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บทคดัย่อ 

ผศ. รงัสรรค์ เลิศในสตัย์ “การยกระดบัผลิตภาพของธุรกิจบริการ:ทฤษฏี แนววิธี ปัญหา 
และความแน่นอนของ โมเดลการวดัผลิตภาพ และกรณีศึกษาในธุรกิจบริการท่ีส าคญัใน

ประเทศไทย”   

วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้นี้ คอืเพื่อศึกษาถึง 1) ทฤษฎี แนววธิี ปัญหา และความ
แน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพส าหรบัภาคบรกิารโดยรวม 2) โมเดลการวดัผลิตภาพและ
ประสทิธภิาพของภาคบรกิารเฉพาะประเภท โดยคดัเลอืกบางประเภทที่ส าคญั 3) แนวทางการ
ยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของภาคบรกิารของประเทศไทย   

ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลติภาพ ประสิทธิภาพ โดยรวมรวบ
ผลงานวจิยับทความวชิาการ จากภายในและภายนอกประเทศ ท าการประมวลและเปรยีบเทยีบ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหาแนววธิ ีปัญหา และ โมเดลการวดัผลติภาพและประสทิธภิาพ     

จากการศกึษาทฤษฎต่ีางๆ พบว่า โมเดลการวดัผลติภาพที่ใช้กบัธุรกิจบรกิารส่วนใหญ่ 
ประยุกต์จากการวดัผลติภาพที่ใช้กบัอุตสาหกรรมการผลติ คอืการใช้ Output หารด้วย Input   
ปัจจยัที่ใช้ในการวดัผลติภาพม ีทุน แรงงาน และปัจจยัผลติภาพโดยรวม (ส่วนอื่น นอกจาก ทุน 
และ แรงงาน)  พบปัญหาว่า ปัจจยัผลติภาพโดยรวมนี้ไม่สามารถวดัในเชงิปรมิาณได้ จงึเป็น
ปัญหาในการวดัผลติภาพ  ยงัมปัีญหาความไม่ชดัเจนระหว่างผลติภาพกบัประสทิธภิาพ  รวมทัง้ 
การตอ้งค านึงถงึคุณภาพในการบรกิารหากตอ้งการมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้  

โมเดลการวดัอกีอย่างหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการวดัผลติภาพ คอื  การวดัจากดชันีทาง
การเงนิ  จงึได้ท าการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดชันีทางการเงนิ ของ 4 ธุรกจิบรกิารของไทย 
โดยเลอืกประเภทของบรกิารทีม่ลีกัษณะธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร 
ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  ธุรกจิการขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ และ ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์  

ข้อมูลทางการเงินนั ้น ได้รวบรวมมาจากคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงนิ  งบก าไรขาดทุน และ อตัราส่วนทาง
การเงนิ  ของปีงบประมาณ 2558 ถงึ 2560  จ านวน 3 ปี  หาค่าเฉลีย่ของ 3 ปีของแต่ละอตัราส่วน
ทางการเงนิ ทัง้ 13 อตัราส่วน  และหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแต่ละระดบัของธุรกจิและโดยรวม
ในแต่ละธุรกจิ   จ านวนขอ้มลูมดีงันี้  ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร จ านวน 192 ขอ้มลู   ธุรกจิ
โรงแรมและรสีอรท์ จ านวน320 ขอ้มลู  ธุรกจิการขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ จ านวน  300 ขอ้มลู    
ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์จ านวน 16 ขอ้มลู รวมขอ้มลูทัง้สิน้  828 ขอ้มลู 
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จากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบดชันีทางการเงนิของทัง้ 4 ธุรกจิ โดยการวเิคราะห์ทัง้ 13 
ดชันี ไดส้รปุดชันีหลกั 5ดชันีทีส่ามารถอธบิายผลติภาพและประสทิธภิาพไดโ้ดยตรง ไดผ้ลดงันี้ 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (%) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ธุรกจิภตัตาคารและ
รา้นอาหาร มอีตัรารอ้ยละ  7.95  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มอีตัราทีร่อ้ย
ละ 0.86  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) สูงสุดคอื ธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหารมคี่า 26.79   ส่วนค่า S.D. ต ่าสุดคอื ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่า 0.81 

2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหาร มอีตัรารอ้ยละ  27.22  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มอีตัราที่
รอ้ยละ 10.23  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอื ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่า  53.99   ส่วนค่า 
S.D. ต ่าสุดคอื ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่า 5.82 

3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (%) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ธุรกจิธนาคาร
พาณชิย ์มอีตัรารอ้ยละ  71.78  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ มอีตัรา
ทีร่อ้ยละ 27.08  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่า  22.94   ส่วนค่า S.D. 
ต ่าสุดคอื ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่า 9.11 

4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม (%) ธุรกจิที่มคี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ธุรกจิธนาคาร
พาณชิย ์มอีตัรารอ้ยละ 12.27  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มอีตัราทีร่อ้ยละ 
-10.87  ในขณะที ่ค่า S.D. สูงสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่า 54.62   ส่วนค่า S.D. ต ่าสุด
คอื ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ มคี่า 8.65 

     5.อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม (%) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืธุรกิจโรงแรม
และรสีอรท์ มอีตัรารอ้ยละ 45.54 ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ 
ทีอ่ตัรารอ้ยละ 20.78 ขณะที ่ค่า S.D. สูงสุดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่า 41.57     ส่วนค่า 
S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่า 21.74 

         จากการศกึษาพบว่า ผลติภาพมคีวามแตกต่างกนัมากเพราะมลีกัษณะพเิศษของธุรกจิที่
แตกต่างกนั ถึงแม้จะเป็นธุรกิจบรกิารเช่นเดยีวกนั ในขณะเดียวกนัยงัมคีวามแตกต่างกนัตาม
ขนาดของสถานประกอบการ รวมทัง้สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการจงึควรมเีกณฑม์าตรฐาน
การวดัทีม่รีะดบัทีแ่ตกต่างกนั 

    แนวทางการยกระดบัผลติภาพ นอกจากปรบัปรุงกระบวนการโดยการน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  เช่น ไอท ีเขา้มาแลว้ ยงัตอ้งพฒันาความสามารถส่วนตวัของบุคลากรซึง่เป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัของธุรกจิบรกิาร 
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Abstract 

Assistant Prof. Rungsun Lertnaisat:  Productivity improvement in service sector: 
Theory, method, problem, and accuracy of productivity measurement model, and 

case studies in some service business in Thailand. 

      This study has objectives to study: 1) theory, method, problem and accuracy of 
productivity measurement model of service sector,  2) the productivity and efficiency 
measurement model of some selected distinguished service sectors, 3) How to improve 
productivity and efficiency of service sector in Thailand. 

      In this study, theories concerning productivity and efficiency are collected from 
researches, academic papers from both inside and outside the country, and analyzed in 
order to compare the concerned theory, method, problem and model of productivity and 
efficiency measurement. 

      From analyzing such theories, it is found that models for productivity measurement 
implemented in service sector are almost adapt from productivity measurement in 
manufacturing sector, that is using Output multiplied by Input.  Factors used in 
measurement are capital, labor, and total factor productivity, TFP (others factors besides 
capital and labor), but it is found that TFP has problem that it cannot be measured 
quantitatively. Moreover, definition of productivity and efficiency is unclear, and if 
efficiency improvement is needed, quality of service must be considered.  

      Another measuring model which is popular in productivity measurement is 
measurement from financial index. Then, financial data and index of 4 service sectors, 
which have different characteristics, in Thailand, including restaurant business, hotel and 
resort business, transportation and warehouse business, and commercial bank business, 
are collected. 

      Financial data is collected from Business Data Warehouse, Department of 
Business Development, Ministry of Commerce, consists of financial statement, profit and 
loss statement, and financial ratios, of 3 fiscal years from 2015 to 2017.  Average of 3 
fiscal years of each index of total 13 indexes, standard deviation, of each business level 
and total business of 4 business sectors are collected and calculated.  Numbers of 
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samples of each business sector are as followed:  Restaurant business sector has 192 
samples, hotel and resorts business sector has 320 samples, transportation and 
warehouse business sector has 300 samples, and commercial bank sector has 16 
samples, respectively, and total is 828  samples. 

      13 financial indexes of 4 business sectors are analyzed and 5 indexes which 
directly explain productivity and efficiency are selected and concluded as follows: 

1. Return on Asset (ROA) ratio (%).  The business sector having highest average 
is restaurant business, has 7.95%, while the lowest is hotel and resorts business having 
0.86%. Highest S.D. is hotel and resorts business at 26.79 points, the lowest is 
commercial bank at 0.81 points. 

2. Return on Equity (ROE) ratio (%).  The business sector having highest average 
is restaurant business, has 27.22%, while the lowest is hotel and resorts business having 
10.23%. Highest S.D. is restaurant business at 53.99 points, the lowest is commercial 
bank at 5.82 points 

3. Gross profit on total income ratio (%).  The business sector having highest 
average is commercial bank, has 71.78%, while the lowest is transportation and 
warehouse business having 27.08%.  Highest S.D. is hotel and resorts business at 22.94 
points, the lowest is commercial bank at 9.11 points. 

4. Net profit on total income ratio (%).  The business sector having highest 
average is commercial bank, has 12.27%, while the lowest is hotel and resorts having -
10.87%. Highest S.D. is hotel and resorts business at 54.62 points, the lowest is 
transportation and warehouse business at 8.65 points. 

5. Operation expense on total income (%). The business sector having highest 
average is hotel and resorts business, has 45.54%, while the lowest is transportation and 
warehouse business having 20.78%. Highest S.D. is hotel and resorts business at 41.57 
points, the lowest is restaurant business at 21.74 point. 
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From the study, It is found that productivity is much different because of the 
different characteristics of business, it is also different due to size and location of 
enterprise. Then different measurement is needed to measure accurately. 

The way to improve productivity is utilizing new technology, especially IT, to 
improve the service process, and also it is necessary to improve personal skill which is 
the most important factor for service sector.  

Keywords: Classification of service sector, Characteristics of business, Productivity, 
Efficiency, Financial Index 

 



ซ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ประโยชน์อยา่งยิง่ในการวดั ผลติภาพ และประสทิธภิาพของธุรกจิบรกิาร 

ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบรกิารที่เกี่ยวข้องที่ได้
น าเสนอไวใ้นงานวจิยันี้   เป็นขอ้มูลทีอ่ธบิายถงึสภาพทีแ่ท้จรงิของธุรกจิและแนวทางการวดัผลติ
ภาพและประสทิธภิาพของแต่ละธุรกจิ 

ขอขอบคุณนกัวชิาการทุกท่าน หนงัสอืทุกเล่มและสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ รวมถงึขอ้มลู
จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทีผู่ว้จิยัไดน้ ามาใชอ้า้งองิและถ่ายทอดต่อไป 

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการวจิยัฉบบัน้ี จะมคีุณค่าและประโยชน์ต่อไป 

ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคญัของปัญหำ 

กล่าวกนัว่า ธุรกจิภาคบรกิาร มผีลติภาพ (Productivity) และประสทิธภิาพ (Efficiency) 
ต ่ากว่าภาคอุตสาหกรรมการผลติ แม้แต่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศญี่ปุ่ นซึ่งเป็น
ประเทศที่พฒันาแล้วในธุรกิจบรกิารและคุณภาพบรกิาร  มกีารวิจยัว่าผลิตภาพของภาคการ
บรกิารญี่ปุ่ นเป็นประมาณครึง่หนึ่งของภาคการผลติ ในขณะที่ประเทศไทยยงัมรีะดบัต ่าและมกีาร
ขยายตวั (ยกระดบัใหด้ขีึน้) ในอตัราที่ต ่ากว่าธุรกจิภาคอื่นและประเทศอื่นๆ หมายความว่า ภาค
บรกิารยงัไมไ่ดร้บัการสนใจเท่าทีค่วรในการพฒันาผลติภาพนัน่เอง   อย่างไรกต็าม แนววธิกีารวดั
ผลติภาพดงักล่าวนัน้ ใช้แนววธิกีารวดัภาคการผลติ  ในขณะที่ปัจจยัและองค์ประกอบของภาค
บรกิารนัน้แตกต่างกบัภาคการผลติโดยสิน้เชงิ  เพราะภาคบรกิารนัน้มคีวามซบัซอ้นและมตีวัแปร
มากกว่าภาคการผลติ  การใช้แนววธิกีารวดัที่ใช้วดัผลติภาพในภาคการผลติมาใชก้บัภาคบรกิาร
จงึไมเ่หมาะสมและไมส่ามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมน่ย า 

ในอกีดา้นหน่ึง ในประเทศไทยนัน้ ภาคการบรกิารมสีดัส่วนการจา้งงานถงึรอ้ยละ 50 ของ
ทัง้หมดและมสีดัส่วนต่อรายได้ประชาชาติที่ร้อยละ 52 แต่ยงัมกีารเติบโตในการเพิ่มผลติภาพ
ค่อนขา้งต ่าเมือ่เทยีบกบัภาคธุรกจิอื่นๆ เช่นการผลติ  จงึเป็นเรื่องทีน่่าสนใจอย่างยิง่ว่าจะยกระดบั
ของผลติภาพของภาคบรกิารใหสู้งขึน้ได้อย่างไร  ผลติภาพของแรงงานในภาคบรกิารของไทยมี
การขยายตวัต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ในขณะที่ภาคการผลติ มรีอ้ยละ 3.4  เทยีบกบัไต้หวนัที่มกีาร
ขยายตวัถงึรอ้ยละ 3 ต่อปี ตัง้แต่ปี 1990  สาเหตุหนึ่งคอืภาคบรกิารยงัไม่ไดร้บัการสนใจเท่าทีค่วร
ในการพฒันาผลติภาพและส่วนใหญ่ยงัเป็นธุรกจิขนาดกลางและย่อม (วธิาน เจรญิผล มกราคม  
2555) 

ในเชงิทฤษฎ ีถงึแมจ้ะมกีารวจิยักนัมานานกว่า 20 ปี เกี่ยวกบัการยกระดบัของผลติภาพ
ของภาคบรกิารก็ตาม  แต่ยงัเป็นที่ถกเถียงกนัว่าจะใช้วธิกีารวดัผล (Measurement method) 
อยา่งไรส าหรบัภาคบรกิารจงึจะไดผ้ลลพัธท์ีเ่ป็นทีพ่อใจ ทัง้นี้เพราะว่า ในภาคบรกิารนัน้ แบ่งย่อย
เป็นประเภทของการบรกิารได้ประมาณ 10 ประเภท แต่ละประเภทมคีุณลกัษณะ(characteristic) 
ทีแ่ตกต่างกนั ท าให ้ Input –Process-Output นัน้แตกต่างกนั จงึท าใหว้ธิกีารวดัผลวธิเีดยีวนัน้ใช้
ไม่ ได้ส าห รับแ ต่ล ะประ เภทของการบริก าร   จึง จ า เ ป็ นต้ อ งมีวิธีว ัดผล เฉพาะขอ ง
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ประเภทของการบรกิารนัน้    นอกจากนี้ ค าว่า ผลติภาพ (Productivity) กบัค าว่าประสทิธภิาพ 
(Efficiency)  นัน้ ส่วนใหญ่เข้าใจผดิคดิว่าเป็นเรื่องเดยีวกนั  การวดัผลนั ้นจงึมุ่งเน้นเฉพาะ 
ประสทิธภิาพซึง่หลายๆ ประเดน็ไมส่่งผลถงึการท าใหผ้ลติภาพนัน้เพิม่ขึน้ได ้ 

อกีสิง่หนึ่งทีเ่ป็นเรื่องทีร่ะมดัระวงักนัมากในภาคบรกิาร นัน่คอืความสมัพนัธร์ะหว่าง ผลติ
ภาพ หรอืประสทิธภิาพกบัคุณภาพ(Quality) ของการบรกิาร โดยส่วนใหญ่ มคีวามเขา้ใจว่า หาก
เพิม่ประสทิธภิาพหรอืผลติภาพแลว้ จะท าให้คุณภาพนัน้ดอ้ยลง  ซึง่มสี่วนทีถู่กอยู่  แต่ในแนวคดิ
การเพิม่ผลติภาพหรอืประสทิธภิาพนัน้ จะต้องมสีมมุตฐิานว่าไม่ท าใหคุ้ณภาพของการบรกิารนัน้
ต ่าลง  

ประเดน็ปัญหำท่ีส ำคญั 

ดว้ยเหตุนี้ จงึเหน็ว่าน่าจะมกีารศกึษาเพื่อคน้หา  ทฤษฎ ี แนววธิ ีปัญหา ความแน่นอน
ของ โมเดลการวดัผลติภาพทีม่คีวามเหมาะสมและใชป้ระโยชน์ได้ส าหรบัภาคบรกิารโดยรวม และ 
ส าหรบัภาคบรกิารรายประเภทที่มคีวามแตกต่างกนั เพื่อที่จะวดัผลให้ได้มคีวามชดัเจนแน่นอน  
และน าไปสู่การคน้หาหนทางที่จะเพิม่ผลติภาพ ละประสทิธภิาพของการภาคการบรกิารให้สูงขึน้
ได ้ 

  

2.  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1) เพื่อศกึษาถงึ ทฤษฎ ี แนววิธ ีปัญหา ความแน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพส าหรบั
ภาคบรกิารโดยรวม 

2) เพื่อศึกษาถึงโมเดลการวดัผลติภาพและประสทิธภิาพของส าหรบัภาคบรกิารเฉพาะ
ประเภท โดยคดัเลอืกบางประเภททีส่ าคญั 

3) เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของภาคบรกิารของประเทศ
ไทย 
          
3. ขอบเขตของกำรวิจยั     
- เน้ือหำของกำรวิจยั 

1) ศกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จากงานวจิยัจากภายในและภายนอกประเทศ 
2) เปรยีบเทยีบ และประมวลทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
3) ศกึษา แนววธิ ีปัญหา และโมเดลการวดัผลติภาพ (productivity measurement model) 
4) สรปุ โมเดลการวดัผลติภาพ ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ในการวดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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5) น าเสนอโมเดลการวดัผลิตภาพที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจบริการและธุรกิจบริการใน
ประเทศไทย 

6) จดัท าสถติขิอ้มลูของผลติภาพของภาคบรกิารของไทยแยกตามประเภทของบรกิาร 
7) เก็บตวัอย่างธุรกจิบรกิารบางประเภทเพื่อเปรยีบเทยีบการใช้โมเดลการวดัผลติภาพ

ธุรกจิบรกิารตวัอยา่งทีส่ าคญั 4 ประเภท ประเภทละ 1 ตวัอยา่ง 

- กลุ่มเป้ำหมำย 
ธุรกจิบรกิารทีส่ าคญั ที่มลีกัษณะแตกต่างกนัได้แก่ 1.ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร  2.

ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  3.ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้  4.ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

- วิธีกำรวิจยั 
1) การวจิยัเชงิคุณภาพ   รวบรวม แนวคดิ ทฤษฎี โมเดลการวดัผลติภาพ แล้วท าการ

วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
2) การวจิยัเชิงปรมิาณ   เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงนิของ ทัง้ 4 ธุรกิจ แล้วท าการ

เปรยีบเทยีบ 

- ระยะเวลำในกำรวิจยั 
สงิหาคม 2561 – มนีาคม 2562  

- กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
- ท าการศกึษาว่าแนวคดิ ทฤษฎ ีและโมเดลการวดัผลติภาพ นัน้มอีะไรบา้ง 
- แนวคดิ ทฤษฎ ีและโมเดลการวดัผลติภาพทีใ่ชก้นัอยู่ปัจจุบนันัน้ เหมาะกบัอุตสาหกรรม

อะไร 
- ปัญหาในการวดัผลติภาพของธุรกจิบรกิาร 
- โมเดลการวดัผลติภาพเช่นไรจงึจะเหมาะสมกบัการวดัผลติภาพของธุรกจิบรกิาร 
 

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1) ไดรู้ถ้งึ ทฤษฎ ีแนววธิ ีปัญหา ความแน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพส าหรบัธุรกจิ

บรกิารโดยรวม 
2) ไดรู้ถ้งึโมเดลการวดัผลติภาพและประสทิธภิาพของส าหรบัธุรกจิบรกิารเฉพาะประเภท

บางประเภททีส่ าคญั 
3) ไดรู้แ้นวทางการยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของธุรกจิบรกิารของประเทศไทย 
4) สามารถน าเอาผลงานวจิยันี้ไปน าเสนอต่อภาคบรกิารของประเทศไทย เพื่อหาแนว

ทางการยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของธุรกจิบรกิาร อยา่งเป็นรปูธรรม 
                   



4 
 

5. ค ำนิยำมศพัท ์
1) ธุรกจิบรกิาร มลีกัษณะพเิศษดงันี้ 1.ไม่มรีปูร่างไม่อาจจบัต้องได ้(Intangible) 2.บรกิาร

ไมส่ามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability)  คอืไมส่ามารถแยกการผลติจากการบรโิภคได้  3.บรกิารมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั (Variability) 4.การมแีลว้หมดไป (Perishability)   

2) ผลติภาพ (Productivity) หมายถงึจ านวนของผลผลติสนิค้าหรอืบรกิารต่อปัจจยัการ
ผลิตที่ใช้ในการผลติของ หน่วยการผลิต (บรษิัท องค์กร  หน่วยงาน) ภาคอุตสาหกรรม หรอื
ประเทศ  

3) ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถงึการปฏบิตักิารที่ต้องใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบงัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  ทัง้นี้ต้องมกีารลด
ขัน้ตอนและเวลาในการปฏบิตัิงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใชจ้่าย ตลอดจนยกเลกิ
ภารกจิทีล่า้สมยัและไมม่คีวามจ าเป็น    

4) ประสทิธผิล (Effectiveness)  ประกอบไปดว้ย 1. ผลเป็นไปตามทีค่าดมุ่งหวงั  2. ผล
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 3. ผลเป็นไปตามเป้าหมาย  ทัง้ดา้นเป้าหมายเชงิปรมิาณ และเป้าหมาย
เชงิคุณภาพ 

5) ดชันีทางการเงนิ คอือตัราส่วนทางการเงนิที่แสดงถงึผลประกอบการ เช่นก าไรขัน้ต้น 
ก าไรสุทธ ิแสดงถงึผลลพัธ์ต่อการลงทุน เช่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ทีใ่ชป้ระเมนิความส าเรจ็ในการประกอบการ  

          
 

 
 

 

 

 
 



 
 

บทท่ี 2 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

     สาระส าคญัในบทนี้ เป็น การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีาร และโมเดลการวดัผลติภาพรวมถงึ  
ดชันีทางดา้นการเงนิของธุรกจิทีบ่รกิารทีส่ าคญัและกรณศีกึษาของธุรกจิทีส่ าคญัเหล่านัน้ ผูว้จิยัได้
ศกึษาหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะพเิศษของธุรกจิบรกิาร (Characteristics of Service sector) 
2. การแบ่งประเภทของธุรกจิบรกิาร (Classification of Service sector) 
3. ความหมายของผลติภาพ (Productivity) 
4. ผลติภาพของการบรกิาร (Service Productivity) 
5. โมเดลการค านวณผลติภาพ 
6. ดชันีวดัประสทิธภิาพการผลติ 
7. การปรบัปรงุผลติภาพ 
8. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. ลกัษณะพิเศษของ ธรุกิจบริการ (Characteristic of Service Sector) 

      Zeithaml (1985) ได้ให้ค าอธบิายถงึลกัษณะพเิศษ ตลอดจนประเด็นปัญหาที่มาจาก
ลกัษณะพเิศษ รวมถงึกลยทุธก์ารตลาดทีแ่กไ้ขปัญหาดงักล่าวไวด้งันี้ 

1. บรกิาร ไมม่รีปูรา่งไมอ่าจจบัตอ้งได ้(Intangible)  
ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

1) บรกิารนัน้ไมส่ามารถสะสมได ้
                  2) ไมส่ามารถปกป้องบรกิารไดด้ว้ยสทิธบิตัร 
                  3) ไมส่ามารถทีจ่ะจดัแสดง (display) ไดโ้ดยงา่ย  หรอืถ่ายทอดไดโ้ดยงา่ย 
                  4) การก าหนดราคานัน้ ท าไดย้าก 
                  กลยทุธการตลาดเพื่อการแกไ้ขปัญหา 

1) เน้นกระบวนการทีม่องเหน็จบัตอ้งได ้
2) ใชป้ระโยชน์สิง่ทีม่าจากคน มากกว่าสิง่ทีไ่มไ่ดม้าจากคน 
3) เน้นการส่งเสรมิธุรกจิดว้ยการบอกปากต่อปาก (words of mouth) 
4) สรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์องคก์รทีม่คีวามแขง็แกรง่ 
5) ใชป้ระโยชน์การค านวณตน้ทุนเพื่อสนบัสนุนการก าหนดราคา 
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6) เน้นกจิกรรมการสื่อสารหลงัจากการบรโิภค 
2. บรกิารไมส่ามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability)  คอืไมส่ามารถแยกการผลติจากการบรโิภคได ้

ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
1) ผูบ้รโิภคมสี่วนรว่มในการผลติ 
2) ผูบ้รโิภคคนอื่นกม็สี่วนรว่มในการผลติดว้ย 
3) ไมส่ามารถผลติรวมศูนยเ์ป็นปรมิาณมากได ้

กลยทุธก์ารตลาดเพื่อแกไ้ขปัญหา 
1) เน้นการค้นเลอืกและฝึกฝนบุคลากรที่ให้การบรกิาร (contact person) ที่มี

ความเป็นเลศิ 
2) บรหิารผูบ้รโิภค 
3) จดัตัง้สถานทีบ่รกิารไวห้ลายๆ ที ่

3. บรกิารมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั (Variability) 
ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

- การสรา้งมาตรฐาน (standardization) และการควบคุมคุณภาพ ท าไดย้าก 
กลยทุธก์ารตลาดเพื่อแกไ้ขปัญหา 

1) Service industrialization (ท าบรกิารใหเ้หมอืนอุตสาหกรรม) 
2) Service Customization (ผลติบรกิารตามความตอ้งการลกูคา้แต่ละคน) 

4. การมแีลว้หมดไป (Perishability)   
ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
      - บรกิารนัน้ไมส่ามารถเกบ็เป็นสตอ็คได ้
กลยทุธก์ารตลาดเพื่อแกไ้ขปัญหา 

1) ใชก้ลยทุธต์อบสนองอุปสงคท์ีเ่ปลีย่นแปร ใหไ้ด ้
2) ปรบัใหส้ามารถมสีรา้งความสมดุลแก่อุปสงคแ์ละสมรรถนะอุปทานใหไ้ด ้

       ที่กล่าวมานัน้ เป็นลกัษณะพิเศษของบรกิารโดยทัว่ไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิด
ขึน้กบับรกิารทุกชนิดทัง้หมด ลกัษณะพเิศษของบรกิาร จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการ
บรกิาร ดงันัน้ ในการพจิารณาถงึกลยทุธก์ารตลาดของการบรกิารนัน้จะพฒันาใหม้รีะบบทีส่ามารถ
ครอบคลุม ใชไ้ดก้บับรกิารทุกชนิดนัน้เป็นเรื่องทีเ่ป็นไปไม่ได ้ หรอืถงึแมว้่าจะเป็นไปไดก้ต็าม แต่
กอ็าจจะไม่มคีวามหมายอะไรเลยกไ็ด้  ดงันัน้ จงึต้องมาแบ่งประเภทของบรกิารออกเป็นกลุ่มที่มี
ลกัษณะพเิศษร่วมากนั แล้วด าเนินกลยุทธ์การตลาดตามประเภทของบรกิาร จงึจะได้ผลอย่าง
แทจ้รงิ   
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2.การแบง่ประเภทของ ธรุกิจบริการ (Classification of Services) 

       2.1 ประวติัศาสตรข์องการแบ่งประเภท 
ในการพิจารณาว่า ธุรกิจบริการนัน้ควรจะมีแนวทางการปรบัปรุงประสิทธิภาพ หรือ

คุณภาพให้ดีขึ้นนัน้  นอกจากจะพิจารณาจากคุณลกัษณะพิเศษของธุรกิจบรกิารแล้ว ยงัต้อง
พจิารณาถึงประเภทของธุรกิจบรกิารด้วย  เพราะธุรกิจบรกิารมปีระเภทต่างๆ มากมาย แต่ละ
ประเภทจะมคีุณลกัษณะเฉพาะที่เป็นของตนเองที่แตกต่างกัน  มุมมองทัง้ด้านคุณภาพหรือ 
ประสทิธิภาพนัน้ บางประเภทก็มลีกัษณะคล้ายกันหรอืใกล้เคียงกัน แต่บางประเภทก็มคีวาม
แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ  
      Tsuboi  (2002)ไดใ้ห้ค าอธบิาย ไวว้่าธุรกจิบรกิาร นัน้ มมีากมายหลายประเภทต่างกบั
อุตสาหกรรมการผลติซึง่มรีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกนั  ความแตกต่างกนันัน้ เช่น ภตัตาคาร มพีนักงาน
เสริฟ์ มลีูกคา้ มอีาหาร ทีร่า้น ในขณะที ่โรงแรมมสีถานทีเ่หมอืนกนั มลีูกคา้ มพีนักงานใหบ้รกิาร
ที่ไม่ต้องเสริ์ฟอะไร ลูกค้ามาใช้ห้องพกั   ธุรกิจคมนาคมให้การบรกิารที่ผู้ให้บรกิาร และลูกค้า
ผู้รบับรกิาร โดยไม่ต้องพบกนั ก็สามารถด าเนินธุรกิจการบรกิารได้ เป็นต้น  ดงันัน้ ในการที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) หรือผลิตภาพ 
(productivity) จะมมีมุมอง หรอืกระบวนการทีแ่ตกต่างกนั 
      ในที่นี้ มนีักวชิาการที่ไดท้ าการแยกประเภทของธุรกจิบรกิารทีส่ าคญัอยู่หลายคนพอทีจ่ะ
แยกแยะไดด้งัต่อไปนี้ 

1.Judd, R.C. (1964)   ไดม้วีธิแีบ่งประเภทของธุรกจิบรกิารออกดงันี้ 

       1) Rented Goods Service  การบรกิารให้เช่าทรพัยส์นิ  หมายความว่าลูกค้าหรอื
ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใินการใชท้รพัยส์นิหรอืสนิคา้ของเจา้ของทรพัยส์นิซึง่เรยีกว่าผูใ้หบ้รกิาร(service 
provider)    เช่น  ธุรกจิโรงแรม โรงพยาบาล  ทีผู่ใ้ชบ้รกิารมสีทิธใินการใชห้อ้งพกัทีต่นเองไม่ได้
เป็นเจา้ของ มสีทิธเิพยีงการใช ้แต่ไมม่สีทิธคิรอบครองเป็นเจา้ของ  เป็นตน้ 

         2) Owned Goods Service การบรกิารเพื่อใหค้รอบครองทรพัยส์นิ  เช่นการผลติตาม
ค าสัง่ซื้อสินค้าเช่นภัตตาคาร ร้านอาหาร   รวมถึงการบริการให้แก่ทรัพย์สินที่ผู้ร ับบริการ
ครอบครองอยู ่เช่น การซ่อมบา้น  การซ่อมรถ เป็นตน้ 

         3) Non-Goods Service การบรกิารที่ไม่มทีรพัยส์นิหรอืสนิค้า   ไม่มปัีจจยัโครงสรา้ง
สนิคา้เป็นการไดส้ทิธิจ์ากการมปีระสบการณ์ (experiential possession) เช่นโรงภาพยนตร ์โรง
ละคร คอนเสริต์   การแขง่กฬีา เป็นตน้  
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      อย่างไรกต็าม ในยุคสมยัของ Judd ธุรกจิบรกิารยงัไม่มคีวามไม่หลากหลาย ในยุคต่อมา
จงึไดม้นีกัวชิาการการตลาดชื่อดงัมาใหแ้นวทางการแบ่งประเภทของธุรกจิบรกิาร 

      2.  Kotler (1989)  ไดใ้หแ้นวคดิการแบ่งประเภทของธุรกจิบรกิารออกดงันี้ 

      1) การบรกิารนัน้เป็น human base(การบรกิารทีใ่หก้บัคน) หรอื equipment  base (การ
บรกิารทีใ่หก้บัอุปกรณ์ เครื่องจกัรหรอืทรพัยส์นิอื่นๆ เช่นการซ่อมบ ารงุ  การจดัสวน เป็นตน้) 

