะผา่นเขา้สู่ระยะเวลาที"เจริญเติบโตขึ:น มียอดขายเพิ"มขึ:น กิจการคา้ปลีกจะ

ระดบับริการสูงกวา่ 
มีสินคา้หลากหลาย 
อุปกรณ์เครื"องมือดี 
กาํไรสูงขึ:น 

ราคาตํ"า 
บริการจาํกดั 
สินคา้นอ้ยประเภท 
อุปกรณ์เครื"องมือทนัสมยั 

ราคาสูงกวา่ 
บริการหรูหราทนัสมยั 
กาํไรลดลง 

เจริญเติบ 
โตเตม็ที" 

เขา้ตลาด
ใหม่ 

เจริญเติบ
โตขึ:น 
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ทาํการปรับปรุงพฒันาภาพพจน์ของา้นคา้ใหดี้ขึ:น มีสินคา้หลากหลายประเภทมากขึ:น มีการนาํ

สินคา้ใหม ่ๆ เขา้มาดึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที"เป็นตลาดใหม ่ๆ ทาํใหมี้ลูกคา้เพิ"มขึ:น 

1.3.3 ยคุที"กิจการเจริญเติบโตเตม็ที" (Maturity Phase) กิจการทาํธุรกิจคา้

ปลีกตามแบบอยา่งประเพณีของกิจการคา้ปลีกอื"น ๆ ไมว่า่จะเป็นสิ"งอาํนวยควมสะดวก การคดัเลือก

สินคา้บริการ การปรับปรุงสถานที"ตั:ง 

วงลอ้ของกิจการคา้ปลีกนี:  อธิบายถึงธุรกิจคา้ปลีกที"ประสบความสาํเร็จ จนเจริญเติบโต
เตม็ที"แลว้ ช่วงเวลานี:ผา่นมาไดจ้ากการทาํงานหนกัของผูบ้ริหารระดบัสูงของกิจการ ความรอบคอบ 
แต่ความเก่าแก่ ระบบบริหารแบบเดิม ๆ ที"เคยไดม้า กมี็ผลทาํใหกิ้จการถูกธุรกิจคา้ปลีกรุ่นใหม่
โจมตีเอาได ้

ทฤษฎีนี:อธิบายใหเ้ห็นไดช้ดัในธุรกิจคา้ปลีกบางประเภท โดยเฉพาะร้านขายของชาํที"
ขายอาหาร ของกิน ของใชท้ั"วไป แต่ยงัไมไ่ดก้บักิจการคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง (Specialty Store) ดงัจะ
เห็นไดจ้ากร้านขายของชาํรุ่นเก่า ในประเทศที"มียอดขายลดลงจนเลิกกิจการไปแลว้จาํนวนมาก ใน  
ขณะที"ร้านคา้ปลีกรุ่นใหมที่"ทนัสมยั (Modern Trade) เช่น ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็ก ๆ กลบัผดุขึ:น
มากมายทุกหนทุกแห่ง แต่ถา้ดูที"ร้านขายทอง ร้านซ่อมจกัรยานยนต ์ร้านขายอะไหล่ ฯลฯ ซึ" งยงัเป็น
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่งกลบัยงัคงสภาพร้านเหมือนเดิมอยูไ่ด ้

1.4  ลกัษณะของร้านคา้ปลีก 
การขายปลีกนั:นไมจ่าํกดัอยู ่ ที"การขายในร้านเท่านั:น เพราะการขายปลีกเป็นการนาํ

สินคา้และบริการมาเสนอให้กบัผูบ้ริโภค ในเวลา สถานที" และราคาที"เหมาะสม ถูกตอ้งตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยไมมี่ขอ้จาํกดั การดาํเนินกิจกรรมการคา้ปลีกจึงแบง่ออกไดเ้ป็น 3 
ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1 การขายปลีกแบบที"มีร้านขายสินคา้ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1.1 การขายปลีกแบบใหบ้ริการเตม็ที" (Full-Service) เช่น 

ร้านสรรพสินคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านคา้ปลีกประเภทนี:อาจจะตั:งราคาสูง เพราะตอ้งใชบุ้คลกร

จาํนวนมาก เพื"อคอยใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเตม็ที" และชดเชยกบัรายจ่ยที"เพิ"มขึ:น 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1.2 การขายปลีกแบบบริการตวัเอง (Self-Service) เช่น ร้าน

สรรพาหาร (Super-Market Store) ลกัษณะสาํคญักคื็อ ใหลู้กคา้ช่วยตวัเองมากที"สุด ทางร้านจดัหา

อุปกรณ์ ตะกร้า รถเข็นสาํหรับใส่สินคา้ ลูกคา้จะลือกสิ"งของที"ตอ้งการใส่รถเขน็ ไปชาํระเงินที"
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เคาน์เตอร์คิดเงินดา้นทางออก พร้อมบริการจดัสินคา้ใส่ถุง ต่อจากนั:นลูกคา้จะหิ:วของไปใส่รถเอง 

ในกรณีที"ร้านคา้ประเภทนี:ลดบริการลงกเ็พื"อลดคา่ใชจ่้าย ทาํใหส้ามารถตั:งราคาสินคา้ตํ"าลงมาได ้

แต่ลูกคา้จาํนวนมากกพ็อใจกบัราคาที"ถูกลง ถึงแมว้า่จะมีบริการลดลง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2 การขายปลีกแบบไมต่อ้งการร้านคา้ (Nonstore Retailing) ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.1 การขายตรง (Direct Selling) และการขายตามบา้น 

(Door to Door Selling) เป็นการขายปลีกที"เก่าแก่ที"สุดแบบหนึ"ง ซึ" งเริ"มตน้จากการที"พอ่คา้เร่นาํ

สินคา้ไปตระเวนขายตามทอ้งถิ"นต่าง ๆ ซึ" งต่อมาไดพ้ฒันาวธีิการขายออกไปอีกหลายรูปแบบ เช่น 

การขายตามบา้น โดยจดัหน่วยขายปลีกตระเวนไปตามเขตขาย หรือตามหมูบ่า้น ถนน ตรอก ซอย

ต่าง ๆ การขายแบบจดังานพบปะสังสรรค ์(A Party-Plan Selling) โดยมีพิธีกรหรือพนกังานขายตรง

เป็นผูติ้ดต่อนดัหมายกบัลูกคา้ที"อาจจะเป็นเพื"อน เป็นญาติพี"นอ้ง หรือคนรู้จกัแนะนาํกนัต่อ ๆ ไป 

ใหน้าํสินคา้ไปสาธิต ณ สถานที"ทาํงานที"มีพนกังานหลาย ๆ คน หรือที"บา้นคนใดคนหนึ"ง โดยมีการ

ทาํกิจกรรมร่วมกนั เมื"อขายสินคา้ได ้ พิธีกรหรือพนกังานขายอาจใหค่้าตอบแทนกบัเจา้ของสถานที"

หรือผูแ้นะนาํเป็นสินคา้ในมูลค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายที"ขายได ้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.2 การขายปลีกทางไปรษณีย ์ (Mail-Order Retailing) การ

ขายปลีกตามแคตตาล็อก โดยใหลู้กคา้ส่งใบสั"งซื:อทางไปรษณีย ์ ไมจ่าํเป็นตอ้งมีร้านคา้อยูใ่นทาํเลที"

ดี เพราะลูกคา้ไมไ่ดม้าซื:อสินคา้ที"ร้าน และไมจ่าํเป็นตอ้งจา้งพนกังานมาก ดงันั:น จึงทาํใหล้ด

คา่ใชจ่้ายไดม้าก สินคา้ที"ขายจึงควรมีราคาถูกกวา่สินา้ชนิดเดียวกนัที"วางขายในร้านคา้ทั"วไป แต่

ขอ้จาํกดั คือ ลูกคา้มกัไมเ่ห็นสินคา้ และไม่มั"นใจวา่จะไดร้บสินคา้ถูกตอ้งตามที"สั"งไป หรือไม่ 

ประกอบกบัการจดัส่งทางไปรษณีย ์ กต็อ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงเช่นกนั ดงันั:น สินคา้ที"เสนอขายทาง

ไปรษณียม์กัเป็นสินคา้ที"ตอ้งมีความแปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์เฉพาะ และไมมี่ขายตามร้านคา้ทั"วไป 

จึงจะประสบความสาํเร็จ และอาจจะตอ้งอาศยัชื"อเสียงของผูข้ายเป็นสิ"งที"ช่วยสร้างความน่าเชื"อถือ

ดว้ย  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.3 การขายปลีกโดยเครื"องจกัรอตัโนมติั (Automatic 

Vending Machine) เป็นวธีิการขายปลีกที"เกิดขึ:นหลงัสงครามโลกครั: งที" 2 เนื"องจากขาดแรงงานใน

สหรัฐ อเมริกาเพิ"มสูงขึ:นมาก ร้านขายปลีกจึงพยายามลดคา่ใชจ่้าย ดว้ยการประดิษฐ์เครื"องจกัรขาย

ปลีกแบบอตัโนมติั มีลกัษณะคลา้ยตู ้เพียงแต่หยอดเหรียญและกดปุ่มเลือกสินคา้ตามตอ้งการ สินคา้
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ที"จาํหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ที"ลูกคา้ใชเ้ป็นประจาํ เช่น บุหรี"  เครื"องดื"ม ลูกอม หมากฝรั"ง เครื"องจกัรขาย

อตัโนมติัสามารถใหค้วามสะดวกแก่ผูซื้:อไดต้ลอดเวลา สามารถทาํงานขายไดต้ลอด 24 ชั"วโมงทุก

วนัไมมี่วนัหยดุ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชพ้นกังานขาย ป้องกนัการทุจริตไดดี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.3 การคา้ปลีกแบบขายบริการ (Retailing Services) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.3.1 การขายบริการพร้อมสินคา้ (Service with Merchan-     

dises) ไดแ้ก่ บริการซ่อมรถพร้อมเปลี"ยนอะไหล่ บริการตรวจวดัสายตาประกอบแวน่ บริการตรวจ

รักษาของโรงพยาบาลพร้อมจ่ายยาให ้ภตัตารคารหรือร้านอาหาร (Restaurant Services) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.3.2 กิจการที"ใหบ้ริการเพียงอยา่งเดียว (Services without 

Merchandises) ไดแ้ก่ กิจการที"ขายบริการเพียงอยา่งเดียวโดยไมมี่สินคา้ กิจการที"ขายบริการมีหลาย

ประเภท ไดแ้ก่ กิจการโรงแรม อพาร์ทเมน้ท ์ บา้นเช่า (Lodging Services) บริการทอ่งเที"ยว 

(Recreation and Tourism Services) บริการดา้นการขนส่ง (Transportation Services) บริการส่วน

บุคคล (Personal Services) บริการซ่อมบาํรุง (Repair Services) บริการใหย้มืหรือใหเ้ช่า (Rental 

Services) 

1.5 ประเภทของกิจการคา้ปลีก  

ประเภทของกิจการคา้ปลีก (Classification Types of Retail Stores) ในที"นี: จะใช้

หลกัเกณฑ ์ 4 ประการ คือ การแบ่งกิจการคา้ปลีกตามขนาด การแบ่งประเภทของร้านคา้ปลีกตาม

ลกัษณะสินคา้ที"ขาย การแบ่งประเภทร้านคา้ปลีกตามนโยบายราคา การแบ่งประเภทร้านคา้ปลีก

ตามลกัษณะการขายกิจการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.1 การแบง่กิจการคา้ปลีกตามขนาด (Classification by Size) ขนาดของ
ร้านา้ปลีกแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ขนาด คือ ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก และร้านา้ปลีกขนาดใหญ่ ซึ" งมีขอ้มูลที"
น่าสนใจ คือ ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กยงัคงครองความสาํคญัอยูไ่ดต้ลอดมา เพราะร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก
มีจาํนวนมาก และปริมาณขายของร้านประเภทนี: เมื"อรวมทั:งหมดจะเป็นวเงินที"สูงมาก เมื"อเทียบกบั
ปริมาณยอดคา้ปลีกทั:งหมด ขณะเดียวกนั ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กตอ้งแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกที"มีขนาด
ใหญ่ เช่น ร้านสรรพสินคา้ ร้าน Supermarket รวถึงร้านคา้ปลีกที"มีหลายแห่ง ปรเภทลูกโซ่ (Chain 
Store) ทาํใหร้้านคา้ปลีกขนาดเล็กมีการปรับเปลี"ยน พฒันารูปแบบ วธีิการดาํเนินงาน และการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เช่นกนั 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2 การแบง่ประเภทของร้านคา้ปลีกตามลกัษณะสินคา้ที"ขาย (Product 

Assortment) การแบง่ประเภทตามลกัษณะสินคา้ที"ขายออก ทาํไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2.1 ร้านคา้ปลีกที"ขายสินคา้ทั"วไปหลาย ๆ อยา่ง (General 

Merchandises) จะมีสินคา้มากมายหลายชนิด ซึ" งสามารถแบง่ออกใหเ้ห็นชดัเจนได ้ดงันี:  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร้านคา้ปลีกแบบทั"วไป (General Stores) เป็นร้านคา้ปลีกขนาด

ยอ่มที"มีสินคา้จาํนวนไมม่ากนกั แต่มีหลายประเภท สินคา้ที"ขายราคาไมแ่พง เป็นสินคา้คุณภาพปาน

กลาง ไมไ่ดมี้การจดัสินคา้ไวเ้ป็นแผนก มกัตั:งอยูใ่นชนบทหรือเมืองเล็ก ๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร้านสรรพสินคา้ (Department Stores) เป็นร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ตั:งอยูใ่นเมือง มีสินคา้มากมายหลายชนิด มีการจดัแบ่งแผนกตามประเภทสินคา้ โดยปกติตั:งอยู่

ในยา่นการคา้เมืองใหญ่ แต่อาจจะมีสาขาตั:งอยูต่ามยา่นการคา้ที"มีความสาํคญัรอง ๆ ลงไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร้านขายปลีกประเภทของชาํ (Dry Goods Stores) เป็นร้านที"

ขายสินคา้หลายประเภทเหมือนเหมือนกบัร้านสรรพสินคา้ แต่มีสินคา้จาํนวนนอ้ยกวา่ และขาย

เฉพาะสินคา้ที"จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัเทา่นั:น เป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ซึ" งไมมี่การแบง่สินคา้ตาม

แผนกเหมือนร้านสรรพสินคา้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร้านคา้ปลีกแบบสรรพาหารหรือซุปเปอร์มาเกต็ (Supermarket) 

คือ ร้านคา้ปลกที"มีลกัษณะใหผู้ซื้:อบริการตนเอง (Self-Service) จะไมมี่พนกังานขายบริการหยบิ

สินคา้ให ้โดยมีอุปกรณ์ช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูซื้:อประเภทตะกร้าหรือรถเขน็ การจดัวางสินคา้

มกัเป็นชั:นเปิด ไมมี่กระจกกั:น ใหห้ยบิสินคา้ไดง่้าย มกัขายถูกกวา่ร้านขายของชาํทั"วไป เอากาํไร

นอ้ยอาศยัขายไดเ้ร็ว สินคา้เป็นประเภทอาหารสด อาหารแหง้ และเครื"องใชค้รัวเรือนคละกนัไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2.2 ร้านคา้ปลีกที"ขายสินคา้ประเภทเดียว (Single-Line 

Store) ร้านคา้ปลีกที"ขายสินคา้ประเภทเดียว เช่น ร้านเสื:อผา้ กจ็ะมีเสื:อผา้ชายและหญิง เสื:อผา้เด็ก 

โดยแยกตามขนาด ตามแบบ เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2.3 ร้านคา้ปลีกสินคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) ร้านคา้

ปลีกที"ขายสินคา้จาํนวนจาํกดั ขายเฉพาะสินคา้ที"มีลกัษณะพิเศษ เช่น ร้านชุดชั:นในสตรี ร้านขายเนื:อ

หมูเนื:อไก่ หรือร้านที"เป็นคลงัสินคา้ของผูผ้ลิตโดยเฉพาะ มกัจะเป็นสินคา้แบรนเนมดงั ๆ สินคา้นาํ

สมยั เป็นตน้ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2.4 ร้านคา้ปลีกแบบสหกรณ์ผูบ้ริโภค (Co-Operative 

Store) ร้าน คา้ปลีกที"ผูบ้ริโภมีส่วนเป็นเจา้ของโดยการซื:อหุน้ ซึ" งเทา่กบัเป็นสมาชิกสหกรณ์ มี

วตัถุประสงคที์"จะจดัหาสินคา้สาํหรับขายใหส้มาชิกในราคาที"ถูกกวา่ทอ้งตลาด โดยเอากาํไรเพียง 

พอคุม้กบัการดาํ เนินงาน เมื"อมีกาํไรเหลือในแต่ละปี กจ็ะแบง่คืนใหก้บัสมาชิกที"ใชบ้ริการซื:อสินคา้

จากสหกรณ์ตามสัดส่วนในการซื:อ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.3 การแบง่ประเภทร้านคา้ปลีกตามนโยบายราคา แบง่ได ้2 ประเภท 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.3.1 ร้านขายสินคา้ราคาถูก (Discount House หรือ Discount 

Retailer) ไดแ้ก่ร้านคา้ปลีกที"ใชก้ลยทุธ์ราคาถูกเป็นเครื"องดึงดูดใจลูกคา้ โดยใชร้าคาเป็นกลยทุธ์ใน

การโฆษณา เช่น ประกนัราคาถูกทุกวนั ประกนัราคาขายตํ"าสุด เป็นตน้ ร้านคา้ที"ถูกกล่าวขวญัวา่

เป็น Promotional Department Store เช่น บิxกซี คาร์ฟูร์ เทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.3.2 ร้านคา้ปลีกระบบแคตตาล็อก (Catalog Retailers) หรือ

ร้านคา้ทางไปรษณีย ์ (Mail Order Selling) เป็นระบบการขายที"ผูค้า้ปลีกใชว้ธีิส่งจดหมาย และแคต

ตาล็อกสินคา้ใหลู้กคา้ทางไปรษณีย ์ โดยเสนอขายใหลู้กคา้ที"อยูห่่างไกลจากตวัเมือง ดว้ยราคาที"ถูก

กวา่ราคาทั"วไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.4 การแบง่ประเภทของร้านคา้ปลีกตามลกัษณะการขยายกิจการ แบง่ได ้

3 ประเภท 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.4.1 ร้านคา้ปลีกลูกโซ่ของบริษทัเอง (Company Owned 
Chains) เป็นลกัษณะของเจา้ของกิจการเดียวกนัเปิดสาขาหลาย ๆ แห่ง โดยเริ"มจากกิจการเพียงแห่ง
เดียว เมื"อประสบความสาํเร็จกข็ยายสาขาไปยงัชุมชนต่าง ๆ เพื"อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้ที"กระจาย
ออกไปตามอยูช่านเมือง เช่น หา้งสรรพสินคา้ที"มีหลายสาขาอยา่ง คาร์ฟู เทสโกโ้ลตสั บิxกซี เป็นตน้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.4.2 ร้านคา้ปลีกระบบฟรานไชน์ (Franchise Chains) เป็น
กิจการคา้ปลีกที"เติบโตอยา่งรวดเร็วมาก เป็นระบบที"เกิดขึ:นจากความเชื"อถือในระบบการบริหาร 
งาน และการควบคุมของเจา้ของกิจการ มีการทาํสัญญาขอ้ตกลงร่วมกนั 2 ฝ่าย ดว้ยหลกัการที"วา่
เจา้ของฟรานไชน์อนุญาตให้เปิดกิจการเช่นเดียวกบัเขาทุกประการ โดยเขาจะเป็นผูช่้วยเหลือในการ
บริหารงานต่าง ๆ เพื"อใหก้ารผลิตและขายสินคา้เหมือนกบัร้านของเขาทุกประการ ตวัอยา่งร้านคา้
ปลีกระบบฟรานไชน์ ปั: มเอสโซ่ KFC แมคโดแนลด ์ฯลฯ  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.4.3 ร้านคา้ลูกโซ่ระบบกึ"งฟรานไชน์ (Cooperative Fran-     

chise Chains) เป็นความร่วมมือกนัของร้านคา้ปลีกอิสระหลาย ๆ แห่ง ที"ตอ้งการผนึกกาํลงั เพื"อให้
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เกิดอาํนาจต่อรองในการซื:อสินคา้ทีละมาก ๆ เพื"อใหไ้ดส่้วนลดหรือราคาพิเศษสาํหรับใชใ้นการส่ง 