      2) ลูกคา้จ าเป็นต้องอยู่ทีน่ัน่หรอืไม่  หมายความว่าในขณะทีด่ าเนินธุรกจิบรกิาร (service 
transaction)นัน้   ลูกค้าหรอืผู้ใชบ้รกิารมคีวามจ าเป็นต้องอยู่ ณ ทีใ่ห้บรกิารหรอืไม่ ก.บรกิาร
บางอย่างผูใ้ชบ้รกิารจ าเป็นต้องอยู่ เช่นรา้นตดัผม ภตัตาคารรา้นอาหาร โรงพยาบาล  เป็นต้น ข.
บรกิารบางอย่างผู้ใช้บรกิารไม่จ าเป็นต้องรบัการบรกิาร ณ ที่เกิดบรกิารขึ้น  เช่น การสื่อสาร 
โทรคมนาคม เป็นตน้ 

       3) การบริการนั ้นท าให้เฉพาะบุคคล (person) พึงพอใจหรือท าให้องค์กรบริษัท 
(organization) พอใจ  หมายความว่าเป็นการสนองตอบความต้องการของบุคคล หรอืขององคก์ร
บรษิทัซึง่จะมรีปูแบบ แนวทางการประเมนิคุณค่าทีต่่างกนั  การใหก้ารบรกิารแก่องคก์รบรษิทั ใน
ปัจจบุนัอาจจะม ีบรษิทั รกัษาความปลอดภยั บรษิทัซ่อมบ ารงุ เป็นตน้ 

       4) วตัถุประสงค์ของผู้ให้การบรกิาร(หวงัก าไรหรอืไม่) และรูปแบบของการเป็นเจ้าของ
(เอกชนหรอืรฐั)  การบรกิารของรฐัทีส่่วนใหญ่ไม่หวงัผลก าไร  เช่น สถานทีร่าชการ  ทีท่ าการเขต 
ต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องมคี่าธรรมเนียมบ้าง แต่โดยหลกัการแล้วไม่หวงัผลก าไร  บางอย่างเป็นการ
บรกิารของภาครฐั แต่หวงัผลก าไร เช่น การไฟฟ้า บรษิทัโทรศพัท ์ การไปรษณยี ์

     3.  Lovelock (1983)   ถอืว่าเป็นนกัวชิาการการตลาดผูเ้ชีย่วชาญธุรกิจบรกิาร ในยุคหลงั
จนถึงปัจจุบนั ที่ให้แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพของการบรกิาร (Service Quality) และการแบ่ง
ประเภทของการบรกิาร (Service Classification)  ทีม่คีวามละเอยีด มมีุมมองทีห่ลากหลาย ท าให้
สามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการปรบัปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ ผลิตภาพ 
(Efficiency and Productivity) ไดง้า่ยขึน้   Lovelock ไดใ้หแ้นวทางว่าในการทีจ่ะแบ่งประเภทของ
ธุรกจิบรกิารใหม้คีวามถูกตอ้งและเป็นประโยชน์นัน้ควรจะสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ 

        1) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ(Essence) ของพฤตกิรรมการบรกิารคอือะไร(Service action) 

        2) ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรให้บรกิาร (Service organization)  กับลูกค้าหรอื 
ผูร้บับรกิารนัน้เป็นความสมัพนัธแ์บบใด 
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         3) ทางด้านผู้ให้บริการ (Service provider)  นัน้มีระดับความสามารถในการ 
customization (การผลติตามความต้องการที่หลากหลาย)การให้บรกิารและการตดัสนิใจในการ
ใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัไดม้ากน้อยเพยีงใด 

        4) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของอุปสงคแ์ละอุปทาน (Demand and Supply) ต่อธุรกจิการบรกิาร
นัน้ คอือะไร 

        5) การบรกิารนัน้มรีปูแบบการน าเสนอ (Delivery) อยา่งไร 

ขอ้ 1 ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ (Essence) ของการด าเนินการการบรกิาร (Service action) คอือะไร 

ปัญหาพื้นฐาน 2 ประการที่เกี่ยวกบัการด าเนินการการบรกิารก็คอื ประการแรกนัน้สิง่ที่
เป็นเป้าหมายส าหรบัการด าเนินการให้บรกิารนัน้ คอื คนหรอืทรพัยส์นิของคน   และอกีประการ
หนึ่งก็คอื การด าเนินการให้บรกิารนัน้เป็นการด าเนินการที่มแีละมองเหน็รปูร่าง (Tangible) หรอื 
ไมม่แีละมองไมเ่หน็เป็นรปูรา่ง (Intangible) จากแนวคดินี้ สามารถจดัท าเป็นตารางอธบิายไดด้งันี้ 
ตาราง 2.1 ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของการด าเนินการบรกิาร 

ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของการ
ด าเนินการใหบ้รกิาร 

เป้าหมายของใหก้ารบรกิารโดยตรงเป็นคน หรอื วตัถุ 

คน วตัถุ 

พฤตกิรรมการบรกิารทีม่ ี
รู ป ร่ า ง  (Tangible 
action) สามารถจบัต้อง
ได ้

1.บรกิารที่มต่ีอร่างกายของคน 
เช่น 
-ดแูลสุขภาพ (โรงพยาบาล) 
-ขนส่งผู้โดยสาร (สายการบิน 
รถทวัร ์รถไฟ) 
-รา้นเสรมิสวย รา้นตดัผม 
-คลนีิคออกก าลงักาย 
-ภตัตาคาร รา้นอาหาร  
-โรงแรม  
-สปา 

2.บรกิารที่มต่ีอทรพัยส์นิหรอืวตัถุที่
ถอืครองอยู ่เช่น 
-ขนส่งวตัถุสิง่ของ พสัดุ 
-ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรม  เครือ่งมอื 
-บรกิารรกัษาความปลอดภยั 
-ซกัรดี 
-ตกแต่งดแูลสวน 
-ดแูล พยาบาลสตัวเ์ลีย้ง 

พฤติกรรมการบรกิารที่
ไม่มีรูปร่าง (Intangible 
action) ไม่สามารถจบั
ตอ้งได ้

3.บรกิารทีม่ต่ีอจติใจของคน 
-การศกึษา 
-การกระจายเสยีง ออกอากาศ  
-บรกิารสารสนเทศ 
-โรงละคร ภาพยนตร ์
-พพิธิภณัฑ ์

4.บรกิารต่อทรพัยส์นิทีไ่มม่รีปูรา่ง 
-การธนาคาร 
-บรกิารทางกฎหมาย 
-ทีป่รกึษาการบญัช ี
-การซือ้ขายหุน้ 
-ธุรกจิประกนัภยั 

ทีม่า-Lovelock (1983), p. 12 
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จากตารางก่อนหน้า   

      ประเภทที่1  คอืพฤตกิรรมการด าเนินการใหบ้รกิารทีม่รีปูร่าง (Tangible service action) 
ทีม่ต่ีอรา่งกายของคน กม็เีช่นธุรกจิโรงพยาบาล ทีด่แูลสุขภาพ สายการบนิ รถทวัร ์รถไฟ ทีใ่หก้าร
ขนส่งผู้โดยสาร รา้นเสรมิสวย รา้นตดัผม   คลนิิกออกก าลงัการ ฟิตเนส ภตัตาคาร รา้นอาหาร  
โรงแรม สปา เป็นตน้ 

      ประเภทที ่2 คอืพฤตกิรรมการด าเนินการใหบ้รกิารทีม่รีปูร่าง (Tangible service action) 
ทีม่ต่ีอทรพัยส์นิหรอืวตัถุทีถ่อืครองอยู่   ตวัอย่างเช่นบรษิทัขนส่ง ไปรษณียท์ีข่นส่ง จดัส่ง วสัดุ 
สิ่งของ พสัดุไปรษณีย์ การซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรอุตสาหกรรม หรอืการซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน 
รบัจา้งสรา้งบา้น  การบรกิารรกัษาความปลอดภยั (ร.ป.ภ.)   รวมถงึรา้นรบัจา้งซกัรดีเสือ้ผา้  การ
ดแูลตกแต่งสวน   การบรกิารดแูลรกัษาพยาบาลสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 

      ประเภทที่ 3 คอืพฤติกรรมการด าเนินการให้บรกิารที่ไม่มรีูปร่าง (Intangible service 
action) ที่มต่ีอร่างกายคน แต่กรณีนี้เป็นบรกิารที่มต่ีอจติใจอารมณ์ความรูส้กึของคนมากกว่า
ร่างกายทางภายภาย เช่นการศึกษา การเรยีน การกระจายเสยีงวทิยุ การออกอากาศทวี ีการ
บรกิารสารสนเทศ  โรงละคร โรงภาพยนตร ์  พพิธิภณัฑ ์  หรอืการท่องเทีย่ว ทศันาจร เป็นตน้ 

     ประเภทที่ 4 คอื พฤตกิรรมการด าเนินการการบรกิารที่ไม่มรีปูร่าง (Intangible service 
action)  ทีม่ต่ีอทรพัยส์นิทีถ่อืครองอยู ่เช่นการด าเนินการเกีย่วกบัธนาคารการฝากเงนิกู้เงนิ   การ
บรกิารใหก้ารปรกึษาทางกฎหมาย  การบรกิารใหก้ารปรกึษาทางบญัช ี การให้บรกิารซือ้ขายหุ้น   
การด าเนินธุรกจิประกนัภยั  เป็นตน้ 

      ในขณะเดยีวกนั Lovelock ไดใ้หค้วามเหน็อกีดว้ยว่า การจดักลุ่มประเภททีจ่ะได้ประโยชน์
ทีสุ่ด และชดัเจนทีสุ่ดนัน้ จะตอ้งตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารนัน้จ าเป็นตอ้งอยูท่ีท่ ีม่กีารด าเนินการบรกิารนัน้ดว้ยหรอืไม่ 

1.1 ตอ้งอยูใ่นระหว่างมกีารส่งมอบการบรกิาร (Service delivery) 
1.2 ตอ้งอยูเ่ฉพาะช่วงตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึเสรจ็สิน้การด าเนินการบรกิาร 
1.3 ไมจ่ าเป็นตอ้งอยูใ่นระหว่างการด าเนินการบรกิาร 

      2. ลูกค้านัน้ในระหว่างมีการส่งมอบบรกิารจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางจติใจ (Mentally 
involve)  ในการบรกิารนัน้หรอืไม่  เป็นต้นว่าถงึแมว้่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็สามารถรกัษาส่วนร่วม
ทางจติใจไดโ้ดยใชไ้ปรษณยี ์หรอืการสื่อสารแบบอื่นได ้หรอืไม่ 
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3.  ผูท้ีเ่ป็นเป้าหมายหรอืสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายของการด าเนินการการบรกิารดงักล่าว  ทัง้ใน
ก่อนและหลงัของการบรกิารนัน้จะมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  แลว้ลูกคา้นัน้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวเกดิขึน้จะไดร้บัประโยชน์อะไรเพิม่ขึน้บา้งหรอืไม่ 

     จากการตอบค าถามดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจ core benefit 
(คุณประโยชน์หลกั) ของบรกิารขององคก์รของตน  แลว้สามารถน าไปใชใ้นการเสนอกลยุทธท์าง
การตลาดได้  ตวัอย่างเช่นบรกิารขององค์กรของตนนัน้คอือะไร  บรกิารนัน้ได้ให้อะไรแก่ลูกค้า  
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด อาจจะไม่ได้ท าความเข้าใจอย่างชดัเจนอยู่เสมอก็ได้   จากการรบัรู้ว่า
เป้าหมาย(ผูร้บั)ของการบรกิารนัน้ หลงัจากไดร้บับรกิารแลว้ ผูร้บับรกิารนัน้ ไดม้ีการเปลีย่นแปลง
อย่างไร  จะท าให้ผู้จ ัดการฝ่ายการตลาดจะสามารถท าความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึง
คุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑท์ีใ่หบ้รกิาร และ core benefit ทีบ่รกิารนัน้จะน าเสนอ 
      นอกจากนี้  ถ้าหากว่า ผู้รบับรกิารจ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่จรงิ ในระหว่างการส่งมอบ
บรกิาร ผู้รบับรกิารจะมุ่งไปสู่สถานที่ท าการผลติบรกิาร  และในระหว่างที่มกีารด าเนินการบรกิาร 
จะต้องใช้เวลาอยู่ที่นัน่  ในกรณีนี้ ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการที่มีต่อบริการนัน้ จะได้ร ับ
ผลกระทบ จากปฏสิมัพนัธ์กบัพนักงานที่น าเสนอบรกิาร  คุณภาพของอุปกรณ์รวมทัง้ผู้มารบั
บรกิารคนอื่นที่มาใช้บรกิารเดยีวกนั   นอกจากนี้ เมื่อผูร้ ับบรกิารจ าเป็นต้องอยู่ในสถานทีจ่รงินัน้ 
หรอืว่า จะต้องอยู่ในช่วงเริม่ต้นและสิ้นสุดของการด าเนินการบรกิารนัน้  ก็จะมปัีญหาด้านสถาน
ที่ตัง้ หรอืความสะดวก ซึ่งจะเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัอย่างมาก  ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าหากว่า ใน
กรณทีีเ่ป็นองคก์รทีส่ามารถเสนอบรกิารไดถ้ึงแมว้่าผูร้บับรกิารไม่ต้องอยู่ในทีน่ัน้  ผูร้บับรกิารกจ็ะ
ไมต่อ้งเกีย่วขอ้งมองเหน็อุปกรณ์สภาพแวดลอ้ม (physical evidence) ของบรกิาร  และไม่ต้องพบ
กับพนักงาน (person) ของบรษิัทที่ให้บริการอีกด้วย  การบรกิารแบบนี้  ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการการบรกิารนัน้ จะมคีวามส าคญัมากกว่า ในระหว่างกระบวนการส่งมอบบรกิารนัน้   ไม่
จ าเป็นจะตอ้งใหเ้หน็ว่า ลกูคา้มคีวามความสนใจมากน้อยเพยีงใดเลยกไ็ด ้

      ในเรือ่งเกีย่วกบัลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของบรกิารนัน้  จากความคดิเชงิสรา้งสรรค ์ผูจ้ดัการของ
องค์กรใหบ้รกิาร จะต้องคน้พบรปูแบบการส่งมอบบรกิารที่สะดวก   จะต้องสามารถเปลี่ยนแปลง
บรกิาร ให้เป็นรูปร่างของสินค้าให้ได้  ตัวอย่างเช่นบรกิารที่มุ่งสู่จติใจของคน เช่นการศึกษา   
ผูร้บับรกิารจะต้องอยู่ในสถานทีผ่ลติการบรกิาร เช่น หอ้งเรยีนของโรงเรยีนกวดวชิา   แต่ว่าจะใช ้
ไปรษณีย ์หรอื โทรศพัท ์ หรอืส่ง แฟ็กซ ์ (ปัจจุบนั กม็ ีอเีมล์)  ต่างๆ ทีเ่ป็นการบรกิารทีม่รีปูร่าง 
น าเสนอบรกิารนัน้ๆ โดยทีล่กูคา้ไมต่อ้งอยู ่ณ ทีท่ีน่ัน่กไ็ด้ 
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ข้อ 2  ความสมัพนัธ์ขององค์กรให้บรกิารและลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารนัน้ เป็นความสมัพนัธ์ใน
รปูแบบอยา่งไร 

ตาราง 2.2 ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หรอืผูร้บับรกิาร 

ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของการส่ง
มอบบรกิาร 

(Service delivery) 

รปูแบบของความสมัพนัธข์ององคก์ารใหบ้รกิาร กบั ลกูคา้ หรอื
ผูร้บับรกิาร 

ความสมัพนัธท์ีเ่ป็น “สมาชกิ” 
ขององคก์ารใหบ้รกิาร 

ไมม่คีวามสมัพนัธท์ีเ่ฉพาะ 
 

การส่งมอบบริการที่มีความ
ต่อเนื่องกนั 

-การประกนัภยั 
-จองโทรศพัท ์
-ขึ้ น ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า
มหาวทิยาลยั 
-การธนาคาร 
 

-ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง วิ ท ยุ
โทรทศัน์ 
-ต ารวจ รกัษาความปลอดภยั 
-ถนนหลวง ทางสาธารณะ 

การส่งมอบบรกิารทีไ่มต่่อเนื่อง -การเรยีกโทรศพัทท์างไกล 
-การจองต่อเนื่องของโรงละคร 
-ตัว๋รถไฟเดือน หรือ transit 
bus 

-รถเช่า 
-ไปรษณยี ์
-ทางหลวงเสยีค่าธรรมเนียม 
-โทรศพัทส์าธารณะ 
-โรงภาพยนตร ์
-ภตัตาคาร 

Lovelock (1983)  p.13 

     ตารางขา้งบน แสดงถงึการแบ่งประเภทการบรกิารบนมาตรฐานทีว่่ามคีวามสมัพนัธ์แบบ
สมาชกิระหว่างองค์กรให้บรกิารกบัผู้รบับรกิารหรอืไม่  หรอืว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์เป็นการเฉพาะ  
หรือว่ามาจากมาตรฐานที่ว่าการส่งมอบนั ้นมีความต่อเนื่ อง หรือว่า การรับการบริการนั ้น 
ด าเนินการอยา่งไมม่คีวามต่อเนื่อง   

      ประโยชน์ทีผู่ร้บับรกิาร จะไดร้บัจากการเป็นสมาชกินัน้ กค็อืองคก์ารทีใ่หบ้รกิารจะไดรู้ว้่า 
ณ ปัจจบุนัใครเป็นลกูคา้อยูบ่า้งและสามารถทีจ่ะรูถ้งึลกัษณะพเิศษ  หรอืทีอ่ยู่ของลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิาร
แต่ละคนได้ดว้ย  ท าใหส้ามารถใชส้ื่อเชื่อมโยงไปยงัลูกคา้เป้าหมาย เช่นการใช ้ไดเรก็ซเ์มล ์หรอื 
โทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมาก 

      ในอกีดา้นหนึ่ง  ถ้าหากว่าในระหว่างผูร้บับรกิารกบัองค์การใหบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธท์ี่
เป็นการเฉพาะ   แต่เป็นบรกิารที่มกีารน าเสนออย่างต่อเนื่องแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการบรกิารที่
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เรยีกว่า บรกิารทางสาธารณะ   บรกิารประเภทนี้จะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายการบรกิารกเ็ป็นเรื่องทีท่ า
ไดย้าก  ส่วนใหญ่มกัจะใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากภาษอีากรของประชาชน  นอกจากนี้ในกรณีทีเ่ป็นบรกิารที่
ลกูคา้ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์ีแ่น่นอนเฉพาะกบัองคก์รใหบ้รกิาร  จะต้องจ่ายค่าบรกิารทุกครัง้เมื่อมี
การใชบ้รกิาร เช่นบรกิารขนส่ง หรอืภตัตาคาร โรงภาพยนตร ์ต่างๆ   ในอกีดา้นหนึ่ง จากการทีไ่ม่
มกีารด าเนินธุรกิจรบับรกิารที่มคีวามต่อเนื่องกับบรกิารประเภทนี้ ความแตกต่างกับบรกิารที่
องคก์รใหบ้รกิารกบัผู้รบับรกิารมคีวามสมัพนัธ์แบบสมาชกิ คอืไม่มคีวามสมัพนัธ์ทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ 
องคก์รใหบ้รกิารจงึควรมกีลยุทธก์ารตลาดเพื่อส่งเสรมิการซือ้ซ ้าโดยการใช ้member card  ต่างๆ 
สรา้งความสมัพนัธท์ีแ่น่นอนกบัลกูคา้   หมายความว่าในกรณีทีเ่ป็นบรกิารทีไ่ม่ไดม้ธีุรกจิทีม่คีวาม
ต่อเนื่อง การสรา้งความสมัพนัธแ์บบสมาชกิกบัผู้รบับรกิารไม่ไดก้ าหนดโดยประเภทของบรกิาร 
แต่มกัเกดิจากผลลพัธท์างกลยุทธท์างการตลาดขององคก์รใหบ้รกิารเป็นส่วนใหญ่  การทีจ่ะสรา้ง
ความสมัพนัธ์แบบสมาชกิกบัผู้รบับรกิารหรอืไม่นัน้  หรอืว่าเป็นไปได้หรอืไม่นัน้ หรอืว่า จากการ
สรา้งความสมัพนัธ์แบบสมาชกิแลว้ท าใหเ้พิม่ยอดขายหรอืก าไรได้มากขึน้หรอืไม่ ก็ขึน้อยู่กบัการ
ตดัสนิใจของผูจ้ดัการการตลาด 

ขอ้ที่ 3  ความสามารถในการ customization และ การตดัสนิใจของฝ่ายที่ส่งมอบการบรกิาร มี
มากน้อยเพยีงใด 

      ธุรกจิบรกิารนัน้ ในกระบวนการผลติบรกิารนัน้  บางครัง้ผู้รบับรกิารจะเขา้มาเกี่ยวข้อง
ดว้ย ดงันัน้โอกาส ทีจ่ะ customize การบรกิารให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
นัน้เทยีบกบัสนิคา้แลว้มคี่อนขา้งมาก  จากตารางต่อไป customization นัน้ ม ี2 มติดิว้ยกนั มติทิี่
หนึ่งกค็อืระดบัของการสามารถทีจ่ะ customize การบรกิาร และลกัษณะพเิศษของกระบวนการส่ง
มอบ (Delivery process)  ส่วนอกีมติหินึ่งกค็อื ระดบัของโอกาสทีพ่นักงานทีใ่หก้ารต้อนรบัลูกคา้ 
จะสามารถใหก้ารตดัสนิใจการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัเพื่อ สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้แต่ละคนได้
หรอืไม ่ จากมมุมอง 2 มตินิี้ สามารถประเภทของการบรกิารออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนั 
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ตาราง 2.3 Customization และการตดัสนิใจทีห่ลากหลาย ในการส่งมอบบรกิาร 

ระดบัของการตดัสนิใจของ
พนกังานตอ้นรบั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั needs ของ

ลกูคา้แต่ละคน 

ระดบัความสามารถการ customize ลกัษณะพเิศษของบรกิาร 

สงู ต ่า 

                  สงู -บรกิารทางกฎหมาย 
-ดแูลสุขภาพ ผ่าตดัภายนอก 
-ออกแบบก่อสรา้ง 
-บรษิทั head hunting 
-ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
-แทก็ซี ่
-ช่างเสรมิสวย 
-งานโยธา 
-การศกึษา แบบกวดวชิา 

-การศกึษา (หอ้งเรยีนใหญ่) 
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

                 ต ่า -บรกิารโทรศพัท ์
-บรกิารโรงแรม 
-retail banking (ยกเวน้ major 
loan) 
-ภตัตาคารชัน้สงู 

-ขนส่งสาธารณะ 
-ซ่อมเครือ่งไฟฟ้า 
-fast food chain  
-โรงภาพยนตร ์
-ดแูขง่กฬีา 

Lovelock (1983)  p.15 

       บรกิารประเภทที่ว่า ระดับของการ customization หรอืระดบัของการตัดสินใจของ
พนกังานตอ้นรบัทีต่ ่านัน้ มกัจะเป็นบรกิารทีไ่ดม้กีารสรา้งเป็นมาตรฐาน (Standardization) ไวแ้ลว้ 
เป็นต้นว่า การขนส่งสาธารณะ  การซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า  Fast food chain เป็นต้น  ถงึแมว้่าการ
ตดัสนิใจของพนกังานตอ้นรบัจะต ่ากต็าม  แต่กส็ามารถทีจ่ะเพิม่ระดบัของ customization โดยการ
น าเสนอทางเลอืกทีก่วา้งแก่ลกูคา้ได ้  ในกรณนีี้ บทบาทของพนกังานต้อนรบัมคี่อนขา้งจ ากดั  ถ้า
หากว่าไม่เกิดปัญหาขึ้นในอ านาจการการตัดสินใจเวลาน าเสนอบริการแก่ลูกค้านัน้   ก็ไม่
จ าเป็นต้องมผีูจ้ดัการที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเสนอบรกิารนัน้เลยกไ็ด ้     ในทางตรงกนัขา้ม ถงึแม้
เป็นบรกิารทีม่รีะดบั customization ที่ต ่า แต่กต็วัอย่างบรกิารที่ระดบัการตดัสนิใจของพนักงาน
ตอ้นรบั มสีงู  ตวัอยา่งเช่นการศกึษาทีใ่หแ้ก่คนจ านวนมาก  พนักงานต้อนรบัหรอืผูส้่งมอบบรกิาร 
(ครู อาจารย์) นัน้ สามารถที่จะเปลี่ยนการสอนให้เข้ากับผู้รบับริการ (นักเรียน) ได้ แต่เป็น
เพราะว่าเป็นการเสนอบรกิารใหแ้ก่นกัเรยีนจ านวนมาก  ยากทีจ่ะท า customize  บรกิารนัน้ใหเ้ขา้
กบันกัเรยีนแต่ละคนๆ ได ้  อย่างไรกต็าม กม็บีรกิารที ่มรีะดบัของ customization ทีสู่ง พนักงาน
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ต้อนรบัสามารถให้การตัดสินใจระดับสูง ตามวิธีการของการน าเสนอบริการหรือบริการได ้ 
ตวัอย่างเช่น ติวเตอร์ตามบ้าน    ในกรณีติวเตอร์ตามบ้าน โดยทัว่ไปลูกค้าจะมคีนเดยีว  จงึ
สามารถทีจ่ะ customize บรกิารใหเ้ขา้กบัลกูคา้ได ้  

      อย่างไรก็ตาม customization นัน้ องค์กรจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายซึ่งในทางตรงกนัขา้ม ถ้า
เป็นการสรา้งมาตรฐาน (Standardization)  แลว้ค่าใชจ้า่ยยิง่ต ่า  ในการท าใหบ้รกิารเหมอืนกบัการ
ผลติในอุตสาหกรรม(Industrialization)เพื่อลดต้นทุนดว้ยการผลติปรมิาณมาก (Mass production)  
ก็สามารถท าให้เพิม่ความรวดเรว็ (Service speed)ของการบรกิาร การสร้างความสม ่าเสมอ
(Consistency) หรอืการลดราคา ได้  จงึท าให้สามารถที่จะสรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า ได้สูง
กว่า บรกิารที ่customized ไดอ้กีดว้ย   Service customization หรอืการท าใหเ้หมอืนกนัผลติใน
อุตสาหกรรม(Industrialization)  นัน้ จะเป็น 2 กลยุทธท์ีเ่ป็นทางเลอืกได ้ ส่วนจะเลอืกทางใดทาง
หนึ่งนัน้ จะตอ้งก าหนดโดยพจิารณาจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหช้ดัเจน 

ขอ้ที ่4 ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ demand ทีม่ต่ีอ service supply 

ตาราง 2.4 ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ Demand ทีม่ต่ีอ Supply ของบรกิาร คอือะไร 

ระดบัการถูกจ ากดัของ supply 
(ความสามารถในการส่งมอบ) 

ระดบัการเปลีย่นแปรตามอนุกรมเวลาของ demand 
(ความตอ้งการของลกูคา้) 

กวา้ง แคบ 
ในช่วงที ่peak demand (ความ
ตอ้งการสงูสุด)โดยทัว่ไป ตอ้งมี
การส่งมอบโดยไม่มกีารล่าชา้ที่
ส าคญั 

1. 
-ไฟฟ้า 
-แก๊ส 
-สตูนิรเีวช 
-การท างานฉุกเฉินของ ต ารวจ
และดบัเพลงิ 
 

2. 
-ประกนัชวีติ 
-บรกิารทางกฎหมาย 
-banking 
-cleaning 

ในช่วงที ่peak demand  
จะเกดิปัญหาว่า เกิน capacity 
(ขดีความสามารถ)อยูเ่สมอๆ 

4. 
-การเตรยีมตวังานบญัชภีาษ ี
-ขนส่งผูโ้ดยสาร 
-โรงแรม  
-ภตัตาคาร 
-โรงละคร 

3. 
-เหมอืนกับ 2 แต่โดยพื้นฐาน
มกัจะเป็นกรณี capacity ไม่
เพยีงพอ 

Lovelock(1983) p.17 
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บรกิารนัน้ไม่เหมอืนสนิคา้ คอืไม่สามารถมสีตอ็คสนิคา้คงคลงัได ้ เป็นต้นว่าทีน่ัง่ว่างของ
สายการบิน หรือห้องพักที่ว่างในโรงแรม แสดงให้เห็นว่าในวันนั ้นๆ ปริมาณของ supply 
(capacity) มมีากกว่า demand  หมายความว่ามบีรกิารทีเ่ป็นส่วนเกนิหลงเหลอือยู่   แต่กจ็ะเกบ็
ส่วนนัน้ไว้เป็นสต็อคสนิค้าคงคลงัไม่ได้เพราะหมดไปตามวนัเวลาที่ผ่านไป   ในทางตรงกนัขา้ม 
หากวนัหน่ึงม ีdemand มากกว่า supply  แต่ไมส่ามารถตอบสนอง demand  ไดจ้ะท าให ้demand 
ส่วนเกนินัน้ ตกไปอยู่ในมอืของคู่แข่งได ้เป็นต้นว่า ลูกคา้เมื่อมาทีร่า้นอาหาร แต่ปรากฏว่า ลูกคา้
เตม็รา้น และยงัมรีออยูน่อกจากรา้นอกีมาก จงึยา้ยไปทีร่า้นอื่นแทน 

       ระดบัความไม่สมดุลของ demand และ supply นัน้ จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของ
บรกิาร  แต่ถงึแมว้่าจะเป็นบรกิารเหมอืนกนักอ็าจจะแตกต่างกนัตามช่วงเวลา  ในตารางขา้งบน 
แสดงการแบ่งประเภทของ บรกิารใหไ้ดผ้ลตามลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ demand –supply   องคก์ร
ใหบ้รกิารตาม ประเภทที่1   สามารถใช้วธิกีาร สรา้งให้เกดิ demand ในช่วงที่ไม่สูงสุดได้  ส่วน 
องคก์รใหบ้รกิารตาม ประเภท 2 นัน้ จะต้องตดัสนิใจว่า จะเพิม่ capacity หรอืขดีความสามารถใน
การให้บรกิาร หรอื การธ ารงรกัษาสภาพปัจจุบนัไว ้ ส่วนองค์กรใหบ้รกิารตามประเภทที่ 3 นัน้ 
อาจจ าเป็นต้องด าเนินการ de-marketing (ลด demand ลง)ชัว่ระยะหนึ่ง จนกว่าสามารถเพิม่ 
capacity ให้บรรลุ ระดบัของ demand ในปัจจุบนั  หรอืมากกว่านัน้ ส่วนองค์กรใหบ้รกิารตาม
ประเภทที ่4 นัน้ จากการส่งเสรมิหรอื ควบคุม demand  ซึง่จะท าให้เกดิปัญหาทีว่่า ต้องท าให้
demand คงที ่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั capacity  

       ในขณะที่การเปลี่ยนแปรของ demand มคีวามรุนแรงมาก ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถม ี     
สนิคา้คงคลงั เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นกนัชนระหว่าง supply กบั demand กต็าม องคก์รให้บรกิารบาง
ประเภท สามารถบรหิาร capacity  ได ้ในเวลาที ่demand นัน้ peak กจ็า้งพนักงานชัว่คราวเขา้มา
เสริม หรอืติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติมโดยการเช่ามา    แต่องค์กรให้บริการบริการส่วนใหญ่ นัน้ 
สามารถบรหิารการเปลี่ยนแปรของ demand ได้เป็นอย่างดโีดยใช้กจิกรรมการตลาด  จะท าให้
สรา้งใหเ้กดิก าไรแก่องคก์รของตนเองได ้

      วธิกีารท าให ้demand มคีวามเสถยีรนัน้ อาจจะใชเ้ช่นการเสนอการลดราคาพเิศษในช่วง
ลูกค้าน้อยเป็นกลยุทธ์ส่งเสรมิให้เกดิที่เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อของลูกค้าด้วยตนเอง   หรอืการ
จ ากดั demand ดว้ยระบบการจองล่วงหน้า  อกีวธิหีนึ่งกค็อื เพื่อการทีจ่ะเพิม่ demand ในช่วงทีม่ ี
capacity คงเหลอื  คอืไปเลง็เป้าหมายทีลู่กคา้ทีค่าดว่าจะม ีdemand ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างจาก
ลูกค้าปัจจุบนั  เป็นการบุกเบิกสร้างลูกค้าใหม่    ในการก าหนดว่ากลยุทธ์ใดจะเหมาะสมนัน้  
จ าเป็นต้องท าความเขา้ใจว่า ว่าลูกค้าผู้รบับรกิารนัน้เป็นใคร หรอืบรกิารนัน้เป็นอะไร   สมมุตวิ่า 
ถ้าเป็นบรกิารที่น าเสนอให้แก่คน  ระยะเวลาที่ลูกค้ารอนัน้จะมจี ากดั จงึควรใช้กลยุทธ์การจ ากดั 
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demand โดยการใชร้ะบบการสัง่จองน่าจะเหมาะสมกว่า    แต่หากว่า ถ้าเป็นบรกิารที่มุ่งสู่สนิค้า 
หรอื สนิทรพัยท์ีไ่มม่รีปูรา่ง   กลยทุธก์ารสรา้งสตอ็คสนิคา้คงคลงั ของdemand กส็ามารถท าได ้

ตาราง 2.5 วธิกีารส่งมอบบรกิาร 

ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคก์ร
ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร 

การใชส้ถานทีใ่หบ้รกิารท าไดง้า่ยหรอืไม่ 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
อยูใ่นทีไ่ดทีห่นึ่ง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ตัง้อยูห่ลายๆ ที่ 

ผู้ ร ับ บ ริ ก า ร ไ ป ยัง อ ง ค์ ก ร
ใหบ้รกิาร 

-โรงละคร 
-รา้นตดัผม 

-รถเมล ์
-fast food chain 

อ ง ค์ ก ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ไ ป ห า
ผูร้บับรกิาร 

-บรกิารดแูลตดัหญา้ 
-บรกิารก าจดัแมลง 
-แทก็ซี ่

-ส่งไปรษณยี ์
-ซ่อมรถยนตด์่วน 

ด าเนินธุรกิจโดยผู้ร ับบริการ
และองคก์รใหบ้รกิารอยู่ห่างกนั
(ใชไ้ปรษณยี ์หรอื สื่อสาร) 

-บรษิทัเครดติการด์ 
-สถานีทวีต่ีางจงัหวดั 

-ออกอากาศเครอืขา่ย 
-บรษิทัโทรศพัท ์

Lovelock (1983), 9.18 

ขอ้ที ่5  บรกิารนัน้ ถูกส่งมอบอยา่งไร 

      ในการท าความเขา้ใจว่า บรกิารนัน้ถูกส่งมอบอย่างไรนัน้ จ าเป็นต้องมคี าตอบต่อปัญหา 2
ประการ    ปัญหาประการที ่1 กค็อื  ผูร้บับรกิารนัน้ จ าเป็นต้องสมัผสักบัองคก์รใหบ้รกิารโดยตรง
หรอืไม่  ถ้าสมมุตวิ่าต้องม ี ผู้รบับรกิารจะต้องเดนิทางไปทีข่ององคก์รใหบ้รกิาร หรอืตรงกนัขา้ม 
คือองค์กรให้บริการ จะเดินทางไปหาผู้ร ับบริการ   ดังนัน้ ค าตอบจะมี 3 ทางด้วยกัน  คือ 
ผูร้บับรกิาร ไปพบองค์กรให้บรกิาร   องค์กรให้บรกิารไปพบผูร้บับรกิาร หรอื ทัง้คู่มาพบกนั อกี
หนึ่งประการหนึ่ง ก็คอื องค์กรบรกิารนัน้ มสีถานที่ให้บรกิารอยู่ที่เดยีวเท่านัน้ หรอืว่า มสีถานที่
ให้บริการอยู่มากมายหลายที่ องค์กรจะส่งมอบบริการนี้ให้แก่ลูกค้าอย่างไร   ดังนัน้ จาก 2 
ประการขา้งตน้น้ี  สามารถแบ่งประเภทของการส่งมอบไดเ้ป็น 6 แบบดว้ยกนั ตามภาพ 

      ในกรณีที่ผู้รบับรกิารจ าเป็นต้องไปที่องค์กรให้บริการ แล้วต้องไปใช้บริการที่สถานที่
ให้บรกิารตามที่ก าหนด ความสะดวกในการรบับรกิารนัน้ จะอยู่ในระดบัที่ต ่าสุด  แต่ ในกรณีที่
องคก์รใหบ้รกิาร ไปทีลู่กค้า กอ็าจจะมปัีญหาว่า ต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่สูง  นอกจากนี้ การบรกิารที่
ไม่จ าเป็นต้องมกีารสมัผสัโดยตรงระหว่างลูกคา้กบัองคก์รบรกิาร นัน้ กม็จี านวนมาก  การด าเนิน
ธุรกจิ นัน้ กใ็ชไ้ปรษณยี ์หรอื โทรศพัท ์ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมจี านวนสถานทีใ่หบ้รกิารมาก หรอื ไม่มี
ปัญหาความยากของการเขา้ถงึสถานทีใ่หบ้รกิาร ท าใหม้คีวามสะดวกมาก 
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      2.2 การแบ่งประเภทของการบริการอย่างมีประสิทธิผล 

      ในการแบ่งประเภทโดยการ สรา้งสมมุตฐิานที่มปีระสทิธผิลในกลยุทธ์การตลาด หรอืการ
ปฏบิตักิาร (Operation) จงึไดม้กีารจดัระเบยีบดงันี้ (Gronroos, C. 1990)  

      ประการที่ 1 จากการแบ่งประเภทของ Judd ได้แบ่งเป็นการบรกิารจากการให้เช่า
ทรพัยส์นิและทีไ่ม่ใช่เป็นการเช่าทรพัยส์นิ   หมายความว่า มองพฤตกิรรมการซือ้ของผูร้บับรกิาร 
ว่าเป็นพฤตกิรรมแก้ไขปัญหาของตวั  ในการแก้ไขปัญหานัน้ จะต้องมกีารใช้สนิค้าที่เป็นการเช่า
มา เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง  หรอืว่าให้องค์กรให้บรกิารเป็นผู้แก้ปัญหาให้  ในกรณีที่เป็น
บรกิารทีม่าจากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิก็จะเป็นกรณีแรก  ซึง่จะเช่นเดยีวกบัการซือ้สนิค้านัน้เป็นการ
ซือ้สทิธ ิ จากนัน้จะเป็นการทีซ่ือ้สทิธคิรอบครองสนิคา้ หรอืซือ้สทิธกิารใช้นัน้ ขึน้อยู่กบั ระยะเวลา 
ที่จ าเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาหรอืราคา ผู้รบับรกิารจะตดัสนิใจตามเงื่อนไขนี้     จากประเด็นนี้ 
การแบ่งประเภทการบรกิารของ Loverock นัน้ ไม่มกีารจดัประเภทของการบรกิารจากการเช่า
ทรพัยส์นิ  ดงันัน้ จงึสามารถแบ่งประเภทเป็นบรกิารทีม่าจากการเช่าทรพัยส์นิกบับรกิารอื่นๆ 

      นอกจากนี้ มาตรฐานในการแบ่งประเภทของบรกิารที่นอกเหนือจากการเช่าทรพัย์สิน   
อยู่ที่ว่าเป้าหมายหรอืผู้รบับริการของการบรกิารนัน้ เป็นคน หรอืเป็นบรกิารเพื่อทรพัยส์นิค้าถือ
ครองอยู่   นอกจากนี้แนวคดิการด าเนินการการบรกิาร ของ Lovelock นัน้จะเป็นการกระท าที่มี
รปูร่างหรอืไม่มรีปูร่างก็เป็นมาตรฐานที่ใช้ได้  หมายความว่าเป็นการแบ่งบรกิารที่นอกเหนือการ
เช่าทรพัยส์นิ  เป็น 8 ประเภทด้วยกนั  การแบ่งประเภทตามแนวคดินี้เช่นนี้ มคีวามเป็นเลศิกว่า 
การแบ่งด้วยแนวคิดอย่างอื่น อยู่ที่ ไม่ใช่เป็นเพียงความแตกต่างของระดบัของแกนการแบ่ง
ประเภทเท่านัน้  แต่มกีารแยกแยะที่มคีวามชดัเจน  หรอืว่าองค์กรให้บรกิารที่อยู่ในธุรกจิบรกิาร
อยา่งหนึ่ง จะตอ้งมกีารแบ่งประเภทใน category เดยีวกนัเสมอ   ในกรณีทีเ่ป็นบรกิารทีท่ าเพื่อให้
ตอบสนอง needs ที่เหมอืนกนั ถึงแม้ว่ารูปทรงของการบรกิารจะต่างกนั แต่ก็เป็น category 
เดยีวกนั  เป็นตน้ว่า บรกิารทีเ่รยีกว่า การศกึษา ถงึแมจ้ะเป็นโรงเรยีนกวดวชิาหรอืสอนพเิศษตาม
บา้น กแ็บ่งเป็นcategory เดยีวกนั  

      ในอีกด้านหนึ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรให้บริการ กับผู้รบับริการหรอืระดบัของ 
customization    หรอืลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ demand-supply  ต่อบรกิาร (ระดบัของความสมดุล 
หรอืไมส่มดุล ตามเวลาของ demand-supply)   หรอืวธิกีารส่งมอบบรกิาร  หรอืเป็น human base 
หรอื equipment base   ถงึแมว้่าจะมขีดีจ ากดัดา้นระดบัตามประเภทของธุรกจิบรกิารก็ตาม ก็
อาจจะแตกต่างกันในระหว่างธุรกิจบริการเดียวกัน  ตัวอย่างเช่นกรณีบริการทางการแพทย ์ 
โดยทัว่ไป ผูร้บับรกิาร (คนไข)้  จะไปหาองคก์รใหบ้รกิาร(โรงพยาบาล)   แต่แพทยจ์ะไปหาคนไข้
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กม็ ี ในกรณนีี้ มาตรฐานเหล่านี้ จะสามารถเป็นขอ้เสนอทดแทนในกลยุทธท์างการตลาดหรอื การ
ปฏบิตักิาร ไดซ้ึง่บรษิทัสามารถน าไปปรบัเปลีย่นได(้Kondo 1999) 

3. ความหมายของ ผลิตภาพ (Productivity) 

3.1 ความหมายของ ค าว่า Productivity  

       ค าว่า Productivity นัน้ ราชบณัฑติยสถาน ใหแ้ปลไว้ว่า  “ผลติภาพ” (พจนานุกรมศพัท์
เศรษฐศาสตร์แห่งราชบณัฑติยสถาน หมวดประชากรศาสตร์ 4 ก.พ. 2545) (ต่อไปจะใช้ค าว่า 
ผลติภาพควบคู่กบัค าว่า Productivity)  ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้  ผลติภาพ หมายถงึจ านวนของ
ผลผลติสินค้าหรอืบรกิารต่อปัจจยัการผลติที่ใช้ในการผลิตของหน่วยการผลิต (บรษิัท องค์กร  
หน่วยงาน) ภาคอุตสาหกรรม หรอืประเทศ ผลติภาพสามารถจ าแนกตามประเภทของปัจจยัการ
ผลติ เช่น 

1. ผลติภาพแรงงาน (Labor productivity) คอื จ านวนผลผลติต่อแรงงาน 1 คน หรอืต่อ 1 
ชัว่โมงของการท างาน 

2. ผลติภาพทุน (Capital productivity) คอื จ านวนผลผลติต่อเงนิทุน 1 หน่วย 
3. ผลติภาพการผลติรวม (Total factor productivity) คอืการเพิม่ขึน้ของผลผลติทีเ่กดิจาก

ปัจจยัอื่นนอกเหนือจากปัจจยัการผลติที่ใช้โดยตรง เช่น การพฒันาทางเทคโนโลย ีการปรบัปรุง
ระบบการบรหิาร และการพฒันาคุณภาพของแรงงาน 

Productivity หรอื ผลติภาพ นัน้  ไดม้คี าอธบิาย มากมาย เป็นตน้ว่า 

     “ Productivity is a measure of the efficiency of production. It can be expressed as 
the ratio of output to inputs used in the production process. (Somkiat , 2014)” 

      กล่าวว่า  ผลติภาพ คอื การวดัหรอืกระบวนการวดัประสทิธภิาพ (efficiency) ของการ
ผลติ ซึง่สามารถอธบิาย ในรปูอตัราส่วน ของ output (ผลลพัธท์ีไ่ด้) ต่อ input (ปัจจยัทีใ่ส่เขา้ไป)  
ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ        นอกจากนี้ ผลติภาพ  ยงัหมายถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ผลติ (Production Efficiency Improvement) เพื่อให้ผลผลติมปีรมิาณและ/หรอืมูลค่าเพิม่สูงขึน้ 
เช่น วตัถุดบิ อุปกรณ์การผลติ ตลอดจนบุคลากรทีม่สี่วนรว่มในการผลติ การเพิม่ผลผลติ 

https://www.facebook.com/somkiatspns
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        ใน Wikipedia  ไดใ้หค้วามหมายของ ค าว่า Productivity ว่า “Productivity (ผลติภาพ) คอื

การวดัค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต ”  ซึ่งค าว่า “การผลิต” นัน้จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น 

ความสุข , ความสงบ , เงนิ , ฯลฯ แต่สงัเกตว่ามคี าว่า “การวดั” (Measure) กบั “ประสทิธภิาพ” 

(Efficiency) จงึขออธบิายเพิม่อกีว่า 1.อะไรคอืการวดัประสทิธภิาพ  การวดัประสทิธภิาพนี้ ขอ

ยกตวัอย่างเป็นเรื่องเงนิ  ผลลพัธท์ีเ่ราต้องการคอื “จ านวนเงนิ” โดยตวัวดัประสทิธภิาพ คอื เงนิ

ตน้ , ผลตอบแทนทบตน้ต่อปี , ออมเงนิต่อเดอืน ซึง่ตวัวดัประสทิธภิาพ จะส่งผลไปยงัผลลพัธห์รอื 

“จ านวนเงนิ” ในทา้ยทีสุ่ดนัน้เอง   2.ท าไมต้องมกีารวดัผล  เพราะจะไดรู้ว้่าสิง่ทีเ่ราท านัน้ท าใหผ้ล

การผลตินัน้ดขีึน้หรอืแยล่ง เช่น ถา้เราเล่นหุน้โดยก าไรปีหนึ่ง 100% เสยี 40% กลบัไปกลบัมา กบั

ไดก้ าไรปีละ 15% ต่อปี ถ้าเล่นต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีอนัไหนไดผ้ลตอบแทนดกีว่ากนั  3. ตวัวดั

ประสทิธภิาพที่เราเลอืกมนัส าคญัยงัไงส าหรบัสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ถ้าเราสนใจผลตอบแทน

ทบต้นต่อปี มากกว่าการเก็บเงนิออมต่อเดอืน ตอนทีร่ายได้เดอืนละ 10,000 บาทคุณมเีงนิเก็บ 

100 บาท ท าก าไรไดปี้ละ 15% = 15 บาท  แต่ถ้าออมเงนิเดอืนละ 5 บาท ผลลพัธ ์1 ปีคุณจะมี

เงนิ 160 บาท เทยีบกบั 115 บาท สงัเกตไดว้่า ออมเงนิมปีระสทิธภิาพมากกว่าในกรณีนี้ 4.ในทาง

กลบั กนัถ้ามเีงนิเดอืน 10,000 บาทแต่ไดม้รดกมา 10 ลา้นบาท ท าก าไรไดปี้ละ 15% = 1.5 ลา้น

บาท เทยีบกบัออมเงนิเดอืนละ 7 พนับาท 12 เดอืนสรุปเงนิเพิม่แลว้ 84,000 เทยีบกบั 1.5 ลา้น

บาท ซึง่ผลก าไรต่อปีมผีลดกีว่า  โดยสรุป การจะวดัประสทิธภิาพทีด่นีัน้ จะต้องเขา้ใจ ตวัแปรนัน้

ว่าส่งผลยงัไงกบัผลลพัธใ์นรปูแบบใด เสรจ็แลว้เวลาเราเลอืกพฒันาตวัเองใหรู้ส้ถานการณ์ก่อนว่า

เ ร า จ ะ ป รับ ป รุ ง อ ะ ไ ร ก่ อ น เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ ผ ล ลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ช่ ว ง เ ว ล า นั ้น ๆ  (จ า ก 

http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity) 

       จาก พจนานุกรม Oxford   ไดแ้ปล  ค าว่าProductivity  ไวว้่า  “สภาพการณ์ หรอื 
คุณภาพของการผลติบางอย่าง โดยเฉพาะ  พชืผล  (ผลติภาพระยะยาวของแผ่นดนิ)” (The state 
or quality of producing something, especially crops. "The long-term productivity of land”)  
ยงัไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า เป็น “ผลติผลของ ความพยายามเชงิผลติ  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม ซึง่
สามารถวดัใน หน่วยของ อตัราส่วนของ ผลลพัธท์ีไ่ด ้กบัปัจจยัทีใ่ส่เขา้ไป เช่น “พนักงาน ไดเ้พิม่
ผลติภาพขึน้ 30%” (The effectiveness of productive effort, especially in industry, as 
measured in terms of the rate of output per unit of input. "workers have boosted 
productivity by 30 per cent") ค าทีค่ลา้ยคลงึ คอืประสทิธภิาพ (Efficiency)  อตัราการท างาน 
(Work rate)   
 ในความหมายทางดา้น สิง่แวดลอ้ม ไดใ้หค้วามหมายว่า อตัราส่วนของการผลติของ ไบ
โอแมสใหม ่โดย บุคลากร ประชากร หรอื ชุมชน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ หรอื สมรรถนะ ของ ถิน่
ทีอ่ยู ่หรอื พืน้ทีท่ีก่ าหนด  “น ้าทีม่คีวามสมบรูณ์ทางโภชนาการ พรอ้มกบั ผลติภาพทีสู่ง”  (The 

http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity
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rate of production of new biomass by an individual, population, or community; the fertility 
or capacity of a given habitat or area. “Nutrient-rich waters with high productivity") มคี าที่
ใกลเ้คยีง ความสมบรูณ์ ความอุดม ความมัง่คัง่ ต่างๆ 
      Business Dictionary  ไดใ้หค้วามหมายของ Productivity ไวว้่า คอื “การวดัประสทิธภิาพ
ของ คน เครื่องจกัร โรงงาน ระบบ ต่างๆ ในการเปลีย่น inputs ใหเ้ป็น outputs ทีเ่ป็นประโยชน์”  
ผลติภาพ ค านวณโดย แบ่ง output เฉลีย่ต่อเวลา โดยต้นทุนโดยรวมทีเ่กดิขึน้หรอืทรพัยากร (ทุน 
พลงังาน วสัดุ บุคลากร)  ที่ใช้ไปในระยะเวลานัน้ๆ  ดงันัน้ ผลิตภาพเป็นปัจจยัที่ส าคญัของ
ประสทิธภิาพของต้นทุน (cost efficiency) (A measure of the efficiency of a person, machine, 
factory, system, etc., in converting inputs into useful outputs. Productivity is computed by 
dividing average output per period by the total costs incurred or resources (capital, 
energy, material, personnel) consumed in that period. Productivity is a critical determinant 
of cost efficiency.) 

Productivity (ผลติภาพ)  คอือะไรกนั (MANALABO, 2017) 

       ผลติภาพ  นัน้ อธบิายอยา่งงา่ย กค็อื “ท าอยา่งไร ใชก้ าลงั ทีน้่อย ท าใหเ้กดิสิง่ของมากๆ”   
“ก าลงัทีน้่อย” นัน้ บางครัง้หมายถงึ “เวลา”  “แรงงาน” บางครัง้ รวมถงึ  “ค่าใชจ้่าย”  หรอื “ระดบั
ความยาก”  ต่างๆ  ตวัอย่างเช่น มเีครื่องจกัรทีส่ามารถผลติสนิคา้ไดช้ัว่โมงละ  10 ชิน้   แสดงว่า 
เมือ่เทยีบกบั เครือ่งจกัรทีผ่ลติได ้ชัว่โมงละ 8 ชิน้แลว้ มผีลติภาพทีส่งูกว่า ในอกีดา้นหน่ึง  ถ้าหาก
ว่าในการผลติสนิคา้ ชิ้นหนึ่งต้องใชเ้ครื่องจกัรหลายๆ เครื่อง หรอืคนหลายๆ คน แสดงว่า นัน่คือ 
มผีลติภาพที่ต ่า  หมายความว่าในกรณีที่เปรยีบเทยีบเรื่องเดยีวกนั  ถ้าสามารถใช้วธิกีารที่ไม่
เสยีเวลามากไดห้รอืไม่ต้องใชแ้รงงาน หรอืต้นทุนที่มากขึน้แลว้ผลติไดข้อง จาก 1 ชิ้นเป็น 2 ชิ้น 
จาก 2 ชิน้ เป็น 3 ชิน้  การสามารถจ ากดัเงือ่นไขใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้  ผลติภาพนัน้กจ็ะ
สงูขึน้   

        ผลติภาพคอือะไร World Economic Forum   ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า Productivity 
(ผลติภาพ) ดงันี้ 

        ผลติภาพใน การท างาน หมายถงึจะไดผ้ลลพัธ์เท่าไรต่อแรงงานและเวลา  ผลติภาพของ 
ผู้ใช้แรงงาน 1 คน ใน 1 ชัว่โมง  เรียกว่าผลิตภาพของผู้ใช้แรงงาน การท าให้งานนั ้นมี
ประสทิธภิาพ หรอืการเลอืกสรรงานที่จ าเป็นต้องท า กบังานไม่จ าเป็นต้องท านัน้สามารถท าให้ 
ผลติภาพเพิม่สงูขึน้ได้   อย่าท างานทีไ่ม่เชื่อมโยงใหเ้กดิผลลพัธ์ โดยมแีต่ความเฉื่อยชาว่า นัน่คอื
งาน อยู่อย่างต่อเนื่อง   สิง่ที่ส าคญัคือต้องทบทวน ให้สามารถด าเนินการให้มกีารรวมศูนยก์าร
ท างานที่มคีวามจ าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ ถ้าผลติภาพสูงขึ้น  ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาแรงงานเท่ากัน ก็
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สามารถสรา้งก าไรใหม้ากขึน้ได ้ ทัง้ยงัสามารถทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายค่าแรงทีต่้องท างานล่วงเวลาไดอ้กี
ดว้ย 

3.2 เบือ้งหลงัท่ีจ าเป็นท าให้ต้องมี ผลิตภาพ (ความหมายทางเศรษฐกิจระดบัชาติ) 

       จากการประกาศใน World Economic Forum  ปี 2016-2017  การจดัอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ปรากฏ ว่า ญี่ปุ่ นอยู่อนัดบัที่ 8  ตกลงมา 3 อนัดบั
เทยีบกบั ปีก่อน ( World Economic Forum 2016-2017) 

       ความสามารถในการแข่งขนัในนานาชาติ หมายถึงความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศต่างๆ ในดา้นการด าเนินธุรกจิซือ้ขายระหว่างประเทศถา้แขง็แกร่งกท็ าใหก้ารส่งออกสูงขึน้  
ปัจจยัที่ส าคญัในการก าหนดความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ นัน่คอืความสามารถใน
การแข่งขนัด้านราคา และความสามารถในการการแข่งขนัทีไ่ม่ใช่ราคา (Price competition & 
Non-price competition)  ความแขง็แกร่งของการแข่งขนัดา้นราคานัน้ เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถ
ทีส่งูในการสามารถน าเสนอสนิคา้ดว้ยราคาต ่าอยา่งต่อเนื่อง  ส่วนความแขง็แกร่งของการแข่งขนัที่
ไม่ใช่ราคานัน้ คอื ความเชื่อมัน่ใน ดไีซน์ คุณภาพของสนิค้า และตลาด รวมถงึ ลกัษณะพเิศษที่
ประเทศอื่น จะผลติไดย้าก เป็นต้น ในสองอย่างนี้ สิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภาพอย่างมาก ก็คอืการ
แข่งขนัด้านราคา  การสามารถลงทุนเครื่องจกัรที่เป็นเลศิ หรอืมบีุคลากรที่เป็นเลศิก็จะท าให้
สามารถน าเสนอสนิคา้ในราคาทีต่ ่ากว่าไดอ้ยา่งมัน่คง 

         สภาพปัจจบุนัของผลติภาพของญีปุ่่ น 

      เมื่อพจิารณาเรื่อง ผลติภาพของประเทศญี่ปุ่ น แล้ว จากจ านวนประชากรผู้ใช้แรงงานที่
ลดลงนี้เป็นปัญหาหนึ่งทีม่องขา้มไม่ได้  อตัราส่วนของประชาชนใชแ้รงงาน ตัง้แต่อายุ15ปีถงึ  64 
ปีนี้ ลดลงเรื่อยๆ  นอกจากนี้ อตัราการเกดิที่ลดต ่าลง ก็ท าให้ประชากรที่ต ่ากว่า 14 ปี ลดต ่าลง
เรื่อยๆ ถ้าหากว่า แนวโน้มนี้มต่ีอไปเรื่อยๆ  ก็จะท าใหเ้กดิปัญหาทางด้านการคลงัของญี่ปุ่ นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  รายได้ลดลง  ภาษีที่จะเก็บได้นัน้ก็จะลดลงด้วย  การธ ารงรักษา ระบบ
ประกนัสงัคม กจ็ะมคีวามยากล าบาก  สิง่ทีจ่ะมาก่อน กค็อื GDP ทีล่ดลง  ในการหยุดยัง้ห่วงโซ่ที่
เป็นด้านลบนี้ให้ได้นัน้  ภาคธุรกิจ ซึ่งจะมปัีญหาประชากรที่ใช้แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้อง
วเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัอย่างใจเยน็  บรษิทัภาคธุรกจิจะต้องมคีวามพยายามทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการ
ผลติของตนเอง ดว้ยผูป้ฏบิตังิาน จ านวนน้อย แต่มคีวามเป็นเลศิ ไม่เพยีงแต่มจีติส านึกเฉพาะการ
ลดต้นทุนที่อยู่เบื้องหน้าเท่านัน้ จะต้องลงทุนล่วงหน้าที่เหมาะสม การใส่ใจระบบการสรา้งเสรมิ
บุคลากร ต่างๆ ซึง่จะท าใหผ้ลติภาพเพิม่สูงขึน้ได้  จะต้องมกีารวเิคราะหจ์ากการส ารวจใหจ้รงิจงั  
แลว้ด าเนินการวางแผนธุรกจิทัง้ระยะกลางและระยะยาว ซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้         
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3.3 ความหมายของ ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสร)ี 

     ประสทิธภิาพ (องักฤษ: efficiency) หมายถงึ กระบวนการ วธิกีาร หรอืการกระท าใด ๆ ที่
น าไปสู่ผลส าเรจ็ โดยใชท้รพัยากรต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ทรพัยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงนิทุน และ
วธิีการด าเนินการหรอืประกอบการ ที่มคีุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการใด ๆ นัน้ก็ขึ้นอยู่กับทรพัยากร ณ ขณะนัน้ด้วยว่ามคีุณภาพและ
ปรมิาณเพยีงใด หากมคีุณภาพมากการจะใชอ้ย่างเตม็ศกัยภาพไดน้ัน้จะต้องใช้ในปรมิาณน้อยจงึ
จะ เรยีกได้ว่ามปีระสทิธภิาพ ต่างกนักบัทรพัยากรที่มปีรมิาณมากแต่คุณภาพต ่าที่จะต้องเลอืก
วธิกีารดงึ ศกัยภาพของทรพัยากรออกมาใหไ้ดม้ากทีสุ่ดจงึจะเรยีกว่ามปีระสทิธภิาพ         

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
      ประสทิธภิาพหมายถงึ การปฏบิตัิการที่ต้องใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั เกดิผลติภาพที่
คุม้ค่าต่อการลงทุนและบงัเกดิประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  ทัง้นี้ต้องมกีารลดขัน้ตอนและเวลาใน
การปฏบิตัิงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลกิภารกิจที่ล้าสมยั
และไมม่คีวามจ าเป็น   ประเดน็ส าคญัใน ประสทิธภิาพประกอบดว้ย         
                    - ประหยดั 
                    - คุม้ค่าการลงทุน 
                    - เกดิประโยชน์ 
                    - ลดเวลา 
                    - ลดค่าใชจ้า่ย 
                    - เลกิภาระทีไ่มจ่ าเป็น 
       ในการวดัประสทิธภิาพส าหรบัธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ จะเน้นดูว่า จากทรพัยากรน าเข้า
จ านวนน้ีใชเ้วลาทีก่ าหนดใหน้ี้จะท าใหเ้กดิผลผลติมากน้อย เท่าใด  ส่วนการปฏบิตัริาชการซึง่เป็น 
งานที่ไม่ใช่การผลติ นัน้ การประเมนิประสทิธภิาพของการปฏิบตัิราชการจงึ เรื่องที่ท าได้ยาก  
เพราะว่า   ทั ้งผลผลิตและผลลัพธ์โดยได้ร ับอิทธิพลจากองค์ประกอบหลายประการ
ยกตวัอย่าง    ทรพัยากร ทีจ่ าเป็นต่อการให้การศกึษา เดก็ๆก็จะม ีอาคารเรยีน คุณคร ูหนังสอื 
อุปกรณ์การสอนต่างๆประสทิธภิาพของการศกึษานี้กจ็ะวดัได ้2 แบบ 

1. ประสทิธภิาพทางดา้นเทคนิค 
คอื การค านวณหาว่าจากทรพัยากรเหล่านี้ สามารถใหก้ารศกึษากบัเดก็ไดก้ีค่น 

2. ประสทิธภิาพการจดัสดัส่วน 
คอื การจดัสดัส่วนของทรพัยากรด้วยว่าการแบ่งงบประมาณไปทีอ่าคารเรยีน คร ู

หนงัสอื อุปกรณ์การสอนนัน้ มกีารวดัสดัส่วนทีเ่หมาะสมเพยีงใด 
- ถา้เพิม่อุปกรณ์การสอนและลดจ านวนครลูง จะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้หรอืไม ่
- ลดงบประมาณส่วนของครลูงจะมต่ีอประสทิธภิาพนักเรยีนหรอืไม่ เพราะจ านวนสดัส่วน

คร ู1 ท่านเท่ากบันกัเรยีน 50 คนแลว้ครทูีจ่บใหมจ่ะไมม่งีานท าท าอกี 
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       ดงันัน้ การใหก้ารสาธารณะ จงึประเมนิแบบเอกชนไม่ได ้เพราะยงัมปัีจจยัอื่นประกอบทัง้
ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ รวมทัง้ต้องคดิถงึคุณภาพของทรพัยากรและคุณภาพของผลผลติเรา
อาจจะวัดกิจกรรม ที่ให้บริการกัน เช่นการวัดประสิทธิภาพทางระบบการศึกษาอาจวัดจาก 
ปรมิาณและสมรรถนะ 
       คอื  นับจ านวนนักเรยีนทีไ่ดร้บัการศกึษาจากทรพัยากรทีเ่ราจดัสรรใหก้บั โรงเรยีนคอืวดั
จากความสามารถทางผลสอบของนักเรยีนที่จบการศึกษา  ในการวดัปรมิาณและคุณภาพของ
ผลผลตินี้และยงัขาดการประเมนิความสามารถ “การใชเ้ทคโนโลย”ี  เราควรต้องยอมรบัว่าการวดั
หรอืการประเมนิประสิทธภิาพของรฐับาลหรอืใด ราชการที่รฐับาลด าเนินการนัน้เป็นเรื่องซบัซอ้น
และยงัไมม่สีตูรส าเรจ็ แต่ไม่ใช่ว่าจะวดัหรอืเปรยีบเทยีบกนัไม่ไดเ้ลย ดงันัน้ หลกัประสทิธภิาพนี้มี
ความเชื่อมโยงใกลช้ดิกบัหลกัประสทิธผิล จงึต้องศกึษาร่วมกนัดว้ย  ( ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 2555) 

ความแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพ(Efficiency) กบั ประสิทธิผล (Effectiveness)    