เสริมการขาย และการโฆษณาร่วมกนั เป็นเฉลี"ยค่าใชจ่้ายต่อร้านแต่ละแห่งให้ตํ"าลง โดยอาจจะใชว้ธีิ

จดทะเบียนร่วมกนัเป็นสมาคมผูค้า้ปลีกขึ:น 

 

2. แนวคิดเกี�ยวกบั Balanced Scorecard 

 หลกัการของ Balanced Scorecard หรือ BSC ไดรั้บความสนใจและความนิยมจากโลก

ธุรกิจ ตั:งแต่ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ไดเ้ริ"มเสนอแนวคิดนี:ในปี 1992 เนื"องจากที"

ผา่นมาองคก์ารส่วนใหญ่จะตั:งวตัถุประสงคท์างธุรกิจ (Business Objectives) โดยใชเ้ป้าหมายดา้น

การเงินเป็นหลกั ซึ" งอาจจะทาํใหข้าดการเชื"อมต่อกบัเป้าหมายและวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว 

(ทั:งดา้นการพฒันา และการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ขององคก์ร) โดย Scorecard ของธุรกิจจะใหมุ้มมอง

ที"สมดุลระหวา่งความตอ้งการทางการเงิน (Financial Concern) ลูกคา้ (Customer) กระบวนการทาง

ธุรกิจ (Internal Business Process) รวมถึงการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) 

ประการสาํคญัที" BSC ไมไ่ดเ้ป็นเพียงระบบการวดัผลการปฏิบติังาน (Performance Measurement 

System) เทา่นั:น แต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัโอกาสที"องคก์ารนั:น ๆ ประสบกบัความสาํเร็จในอนาคต 

โดยจะเป็นระบบบริหารที"มีพลวตั ซึ" งจะเสริมแรง ประยกุต ์และผลกัดนักลยทุธ์องคก์ารไปขา้งหนา้

อยา่งต่อเนื"อง 

2.1 แนวคิดพื:นฐาน 
Robert S. Kaplan และ David P. Norton เสนอบทความเกี"ยวกบั Balanced Scorecard ใน

วารสาร Harward Business Reviews ในปี 1992 โดยอธิบายแนวคิด ในการเชื"อมโยงการควบคุมการ
ดาํเนินงานระยะสั:น (Short-term Operational Control) เขา้กบัวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ในระยะยาวของ
องคก์าร ดว้ยมุมมอง (Perspective) องคก์ารใน 4 ดา้น ซึ" งมีพื:นฐานเวลาใน 3 มิติ คือ อดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต ทาํใหธุ้รกิจมีมุมมองที"กวา้งขึ:น โดยไมใ่หค้วามสาํคญักบัผลตอบแทนในระยะสั:นเพียง
อยา่งเดียว มุมมองทั:ง 4 ดา้นของ Balanced Scorecard มีความสาํคญัแตกตา่งกนั ดงัต่อไปนี:  
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ภาพที" 2 องคป์ระกอบของระบบ 

ที"มา : Nills-Göran Olve, Jan Roy and Magnus Wetter, การพฒันา BALANCED SCORECARD, 
แปลโดย วรียทุธ มาฆะศิรานนท ์และดร.ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์Be 
Bright Books, 2546), 19. 

2.1.1 มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) มุมมองนี:จะเป็นตวั

แสดงผลกลยทุธ์ต่าง ๆ ทั:งที"อยูใ่นมุมมองดา้นการเงินและดา้นอื"น ๆ เป็นส่วนใหญ่ พร้อม ๆ กบัที"จะ

เป็นเป้าหมายทั:งในระยะสั:น และระยะยาวขององคก์าร รวมถึงเป็นพื:นฐานและทรัพยากรที"สาํคญั

ของมุมมองดา้นอื"น ๆ อาจกล่าวไดอี้กนยัหนึ"งวา่ เครื"องมือในการควบคุมทางการบริหารที"ใชก้นัมา

แต่เดิม ๆ กคื็อ การวดัทางการเงิน (Financial Measures) และอตัราส่วนทางการเงิน (Key Ratio) ซึ" ง 

Kplan & Norton ไดก้ล่าวถึงเรื"องเหล่านี:  แต่กไ็ดเ้พิ"มเติมและผสมผสานกบัอตัราการเติบโตของ

บริษทั ควบคูไ่ปกบัองคป์ระกอบ (ส่วนประสม) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ การลดตน้ทุนและการ

เพิ"มผลิตภาพ การใชก้าํลงัการผลิต รวมถึงการลงทุนดา้นต่าง ๆ 

2.1.2 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) มุมมองนี:จะเป็นตวัอธิบาย

ถึงวธีิการสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ และจะช่วยสะทอ้นใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่คุณคา่ในลกัษณะใดก่อใหเ้กิด

ความพึงพอใจ รวมถึงวา่ทาํไมลูกคา้จึงยนิดีที"จะจ่ายเงินเพื"อสิ"งนั:น ซึ" งเทา่กบัวา่กระบวนการภายใน 
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และความพยายามในการพฒันาดา้นต่าง ๆ นั:น จะตอ้งถูกชี:นาํดว้ยมุมมองนี: เอง จนกระทั"งหลายคน

ระบุวา่ มุมมองดา้นนี: เองเป็นหวัใจของ Scorecard เพราะถา้หากบิษทัใดไมส่ามารถขายสินคา้ และ

บริการตรงตามความตอ้งการลูกคา้ได ้ใหลู้กคา้พึงพอใจ ภายใตป้ระสิทธิภาพดา้นตน้ทุนทั:งในระยะ

สั:นและระยะยาว รายไดก้จ็ะลดลงถดถอย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ธุรกิจนั:นกจ็ะอบัเฉาและอาจจะ

ถึงตายไปในที"สุด 

2.1.3 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth 

Perspective) มุมมองนี: ช่วยใหม้ั"นใจวา่ ศกัยภาพและความสามารถระยะยาวจะยงัคงอยู ่ และไดรั้บ

การต่อยอดต่อไป ซึ" งถือไดว้า่เป็นพื:นฐานสาํคญัต่อการอยูร่อด และเจริญกา้วหนา้ต่อไป กระบวน 

การนี:นอกจากตอ้งพยายามพฒันา และคงไวซึ้" งวธีิที"จะทาํความเขา้ใจในความตอ้งการลูกคา้ รวมถึง

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจแลว้ ยงัจะตอ้หาพยายามหาวธีิที"จะคงความเป็นเลิศทางดา้นประสิทธิภาพ 

และผลิตภาพในกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ แต่ตอ้งพึงไวว้า่ ความรู้ความสามารถเหล่านี:  อาจ

หมดยคุสมยัลงไดใ้นเวลาอนัสั:น แต่ละองคก์ารจึงตอ้งตดัสินใจวา่ ทกัษะและความสามารถอนัใดที"

จะมีความสาํคญัถือเป็นสมรรถนะหรือความสามารถหลกั (Core Competencies) สาํรับองคก์ารที"จะ

กา้วต่อไปในอนาคต ดงันั:น องคก์ารทั:งหลายตอ้งวเิคราะห์และกาํหนดแนวทางในการใชก้ลยทุธ์

ต่าง ๆ อยา่งต่อเนื"อง เพื"อให้ไดม้าซึ" งความรู้ความสามรถที"จาํเป็น แมอ้าจจะไม่ใช่ความสามารถหลกั

ขององคก์รกต็าม 

2.1.4 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal/Business-Process Per-        

spective) เป็นกระบวนการที"จะทาํใหเ้กิดคุณคา่แก่ลูกคา้อยา่งแทจ้ริง และนาํไปสู่ผลสาํเร็จตามความ

คาดหวงัของผูถื้อหุน้ โดยมุมมองนี: เป็นไปตาม “สายห่วงโซ่แห่คุณคา่ (Value Chain)” ของ Michael 

E. Potter โดยเริ"มจากการวเิคราะห์ความตอ้งการลูกคา้ ไปจนถึงกระบวนการในการจดัส่งสินคา้และ

บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อที"จะขจดักระบวนการที"ไม่ไดส้ร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ (ไมว่า่จะทางตรง

หรือทางออ้ม) ออกไป ส่วนกระบวนการที"เหลือกส็ามารถอธิบายไดใ้นเชิงของตน้ทุนระยะเวลา

ภายในแต่ละกระบวนการ การควบคุมและการรับประกนัคุณภาพ เป็นตน้ ผลเหล่านี: จะเป็นพื:นฐาน

ในการเลือกวธีิวดัผลของกระบวนการต่าง ๆ ต่อไป 
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2.2  ภาพรวมของกระบวนการ  
Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื"องมือสาํคญัที"ช่วยให้พนกังานเขา้ใจความตอ้งการ 

และสถานะขององคก์าร ซึ" งเป็นเรื"องที"จาํเป็นอยา่งยิ"งสาํหรับการแขง่ขนัทา่มกลางสภาพแวดลอ้มที"
เปลี"ยนแปลงไป โดย BSC จะใหข้อ้มูลที"เป็นรูปธรรม และมีความสาํคญัต่อการพฒันาขีด
ความสามารถขององคก์ารอยา่งต่อเนื"อง สามารถประสบความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมายและ
วสิัยทศัน์ 

ผลที"เกิดขึ:นจากการใช ้ BSC นี:กคื็อ การรับรู้ในภาพรวมของกระบวนปฏิบติังาน

ประจาํวนั โดยแยกออกไปตามลกัษณะของงาน และขอบเขตความรับผดิชอบในการควบคุมงานจะ

เกิดขึ:นทั"วทั:งองคก์าร เกิดความเขา้ใจอนัดี และมีแรงจูงใจที"จะช่วยกนัพฒันางานให้ดียิ"งขึ:น ถือเป็น

การเรียนรู้องคก์ารในการที"จะสร้างขีดความสามารถใหเ้พิ"มพนูขึ:นอยา่งต่อเนื"อง ในภาพที" 2 จะ

แสดงถึงการพฒันาและการใช ้BSC ที"จะตอ้งเกี"ยวขอ้งกบักระบวนการในหลาย ๆ ดา้น 

 

ภาพที" 3 กระบวนการของ Balanced Scorecard 

ที"มา : Nills-Göran Olve, Jan Roy and Magnus Wetter, การพฒันา BALANCED SCORECARD, 
แปลโดย วรียทุธ มาฆะศิรานนท ์และดร.ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์Be 
Bright Books, 2546), 52.  

2.2.1 การพฒันากลยทุธ์ (Strategy Development) การควบคุมทางการจดั 

การ จะตอ้งเริ"มตน้ที"วสิัยทศัน์ และกลยทุธ์ โดยมี Scorecard เป็นเครื"องมือควบคุมเชิงในธุรกิจ แต่
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บอ่ยครั: งที"กลบัส่งผลใหเ้กิดความคิดใหม ่ ๆ เกี"ยวกบัวสิัยทศัน์ และตอ้งทบทวนถึงตวักลยทุธ์

องคก์ารกเ็ป็นได ้ดงันั:น อาจกล่าวไดว้า่ ขั:นตอนแรกของกระบวนการ BSC กค็วรจะเป็นการกาํหนด

กลยทุธ์ขึ:นใหม ่ หรือรองรับกลยทุธ์ที"มีอยูเ่ดิม แต่ที"สาํคญัคือ ในการทาํ Scorecard นั:น สิ"งต่าง ๆ 

เหล่านี:จะตอ้งไดรั้บการอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน ทั:งในเชิงของเป้าหมาย (Goals) และปัจจยัแห่งความ 

สาํเร็จ (Critical Success Factors) ที"สามารถวดัเทียบเป็นมูลคา่ธุรกิจ (Tangible) ได ้

2.2.2 ระบบควบคุมการจดัการ (Management Control Systems) ไมว่า่กล

ยทุธ์ใด ๆ ขององคก์าร จาํเป็นตอ้งมีเป้าหมาย (Goal) และการวดัผล (Measure) ใหแ้ก่ผูจ้ดัการหนา้ที"

ต่าง ๆ โดยตวัวดั (Scorecard) เหล่านี:ตอ้งชดัเจน และช่วยสร้างสมดุลใหแ้ก่หนา้ที"งานของพวกเขา 

โดยเป็นกระบวนการที"ถ่ายทอดมายงัทุกระดบัขององคก์ร เพื"อใหส้มาชิกมีส่วนร่วม และเขา้ใจใน

ความสาํคญัในงานของตนที"เชื"อมโยงกบัความสาํเร็จทั:งระยะสั:น และระยะยาว โดยเฉพาะเรื"องการ

สร้างความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว 

2.2.3 ระบบกบัการพฒันา IT (Systems and IT Development) สาํหรับการ

นาํ Scorecard เขา้ใชทุ้กหน่วยงานทั"วทั:งองคก์ารนั:น วธีิดาํเนินการวดัทั:งหลายตอ้งง่ายต่อการใชง้าน 

(User-friendly) และไมซ่บัซอ้น รวมทั:งขอ้มูลถูกเกบ็รวบรวมอยา่งเป็นระบบ พร้อมที"จะนาํเสนอ

สารสนเทศที"มีคุณภาพแก่ผูใ้ช ้ การออกแบบ Scorecard นั:นเพื"อควบคุมกลยทุธ์ ตอ้งคาํนึงถึงเชิง

ปฏิบติัของวธีิเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากระบบต่าง ๆ ดงันั:น ตวัระบบจึงควรไดรั้บการพฒันาใหส้ะดวก

ต่อการปฏิบติังาน พร้อมกบัที"สามารถตอบสนองต่อปัญหาหลาย ๆ อยา่งได ้ โดยเฉพาะดา้นความ

รับผดิชอบของการวดัผล ความถี"ของการวดั รวมถึงหนา้ที"ของผูเ้กี"ยวขอ้ง 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (The Learning Organization) หนา้ที"หลกัของ Scorecard กคื็อ 
การควบคุมการดาํเนินงานขององคก์าร โดยจะเป็นตวักลางที"จะใชสื้"อถึงความคาดหวงั (Expecta-     
tions) ควบคูก่บัผลการปฏิบติังาน (Performance) ซึ" งเทา่กบัวา่ เป็นพื:นฐานความเขา้ใจของสมาชิก
ทุกคนในองคก์ารที"จะมีส่วนร่วม และช่วยขบัเคลื"อนองคก์ารไปสู่เป้าหมายและวสิัยทศัน์ที"ตอ้งการ 
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2.3 กระบวนการในการสร้าง Balanced Scorecard  
สามารถแบง่ขั:นตอนในกระบวน การสร้าง Balanced Scorecard ออกเป็น 11 ขั:นตอนได ้

ดงัต่อไปนี:  

ตารางที" 2 ขั:นตอนของกระบวนการสร้าง Balanced Scorecard 
ขั:นที" กระบวนการ วิธีการ ระยะเวลา 
1 กาํหนดลกัษณะธุรกิจ 

และความเป็นมา รวมถึง
บทบาทขององคก์ร 

ทาํการสอบถาม/สมัภาษณ์บุคคลที"มีส่วนเกี"ยวขอ้งให้
มากที"สุดเท่าที"จะมากได ้ทั:งนี:อาจใชห้น่วยงาน
ภายนอกเขา้มารับผิดชอบดาํเนินการ เพื"อใหไ้ด้
รายละเอียดที"ถกูตอ้งและชดัเจน นอกจากนี:แลว้ ก็
ควรมีการวิจยัในสถานการณ์และแนวโนม้ธุรกิจ
ประเภทนั:น ๆ ดว้ย 

1-2 เดือน 

2 กาํหนดและยืนยนัใน
วิสยัทศันข์ององคก์ร 

จดัใหมี้การประชุม/สมัมนา หรือสมัมนาเชิง
ปฏิบติัการ ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูง กบัผูที้"มีส่วน
อยา่งสาํคญั และผูน้าํทางความคิดดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์ร 

ประชุม 
1-2 ครั: ง 
ครั: งละ 1½ 

วนั 
3 กาํหนดมุมมอง 

(Perspectives) ที"
เหมาะสม 

จดัสมัมนาเรื"องโครงการ BSC ใหก้บัผูบ้ริหาร
ระดบัสูง คณะทาํงานโครงการ และพนกังานบางคน
ที"เคยมีประสบการณ์เกี"ยวกบัโครงการ BSC มาก่อน 

1-2 วนั 

4 กระจายวิสยัทศัน์
ออกไปในแต่ละมุมมอง 
และกาํหนดเป้าหมาย
เชิงกลยทุธ์โดยรวม 

จดัใหมี้การสมัมนาร่วมกนั ระหวา่งกลุ่มบุคคล กลุ่ม
เดิมเช่นเดียวกบัขั:นที" 2 

ใชเ้วลา
ร่วมกบัขั:น

ที" 5 

5 กาํหนดปัจจยัที"มี
ความสาํคญัต่อ
ความสาํเร็จ 

ใชเ้วลาในขั:นตอนที" 4 ขา้งตน้เพื"อกาํหนดปัจจยัที"มี
ความสาํคญัต่อความสาํเร็จ 

รวมกบัขั:น
ที" 4 แลว้
ประมาณ 
2-3 วนั 

6 พฒันาวิธีการวดั 
กาํหนดมูลเหตุและผลที"
เกิด รวมถึงสร้างความ
สมดุล 

ควรทาํขั:นตอนนี:  ในขณะทาํการสมัมนาขา้งตน้ โดย
ขยายเวลาเพิ"มต่ออกไปจากขั:นที" 5 (ควรตกลงกนัให้
แน่นอนก่อนการดาํเนินการ จะไดไ้ม่ยืดเยื:อ และ
ไดผ้ลงานตามเป้าหมาย) 

1-2 วนั 
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ตารางที" 2 ขั:นตอนของกระบวนการสร้าง Balanced Scorecard (ต่อ) 
ขั:นที" กระบวนการ วิธีการ ระยะเวลา 
7 กาํหนด Scorecard 

ระดบัองคก์ารใหช้ดัเจน 
คณะผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะเจา้หนา้ที"
โครงการ และผูที้"เคยมีประสบการณ์ในโครงการ 
BSC มาก่อนจะช่วยกาํหนด Scorecard ระดบัองคก์าร
ใหช้ดัเจน 

1-2 วนั 

8 แยกยอ่ยและกระจาย 
Scorecard รวมถึงวิธีวดั
ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 

คณะเจา้หนา้ที"โครงการทาํการแยกยอ่ย Scorecard 
และกระจายลงไปยงัหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง โดยมี
เจา้หนา้ที"ในหน่วยงานนั:น ๆ เขา้มามีส่วนในการ
ดาํเนินการ เริ"มดว้ยการสมัมนากนัสักครั: งหนึ"ง ก่อน
ลงมือปฏิบติั ทั:งนี:ถา้มีผูที้"เคยมีประสบการณ์ใน
โครงการ BSC มาก่อน (หรืออาจเป็นที"ปรึกษา
ภายนอก) มาช่วยกจ็ะเป็นประโยชนใ์นการพิจารณา
ความเหมาะสมของปัจจยัแห่งความสาํเร็จกบัวิธีการ
วดัต่าง ๆ และที"สาํคญัคือ ตอ้งไม่ลืมรายงาน
ความกา้วหนา้ต่อผูบ้ริหารระดบัสูง และรับคาํชี:แนะ
อยา่งสมํ"าเสมอ 

ใชเ้วลารวม
ทั:งสิ:น

ประมาณ 2 
เดือนขึ:น
ไป และ

สาํหรับการ
สมัมนากบั
แต่ละ

หน่วยงาน
ควรใชเ้วลา
อยา่งนอ้ย 
½-1 วนั 

9 กาํหนดเป้าหมาย หวัหนา้โครงการร่วมกบัแต่ละหน่วยงานทาํการ
กาํหนดเป้าหมาย เพื"อนาํเสนอขออนุมติัต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