ค าว่า ประสทิธภิาพ กบัประสทิธผิลนัน้ แตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่มกัจะใช้ปะปนกนั จงึ
น าเสนอความหมายของค าทัง้ทีช่ดัเจนดงันี้                                                     

      ประสทิธภิาพ(Efficiency) นัน้ โดยส่วนใหญ่ มคีวามหมายในเชงิประหยดั ประกอบไปดว้ย 

          1. การประหยดัตน้ทุน 
          2. การประหยดัทรพัยากร 
          3. การประหยดัเวลา 
          4. การเสรจ็ทนัก าหนด 
          5. การทีผ่ลผลติทีไ่ดคุ้ณภาพทีก่ าหนดไว ้
 
     ประสทิธผิล (Effectiveness)  ประกอบไปดว้ย 
         1. ผลเป็นไปตามทีค่าดมุง่หวงั 
         2. ผลเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
         3. ผลเป็นไปตามเป้าหมาย 
           - ทัง้ดา้นเป้าหมายเชงิปรมิาณ 
           - และเป้าหมายเชงิคุณภาพ 
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3.4 ความแตกต่างระหว่าง Productivity กบั Efficiency  (Shinya Takeuchi 2018)  

       Productivity หมายถงึอะไร  

      ค าทีเ่กี่ยวกบั Productivity  ทีม่กัจะใชก้นัมากๆ เช่น ค าว่า “labor productivity”  หรอื  
“Equipment productivity”  ในประเทศญี่ปุ่ นเอง การใหค้ าจ ากดัความของ Productivity มมีากมาย  
เป็นตน้ว่า 

     ค าจ ากดัความคอื   “การเพิม่ยอดเงนิการลงทุนในเครื่องจกัร  ก าไร และ ค่าจา้งแรงงาน 
ต่อ 1 คน”  คอื ใชจ้ านวนคนเท่ากนั แต่สามารถเพิม่ก าไรใหสู้งขึน้ หรอื  จะเพิม่ค่าจา้งแลว้สรา้งให้
เกดิสภาพแวดลอ้มการเกดิรายได้ทีเ่พยีงพอต่อการลงทุนเครื่องจกัรอุปกรณ์อย่างจรงิจงัได ้  นัน่
คอืลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของการปรบัปรงุผลติภาพ 

     มกีารเพิม่คน  ขณะเดยีวกนักเ็พิม่ก าไรให้สูงขึน้ไดเ้รื่อยๆ   แลว้เพิม่ค่าจา้งแรงงานต่อคน 
หรอืยอดเงนิลงทุนเครื่องจกัรอุปกรณ์ ให้สูงขึน้  ก็ถอืว่า เป็นการปรบัปรุงผลติภาพ (productivity 
improvement) 

      การค านวณ  Productivity  อย่างง่าย เพื่อให้เหน็ภาพของผลติภาพ มเีช่นผลติภาพของ
แรงงาน (labor productivity)  เท่ากบัปรมิาณคุณค่าเพิม่ต่อคน หรอืเท่ากับก าไรจากการ
ด าเนินการ บวก ค่าแรงงาน บวก ค่าเสื่อมราคา หารดว้ยจ านวนพนักงาน (หรอื จ านวนชัว่โมงการ
ใชแ้รงงาน) 
       ดงันัน้ Productivity improvement (การปรบัปรุงผลติภาพ) เท่ากบั การเพิม่ขึ้นของ
มลูค่าเพิม่ หรอืการสรา้งธุรกจิใหม่หารดว้ย Efficiency improvement (การปรบัปรงุประสทิธภิาพ) 

        โดยสรปุอยา่งงา่ยการปรบัปรงุผลติภาพนัน่เอง  กค็อืการเพิม่รายไดใ้หม้ากขึน้ นัน่เอง  

ในทางตรงกนัขา้ม  Efficiency หรอื ประสทิธภิาพหมายถงึอะไร 

       Efficiency  หรอื ประสทิธภิาพ นัน้โดยสรุปหมายถงึระบบ ทีก่ารท าเรื่องเดยีวกนั ใหเ้รว็
ขึ้น หรือท าซ ้ าๆ (Repetition)กันได้ดีเหมือนกันทุกครัง้  เรื่องนี้ เ ป็นเรื่องที่ยาก  ที่สถาน
ประกอบการขนาดกลางและย่อม จ านวนมาก มกัจะปล่อยทิ้งไว ้ไม่รบีจดัการ  ทัง้นี้ใหเ้หตุผลว่า   
“งานหลกันัน้ ยุง่อยูแ่ลว้”  จงึไมส่ามารถทีจ่ะลงมอืท าไดส้กัททีัง้ๆ ทีอ่ยากท า ดงันัน้  “ตอนนี้ขอลด
เวลาการท างานก่อน” ก็แล้วกนั   ซึ่งเรื่องนี้ ไม่ไดห้มายถงึผลติภาพ  แต่หมายถงึ ประสทิธภิาพ 
ซึง่การท าใหไ้ดเ้ป็นจรงินัน้ เป็นเรื่องทีค่่อนขา้งยาก ทัง้นี้เพราะว่า  การที ่“ตอนนี้ขอลดเวลาการ
ท างานก่อน”  นัน้มอุีปสรรคมากเกนิไป  เหตุผลก็คอื ในการเพิม่ประสทิธภิาพนัน้มกัจะเพยีงแต่ 
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คดิว่า จะใชเ้วลาใหน้้อยลง เท่านัน้  ถา้หากว่า “เพยีงแค่ขอใชเ้วลาใหน้้อยลง” เท่านัน้    สิง่ทีไ่ดม้า 
กจ็ะไดอุ้ปสรรคทีพ่อสรปุไดเ้ป็นตน้ว่า 

          “การบรกิารลกูคา้นัน้ ดอ้ยคุณภาพลง” 

          “เน้นแต่เรือ่งเวลา แต่ไมม่คีวามรบัผดิชอบ” 

          “เน้นแต่เรือ่งเวลา  จงึไมเ่น้นการทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย” 

     ซึง่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่มคีวามหมายมากนัก  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดเีลยไม่ว่าส าหรบัลูกค้าหรอื 
คนทีท่ างานในบรษิทั หรอืส าหรบับรษิทัหรอืแมแ้ต่ประเทศญี่ปุ่ นโดยรวม   ประโยชน์ทีไ่ดค้อื dead 
line  effectiveness    (หรอืประสทิธผิล ดา้น dead line) เท่านัน้ แน่นอน  จะท าใหเ้กดิความเรว็
ของงานนัน้เพิม่ขึ้น ก็จะมปีระโยชน์บ้างเล็กน้อย  แต่ ในงานนัน้ ต้องดูว่าเป็น “งานที่ถูกต้อง” 
หรอืไม่  นัน่คอืกุญแจส าคญั หมายความว่าความสมัพนัธ์ของ Efficiency (ประสทิธภิาพ)  กบั 
Productivity (ผลติภาพ) นัน้ เหมอืน  “ไก่ กบั ไข”่ นัน่เอง 

      การด าเนินการเพื่อปรบัปรุงทัง้ ผลติภาพ และ ประสทิธภิาพ นัน้ หากท าเฉพาะในบรษิทั
ตนเองเท่านัน้ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การปฏิรูปอย่างจริงจังนัน้จึงต้องปรึกษาหารือ กับ 
ผูเ้ชีย่วชาญ เพราะหากผดิพลาด  ทัง้ “ผลติภาพ”  ทัง้ “ประสทิธภิาพ”  จะไมเ่พิม่ขึน้  

       มอีกีค าหนึ่ง ที่มกัใช้ในประเทศญี่ปุ่ น คอื ค าว่า “Productivity Requirement” (กระทรวง
สาธารณสุขประเทศญีปุ่่ น 29 มนีาคม 2017)   

      ในประเทศญี่ปุ่ น ประชากรแรงงานลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัคงต้องรกัษาระดบัของ
การเตบิโตทางเศรษฐกจิใหไ้ดน้ัน้หรอืในภาคธุรกจิ    ในการเพิม่ยอดขายต่อคน หรอืการเพิม่ก าไร 
การเพิม่ค่าจา้งหรอืการลงทุนนัน้ผลติภาพจะต้องเพิม่ขึน้ใหไ้ดด้้วย  สิง่ที่ส าคญั ที่จะแสดงให้เหน็
สิง่เหล่านัน้ เป็นตวัเลข กค็อื   “เงือ่นไขพืน้ฐานของการผลติ –Productivity Requirement” 

      ค าจ ากดัความของ   Productivity Requirement  ของ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
ญีปุ่่ น  ในรปูของสมการดงันี้ 

        ผลติภาพ = (ก าไรจากการประกอบการ + ค่าจา้ง+ค่าเสื่อมราคา+ค่าเช่าทรพัยส์นิ + ภาษ)ี  
หารดว้ย จ านวน ผูใ้ชแ้รงงานทีเ่ขา้ประกนัสงัคมการจา้งงาน 
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ประเภทของ ผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor productivity) 

      ผลติภาพด้านแรงงาน  นัน้ค านวณได้ โดย จ านวนคนโดยเฉลี่ยหารมูลค่าเพิม่ที่เกดิขึ้น  
มลูค่าเพิม่นี้ ใช ้ค่าเฉลีย่ของ ก าไรขึน้ต้น หรอื gross margin  ส่วนจ านวนคนโดยเฉลีย่นัน้ใช้
ค่าเฉลี่ยของแต่ละปี ของจ านวนพนักงาน ต้นปี กบัท้ายปี   ยิง่ตวัเลขนัน้สูงแสดงให้เหน็ว่าผลติ
ภาพแรงงานนัน้สงู 

           ผลิตภาพแรงงานทางกายภาพ 

      ผลิตภาพแรงงานทางกายภาพ  คือค่าที่ค านวณโดยเอา “ประมาณผลผลิต หารด้วย 

ปรมิาณแรงาน”   เมื่อวเิคราะห์ความหมายที่วธิกีารค านวณนี้  แสดงให้เหน็อย่ามุ่งแต่เพิม่ 
ประมาณผลค านวณโดยรวมทีก่ าหนด ตวัทีเ่ป็นเศษ  แต่สิง่ทีส่ าคญันัน้คอืต้องมจีติส านึกในการลด
ตวัส่วน คือปรมิาณแรงงาน เช่น การลดจ านวนคนท างาน หรอื เวลาในการท างาน ให้น้อยลง  
น่าจะส าคญักว่า ในการวเิคราะห์ ผลติภาพแรงงานทางกายภาพ   โครงสรา้งของงาน(การผลติ) 
ของแต่ละประเภทธุรกจินัน้ จะแตกต่างกนั ค่าของ ผลติภาพแรงงานทางกายภาพ กจ็ะแตกต่างกนั
ด้วย ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลติ กบั การบรกิาร  ดงันัน้ ในการเปรยีบเทยีบค่าระหว่าง
อุตสาหกรรม ธุรกจิที่แตกต่างกนั จงึอาจจะไม่สามารถม ีขอ้มูลอ้างองิที่ถูกต้องได้  ดงันัน้ในการ
พจิารณาผลติภาพแรงงานทางกายภาพ  จงึควรเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ภายในอุตสาหกรรม ธุรกจิ
เดยีวกนั เป็นหลกั 

ผลิตภาพแรงงานมลูค่าเพ่ิม 

      ผลติภาพแรงงานมลูค่าเพิม่หมายถงึ ค่าทีแ่สดงถงึปรมิาณมูลค่าเพิม่ของแรงงานหนึ่งคน  

เป็นการค านวณโดย “เอาปรมิาณมูลค่าเพิม่ หารด้วย ประมาณแรงงาน”    นัน่คอืปรมิาณ
มลูค่าเพิม่เป็นการเอา “ก าไรจากการประกอบการ รวมกบั ค่าจา้ง รวมกบัค่าเสื่อมราคา “นัน่เอง     

ยิง่ค่าตวัเลข สงูเท่าไร  แสดงว่าแรงงานหน่ึงคนต่อการท างานนัน้มกีารท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
จงึท าให้มลูค่าเพิม่นัน้สูง  หากบรษิทัจะวเิคราะห์ ผลติภาพของบรษิทัตวัเอง  ก็น่าจะใช้ตวัเลขนี้ 
เป็นดชันีหนึ่งในการวเิคราะหไ์ด ้

ค าวิพากษ์ ว่าด้วยผลิตภาพ  (วฑิรูย ์สมิะโชคด ี 2560) 

     เรื่องของผลติภาพ (Productivity)  ยงัคงเป็น  “ปัจจยัส าคญัแห่งความส าเรจ็”  ในการ
พฒันาเศรษฐกจิ ของทัง้ระดบัจลุภาค (ธุรกจิอุตสาหกรรมและบรกิาร) และระดบัมหภาค (ประเทศ
เป็นส่วนรวม)ปรกตแิลว้ เมือ่พดูถงึ “ผลติภาพ”  เรามกัจะหมายถงึ “ผลติภาพ”  แบบแยกส่วนตาม
ปัจจยัการผลติ (Input) แต่ละตวั เช่น ผลติภาพดา้นแรงงาน (ผลผลติทีไ่ดจ้ากภาคแรงงานเท่านัน้)  



28 

 

 
 

ผลิตภาพดานพลังงาน( ผลิตภาพที่ได้จากการใช้พลังงาน)  ซึ่งเป็นลักษณะของ Partial 
Productivity (ผลติภาพเฉพาะส่วน)   ซึง่ไมใ่ช่คดิจาก ปัจจยัน าเขา้ (Input) รวมทัง้หมด แต่การคดิ 
Total Factor Productivity (TFP)  ต้องเอาปัจจยัน าเขา้ (Total Input) ทีใ่ชใ้นการผลติจนได ้ 
“ผลผลติ”  นัน้ ๆ มาคดิรวมทัง้หมด เช่น ค่าแรงงาน ค่าพลงังาน ค่าวตัถุดบิ ค่าเช่า เป็นต้น ซึง่จะ
วดัความเจรญิทางเศรษฐกจิระดบัมหภาคไดม้ากกว่า  

3.5 Total Factor Productivity (ผลิตภาพปัจจยัรวม) 

      1) ความหมายและความส าคญัของ  Total Factor Productivity  (TFP) หรอื ผลติภาพ
ปัจจยัการผลติโดยรวม (อทิธชิยั ยศศร ี2515) 

     การผลติในภาคอุตสาหกรรม ผลผลติที่ได้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัการผลิตหลกัได้แก่ ทุน และ
แรงงาน และปัจจยัเชงิคุณภาพ ซึง่อาจแสดงรปูแบบความสมัพนัธแ์บบงา่ยๆ ดงันี้ 

ผลผลติ (Y)  = f [A, K, L] 

A   แสดงปัจจยัเชงิคุณภาพซึ่งก็คอื ผลติภาพปัจจยัการผลติโดยรวมรวม (Total Factor 
Productivity)   TFP  

K = ปัจจยัทุนทีใ่ชใ้นการผลติ 

L= จ านวนแรงงาน 

      ในอดีต มกีารวดัผลติภาพการผลติจากปัจจยัการผลิตหลกัที่ใช้ทุน และ แรงงาน โดย
สามารถวดัจาก การค านวณดงันี้ 

ผลติภาพทุน = มลูค่าผลผลติ (Y) /มลูค่าทุน (K) 

ผลติภาพแรงงาน = มลูค่าผลผลติ (Y) / จ านวนแรงงาน (L) 

       จากวธิกีารวดัดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า หาก การผลติไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้โดยไม่ไดเ้พิม่ทุน และ
แรงงาน จะท าใหค้่าผลติภาพทุน และผลติภาพแรงงานสูงขึน้ดว้ย  โดยไม่สามารถแยกหรอื แสดง
ไดช้ดัเจนว่า ผลผลติที่เพิม่ขึน้นัน้ เกดิจากประสทิธภิาพของการใชทุ้น หรอืเกดิจากประสทิธภิาพ 
ของแรงงาน ดีขึ้น หรือดีขึ้น มากน้อยอย่างไร  และยังไม่สามารถชี้ว ัดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีในการผลติทีเ่ป็นปัจจยัเชงิคุณภาพได ้

      ปัจจุบนั จงึนิยมวดัผลติภาพการผลติจากตวัชี้วดัผลติภาพรวม หรอืที่รู้จกักนัด ีคอื TFP  
ซึ่งผลติภาพรวมจะแสดงถงึ ประสทิธภิาพการผลติที่เพิม่ขึน้จากปัจจยัเชงิคุณภาพของการผลติ
โดยรวม  กล่าวใหเ้หน็ภาพโดยง่ายดงันี้  ถ้าหากการผลติมผีลผลติเพิม่ขึน้ โดยไม่ไดเ้พิม่ทุน หรอื
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เพิม่แรงงาน นัน่หมายความว่า ผลผลติที่ได้เพิม่ขึ้นนี้ มาจาก “ปัจจยัเชงิคุณภาพ”   เช่นการใช้
เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมใหม่ในการผลติ  (เทคโนโลย ีหมายถงึวทิยาการที่น าความรูท้าง
วทิยาศาสตรม์าใช้ให้เกดิประโยชน์ไม่ว่าในทางใดนวตักรรม หมายถงึการใช้ความรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลิตสินค้าหรือบริการใหม ่ 
กระบวนการผลิตใหม่  การจดัองค์กร และการตลาดแบบใหม่ที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณชิยห์รอืสาธารณประโยชน์ (ตามนิยมของแผนแม่บทโครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญา)  หรอืการ
ใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพดขีึน้ การสูญเสยีของวตัถุดบิ หรอืผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปจากการผลติน้อยลง  
การจดัการสายการผลติ  เครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ คุณภาพของแรงงานสูงขึน้ไม่ว่า จะ
เป็นการศกึษา การฝึกอบรม  การสอนงาน  การท างานเป็นทมีทีด่ขี ึน้ ฯลฯ 

      ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้ส ารวจข้อมูล และจดัท าตวัชี้วดัผลติภาพรวม TFP  
เป็นประจ าปี โดยจดัท า TFP ในรปูแบบบญัชกีารเจรญิเตบิโต (Growth  Accounting)  ซึง่แสดง
องคป์ระกอบของการผลติทีเ่พิม่ขึน้ ว่า    

      - ผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ นัน้ เป็นส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนเท่าไร 

      - เป็นส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่แรงงานเท่าไร 

      - และเป็นส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากปัจจยัเชงิคุณภาพ (TFP)  เท่าไร 

        ทัง้หมดแสดงในรปูของรอ้ยละ   

      2) TFP มคีวามส าคญัอยา่งไรในปัจจบุนั 

      หากต้องการเพิม่ผลผลติหรอื มผีลก าไรมากขึ้น จากผลผลติที่เพิม่ขึน้  การเพิม่จ านวน
แรงงานมขีอ้จ ากดั  การเพิม่ทุนโดยไมเ่พิม่แรงงาน ก็ยงัมขีอ้จ ากดัเช่นกนั ดงันัน้การเพิม่ผลติภาพ
โดยรวม (TFP) หรอืทีเ่รยีกว่า ปัจจยัเชงิคุณภาพ    จงึเป็นทางออกทีส่ าคญัในสถานการณ์ปัจจุบนั 
และอนาคต    ซึง่การเพิม่ผลติภาพ ยงัช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีแ่ทจ้รงิทีย่ ัง่ยนือกี
ดว้ย   

       3) บทบาทของการขยายตัวของผลิตภาพปัจจยัการผลิตโดยรวม  (Total Factor 
Productivity Growth: TFP Growth) ต่อเศรษฐกจิไทย  (ไพฑรูย ์ ไกรพรศกัดิ ์ 2542) 

1. ความหมายของการขยายตวัของผลติภาพของปัจจยัการผลติโดยรวม (TFP Growth) 

       ความหมายโดยทัว่ไปของผลติภาพการผลติ (Productivity)  หมายถงึ  ขนาดปรมิาณ
ผลติผล (output) ทีผ่ลติได ้จากการใชปั้จจยัการผลติ (Input)  ไปหนึ่งหน่วย และเนื่องจากการที ่
หน่วยของผลผลติ (และหน่วยของปัจจยัการผลติ) ต่างๆ นัน้มคีวามแตกต่างกนัไป  
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      การศกึษาดา้นผลติภาพการผลติ โดยส่วนใหญ่จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะวดัขนาดของผลผลติ 
และ ปัจจยัการผลิตนัน้ๆ ออกมาอยู่ในรูปของมูลค่าเพื่อให้สามารถน าค่าของผลิตภาพนี้มา
เปรยีบเทยีบกนัได้   นอกจากนี้ เนื่องจากการใชมู้ลค่านี้ อาจจะได้รวมเอาผลกระทบจากอทิธพิล
ของระดบัราคา (หรอืภาวะเงนิเฟ้อ) ไว้ด้วย  (จงึความขจดัอทิธพิลจากระดบัราคาหรอืภาวะเงนิ
เฟ้อออกจากมลูค่าของผลผลติ และปัจจยัการผลติดว้ย ) อาท ิเช่น  มลูค่าทีว่ดัดว้ยราคาคงที ่ 

ผลติภาพ (Productivity) สามารถวดัไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ (Solow, 1956) 

      1) ผลติภาพเฉพาะปัจจยัหนึ่ง (Partial Productivity)  อาทเิช่นผลติภาพของแรงงานใน
อุตสาหกรรมหนึ่ง หรอืผลติภาพของทุน หรอืเครือ่งจกัรอยา่งหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่ง เป็นตน้ 

      2) ผลติภาพโดยรวม (Total Factor Productivity)   หมายถงึขนาดของผลผลติต่อหนึ่ง
หน่วยของปัจจยัการผลติทัง้หมดทีใ่ช ้ในกระบวนการผลตินัน้  

      ดงันัน้ ปัจจยัการผลติที่ใช้ในการผลิตดงักล่าว ในการค านวณผลิตภาพโดยรวม (Total 
Factor Productivity)  จ าเป็นต้องรวมกนัเฉลี่ยออกมา ใหเ้ป็นเสมอืนหนึ่งว่าเป็นปัจจยัการผลติตวั
หนึ่งของกระบวนการผลตินัน้   

      โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ จะใชว้ธิกีารเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average) โดยทีน่ ้าหนัก
ทีใ่ชใ้นการค านวณนี้  ไดแ้ก่ สดัส่วนของปัจจยัการผลติชนิดนัน้ๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ  เท่ากบั
ขนาดความยดืหยุ่นของปัจจยัการผลติชนิดนัน้ๆ (Factor Output  Elasticity)  ทัง้นี้ภายใต้ขอ้
สมมตุฐิานของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ (Perfect Competition) 

       ความเจรญิเตบิโตของผลติภาพของปัจจยัการผลติโดยรวม (TFP Growth) หมายถงึการ
ขยายตวัของผลผลติทีผ่ลติไดโ้ดยเรว็ทีไ่มไ่ดเ้พิม่จากการใชปั้จจยัการผลติใดๆ เลย    แต่ผลผลติที่
สามารถเพิ่มขึ้นได้นัน้ เป็นเพราะเกิดจากความเจรญิเติบโตของผลิตภาพของปัจจยัการผลิต
โดยรวมทีเ่กดิขึน้  

      นกัเศรษฐศาสตรบ์างท่าน รวม Solow (1956)  เรยีก ความเจรญิเตบิโตของผลติภาพของ
ปัจจยัการผลติโดยรวม (TFP Growth) นี้ว่า  Residual Growth   หรอืความเจรญิเตบิโตจากปัจจยั
ที่เหลอืที่ไม่สามารถอธบิายได้ด้วยปัจจยัอื่นๆ ในส่วนการอธบิายในรูปของกราฟ ของฟังชัน่การ
ผลติกค็อื การเคลื่อนยา้ย (shift) เสน้สมการฟังคช์ัน่การผลติใหส้งูขึน้ นัน่เอง 

 

 

      3) ความเป็นมาของ Total Factor Productivity (จาก Wikipedia, the free encyclopedia) 
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      การเติบโตทางเทคโนโลย ีและ ประสทิธภิาพ (efficiency)  ได้รบัการยอมรบัว่า เป็น 
ส่วนย่อยทีใ่หญ่ที่สุดของ Total Factor Productivity (ผลติภาพของปัจจยัโดยรวม)  สิง่แรกนัน้  
สรา้งใหเ้กดิ ลกัษณะพเิศษทีม่อียูเ่ฉพาะ “ทีเ่ป็นพเิศษ”  เช่น สิง่ภายนอกทีเ่ป็นดา้นบวก และ ไม่ใช่
คู่ต่อสู ้ซึง่ เสรมิสรา้ง ต าแหน่งของมนั ใหเ้ป็น ตวัขบัเคลื่อนการเตบิโตของเศรษฐกจิ 

     TFP มกัจะ ได้รบัการตดัสนิว่าเป็น ตวัสรา้งประโยชน์ขัน้พื้นฐานให้แก่ อตัราการเตบิโต
ของ GDP  ในขณะที ่ปัจจยัทีส่รา้งใหเ้กดิประโยชน์อื่น รวมถงึ input ดา้นแรงงาน ทุนมนุษย ์หรอื 
ทุนทางภายภาพ    TFP  วดัการเติบโตในส่วนที่เหลอื ของ output โดยรวมของ บรษิัท  
อุตสาหกรรม หรอืเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่สามารถอธบิายได้ด้วย การรวมกนัของ inputs 
ดัง้เดมิ เช่น แรงงานหรอื ทุน  เพราะมนัไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงถงึกระบวนการ ของการค านวณ 
ทีไ่ดม้าจาก TFP  ในฐานทีเ่ป็นส่วนทีเ่หลอื ซึง่สรา้งใหเ้กดิผลลพัธข์อง output โดยรวมซึง่ไม่ได้
เกดิมาจาก inputs 

      มกีารแสดงให้เห็นว่า มคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัเชงิประวตัศิาสตรร์ะหว่าง TFP กบั
ประสทิธภิาพของการแปรเปลีย่นพลงังาน   เช่นเดยีวกนัพบว่าการบรูณาการดงักล่าว (ในกลุ่มของ
บรษิทั)   มผีลกระทบทางบวกอยา่งไมเ่ป็นทางการ ต่อ TFP 

      การค านวณ  

  สมการต่อไปนี้ (ของ Cobb-Douglas)  เป็นตวัแทน Total output (Y)  โดยเป็นปัจจยัของ 
TFP (A)  ทุน (K)  แรงงาน (L)   และ output  ของ สอง input ( Alpha,  Beta  เป็น มสี่วนต่อ 
K ,L  ตามล าดบั  การเพิม่ขึน้ของ ทัง้ A, K,L  น ามาสู่การเพิม่ขึน้ของ Out put  

 การประเมิน 

      TFP ในฐานะทีเ่ป็นปัจจยัส่วนทีเ่กนิ  จงึมกัจะไม่ได้รบัประเมนิรวมในองค์ประกอบอื่นๆ       
ในปี 2001  William Easterly , Ross Levine  ประเมนิว่า ในประเทศทัว่ๆไป  TFP นับเป็น 
องค์ประกอบประมาณ 60% ของ การเติบโตของ outputของ คนงาน การศึกษาในปี 2005   
เกีย่วกบั ทุนมนุษย ์  ไดม้กีารพยายามทีจ่ะปรบัแกจ้ดุอ่อนในการประเมนิขององคป์ระกอบแรงงาน
ของสมการ โดย ปรบัเปลีย่นการประเมนิคุณภาพของแรงงานใหเ้ด่นชดัขึน้  โดยเฉพาะ จ านวนปี
ของการใหก้ารศกึษา จะถูกน ามาเป็นตวัแทนของคุณภาพแรงงาน (และสตอ็คของทุนมนุษย์) ซึ่ง
ไมป่ระเมนิเพื่อความแตกต่างในการใหก้ารศกึษาระหว่างประเทศต่างๆ  การใช ้การประเมนิใหม่นี้ 
ความส าคญัของการใชป้ระโยชน์ TFP  จะถูกลดต ่าลงอยา่งแน่นอน  
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      ค าอธิบายตวัช้ีวดั ของ Total Factor Productivity Growth :TFPG  (ส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2547) 
     ส่วนที ่1 หลกัการและวธิกีารค านวณ Total Factor Productivity Growth : TFPG 

      หลกัการเบือ้งตน้ในการประมาณค่า 
      การค านวณหาดชันีเพื่อชี้วดัผลติภาพโดยรวมของอุตสาหกรรม ส าหรบังานการส ารวจ
ขอ้มลูการผลติรายปี ในระยะที ่2 (ปี พ.ศ. 2545) จะอาศยักรอบการวเิคราะหใ์นลกัษณะของบญัชี
การเจรญิเตบิโต (Growth Accounting Analysis) ทีม่กีารใชอ้ย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึง่
เป็นการค านวณหาที่มาของการเจริญเติบโต หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นผลมาจากอตัราการเพิม่ขึน้ของปัจจยัการผลติหลกัทีส่ าคญั  ไดแ้ก่ ทุน 
และ แรงงาน ที่ถ่วงน ้าหนักด้วยความยดืหยุ่นของผลผลติต่อปัจจยัการผลตินัน้ และส่วนทีเ่หลอืก็
คอื ผลที่มาจากการเตบิโตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีหรอืประสทิธภิาพของการผลติรวม 
(Total Factor Productivity Growth หรอื TFPG) ซึง่เป็นดชันีส าคญัในการชีว้ดัผลติภาพโดยรวม
ของอุตสาหกรรมนัน่เอง 
       TFPG หรอืการขยายตวัของผลติภาพโดยรวมนี้ เป็นตวัชีว้ดัถงึการขยายตวัของมลูค่าเพิม่ 
ที่เกิดจากปัจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจยัทุน และแรงงานที่ใช้ไปในการผลติ หรอือีกนัยหนึ่ง 
TFPG เป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีม่สี่วนก าหนดอตัราการขยายตวัของมลูค่าเพิม่ใหเ้พิม่ขึน้ หรอืลดลงได ้
นอกเหนือจากผลการขยายตวัทีม่าจากทุน (Capital contribution) และผลการขยายตวัทีม่าจาก
แรงงาน (Labor contribution) ซึง่เป็นปัจจยัการผลติหลกั ค่า TFPG หรอืการขยายตวัของผลติ
ภาพโดยรวมดงักล่าว ส่วนใหญ่จงึมกัสะท้อนให้เหน็การขยายตวัของมูลค่าเพิม่ในส่วนทีเ่กดิจาก
ปัจจยัต่างๆ ในเชงิคุณภาพ มากกว่าในเชงิปรมิาณ โดยอาจสะท้อนให้เหน็ถงึคุณภาพของปัจจยั
ทุน และแรงงานที่น ามาใช้ในการผลิต ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ ความ
ได้เปรยีบของระดบัเทคโนโลยดี้านต่างๆ ความสามารถในการบรหิารจดัการ ระดบัของการวจิยั
และพฒันา ความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า รวมถึงปัจจยัด้านการตลาดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
มลูค่าเพิม่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงดา้นอุปสงค ์หรอือุปทานของตลาด ทีส่่งผลใหร้าคาสนิค้า
เพิม่ขึน้ หรอืลดลง เป็นตน้ 

       TFPG จงึหมายถงึ การขยายตวัของมูลค่าเพิม่อนัเกดิจากผลติภาพของปัจจยัการผลติ
โดยรวม ที่ไม่ได้มาจากการเพิม่ปัจจยัการผลติใดๆ เลย ซึ่งสะท้อนให้เหน็จากการเคลื่อนยา้ย 
(shift) ของเสน้กราฟสมการการผลติในทศิทางทีส่งูขึน้ไปจากเสน้เดมิ และเป็นความหมายเดยีวกบั
ทีน่ักเศรษฐศาสตรเ์รยีกว่า Residual Growth หรอื การขยายตวัของมลูค่าเพิม่ทีเ่กดิจากปัจจยัที่
เหลอืทัง้หมด ซึง่ไมส่ามารถถูกอธบิายไดด้ว้ยปัจจยัการผลติหลกัทีม่อียูแ่ลว้ในสมการการผลติ 
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      หลกัทฤษฏใีนการค านวณมาจากขอ้สมมตขิองฟังก์ชนัการผลติแบบ Cobb-Douglas ที่มี
รูปแบบไม่ซบัซ้อน แต่มคีวามสัมพนัธ์ของตัวแปรด้านปัจจยัการผลิตทุน และแรงงาน ที่มต่ีอ
มลูค่าเพิม่ในลกัษณะของ Exponential Function.  ในการประยุกต์สมการเพื่อค านวณหา TFPG 
ในลกัษณะของ Growth Accounting Analysis จะต้องปรบัสมการของ Cobb-Douglas จาก 
Exponential Function ใหเ้ป็นสมการเชงิเสน้ตรง (Linear Functional Form) ตามขัน้ตอนดงันี้ 

      สมการเดมิของ Cobb-Douglas ;    Y = A K L       
……………..………(1)       

 Y, K และ L เป็นมูลค่าเพิม่, ปัจจยัทุน และแรงงาน ตามล าดบัซึ่งเป็นตวัแปรส ารวจ
(Observable Inputs) 

         เป็นสัมประสิทธิห์รือค่าความยืดหยุ่นของปัจจยัทุนในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ 

         เป็นสมัประสทิธิห์รอืค่าความยดืหยุ่นของปัจจยัแรงงานในการสรา้ง
มลูค่าเพิม่ 

A           แทน technical progress หรอื TFP   

 

ในการศกึษาไดพ้ยายามปรบัใชข้อ้มลูเพื่อใหส้ามารถน าไปใชไ้ดต้รงตามหลกัการ โดยการ
แทนค่าตวัแปรตามความหมายของมลูค่าเพิม่ และปัจจยัการผลติหลกัได้แก่ ทุน และ แรงงาน นัน้ 
สามารถค านวณจากขอ้มลูการส ารวจไดด้งันี้ 

      1.มลูค่าเพิม่ (Y) ซึง่เป็นรายไดท้ีไ่ม่รวมต้นทุนจากวตัถุดบิทีใ่ชไ้ป สามารถค านวณไดจ้าก
มลูค่าจ าหน่ายรวม หกัดว้ยมูลค่าวตัถุดบิที่ใช้ไปในการผลติ และต้นทุนค่าจา้งเหมาจ่ายให้สถาน
ประกอบการอื่นท าการผลติให ้ 
      2.ปัจจยัการผลติหลกั ไดแ้ก่ ทุน (K) และแรงงาน (L) ในความหมายทีเ่ป็นตวัก าหนด
มลูค่าเพิม่ที่แท้จรงินัน้ จะเป็นส่วนของปัจจยัทุน และแรงงาน ในรูปของ Capital Service และ 
Labor Service ทีถู่กใชไ้ปในการผลติ ตามความหมายน้ี ค่า K และ L สามารถค านวณไดโ้ดย 
           2.1ค่า K ค านวณจากมูลค่าของสนิทรพัยถ์าวรที่ถูกหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
(Depreciation Cost) แลว้ปรบัดว้ยอตัราการใชก้ าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ (Capital Normalized 
by Capacity Utilization) ไมใ่ช่เป็นมลูค่าของสนิทรพัยถ์าวรรวมทัง้หมด  
           2.2ค่า L ที่จะสะทอ้นความหมายของ Labor Service อย่างแท้จรงินัน้ ควรใช้
จ านวนชัว่โมงท างานทัง้หมดของแรงงาน (Total Working Hours) แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มลูจาก
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การส ารวจที่ยงัไม่สามารถวดัปัจจยัแรงงานในรูปของจ านวนชัว่โมงท างานได้ จงึยงัต้องใช้ขอ้มูล
จ านวนแรงงาน (Number of Employment) ซึง่จากงานวจิยัของปราณี ทนิกร (2539) พบว่า การ
ใช้จ านวนชัว่โมงการท างานรวม และจ านวนแรงงานรวม ให้ผลในการค านวณค่า TFPG ที่ไม่
ต่างกนันกั 
 

3.6 สรปุ เร่ืองผลิตภาพ 

       ผลติภาพกค็อื ท าอย่างไรทีจ่ะใชก้ าลงัใหน้้อยลง เพื่อท าใหม้ขีองมากๆ  พยายามลดเวลา
หรอืแรงงานลงใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้  แต่กย็งัสามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิผลลพัธไ์ดเ้ตม็ที ่แสดงว่า 
นัน่ม ี“ผลติภาพที่สูง” สิง่ที่ส าคญัในการยกระดบั ผลติภาพ ม ี3 ประการด้วยกนั ได้แก่ 1. การ
ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน  2. การสรา้ง แรงจงูใจ  และ  3. การสรา้งความเชื่อมัน่ต่อกนั     
ถ้าหากว่า พนักงานท างานในสภาพแวดล้อมที่ท างานได้ง่าย ได้รบัการประเมนิที่เหมาะสม  และ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ซึ่งกนัและกนักบัเพื่อนๆ  ย่อมจะท าให้ผลติภาพของการท างาน สูงขึน้
อยา่งแน่นอน      

      

4. ผลิตภาพของการบริการ ( Service Productivity)  

     4.1 Service Productivity คืออะไร 

      Service Productivity   หรอื แปลเป็นภาษาไทยไดว้่า “ผลติภาพของการบรกิาร”  นัน้  
จาก ค าจ ากดัความ ลกัษณะพเิศษ และประเภทของบรกิาร แล้วมคีวามแตกต่างจาก  Industrial 
Productivity (ผลติภาพของงานอุตสาหกรรม) ถงึแมว้่า วธิกีารค านวณ หา ค่าของผลติภาพ จะ
คล้ายคลงึกนัก็ตาม แต่ ก็มกีารคดิ วธิกีาร หรอืเครื่องมอืต่างหากที่ใช้ส าหรบัการค านวณหาผลติ
ภาพของงานบรกิารโดยเฉพาะ  ทัง้นี้เพราะว่า ประเภทของงานบรกิารนัน้ มคีวามหลากหลาย และ
ลกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างกนั การค านวณหาผลติภาพจงึมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ 

      อยา่งไรกต็าม จากมุมมองทางมหภาค (macro)  หรอืวธิกีารค านวณเชงิมหภาคแลว้ ส่วน
ใหญ่จะใชก้ระบวนการหรอืวธิกีาร (สมการ) เดยีวกนักบัผลติภาพของงานอุตสาหกรรม  

      ลองมาพจิารณาดูว่า วธิกีารค านวณผลติภาพของงานบรกิาร เป็นอย่างไรบา้ง   ประเดน็
ส าคญัอยูท่ีว่่า จะใชค้ าว่าผลติภาพนี้เพื่อประโยชน์อะไร   อาจจะกล่าวไดว้่า  การใชป้ระโยชน์ของ 
งานของพนักงาน ทีล่ดหายไป เพราะมกีารเพิม่ประสทิธภิาพ(Efficiency improvement)   ไปใน
การเพิม่ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ (หรอืการเพิม่ มลูค่าเพิม่ =Value added improvement)  
ถ้าหากพิจารณาเช่นนี้แล้ว  การเพิ่มผลิตภาพของงานบริการ (Service productivity 
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improvement)   กส็ามารถทีจ่ะมคีวามเป็นไปไดม้าก ( Kyushu Bureau of Economy, Trade, 
and Industry, METI, Japan, 2008) 

      สมการการค านวณ  

ก าไรขัน้ต้นของบรษิทั (ยอดเงนิ ก าไรรวมทีไ่ดจ้ากยอดขายโดยตรง) ÷ จ านวนพนักงาน
ในบรษิทั 

จะไดผ้ลลพัธ ์3 ดา้นดว้ยกนั 

1. การเพิม่มูลค่าเพิม่ (เชื่อมโยงถงึ การเพิม่ขึ้นของคุณภาพของการบรกิาร การเพิม่ขึ้น
ของความพงึพอใจของลกูคา้ ซึง่จะท าใหย้อดขายเพิม่ขึน้) 

2. การสรา้งตลาดใหม ่ (เริม่ตน้ธุรกจิใหม ่ท าใหย้อดขายรวมสงูขึน้) 
3. การเพิม่ ประสทิธภิาพการท างาน   (ลดงานทีไ่ม่จ าเป็น เพิม่ประสทิธภิาพของงานทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัการตอ้นรบัลกูคา้ เช่นการขนของ การหาของ ต่างๆ) 

        จะเท่ากบั การเพิม่ผลติภาพของงานบรกิาร 

       เท่ากับ  การเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่ม และ การสร้างตลาดใหม่  ÷ การเพิ่มขึ้นของ
ประสทิธภิาพการท างาน   

จากการค านวณของ กระทรวงมหาดไทย (ประเทศญี่ปุ่ น พบว่า ในปี 2007 ผลติภาพแยก
ตามชนิดของอุตสาหกรรม โดยการค านวณ  โดยการเอา GDP หารดว้ยจ านวนผู้ใชแ้รงงานในแต่
ละอุตสาหกรรม ปรากฏว่า อุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย ์ ได้ สูงสุดที่ 6346 หมื่นเยน ต่อคน  
ในขณะที ่ธุรกจิ การเงนิ ประกนัภยั ได ้1848 หมื่นเยนต่อคน  การขนส่งสื่อสาร ได ้ 1029 หมื่น
เยนต่อคน   ค้าส่งค้าปลีก ได้ 641 หมื่นเยนต่อคน   บรกิาร ได้ 557 หมื่นเยนต่อคน เกือบ
ท้ายที่สุด(ท้ายสุดคอื เกษตร ประมง 263 หมื่นเยน ต่อคน)  ในขณะที่ มบีุคลากรในภาคบรกิาร
มากทีสุ่ด ปรมิาณของ GDP เป็นที่สองรองจาก อุตสาหกรรมการผลติ(มผีลติภาพมากกว่า ภาค
บรกิาร สองเท่า) 

      ในอกีดา้นหนึ่ง Groonroos, Ojasalo (2002)  ไดก้ล่าวถงึ Service productivity ไวด้งันี้ “ 
ผลติภาพของกระบวนการ นัน้ สมัพนัธก์บั การที่ ทรพัยากรทีใ่ส่เขา้ไป (input resources) นัน้ 
ได้รบัการ แปรเปลี่ยน ไปสู่ คุณค่าส าหรบั ลูกค้า อย่างมปีระสทิธิภาพอย่างไร   ส าหรบัความ
ต้องการของผูผ้ลติสนิค้าทีม่รีปูร่าง ส่วนใหญ่จะใช้แนวคดิ ของผลติภาพ และเครื่องมอืการวดั มา
ใช้ประโยชน์  อย่างไรกต็าม ในกระบวนการของการบรกิาร สมมุตฐิานของแนวคดิเหล่านัน้ และ 
โมเดล มักจะใช้ไม่ได้   ตัวอย่างเช่น  โมเดลผลิตภาพ ส าหรับการผลิต อุตสาหกรรม 
(manufacturing-based productivity models)  มสีมมุตฐิานทีว่่า  องคป์ระกอบทีเ่ปลีย่นแปร ของ 
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ทรพัยากรทีใ่ส่เขา้ไป ในกระบวนการผลติ  ไม่ได้น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพใน output  
(สมมุติฐานว่าคุณภาพนัน้คงที่)  อย่างไรก็ตาม  ในเนื้อหาของการบรกิาร การเปลี่ยนแปลงใน
ทรพัยากรการผลติ  และระบบการผลติ  จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพที่รบัรูข้องบรกิาร  ดงันัน้ การ
ใช้ โมเดลผลิตภาพที่เน้นการผลิตอุตสาหกรรม ในเนื้อหาของการบรกิาร  ดูเหมอืนจะท าให้
ผู้จดัการมทีศิทางที่ผดิในการกระท า  การวจิยั ที่เกี่ยวกบัผลติภาพของการบรกิาร  ยงัคงขาด
แคลน เพราะว่า ขาด โมเดลที่ปฏบิตัไิด้   วตัถุประสงค์ของ บทความนี้   คอืการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการส าหรบัการพฒันาแนวคดิของผลติภาพส าหรบัการปฏบิตักิารบรกิาร   จากการวเิคราะหน์ี้  
ท าใหส้ามารถพฒันา “โมเดลผลติภาพการบรกิาร”  จากโมเดลนี้ ผลติภาพการบรกิาร จะเป็นกลไก
ของ (1) ทรพัยากรทีใ่ส่เขา้ไป ในกระบวนการ(ผลติ)บรกิาร ไดร้บัการแปรเปลี่ยนเป็น ผลลพัธท์ีไ่ด้
หรอื output ในรูปของบรกิาร  มปีระสทิธภิาพอย่างไร  (internal efficiency –ประสทิธภิาพ
ภายใน)  (2) คุณภาพของกระบวนการบรกิาร นัน้ดอีย่างไร  และ ผลลพัธท์ีเ่ป็น outcome  ไดร้บั
การยอมรบัอย่างไร (external efficiency  หรอื effectiveness –ประสทิธภิาพภายนอก หรอื 
ประสทิธผิล)  และ (3) สมรรถนะของกระบวนการบรกิารได้รบัการน าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธผิล
อย่างไร (capacity efficiency –ประสทิธภิาพของ สมรรถนะ)  นอกจากนี้ จะมกีารพจิารณา ถงึ 
ผลติภาพการบรกิาร ในฐานะทีเ่ป็น ประสบการณ์การเรยีนรู ้ และ ทศิทางส าหรบัการพฒันาโมเดล
การวดั ส าหรบัผลติภาพการบรกิาร   

      Gronroos, Ojasalo ยงัไดใ้ห้ความหมายของ Service Productivity ว่า ถงึแมว้่า ใน
แนวคดิทัว่ไป ในการเปลีย่นเทยีบ output ต่อ input นัน้ มสีมมุตฐิานว่า คุณภาพไม่เปลีย่นแปลง  
แต่ใน บริการ  จะมี 2 เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่า ยากที่จะใช้ แนวคิดของผลิตภาพดังกล่าว 
(Nachum, 1999)  ประการแรก  มนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้าก ในการใหค้ าจ ากดัความ “หนึ่งหน่วย
ของ บรกิาร”   เพราะสิง่นี้ การวดัผลติภาพใน บรกิาร โดยทัว่ไป มกัเป็นเพยีง การวดับางส่วน 
(Partial measurement)  เป็นตน้ว่า  มลีกูคา้กีค่นทีไ่ดร้บัการบรกิาร ในเวลาหนึ่ง โดยพนักงานคน
หนึ่ง ในภตัตาคาร หรอื พนักงาน call center  รบัโทรศพัทก์ี่รายในเวลาหนึ่ง  สิง่เหล่านี้ จะเป็น 
ส่วนที่น่าสนใจของขอ้มูลประสทิธภิาพ  แต่ ไม่ได้ให้ขอ้มูลว่า ว่า การปฏบิตักิารบรกิารนัน้ ได้มี
การแปรเปลี่ยน ทรพัยากรที่ใส่เข้าไป  เป็นคุณค่าของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างไร   
ประการทีส่อง   ในการปฏบิตักิารบรกิาร  input ทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงแลว้ จะเปลีย่นคุณภาพทีย่อมรบั
ได้ ใน  output  ได้ง่าย ซึ่งรวมถึงเปลี่ยน ทัง้ ผลลพัธ์ด้านคุณภาพ หรอื ทางเทคนิค  และ 
กระบวนการของมนั หรอื มติขิองคุณภาพทางประโยชน์ใช้สอย   ดงันัน้ ถึงแมว้่า จะดูเหมอืนมี
การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพกว่า แต่คุณภาพที่รบัได้ และคุณค่าของลูกค้า ซึ่งได้สร้าง
ขึน้มานัน้ อาจจะเปลีย่นไป   ซึง่มกัจะลดลงบ่อยๆ  และความสามารถของบรษิทั ในการสรา้งก าไร 
จะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้   ตัวอย่างเช่นการพยายามลดต้นทุน หรือใช้ทรัพยากรให้มี
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ประสทิธภิาพมากขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจของลูกคา้ลดลงได ้  จงึต้องมกีารวเิคราะหส์มมุตฐิาน
พืน้ฐานส าหรบั แนวคดิผลติภาพที่เน้นการบรกิาร  และพฒันาแนวคดิดงักล่าวให้มัน่คง  รวมถงึ 
ตอ้งพจิารณาถงึ วธิกีารวดัผลติภาพการบรกิาร 

4.2 มมุมองความสมดลุของรายได้กบัต้นทุน  

       การใช ้แนวคดิผลติภาพแบบดัง้เดมิ (Anderson et al. , 1997) ไดพู้ดถงึความสมัพนัธ์
ระหว่าง ความพงึพอใจของลกูคา้  ผลติภาพ และ ก าไรในอุตสาหกรรมการผลติ และ ธุรกจิบรกิาร   
พบว่า ในการบรกิาร ทัง้ ความพงึพอใจของลกูคา้ในระดบัสงู และ ผลติภาพทีว่ดัดว้ยวธิกีารดัง้เดมิ  
จะสมัพนัธก์บั ก าไรทีสู่ง  แต่จะไม่เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั    ในการผลติ ความพงึพอใจของลูกคา้
ทีส่งูกว่า และ ระดบัของผลติภาพ จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั การพฒันาขึน้ของก าไร   อย่างไรกต็าม 
มปัีญหาที่เกี่ยวกับ องค์กรบริการที่มปีระสิทธิภาพ  ก็คือ ประสิทธิภาพและ คุณภาพที่เป็นที่
ยอมรบั นัน้ ไมส่ามารถจะแยกจากกนัได ้

          ในกระบวนการบรกิารนัน้  ประสทิธภิาพภายในทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ จะตามมาซึ่ง
การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และดูเหมือนจะเป็นกระบวนการที่มีผลิตภาพที่ดี และ 
ทรพัยากรทางการผลติ ดูเหมอืนจะไม่น าไปสู่ผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิที่ดขี ึน้    ในหลายๆ ครัง้การ
เพิม่ผลติภาพน ามาสู่การลดลงของคุณภาพการบรกิาร ท าใหร้ายไดล้ดลง 

      โดยทัว่ไป การศกึษาเกีย่วกบั ผลติภาพของการบรกิาร มกัจะเป็นแนวคดิ ผลติภาพทีเ่น้น
การผลติ  ซึง่ คุณภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบั จะไม่ค่อยไดเ้กี่ยวขอ้งในแนวคดินัน้   ประสทิธภิาพภายใน 
ไม่สามารถบรหิารได้อย่างแยกต่างหากจากประสทิธผิล หรอืประสทิธภิาพภายนอก   เราจะใช ้
แนวคดิ “ประสทิธภิาพภายใน และประสทิธภิาพภายนอก”  ( Ekholm, 1984) อธบิายว่า บรษิทัจะ
เปลี่ยนทรพัยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร   และจะสร้างประโยชน์ภายนอก ในการ
แปรเปลีย่น output   แทนทีจ่ะเป็น การใช ้ประสทิธภิาพภายนอก แต่มกัจะใช ้ค าว่า “ประสทิธผิล 
หรอืประสทิธผิลภายนอก” มากกวา่  

      ระบบการผลติแบบดัง้เดมิ ในอุตสาหกรรมการผลติเป็น closed system (ระบบปิด)  
(Sumanth, 1997)  ในทางตรงกนัขา้ม ในเนื้อหาของการบรกิาร ซึ่งกระบวนการบรกิาร(หรอื 
กระบวนการผลติบรกิาร)  โดยรวมแลว้ เป็น open system (ระบบเปิด)   มกัท าใหเ้กดิความสบัสน 
น ามาสู่ การวดัที่เขา้ใจผดิ และ มกัจะไปสู่การตัดสนิใจที่ ผดิทาง   ตวัอย่างเช่นวตัถุดบิถูกใช้ไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งไร ในภตัตาคาร เพื่อผลติ จ านวนมือ้อาหาร  สามารถน าไปค านวณดว้ย
โมเดลผลติภาพที่เน้นอุตสาหกรรม และ ในเนื้ อหาบางอย่างที่ส าคญั  ข้อมูลนี้มคีุณค่า ส าหรบั
ภตัตาคาร แต่ ไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกับ ผลิตภาพของการปฏิบตัิการของภตัตาคาร  ที่เป็นการ
แปรเปลีย่นทรพัยากรไปสู่ผลลพัธท์างเศรษฐกจิ และ คุณค่าส าหรบัลกูค้า   
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      เพราะว่า กระบวนการ(ผลิต)บรกิารและการบริโภคการบรกิารนัน้ ส่วนใหญ่แล้วเป็น
กระบวนการทีเ่กดิพรอ้มกนั  ซึง่ลกูคา้จะมสี่วนรว่มอย่างจรงิจงั  ทรพัยากร หรอื สิง่ทีใ่ส่เขา้ไปเพื่อ
การผลติบรกิารนัน้ ไม่สามารถจะสรา้งมาตรฐานได้มากนัก ดงันัน้จงึยากทีจ่ะอธบิาย ค าว่า “หนึ่ง
หน่วยของบรกิาร”     

      การวดัอตัราส่วนระหว่าง input  กบั output  ทีเ่ป็นแนวคดิการผลติสนิคา้นัน้ จงึเป็นผลติ
ภาพทีม่าจาก  output ทีผ่ลติได ้หารดว้ย  input  ทีใ่ส่เขา้ไป  แต่ในบรกิาร ไม่เพยีง input เท่านัน้
ทีย่ากแก่การค านวณ    การวดั output  ในเชงิปรมิาณนัน้จะเป็นประโยชน์กต่็อเมื่อลูกคา้มคีวาม
ปรารถนาทีจ่ะซื้อ output นัน้   ในการผลติสนิค้าซึง่มสีมมุตฐิานของคุณภาพทีค่งที่ ลูกค้าได้รบั
การคาดว่าจะซือ้ผลผลติ ถงึแมจ้ะมโีครงสรา้งของ input หรอืทรพัยากรที่แตกต่างกนั อย่างไรก็
ตาม ในบรกิาร  เราจะไม่รูว้่าลูกค้าต้องการจะซื้อ output  ที่ผลติมาจาก โครงสรา้ง input หรอื
ทรพัยากรที่แตกต่างกนัซึ่งขึ้นอยู่กบัผลกระทบของทรพัยากรใหม่ที่ใช้ในคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบั
กระบวนการ หรอืเกีย่วขอ้งกบัผลลพัธภ์ายนอกทีย่อมรบัได ้ 

      ดงันัน้ ผลติภาพจงึไมส่ามารถรบัรูไ้ดห้ากไมป่ระเมนิ ความสมัพนัธ ์ระหว่าง input  ทีใ่ชไ้ป 
หรอื ทรพัยากรการผลติและคุณภาพทีร่บัไดข้องoutput ทีไ่ดม้า 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง ผลิตภาพ  กบัคณุภาพ ปฏิสมัพนัธ ์และ อปุสงค ์

      ลกูคา้สนบัสนุนใหแ้ก่ทัง้ ประสทิธภิาพภายในและภายนอกของ กระบวนการผลติ (ผลงาน
ทีเ่กดิจาก ลูกคา้ –customer-induced contribution)    ผูใ้หบ้รกิารใช้ทรพัยากรในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งเรยีกว่า ผลงานที่เกิดจาก ผู้ให้บรกิาร (provider-induced contribution)  ส าหรบั
ประสทิธภิาพภายในและภายนอก ของกระบวนการบรกิาร  อย่างไรก็ตาม ทัง้การกระท าของ 
ลูกค้า และ บรกิาร ไม่เพยีงแต่ ให้ input ที่จ าเป็นในการผลติบรกิาร สิง่เหล่านี้มอีทิธพิล การ
กระท าของพนักงาน   เทคโนโลย ีและลูกค้า   ในอีกด้านหนึ่งปฏสิมัพนัธ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้
ให้บรกิาร และลูกค้า จะมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของกระบวนการบรกิาร  สิง่นี้คอื ผลงานที่เกดิ
จาก ปฏสิมัพนัธ ์(interaction-induced contribution)  ใหแ้ก่ ประสทิธภิาพภายในและภายนอก  
นอกจากนี้ ผลติภาพยงัไดร้บัอทิธพิลจาก อุปสงคด์้วย  ท าให ้อุปสงค์ เป็นปัจจยัส าคญัของ ผลติ
ภาพ 

     4.3 โมเดลผลิตภาพการบริการ (service productivity model) 

      คงจะไม่มคีวามหมาย ถ้าหากพฒันา แนวคิดผลติภาพการบรกิาร บนพื้นฐานของการ
บรหิาร “ประสทิธภิาพภายใน” และปรมิาณของ output  เท่านัน้   เพราะว่าลกัษณะพเิศษของ
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บรกิาร และ กระบวนการบรกิาร  การบรหิาร ประสทิธภิาพภายนอก ของ output (คุณภาพการ
บรกิารไดร้บัการยอมรบัอยา่งไร) จะตอ้งเป็นส่วนทีส่ าคญัของแนวคดิผลติภาพการบรกิาร 

      จากแนวคดิของ Chase and Haynes(2000)    อธบิายว่า การบรหิารผลติภาพการบรกิาร 
คอื “การสรา้งความสมดุลของประสทิธผิล (effectiveness หรอื external  efficiency)   กบั 
ประสทิธภิาพ (internal  efficiency)     ปัจจยัที ่3 ของ service productivity model   กค็อื การ
บรกิาร demand  หรอื capacity efficiency   ดงันัน้ แนวคดิผลติภพการบรกิาร สามารถอธบิายได้
ดงันี้ 

Service Productivity  = f (internal efficiency,  external  efficiency, capacity efficiency) 

       จาก มมุมองผลติภาพ แลว้ กระบวนการผลติ(กระบวนการผลติบรกิาร)  สามารถแบ่งเป็น
กระบวนการต่างหาก ได ้3 กระบวนการดงัต่อไปนี้ 

1. ผูใ้หบ้รกิาร ท าการผลติบรกิารในที ่แยกออกไป (back office) 
2. ผู้ ให้บริการและ ลูกค้า  ท าการผลิตบริการ อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (service 

encounter) 
3. ลูกค้า ท าการผลติบรกิารในที่แยกออกไปจากผูใ้ห้บรกิาร (โดยใช้ infrastructure 

ทีจ่ดัให)้ 

      Output  ของกระบวนการบรกิาร ม ีสองดา้นดว้ยกนั 

1. ปรมิาณของ output (จ านวน หรอืปรมิาณ) 
2. คุณภาพขง output (กระบวนการและผลลพัธ ์ -process and outcome) 
ปรมิาณที่ผลิตได้นัน้ ขึ้นอยู่กับ อุปสงค์    ถ้าหากว่าอุปสงค์ตรงกับอุปทาน   การใช้

ประโยชน์ของสมรรถนะ หรอื ประสทิธภิาพของสมรรถนะกจ็ะสมดุล 
เนื่องจากคุณลกัษณะของบรกิาร ดงันัน้ คุณภาพของ outputs   จงึเป็นส่วนทีส่ าคญัของ

กระบวนการ  (interaction-induced quality)  และบางส่วนอยู่ใน ผลลพัธ์ (outcome) ของ
กระบวนการ (outcome-induced quality)      และจาก Perceived service quality model  
(Gronroos, 1983) กล่าวว่า คุณภาพจากประสบการณ์ของลูกคา้ ทีเ่ป็น คุณภาพเชงิฟังชัน่  ของ 
กระบวนการของบรกิาร และ เป็น คุณภาพเชงิเทคนิคของ ผลลพัธ์ (outcome)   และ กรอง 
ประสบการณ์ของ คุณภาพทัง้สองมติ ิ ผ่าน ภาพลกัษณ์ ของบรษิทั   แสดงผล ไว้ใน  คุณภาพ
บรกิารทีล่กูคา้รบัได ้       ยิง่คุณภาพทีย่อมรบัได ้ซึง่ไดร้บัการผลติ โดยใช ้ประมาณของ input ที่
ก าหนด  (input ของผู้ให้บรกิาร และ input ของลูกค้า)ดเีท่าไร    ยิง่จะท าให้ ประสิทธภิาพ
ภายนอก ดขีึน้   โดยสรุปประสทิธภิาพภายใน และ การใช้ต้นทุนอย่ามปีระสทิธภิาพของ  เป็น
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เพยีงด้านหนึ่งของผลติภาพการผลิต   อีกด้านหนึ่งก็คอืประสทิธภิาพภายนอก และสมรรถนะ
ความสามารถในการสรา้งรายได ้ 

      4.4 บทสรปุ ผลิตภาพการบริการจากมมุมองการบริหารจดัการ 

      จากมมุมองการบรหิารจดัการ ประเดน็ต่อไปนี้ ส าคญัมาก ใน การบรหิารผลติภาพในการ
บรกิาร 

1. สมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง  คุณภาพการบรกิารที่ยอมรบัได้ (ประสทิธภิาพ
ภายนอก)  และ ประสทิธภิาพภายใน จะต้องไดร้บัการธ ารงรกัษา โดยปัจจยัทีใ่ส่เขา้ไปใน
กระบวนการ โดยผูใ้หบ้รกิาร 
2. ทรพัยากรของผูใ้หบ้รกิาร (การมสี่วนรว่มของผูใ้หบ้รกิาร)   จะตอ้งสรา้งประโยชน์ 
ให้แก่ ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการบริการ  ในวิถีที่สร้างความสมดุลระหว่าง
คุณภาพทีย่อมรบัไดก้บัประสทิธภิาพภายใน 
3. ลูกค้าจะต้องได้รบัการเลอืก  ให้การศกึษา และ ใหข้อ้มูลในวถิทีี่ว่า ผ่านการเขา้
รว่มในกระบวนการบรกิารของลกูคา้  ลกูคา้จะสรา้งประโยชน์ไดโ้ดยตรงถงึคุณภาพที่สรา้ง
ขึน้โดยลกูคา้และผลติภาพ  รวมถงึคุณภาพทีส่รา้งขึน้โดยการปฏสิมัพนัธ ์และผลติภาพ 
4. จะต้องมกีารบริหาร อุปสงค์ เพื่อธ ารงรกัษาความสมดุลที่เหมาะสม ระหว่าง
คุณภาพทีย่อมรบัไดแ้ละประสทิธภิาพภายใน 
5. ผูใ้หบ้รกิาร จะตอ้งเรยีนรูจ้ากลูกคา้ เพื่อไดร้บัรู้ demand และปรบัใหเ้ขา้กบัระบบ
คุณค่าของพวกเขา  จากนัน้ผ่านการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอของผูใ้ห้บรกิารกบัลูกค้าซึ่ง
กนัและกนั   ท าให ้ผลติภาพการบรกิารมกีารปรบัปรงุอยูเ่สมอ 
6. การบรหิารเพื่อธ ารงรกัษาลูกคา้มคีวามส าคญั เพราะอตัราการละทิง้ของลูกค้าที่
สงู น ามาสู่ผลติภาพการบรกิารทีต่ ่า   
โดยสรปุ การสรา้งหลกัการ และการวดัผลติภาพการบรกิารนัน้มคีวามซบัซอ้นกว่า การวดั
ผลติภาพของอุตสาหกรรมการผลติ  เพราะ ไม่สามารถน าเอาสมมุตฐิานของคุณภาพทีค่ง
ที่มาใช้ได้ในการบรกิารและจะเน้นเฉพาะ ประสทิธภิาพการผลติเพยีงอย่างเดยีวไม่ได ้  
ยงัมปัีจจยัเรื่องคุณภาพและรายได้ เข้ามาเกี่ยวขอ้งในกระบวนการผลติ  เช่น ประเภท 
และ จ านวนของทรพัยากร และโครงสรา้งทรพัยากร ไม่สามารถแยกแยะออกจาก แนวคดิ
ผลติภาพได้ และยงัไม่สามารถละเว้นในเครื่องมอืวดั ผลติภาพได้  ในบรกิารนัน้เป็นไป
ไม่ได้ที่จะข้ามไปสู่การวัดผลิตภาพ  เพราะว่าสมมุติฐานของคุณภาพที่คงที่นัน้ ใช้ได้
เฉพาะในการผลติอุตสาหกรรม  
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      4.5 ผลิตภาพ และคุณภาพของการบริการ (Service productivity and Service 
Quality) ( Bilal Balci, Alicia Hollmann, Christoph Rosenkranz,  2011) 

      ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง service productivity (ผลติภาพการบรกิาร) 
และ Service Quality (คุณภาพการบรกิาร)  นักวจิยับางคนมคีวามเหน็ว่าผลติภาพและคุณภาพ
นัน้ แบ่งแยกไม่ได ้(Gronroos and Ojasalo, 2004:  Gummesson, 1993)  ในขณะทีน่ักวจิยัท่าน
อื่น ให้ความเหน็แย้งว่า ผลติภาพนัน้เป็นอสิระจากคุณภาพ และสามารถใช้ในการอธบิายในเชงิ
ปรมิาณได ้ซึง่มาจากผลลพัธท์างปรมิาณ (Lasshof, 2006; Nachum,  1999)    อย่างไรกต็าม  
นักวจิยัยอมรบัว่าลูกคา้ตดัสนิใจคุณภาพของบรกิาร  (Lasshof, 2006;  Ggonroos and Ojasalo, 
2004)    ในการท าใหปั้ญหามคีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้ มจี านวนมากขององคป์ระกอบทีแ่ตกต่าง   คง
อยู่ ซึ่งได้รบัการอนุมานว่า มผีลกระทบต่อผลิตภาพของบรกิาร   องค์ประกอบที่แตกต่างกัน   
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบรกิาร อาจจะยากในการตัดสินใจเรื่องผลิตภาพของการบรกิาร  หาก
พจิารณาจากความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้หบ้รกิาร กบัลูกค้า ที่มต่ีอคุณภาพการบรกิาร   มเีพยีงบาง
องค์ประกอบเท่านัน้ ที่เป็นตวัแทนของผลติภาพการบรกิาร ที่ได้รบัการพูดถึงในการวิจยั และ
วเิคราะห ์

      ม ี2 การสรา้งแนวทางหลกัๆ ของ ผลติภาพการบรกิาร ยงัคงมอียู่ซึง่ไดร้บัการอธบิายโดย
โมเดลของ Gronroos and Ojasalo (2004) และ  Lasshof (2006) ตามล าดบั   แนวคดิของ 
Gronroos  and Ojasalo นัน้อยู่บนพืน้ฐานของคุณลกัษณะทีพ่เิศษ ของ กระบวนการบรกิาร  ซึง่ 
ผลติภาพของการบรกิาร ไดร้บัการยอมรบัว่า เป็นกลไกของ ปัจจยัหลายๆ อย่างของการมอีทิธพิล   
ผลิตภาพของการบริการบางอย่าง ถูกพิจารณาตัดสิน โดยดู ว่า ผู้ให้บริการ สามารถรักษา 
ประสิทธิภาพของต้นทุนของโครงสร้างภายใน(ประสิทธิภาพภายใน) และทรพัยากร ของเขา
ได้มากน้อยเทียงไรให้เกิดความสมดุล และ สร้างให้เกิดคุณภาพที่ยอมรับได้โดยลูกค้า 
(ประสิทธิภาพภายนอก)  และ สร้างให้เกิดการใช้สมรรถนะให้ดีเพียงพอ (ประสิทธิภาพของ
สมรรถนะ)  (Gronroos and Ojasalo, 2004) 

     จากโมเดลของ Gronroos and Ojasalo (2004)  อธบิายว่า ผลติภาพของการบรกิารนัน้ 
จะต้องประกอบด้วยประสทิธภิาพภายใน ประสทิธภิาพภายนอก และ ประสทิธภิาพสมรรถนะ    
และไม่มีประโยชน์เลยในการพัฒนาแนวคิดผลิตภาพของการบริการ บนพื้นฐาน ของ 
ประสทิธภิาพภายใน และ ปรมิาณ output  เท่านัน้   นัน่หมายความว่า เน้นคุณภาพของผลลพัธ ์ 
เป็นประเดน็ทีส่ าคญั   โดยทัว่ไป ผลติภาพของการบรกิาร เป็นทีเ่ขา้ใจจากมมุมองของ ผูใ้หบ้รกิาร  
อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจของลูกค้า มบีทบาทที่ส าคญัมาก  ยิง่คุณภาพได้ รบัการยอมรบั  
(ยอมรบัโดยลูกคา้ ว่า พอใจหรอืไม่)  ทีถู่กผลติออกมาโดยใชป้รมิาณของinput ทีก่ าหนดให ้(ทัง้  
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input ของ ผูใ้หบ้รกิาร และ ของ ลกูคา้ )นัน้มมีากเท่าไร    ยิง่จะท าให ้ประสทิธภิาพภายนอกดขีึน้  
ส่งผลให ้เกดิการปรบัปรงุในผลติภาพการบรกิาร 

 รปูที ่1  Service Productivity Model , Gronroos and Ojasalo (2004) 

  

       แต่ Lasshof (2006)  ไดใ้หค้วามเหน็แยง้โมเดลดงักล่าว  จุดหลกัของความแตกต่างกค็อื  
เหน็ว่า โมเดลดงักล่าวอธบิาย ว่า ผลติภาพของการบรกิารนัน้ โดยหลกัมาจาก มุมมองของ ลูกคา้ 
ไม่ไดม้าจาก ผูใ้หบ้รกิาร  ตามความคดิของ Lasshof (2006)  แลว้ผลติภาพของการบรกิาร จาก
มุมมองของลูกค้านัน้  น่าจะไม่ขึน้ต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพ  และเป็นการวดัส าหรบัประเมนิ
ประสทิธภิาพทีใ่ช ้ ดงันัน้ ประสทิธภิาพจะเป็นชื่อเรยีกทัว่ไปส าหรบัผลติภาพ    

      ในอกีด้านหนึ่ง ได้อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างผลติภาพกบัอทิธพิลของลูกคา้ เพราะว่า 
ลกูคา้คอื องคป์ระกอบทีส่ าคญั ส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร การมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพพรอ้มกนั จงึ
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ต้องม ี  นอกจากนี้การพจิารณาผลติภาพนัน้ ต้องการ การเน้นที ่ประสทิธผิล ในรปูของความพงึ
พอใจของลูกค้า  การเพิ่มขึ้นของ ตัวแปรทัง้สองซึ่งได้แก่ ผลิตภาพและประสิทธิผลพร้อมกัน  
น ามาสู่ความไดเ้ปรยีบในการบรกิาร  

       ยงัได้ เปรยีบเทียบกับ สองมุมมองข้างต้น ของ ผลิตภาพของการบรกิาร  การสร้าง
แนวคดิของ ผลติภาพการบรกิาร  จะพจิารณาว่า ผลติภาพคอื องคป์ระกอบของประสทิธภิาพ โดย
ไม่ปฏเิสธ ประสทิธผิล ในรปูของความพงึพอใจของลูกคา้  ในเวลาเดยีวกนั ผลติภาพ จะใชแ้สดง
เชงิปรมิาณ ของ yield  และ ถูกแยกออกจาก ผลลพัธอ์งคป์ระกอบเชงิคุณภาพ  ในอกีดา้นหนึ่ง  
เขา้ใจผลติภาพ ในฐานะ การวดัเดีย่ว ซึง่ควบรวมทัง้ ประสทิธผิล และประสทิธภิาพ   จากมุมมอง
นี้ ผลติภาพไมส่ามารถแยกออกจากคุณภาพได ้

 

5. โมเดลการค านวณผลิตภาพ  
      5.1 วิธีการค านวณ ผลิตภาพทัว่ไป  (ไพฑูรย ์ ไกรพรศกัด์ิ  2542)   

       ผลติภาพนัน้ค านวณออกมาได้ โดยการเอา  output (ประมาณทีผ่ลติได้)  หารดว้ย input 
(ปรมิาณที่ใส่เขา้ไป)  Output นัน้ กค็อืเป็นประมาณที่ผลติได้ซึง่เป็นสนิคา้หรอืบรกิาร คุณค่า ที่
บรษิทัผลติออกมา  ส่วน Input คอื ประมาณทีใ่ส่เขา้ไป เช่น คน สิง่ของ ทุน ต่างๆ   ถ้าหากว่า 
ตวัเลขนี้สูง แสดงว่า ผลติภาพนัน้สูง   ท าให้เราสามารถอยู่รอดได้ ในสงัคมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ส าหรบันกัธุรกจิแลว้ มเีป้าหมายอยู่ที่ ความสามารถของการอยู่รอดปลอดภยั และเตบิโต
ของบรษิทั   ค่าตวัเลขนัน้ เป็นตวัเลขที่ไม่สามารถมองขา้มได้เลยทเีดยีว   ถ้าผลติภาพสูงขึน้ มี
ผลลพัธก์ารลดต้นทุน  การลดเวลาท างาน  ท าให้สามารถควบคุมค่าจา้งได้ หรอื พนักงานมเีวลา
ในการพกัผ่อนได้มากขึน้  เหล่านี้เป็น เชื่อมโยงถงึประโยชน์ที่มอียู่ใน output ในความหมายที่
กวา้ง         

  5.2 การวดัผลิตภาพในธุรกิจบริการ (Productivity Measurement in service 

sector) 

    กล่าวกันว่า ประเภทที่แตกต่างของบริการ  จะมีมิติทางด้านปริมาณและคุณภาพที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ จงึท าใหเ้กดิปัญหาในการวดั (Sahay, 2005)  

       ผลติภาพ หมายความถงึ อตัราส่วนของ output กบั input   ดงันัน้ input ทีแ่ตกต่างกนั ที่
ได้แก่ วตัถุดบิ แรงงาน ทุน จะสามารถใช้ใน ตัวก าหนดของ อตัราส่วนนี้  output   วดัโดย 
ปรมิาณของผลติผล (หรอืหน่วยของบรกิาร)  ทีผ่ลติโดยองคป์ระกอบทัง้หลายเหล่านี้ของ การผลติ 
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ดงันัน้ ผลผลติของแรงงาน  ทุน หรอื องคป์ระกอบรวมอื่น (Total factor productivity ผลติภาพ
องคป์ระกอบโดยรวม)  จะถูกน ามาพจิารณา     

      นักวจิยัส่วนใหญ่ลงความเหน็ว่า การบรหิารผลติภาพในองค์กรที่มกีารผลติปรมิาณมาก 
จะแตกต่างจาก การบรหิารผลติภาพ ขององคก์รทีผ่ลติตามความต้องการ (customized)   ดงันัน้ 
ผลติภาพ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพ จงึเป็น หลกัเกณฑ ์ส าหรบัการประเมนิทางเศรษฐกิจ
ของกระบวนการผลติ  

      ในทีน่ี้ ผลติภาพ จะหมายถงึ  อตัราส่วนของ output-input    ดงันัน้ ผลติภาพจงึชีใ้หเ้หน็
ถงึ output ต่อ หน่วยของinput  ในขณะที ่ประสทิธภิาพ  หมายถงึ ระดบัของ กจิกรรมทีบ่รรลุถงึ
ผลลพัธท์ี่ดทีี่สุดหรอืไม่ ( ปรมิาณที่ก าหนดของ output กบั ประมาณทีต่ ่าสุดของ input  หรอื 
output ทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปได ้จาก ปรมิาณทีก่ าหนดของ input)  ส่วน ประสทิธผิล จะเกี่ยวเนื่อง
กบัการวดัผลลพัธ์ทัง้มวลของ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรอื   output ที่แท้จรงิ ของ กระบวนการ
ผลติ  ซึ่งเปรยีบเทยีบกบั เป้าหมายที่ก าหนดโดยองค์กร  ประสทิธผิล ชี้ให้เหน็ถงึ ระดบัที่บรรลุ
ของเป้าหมายขององคก์ร 

      อตัราส่วนของประสทิธภิาพ เป็นการเปรยีบเทยีบกบัระดบัที่สูงสุดของ output   หรอื  
ระดบัต ่าสุดของ input   แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่า องค์กรบรรลุเป้าหมาย ที่ต้องการ องค์กร
สามารถผลติสนิค้าที่มคีุณค่าต ่าส าหรบัลูกค้า  ด้วย ผลติภาพที่สูง  ดงันัน้ การเพิม่ขึน้ของ ผลติ
ภาพ ไมไ่ดห้มายถงึ การเพิม่ขึน้ของประสทิธผิล 

     ในขณะเดยีวกนั การวดัผลติภาพที่เน้นคุณค่าของลูกค้า จะเปลี่ยน ความหมายของผลติ
ภาพ เป็นตวัชีว้ดั ประสทิธผิล   ผลติภาพทีสู่ง จงึต้องชีใ้หเ้หน็ คุณค่าทีสู่งของลูกคา้  ซึง่หมายถงึ 
องค์กร บรษิัท ได้บรรลุเป้าหมาย เพราะ เป้าหมายหลกัของ บรษิัทคอื การน าเสนอบรกิารที่มี
คุณค่าสงูต่อลกูคา้ 

      องค์กรที่ให้บรกิาร หรอืหมายถึง องค์กรผลติตามความต้องการของลูกค้า (customized 
production) จะตอ้งมมีมุมองของผลติภาพทีก่วา้งกว่า (Sahay, 2005, Vuorinen et al., 1998) 

      - ลูกค้าของการบรกิาร ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิการบรกิาร โดย ใส่ input 
บางส่วนเขา้ไปในการผลติบรกิาร และจะประเมนิ output ของ บรกิารทีไ่ดร้บั 

      - มติทิางคุณภาพของ output และ input  จะต้องน าไปใช ้ในการ วดัทีถู่กต้องของผลติ
ภาพ   ตวัแทนทีถู่กตอ้งของ output  จะตอ้ง คุณภาพ  

      - ผลลพัธ์ของบรกิาร จะต้องประเมนิจากมุมมองของลูกค้า ลูกค้าจะประเมนิ บรกิารที่ได้
จากคุณภาพ   บรกิารทีม่คีุณภาพด ีจากมมุมองของผูจ้ดัการขององคก์รกบัลกูคา้นัน้อาจจะต่างกนั  
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      ในการปฏิบตัิ  การพฒันาการวดัของผลิตภาพการบรกิาร จะต้องมกีารวดัคุณค่าของ 
output  ทีม่ต่ีอลูกคา้   ในขณะเดยีวกัน มปัีญหาบา้งทางแนวคดิ  นัน่คอืทัง้คุณภาพและปรมิาณ
ของ output  ไมส่ามารถน ามาปฏบิตัไิดใ้นเวลาเดยีวกนั เพราะการปรบัปรุงในคุณภาพการบรกิาร 
มกัจะเกีย่วขอ้งกบั การเพิม่ขึน้ของ input หรอื ทรพัยากร ส าหรบั หนึ่งหน่วย output   ดงันัน้ ผลติ
ภาพ หรอื ปรมิาณของ output ต่อหนึ่งหน่วย input จะลดลง  

      ค าจ ากดัความของผลติภาพของการบรกิาร โดย Jarvinen et at. (1996) ระบุว่าผลติภาพ
การผลติ เป็นความสามารถขององคก์รการบรกิาร ในการใช ้ input ที่มอียู่ ในการจดัใหม้ ีบรกิาร 
พรอ้มกบั คุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้  

         5.3 การแบ่งประเภทบริการ เพ่ือการวดัผลิตภาพ 

     ในธุรกิจบรกิาร นัน้มกีารปฏบิตักิารและผลติผลการบรกิารที่แตกต่างกนั  ดงันัน้แนวคดิ
เกีย่วกบัผลติภาพ ส าหรบักลุ่มธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั จะควรจะมกีารตคีวามทีก่วา้ง      

      จงึต้องมกีารสรา้ง เกณฑบ์รรทดัฐาน ในการจดักลุ่มการบรกิาร ส าหรบัวตัถุประสงค์ของ 
การตคีวามผลติภาพ 

      - การผลติบรกิารตามความต้องการ (Customization of services)   เมื่อบรกิารทีน่ าเสนอ 
ไดม้กีารท าเป็นมาตรฐาน (standardization)   จ านวนของoutput ของบรกิาร จะก าหนด จดัท า
เป็นจ านวนตามมาตรฐาน   

      - การไมม่รีปูร่างของบรกิาร output ของบรกิารจดัใหม้ขีึน้ โดยส่วนใหญ่ ไม่มรีปู่าง   แต่ก็
มบีริการบางอย่างที่มอีงค์ประกอบทางกายภาพ ที่องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริการ เช่น 
ภตัตาคาร ซึง่ยากทีจ่ะระบุว่า ไมม่รีปูรา่ง  

         5.4 การวัดผลิตภาพในธุรกิจบริการ สภาพปัจจุบัน และการเปล่ียนแปลง 

(Measuring Productivity in the Sector: Current status and challenges)  (Konishi,  2015) 

      1. สภาพการณ์ปัจจบุนั ของการวดัผลติภาพ 

       เมื่อเราพูดถงึ ผลติภาพ (productivity)  ในประเทศ  อุตสาหกรรม หรอื บรษิทั เรามกัจะ
พูดถึง การพฒันาทางเทคโนโลย ี  การพฒันาทางเทคโนโลยนีัน้ สามารถอธิบายได้ 2 แบบ
ดว้ยกนั  หนึ่งคอื การลด input ของวตัถุดบิ ต้นทุน หรอืเวลาทีจ่ าเป็นในการผลติ อกีดา้นหนึ่ง คอื 
นวตักรรม ซึง่สามารถทีจ่ะเพิม่คุณค่า(ราคา) ของผลติภณัฑแ์ละ ท าใหเ้กดิการเพิม่รายไดแ้ละก าไร
อยา่งมากแก่บรษิทั   ท าใหเ้กดิการคาดหวงัทีสู่งต่อ การเพิม่ผลติภาพ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ทางเทคโนโลย ีเพราะว่า มนัเป็นแหล่งของการเติบโต และจะไม่เกิดการเติบโตที่ย ัง่ยนืทาง
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เศรษฐกจิ ถ้าปราศจากสิง่นี้   ในที่นี้ จงึมกัจะพูดถงึการพฒันาของผลติภณัฑต่์างๆ เช่น รถยนต ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น คอมพวิเตอร ์ฯลฯ ในอุตสาหกรรมการผลติ   ซึง่การวดัผลติภาพนัน้ ไดใ้ช้
ในอุตสาหกรรมการผลติมานานแลว้  
      อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงส่วนผสมในเศรษฐกิจของญี่ปุ่ นในช่วงหลายๆ ปี  
ขอ้เทจ็จรงิกค็อื อุตสาหกรรมทีไ่ม่ใช่การผลติ (non-manufacturing) มสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 70 ของ 
GDP ท าให้จะเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมการผลติเพยีงอย่างเดียวไม่ได้   ดงันัน้ จงึต้องค้นหา
โครงสร้างทางเทคโนโลยขีอง อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลติ  โดยการใช้โมเดลทางทฤษฎี และ 
สถติ ิเพื่อวดัผลติภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้  ภาคบรกิาร มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ยวดในเศรษฐกจิ 
และโดยเฉพาะ ในตลาดแรงงาน  แต่กม็กีารศกึษาวจิยัค่อนขา้งน้อย ทีเ่น้นภาคธุรกจินี้  เนื่องจาก
ยากที่ในการเก็บข้อมูล และ อีกทัง้ ภาคบริการโดยทัว่ไปแล้ว ยังไม่ได้ร ับการยอมรับจาก
อุตสาหกรรมหลกัๆ   
       จงึเป็นเรื่องทีต่้องใหค้วามสนใจมาก ในการให้ค าจ ากดัความ “ผลติภาพ”  ในภาคบรกิาร  
การวดัผลิตภาพที่ใช้กันทัว่ไป ซึ่งใช้กันในการเปรยีบเทียบระหว่างประเทศ ตามรายงานของ
รฐับาลแลว้ มกัจะเป็น ผลติภาพของแรงงาน เช่น ยอดขายหรอื มลูค่าเพิม่ต่อคนทีท่ างาน 
      อีกวธิีวดัหนึ่งของผลิตภาพ ซึ่ง น ามาใช้ที่พูดถึงผลกระทบขององค์ประกอบของ input  
นอกเหนือจากแรงงาน ก็คอื Total factor productivity (TFP)  หรอื ผลติภาพองค์ประกอบ
โดยรวม  องคป์ระกอบดา้น input  อา้งถงึ องคป์ระกบทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการผลติ เช่น จ านวน
ของคนงาน ทุนทางภายภาพ (เช่นเครื่องจกัร เครื่องมอื สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ)  วตัถุดบิ   
และพลงังาน   วธิคีดินี้ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นวธิวีดัผลติภาพ 
ส าหรบั ขอบข่ายที่กว้างขึ้นของอุตสาหกรรม แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่น าไปใช้ในการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมการผลติ 
     เป็นเรื่องทีด่มีากในการใช ้TFP  แทนทีจ่ะเป็นผลติภาพแรงงานเพยีงอย่างเดยีว ส าหรบั
ภาคบรกิาร   อยา่งไรกต็าม จากการทีภ่าคบรกิารไม่ค่อยไดร้บัความสนใจมากนัก ท าให ้ในขณะที่
ภาคบรกิารขนาดเลก็เกดิขึน้อยา่งมาก เมือ่เทยีบกบัอุตสาหกรรมการผลติ  แต่ในขณะเดยีวกัน ท า
ใหย้ากในการเกบ็ขอ้มลูที่เป็นรายละเอยีด (โดยเฉพาะ เครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ)   ดงันัน้จงึท าให้
การพฒันาขอ้มลูเชงิสถติ ิส าหรบัภาคบรกิาร จงึพฒันาอยา่งล่าชา้ 
     ในอกีด้านหนึ่งภาคบรกิาร มลีกัษณะพเิศษทีว่่า เป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามหลากหลายที่
กว้างมาก รวมทัง้ บางส่วนเป็นธุรกิจที่เน้นแรงงาน บางธุรกจิเน้นเรื่องทุน  เช่นการสื่อสาร และ 
การขนส่ง ดงันัน้  ผลติภาพแรงงาจงึไม่ใช่เรื่องทีจ่ าเป็นมากนักทีจ่ะเป็นการวดัทีเ่หมาะสมส าหรบั
ผลติภาพของการบรกิาร 
      จากการค านวณ ผลติภาพแรงงาน และ TFP  โดยการควบรวมขอ้มลูของภาคบรกิาร ของ
บรษิทัทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีว  ส าหรบัแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมในภาคบรกิาร และ
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ท าการเปรยีบเทยีบวธิวีดัทัง้สองนี้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ ผลติภาพแรงงาน เพื่อเป็น
วิธีวดัของผลิตภาพ   จากการค านวณ พบว่า ทัง้สองวิธีว ัด มีความสมัพันธ์ในเชิงบวก   ใน
อุตสาหกรรมทีผ่ลติภาพแรงงาน และ TFP  มคีวามสมัพนัธท์ีส่งู  ผลกระทบของทุนเชงิกายภาพ ที่
อยู่ใน TFP   จะเป็น สิง่ที่ไม่อาจจะละเลยได้   กล่าวอีกอย่างหนึ่ง  กิจกรรมการผลติใน
อุตสาหกรรมนัน้ สามารถมสีมมุติฐานได้ว่า ขึ้นต่อเครื่องจกัรเครื่องมอื ต่างๆ ที่ต ่า  ผลติภาพ
แรงงาน จะเป็นการประมาณค่าอันดับแรกของ ผลิตภาพ  ในอีกด้านหนึ่งความสมัพนัธ์ที่ต ่ า
ระหว่างทัง้สองวธิวีดั อธบิายได้ว่า ผลติภาพแรงงาน และ TFP  มคีวามแตกต่างเชงิสถติ ิใน
ลกัษณะพเิศษของมนั  แปลไดว้่ามคีวามจ าเป็นต้องรวมเอาผลกระทบของทุนเชงิกายภาพ ในการ
วดัผลติภาพ ในภาคบรกิารเหมอืนกบัภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
      ในกรณขีอง TFP  การเพิม่ขึน้ใน output โดยรวม ในสถานการณ์ซึง่ input ยงัคงทีอ่ยู่  จะ
ตคีวามได้ว่า การเพิม่ขึน้ของผลติภาพ หรอืการปรบัปรุงคุณภาพของ input   ซึ่งรวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจยัทุกอย่าง   เช่น การพฒันาทางเทคโนโลย ี ประสทิธภิาพหรอืนวตักรรม 
ต่างๆ แทนทีจ่ะเป็น ปรมิาณของ input   นอกจากนี้ TFP  ค านวณ จาก ขอ้มลูทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
ผลกระทบของการขึ้นและลงของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกัน สถานการณ์ที่คาดคะเนไม่ได้ เช่น 
อุบตัเิหตุใหญ่ๆ  หรอื ปรากฏการณ์ทางดา้นดนิฟ้าอากาศ    (Konishi and Nakayama ,2013) 
      อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมขีอ้มูลที่เพยีงพอ ในเรื่องทุนเชงิกายภาพ ในภาคบรกิาร ซึ่ง
สามารถรวบรวมได้ และค านวณ TFP ได้อย่างไม่มอีคตกิ็ตาม  ยงัคงมสีิง่ที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็น
อุปสรรค ในการใชใ้นภาคบรกิาร  

      2.ความยากในการวดั ผลติภาพในภาคบรกิาร   

   ในการวดันัน้ จะมปัีญหาส าคญัอยู ่สองประการดว้ยกนั 

1. เป็นไปไม่ได้ที่จะค านวณ TFP  เพราะว่า ขาดขอ้มูลที่เพยีงพอ (โดย
เฉพาะสตอ็คของทุนเชงิกายภาพ) 

2. ไมเ่หมาะสมทีจ่ะ น า TFP มาใช ้เพราะ ความหลากหลายของภาคบรกิาร 

ปัญหาแรกนั ้น  สามารถแก้ได้โดยการขยาย ขอบเขตของการส ารวจเชิงสถิติ ให้
ครอบคลุมถึง ภาคบรกิารภาคต่างๆ ซึ่งมโีครงสร้างคล้ายคลงึกับ อุตสาหกรรมการผลติสินค้า  
อย่างไรก็ตาม  แม้แต่ในอุตสาหกรรมการผลติสนิค้าก็ตาม การวเิคราะห์โดยประสบการณ์ จะ
ขึน้อยู่กบั ข้อจ ากดับางประการ เพราะ  TFP  คาดคะเนองค์ประกอบร่วมที่หลกีเลี่ยงไม่ได ้
นอกเหนือจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี  เหตุผลหนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลงัในเชงิทฤษฏ ี TFP 
เพยีงแต่สะท้อนถงึกจิกรรมการผลติของบรษิทั และมสีมมุตฐิานของคุณค่าเชงิตวัเลขส าหรบั สิง่
แปรปรวนแต่ละอย่าง   ขอ้มลูทัง้หมด ใช้ในการวดั ในรปูทางการเงนิซึง่รวมถงึราคาที่ก าหนดใน
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ตลาด และ ปัจจยัด้าน อุปสงค์       ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมต่อข้อมูลของการใช้ประโยชน์ของ
สมรรถนะ และสนิค้าคงคลงั จะท าให้เกดิอคติได้  สิง่เหล่านี้ เป็นสิง่ที่ยากซึ่งเกี่ยวข้องในการท า
การวเิคราะหเ์ชงิประสบการณ์ของ TFP  ยิง่กว่านัน้ เมื่อองคป์ระกอบดา้นอุปสงคร์วมอยู่ดว้ย จงึ
ไม่มคีวามแน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงใน TFP จะเปลี่ยนเฉพาะใน ผลติภาพ หรอื จะส่งผลถึง 
สต็อคของอุปสงค์ด้วย  สิ่งนี้ ขดัขวางบรษิัท จาการการตดัสินใจลงทุนที่ส าคญั และ ขดัขวาง
รฐับาลจากการสรา้งและน าเสนอนโยบายทีเ่หมาะสม    

      แต่เดมิ การก าหนดอุปสงค์และอุปทานให้มคีวามชดัเจนนัน้  เป็นปัญหาส าคญัในการ
วเิคราะห์ในภาคบรกิาร ซึ่ง การจดัให้มบีรกิาร หรือ การบรโิภคบรกิาร ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึน้ใน
เวลาเดยีวกนั   ดงันัน้ในการทีจ่ะแก้ปัญหานี้   Morikawa (2014)  ท าการวดั ผลติภาพของภาค
บรกิาร โดยการประเมนิ TFP ก่อน  ตามขอ้มูลเชงิตวัเลข จากแต่ละอุตสาหกรรม และจากนัน้ ก็
ท าการควบคุม ส าหรบัผลกระทบต่อ องคป์ระกอบดา้น อุปสงค ์ของบรษิทั ในอุตสาหกรรม  

       ในขณะเดยีวกนั ปัญหาประเดน็ที่สอง นัน้ก็คอื ความต้องการการพฒันา วธิกีารวดัผลติ
ภาพ ทีจ่ะน ามาใชท้ดแทน ส าหรบัอุตสาหกรรมที ่TFP ไม่มคีวามเหมาะสม   เพราะว่าบรกิารนัน้
โดยทัว่ไป จะบรโิภคต่อเมื่อไดร้บัการน าเสนอ  ภาคบรกิาร ได้รบัผลกระทบทีช่ดัเจนจากอุปสงค ์
เมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมการผลติ   เพราะว่า โดยธรรมชาติ การเตบิโตของผลติภาพ ที่ส่งผล
แท้ๆ  ถงึ นวตักรรมทางเทคโนโลย ี นัน้ ไม่สามารถพจิารณาได ้โดยการวดั TFP  นอกจากนี้ ภาค
บริการที่มีความหลากหลายอย่างมาก ยงัยากที่จะก าหนดให้เห็นชัดเจนถึง แหล่งที่มาของ
มลูค่าเพิม่ 

      ตวัอย่างเช่น  ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ   การที่จะพิจารณาผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมนี้ เบือ้งตน้จะตอ้งก าหนดใหช้ดัว่า อะไรท าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ ของรปูแบบบรกิารนี้  ใน
การขนส่งสนิค้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง  หลงัจากได้ควบคุมองค์ประกอบนัน้ๆ แล้ว   เช่นผล
ประกอบการของรถบรรทุก  คุณภาพของน ้ามนั  สภาพของถนน  เราสามารถเหน็ไดว้่า บรษิทัที่
ให้บรกิารการขนส่งนัน้  จะมุ่งสู่การปรบัปรุงผลติภาพ ผ่านการบูรณาการของทกัษะทางเทคนิค
ของคนขบัรถ(รวมทัง้การเลอืกเส้นทาง)   เวลาที่จ าเป็นในบรรทุกขึน้และขนลง   และระบบโลจิ
สติกส์  เช่น สถานที่ตัง้ของคลงัสินค้า และ ศูนย์กระจายสนิค้า   นอกจากนี้สิ่งที่ไม่เหมอืนกับ
อุตสาหกรรมการผลติ  เวลากจ็ะเป็น องคป์ระกอบ input ทีส่ าคญั ส าหรบัผูใ้หบ้รกิารขนส่ง  เพราะ
มคีวามจ าเป็นตอ้งขนส่งและน าส่ง ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดโดย บรษิทัเรอื (เป็น ปัจจยัจากฝ่ายอุป
สงค)์   ในขณะที่เราไม่สนใจว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการผลติ ทวีใีนหอ้งนัง่เล่น และไม่สนใจว่าจะมี
การพจิารณาตดัสนิคุณภาพหรอื ผลงานของผลติภณัฑ ์ แต่เราสนใจว่า เมื่อไรเราจะไดร้บัของทีส่่ง
มาให้  เวลา  เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการตดัสนิ ระดบัของทกัษะทางเทคนิค และ ความพงึ
พอใจของลกูคา้ในการบรกิารขนส่ง  ในการทีว่ดั ผลติภาพ ของอุตสาหกรรมขนส่ง  จ าเป็นจะต้อง 
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ก าหนด กลไกการผลติ ส าหรบับรษิทัรถบรรทุก  รวมถงึ กลไกดา้นอุปสงค์(หรอืการใชป้ระโยชน์) 
ส าหรบัผูข้นส่ง (Konishi, Mun, Nishiyama, Sung (2013) 