ตามความ
เหมาะสม 

10 จดัทาํแผนปฏิบติัการ คณะทาํงานโครงการ BSC จดัทาํแผนปฏิบติัการ 
กรณีที"เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ ๆ อาจแยกเป็น 
คณะทาํงานโครงการยอ่ย ๆ (Sub-project Group) ได ้

ตามความ
เหมาะสม 

11 การนาํ Scorecard ไปใช้
งาน 

จะตอ้งมีการติดตามและควบคุมความกา้วหนา้ของ
โครงการอยา่งสมํ"าเสมอ รวมถึงการรายงานผลต่อ
คณะผูบ้ริหารระดบัสูง 

ตามความ
เหมาะสม 

ที"มา : Nills-Göran Olve, Jan Roy and Magnus Wetter, การพฒันา BALANCED SCORECARD, 
แปลโดย วรียทุธ มาฆะศิรานนท ์และดร.ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์Be 
Bright Books, 2546), 63-66. 
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3. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ศรัยกร บุษยะมา (2548 : บทคดัยอ่) การศึกษาเรื"องการวดัประสิทธิผลขององคก์รดว้ย
วธีิการแบบดุลยภาพ กาณีศึกษา บริษทั ธีรพฒัน์ดินดสัตรี: ส์ คอร์ปอเรชั"น จาํกดั ในครั: งนี: มี
วตัถุประสงค ์ 3 ประการ ประกอบดว้ย การสร้างแบบจาํลองดชันีวดัผลสาํเร็จธุรกิจในการวดัประ-    
สิทธิผลขององคก์ร การนาํแบบจาํลองไปตรวจสอบความตรงของดชันีชี: วดั และการนาํแบบจาํลอง
ที"ผา่นการตรวจสอบแลว้กลบัมาวดัประสิทธิผลขององคก์ร ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบจาํลองดชันีวดัผลสาํ- 
เร็จธุรกิจขึ:นจากเอกสาร งานวจิยัที"เกี"ยวขอ้งกบัการวดัประสิทธิผลและวธีิการแบบดุลยภาพ รวมทั:ง
ดาํเนินงานจดัการประชุมกลุ่มผูรั้บผดิชอบในการสร้างแบบจาํลอง จากผูบ้ริหารรวมทั:งสิ:น 1 คน ผล
ที"ไดคื้อแบบจาํลองดชันีวดัผลสาํเร็จธุรกิจที"มีมุมมองทั:ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเงินดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการปฏิบติังานภายในและดา้นการเรียนรู้และการเติบโต สาํหรับการตรวจสอบความ
ตรงของแบบจาํลองที"สร้างขึ:น โดยผูเ้ชี"ยวชาญจาํนวน 6 คนตรวจสอบ พบวา่คา่ดชันีความสอด 
คลอ้งของทั:ง 4 ดา้นอยูใ่นเกณฑ ์ “ยอมรับ” ถึง “ดีมาก” จึงไดน้าํมาเป็นตน้แบบในการวดัประสิทธิ   
ผลขององคก์รแต่ละดา้นไดด้งันี:  การดาํเนินการดา้นการเงินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ตํ"า” เนื"องจากมี
ตน้ทุนสูง การเพิ"มขึ:นของรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เดิมตํ"าและการเพิ"มขึ:นของรายไดจ้ากลูกคา้เดิมและ
ลูกคา้ใหมก่ต็ ํ"าเช่นกนั การดาํเนินการดา้นลูกคา้โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ปานกลาง” โดยพิจารณาจาก
อตัราส่วนสินคา้ส่งคืนมีนอ้ยและลูกคา้ร้องเรียนตํ"า การดาํเนินการดา้นกระบวนการปฏิบติังานภาย 
ในโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ปานกลาง” โดยขอ้มูลสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัขาดการใหค้วามสาํคญั
ต่อเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้สียโอกาสในการขยายตลาดใหม่ การดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโตโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ปานกลาง” โดยขอ้มูลบ่งชี: ใหเ้ห็นวา่การฝึกอบรมมีนอ้ย พนกังาน
ขาดทกัษะและทศันคติที"ดีต่อองคก์าร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององคก์รโดยภาพรวม 

คมกริช ลิมเรืองวฒิุกุล (2547 : บทคดัยอ่) การวจิยันี:ไดศึ้กษาหลกัแนวคิดของทฤษฎี 
Balanced Scorecard (BSC) ซึ" งถูกพฒันาขึ:นโดย Robert S. Kplan กบั David P. Norton ตั:งแต่ปี ค.ศ. 
1990 และไดถู้กนาํไปใชเ้ป็นเครื"องมือในการบริหารองคก์รจนประสบความสาํเร็จในหลาย ๆ ประ-  
เทศทั"วโลก การวจิยัครั: งนี: มุ่งศึกษาเฉพาะบริษทั ปีเตอร์สัน 1990 จาํกดั ซึ" งเป็นองคก์รที"อยูใ่น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลที"ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามที"แบง่เป็นส่วน ๆ คือ ขอ้มูล
เบื:องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้น
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต โดยผูต้อบแบบสอบถามคือ พนกังานฝ่ายปฏิบติังานทั:งหมดของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ ฝ่ายบญัชี/การเงิน ฝ่ายจดัซื:อ ฝ่ายแบบ ฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายผลิต และฝ่ายบุคคล รวม
ทั:งสิ:นจาํนวน 60 คน ประกอบกบัขอ้มูลที"ไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม รวม
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ทดสอบสมมุติฐานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเบื:องตน้กบัประสิทธิภาพขององคก์ร และความ
คิดเห็นระหวา่งฝ่ายวศิวกรรมกบัฝ่ายการผลิตในมุมมองดา้นต่าง ๆ ตามแนวทาง BSC ผลที"ไดจ้าก
การศึกษาครั: งนี:  พบวา่องคก์รนี: มีประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ โดยมีผลการประเมิน
ประสิทธิผลดา้นการเงินอยูใ่นเกณฑดี์ ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นลูกคา้อยูใ่นเกณฑดี์ ผลการ
ประเมินประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในอยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ ผลการประเมินประสิทธิผลดา้น
การเรียนรู้และการเติบโตอยูใ่นเกณฑพ์อใชเ้ช่นกนั ซึ" งถา้เป็นการพิจารณาประสิทธิผลองคก์รเช่น
ในอดีต โดยดูประสิทธิผลดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว คงสรุปวา่องคก์รนี:ประสบความสาํเร็จ แต่
ทั:งนี: เมื"อใชท้ฤษฎี Balanced Scorecard มาเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิผลในดา้นต่าง ๆ ก็
พบวา่ยงัมีอีกหลายส่วนขององคก์รนี: ที"จะตอ้งมีการปรับปรุง พฒันาเพื"อความย ั"งยนืต่อไป 

วรรณพร ปิติพฒันะโฆษิต (2546 : บทคดัยอ่) งานวจิยัเรื"องนี: มีวตัถุประสงค ์3 ประการ 
คือ 1. เพื"อศึกษาการใหค้วามสาํคญัในมุมมองของการดาํเนินงานแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การเงิน ลูกคา้ 
กระบวนการภายใน นวตักรรมและการเรียนรู้ สังคม สิ"งแวดลอ้ม 2. เพื"อศึกษาตวัวดัผลการ
ดาํเนินงานที"สาํคญั 3. เพื"อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสาํคญัต่อมุมมอง และผลการ
ดาํเนินงาน งานวจิยันี: เสนอแนวคิดวา่ การให้ความสาํคญัต่อมุมมองในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ จะ
มีผลต่อผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง กรอบแนวคิดในการวิจยัพฒันามาจากงานวจิยั 
ทฤษฎีเรื"องระบบการวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ ขอ้มูลในการวจิยัไดม้าจากแบบสอบถามผูป้ระ  
-กอบการในอุตสาหกรรมนมพร้อมดื"ม ที"มีอตัราการตอบกลบัร้อยละ 54.02 ที"ไดส่้งไปยงัผูบ้ริหาร
สูงสุด การวเิคราะห์ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
(Linear Structural Relationship LISREL) ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่การใหค้วามสาํคญั 
แบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ยอดขายกาํไร และส่วนแบง่ตลาด 2. ลูกคา้ กระบวนการภายใน และ
ประสิทธิภาพทางการเงิน 3. นวตักรรม สังคม และสิ"งแวดลอ้ม และพบวา่กลุ่มยอดขายกาํไร ส่วน
แบง่ตลาดถูกใหค้วามสาํคญัตํ"ากวา่กลุ่มอื"น ผลการดาํเนินงาน แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที"เป็นตวั
เงิน 2. กลุ่มที"ไมเ่ป็นตวัเงิน องคก์รมีผลการดาํเนินงานที"ไม่เป็นตวัเงินดีกวา่ที"เป็นตวัเงิน ผลการวจิยั
พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสาํคญัต่อยอดขายกาํไร และส่วนแบง่ตลาด กบัผลการดาํเนิน 
งานที"เป็นตวัเงิน สาํหรับการใหค้วามสาํคญัต่อนวตักรรม สังคม สิ"งแวดลอ้มนั:นกมี็ความสัมพนัธ์
กบัผลการดาํเนินงานที"ไมเ่ป็นตวัเงินเท่านั:น งานวจิยันี:อธิบายผลการดาํเนินงานที"เป็นตวัเงินไดต้ ํ"า
เพียงร้อยละ 9 ซึ" งอาจแสดงวา่มีตวัแปรอื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานที"เป็นตวัเงิน ซึ" งอยูน่อก
กรอบแนวคิดในการวจิยัครั: งนี:  
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อรไท กาํธรกิตติกุล (2546 : บทคดัยอ่) วตัถุประสงคก์ารศึกษาครั: งนี:  เพื"อศึกษา
ผลกระทบที"มีต่อร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:ออนัเนื"องมาจากการเขา้มาของร้านคา้ปลีกแบบซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ และศึกษาถึงวธีิการและกลยทุธ์ในการปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ ซึ" งจะทาํให้
ทราบถึงผลกระทบ และแนวทางในการปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ เพื"อรักษาส่วนแบง่
การตลาด และเพิ"มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกแบบซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และเสนอ 
แนะแนวทางการกาํหนดนโยบายดา้นการคา้ปลีก ตลอดจนเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการลงทุน
ของนกัลงทุน และผูป้ระกอบการที"สนใจในธุรกิจร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ  

การศึกษาในครั: งนี:  ใชข้อ้มูลปฐมภูมิที"ไดจ้ากการสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม จากร้าน 
คา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ ไดแ้ก่ เซเวน่อีเลฟเวน่ และแฟมิลี"มาร์ท ในเขตกรุงเทพมหานคร 2 เขต คือ 
เขตบางซื"อ และเขตคลองเตย โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อทั:งหมดที"อยู่
บริเวณรอบ ๆ ร้านคา้ปลีกแบบซุปเปอร์เซ็นเตอร์ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จาํนวน 20 ร้าน และใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิที"เกี"ยวกบัธุรกิจคา้ปลีก จากเอกสารทางวชิาการ หนงัสือ งานวจิยั บทความ และ
วารสารต่าง ๆ ที"มีเนื:อหาเกี"ยวขอ้งกบัการคา้ปลีกแบสะดวกซื:อ เพื"อกาํหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ที"จะทาํให้
ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ สามารถแขง่ขนักบัร้านคา้ปลีกแบบซุปเปอร์เซ็นเตอร์ได ้ 

ผลการศึกษาพบวา่ จากการที"มีร้านคา้ปลีกแบบซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มาเปิดกิจการใน
บริเวณใกลเ้คียง ส่งผลใหย้อดขาย กาํไร และจาํนวนผูบ้ริโภคที"เขา้มาซื:อสินคา้โดยเฉลี"ยของร้านคา้
ปลีกแบบสะดวกซื:อลดลง อยา่งไรกต็ามยงัมีปัจจยัดา้นอื"น ๆ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจที"ตกตํ"า ทาํเล
ที"ตั:งของร้านซึ"งอยูห่่างไกลชุมชน การเปิดของร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ ซึ" งมีลกัษณะเดียวกนัใน
บริเวณใกลเ้คียง คา่ใชจ่้ายในการบริหารงานสูง และสินคา้สูญหาย ซึ" งปัจจยัเหล่านี:  กส่็งผลกระทบ
ในแง่ลบต่อร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อเช่นเดียวกนั ดงันั:น ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซื:อ จึงควร
กาํหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพื"อเพิ"มความหลากหลายของสินคา้ เพิ"ม
สัดส่วนของสินคา้ประเภทอาหารในชั:นวางสินคา้ และผลิตสินคา้ที"เป็นตราสินคา้ของตนเอง เป็น
ตน้ 

พิมานรัตน์ เศรษฐวานิช (2545 : บทคดัยอ่) การวจิยัครั: งนี: มีวตัถุประสงคเ์พื"อ (1) ใหรู้้ถึง
ลกัษณะขอ้มูลขา่วสารที"มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซื:อสินคา้จากร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภทของผู ้
บริโภค (2) เพื"อคน้พบปัจจยัที"มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื:อสินคา้ จากร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภท
ของผูบ้ริโภค (3) เพื"อเขา้ใจถึงความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ที"จะไดรั้บจากการตดัสินใจซื:อสินคา้จาก
ร้าน คา้ปลีกเฉพาะประเภท ซึ" งไดศึ้กษากบัร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภท 4 แห่ง ไดแ้ก่ ร้านโฮมโปร 
ร้านซุปเปอร์สปอร์ต ร้านพาวเวอร์บาย และร้านแมค็โคร ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ โดยใชก้ารวจิยัเชิง
สาํรวจ (Survey Research Method) และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งที"เป็นประชา-   
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กร อายุระหวา่ง 20-50 ปี จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะขอ้มูลข่าวสารมีระดบั
ความสาํคญัปานกลาง ต่อการตดัสินใจซื:อสินคา้จากร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภทของผูบ้ริโภค และ
ปัจจยัที"มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื:อสินคา้ จากร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภทของผูบ้ริโภค เรียงลาํดบั
ตามลาํดบัความ สาํคญั ต่อการตดัสินใจซื:อสินคา้จากสูงสุดไปตํ"าสุด อนัดบัแรก คือการขายโดยใช้
พนกังานขาย รองมาคือคุณคา่สินคา้ และอนัดบัสุดทา้ยคือราคา ในส่วนของความคาดหวงัที"จะได้
นบัจากการซื:อสินคา้ที"ร้านคา้ปลีกเฉพาะประเภท ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบัความคาดหวงั ดา้น
การบริการและดา้นสิ"งอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่างกนั โดยคา่เฉลี"ยของระดบัความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจซื:อสินคา้ ของผูบ้ริโภคคิดอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสูง 
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บทที� 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจยัครั งนี  ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาล

เมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ยวิธี Balanced Scorecard เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Study) โดยมีวธีิการวจิยั ดงันี   

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5. ขันตอนที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงั      
-หวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ� งเป็นร้านคา้ปลีก โดยจาํแนกตามลกัษณะสินคา้ที�ขาย แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่  

1. ร้านคา้ปลีกที�ขายสินคา้ทั�วไปหลาย ๆ อยา่ง (General Merchandises) 
2. ร้านคา้ปลีกที�ขายสินคา้ประเภทเดียว (Single-Line Store) 
3. ร้านคา้ปลีกสินคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) 
4. ร้านคา้ปลีกแบบสหกรณ์ผูบ้ริโภค (Co-Operative Store) 

โดยเป็นร้านคา้ปลีกทุกประเภท ยกเวน้การขายยานยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์ รวมทัง
การซ่อม แซมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 
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จาํนวนธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหินทั�งหมด แบ่งออกเป็น 
  ตาํบลหวัหิน     888  ราย 
  ตาํบลหนองแก     222  ราย 
  รวมจาํนวนทั�งสิ�น 1,110  ราย 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครั� งนี�  ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Sys-  
tematic Sampling) ซึ? งเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยหน่วย
ตวัอยา่งแต่ละหน่วยจะอยูห่่างจากหน่วยก่อนหนา้และหน่วยที?ตามมาเทา่ ๆ กนั สาเหตุที?เลือก ใช้
การสุ่มตวัอยา่งนี�  เนื?องจากมีกรอบตวัอยา่งที?สมบูรณ์ กล่าวคือ มีรายชื?อสถานประกอบการธุรกิจคา้
ปลีกทั�งหมดในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จึงทาํใหง่้ายต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีินี�  

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสัดส่วนของประชากร โดยกลุ่มตวัอยา่งของ
ตาํบลหวัหินเท่ากบั 276 ตวัอยา่ง และขนาดตวัอยา่งของตาํบลหนองแกเทา่กบั 143 ตวัอยา่ง รวม
จาํนวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดของธรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหินเท่ากบั 419 ตวัอยา่ง 
เพื?อความสะดวกในการคาํนวณ ทางผูว้จิยัจึงทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 420 ตวั 
อยา่ง โดยเพิ?มขนาดตวัอยา่งของตาํบลหนองแกเป็น 144 ตวัอยา่ง 
 
2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเครื?องมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึ? ง
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี�  

ตอนที? 1 ขอ้มูลทั?วไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุาร
ทาํงาน จาํนวนปีที?ธุรกิจเริ?มก่อตั�งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที?ตั�งธุรกิจ และการเติบโตทาง
ธุรกิจ 

ตอนที? 2 ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต และดา้นกระบวนการภายใน ซึ? งในแต่ละมุมมองมีดชันีชี�วดั ระบุเกณฑ์
ในการประเมิน 5 ระดบั คือ 
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ดีมาก ใหค้ะแนนเทา่กบั     5 คะแนน 
ดี  ใหค้ะแนนเทา่กบั     4 คะแนน 
ปานกลาง ใหค้ะแนนเทา่กบั     3 คะแนน 
นอ้ย  ใหค้ะแนนเทา่กบั     2 คะแนน 
นอ้ยมาก ใหค้ะแนนเทา่กบั     1 คะแนน 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการพิจารณาการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง กบัหลกัการและเหตุผล โดยได้
แบง่การรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

3.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากตาํรา

วชิาการ วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ และผลงานที?เกี?ยวขอ้งกบัเรื?องที?ศึกษา เพื?อใชเ้ป็นแนวคิด

ในการทาํวจิยั และประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูล ซึ? งใน

ที?นี�  ผูท้าํวจิยัจะทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเอง โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้

ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน เพื?อทาํการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม รวมไปถึงสามารถอธิบาย

แกไ้ขขอ้สงสัยของผูต้อบแบบสอบถามได ้ เพื?อใหไ้ดแ้บบสอบถาม ที?มีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกบัสิ?งที?

ตอ้งการศึกษามากที?สุด 

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลที?ไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาคา่ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS for Windows และใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะ
ทั?วไปของกลุ่มตวัอยา่ง และแสดงระดบัประสิทธิผลของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีก ในขตเทศบาล
เมืองหวัหิน ซึ? งไดแ้ก่ ความถี? (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี?ย (Mean) และคา่เบี?ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในส่วนของประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลีกในแต่ละมุมมอง ตามหลกัการของ Balanced 
Scorecard ซึ? งมีเกณฑใ์หค้ะแนนแบบสอบถาม ในแตล่ะขอ้จะใหค้ะแนน 5 ระดบั ทุกดชันีชี�วดัใน
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มุมมองแต่ละดา้น ดงันี�  ดีมากให ้5 คะแนน จนถึงนอ้ยมากให ้1 คะแนน ตามลาํดบั ส่วนเกณฑใ์น
การแบง่ระดบัประสิทธิผลองคก์ร แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี�  

ระดบัดีมาก คะแนนเฉลี?ยระหวา่ง 4.21 – 5.00 
ระดบัดี คะแนนเฉลี?ยระหวา่ง 3.41 – 4.20 
ระดบัพอใช ้ คะแนนเฉลี?ยระหวา่ง 2.61 – 3.40 
ระดบัตอ้งปรับปรุง คะแนนเฉลี?ยระหวา่ง 1.81 – 2.60 
ระดบัไมถึ่งเกณฑ ์ คะแนนเฉลี?ยระหวา่ง 1.00 – 1.80 

โดยจะแสดงผลในแต่ละดชันีชี�วดั และในภาพรวมประสิทธิผลของแต่ละดชันี ในขั�น
ต่อไป กจ็ะทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square Test และ Contingency Coefficient ในการวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

ในส่วนของ Spearman Correlation มีเกณฑใ์นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ซึ? งแบง่ได ้ 5 
ระดบั ดงันี�  

ระดบัสูงหรือสูงมากคา่ คา่สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์     0.80 ขึ�นไป 
ระดบัคอ่นขา้งสูง คา่สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์     0.60 – 0.79 
ระดบัปานกลาง คา่สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์     0.40 – 0.59 
ระดบัคอ่นขา้งตํ?า คา่สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์     0.20 – 0.39 
ระดบัตํ?า      คา่สัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์     ต ํ?ากวา่ 0.20 
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5. ขั$นตอนที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

5.1 ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที?เกี?ยวขอ้ง เพื?อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวจิยั 

5.2 กาํหนดประชากร และสอบถามหาจาํนวนประชากรทั�งหมด ที?ตอ้งการศึกษา เพื?อที? 

จะนาํมาคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งที?ตอ้งการเขา้ไปเก็บขอ้มูล 

5.3 คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งที?ตอ้งการจะเกบ็ขอ้มูล 

5.4 สร้างแบบสอบถามที?จะใชเ้ก็บขอ้มูล แลว้นาํแบบสอบถามที?สร้างไปให้อาจารยที์?

ปรึกษาแกไ้ข และตรวจสอบความถูกตอ้ง นอกจากนี� ไดท้าํการทดลองใชแ้บบสอบถามจากธุรกิจคา้

ปลีก เพื?อหาจุดบกพร่องและแกไ้ข 

5.5 ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

5.6 นาํขอ้มูลที?ไดม้าทาํการประมวลผลในโปรแกรม SPSS 

5.7 นาํผลที?ไดม้าทาํการวเิคราะห์ และประเมินผลหาขอ้สรุป 
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บทที�4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยัเรื�อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมือง
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ยวธีิ Balanced Scorecard” ทางผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้มูลจากการ
วเิคราะห์ ดงัต่อไปนี5  

1. ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีก 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4. ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม 

 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่างธุรกจิค้าปลกี 

รายละเอียดของขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีจาํนวนทั5งสิ5น 420 ตวัอยา่ง 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 177 42.1 
หญิง 243 57.9 
รวม 420 100 

จากตารางที� 3 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศ
หญิงจาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 และเพศชายจาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ตาม 
ลาํดบั 
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ตารางที� 4 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 15 3.6 
20-30 ปี 171 40.7 
31-40 ปี 117 27.9 
41-50 ปี 52 12.4 
51-60 ปี 49 11.7 
มากกวา่ 60 ปี 16 3.8 
รวม 420 100 

จากตารางที� 4 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี มากที�สุด ร้อยละ 40.7 
รองลงมาในช่วงอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 27.9 ช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 12.4 ช่วงอาย ุ51-60 ปี ร้อยละ 
11.7 มากกวา่ 60 ปี ร้อยละ 3.8 และตํ�ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 3.6 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 5 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 224 53.3 
แต่งงาน 161 38.3 
มา่ย/หยา่ร้าง 35 8.4 
รวม 420 100 

จากตารางที� 5 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งสถานภาพโสดมากที�สุด ร้อยละ 53.3 รองลง 
มาสถานภาพแต่งงาน ร้อยละ 38.3 และสถานภาพมา่ย/หยา่ร้าง ร้อยละ8.4 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 6 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่มธัยมศึกษา 10 2.4 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 32 7.6 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 138 32.9 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 40 9.5 
ปริญญาตรี 187 44.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 13 3.1 
รวม 420 100 

จากตารางที� 6 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากที�สุด ร้อยละ 
44.5 รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 32.9 อนุปริญญาตรี/ปวส. ร้อยละ 9.5 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 7.6 สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 3.1 และตํ�ากวา่มธัยมศึกษา ร้อยละ 2.4 
ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 7 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตาํแหน่ง 

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

เจา้ของธุรกิจ 188 44.8 
ผูบ้ริหาร 36 8.6 
พนกังาน 196 46.7 
รวม 420 100 

จากตารางที� 7 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีตาํแหน่งเป็นพนกังานมากที�สุด ร้อยละ 46.7 
รองลงมาเจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 44.8 และผูบ้ริหาร ร้อยละ 8.6 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 8 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอายกุารทาํงาน 

อายุการทาํงาน จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 108 25.7 
1-5 ปี 147 35.0 
6-10 ปี 56 13.3 
11-15 ปี 45 10.7 
16-20 ปี 22 5.2 
มากกวา่ 20 ปี 42 10.0 
รวม 420 100 

จากตารางที� 8 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีอายกุารทาํงานมากที�สุด 1-5 ปี ร้อยละ 35.0 
รองลงมา นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 25.7 6-10 ปี ร้อยละ 13.3 11-15 ปี ร้อยละ 10.7 มากกวา่ 20 ปี ร้อย
ละ 10.0 ปี และ 16-20 ปี ร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 9 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;ง 

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง จํานวน  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 50 11.9 
1-5 ปี 118 28.1 
6-10 ปี 101 24.0 
11-15 ปี 31 7.4 
16-20 ปี 28 6.7 
มากกวา่ 20 ปี 92 21.9 
รวม 420 100 

จากตารางที� 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งมากที�สุด 1-5 ปี ร้อยละ 
28.1 รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 24.0 มากกวา่ 20 ปี ร้อยละ 21.9 นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 11.9 11-15 ปี 
ร้อยละ 7.4 และ 16-20 ปี ร้อยละ 6.7 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 10 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามลกัษณะการดาํเนินงาน 

ลกัษณะการดําเนินงาน จํานวน ร้อยละ 

เจา้ของคนเดียว 274 65.3 
หา้งหุน้ส่วน 80 19.0 
บริษทั 66 15.7 
รวม 420 100 

จากตารางที� 10 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะการดาํเนินงานเจา้ของคนเดียวมาก
ที�สุด ร้อยละ 65.3 รองลงมาหา้งหุน้ส่วน ร้อยละ 19.0 และบริษทั ร้อยละ 15.7 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 11 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานที�ตั;งธุรกิจ 

สถานที�ตั!งธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

ตาํบลหวัหิน 276 65.7 
ตาํบลหนองแก 144 34.3 
รวม 420 100 

จากตารางที� 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนสถานที�ตั;งธุรกิจอยูที่�ตาํบลหวัหินมากกวา่ 
รองลงมาเป็นตาํบลหนองแก โดยเป็นตาํบลหวัหินจาํนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และเพศชาย
จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 12 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการเติบโตทางธุรกิจ 

การเติบโตทางธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

มากกวา่ 30% 153 36.4 
ระหวา่ง 25%-30% 107 25.5 
ระหวา่ง 20%-25% 54 12.9 
ระหวา่ง 15%-20% 77 18.3 
นอ้ยกวา่ 15% 29 6.9 
รวม 420 100 



 36

จากตารางที� 12 พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีการเติบโตทางธุรกิจมากกวา่ 30% มากที�สุด 
ร้อยละ 36.4 รองลงมาระหวา่ง 25%-30% ร้อยละ25.5 ระหวา่ง 15%-20% ร้อยละ 18.3 ระหวา่ง 
20%-25% ร้อยละ 12.9 และนอ้ยกวา่ 15% ร้อยละ 6.9 ตามลาํดบั 

 
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของธุรกจิค้าปลกี 

จากการศึกษาประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองทั;ง 4 ด้านตามหลักการของ 
Balanced Scorecard ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต และมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ซึ� งสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปนี;  

2.1 ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน 

ตารางที� 13 แสดงระดบัของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน จาํแนกรายดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน ค่าเฉลี�ย S.D. ระดับ 

1. ระดบัผลการดาํเนินงานต่อปี 3.27 1.08 พอใช ้

2. สถานะทางการเงินของธุรกิจ 3.69 0.96 ดี 

3. การบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจ 3.32 0.88 พอใช ้

4. ระดบัความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน และจดัสรร

เงินทุน 

3.55 0.87 ดี 

5. การเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังาน 4.12 0.84 ดี 

รวม 3.59 0.98 ดี 

จากตารางที� 13 ประสิทธิผลดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีกจาํแนกรายดชันี 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังานอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 4.12 รองลง 
มา มีสถานะทางการเงินในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.69 มีระดบัความสามารถในการหาแหล่ง
เงินทุน และจดัสรรเงินทุนในระดบัดี โดยมีค่าเฉี�ยเทา่กบั 3.55 มีการบริหารสินทรัพยธุ์รกิจในระดบั
พอใช ้ โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.32 และมีระดบัผลการดาํเนินงานต่อปีในระดบัพอใช ้ โดยมีค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.27 ในภาพรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.59 
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ตารางที� 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

1. ระดบัผลกาํไรจาก

การดาํเนินงานต่อ

ปี 

- มากกวา่ 30% 

- ระหวา่ง 25%-30% 

- ระหวา่ง 20%-25% 

- ระหวา่ง 15%-20% 

- นอ้ยกวา่ 15% 

57 

109 

177 

43 

34 

13.6 

26.0 

42.1 

10.2 

8.1 

2. สถานะทางการเงิน

ของธุรกิจ 

- ไมมี่ปัญหาสภาพคล่องดี 

- ไมมี่ปัญหาทางการเงิน เมื�อขาดสภาพคล่อง 

สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํรองได ้

- มีปัญหาดา้นการเงินบา้ง แต่ยงัสามารถดาํเนิน

ธุรกิจต่อไปได ้

- ติดขดัเรื�องการเงิน ทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกัไปบา้ง 

- ติดขดัเรื�องการเงินอยา่งมาก 

94 

139 

 

165 

 

6 

16 

22.4 

33.1 

 

39.3 

 

1.4 

3.8 

3. การบริหาร

สินทรัพยข์อง

ธุรกิจ 

- สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดดี้ 

- สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดใ้นเกณฑป์กติ 

- สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดพ้อใช ้

- ไมส่ามารถบริหารสินทรัพยใ์หคุ้ม้คา่แก่การ

ลงทุนได ้

25 

171 

143 

76 

5 

6.0 

40.7 

34.0 

18.1 

1.2 
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ตารางที� 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนก
รายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

4. ระดบั

ความสามารถใน

การหาแหล่ง

เงินทุน และ

จดัสรรเงินทุน 

- สามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตํ�า เพื�อการขยาย

ธุรกิจได ้

- สามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตํ�าได ้

- สามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตามอตัรา

ทอ้งตลาดได ้

- สามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตามอตัรา

ทอ้งตลาดได ้แต่ไมเ่พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ 

- ไมส่ามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตามอตัรา

ทอ้งตลาดได ้เพราะธุรกิจขาดความน่าเชื�อถือ 

59 

 

152 

173 

 

31 

 

5 

14.0 

 

36.2 

41.2 

 

7.4 

 

1.2 

5. การเบิกจ่าย

เงินเดือนพนกังาน 

- ตรงเวลาในทุกเดือน 

- ตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

- ล่าชา้บา้งเล็กนอ้ย 

- ล่าชา้บอ่ยครั; ง 

- ล่าชา้บอ่ยมาก 

169 

137 

108 

6 

0 

40.2 

32.6 

25.7 

1.4 

0 

จากตารางที� 14 เมื�อพิจารณาถึงประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� ง
จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั พบวา่ระดบัผลกาํไรจากการดาํเนินงานต่อปี กลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 42.1 ประเมินวา่ระดบัผลกาํไรอยูร่ะหวา่ง 20%-25% รองลงมา ระดบัผลกาํไรอยู่
ระหวา่ง 25%-30% ร้อยละ 26.0 

ในเรื�องสถานะทางการเงินของธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 39.3 มีปัญหาดา้น
การเงินบา้ง แต่ยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ รองลงมา ไมมี่ปัญหาทางการเงิน เมื�อขาดสภาพ
คล่อง สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํรองได ้ร้อยละ 33.1 
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การบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 40.7 สามารถบริหาร
สินทรัพยไ์ดดี้รองลงมา สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดใ้นเกณฑป์กติ ร้อยละ 34.0 

ในเรื�องระดบัความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน และจดัสรรเงินทุน พบวา่ กลุ่มตวั 
อยา่งร้อยละ 41.2 สามารถหาแหล่งกูย้มืดอกเบี;ยตามอตัราทอ้งตลาดได ้รองลงมา สามารถหาแหล่ง
กูย้มืดอกเบี;ยตํ�าได ้ร้อยละ 36.2 

ส่วนในเรื�องการเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 40.2 ประเมินวา่ 
ตรงเวลาในทุกเดือน รองลงมา ตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.6 

2.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ 

ตารางที� 15 แสดงระดบัของประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ จาํแนกรายดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า ค่าเฉลี�ย S.D. ระดับ 

1. จาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ;นจากปีก่อน 2.66 1.10 พอใช ้

2. ระดบัความถี�ในการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ 3.76 0.85 ดี 

3. การปรับปรุงสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้ 3.82 0.89 ดี 

4. ความเหนียวแน่นของลูกคา้ที�มีต่อธุรกิจ 3.75 0.79 ดี 

5. ความพึงพอใจของลูกคา้ 3.91 0.64 ดี 

รวม 3.58 0.98 ดี 

 จากตารางที� 15 ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีกจาํแนกรายดชันี 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.91 รองลงมา
มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.82 มีระดบัความถี�ในการ
ร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการในระดบัดี โดยมีค่าเฉี�ยเทา่กบั 3.76 ความเหนียวแน่นของลูกคา้ที�มี
ต่อธุรกิจในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.75 และมีจาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ;นจากปีก่อนในระดบัพอใช ้
โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 2.66 ในภาพรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี โดย
มีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.58 
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ตารางที� 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนก
รายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

1. จาํนวนลูกคา้ที�

เพิ�มขึ;นจากปีก่อน 
- จาํนวนลูกคา้เพิ�มขึ;นมากกวา่ 20% 

- จาํนวนลูกคา้เพิ�มขึ;นระหวา่ง 10% - 20% 

- จาํนวนลูกคา้เทา่เดิม 

- จาํนวนลูกคา้ลดลงระหวา่ง 10% - 20% 

- จาํนวนลูกคา้ลดลงมากกวา่ 20% 

4 

123 

87 

137 

69 

1.0 

29.3 

20.7 

32.6 

16.4 

2. ระดบัความถี�ใน

การร้องเรียนจาก

สินคา้หรือบริการ 

- ไมมี่ปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ 

ไมพ่บอุปสรรคใด ๆ 

- ไมมี่ปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ

อยา่งเป็นทางการ 

- มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่ง

เป็นทางการ เกิดขึ;นบา้งเล็กนอ้ย 

- มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่ง

เป็นทางการ เกิดขึ;นบ่อยครั; ง 

- มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่ง

เป็นทางการ เกิดขึ;นบ่อยมาก 

91 

 

159 

 

147 

 

23 

 

0 

21.7 

 

37.9 

 

35.0 

 

5.5 

 

0 
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ตารางที� 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนก
รายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

3. การปรับปรุงสินคา้

หรือบริการแก่

ลูกคา้ 

- ปรับปรุงสินคา้หรือบริการสมํ�าเสมอตามความ
ตอ้งการลูกคา้ เพื�อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุด 

- ปรับปรุงสินคา้หรือบริการบ่อยครั; ง เพื�อดึงดูด
ลูกคา้ 

- ปรับปรุงสินคา้หรือบริการตามโอกาส เพื�อรักษา
ลูกคา้ไว ้

- มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการนอ้ย 

- ไมมี่การปรับปรุงสินคา้หรือบริการใด ๆ เลย 

106 

 

155 

 

143 

 

10 

6 

25.2 

 

36.9 

 

34.0 

 

2.4 

1.4 

4. ความเหนียวแน่น

ของลูกคา้ที�มีต่อ

ธุรกิจ 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการซื;อสินคา้หรือบริการอีก

ในครั; งต่อไปอยา่งแน่นอน 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการซื;อสินคา้หรือบริการอีก

ในครั; งต่อไป 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่อาจจะซื;อสินคา้หรือบริการอีก

ในครั; งต่อไป 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่อาจจะซื;อสินคา้หรือบริการอีก

ในครั; งต่อไป หากมีการส่งเสริมการขายที�

น่าสนใจ 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่ไมคิ่ดจะซื;อสินคา้หรือบริการใน

ครั; งต่อไป 

62 

 

220 

 

110 

 

28 

 

 

0 

 

14.8 

 

52.4 

 

26.2 

 

6.7 

 

 

0 

 



 42

ตารางที� 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนก
รายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

5. ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ 

- พึงพอใจอยา่งมากในสินคา้และบริการ 

- พึงพอใจในสินคา้และบริการ 

- รู้สึกเฉย ๆ ในสินคา้และบริการ 

- รู้สึกวา่สินคา้และบริการไมเ่ป็นไปตามความ

คาดหวงั 

- รู้สึกผดิหวงัในสินคา้และบริการ 

60 

274 

76 

10 

 

0 

14.3 

65.2 

18.1 

2.4 

 

0 

จากตารางที� 16 เมื�อพิจารณาถึงประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� ง
จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั พบวา่จาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ;นจากปีก่อน กลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 32.6 ประเมินวา่จาํนวนลูกคา้ลดลงระหวา่ง 10% - 20% รองลงมา จาํนวนลูกคา้เพิ�มขึ;น
ระหวา่ง 10% - 20% ร้อยละ 29.3 

ในเรื�องระดบัความถี�ในการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 
37.9 ไมมี่ปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ รองลงมา มีปัญหาการ
ร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ เกิดขึ;นบา้งเล็กนอ้ย ร้อยละ 35.0 

การปรับปรุงสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 36.9 มีการปรับปรุง
สินคา้หรือบริการบ่อยครั; ง เพื�อดึงดูดลูกคา้ รองลงมา มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการตามโอกาส 
เพื�อรักษาลูกคา้ไว ้ร้อยละ 34.0 

ในเรื�องความเหนียวแน่นของลูกคา้ที�มีต่อธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 52.4 ลูกคา้
ส่วนใหญ่ตอ้งการซื;อสินคา้หรือบริการอีกในครั; งต่อไป รองลงมา ลูกคา้ส่วนใหญ่อาจจะซื;อสินคา้
หรือบริการอีกในครั; งต่อไป ร้อยละ 26.2 

ส่วนในเรื�องความพึงพอใจของลูกคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 65.2 ประเมินวา่ พึง
พอใจในสินคา้และบริการ รองลงมา รู้สึกเฉย ๆ ในสินคา้และบริการ ร้อยละ 18.1 
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2.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

ตารางที� 17 แสดงระดบัของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต จาํแนกราย
ดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ค่าเฉลี�ย S.D. ระดับ 

1. ระดบัความพึงพอใจในเพื�อนร่วมงาน 3.67 0.87 ดี 

2. พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื�องการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ 

3.48 0.90 ดี 

3. ธุรกิจสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ทั;งในเรื�องงาน และ

ทกัษะต่าง ๆ  

3.56 0.97 ดี 

4. อตัราการเปลี�ยนแปลงพนกังานของธุรกิจ 3.63 0.80 ดี 

รวม 3.58 0.89 ดี 

จากตารางที� 17 ประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจ
คา้ปลีกจาํแนกรายดชันี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในเพื�อนร่วมงานอยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.67 รองลงมา มีอตัราการเปลี�ยนแปลงพนกังานของธุรกิจในระดบัดี โดยมี
คา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.63 ธุรกิจสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ทั;งในเรื�องงาน และทกัษะต่าง ๆ ในระดบั
ดี โดยมีคา่เฉี�ยเทา่กบั 3.56 และพนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื�องการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของธุรกิจในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.48 ในภาพรวมแลว้ประสิทธิผลการเรียนรู้และ
การเจริญเติบโตของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.58 
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ตารางที� 18 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้าน        

การเรียนรู้และ       

การเจริญเติบโต 

เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

1. ระดบัความพึง

พอใจในเพื�อน

ร่วมงาน 

- มีความประทบัใจอยา่งมากที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

- มีความพอใจมากที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

- มีความพอใจที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

- รู้สึกเฉยๆ ที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

- ไมพ่อใจที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

73 

172 

135 

40 

0 

17.4 

41.0 

32.1 

9.5 

0 

2. พนกังานมีส่วน

ร่วมแสดงความ

คิดเห็นมากนอ้ย

เพียงไร ในเรื�อง

การดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ 

ของธุรกิจ 

- เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเสมอ 

- เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นได ้

- เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานเทา่นั;น 

- เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นบางเรื�อง 

- ไมเ่ปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นใด ๆ เลย 

54 

 

152 

 

162 

 

47 

 

5 

12.9 

 

36.2 

 

38.6 

 

11.2 

 

1.2 
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ตารางที� 18 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้าน        

การเรียนรู้และ             

การเจริญเติบโต 

เกณฑ์การประเมิน 
จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

3. ธุรกิจสนบัสนุนให้

พนกังานไดเ้รียนรู้

ทั;งในเรื�องงาน 

และทกัษะต่าง ๆ 

มากนอ้ยเพียงไร 

- สนบัสนุนอยา่งมากใหไ้ดเ้รียนรู้งานต่าง ๆ และ

ทกัษะในการทาํงาน 

- สนบัสนุนใหเ้รียนรู้งานต่าง ๆ และทกัษะใน

การทาํงาน 

- สนบัสนุนใหเ้รียนรู้เฉพาะงาน เฉพาะทกัษะที�

จาํเป็น 

- สนบัสนุนใหเ้รียนรู้เฉพาะงาน และทกัษะ

บางครั; ง 

- ไมส่นบัสนุนใหเ้รียนรู้งาน และทกัษะใด ๆ เลย 

92 
 

102 
 

181 
40 
5 

21.9 
 

24.3 
 

43.1 
9.5 
1.2 

4. อตัราการ

เปลี�ยนแปลง

พนกังานของธุรกิจ 

- ไมมี่การเปลี�ยนแปลงพนกังานในธุรกิจเลย 

- มีการเปลี�ยนแปลงพนกังาน สาเหตุจากพนกังาน

ลาออก และการรับพนกังานเพิ�ม 

- มีการเพิ�มหรือลดพนกังานตามความเหมาะสม

ของปริมาณงาน และลกัษณะงาน 

- มีการเปลี�ยนแปลงพนกังานอยูบ่อ่ยครั; ง 

- มีการเปลี�ยนแปลงพนกังานสูงมาก เนื�องจาก

ปัญหาภายในธุรกิจ 

50 
194 
 

150 
 

21 
5 

11.9 
46.2 
 

35.7 
 

5.0 
1.2 

จากตารางที� 18 เมื�อพิจารณาถึงประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบ 
โตของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งจาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจใน
เพื�อนร่วมงาน กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 41.0 ประเมินวา่มีความพอใจมากที�ไดท้าํงานร่วมกนั รองลงมา 
มีความพอใจที�ไดท้าํงานร่วมกนั ร้อยละ 32.1 
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ในเรื�องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ในเรื�องการดาํเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ของธุรกิจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.6 เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานเทา่นั;น รองลงมา เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได ้
ร้อยละ 36.2 

การสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ทั;งในเรื�องงาน และทกัษะต่าง ๆ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 43.1สนบัสนุนใหเ้รียนรู้เฉพาะงาน เฉพาะทกัษะที�จาํเป็น รองลงมา สนบัสนุนใหเ้รียนรู้งาน
ต่าง ๆ และทกัษะในการทาํงาน ร้อยละ 24.3 

ส่วนในเรื�องอตัราการเปลี�ยนแปลงพนกังานของธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 46.2 
ประเมินวา่ มีการเปลี�ยนแปลงพนกังาน สาเหตุจากพนกังานลาออก และการรับพนกังานเพิ�ม 
รองลงมา มีการเพิ�มหรือลดพนกังานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และลกัษณะงาน ร้อยละ 
35.7 

2.4 ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

ตารางที� 19 แสดงระดบัของประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน จาํแนกรายดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน ค่าเฉลี�ย S.D. ระดับ 

1. การจดัทาํแผนธุรกิจ 3.65 1.12 ดี 

2. การกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหน้าที�ในการ

ทาํงาน 

3.72 0.78 ดี 

3. ความสามารถของผูบ้ริหารธุรกิจ 3.64 0.85 ดี 

4. การดาํเนินงานในภาพรวมของธุรกิจ 3.55 0.72 ดี 

5. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินงาน 

(คอมพิวเตอร์) 

2.97 1.17 พอใช ้

รวม 3.51 0.99 ดี 

 จากตารางที� 19 ประสิทธิผลดา้นดา้นกระบวนการภายในของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีก 
จาํแนกรายดชันี พบวา่ มีการกาํหนดความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที�ในการทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.72 รองลงมา มีการจดัทาํแผนธุรกิจในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.65 
ความสามารถของผูบ้ริหารธุรกิจในระดบัดี โดยมีคา่เฉี�ยเทา่กบั 3.64 การดาํเนินงานในภาพรวมของ
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ธุรกิจในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.55 และมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนิน งาน 
(คอมพิวเตอร์) ในระดบัพอใช ้ โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 2.97 ในภาพรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นกระ- 
บวนการภายในของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.51 

ตารางที� 20 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายในของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั 

ดัชนีชี!วดัด้าน

กระบวนการภายใน 
เกณฑ์การประเมิน 

จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

1. การจดัทาํแผน

ธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารมีการทบทวน ปรับปรุงแผนธุรกิจให้

เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง 

- ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวน และนาํแผนธุรกิจไป

ใช ้

- ผูบ้ริหารมีความสนใจในการทาํแผนธุรกิจ แต่

ไมมี่ความรู้เพียงพอ 

- ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนธุรกิจ แต่ไมไ่ด้

นาํไปใช ้

- ผูบ้ริหารไมคิ่ดจดัทาํแผนธุรกิจ 

105 

 

149 

 

107 

33 

 

26 

25.0 

 

35.5 

 

25.5 

7.9 

 

6.2 
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ตารางที� 20 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายในของกลุ่มตวั 
อยา่งจาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้าน

กระบวนการภายใน 
เกณฑ์การประเมิน 

จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

2. การกาํหนดความ

รับผดิชอบ และ

อาํนาจหนา้ที�ใน

การทาํงาน 

- มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที�

อยา่งชดัเจน 

- มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที�

อยา่งชดัเจน แต่อาํนาจการตดัสินใจส่วนใหญ่อยู่

ที�เจา้ของธุรกิจ 

- มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที� 

แต่การตดัสินใจอยูที่�เจา้ของธุรกิจ 

- ไมช่ดัเจนในการกาํหนดหนา้ที�และความ

รับผดิชอบ 

- อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบเหลื�อมลํ;ากนั 

การทาํงานเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

65 

 

194 

 

 

141 

 

20 

 

0 

15.5 

 

46.2 

 

 

33.6 

 

4.8 

 

0 

3. ความสามารถของ

ผูบ้ริหารธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารมีความเชี�ยวชาญในการทาํธุรกิจตนเอง

อยา่งมาก 

- ผูบ้ริหารมีความถนดัในทาํธุรกิจของตนเอง 

- ผูบ้ริหารมีความถนดั ความรู้ในการทาํธุรกิจของ

ตนเองบา้งพอสมควร 

- ผูบ้ริหารมีความถนดั ความรู้ในการทาํธุรกิจของ

ตนเองบา้งเล็กนอ้ย 

- ผูบ้ริหารมีไมมี่ความรู้ในการทาํธุรกิจของตนเอง

เลย 

77 

 

141 

176 

 

26 

 

0 

18.3 

 

33.6 

41.9 

 

6.2 

 

0 
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ตารางที� 20 แสดงจาํนวนและร้อยละของประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายในของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํแนกรายเกณฑป์ระเมินของแต่ละดชันีชี;วดั (ต่อ) 

ดัชนีชี!วดัด้าน

กระบวนการภายใน 
เกณฑ์การประเมิน 

จํานวน 

(420 คน) 
ร้อยละ 

4. การดาํเนินงานใน

ภาพรวมของธุรกิจ 

- ไมมี่ปัญหาติดขดัในการดาํเนินธุรกิจ 

- การดาํเนินงานมีปัญหาติดขดับา้งในบางครั; ง 

- มีปัญหาในการดาํเนินงานบางครั; ง แต่ธุรกิจ

สามารถแกไ้ขปัญหาได ้

- มีปัญหาในการดาํเนินงานบ่อยครั; ง 

- การดาํเนินงานมีปัญหาติดขดัเสมอ 

53 

131 

230 

 

6 

0 

12.6 

31.2 

54.8 

 

1.4 

0 

5. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ดาํเนินงาน 

(คอมพิวเตอร์) 

- มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในทุกขั;นตอนการ

ทาํงาน 

- มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยเกือบทุกขั;นตอนการ

ทาํงาน 

- มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในบางขั;นตอนการ

ทาํงาน 

- มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในงานเฉพาะอยา่ง 

- ไมมี่การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในทุกขั;นตอนการ

ทาํงาน 

30 

 

121 

 

146 

 

53 

70 

7.1 

 

28.8 

 

34.8 

 

12.6 

16.7 

จากตารางที� 20 เมื�อพิจารณาถึงประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายในของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซึ� งจาํแนกรายเกณฑ์ประเมินของแต่ละดชันีชี; วดั พบวา่ การจดัทาํแผนธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 35.5 ประเมินวา่ ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวน และนาํแผนธุรกิจไปใช ้ รองลงมา ผูบ้ริหารมี
ความสนใจในการทาํแผนธุรกิจ แต่ไมมี่ความรู้เพียงพอ ร้อยละ 25.5 

ในเรื�องการกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหนา้ที�ในการทาํงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 46.2 มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที�อยา่งชดัเจน แต่อาํนาจการตดัสินใจ
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ส่วนใหญ่อยูที่�เจา้ของธุรกิจ รองลงมา มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที� แต่การ
ตดัสินใจอยูที่�เจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 33.6 

ความสามารถของผูบ้ริหารธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 41.9 ผูบ้ริหารมีความถนดั 
ความรู้ในการทาํธุรกิจของตนเองบา้งพอสมควร รองลงมา ผูบ้ริหารมีความถนดัในทาํธุรกิจของ
ตนเอง ร้อยละ 33.6 

ในเรื�องการดาํเนินงานในภาพรวมของธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 54.8 มีปัญหา
ในการดาํเนินงานบางครั; ง แต่ธุรกิจสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ รองลงมา การดาํเนินงานมีปัญหาติดขดั
บา้งในบางครั; ง ร้อยละ 31.2 

ส่วนในเรื�องการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินงาน (คอมพิวเตอร์) พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 34.8 ประเมินวา่ มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในบางขั;นตอนการทาํงาน รองลงมา มี
การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยเกือบทุกขั;นตอนการทาํงาน ร้อยละ 28.8 

2.5 ผลการศึกษามุมมองทั;ง 4 ดา้น 

ตารางที� 21 แสดงประสิทธิผลของกลุ่มตวัอยา่งทั;ง 4 ดา้น 

ดัชนีชี!วดั ค่าเฉลี�ย S.D. ระดับ 

1. ดา้นการเงิน 3.59 0.98 ดี 

2. ดา้นลูกคา้ 3.58 0.98 ดี 

3. ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 3.58 0.89 ดี 

4. ดา้นกระบวนการภายใน 3.51 0.99 ดี 

รวม 3.56 0.96 ดี 
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ภาพที� 4 แสดงประสิทธิผลของกลุ่มตวัอยา่งทั;ง 4 ดา้น 

3.46

3.48

3.5

3.52

3.54

3.56

3.58

3.6 ด้านการเงนิ

ด้านลูกค้า

ด้านการเรียนรู้และ
การเจริญเตบิโต

ด้านกระบวนการภายใน

รวม

 
 

จากภาพที� 4 จะเห็นไดว้า่ประสิทธิผลของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีกทั;ง 4 มุมมองอยูใ่น
ระดบัดี ภาพรวมประสิทธิผลกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีกอยูใ่นระดบัดี ที�คา่เฉลี�ย 3.56 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีประสิทธิผลดา้นการเงินมากที�สุด มีคา่เฉลี�ย 3.59 รองลงมาคือ ดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต ซึ� งมีคา่เฉลี�ยเทา่กนั คือ 3.58 และดา้นกระบวนการภายใน ที�ค่าเฉลี�ย 3.51 
อยา่งไรกต็าม ประสิทธิผลในภาพรวม มีคา่เฉลี�ยเทา่กบั 3.56 ซึ� งอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 
 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เมื�อทราบประสิทธิผลในมุมมองทั;ง 4 ดา้นแลว้ สิ�งที�ควรพิจารณาอีกอยา่งหนึ�ง คือ ขอ้-   
มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่งวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัประสิทธิผลในมุมมองทั;ง 4 ดา้น และภาพ 
รวมของประสิทธิผลทั;ง 4 ดา้น ดงัตารางต่อไปนี;  
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3.1 สมมติฐาน H0 : เพศและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 
  H1  : เพศและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 22 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

เพศ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ชาย 50.7 42.9 34.9 43.2 65.0 
หญิง 49.3 57.1 65.1 56.8 35.0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 42.049, d.f. = 4, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 22 พบวา่คา่ Sig.นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

3.2 สมมติฐาน H0 : อายแุละประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 
  H1 : อายแุละประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 23 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

อายุ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 5.0 5.6 1.4 2.5 0 
20 – 30 ปี 59.7 45.5 33.2 22.8 1.7 
31 – 40 ปี 20.3 23.4 33.2 38.9 33.3 
41 – 50 ปี 10.1 10.2 15.8 13.0 8.3 
51 – 60 ปี 0.5 10.7 13.1 22.8 50.0 
มากกวา่ 60 ปี 4.5 4.5 3.4 0 6.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 296.917, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
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คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.274, Sig = 0.000 

จากตารางที� 23 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
และประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณาคา่
สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเงินใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ�า 

 
3.3 สมมติฐาน H0 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 

 H1  : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 24 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

สถานภาพ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

โสด 72.5 51.4 52.0 25.3 40.0 
แต่งงาน 26.2 36.9 41.8 56.8 43.3 
มา่ย/หยา่ร้าง 1.3 11.7 6.2 17.9 16.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 148.386, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 24 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.4 สมมติฐาน H0 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 
 H1 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

ระดับการศึกษา 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ชั;นมธัยมศึกษา 0.3 2.0 3.4 0 15.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 4.0 5.9 12.8 2.5 0 
มธัยมศึกษาตอนปลายปวช. 30.4 30.1 38.8 35.2 0 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 10.1 3.1 12.0 21.6 16.7 
ปริญญาตรี 53.2 56.4 27.9 40.7 68.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.0 2.5 5.1 0 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 300.334, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.137, Sig = 0.000 

จากตารางที� 25 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อ
พิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลดา้นการเงินในทิศทางตรงเดียวกนัอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.5 สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 
 H1 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 26 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

ตําแหน่ง 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของธุรกิจ 44.0 44.1 41.6 55.6 68.3 
ผูบ้ริหาร 1.5 6.8 11.3 17.9 18.4 
พนกังาน 54.5 49.1 47.1 26.5 13.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 103.760, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 26 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.6 สมมติฐาน H0 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 

 H1  : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 27 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารทาํงานกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

อายุการทาํงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 31.9 34.5 17.1 22.2 0 
1 – 5 ปี 39.6 28.7 39.7 24.1 48.3 
6 – 10 ปี 7.4 17.8 11.7 13.6 20.0 
11 – 15 ปี 4.3 5.9 15.9 27.1 0 
16 – 20 ปี 0 2.5 8.0 13.0 16.7 
มากกวา่ 20 ปี 16.8 10.6 7.6 0 15.0 

รวม 100 100 100 100 100 
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X
2 = 328.375, d.f. = 20, Sig. = 0.000 

คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.159, Sig = 0.000 

จากตารางที� 27 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
การทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายกุารทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ดา้นการเงินในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 

 
3.7 สมมติฐาน H0 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็น  

อิสระกนั 
 H1  : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 28 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 5.4 18.5 8.0 22.2 0 
1 – 5 ปี 20.8 27.1 35.1 14.8 35.0 
6 – 10 ปี 22.0 25.3 23.0 30.2 20.0 
11 – 15 ปี 4.5 4.9 9.3 19.1 0 
16 – 20 ปี 9.4 4.0 7.0 6.2 16.7 
มากกวา่ 20 ปี 37.9 20.2 17.6 7.4 28.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 250.179, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.104, Sig = 0.000 

จากตารางที� 28 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเงินในทิศทางตรงเดียวกนัอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.8 สมมติฐาน H0 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 
 H1 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 29 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินงานกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

ลกัษณะการดําเนินงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของคนเดียว 69.8 62.0 66.2 57.4 81.7 
หา้งหุน้ส่วน 7.7 20.5 20.4 35.2 18.3 
บริษทัจาํกดั 22.5 17.5 13.4 7.4 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 90.035, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 29 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.9 สมมติฐาน H0 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 

 H1 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 30 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานที�ตั;งธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

สถานที�ตั!งธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตาํบลหวัหิน 61.9 46.6 78.9 86.4 93.3 
ตาํบลหนองแก 38.1 53.4 21.1 13.6 6.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 227.135, d.f. = 4, Sig. = 0.000 
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จากตารางที� 30 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.10 สมมติฐาน H0 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินเป็นอิสระกนั 

 H1 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความ  
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 31 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 

การเติบโตทางธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเงิน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

มากกวา่ 30% 62.9 45.8 21.0 16.0 0 
ระหวา่ง 25% - 30%   15.6 25.0 34.5 19.1 0 
ระหวา่ง 20% - 25% 9.9 7.9 20.1 12.3 0 
ระหวา่ง 15% - 20% 5.7 19.1 17.0 42.6 46.7 
นอ้ยกวา่ 15% 5.9 2.3 7.4 9.9 53.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 624.529, d.f. = 16, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.378, Sig = 0.000 

จากตารางที� 31 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ การ
เติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อ
พิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลดา้นการเงินในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
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3.11  สมมติฐาน H0 : เพศและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 
  H1 : เพศและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 32 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

เพศ 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ชาย 47.4 40.6 39.8 48.1 40.0 
หญิง 52.6 59.4 60.2 51.9 60.0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 8.951, d.f. = 4, Sig. = 0.062 

จากตารางที� 32 พบวา่คา่ Sig. มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.12  สมมติฐาน H0 : อายแุละประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 

 H1 : อายแุละประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 33 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

อายุ 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 1.2 4.9 2.2 4.4 5.3 
20 – 30 ปี 48.6 44.8 36.1 26.4 30.7 
31 – 40 ปี 26.0 24.6 28.6 44.7 24.0 
41 – 50 ปี 11.1 11.5 15.6 8.2 16.0 
51 – 60 ปี 8.0 9.5 14.7 16.3 18.7 
มากกวา่ 60 ปี 5.1 4.7 2.8 0 5.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 105.386, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
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คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.104, Sig = 0.000 

จากตารางที� 33 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
และประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณาคา่สัมประ- 
สิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 

 
3.13  สมมติฐาน H0 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 
  H1 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 34 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

สถานภาพ 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

โสด 55.1 53.1 52.6 54.8 50.6 
แต่งงาน 38.4 38.0 43.7 23.6 42.7 
มา่ย/หยา่ร้าง 6.5 8.9 3.7 21.6 6.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 77.313, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 34 พบวา่คา่ Sig. มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานภาพและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.14  สมมติฐาน H0 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 
  H1 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 35 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

ระดับการศึกษา 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ชั;นมธัยมศึกษา 1.5 1.6 4.6 0 5.3 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.1 6.6 11.9 8.7 5.3 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 19.8 33.9 44.9 22.1 14.8 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 12.4 5.7 6.9 20.7 33.3 
ปริญญาตรี 57.6 49.4 30.2 42.3 41.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 5.6 2.8 1.4 6.3 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 261.544, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.161, Sig = 0.000 