      ตวัอย่างอื่น  ในกรณีของช่างแต่งผม หรอื รา้นเสรมิสวย  มูลค่าเพิม่ในธุรกจินี้ ก็คอื การ
ปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของลูกค้า หลงัจากให้บรกิารแต่งผมแล้ว  เมื่อเทคนิคการตดัผมและทกัษะ
อื่นๆ มกีารปรบัปรงุ  เวลาทีใ่ชน้ัน้ กจ็ะลดลง  ส่งผลให ้เพิม่คุณภาพของการบรกิาร ต่อหนึ่งหน่วย
เวลา รวมทัง้สรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้า  และมคีวามเป็นไปได้ที่สูงขึน้ในการมลีูกค้าประจ า    
ในการการวจิยันี้ จะใช ้โมเดล demand –and  supply –side  ทีจ่ะสามารถอธบิายไปพรอ้มกนั 
เรื่องพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และ กลไกการผลติ ซึง่ น ามาสู่มาตรฐานดา้นเวลาทีต่้องการ ในการ
ให้บรกิารตดัผม   โมเดลที่ว่านี้ ยงัใช้ได้กบั ภตัตาคาร คลนิิกแพทย์ บรษิทักฎหมาย  หรอืการ
พฒันาระบบเทคโนโลยทีางสารสนเทศ  ซึ่ง เวลา จะเกี่ยวกนักบั ผลติภาพและคุณภาพของการ
บรกิาร  หรอืในระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

     ในการพเิคราะหผ์ลติภาพ และ สมรรถนะทางเทคนิคในภาคบรกิาร  สิง่ทีส่ าคญัคอืการได้
ขอ้มลูรายวนั เกี่ยวกบั ปรมิาณทีม่ากทีสุ่ดของการบรกิาร และเวลามาตรฐานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร
แต่ละครัง้  

      ในการทีจ่ะวดัระดบัของสมรรถนะของเทคนิคและผลติภาพในภาคบรกิาร  จะต้องก าหนด 
และอธบิายให้ได้ว่า บรกิารและ สนิค้าอะไร ได้รบัการ จัดท าขึ้นอย่างไร ในแต่ละภาคธุรกจิและ
ประเภทของมูลค่าเพิม่ของแต่ละบรกิาร และสนิค้า ที่เกิดขึน้  จากนัน้จะต้องรวบรวมของมูลทัง้
ทางดา้น demand  และ supply   ส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิประสบการณ์ 

      สรปุ    จากการวจิยั พบประเดน็ทีส่ าคญั คอืไมเ่พยีงแต่ ใช ้supply –side แต่ต้องใชข้อ้มลู 
demand-side ในการวดัผลติภาพของภาคบรกิาร เพราะมฉิะนัน้จะท าใหเ้กดิปัญหาดงัต่อไปนี้ 

1. ระดบัของผลติภาพทีว่ดัไดข้องบรษิทั จะขึน้อยูก่บั การเปลีย่นตามขนาดของตลาด หรอื 
แลว้แต่สถานทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู ่ เช่นในเมอืงทีม่กีารแขง่ขนัทีร่นุแรง หรอืนอกเมอืงทีม่ปีระชากรนัน้ 

2. การขาดการวเิคราะห์ การซื้อของผู้บรโิภค จากบรษิัทอื่น  จะขดัขวางการประเมนิที่
แน่นอนชดัเจนของผลติภาพได ้ 

ดงันัน้ ค าว่า “ผลติภาพ”  ที่ใช้ในภาคบรกิาร สามารถอ้างถึงแนวคดิที่ผสมผสาน  ทัง้
ทางดา้นภาวะวสิยั และอตัตวสิยั  เช่น ทกัษะดา้นเทคนิค  คุณภาพ ความหลากหลาย และ ความ
พงึพอใจของลูกค้า  และยงัยากที่จะชี้ให้เหน็ชดัของแต่ละองค์ประกอบ   อย่างไรก็ตาม การใช้
ประโยชน์ของ big data เกีย่วกบัลูกคา้ จะท าใหเ้กดิความชดัเจนอย่างมาก ในการวดัผลติภาพ ใน
ภาคบรกิาร  
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5.6 ผลิตภาพส าหรบับริษทัท่ีให้บริการ ( Lovelock, Wright, 2003) 
การปรบัปรงุคุณภาพของการบรกิาร ดว้ยวธิกีารควบคุมต้นทุน เป็นเรื่องทีท่า้ทายในธุรกจิ

บรกิารทุกแห่ง บรษิทัต้องพยายามเพิม่ผลติภาพ ในทศิทางที่ไม่เกดิผลกระทบต่อความพงึพอใจ
ของลกูคา้ หรอืคุณภาพทีล่กูคา้รบัรู ้ แต่ทว่า ผลติภาพ นัน้ เราอาจจะให้ค านิยามโดยง่ายว่า  ผลติ
ภาพเป็นตวัวดัประสทิธภิาพของบรษิทัในการเปลีย่นสิง่ทีเ่ป็น inputs  ไปสู่ outputs  สิง่ทีป้่อนสู่
ระบบ มีความผันแปรไปตามสภาพของธุรกิจ แต่อาจรวมถึงแรงงาน (ทัง้ทางกายและทาง
สติปัญญา)  วสัดุ พลงังาน และทุน (ที่ดนิ ตึก วสัดุอุปกรณ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และทรพัย์สนิ
ทางการเงนิ  ผลผลติในรปูการบรกิาร เป็นในขัน้สุดท้าย ของกระบวนการส่งมอบบรกิารใหลู้กค้า
ไดร้บัรู ้และใหคุ้ณค่าไวด้ว้ย   การปรบัปรงุผลภิาพนัน้ กค็อื ท าการเพิม่สดัส่วนของผลผลติต่อสิง่ที่
ป้อนสู่ระบบ 
          1.การวดัผลติภาพการบรกิาร (Measuring Service Productivity) 
สภาพทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้องการปฏบิตัดิา้นการบรกิาร ท าใหก้ารวดัผลติภาพของอุตสาหกรรมบรกิาร
เป็นไปได้ยาก  การวดัผล อาจจะท าได้โดยตรงกบับรกิารที่มกีระบวนการเกี่ยวขอ้งกบัความเป็น
เจ้าของ เพราะองค์กรกึ่งการผลิต ที่มกีารปฏิบตัิงานประจ าวัน ด้วยสิง่ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ และ
ผลผลติที่วดัได้ง่าย รวมทัง้องค์ประกอบทางด้านวตัถุหลายอย่าง  ตวัอย่างเช่น อู่ซ่อมรถบรกิาร
ด่วน ทีม่บีรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง และเปลีย่นยาง หรอืภตัตาคารฟ้าสฟูดส์ 
      ในบรกิารที่มกีระบวนการเกี่ยวข้องกับบุคคล เช่นโรงพยาบาล  เราดูที่จ านวนคนไข้ที่
ได้รบัการรกัษาในรอบปี   และการส ารวจของโรงพยาบาลหรอืจ านวนคนไขโ้ดยเฉลี่ยที่นอนบน
เตียง แต่เราจะพจิารณาถึงกระบวนการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกัน และความแตกต่างของคนไข ้ 
ได้แก่  การตัดก้อนเนื้อร้ายออก  การรกัษาเบาหวาน และรกัษากระดูกหกั  ที่เราจะมวีิธีการ
ประเมนิความแตกต่างของผลทีไ่ดจ้ากการใชบ้รกิารเป็นอย่างไร  และเราจะประเมนิความแตกต่าง
ของผลทีไ่ดจ้ากการใชบ้รกิารไดอ้ยา่งไร  คนไขบ้างรายอาการาดขีึน้ แต่บางรายกม็โีรคแทรก หรอื 
อาการไมด่ขีึน้เลย บางคนไมด่ขีึน้ โดยส่วนมากแลว้ มวีธิกีารแจกแจงมาตรฐานทางด้านการแพทย์
น้อยมากทีไ่ดผ้ลตามทีค่าดการณ์ไว ้
      บรกิารที่องิกบัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวขอ้งกบัการวดัผลเช่นกนั  เราจะก าหนดผลติภาพของ
ธนาคารหรอืบรษิทัทีป่รกึษาไดอ้ย่างไร  และผลติภาพของสถาปนิกจะเปรยีบเทยีบกบัทนายความ
ไดอ้ยา่งไร  นกักฎหมายบางรายชอบโออ้วดเรือ่งค่าบรกิารปรกึษารายชัว่โมงของเขา แทท้ีจ่รงิแลว้ 
เขาไดท้ าอะไรบางช่วงระหว่างเวลานัน้  และเราจะท าการวดัผลติภาพอย่างไร ใหเ้ท่ากบัค่าบรกิาร
ทีเ่ขาคดิ  เป็นทีก่ล่าวอา้งกนัว่า ทนายความบางรายพยายามส่งบลิค่าทีป่รกึษามากกว่า 24 ชัว่โมง
ต่อวนั นัน่เป็นเครือ่งบ่งชีผ้ลติภาพทีถู่กตอ้งแลว้หรอื 
      สุดท้าย  การวดัผลติภาพเป็นสิง่ที่ท้าทายของบรกิาร ที่เป็นตวักระตุ้นทางความคดิ เช่น 
การศกึษาในมหาวทิยาลยัหลายแห่งอยู่ภายใต้แรงกดดนั ต่อผลผลติที่เป็นเอกสาร มหาวทิยาลยั



51 

 

 
 

หลายแห่งก าลงัดิ้นรนอยู่กบั วธิกีารวดัชัว่โมงทีอ่าจารยใ์ชใ้นการเตรยีมสอน  ปฏกิริยิาโต้ตอบกบั
นักศึกษา ในการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยและชุมชน  และการมีส่วนช่วยในวงการวิชาชีพ
มหาวทิยาลยั (หรอืผู้จบปรญิญา)  มคีุณค่าสมกบัปรญิญาของมหาวทิยาลยัหรอืไม่  หรอืคุณค่า
ของอาจารยม์มีากพอหรอืไม ่เทยีบกบัอาจารยท์ัว่ไป   
      ความผนัแปรเป็นปัญหาหลกัในการวดัผลติภาพของการบรกิาร เป็นที่น่าเสยีดายว่า การ
วดัผลติภาพของบรกิารในอดตี มกัจะละเลย ความผนัแปรในคุณภาพของการส่งมอบบรกิาร และ
คุณค่าทีล่กูคา้รบัรู ้ดงัตวัอยา่งเช่น ผลติภาพเป็นตนัต่อไมล ์ของการขนส่งสนิคา้ทีล่่าชา้นัน้ ใหผ้ลติ
ภาพที่คล้ายกบัการขนส่งสนิค้าที่ตรงเวลา  อีกวธิหีนึ่งก็คอื การนับจ านวนลูกค้าที่ใช้บรกิารต่อ
หน่วยที่เรารบัรู้ได้  เช่น ช่างออกแบบผม ให้บริการลูกค้า 3 คน ในหนึ่งชัว่โมง  และพบว่า 
สามารถเพิม่ผลผลติเป็น 4 ราย โดยใช้เทคนิคที่เรยีกว่า “การตดัผลที่ด”ี  แต่ท าได้รวดเรว็กว่า มี
การใชเ้ครื่องเปล่าเสยีงดงัเพื่อลดการพูดจากนัใหน้้อยลง และรบีเร่งท างาน   แมว้่าการตดัผมจะดู
คลา้ยกบัว่ามคีุณภาพ แต่ลกูคา้อาจจะใหค้ะแนนในการใหบ้รกิารในทางบวกน้อยลงมาก เนื่องจาก
การบรกิารไมต่รงตามความคาดหมาย (หรอืระดบัความปรารถนา) ในหลายๆ ดา้น 
          2.ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ใน ผลติภาพการบรกิาร (Efficiency and Effectiveness 
in Service Productivity) 
      นักวจิยับางคนโต้แย้งว่า  การวดัผลติภาพของการบรกิารต้องใช้ทัง้การมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล   ซึ่งประสทิธภิาพอธบิายถงึ  ระดบักจิกรรมอนัก่อใหเ้กดิปรมิาณผลผลติจ านวน
หนึ่ง โดยการใชส้ิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบ (Inputs)  ในจ านวนน้อย  (หรอืท าใหผ้ลผลติมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท าได้ จากสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบในระดับที่ก าหนดไว้ )   สิ่งนี้ท าให้ผลผลิตนัน้ไปเกี่ยวข้องกับ
ทรพัยากร(สิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ)  และการกระท าโดยถูกวิธี  ในทางตรงกันข้าม ประสิทธิผล 
เกีย่วขอ้งกบั ความสามารถของบรษิทัในการบรรลุเป้าหมายหรอืจุดมุ่งหมาย  ผูบ้รหิารการบรกิาร
ต้องท าการวดัคุณสมบตัขิองผลผลติในรปูบรกิาร ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัเป้าหมายทีอ่งคก์รตัง้ไว้  ทัง้นี้
ประสทิธผิลเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการท าสิง่ทีถู่กตอ้ง 
     จากมุมมองนี้   เราอาจจะกล่าวได้ว่า ผลติภาพในการบรกิารเป็นตวัวดัความสามารุของ
องค์กร ที่ให้บรกิาร ในการใช้สิง่ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อให้บรกิารที่มคีุณภาพและเข้ากับความ
คาดหมายของลกูคา้ ซึง่อาจน าเสนอไดด้งันี้ 
ผลติภาพของการบรกิาร (Service Productivity)  =  ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ หารดว้ย  
ปรมิาณและคุณภาพของสิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบ 
      การใช้วธิกีารวดัผลเชงิปรมิาณของจ านวนสิง่ทีป้่อนสู่ระบบและผลผลติ  (เช่น ชัว่โมงการ
ใชแ้รงงาน จ านวนบรกิารเป็นชัว่โมงทีม่อียู่  จ านวนลูกคา้ หรอืรายการตดิต่อ  ฯลฯ)   เป็นเรื่องที่
สลบัซบัซอ้น  เมื่อมคีวามผนัแปร ในสิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบและผลผลติอว่างมาก ทางเลอืกทีม่กีค็อื 
ใชก้ารวดัทางการเงนิ เช่น การหมนุเวยีนของคุณค่าทางการเงนิทัง้หมดของสิง่ทีป้่อนสู่ระบบ  ทีจ่ะ
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เชื่อมโยงผลติภาพให้เขา้กบัความสามารถในการท าก าไร  คุณค่าทางการเงนิของสิง่ที่ป้อนเขา้สู่
ระบบ และ ผลผลิตนัน้ ต้องมีการก าหนดขึ้น แล้วจึงเน้นความส าคญัของการเพิ่มคุณค่าของ
กระบวนการใหบ้รกิาร 
          3.ผลติภาพและความพงึพอใจของลกูคา้ (Productivity and customer Satisfaction) 

ได้อธิบายผู้ออกแบบทรงผมที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมาตัง้แต่ต้น  ซึ่งท าให้เห็น
เรื่องราวที่ส าคญัของผู้ให้บรกิาร  แมว้่าบรษิทัหลายแห่งต้องการที่จะเพิม่ทีผ่ลผลติ (ก าหนดเป็น
จ านวน)   และคุณภาพ (ก าหนดเป็นความพึงพอใจ  ซึ่งทัง้สองอย่างมกัจะไปด้วยกันไม่ได ้ 
ผู้บรหิารอาจจะต้องแลกระหว่างคุณภาพกบัปรมิาณ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อความพงึพอใจของ
ลูกค้า และความเต็มใจที่จะจ่ายเงนิขึน้อยู่กบัการปรบับรกิารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
สิง่นี้พนักงานสามารถท าไดโ้ดยตรงเพื่อใหผ้ลติภาพอยู่ในระดบัสูง และความพอใจของลูกคา้ เป็น
สิง่ที่ท าก าไรสูงสุดให้กบับรษิทั (และเป็นไปได้มากที่สุด เช่นบรษิทัที่จ าหน่ายทางไปรษณีย ์รา้น
เสื้อผ้า และ ภัตตาคารฟ้าสฟูดส์ ที่ให้บริการลูกค้าโดยการผสมผสานสินค้า และบริการเป็น
มาตรฐานเกีย่วกนัหมด 
      อย่างไรก็ตาม ส าหรบับรษิทัทีม่ผีลผลผลติที่จบัต้องไม่ได้ เช่นสายการบิน  ธนาคาร และ
องค์กรท่องเที่ยว  ก าไรที่ได้สูงสุด เกี่ยวพันกับความพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้ว ย และ
ปรมิาณผลติภาพต่อพนักงานกต็ ่าลงด้วย   การศกึษาของอุตสาหกรรมโรงแรม แสดงถงึคุณค่าที่
เพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน (รายไดจาดผลผลติ  หกัดว้ยตน้ทุนค่าสิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบ)   พรอ้มกบัจ านวน
พนกังานทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย และดูเหมอืนกว่าโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว เสนอสดัส่วนของพนักงาน
ต่อลกูคา้ทีส่งูกว่าโรงแรมระดบัล่าง และสามารถก าหนดราคาหอ้งทีสู่งกว่า   ดงันัน้ส าหรบับรกิารที่
ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้ จดุมุง่หมายควรเน้นไปทีก่ารเพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
บรษิทัต้องสรา้งผลติภาพที่องิกบัประสทิธภิาพ เพื่อใหแ้น่ใจว่า การเปลี่ยนแปลง จะไม่กระทบต่อ
การรบัรูข้องลกูคา้เกีย่วกบัคุณภาพของบรกิารในทางลบ 
      ความพยายามหลายครัง้ทีจ่ะปรบัปรุงผลติภาพ จากการบรกิาร โดยมุ่งใชค้วามพยายามที่
ลดความเสียหาย และลดต้นทุนค่าแรงงาน  การตัดทอนเจ้าหน้าที่ในหน้าเวทีให้น้อยลง 
หมายความว่าเจา้หน้าทีท่ีเ่หลอืจะต้องท างานหนักขึน้และรวดเรว็ขึน้  หรอืนักงานอาจจะมจี านวน
ไมเ่พยีงพอ ทีจ่ะใหบ้รกิารในช่วงเวลาทีม่ลีูกคา้มาก  ถงึแมว้่าพนักงานอาจจะท าใหไ้ดร้วดเรว็กว่า 
ในช่วงระยะเวลาอนัสัน้  แต่น้อยคนทีจ่ะรกัษาการท าใหใ้นอตัราทีร่วดเรว็เมื่อเพิม่เวลาการท างาน
ให้มากขึน้   พนักงานที่พยายามท าสองหรอืสามสิง่พร้อมกนั (เช่นเสริ์ฟลูกค้าแบบตวัต่อตวั ใน
ขณะเดยีวกนัก็รบัโทรศพัท์ และแยกใบรงัส่งอาหาร)  ซึ่งอาจท าให้ท างานทุกอย่างได้ไม่ด ีแรง
กดดนัมมีากเกินไป เพื่อที่จะปรบัปรุงผลผลิต จะน ามาซึ่งความไม่พอใจและความล้มเหลวให้
เกดิขึน้ในหมู่พนักงานทัง้หมด แต่กเ็ป็นเรื่องยากล าบากยิง่ส าหรบัพนักงานทีต่ดิต่อกบัลูกค้า  ซึ่ง
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พนกังานตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และพยายามทีล่ะบรรลุผลติภาพของฝ่าย
บรหิารดว้ย  (Christopher Lovelock,  Lauran Wright,  2003) 
 

5.7 โมเดลการวดัผลิตภาพ multi-factor ขององค์การบริการ (Multi-factor 

productivity measurement model for service organization) (B.S. Sahay , 2005) 
     การวดัผลติภาพในองคก์รบรกิาร 
     ก่อนทีจ่ะเริม่วดัผลติภาพขององค์กรบรกิาร จ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ใจ เอกลกัษณ์ขององคก์ร
บรกิาร  ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะต้องเขา้ใจว่า จะวดัอะไร  และถงึแมว้่าจะสามารถวดัได้ควรจะใช้
เทคนิคอะไรในการวดั  และ วธิกีารวดันัน้ จะเป็นสิง่ทีถู่กต้องและใหป้ระโยชน์    องคก์รบรกิารมี
หลากหลายมากมาย รวมถึง การบรกิารทางการเงนิ การขนส่ง การดูแลสุขภาพ การค้าปลีก 
การศกึษา การวจิยัและพฒันา การท่องเทีย่วและบรกิาร การใหค้ าปรกึษาต่างๆ    
      ดงันัน้ จากมุมมองของ ทฤษฏ ีการวดั  จงึยากทีจ่ะเลอืกแบบใดแบบหนึ่ง  การประเมนิที่
เป็นเกณฑพ์ื้นฐาน ภายในการปฏบิตักิารบรกิาร จะตองมทีัง้การวดัทางปรมิาณและคุณภาพ   จงึ
ไดม้กีารก าหนดประเดน็ปัญหา ดงันี้ (Vourinen et al. 1998) 
          1.จะวดั ปรมิาณของ input และ out put อยา่งไร 

          2.จะวดั คุณภาพของ input และ output อยา่งไร 

           3 .จะใชป้ระโยชน์  ของความสมัพนัธ ์ซึง่กนัและกนั ขององคป์ระกอบoutput และ input 
ทีแ่ตกต่างไดอ้ยา่งไร 

      ความซบัซอ้นของการวดั inputและ output น ามาสู่ ความขดัแยง้ที่รุนแรง ในการวดัผลติ
ภาพ  ในองค์กรบรกิาร   ซึง่อาจจะเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าใหอ้งคก์รบรกิาร ไม่ท าการวัดผลติภาพ 
เหมือนกับที่บริษัทผลิตสินค้าส่วนใหญ่ท า  และท าให้ขาดความสามารถในการปรับปรุง
กระบวนการ   

     นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ในการวดัผลติภาพ นัน้ มกัจะใช้วธิกีารที่ลอกเลยีนแบบจากบรษิัท
การผลติ (เช่น อตัราส่วนระหว่าง การหมุนเวยีน และต้นทุน)    ซึง่วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัในการวดั
ผลติภาพนัน้ก็คือการเพิม่ผลติภาพ และการวดัที่เหมาะสม จะให้ เครื่องมอืท านายส าหรบัการ
บรรลุเป้าหมาย   การวดัผลติภาพจงึเป็นเครือ่งมอืการควบคุมการบรหิาร ซึง่ท าใหส้ามารถก าหนด
คุณลกัษณะของการบรกิาร ซึง่ยากมากทีจ่ะเพิม่ผลติภาพใหส้งูขึน้ได้ 

      Vuorinen et al. (1998)  ไดแ้นะน าว่า จะต้องมปีระเดน็ส าคญัต่อไปนี้ เพื่อใหไ้ด้การวดัที่
น่าพงึพอใจส าหรบัผลติภาพการผลติ 
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         1.ทัง้ มมุมองทางดา้นปรมิาณและคุณภาพจะตอ้งน ามาปฏบิตัใิหไ้ด ้
          2.การน ามาปฏบิตันิัน้ จะตอ้ง เกดิขึน้ผ่าน หน่วยของการวดัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้
          3.ความเป็นไปไดข้อง ผลกระทบสะสม จะตอ้งน ามาใชส้ าหรบัความพยายามในการวดั 

ในทางปฏบิตั ิ การพฒันาการวดัเดีย่ว (single measure)  ของผลติภาพการบรกิารนัน้ 
ประเดน็ต่างๆ ขา้งบนนัน้ ดเูหมอืนว่าจะเป็นการทา้ทายทีย่าก   

        ขอ้เสนอบางประเดน็เกีย่วกบัปัญหา ผลติภาพ และประสทิธภิาพบรกิารเป็นความต้องการ
ทัว่ไปที่จะน าไปสู่การจดัระเบยีบแนวคดิผลติภาพดงันี้ (Blois, 1985;  Gronroos, 1990, 
Gummersson, 1993;  Mclaughin and Coffey, 1990) 

          1.Output ของบรกิาร จะตอ้งเหน็เป็นคุณค่าส าหรบั ลกูคา้ และจากมมมุมองของลกูคา้ 
          2.Output ของบรกิาร จะตอ้งมคีามหมายโดยระดบัของคุณภาพ 
          3.ลกูคา้ จะเป็นส่วนหนึ่งของ แนวคดิผลติภาพ 
          4.การวดั ผลติภาพ จะตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้มากขึน้ 

          5.ตวัชีว้ดัเชงิพลวตั ของผลติภาพ จะตอ้ง ใชแ้ทนทีก่ารวดั  output/input  แบบ static 

           6.การวดัในสถานการณ์พเิศษ จะต้องใช้ได้ ส าหรบัความซบัซอ้น และความหลากหลาย
ของการปฏบิตักิารบรกิาร 

จากประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น ท าใหรู้ส้กึว่าการน าเสนอการวดัผลติภาพขององคก์รบรกิาร
นัน้ มมีากกว่า ประเด็นการวดัทางเทคนิค  เพราะว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลติภาพใน
องคก์รเหล่านัน้ สามารถรบัรูไ้ดเ้พยีงบางส่วนเท่านัน้ มุมมองโดยรวมของการวดัผลติภาพ พรอ้ม
กบั ปัจจยัปฏสิมัพนัธ ์ไดร้บัการพฒันาเพื่อใหบ้รรลุการเตบิโตทางผลติภาพ เพื่อบรรลุเป้าหายของ
บรษิทั    จงึไดม้กีารพฒันาโมเดลส าหรบั กจิกรรมหลายแผนก มากกว่า แผนกเดีย่ว 

     5.8การวดัTotal productivity index(TPI)  หรือ ดชันีผลิตภาพโดยรวม   

      วธินีี้ไดร้บัการพฒันาบนพืน้ฐานของดชันีผลติภาพ ของ ตวัวดั สถานีหลกั ทีม่ ีหลายปัจจยั 
(Multi-factor key terminal parameters(KTPs)  และม ีตวัวดัสถานีหลกัย่อย (SKTPs)     KTPs   
คอื เป็น output ของ องคก์ร    ตวัวดัดงักล่าวนี้ ไดถู้กแบ่งแยกเป็น ตวัวดัที ่static  และ dynamic    
ตวัวดัแรกนัน้ คอื วธิวีดัตามเกณฑ ์ซึง่ครอบคลุม ผลประกอบการขององคก์รในการใชท้รพัยากร
ของตนเอง ส่วน ตวัวดัทีเ่ป็น dynamic  นัน้คอืวธิวีดัตามเกณฑ ์ซึง่แยกแยะกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่ก าหนด ตน้ทุนทนัทใีนองคก์ร ทีส่่งผลใหเ้กดิผลลพัธใ์นอนาคต     ดชันีผลติภาพ ส าหรบั KTPs  
เป็นตวัรวมของ ดชันีผลติภาพ ของ ตวัชีว้ ัดทัง้ static และ dynamic     ดชันีผลติภาพเหล่านี้ที่
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เป็นทัง้ staticและ dynamic  นัน้ ขึ้นอยู่กบั คุณค่าขององค์ประกอบผลติภาพที่เป็นจรงิ และ 
เป้าหมาย  และ น ้าหนกัของ องคก์ระกอบทีส่อดคลอ้ง  

      ส่วน Sub-key terminal parameters(SKTP)   คอืองคป์ระกอบที่ไดร้บัการพฒันาเชงิ
พืน้ฐาน ซึง่สรา้งความรูท้ีแ่ขง็แกร่ง และ ฐานขอ้มลูส าหรบั การใชภ้ายในองคก์ร เพื่อทีจ่ะปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและ ผลิตภาพ ของตนเอง  และสามารถใช้ได้ส าหรบัหน่วยงานอื่นๆ  เช่นเป็น 
ทรพัยส์นิทางปัญหา ทีส่รา้งขึน้ภายในองคก์ร   

        5.9 Overall Equipment Effectiveness: OEE  (ฐติ ิบุญประกอบ  2554) 

      ในเรื่องระบบการบ ารุงรกัษาทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนร่วม (Total Productive Maintenance -
TPM)   มกีารวดัประสทิธผิลของเครื่องจกัรโดยรวม หรอืที่เรยีกว่า Overall Equipment 
Effectiveness: OEE  ซึง่เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัความนิยมในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทีน่ า
ระบบ TPM  เขา้มาใช ้เพราะเป็นการแสดงถงึความพรอ้มของเครื่องจกัรในการใชง้านว่ามสีถานะ 
เวลาการใช้งานเป็นอย่างไร  การเดนิเครื่องจกัรเต็มความสามารถหรอื ไม่มกีารผลติชิ้นงานเสยี
เป็นจ านวนมากน้อยเพยีงใด 

การวดัค่า OEE นี้ ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ปัจจยัคอื 

1.อตัราการเดนิเครือ่ง (Availability Rate :A)    
2.ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง  (Performance efficiency: P) 
3.อตัราคุณภาพ (Quality Rate : Q) 

สตูรการค านวณ  OEE = Ax P x Q 

อตัราการเดนิเครือ่ง (Availability Rate)  คอื ความพรอ้มของเครือ่งจกัรในการท างาน เป็น
การเปรยีบเทยีบระหว่างเวลาเดนิเครือ่ง (Operating Time) กบัเวลารบัภาระงาน (Loading Time) 

         อตัราการเดนิเครื่อง (Availability Rate) = เวลารบัภาระงาน – เวลาทีเ่ครื่องจกัรหยุด/ 
เวลารบัภาระงาน = เวลาเดนิเครือ่ง  / เวลารบัภาระงาน 

      เวลารบัภาระงาน (loading Time)  คอืเวลาทีต่้องากรใหเ้ครื่องจกัรท างาน ซึง่เป็นเวลา
ทัง้หมดหกัดว้ยเวลาหยุดตามแผน   ส่วนเวลาเดนิเครื่อง (Operating Time)  คอืเวลาทีเ่ครื่องจกัร
ท างาน  เป็นเวลารบัภาระงาน หกัด้วย เวลาที่สูญเสยีจากเครื่องจกัรหยุด เช่น การขดัข้องของ
เครือ่งจกัร การสญูเสยีเวลาการปรบัแต่งเครือ่งจกัร  
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       ประสทิธภิาพการเดนิเครื่อง (Performance Efficiency)  คอืสมรรถนะการท างานของ
เครื่องจกัร โดยการเปรยีบเทยีบระหว่างเวลาเดนิเครื่องสุทธ ิ(Net Operating Time)  กบัเวลา
เดนิเครือ่ง (Operating Time) 

     ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง  = เวลาเดนิเครือ่งสุทธ ิ /  เวลาเดนิเครือ่ง 

                                          = (เวลามาตรฐาน x จ านวนชิน้งานทีผ่ลติได)้  / เวลาเดนิเครือ่ง  

     อตัราคุณภาพ (Quality Rate)   คอื ความสามารถในการผลติของด ีตรงตามขอ้ก าหนดที่
ลกูคา้ตอ้งการเปรยีบเทยีบกบัจ านวนของทีผ่ลติไดท้ัง้หมด) 

     อตัราคุณภาพ =  (จ านวนชิน้งานทัง้หมด – จ านวนชิน้งานเสยี)  / จ านวนชิน้งานทัง้หมด 

ตวัอยา่งการค านวณ OEE 

-อตัราการเดนิเครือ่ง (Availability Rate)                                90% 

-ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง (Performance Efficiency)        95% 

-อตัราคุณภาพ (Quality Rate)                                  99% 

OEE  = 0.90 x 0.95 x 0.99  x 100  = 85% 

      OEE ดงักล่าวนี้ ใชส้ าหรบัหน่วยงานการผลติทีม่เีครื่องจกัรท างานเป็นหลกั  สามารถทีจ่ะ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ได้โดยง่าย   อย่างไรกต็าม ไดม้กีารน ามาประยุกต์ใชก้บั 
การวดัประสทิธผิลโดยรวมของการท างานของพนักงานหรอื  Overall Employee Effectiveness)  
โดยพจิารณาจาก 3 ปัจจยั ตามแนวคดิประสทิธผิลรวมของเครือ่งจกัร 

      ในกรณนีี้ ก าหนดให ้ 

      1. Availability Rate คอื ความพรอ้มในการมาท างาน เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างเวลา
การท างานจรงิ กบัเวลาท างานทัง้หมด  เวลาท างานจรงิคอื เวลาท างานทัง้หมด  หกัด้วย เวลาที่
ไมไ่ดท้ างานเนื่องจาก ลากจิ ลาป่วย หยดุงาน ขาดงาน การใชเ้วลาในการอบรม ต่างๆ  หรอื 

      เวลาการท างานจรงิ  หารดว้ย เวลาท างานทัง้หมด 

      2. Performance Efficiency  คอื ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานพจิารณา จาก เวลา 
มาตรฐาน  x  จ านวนชิน้งานทีผ่ลติได ้เปรยีบเทยีบกบัเวลาการมาท างานจรงิ  

เวลามาตรฐาน x จ านวนชิน้งานทีผ่ลติไดห้ารดว้ยเวลาการมาท างานจรงิ 
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      3. Quality Rate  คอื ผลติผลดเีป็นไปตามขอ้ก าหนด หรอืความต้องการของลูกค้า 
เปรยีบเทยีบกบัชิน้งานทีท่ าทัง้หมด 