จากตารางที� 35 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจาร- 
ณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.15  สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 
  H1 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 36 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

ตําแหน่ง 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของธุรกิจ 46.4 47.1 43.9 24.0 72.0 
ผูบ้ริหาร 0.3 7.0 12.2 19.3 6.7 
พนกังาน 53.3 45.9 43.9 56.7 21.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 118.052, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 36 พบวา่คา่ Sig. มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.16  สมมติฐาน H0 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 

  H1 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 37 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารทาํงานกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

อายุการทาํงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 24.1 30.6 24.2 17.8 5.3 
1 – 5 ปี 42.1 33.0 38.4 30.2 17.3 
6 – 10 ปี 11.8 11.0 13.9 21.2 24.0 
11 – 15 ปี 6.5 9.3 13.1 10.6 28.0 
16 – 20 ปี 1.9 3.0 4.1 20.2 14.7 
มากกวา่ 20 ปี 13.6 13.1 6.4 0 10.7 

รวม 100 100 100 100 100 
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X
2 = 254.110, d.f. = 20, Sig. = 0.000 

คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.091, Sig = 0.000 

จากตารางที� 37 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
การทาํงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณาคา่
สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายกุารทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้น
ลูกคา้ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 

 
3.17  สมมติฐาน H0 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็น     

อิสระกนั 
 H1 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 38 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 9.0 14.9 11.5 8.7 0 
1 – 5 ปี 22.6 30.0 32.5 20.2 17.3 
6 – 10 ปี 27.9 20.4 21.5 34.1 44.0 
11 – 15 ปี 3.1 9.0 8.3 4.8 5.4 
16 – 20 ปี 5.0 3.8 8.3 15.9 12.0 
มากกวา่ 20 ปี 32.4 21.9 17.9 16.3 21.3 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 149.684, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.009, Sig = 0.667 

จากตารางที� 38 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และ
เมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.18  สมมติฐาน H0 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 
H1 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 39 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินงานกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

ลกัษณะการดําเนินงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของคนเดียว 70.0 68.5 58.6 55.8 80.0 
หา้งหุน้ส่วน 12.4 14.1 28.8 27.9 12.0 
บริษทัจาํกดั 17.6 17.4 12.6 16.3 8.0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 78.683, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 39 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.19  สมมติฐาน H0 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 

  H1 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 40 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานที�ตั;งธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

สถานที�ตั!งธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตาํบลหวัหิน 63.2 58.4 73.7 72.1 89.3 
ตาํบลหนองแก 36.8 41.6 26.3 27.9 10.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 61.189, d.f. = 4, Sig. = 0.000 
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จากตารางที� 40 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
3.20  สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนั 

  H1 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 41 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นลูกคา้ 

การเติบโตทางธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านลกูค้า (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

มากกวา่ 30% 52.9 41.2 28.1 14.4 18.7 
ระหวา่ง 25% - 30%   9.9 27.0 32.9 30.3 5.3 
ระหวา่ง 20% - 25% 13.4 10.5 12.4 22.6 16.0 
ระหวา่ง 15% - 20% 9.6 16.4 19.5 30.3 37.3 
นอ้ยกวา่ 15% 14.2 4.0 7.1 2.4 22.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 271.362, d.f. = 16, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.199, Sig = 0.000 

จากตารางที� 41 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ การ
เติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อ
พิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.21  สมมติฐาน H0 : เพศและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตเป็น 
อิสระกนั 

 H1 : เพศและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความ 
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 42 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

เพศ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ชาย 35.7 37.9 47.6 42.6 100 
หญิง 64.3 62.1 52.4 57.4 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 37.474, d.f. = 4, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 42 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.22  สมมติฐาน H0 : อายแุละประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตเป็น 
อิสระกนั 

H1 : อายแุละประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความ 
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 43 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

อายุ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 0 2.6 4.8 9.5 0 
20 – 30 ปี 46.5 45.8 36.5 31.1 0 
31 – 40 ปี 30.1 25.8 27.7 35.8 0 
41 – 50 ปี 14.1 12.3 12.4 10.8 0 
51 – 60 ปี 4.1 10.3 14.8 8.8 100 
มากกวา่ 60 ปี 5.2 3.2 3.8 4.1 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 182.378, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.065, Sig = 0.008 

จากตารางที� 43 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และ
เมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.23  สมมติฐาน H0 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
เป็นอิสระกนั 

 H1 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมี
ความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 44 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโต 

สถานภาพ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

โสด 66.5 59.5 42.5 54.7 0 
แต่งงาน 32.7 30.5 49.5 37.8 0 
มา่ย/หยา่ร้าง 0.8 10.0 8.0 7.5 100 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 245.688, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 44 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานภาพและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 
0.05 
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3.24  สมมติฐาน H0 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโตเป็นอิสระกนั 

 H1 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 45 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต 

ระดับการศึกษา 
ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ชั;นมธัยมศึกษา 3.3 2.3 2.7 0 0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.7 9.0 5.6 18.2 0 
มธัยมศึกษาตอนปลายปวช. 7.1 36.3 41.7 31.1 0 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 10.8 7.7 7.5 14.2 100 
ปริญญาตรี 75.1 39.7 40.4 31.1 0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 5.0 2.1 5.4 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 348.617, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.170, Sig = 0.000 

จากตารางที� 45 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยั 
สาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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3.25  สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตเป็น
อิสระกนั 

 H1 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมี
ความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 46 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

ตําแหน่ง 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของธุรกิจ 46.8 41.6 48.7 41.9 0 
ผูบ้ริหาร 1.9 6.5 10.7 11.5 100 
พนกังาน 51.3 51.9 40.6 46.6 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 196.063, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 46 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 
0.05 
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3.26  สมมติฐาน H0 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโตเป็นอิสระกนั 

 H1 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 47 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารทาํงานกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต 

อายุการทาํงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 19.0 26.9 31.8 9.5 0 
1 – 5 ปี 39.0 32.1 33.1 51.4 0 
6 – 10 ปี 12.6 16.3 11.5 11.5 0 
11 – 15 ปี 9.3 13.7 8.3 12.2 0 
16 – 20 ปี 0 1.8 7.2 11.5 100 
มากกวา่ 20 ปี 20.1 9.2 8.1 4.1 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 410.152, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.023, Sig = 0.346 

จากตารางที� 47 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
การทาํงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 
0.05 และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายกุารทาํงานมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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3.27  สมมติฐาน H0 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตเป็นอิสระกนั 

 H1 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 48 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต  

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 13.4 10.3 15.9 0 0 
1 – 5 ปี 8.9 33.1 32.0 28.4 0 
6 – 10 ปี 21.1 23.7 24.7 30.3 0 
11 – 15 ปี 4.5 9.5 6.2 9.5 0 
16 – 20 ปี 4.5 1.9 7.7 16.9 100 
มากกวา่ 20 ปี 41.6 21.5 3.5 14.9 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 445.870, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.122, Sig = 0.000 

จากตารางที� 48 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนัที�
ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ จาํนวนปีที�
ธุรกิจเริ�มก่อตั;งมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัตํ�า 

 

 

 



 73

3.28  สมมติฐาน H0 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตเป็นอิสระกนั 

 H1 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 49 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินงานกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และ
การเจริญเติบโต  

ลกัษณะการดําเนินงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของคนเดียว 71.4 65.6 61.4 75.0 0 
หา้งหุน้ส่วน 11.5 16.9 23.6 14.2 100 
บริษทัจาํกดั 17.1 17.5 15.0 10.8 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 90.828, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

จากตารางที� 49 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กนัที�ระ- 
ดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.29  สมมติฐาน H0 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบ 
โตเป็นอิสระกนั 

 H1 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบ 
โตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 50 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานที�ตั;งธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต 

สถานที�ตั!งธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตาํบลหวัหิน 69.9 57.1 66.7 86.5 100 
ตาํบลหนองแก 30.1 42.9 33.3 13.5 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 58.967, d.f. = 4, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 50 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยั 
สาํคญั 0.05 
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3.30  สมมติฐาน H0 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตเป็นอิสระกนั 

 H1 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 51 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต 

การเติบโตทางธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

มากกวา่ 30% 55.0 38.8 34.9 2.7 0 
ระหวา่ง 25% - 30%   13.8 28.9 27.9 25.0 0 
ระหวา่ง 20% - 25% 8.6 12.3 13.2 23.0 0 
ระหวา่ง 15% - 20% 3.3 17.3 17.2 46.6 100 
นอ้ยกวา่ 15% 19.3 2.7 6.8 2.7 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 352.507, d.f. = 16, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.203, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 51 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ การ
เติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยั 
สาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจ
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบั
คอ่นขา้งตํ�า 
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3.31  สมมติฐาน H0 : เพศและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็นอิสระกนั 
 H1 : เพศและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  52 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

เพศ 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ชาย 40.3 45.4 40.0 48.6 32.3 
หญิง 59.7 54.6 60.0 51.4 67.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 11.274, d.f. = 4, Sig. = 0.024 

 จากตารางที� 52 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

3.32  สมมติฐาน H0 : อายแุละประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็นอิสระกนั 
  H1  : อายแุละประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 53 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

อายุ 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 0.9 2.0 3.9 10.1 12.5 
20 – 30 ปี 54.8 46.5 37.1 21.7 5.2 
31 – 40 ปี 25.5 22.0 31.8 30.4 43.8 
41 – 50 ปี 10.6 12.0 12.4 18.1 13.5 
51 – 60 ปี 7.0 12.9 12.0 12.3 14.6 
มากกวา่ 60 ปี 1.2 4.6 2.8 7.4 10.4 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 177.251, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
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คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.118, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 53 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
และประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นกระบวน 
การภายในในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
 

3.33  สมมติฐาน H0 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็นอิสระกนั 
 H1 : สถานภาพและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 54 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

สถานภาพ 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

โสด 61.8 52.7 50.9 43.5 63.5 
แต่งงาน 27.0 41.2 41.5 33.3 36.5 
มา่ย/หยา่ร้าง 11.2 6.1 7.6 23.2 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 78.200, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 54 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานภาพและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.34  สมมติฐาน H0 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็น
อิสระกนั 

 H1 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมี
ความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 55 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

ระดับการศึกษา 
ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ชั;นมธัยมศึกษา 1.2 1.0 2.4 7.2 10.4 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2.7 3.0 10.9 13.0 25.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26.4 27.3 43.3 30.4 13.5 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 10.0 9.5 7.4 18.1 13.6 
ปริญญาตรี 58.2 54.3 33.0 31.2 37.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1.5 4.9 3.0 0 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 276.898, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.253, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 55 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นขา้งตํ�า 
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3.35  สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็นอิสระกนั 
 H1  : ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  56 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน  

ตําแหน่ง 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของธุรกิจ 31.2 48.2 47.1 34.8 59.4 
ผูบ้ริหาร 10.0 2.1 12.5 23.2 0 
พนกังาน 58.8 49.7 40.4 42.0 40.6 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 138.676, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 56 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ตาํแหน่งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.36  สมมติฐาน H0 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็น
อิสระกนั 

 H1 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความ 
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  57 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารทาํงานกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

อายุการทาํงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 33.3 34.0 17.9 13.0 19.8 
1 – 5 ปี 42.4 25.7 43.5 26.1 22.9 
6 – 10 ปี 9.1 13.8 13.0 15.9 22.9 
11 – 15 ปี 7.9 12.4 10.6 6.6 14.6 
16 – 20 ปี 0 1.5 9.0 19.6 0 
มากกวา่ 20 ปี 7.3 12.6 6.0 18.8 19.8 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 281.110, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.178, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 57 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
การทาํงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และ
เมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายกุารทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.37  สมมติฐาน H0 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการ
ภายในเป็นอิสระกนั 

 H1 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการ
ภายในมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 58 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการ
ภายใน  

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 12.7 18.1 8.5 0 7.3 
1 – 5 ปี 14.8 22.7 43.0 15.2 9.4 
6 – 10 ปี 26.4 22.8 23.2 20.3 37.4 
11 – 15 ปี 7.6 7.9 6.4 8.7 9.4 
16 – 20 ปี 2.4 2.2 8.1 28.3 12.5 
มากกวา่ 20 ปี 36.1 26.3 10.8 27.5 24.0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 392.562, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.035, Sig = 0.108 

 จากตารางที� 58 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยั 
สาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�ม
ก่อตั;งมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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3.38  สมมติฐาน H0 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน
เป็นอิสระกนั 

 H1 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมี
ความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 59 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินงานกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการ
ภายใน  

ลกัษณะการดําเนินงาน 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของคนเดียว 62.4 61.5 65.5 68.8 95.8 
หา้งหุน้ส่วน 23.0 14.9 23.0 19.6 4.2 
บริษทัจาํกดั 14.6 23.6 11.5 11.6 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 98.758, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 59 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน มีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํ-     
คญั 0.05 
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3.39  สมมติฐาน H0 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็น
อิสระกนั 

 H1 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความ 
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  60 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานที�ตั;งธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 

สถานที�ตั!งธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตาํบลหวัหิน 72.1 56.4 67.7 76.8 82.3 
ตาํบลหนองแก 27.9 43.6 32.3 23.2 17.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 55.162, d.f. = 4, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 60 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.40  สมมติฐาน H0 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในเป็น
อิสระกนั 

 H1 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมี
ความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  61 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจกบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการ
ภายใน 

การเติบโตทางธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

มากกวา่ 30% 38.2 47.7 31.6 13.8 16.7 
ระหวา่ง 25% - 30%   27.9 23.0 26.4 23.9 31.3 
ระหวา่ง 20% - 25% 10.3 13.5 13.1 18.1 7.3 
ระหวา่ง 15% - 20% 12.7 13.0 21.5 35.5 21.1 
นอ้ยกวา่ 15% 10.9 2.9 7.4 8.7 17.7 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 161.894, d.f. = 16, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.185, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 61 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ การ
เติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจมีความ 
สัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
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3.41  สมมติฐาน H0 : เพศและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
 H1 : เพศและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  62 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

เพศ 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ชาย 49.0 45.3 36.8 45.8 33.2 
หญิง 51.0 57.7 63.2 54.2 66.8 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 94.099, d.f. = 4, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 62 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ เพศ
และประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

3.42  สมมติฐาน H0 : อายแุละประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
  H1 : อายแุละประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 63 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประสิทธิผลในภาพรวม 

อายุ 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 2.3 4.4 2.5 7.2 1.9 
20 – 30 ปี 49.4 43.0 33.8 30.6 51.8 
31 – 40 ปี 24.0 26.3 30.6 35.3 22.3 
41 – 50 ปี 12.3 11.7 16.4 10.6 5.5 
51 – 60 ปี 7.4 10.5 12.9 15.4 13.5 
มากกวา่ 60 ปี 4.6 4.1 3.8 1.1 5.0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 330.292, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
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คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.047, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 63 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
และประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณาคา่สัมประ-   
สิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
 

3.43  สมมติฐาน H0 : สถานภาพและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
  H1 : สถานภาพและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 64 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

สถานภาพ 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

โสด 63.0 50.9 50.2 52.9 56.8 
แต่งงาน 31.6 31.6 42.4 35.8 41.4 
มา่ย/หยา่ร้าง 5.4 11.5 7.4 11.3 1.8 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 156.919, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 64 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานภาพและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3.44  สมมติฐาน H0 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
 H1 : ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 65 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลในภาพรวม 

ระดับการศึกษา 
ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตํ�ากวา่ชั;นมธัยมศึกษา 2.3 2.1 3.2 1.1 2.7 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 4.3 5.3 11.8 12.0 3.3 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 23.4 30.5 38.4 38.1 32.3 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 9.7 6.9 11.0 12.7 10.0 
ปริญญาตรี 57.7 52.2 30.4 34.7 51.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.6 3.0 5.2 1.4 0 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 538.346, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.135, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 65 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ระดบัการศึกษาและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิ-      
จารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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3.45  สมมติฐาน H0 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
 H1 : ตาํแหน่งและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  66 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

ตําแหน่ง 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของธุรกิจ 42.5 44.9 45.3 31.2 60.7 
ผูบ้ริหาร 3.5 7.8 10.9 17.6 1.9 
พนกังาน 54.0 47.3 43.8 51.2 37.4 

รวม 100 100 100 100 100 
x2 = 312.224, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 66 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ตาํแหน่งและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

3.46  สมมติฐาน H0 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
  H1 : อายกุารทาํงานและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  67 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารทาํงานกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

อายุการทาํงาน 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 27.0 32.3 17.7 22.5 28.8 
1 – 5 ปี 43.0 29.2 39.8 29.3 35.1 
6 – 10 ปี 11.1 13.2 12.5 21.8 10.0 
11 – 15 ปี 5.4 10.1 13.2 14.0 9.4 
16 – 20 ปี 0.5 3.6 8.7 9.6 2.5 
มากกวา่ 20 ปี 13.0 11.6 8.1 2.8 14.2 

รวม 100 100 100 100 100 
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X
2 = 555.635, d.f. = 20, Sig. = 0.000 

คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = - 0.067, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 67 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ อายุ
การทาํงานและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิจารณา
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ อายกุารทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลใน
ภาพรวมในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ�า 
 

3.47  สมมติฐาน H0 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลในภาพรวมเป็น    
อิสระกนั 

 H1 : จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งและประสิทธิผลในภาพรวมมีความ 
สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 68 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

จํานวนปีที�ธุรกจิเริ�มก่อตั!ง 

  ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 7.9 17.1 8.9 5.8 16.0 
1 – 5 ปี 20.6 25.9 36.3 23.8 27.4 
6 – 10 ปี 25.4 24.0 21.4 32.1 20.5 
11 – 15 ปี 4.5 7.3 8.4 11.6 3.9 
16 – 20 ปี 5.4 3.7 7.2 16.9 5.6 
มากกวา่ 20 ปี 36.2 22.0 17.8 9.8 26.6 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 702.548, d.f. = 20, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.049, Sig = 0.000 

 จากตารางที� 68 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;ง และประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
และเมื�อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั;งมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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3.48  สมมติฐาน H0 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
 H1 : ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลในภาพรวมมีความ 

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที� 69 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินงานกบัประสิทธิผลในภาพรวม  

ลกัษณะการดําเนินงาน 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

เจา้ของคนเดียว 69.4 64.0 65.2 59.4 69.9 
หา้งหุน้ส่วน 12.5 18.8 22.3 25.0 13.3 
บริษทัจาํกดั 18.1 17.1 12.5 15.6 16.8 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 105.792, d.f. = 8, Sig. = 0.000 

 จากตารางที� 69 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
ลกัษณะการดาํเนินงานและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

3.49  สมมติฐาน H0 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
 H1 : สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  70 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานที�ตั;งธุรกิจกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

สถานที�ตั!งธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

ตาํบลหวัหิน 67.5 56.2 74.2 72.6 61.9 
ตาํบลหนองแก 32.5 43.8 25.8 27.4 38.1 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 209.591, d.f. = 4, Sig. = 0.000 
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 จากตารางที� 70 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ 
สถานที�ตั;งธุรกิจและประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

3.50  สมมติฐาน H0 : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลในภาพรวมเป็นอิสระกนั 
  H1  : การเติบโตทางธุรกิจและประสิทธิผลในภาพรวมมีความ   

สัมพนัธ์กนั 

ตารางที�  71 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจกบัประสิทธิผลในภาพรวม 

การเติบโตทางธุรกจิ 

ดัชนีชี!วดัประสิทธิผลในภาพรวม (ร้อยละ) 

มากที�สุด  

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อยที�สุด  

(1) 

มากกวา่ 30% 47.0 39.7 24.4 8.0 76.2 
ระหวา่ง 25% - 30%   15.9 22.3 28.1 59.3 4.0 
ระหวา่ง 20% - 25% 10.0 9.4 23.2 9.8 2.3 
ระหวา่ง 15% - 20% 8.2 25.8 17.6 19.3 9.7 
นอ้ยกวา่ 15% 18.9 2.8 6.7 3.6 7.8 

รวม 100 100 100 100 100 
X

2 = 216.524, d.f. = 16, Sig. = 0.000 
คา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ = 0.019, Sig = 0.083 

 จากตารางที� 71 พบวา่คา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แสดงวา่ การ
เติบโตทางธุรกิจ และประสิทธิผลในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 และเมื�อพิ-     
จารณาคา่สัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์ Spearman แลว้ พบวา่ การเติบโตทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ�า 
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4. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

ทางผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม ในการพฒันาความสามารถของ
ธุรกิจคา้ปลีก โดยแบง่เป็นมุมมองดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมอง
ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ดงัต่อไปนี;  

4.1 ขอ้เสนอแนะในมุมมองดา้นการเงิน ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ ทกั- 

ษะทางดา้นการเงิน โดยถา้มีโอกาสอยากพฒันาความรู้ความสามารถดา้นการเงินใหสู้งขึ;น โดย 

เฉพาะดา้นการจดัการเงิน และการบญัชี ตอ้งการให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหค้วามสาํคญัแก่ธุรกิจ ทั;ง

ช่วยเหลือในดา้นเงินทุน การกูย้มื และดอกเบี;ย เป็นตน้  

4.2 ขอ้เสนอแนะในมุมมองดา้นลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ การ 

ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยอยากใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งช่วยประชาสัมพนัธ์ ให้

นกัทอ่งเที�ยวมาหวัหินมากขึ;น โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที�ช่วงนี;มาทอ่งเที�ยวที�หวัหินนอ้ยลง และ

ในเรื�องความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ถา้มีโอกาสอยากปรับปรุงสินคา้และบริการให้ดีขึ;น 

4.3 ขอ้เสนอแนะในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ผูต้อบแบบสอบถามได้

ใหค้วามสาํคญัแก่ การเติบโตทางธุรกิจตนเอง อยากพฒันาทกัษะอาชีพจากผูมี้ประสบการณ์ในธุร-   

กิจนั;น ๆ เพื�อเพิ�มความสามารถใหสู้งขึ;น โดยบางธุรกิจอยากขยายธุรกิจถา้มีโอกาส และในเรื�อง

พนกังาน บางคนอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นตน้ 

4.4 ขอ้เสนอแนะในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วาม 

สาํคญัแก่  ทกัษะของผูป้ระกอบการ นั�นกคื็อเจา้ของธุรกิจ กระบวนการภายในเรื�องต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การจดัการธุรกิจ การจดัทาํแผนธุรกิจ บางธุรกิจอยากพฒันาใหก้ระบวนภายใน มีความรวดเร็วมาก

ขึ;นโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในขั;นตอนการทาํงานต่าง ๆ เพื�อลดงานเอกสาร เป็นตน้ 
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บทที� 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรื�อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมือง

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงันี*  

1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวั- 

หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. การนาํหลกัการ Balanced Scorecard มาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินประสิทธิผลธุร-   

กิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงั-     

หวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดต่้อไป 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นศึกษาวจิยัครั* งนี*  คือ ธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงั-      
หวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ� งเป็นการขายปลีก ยกเวน้ยานยนต ์และรถจกัรยานยนต ์รวมทั*งการซ่อมแซม
ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน โดยมีขอ้มูลรายชื�อสถานประกอบการ แบ่งเป็น ตาํบล 
หวัหิน 276 ราย และตาํบลหนองแก 144 ราย รวมทั*งสิ*น 420 ราย ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซึ� งแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี*  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุาร

ทาํงาน จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั*งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที�ตั*งธุรกิจ และการเติบโตทาง
ธุรกิจ 

ส่วนที� 2 ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต และดา้นกระบวนการภายใน 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใช ้ Descriptive Statistics เพื%อหาคา่ความถี% (Frequency) คา่
ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี%ย (Mean) และคา่เบี%ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จาก
แบบสอบถามทั>งในส่วนที% 1 และส่วนที% 2 และทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square Test และ 
Spearman Correlation ในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

 
สรุปผลการวจัิย 

ทางผูว้จิยั ไดแ้บง่การสรุปผลวจิยัเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที% 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และ
การเติบโตทางธุรกิจ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั%วไปจากกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 420 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.9 ช่วงอาย ุ
20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.7 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 44.5 ตาํแหน่งพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 46.7 อายกุารทาํงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 
จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.1 ลกัษณะการดาํเนินงานเจา้ของคนเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 65.3 สถานที%ตั>งธุรกิจอยูที่%ตาํบลหวัหิน คิดเป็นร้อยละ 65.7 การเติบโตทางธุรกิจมากกวา่ 
30% คิดเป็นร้อยละ 36.4 

ส่วนที% 2 ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต และดา้นกระบวนการภายใน 

จากการศึกษาพบวา่ประสิทธิผลในภาพรวมทั>ง 4 มุมมอง อยูใ่นระดบัดี ประสิทธิผล
แยกในมุมมองดา้นต่าง ๆ ทั>ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั โดยมุมมองดา้นการเงินมีคา่เฉลี%ยสูงสุด 
รองลงมาคือ มุมมองดา้นลูกคา้ และดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ซึ% งมีคา่เฉลี%ยเทา่กนั และ
ดา้นกระบวนการภายใน มีค่าเฉลี%ยตํ%าสุด ดงัภาพ 
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3.46

3.48

3.5

3.52

3.54

3.56

3.58

3.6 ด้านการเงนิ

ด้านลูกค้า

ด้านการเรียนรู้และ
การเจริญเตบิโต

ด้านกระบวนการภายใน

รวม

 
1. ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัดี เมื%อพิ-     

จารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ มีการเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังานอยูใ่นระดบัดี 
ซึ% งในรายละเอียดการประเมิน คือ ตรงเวลาในทุกเดือน ร้อยละ 40.2 รองลงมา ตรงเวลาเป็นส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 32.6 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัดี เมื%อพิ-        
จารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ ธุรกิจไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้อยูใ่นระ-   
ดบัดี ซึ% งในรายละเอียดการประเมิน คือ พึงพอใจในสินคา้และบริการ ร้อยละ 65.2 รองลงมา รู้สึก
เฉย ๆ ในสินคา้และบริการ ร้อยละ 18.1 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต โดยรวมแลว้
อยูใ่นระดบัดี เมื%อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจใน
เพื%อนร่วมงานอยูใ่นระดบัดี ซึ% งในรายละเอียดการประเมิน คือ มีความพอใจมากที%ไดท้าํงานร่วมกนั 
ร้อยละ 41.0 รองลงมา มีความพอใจที%ไดท้าํงานร่วมกนั ร้อยละ 32.1 

4. ผลการศึกษาประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน โดยรวมแลว้อยูใ่นระ-   
ดบัดี เมื%อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ มีการกาํหนดความรับผดิชอบและ
อาํนาจหนา้ที%ในการทาํงานอยูใ่นระดบัดี ซึ% งในรายละเอียดการประเมิน คือ มีการกาํหนดความรับ    
ผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที%อยา่งชดัเจน ร้อยละ 46.2 รองลงมา มีการกาํหนดความรับผดิชอบ และ
อาํนาจหนา้ที% แต่การตดัสินใจอยูที่%เจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 33.6 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะห์ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ซึ% งปัจจยัในการทดสอบ
สมมติฐานในที%นี>  คือ ขอ้มูลทั%วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>ง
ธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกบัประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองทั>ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และ
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
 จากสมมติฐาน ลกัษณะของขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และ
การเติบโตทางธุรกิจ มีผลต่อประสิทธิผลในมุมมองทั>ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมอง
ดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และมุมมองดา้นกระบวนการภายในของ
ธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถแสดงผลการทดสอบ
สมมติฐานได ้ดงัตาราง 

ตารางที% 72 แสดงการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยที#มีต่อประสิทธิผล 

ของธุรกิจค้าปลกี 
ประสิทธิผลของธุรกจิค้าปลีก 

ด้านการเงิน  ด้านลูกค้า  ด้านการเรียนรู้ฯ  ด้านกระบวนการฯ  รวม  
1. เพศ  � X � � � 

2. อาย ุ � � � � � 
3. สถานภาพ  � � � � � 
4. ระดบัการศึกษา  � � � � � 
5. ตาํแหน่ง  � � � � � 
6. อายกุารทาํงาน  � � � � � 
7. จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา    � � � � � 
8. ลกัษณะการดาํเนินงาน  � � � � � 
9. สถานที%ตั>งธุรกิจ  � � � � � 
10. การเติบโตทางธุรกิจ  � � � � � 

หมายเหตุ � มีผล  X ไมมี่ผล 
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1. ประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน 

การทดสอบสมมติฐานที%แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน 
ภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน 
สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน 

พบวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดง
วา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน ที%ระดบันยัสาํคญั 
0.05  

เมื%อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Spearman Correlation สามารถทดสอบขอ้มูลทั%วไปได ้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา และการเติบโตทาง
ธุรกิจ พบวา่ อาย ุ อายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลใน
ภาพรวมในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงินในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ%า 

2. ประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ 

การทดสอบสมมติฐานที%แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน 
ภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน 
สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ กบัประสิทธิผลในมุมมองมุมมองดา้นลูกคา้ 

พบวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ ยกเวน้เพศ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั แสดงวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ ยกเวน้เพศ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้น
ลูกคา้ที%ระดบันยัสาํคญั 0.05 มีเพียงเพศเทา่นั>นที%มีมีคา่ Sig. มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
แสดงวา่ เพศและประสิทธิผลดา้นลูกคา้เป็นอิสระกนัที%ระดบันยัสาํคญั 0.05 

เมื%อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Spearman Correlation สามารถทดสอบขอ้มูลทั%วไปได ้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา และการเติบโตทาง
ธุรกิจ พบวา่ อาย ุ อายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพ 
รวมในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง มีความสัม- 
พนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ%า 

3. ประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

การทดสอบสมมติฐานที%แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน 
ภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน 
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สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโต 

พบวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดง
วา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญ 
เติบโต ที%ระดบันยัสาํคญั 0.05 

เมื%อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Spearman Correlation สามารถทดสอบขอ้มูลทั%วไปได ้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา และการเติบโตทาง
ธุรกิจ พบวา่ อาย ุ และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า และระดบัค่อนขา้งตํ%าตามลาํดบั ระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน และ
จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล ในมุมมองดา้นการการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ%า 

4. ประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

การทดสอบสมมติฐานที%แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน 
ภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน 
สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

พบวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดง
วา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ที%
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

เมื%อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Spearman Correlation สามารถทดสอบขอ้มูลทั%วไปได ้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา และการเติบโตทาง
ธุรกิจ พบวา่ อาย ุ อายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลใน
ภาพรวมในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายในในทิศทางเดียวกนัในระดบั
คอ่นขา้งตํ%า และระดบัตํ%า ตามลาํดบั 

5. ประสิทธิผลในภาพรวมทั>ง 4 มุมมอง 

การทดสอบสมมติฐานที%แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั%วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน 
ภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน 
สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ กบัประสิทธิผลในภาพรวม  
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พบวา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดง
วา่ ขอ้มูลทั%วไปทุกลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวม ที%ระดบันยัสาํคญั 0.05 

เมื%อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Spearman Correlation สามารถทดสอบขอ้มูลทั%วไปได ้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา และการเติบโตทาง
ธุรกิจ พบวา่ อาย ุ และอายกุารทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทางตรงกนั
ขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า ระดบัการศึกษา จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง และการเติบโตทางธุรกิจ มีความ 
สัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ%า 

 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ขอ้มูลทั%วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง ช่วงอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังาน มีอายกุาร
ทาํงาน 1-5 ปี จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง 1-5 ปี มีลกัษณะการดาํเนินงานเจา้ของคนเดียว สถานที%ตั>ง
ธุรกิจอยูที่%ตาํบลหวัหิน และมีการเติบโตทางธุรกิจมากกวา่ 30% ส่วนขอ้มูลประสิทธิผลองคก์รทั>ง 4 
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นลว้นอยูใ่นระดบัดี มุมมองดา้นการเงินมีค่าเฉลี%ยสูงสุด รองลงมาคือ มุมมองดา้น
ลูกคา้ และดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ซึ% งมีค่าเฉลี%ยเทา่กนั และดา้นกระบวนการภายใน มี
คา่เฉลี%ยตํ%าสุด โดยภาพรวมแลว้ประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 

จากการวเิคราะห์ประสิทธิผลในมุมมองทั>ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมอง
ดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และในภาพ 
รวมประสิทธิผลทั>ง 4 ดา้นของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ดว้ยการประยกุตใ์ชห้ลกัการของ Balanced Scorecard พบวา่ มีปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลอยู่
ในทุกมุมมอง และในภาพรวมประสิทธิผล ซึ% งแตกต่างกนัไป ดงัต่อไปนี>  

1. ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเงิน ธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาล

เมืองหวัหิน โดยรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นการเงินอยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงิน เดือน

พนกังานที%มีคา่เฉลี%ยสูงสุด เป็นเพราะเขตเทศบาลเมืองหวัหินเป็นแหล่งทอ่งเที%ยว เป็นเขตเศรษฐกิจ

ที%มีคา่ครองชีพสูง ธุรกิจในหวัหินโดยทั%วไปมีการเติบโตดี เนื%องจากมีเงินหมุนเวยีนในเขตนี> สูงทั>ง

จากนกัทอ่งเที%ยวในประเทศ และนกัท่องเที%ยวต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม พบวา่ มีปัจจยัที%มีต่อ

ประสิทธิผลดา้นการเงิน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน 

จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุก
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ปัจจยัลว้นมีความสัมพนัธ์กนั โดยพบวา่ ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง มีความ 

สัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ% งอยูใ่นระดบัตํ%า กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีการศึกษาที%สูง 

และทาํงานอยูใ่นธุรกิจที%เริ%มก่อตั>งมานานนั>น มีมุมมองดา้นการเงินที%สูงขึ>นตาม แต่ยงัมีปัจจยัอื%น ๆ 

ไดแ้ก่ อาย ุ อายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ ซึ% งปัจจยัดงักล่าว มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มในระดบัตํ%า คือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีอายมุาก อายใุนการทาํงานที%สูง และทาํงานใน

ธุรกิจที%มีการเติบโตดี มีมุมมองดา้นการเงินที%สวนทาง โดยประเมินมุมมองดา้นการเงินตํ%า 

2. ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในมุมมองดา้นลูกคา้ ธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาล

เมืองหวัหิน โดยรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นลูกคา้อยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกคา้ที%

มีคา่ เฉลี%ยสูงสุด เป็นเพราะเขตเทศบาลเมืองหวัหินเป็นแหล่งทอ่งเที%ยวที%สาํคญั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้

ปลีกจึงใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก เพื%อใหลู้กคา้พึงพอใจแลว้กลบัมา

ใชบ้ริการใหม ่ ทั>งยงัตอ้งแข่งขนักบัคูแ่ขง่ในตลาด ซึ% งมีจาํนวนมากจึงตอ้งพฒันาสินคา้และบริการ

อยูเ่สมอ เพื%อที%จะแขง่ขนัไดใ้นตลาด และทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากที%สุด อยา่งไรกต็าม พบวา่ 

มีปัจจยัที%มีต่อประสิทธิผลดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน 

จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุก

ปัจจยัลว้นมีความสัมพนัธ์กนั โดยพบวา่ ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง มีความ 

สัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ% งอยูใ่นระดบัตํ%า กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีการศึกษาที%สูง 

และทาํงานอยูใ่นธุรกิจที%เริ%มก่อตั>งมานานนั>น มีมุมมองดา้นลูกคา้ที%สูงขึ>นตาม แต่ยงัมีปัจจยัอื%น ๆ 

ไดแ้ก่ อาย ุ อายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ ซึ% งปัจจยัดงักล่าว มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มในระดบัตํ%า คือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีอายมุาก อายใุนการทาํงานที%สูง และทาํงานใน

ธุรกิจที%มีการเติบโตดี มีมุมมองดา้นลูกคา้ที%สวนทาง โดยประเมินมุมมองดา้นลูกคา้ตํ%า 

3. ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ธุรกิจ

คา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน โดยรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต อยู่

ในระดบัดี โดยเฉพาะระดบัความพึงพอใจในพื%อนร่วมงานที%มีคา่เฉลี%ยสูงสุด เป็นเพราะธุรกิจในเขต

เทศบาลเมืองหวัหินโดยทั%วไป ไมเ่จาะจงธุรกิจคา้ปลีก บรรยากาศ สถานที%ในการทาํงาน ชวนใหมี้

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที%ดี จึงเป็นผลทาํใหมี้ความพึงพอใจในเพื%อนร่วมงาน และดว้ยตวัธุรกิจเองมี
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การเติบโตดี อนัมาจากการบริหารงานที%ดี จึงเป็นเหตุผลที%สาํคญัต่อประสิทธิผลในมุมมองดา้นการ

เรียนรู้และการเจริญเติบโต อยา่งไรกต็าม พบวา่ มีปัจจยัที%มีต่อประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจ

เริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุกปัจจยัลว้นมี

ความสัมพนัธ์กนั โดยพบวา่ ระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ% งอยูใ่นระดบัตํ%า กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีการศึกษาที%

สูง อายกุารทาํงานสูง และทาํงานอยูใ่นธุรกิจที%เริ%มก่อตั>งมานานนั>น มีมุมมองดา้นการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโตที%สูงขึ>นตาม แต่ยงัมีปัจจยัอื%น ๆ ไดแ้ก่ อาย ุและการเติบโตทางธุรกิจ ซึ% งปัจจยัดงักล่าว มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัตํ%า และระดบัค่อนขา้งตํ%า ตามลาํดบั คือ ผูต้อบแบบ 

สอบถามที%มีอายมุาก อายใุนการทาํงานที%สูง และทาํงานในธุรกิจที%มีการเติบโตดี มีมุมมองดา้นการ

เรียนรู้และการเจริญเติบโตที%สวนทาง โดยประเมินมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตตํ%า 

4. ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ธุรกิจคา้ปลีกใน

เขตเทศบาลเมืองหวัหิน โดยรวมแลว้ประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายในอยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะ

การกาํหนดความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที%ในการทาํงานที%มีค่าเฉลี%ยสูงสุด เป็นเพราะโดยส่วน 

มากแลว้ธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน มีการพฒันาไปมาก มีระบบบริหารจดัการที%ดี ต่าง

จากแต่เดิมซึ%งมีแต่ร้านโชห่วย อยา่งไรกต็าม พบวา่ มีปัจจยัที%มีต่อประสิทธิผลดา้นกระบวนการ

ภายใน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%ม

ก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุกปัจจยัลว้นมี

ความสัมพนัธ์กนั โดยพบวา่ ระดบัการศึกษา และจาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนั ซึ% งอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ%า และระดบัตํ%า ตามลาํดบั กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถาม

ที%มีการศึกษาที%สูง และทาํงานอยูใ่นธุรกิจที%เริ%มก่อตั>งมานานนั>น มีมุมมองดา้นกระบวนการภายในที%

สูงขึ>นตาม แต่ยงัมีปัจจยัอื%น ๆ ไดแ้ก่ อาย ุอายกุารทาํงาน และการเติบโตทางธุรกิจ ซึ% งปัจจยัดงักล่าว 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัตํ%า คือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มีอายมุาก อายใุนการ

ทาํงานที%สูง และทาํงานในธุรกิจที%มีการเติบโตดี มีมุมมองดา้นกระบวนการภายในที%สวนทาง โดย

ประเมินมุมมองดา้นกระบวนการภายในตํ%า 
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5. ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในภาพรวม ธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวั-

หิน โดยรวมแลว้ประสิทธิผลในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีมุมมองดา้นการเงินที%มีคา่เฉลี%ยสูงสุด 

ซึ% งการประเมินโดยทั%วไปจะมีเพียงมุมมองดา้นการเงินเพียงดา้นเดียว เพื%อดูผลตอบแทนหรือผลกาํ- 

ไรที%ธุรกิจจะไดรั้บเทา่นั>น แต่เมื%อนาํหลกัการของ Balanced Scorecard มาใช ้ จึงตอ้งวดัทั>ง 4 

มุมมมองโดยมีคา่นํ>าหนกัแต่ละดา้นเทา่ ๆ กนั ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมอง

ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ซึ% งธุรกิจคา้ปลีกในเขต

เทศบาลเมืองหวัหินมีคา่เฉลี%ยทุกดา้น อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั อยา่งไรกต็าม พบวา่ มีปัจจยัที%มีต่อ

ประสิทธิผลในภาพรวม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน 

จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>งมา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานที%ตั>งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุก

ปัจจยัลว้นมีความสัมพนัธ์กนั โดยพบวา่ ระดบัการศึกษา จาํนวนปีที%ธุรกิจเริ%มก่อตั>ง และการเติบโต

ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ% งอยูใ่นระดบัตํ%า กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มี

การศึกษาที%สูง ทาํงานอยูใ่นธุรกิจที%เริ%มก่อตั>งมานานนั>น และธุรกิจที%ตนทาํอยูน่ั>นมีการเติบโตดี กจ็ะ

มีการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมที%สูงขึ>นตาม แต่ยงัมีปัจจยัอื%น ๆ ไดแ้ก่ อาย ุ และอายกุารทาํ 

งาน ซึ% งปัจจยัดงักล่าว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัตํ%า คือ ผูต้อบแบบสอบถามที%มี

อายมุาก และอายใุนการทาํงานที%สูง มกัมุมมองที%สวนทางกนั โดยจะประเมินประสิทธิผลในภาพ 

รวมตํ%า 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

จากการวจิยั พบวา่ ประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อยูใ่นระดบัดี 
อยา่งไรกต็าม เมื%อศึกษาถึงรายละเอียด พบวา่ ประสิทธิผลในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ใน
เรื%องการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินงาน (คอมพิวเตอร์) ซึ% งมีค่าเฉลี%ยตํ%าสุดในบรรดาดชั- 
นีชี>วดัทุกตวั ในจุดนี> จึงควรดาํเนินการหาหนทางพฒันา และเสริมศกัยภาพใหแ้ก่ธุรกิจ เนื%องจาก
ธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม มีพนกังานนอ้ย ซึ% งส่วนใหญ่
เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว จึงควรเสริมในดา้นการฝึกอบรมแก่ผูป้ระกอบการ เพื%อเพิ%มขีดความสา-   
มารถใหแ้ก่ธุรกิจ และสามารถแขง่ขนัในตลาดไดต่้อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั)งต่อไป 

การศึกษาวจิยัครั> งนี>  มุง่เนน้ศึกษาในส่วนของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ฉะนั>น ในการทาํวจิยัครั> งต่อไปควรจะ 

1. ศึกษาวจิยัโดยแบง่ประเภทสินคา้ ควรมีการกาํหนดใหช้ดัเจน เนื%องจากแต่ละชนิด

ของสินคา้มีความแตกต่างกนั ซึ% งเป็นอีกหนึ%งปัจจยัที%ทาํให้ประเมินผลแตกต่างกนั 

2. ควรขยายการศึกษาไปยงัธุรกิจประเภทอื%น ๆ ที%มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือแตกต่าง

กนั เพื%อที%จะไดส้ามารถเปรียบเทียบความแตกต่างไดร้ะหวา่งประเภทธุรกิจได ้

3. ในการใชห้ลกัการของ Balanced Scorecard เนื%องจากการศึกษาวจิยัครั> งนี>  ธุรกิจคา้

ปลีกในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน ส่วนใหญ่เป็นองคก์รขนาดยอ่ม จึงไมส่ามารถนาํหลกัการของ 

Balanced Scorecard มาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ซึ% งการทาํวจิยัครั> งต่อไป อาจกาํหนดประชากรเป็น

องคก์รที%มีขนาดใหญ่ขึ>น เพื%อใหส้ามารถใชห้ลกัการ Balanced Scorecard ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบได้

ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

การศึกษาวจิยัเรื�อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก ในเขตเทศบาลเมือง
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” 

 

คาํชี,แจง 
1. ใหท้า่นทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที�สุด 

2. แบบสอบถามประกอบดว้ย  2  ส่วน ดงันี, 
ส่วนที�   1  ขอ้มูลทั�วไป 

ส่วนที�   2  ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีกในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต และดา้นกระบวนการภายใน 

3. ขอ้มูลที�ทา่นตอบในแบบสอบถามนี,  จะไมส่่งผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม หรือต่อธุรกิจ
ใด  ๆ  ทั,งสิ,น  ดงันั,นจึงจึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจริงมากที�สุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทา่น 

นายอนนัต ์สู่เสรีดาํรง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ส่วนที� 1 ขอ้มลูทั�วไป 
1.  เพศ 

  1) ชาย     2) หญิง 

2.  อาย ุ

  1) ตํ�ากวา่ 20 ปี        2) 20 – 30 ปี       3) 31 – 40 ปี 

  4) 41 – 50 ปี        5) 51 – 60 ปี       6) มากกวา่ 60 ปี 

3.  สถานภาพ 

  1) โสด        2) แต่งงาน        3) ม่าย / หยา่ร้าง 

4.  ระดบัการศึกษา 

  1) ตํ�ากวา่ชั,นมธัยมศึกษา   2) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4) อนุปริญญาตรี/ปวส. 

  5) ปริญญาตรี     6) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.  ตาํแหน่ง 

  1) เจา้ของธุรกิจ       2) ผูบ้ริหาร        3) พนกังาน  

6.  อายกุารทาํงานของท่านในปัจจุบนั 

  1) นอ้ยกวา่ 1 ปี       2) 1 – 5 ปี        3) 6 – 10 ปี                       

 4) 11 – 15 ปี        5) 16 – 20 ปี       6) มากกวา่ 20 ปี  

7.  จาํนวนปีที�ธุรกิจเริ�มก่อตั,งมา 

  1) นอ้ยกวา่ 1 ปี       2) 1 – 5 ปี        3) 6 – 10 ปี   

  4) 11 – 15 ปี        5) 16 – 20 ปี       6) มากกวา่ 20 ปี 

8.  ลกัษณะการดาํเนินงาน 

  1) เจา้ของคนเดียว       2) หา้งหุน้ส่วน       3) บริษทัจาํกดั  

9.  สถานที�ตั,งธุรกิจ 

  1) ตาํบลหวัหิน    2) ตาํบลหนองแก 

10.  การเติบโตทางธุรกิจ 

  1) มากกวา่ 30%       2) ระหวา่ง 25% - 30%    3) ระหวา่ง 20% - 25% 

   4) ระหวา่ง 15% - 20%       5) นอ้ยกวา่ 15% 
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ส่วนที� 2 ประเมินธุรกิจในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และดา้น
กระบวนการภายใน 

มุมมองด้านการเงิน 

1.1 ระดบัผลกาํไรจากการดาํเนินงานต่อปี 
................[5]  ดีมาก  มากกวา่ 30% 
................[4]  ดี  ระหวา่ง 25% - 30%  
................[3]  ปานกลาง ระหวา่ง 20% - 25% 
................[2]  นอ้ย  ระหวา่ง 15% - 20% 
................[1]  นอ้ยมาก นอ้ยกวา่ 15%  

1.2 สถานะทางการเงินของธุรกิจ 
................[5]  ดีมาก  ไม่มีปัญหาทางการเงินสภาพคล่องดี 
................[4]  ดี ไม่มีปัญหาทางการเงิน เมื�อขาดสภาพคลอ่ง สามารถหาแหลง่เงินทุน

สาํรองได ้
................[3]  ปานกลาง มีปัญหาดา้นการเงินบา้ง แต่ยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้
................[2]  นอ้ย  ติดขดัเรื�องการเงิน ทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกัไปบา้ง 
................[1]  นอ้ยมาก ติดขดัเรื�องการเงินอยา่งมาก 

1.3  การบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจ 
................[5]  ดีมาก สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
................[4]  ดี สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดดี้ 
................[3]  ปานกลาง สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดใ้นเกณฑป์กติ 
................[2]  นอ้ย  สามารถบริหารสินทรัพยไ์ดพ้อใช ้
................[1]  นอ้ยมาก ไม่สามารถบริหารสินทรัพยใ์หคุ้ม้ค่าแก่การลงทุนได ้

1.4  ระดบัความสามารถในการหาแหลง่เงินทุน และจดัสรรเงินทุน 
................[5]  ดีมาก สามารถหาแหลง่กูย้ืมดอกเบี,ยตํ�า เพื�อการขยายธุรกิจได ้
................[4]  ดี สามารถหาแหลง่กูย้ืมดอกเบี,ยตํ�าได ้
................[3]  ปานกลาง สามารถหาแหลง่กูย้ืมดอกเบี,ยตามอตัราทอ้งตลาดได ้
................[2]  นอ้ย สามารถหาแหลง่กูย้ืมดอกเบี,ยตามอตัราทอ้งตลาดได ้แต่ไม่เพียงพอ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ 
................[1]  นอ้ยมาก ไม่สามารถหาแหล่งกูย้ืมดอกเบี,ยตามอตัราทอ้งตลาดได ้เพราะธุรกิจ

ขาดความน่าเชื�อถือ 
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1.5  การเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังาน 
................[5]  ดีมาก  ตรงเวลาในทุกเดือน 
................[4]  ดี  ตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่  
................[3]  ปานกลาง ลา่ชา้บา้งเลก็นอ้ย 
................[2]  นอ้ย  ล่าชา้บ่อยครั, ง 
................[1]  นอ้ยมาก ลา่ชา้บ่อยมาก 

1.6  ท่านตอ้งการพฒันาความสามารถทางดา้นการเงินหรือไม่ 
  1) ตอ้งการ (ระบุ)........................................................................................................................ 
  2) ไม่ตอ้งการ 

มุมองด้านลกูค้า 

2.1  จาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ,นจากปีก่อน 
................[5]  เพิ�มขึ,นมาก จาํนวนลกูคา้เพิ�มขึ,นมากกวา่ 20% 
................[4]  เพิ�มขึ,นเลก็นอ้ย จาํนวนลกูคา้เพิ�มขึ,นระหวา่ง 10% - 20% 
................[3]  ไม่เปลี�ยนแปลง จาํนวนลกูคา้เท่าเดิม 
................[2]  ลดลงเลก็นอ้ย จาํนวนลกูคา้ลดลงระหวา่ง  10% - 20% 
................[1]  ลดลงอยา่งมาก จาํนวนลกูคา้ลดลงมากกวา่ 20% 

2.2  ระดบัความถี�ในการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ 
................[5]  ดีมาก  ไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการ ไม่พบอุปสรรคใด ๆ 
................[4]  ดี  ไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ 
................[3]  ปานกลาง มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ เกิดขึ,น

บา้งเลก็นอ้ย 
................[2]  นอ้ย มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ เกิดขึ,น

บ่อยครั, ง 
................[1]  นอ้ยมาก มีปัญหาการร้องเรียนจากสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นทางการ เกิดขึ,น

บ่อยมาก 
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2.3  การปรับปรุงสินคา้หรือบริการแก่ลกูคา้ 
................[5]  ดีมาก ปรับปรุงสินคา้หรือบริการสมํ�าเสมอตามความตอ้งการลูกคา้ เพื�อให้

ลกูคา้พึงพอใจสูงสุด 
................[4]  ดี  ปรับปรุงสินคา้หรือบริการบ่อยครั, ง เพื�อดึงดูดลกูคา้ 
................[3]  ปานกลาง ปรับปรุงสินคา้หรือบริการตามโอกาส เพื�อรักษาลกูคา้ไว ้
................[2]  นอ้ย มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการนอ้ย 
................[1]  นอ้ยมาก ไม่มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการใด ๆ เลย 

 
2.4  ความเหนียวแน่นของลูกคา้ที�มีต่อธุรกิจ 

................[5]  ดีมาก ลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการซื,อสินคา้หรือบริการอีกในครั, งต่อไปอยา่ง
แน่นอน 

................[4]  ดี  ลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการซื,อสินคา้หรือบริการอีกในครั, งต่อไป 

................[3]  ปานกลาง ลกูคา้ส่วนใหญ่อาจจะซื,อสินคา้หรือบริการอีกในครั, งต่อไป 

................[2]  นอ้ย ลกูคา้ส่วนใหญ่อาจจะซื,อสินคา้หรือบริการอีกในครั, งต่อไป หากมี
การส่งเสริมการขายที�น่าสนใจ 

................[1]  นอ้ยมาก ลกูคา้ส่วนใหญ่ไม่คิดจะซื,อสินคา้หรือบริการในครั, งต่อไป 
2.5  ความพึงพอใจของลกูคา้ 

................[5]  ดีมาก พึงพอใจอยา่งมากในสินคา้และบริการ 

................[4]  ดี  พึงพอใจในสินคา้และบริการ 

................[3]  ปานกลาง รู้สึกเฉย ๆ ในสินคา้และบริการ 

................[2]  นอ้ย รู้สึกวา่สินคา้และบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 

................[1]  นอ้ยมาก รู้สึกผิดหวงัในสินคา้และบริการ 
2.6  ท่านตอ้งการพฒันาความสามารถทางดา้นลกูคา้หรือไม่ 
  1) ตอ้งการ (ระบุ)........................................................................................................................ 
  2) ไม่ตอ้งการ 
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มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเตบิโต 

3.1  ระดบัความพึงพอใจในเพื�อนร่วมงาน 
................[5]  ดีมาก มีความประทบัใจอยา่งมากที�ไดท้าํงานร่วมกนั 
................[4]  ดี  มีความพอใจมากที�ไดท้าํงานร่วมกนั 
................[3]  ปานกลาง มีความพอใจที�ไดท้าํงานร่วมกนั 
................[2]  นอ้ย รู้สึกเฉยๆ ที�ไดท้าํงานร่วมกนั 
................[1]  นอ้ยมาก ไม่พอใจที�ไดท้าํงานร่วมกนั 

3.2  พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากนอ้ยเพียงไร ในเรื�องการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ 
................[5]  มากที�สุด เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ 
................[4]  มาก  เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได ้
................[3]  ปานกลาง เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง

กบัพนกังานเท่านั,น 
................[2]  นอ้ย เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นบางเรื�อง 
................[1]  นอ้ยที�สุด ไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ เลย 

3.3  ธุรกิจสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ทั,งในเรื�องงาน และทกัษะต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงไร 
................[5]  ดีมาก สนบัสนุนอยา่งมากใหไ้ดเ้รียนรู้งานต่าง ๆ และทกัษะในการทาํงาน 
................[4]  ดี  สนบัสนุนใหเ้รียนรู้งานต่าง ๆ และทกัษะในการทาํงาน 
................[3]  ปานกลาง สนบัสนุนใหเ้รียนรู้เฉพาะงาน เฉพาะทกัษะที�จาํเป็น 
................[2]  นอ้ย สนบัสนุนใหเ้รียนรู้เฉพาะงาน และทกัษะบางครั, ง 
................[1]  นอ้ยมาก ไม่สนบัสนุนใหเ้รียนรู้งาน และทกัษะใด ๆ เลย 

3.4  อตัราการเปลี�ยนแปลงพนกังานของธุรกิจ 
................[5]  ดีมาก ไม่มีการเปลี�ยนแปลงพนกังานในธุรกิจเลย 
................[4]  ดี มีการเปลี�ยนแปลงพนกังาน สาเหตุจากพนกังานลาออก และการรับ

พนกังานเพิ�ม 
................[3]  ปานกลาง มีการเพิ�มหรือลดพนกังานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และ

ลกัษณะงาน 
................[2]  นอ้ย มีการเปลี�ยนแปลงพนกังานอยูบ่่อยครั, ง 
................[1]  นอ้ยมาก มีการเปลี�ยนแปลงพนกังานสูงมาก เนื�องจากปัญหาภายในธุรกิจ 

3.5  ท่านตอ้งการพฒันาความสามารถทางดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตหรือไม่ 
  1) ตอ้งการ (ระบุ)........................................................................................................................ 
  2) ไม่ตอ้งการ 
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มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

4.1  การจดัทาํแผนธุรกิจ 
................[5]  ดีมาก ผูบ้ริหารมีการทบทวน ปรับปรุงแผนธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของ

ตนเอง 
................[4]  ดี ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวน และนาํแผนธุรกิจไปใช ้
................[3]  ปานกลาง ผูบ้ริหารมีความสนใจในการทาํแผนธุรกิจ แต่ไม่มีความรู้เพียงพอ 
................[2]  นอ้ย ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนธุรกิจ แต่ไม่ไดน้าํไปใช ้
................[1]  นอ้ยมาก ผูบ้ริหารไมคิ่ดจดัทาํแผนธุรกิจ 

4.2  การกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหนา้ที�ในการทาํงาน 
................[5]  ดีมาก มีการกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหนา้ที�อยา่งชดัเจน 
................[4]  ดี มีการกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหนา้ที�อยา่งชดัเจน แต่

อาํนาจการตดัสินใจส่วนใหญ่อยูที่�เจา้ของธุรกิจ 
................[3]  ปานกลาง มีการกาํหนดความรับผิดชอบ และอาํนาจหนา้ที� แต่การตดัสินใจอยูที่�

เจา้ของธุรกิจ 
................[2]  นอ้ย  ไม่ชดัเจนในการกาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบ 
................[1]  นอ้ยมาก อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบเหลื�อมลํ,ากนั การทาํงานเป็นไป

ดว้ยความยากลาํบาก  
4.3  ความสามารถของผูบ้ริหารธุรกิจ 

................[5]  ดีมาก ผูบ้ริหารมีความเชี�ยวชาญในการทาํธุรกิจตนเองอยา่งมาก 

................[4]  ดี  ผูบ้ริหารมีความถนดัในทาํธุรกิจของตนเอง 

................[3]  ปานกลาง ผูบ้ริหารมีความถนดั ความรู้ในการทาํธุรกิจของตนเองบา้งพอสมควร 

................[2]  นอ้ย ผูบ้ริหารมีความถนดั ความรู้ในการทาํธุรกิจของตนเองบา้งเลก็นอ้ย 

................[1]  นอ้ยมาก ผูบ้ริหารมีไมมี่ความรู้ในการทาํธุรกิจของตนเองเลย 
4.4  การดาํเนินงานในภาพรวมของธุรกิจ 

................[5]  ดีมาก ไม่มีปัญหาติดขดัในการดาํเนินธุรกิจ 

................[4]  ดี การดาํเนินงานมีปัญหาติดขดับา้งในบางครั, ง 

................[3]  ปานกลาง มีปัญหาในการดาํเนินงานบางครั, ง แต่ธุรกิจสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 

................[2]  นอ้ย มีปัญหาในการดาํเนินงานบ่อยครั, ง 
................[1]  นอ้ยมาก การดาํเนินงานมีปัญหาติดขดัเสมอ 
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4.5  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินงาน (คอมพิวเตอร์) 
................[5]  ดีมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในทุกขั,นตอนการทาํงาน 
................[4]  ดี  มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยเกือบทุกขั,นตอนการทาํงาน 
................[3]  ปานกลาง มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในบางขั,นตอนการทาํงาน 
................[2]  นอ้ย มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในงานเฉพาะอยา่ง 
................[1]  นอ้ยมาก ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในทุกขั,นตอนการทาํงาน 

4.6  ท่านตอ้งการพฒันาความสามารถทางดา้นกระบวนการภายในหรือไม่ 
  1) ตอ้งการ (ระบุ)........................................................................................................................ 
  2) ไม่ตอ้งการ 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ 

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

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

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

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

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

 

 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ – สกุล  นายอนนัต ์สู่เสรีดาํรง 

วนัเกิด      20 ธนัวาคม 2529 

ที�อยู ่    182 ถนนรามคาํแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

E-MAIL      jor_o_joe@hotmail.com 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2547 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

พ.ศ. 2551 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตเพชรบุรี 

คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทั�วไป 
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