จ านวนชิน้งานทีท่ าทัง้หมด – จ านวนชิน้งานเสยี  หารดว้ยจ านวนชิน้งานทีท่ าทัง้หมด 

 

ตวัอยา่งการค านวณ ค่า Overall Employee Effectiveness   

นาย A เป็นพนักงานที่ต้องท างานเป็นเวลา 8 ชัว่โมง ต่อวนั  โดยเป้าหมายต้องผลติ
ชิน้งาน xxx  ใหไ้ด ้240 ชิน้ ในวนันัน้ นาย A  มาสาย เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และผลติชิน้งานได ้220 
ชิน้  ชิน้งานไมผ่่าน QC  20 ชิน้ 

      หาค่า  

Availability Rate  =     (480-60)  / 480  =  0.875 

Performance Rate =  (2 นาทต่ีอชิน้  x 220) / 420 = 10.5 

Quality Rate   =  (220-20)  / 220 = 0.91 

Overall Employee Effectiveness ของนาย A   = 83.61% 

 

      การหาค่า Overall Employee  effectiveness =OEE  ตามตวัอย่างขา้งต้น เป็นตวัอย่าง
ง่ายๆ ที่ต้องการแสดงให้เหน็ว่า  ปัจจยัที่วดัประสทิธผิลของพนักงานพจิารณาอย่าใดอย่างหนึ่ง
ไมไ่ด ้ ตวัอยา่งเช่น  Availability Rate ของพนกังาน คนหนึ่ง  อาจจะน้อยกว่า ของอกีคนหนึ่ง แต่
พอพจิารณาใน ปัจจยั Performance Rate และ  Quality Rate จะมคี่ามากกว่า ท าให ้OEE  ของ
พนักงานคนนี้ อาจจะสูงกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้  และถ้าพจิารณาลึกลงไปในปัจจยั Performance 
Rate  ของพนักงานคนแรก มคี่ามากกว่า มาตรฐานที่ก าหนดไว ้แสดงว่าพนักงานคนนี้น่าจะมี
ทกัษะในการท างานทีส่งู สามารถท างานไดร้วดเรว็  

       การใช ้Overall Employee Effectiveness  อาจจะน ามาประยุกต์ใชธุ้รกจิบรกิารที ่ใชค้น
เป็นหลกั มากกว่าเครือ่งจกัร  แต่อาจจะตดิปัญหาทีว่่า จะตอ้งมจี านวนชิน้งานทีน่ับได ้รวมทัง้ การ
วดัคุณภาพของงานแต่ละชิน้ทีท่ านัน้ จะตอ้งวดัในเชงิปรมิาณ ได ้(ฐติ ิบุญประกอบ 2554 ) 

      5.10 ผลิตภาพในการบริการ-ความสมัพนัธ์ระหว่างผลิตภาพการบริหารกบัผลิต

ภาพจากมุมมองของลูกค้า จาก Service productivity: Towards understanding the 
relationship between operational and customer productivity (ผลติภาพในการบรกิาร –เพื่อ
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ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพการบริหารกับผลิตภาพจากมุมมองของลูกค้า ) 
( Johnson, R., 2004)    

       บทความนี้  จะอธิบายความหมายของ “ผลิตภาพ” และ สร้างความแตกต่างจาก 
“ประสิทธิภาพ”  และ  “การใช้ประโยชน์”   ค าว่า ผลิตภาพ อาจจะรวมหมายถึงค าว่าการใช้
ประโยชน์(utilization),   ประสทิธภิาพ (efficiency),  ประสทิธผิล (effectiveness)   คุณภาพ    
การคาดคะเน และ มติทิางผลประกอบการอื่นๆ Utilization   เป็น อตัราส่วนของ output ทีแ่ทจ้รงิ 
ของกระบวนการการ หรอืการปฏบิตักิาร  เทยีบกบั สมรรถนะที่ออกแบบไว ้  (Slack et al., 
2001) 

      Productivity  คอือตัราส่วนของสิง่ที่ผลิต โดยการปฏบิตักิารของกระบวนการกบัสิง่ที่
ต้องการใหผ้ลติ  หรอื  สรุปง่ายๆ คอือตัราส่วนเทยีบ output  ทีแ่ทจ้รงิ กบั input  ในระยะเวลา
หนึ่ง   (Slack et al.,  2001) 

      Total factor productivity (TFP)    คอือตัราส่วนของoutput โดยรวม ของผลติภณัฑ์
ทัง้หมด และ บรกิารทัง้หมด เทียบกับ input ที่เป็นทรพัยากร ซึ่งไม่สามารถแยกเข้าไปใน
ผลติภณัฑ ์หรอื ผลติภาพการบรกิาร เป็นส่วนๆ  ส่วน Single factor productivity  (SFP)   เป็น 
output  ของผลติภณัฑ ์ x  เทยีบกบั input ทรพัยากร ของ ผลติภณัฑ ์x  ผลติภาพ รวมเอา
แนวคดิของ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพ  ซึง่ ประสทิธภิาพนัน้ คอืระดบัของผลลพัธส์ุดทา้ย ซึง่
บรรลุตาม มาตรฐานทีต่อ้งการ (Slack, 1997) 

      ผลติภาพนัน้ดแีต่ยาก  เพราะม ีปัจจยัส าคญั 3 อย่าง (Fitzsimmons and Fitzsimmons, 
1997; Anderson, 1996; Witt and Witt, 1989) 

           ประการแรก   output  มกัจะ อธบิายในรปูแบบทีแ่ตกต่างจาก  จาก input  เพราะว่า 
output มกัจะวดัในรูปที่เป็นกายภาพ เช่นหน่วย (จ านวนคนัของรถยนต์)   ตนั กโิลวตัต์  หรอื
มูลค่า (ยูโร   แต่ input จะแตกต่างในเชงิกายภาพ  และรวมการวดัของคน  (จ านวน ทกัษะ 
ชัว่โมงท างาน)  หรอื วตัถุดบิ (ตนั หรอืตน้ทุน) 

ประการที่สอง  อตัราส่วนอธบิายได้เล็กน้อยเกี่ยวกบัผลประกอบการ   อตัราส่วน ของ 
0.75 มคี่าน้อย ยกเวน้จะเปรยีบเทยีบกบั bench mark ในอดตี หรอืผลติภาพทีเ่ป็นไปไดข้องการ
ปฏบิตักิาร 

ประการที่สาม  มอีตัราส่วนที่แตกต่างกนัอย่างมากที่น ามาใช้ได้ทัง้ทางด้านการเงนิและ
ไมใ่ช่การเงนิ  
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ค าจ ากดัความของ ผลติภาพ 

สิ่งที่ลูกค้ามีประสบการณ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปฏิบัติการ   เช่นการ
ปฏบิตักิาร นัน้ เป็นแบบเปิด และใชโ้ดยลกูคา้    ลกูคา้มสี่วนรว่มในการปฏบิตักิารบรกิาร   

ผลติภาพเชงิปฏบิตักิาร (operational productivity)  จงึไดร้บัการอธบิายก าหนดว่า เป็นกลไกของ
อตัราส่วนของ output เชงิปฏบิตักิาร ต่อ input  ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ input คอื วตัถุดบิ  ลูกคา้ 
พนกังาน และตน้ทุนต่างๆ  ส่วน output คอื ลกูคา้ ทรพัยากรทีใ่ช ้รายได ้ต่างๆ  

      สมการ 1  ผลติภาพของลูกคา้ หมายถงึ กลไกขง อตัราส่วน ของ input ของลูกคา้  เช่น 
เวลาทีต่อ้งใช ้และตน้ทุน  ส าหรบัลกูคา้ เช่น output  ประสบการณ์  outcome  และคุณค่า 

     สมการ 2 เน้น ประเดน็หลกัซึง่ไม่ค่อยจะไดอ้ภปิรายกนัในเรื่องความสมัพนัธก์บัผลติภาพ   
ในการผลติสนิค้า ผลติภาพต ่ากว่า  จะดต่ีอทัง้ผู้ผลติ และลูกค้า เพราะจะน ามาสู่ต้นทุนต ่า และ
ราคาต ่า  ในบรกิาร ผลติภาพทีส่งู ส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร จ าน ามาสู่ ผลติภาพทีต่ ่า (ผ่านประสบการณ์
ทีไ่มด่ ีและ ความพงึพอใจหรอื คุณค่าทีร่บัไดต้ ่าลง )  ส าหรบัลกูคา้    ในขณะที ่มุ่งเน้น ใหลู้กคา้มี
ผลติภาพที่สูงขึน้  เท่ากบั ปฏเิสธช่องว่าง ในความรูใ้นการเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่าง ผลติภาพ
เชงิปฏบิตักิาร กบั ผลติภาพของลกูคา้ 

      Schmenner  and Swink (1998)  ได้กล่าวไว้ว่า ยิง่ถ้าการไหลของวตัถุดบิผ่าน
กระบวนการมคีวามรวดเรว็และคงทีเ่ท่าไร  กระบวนการนัน้ยิง่มผีลติภาพทีม่ากขึน้    

      การบรหิารผลติภาพการบรกิาร 

      การเพิม่ผลติภาพเชงิปฏบิตักิาร จะสามารถเพิม่ผลติภาพของลูกคา้ และบางครัง้ อาจจะมี
ผลทางตรงกนัขา้ม ดงันัน้ เพยีงพจิารณา ผลติภาพเชงิปฏบิตักิาร  อาจจะไม่สามารถประเมนิผลติ
ภาพระบบโดยรวมได ้ ดงันัน้ควรพจิารณาความสมัพนัธข์อง ผลติภาพเชงิปฏบิตักิาร (operational 
productivity)  กบั ผลติภาพของลกูคา้ (customer productivity ) 

       การไหลทีเ่รว็ขึน้ สามารถเพิม่ ผลติภาพเชงิปฏบิตักิาร แต่อาจจะลดผลติภาพของลูกค้า  
นัน่คือ  การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติการ ท าให้เพิ่มผลิตภาพ  ประสิทธิภาพ และ การใช้
ประโยชน์  ถงึแมว้่า ผลติภาพของ องค์ประกอบเดี่ยว (ลูกค้า)  ยงัคงเหมอืนเดมิ  (output และ 
input ของลกูคา้ เพิม่ขึน้ในปรมิาณเดยีวกนั)  output  ในรปูของรายไดเ้พิม่ขึน้  วตัถุดบิทีน้่อยทีสุ่ด 
ท าให้ผลติภาพโดยรวมสูงขึ้น   ประสทิธภิาพและการใช้ประโยชน์แบบดัง้เดมิ  จะเพิม่ขึน้ เป็น 
output   
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          Robert  Ayres, Benjamin Warr (2009)  ไดพ้บว่า โมเดลทีส่ามารถปรบัปรุงไดโ้ดยการ
ใช้ ประสทิธภิาพของ การแปรเปลี่ยนพลงังาน จะถูกเรยีกว่า เป็น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี     
ไดใ้หค้ าวจิารณ์  ว่า ค าว่า total นัน้ไดห้มายความว่า input ทุกๆ อย่าง จะไดร้บัการ วดัค่า   นัก
สถติทิีเ่ป็นทางการ มกัจะใชค้ าว่า Multifactor Productivity (MFP)  แทนค าว่า TFP เพราะวา 
input บางอย่าง เช่น พลงังาน มกัจะไม่ค่อยได้รวมเอาไว้  นอกจากนี้ คุณลกัษณะพเิศษของ 
แรงงาน ไม่ค่อยได้รวมเอาไว้  และ สาธารณูปโภค  เช่น ทางด่วน ก็ไม่ค่อยจะได้รวมเอาไว้ด้วย      
บนพืน้ฐานของ dimensional analysis    TFP ไดร้บัการวจิารณ์ว่า ขาด  หน่วยของการวดั (Units 
of measurement)  ที่มคีวามหมาย  หน่วยของ ปรมิาณ ในสมการของ  Cobb-Douglas  
equation กค็อื 

  Y: widgets/year (wid / yr) 
 L: man-hours/year (manhr / yr) 
 K: capital-hours/year (caphr / yr; สิง่นี้น ามาสู่ประเดน็ของทุนต่างชนิดกนั)) 
 α, β: pure numbers (non-dimensional),  แลว้แต่สิง่ทีเ่ป็นตวัแทน 
 A: (widgets * yearα + β – 1)/(caphrα * manhrβ),  ปรมิาณสรา้งความสมดุล ซึง่คอื TFP. 

      Widget  หมายถงึ ชื่ออธบิายหน่วยนามธรรมของการผลติ เช่น เครื่องมอืการผลติ หรอื 
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

      ในการสรา้งนี้ หน่วย ของ A จะไม่ม ีการตคีวามทางเศรษฐกจิทีง่่าย  และแนวคดิของ 
TFP ปรากฏเป็น สิง่ประดษิฐ์ทางการสรา้งโมเดล(modeling artifact)  สถติอิย่างเป็นทางการ 
หลกีเลีย่ง ระดบัของการวดั (measuring levels) แต่สรา้ง อตัราการเตบิโตทีไ่ม่มหีน่วย ของoutput  
และ input ขึน้มาแทนที ่และ นัน่จะยงัเป็นส่วนทีเ่กนิอยู่ 

 5.11 วิธีการวดัผลิตภาพในการบริการ เทียบกบัการผลิต (Curtis P. McLaughlin, 
Sydney Coffey, 1990) 

       McLaughlin and Coffey  ไดก้ล่าวไวว้่า  วธิกีารวดัผลติภาพของการบรกิารทีใ่ชไ้ดผ้ลนัน้ 
มหีลายวิธีการด้วยกัน  แต่ทว่า แต่ละวิธีการล้วนมจีุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน  สิ่งที่พึง
พจิารณาในการเลอืกวธิกีารวดันัน้ จะต้องพจิารณา 3 ประเดน็ส าคญัด้วยกนั คอื customization,  
complexity  and  degree of aggregation   จะท าใหส้ามารถเหน็ว่า วธิกีารวดัใดจะดีทีสุ่ด และ
สามารถพฒันาต่อไปอยา่งไร     

      อย่างไรก็ตาม อย่าลมื วธิกีารวัดในการผลติสนิค้าด้วย  เพราะว่าทุกๆ วธิทีี่ใช้ในการวดั
ผลติภาพในโรงงาน เช่น อตัราส่วนของ input/output , time study,  time standards methods  
โดยเฉพาะ  work sampling   มกีารใชม้าอย่างมปีระสทิธภิาพในองคก์ารผลติดว้ย    สายการบิน 

https://en.wikipedia.org/wiki/Widget_(economics)
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มกัจะใช ้ synthetic time standards  (มาตรฐานเวลาทีส่งัเคราะห์)  ในการพฒันาผลติภาพของ 
พนกังานบนเครือ่งบน    

       1.วธิกีาร output /input ratios 

วธิกีารนี้ ใชก้นับ่อยๆ  ทัง้ใน การผลติอุตสาหกรรม และบรกิาร   อตัราส่วนเหล่านี้ มกัจะไดร้บัการ
อ้างองิ ภายใต้ หวัขอ้ส าคญัที่ว่าด้วย “Factor  productivity (ผลติภาพของปัจจยั)”    ดงันัน้ 
แนวโน้มส่วนใหญ่ในภาคบรกิาร มกัจะดเูรือ่ง ผลติภาพของแรงงาน ในฐานะทีเ่ป็น อตัราส่วนเดีย่ว 
(single ratio)  ซึ่งมสีมมุติฐานว่าบรกิาร นัน้เน้นการใช้แรงงานเป็นหลกัซึ่งเป็นสมมุตฐิานที่
ปลอดภยั   
      อตัราส่วน  output/input นี้  สามารถใชไ้ดท้ัง้ ในระดบั รวม และ แยก   ซึง่การใชใ้นระดบั
รวมนัน้ จะใชใ้นการประเมนินโยบายทางเศรษฐกจิ (เช่น  การยกเลกิกฎระเบยีบ  และใชบ้่อยๆ ใน
หน่วยงานของรฐั เช่น ส านักงานสถติแิรงงาน   อย่างไรก็ตาม มปัีญหาเกี่ยวกบั อตัราส่วนผลติ
ภาพ  กค็อื มกัจะมกีารใชอ้ตัราส่วนนี้ ส าหรบัเพยีงหนึ่ง input และ หนึ่ง output  ในช่วงเวลาหนึ่ง     
ในอกีดา้นหนึ่ง  อตัราส่วน output/input  นี้ ยงัมกัจะน าไปใชใ้น ระดบัแยก (ไม่รวม)   โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อตัราส่วนของ การจดัคนท างาน    จงึท าใหม้กัจะไดร้บัการวจิารณ์ว่า เป็นแนวคดิทีแ่คบ   
ตัวอย่างเช่น  อัตราส่วนของ การไปเยี่ยมสุขภาพที่บ้าน ต่อ อัตราส่วนการช่วยเหลือที่เป็น
มาตรฐาน    ซึง่มกัจะมคี าถามว่า (1) ม ีแนวโน้มว่า จะมมีาตรฐานคุณภาพทีป่ระนีประนอม  (2) มี
ผลกระทบทางดา้นลบ ทางด้านขวญัก าลงัใจ เพราะเน้น ตวัเลขมากเกนิไป    บางครัง้ อตัราส่วน 
ถูกสรา้งขึน้ดว้ยระบบทีค่วบคุม   เช่นการเปรยีบเทยีบยอดขายต่อคน เทยีบสปัดาหน์ี้ ต่อสปัดาห์
ก่อน ซึง่มกัจะใชใ้นองคก์รการบรกิาร  ทีพ่ยายามสรา้งเสรมิใหแ้รงงานมอีตัราการขายทีสู่งขึน้ และ
เร่งเร้าให้พนักงานมีความพยายามในการติดต่อลูกค้า   นอกจากนี้ย ังมีค าถามถึงความไม่
เหมาะสม ของการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนที่แยกจากกนั  ในด้านที่มกีารผลติร่วมกนั และ ความ
หลากหลายของส่วนผสมการบรกิาร  รวมถงึ ความแตกต่างขดัแยง้ของสมรรถนะ  การปฏสิมัพนัธ์
กบัลกูคา้ ปัญหาในการวดัคุณภาพ และ customization  ดงันัน้ วธิกีารดงักล่าว จงึดูเหมอืนจะดใีน
ระดบัแยก  ในการบรกิาร ทีม่รีปูแบบทีง่า่ยทีสุ่ด  

    5.12 Work measurement Methods 

      โรงงานผลติสนิคา้ มกัจะพึง่พงิเทคนิคการวดั เช่น Stop watch timing (การจดัเวลาดว้ย
นาฬกิา) หรอื predetermined time  standards (มาตรฐานเวลาทีก่ าหนด)   มาตรฐานตามประวตั
ศาสตร ์ และการรายงานเรื่องเวลา   วธิกีารต่างๆ เหล่านี้ เคยไดม้กีารน าเอามาใช้ในภาคบรกิาร  
เช่น มาตรฐานเวลาที่ก าหนด ได้น ามาใช้ในการวางแผนงานของส่วนบุคคลในห้องแล็ป ของ
โรงพยาบาล    นาฬกิาจบัเวลา ใชใ้นงานบรกิารอื่นๆ   ส่วน work sampling สามารถประยุกต์ใช ้
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กบั งานซึง่มคีวามหลากหลายมาก และสามารถรวมเขา้กบั ความหลากหลาย ทีแ่ยกออกไม่ได ้ใน 
ปฏสิมัพนัธข์องลูกคา้  work sampling กบั การประเมนิพนักงาน ใชใ้นการพยายามทีจ่ะสรา้งให้
เกดิการวดัผลติภาพที่ยอมรบัได้ ส าหรบัพยาบาล    ส่วนมาตรฐานตามประวตัศิาสตร ์ และการ
ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ การรายงานเวลา นัน้ เช่นเดยีวกนั time study  หรอื output/ input 
ratios   รวมทัง้ ขอ้มลูมาตรฐาน และ ระบบเวลาทีก่ าหนดล่วงหน้า จะมกีารรายงานส าหรบั ความ
หลากหลายทีก่วา้ง ของ สถานการณ์ที ่เป็นแบบมอือาชพี โดย Mundel 
      วธิกีารวดังานส่วนมาก ทีม่ฐีานที ่การรายงานเวลา ส่วนใหญ่ เป็น วธิกีารทางอตัราส่วนที่
แยกจากนั   สิง่นี้ตอ้งการ มกีารก าหนดงานทีช่ดัเจน มขีอ้มลูและสรา้งมาตรฐาน ก่อนทีจ่ะมกีารวดั
อย่างจรงิจงั  ดงันัน้ วธิกีารนี้ ดูเหมอืนจะ เหมาะสมกบั บรกิารซึ่ง outputs และ Inputs นัน้ มี
ซบัซอ้น และ งา่ยในการวดัทีสุ่ด 
 

5.13 วิธีการอ่ืนๆ ในการวดัผลิตภาพ 
       วธิกีารจ านวนมาก ทีไ่ดม้กีารใช ้ส าหรบั วเิคราะหผ์ลติภาพของการบรกิาร โดยเฉพาะใน
สายสุขอนามยั ซึ่ง รฐัจะเป็นผู้จ่ายที่ส าคัญ และยนิดีที่จะลงทุนอย่างจรงิจงั ในการวิเคราะห ์
กระบวนการและผลติภาพ 
      เทคนิคเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกนั  ได้แก่(1)  เทคนิคที่เกี่ยวข้องกบั
บรษิทัขนาดเลก็ ทีใ่ช้เป็นหน่วยของการวเิคราะห์  และ (2) การเขา้ถงึซึ่งเปรยีบเทยีบกบัจ านวน 
ผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก ซึง่กนัและกนั เพื่อ วตัถุประสงคก์ารวนิิจฉัย  วธิกีารใหม่ๆ ในการวิเคราะห ์
เป็นวิธีการเชิงเปรยีบเทียบ บนพื้นฐาน การเปรยีบเทียบ จ านวนของหน่วยน าเสนอบรกิารที่
คลา้ยคลงึกนั  การเขา้ถงึนี้ เหมาะสมกบั หน่วยน าเสนอทีเ่ป็นปัจเจก  ซึง่เรา จะ เรยีกว่า “Quality 
plus” 

1) Quality Plus Techniques 

เทคนิคที่อ้างองิขา้งต้น มกัจะพบกบัค าถามว่า “แล้วคุณภาพเป็นอย่างไร?”   ได้มคีวาม
พยายามในการใชเ้พื่อพฒันาการวดัผลติภาพ ซึง่เกีย่วขอ้งทีเ่หมาะสมกว่า กบั คุณภาพการบรกิาร  
จะเรยีกว่า ระบบ Quality Plus เพราะว่า เทคนิคเหล่านี้พยามทีจ่ะสรา้งคุณภาพของ output ทีถู่ก
วดั ในบรกิาร 
       2) Service Assessment Matrix (SAM)    

เป็นวธิกีารเขา้ถงึทีน่่าสนใจ ทีไ่ดร้บัการพฒันาทีจ่ะรวมมุมมองของคุณภาพ ในการวดัผลติ
ภาพการบรกิาร  ในวธิกีารนี้ ลูกคา้ แต่ละคน จะก าหนดพเิศษถงึ ความเป็นไปไดข้องผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการบรกิาร และ มาตรฐานบรกิาร ซึ่งถูกประกอบเขา้ไปใน matrix  ในการชีแ้นะ การพฒันา
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ของมาตรฐาน  SAM approach ได้ใช้ในฝ่ายวศิวกรรม ของโรงงานผลติ และใช้ในการประเมนิ 
ฝ่ายควบคุมเอกสารของ บรษิทัอเิลก็ทรอนิกส ์  
      วธิกีารQuality Plus  ทีท่ ัว่ไปมากกว่า  ได้มกีารใช้ในบรษิทัประกนัภยั เพื่อวดั ผลงาน 
และการท าล่วงเวลาของ โปรแกรมเมอร ์ จากการแยกแยะ inputs  เช่น  ความต้องการเวลาของ
กลุ่ม จ านวนของ การตรวจสอบ  การจดัการข้อมูล และ   outputs เช่น ความซบัซ้อนของ
โปรแกรม  บรษิทัไดพ้ฒันากระบวนการ ของ การใหน้ ้าหนัก output/input จาก การทบทวน อ่าน 
เพื่อประเมนิผลิตภาพของโปรแกรม แนวทางนี้ ดูเหมอืน จะน ามาสู่ความยากในการได้รบัการ
ยอมรบัของ ผูท้ีถู่กประเมนิ 

3) Aggregate Comparative Methods วธิกีารเชงิเปรยีบเทยีบควบรวม 

        มวีธิกีารเชงิวเิคราะหจ์ านวนมาก ส าหรบัเปรยีบเทยีบ ผลติภาพของหน่วยบรกิาร ที่ควบ
รวมกัน  มนัมีทัง้ เป็นการก าหนด และ เชิงสถิติ  วิธีการเชิงสถิตินัน้ รวมเอาการศึกษาของ 
แนวโน้มตรงกลางของต้นทุน และ กลไกต้นทุนส่วนต่างๆ  ส่วน วธิกีารเชงิก าหนดนัน้  มกัจะ
เกีย่วขอ้งกบั โมเดล โปรแกรมมิง่ทางคณติศาสตร ์รวมถงึ DEA (Data Envelopment Analysis) 

4) Statistical Comparisons การเปรยีบเทยีบทางสถติ ิ

การศกึษาแนวโน้มกลางของต้นทุนและ output  ไม่ได ้ชีใ้หเ้หน็ถงึหน่วยทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุดโดยตรง แต่บางครัง้เป็นประโยชน์ในการพฒันาความสมัพันธข์องต้นทุน หรอื output  ผ่าน 
การวเิคราะห์ regression โดยใช้ขอ้มูลเหล่านัน้ ในการคาดคะเน output ของแต่ละหน่วย และ 
จากนั ้น ก็ก าหนด และศึกษา ส่วนที่สูงกว่า หรือ ต ่ ากว่า ผู้ปฏิบัติที่ถูกคาดคะเน ส าหรับ
ความสมัพนัธพ์เิศษของผลติภาพ   
        กลไกการผลติ statistical frontier    จะคน้หาoutput  สงูสุด ส าหรบั input ทีก่ าหนดไว ้ 
       ค าจ ากดัความมาตรฐานของกลไกการผลติ กค็อื กลไกทีใ่หป้รมิาณทีเ่ป็นไปไดสู้งสุด ของ 
ปรมิาณ output บางอย่าง ของ กลุ่ม inputs     ในการตอบค าถามทางเศรษฐกจิ   การวดัของ
ระดบัของประสทิธภิาพ ของบรษิทัหรอื โรงงาน output ทีเ่ป็นไปไดส้งูสุด ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื  และ 
บทวจิารณ์วรรณกรรม ไดพ้ฒันาสิง่ซึง่พยายามทีจ่ะประเมนิ สิง่นี้ ในฐานะทีเ่ป็นกลไกของ ปรมิาณ 
input  กลไกดงักล่าวนัน้ มกัจะเรยีกว่า  Frontier production function, ซึง่ค าว่า frontier   เป็น
การเน้น ไอเดยีของ การสรา้งใหไ้ดม้ากทีสุ่ดของ สิง่ทีม่นั ท าใหเ้ป็นรปูรา่งขึน้ มา 
      Technical inefficiency  คอื ปรมิาณของการพฒันา ซึง่มคีวามเป็นไปได ้โดยปราศจาก 
การเปลีย่นแปลง output   และมสีิง่ทีส่ าคญัแต่ ยากทีจ่ะวดั คอื allocated  inefficiency (การไร้
ประสทิธภิาพทีจ่ดัสรรได)้   คอืการปรบัปรุงซึง่ สามารถบรรลุได ้โดยเปลีย่นส่วนผสม input ทีเ่ป็น
ปัจจยั  
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5) Deterministic Models   

Deterministic model ถอืว่า ทุกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น มปัีจจยัที่สามารถก าหนดได้โดย
สมบูรณ์ เช่น ถ้าต้องการพยากรณ์เหตุการณ์หนึ่งๆ ถ้าเรามตีวัแปรก าหนดครบถ้วน กจ็ะท านาย
ไดแ้น่นอน  

ถ้า นักวิเคราะห์ตัง้สมมุติฐานว่า ความแตกต่างระหว่าง องค์กรที่มผีลิตภาพที่ต ่า กับ
องคก์รทีม่ผีลติภาพทีสู่งสุด นัน้ ขึน้อยู่กบั ประสทิธภิาพทางเทคนิค (technical efficiency)  ดงันัน้ 
เทคนิคโปรแกรมมิง่ทางคณิตศาสตร ์สามารถใชใ้ห้เหมาะกบั frontier function  ซึ่งจะท าให้ลด 
ผลรวมของความผดิพลาด หรอื ผลรวมของ ความผดิพลาดยกก าลงัสองนัน้เหลอืน้อยที่สุด ใน
กรณนีี้ ดชันีใชว้ดั (parameter) จะถูกก าหนด      

6) Stochastic model 
ถอืว่า ทุกเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ไมม่ปัีจจยัทีส่ามารถก าหนดไดโ้ดยสมบูรณ์เช่น ถา้ตอ้งการ

พยากรณ์เหตุการณ์หนึ่งๆ ถงึเราจะมตีวัแปรก าหนดครบแต่มนักจ็ะมตีวัแปรสุ่มอยูใ่นสมการดว้ย 
และการท านายจะไมถู่กตอ้งชดัเจน เพราะมนัขึน้อยูก่บัตวัแปรสุ่ม (random variable) ทีก่ าหนด
ทศิทางและขนาดไมไ่ด้ 

        7) Data Envelopment Analysis (DEA) 

ไดม้คีวามสนใจในปัจจุบนัทีส่ าคญั ใน Multiple output deterministic frontier analysis 
technique ทีเ่รยีกว่า Data Envelopment Analysis (DEA)   วธินีี้ อยู่ในระหว่างการถกเถยีง 
เปรยีบเทยีบ การใช้ประโยชน์ (Utility) และ ความแม่นย าของ  deterministic  frontier and   
stochastic  frontier   estimation models( โมเดลการคาดคะเนโดยใช ้ขอบเขตทีถู่กก าหนดไว้
แลว้) และ ใชข้อบเขตทีเ่ลอืกสุ่ม)  และ พรรคพวกทีเ่ขม้แขง็ของแต่ละดา้น  Banker et al  ไดใ้ห้
ตวัอย่างหนึ่ง   มกีารถกเถยีงทีค่ล้ายคลงึกนั ระหว่าง นักเศรษฐศาสตร ์และ นักวจิยัเชงิปฏบิตั ิที่
เกดิขึน้ระหว่าง Charnes et al  กบั  Evans, Heckman 

      DEA  เป็นเทคนิคโปรแกรมมิง่ทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัการประเมนิค่า ผลติภาพ ซึ่ง
ยนิยอมใหม้ ีoutputs หลายๆ อย่าง และ  inputs หลายอย่าง ในเวลาเดยีวกัน  วธินีี้เป็นเครื่องมอื
ทีม่คีุณค่า ส าหรบั ความหลากหลายของการปฏบิตักิารการบรกิาร   DEA มคีุณค่ามากทีสุ่ด ใน 
สถานการณ์ทีซ่บัซอ้น ทีซ่ึง่ ม ีoutputs, inputs ทีไ่ม่สามารถวเิคราะหไ์ดพ้รอ้มกนัดว้ยเทคนิคอื่นๆ 
เช่น อัตราส่วน  และ ที่ซึ่งมหีน่วยบริการจ านวนมากที่มีความคล้ายคลึงกัน ก าลงัได้รบัการ
ประเมนิค่า  วธินีี้ เป็นวธิกีารวดัประสทิธภิาพ ที่รวมศูนย์   ซึ่งใช้สาขา หรอื หน่วย เป็นหน่วย
ส าหรบัวิเคราะห์    มนัไม่ได้ชี้ชดัอย่างแท้จรงิ ถึง ขัน้ตอนที่จ าเป็นส าหรบัการปรบัปรุง   แต่
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สามารถอธบิายขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง   Epstein, Henderson  แนะน าว่า DEA ในปัจจุบนันัน้ เหมาะ
มากกว่า ในการวนิิจฉยั มากกว่า การควบคุม แต่ใหค้ าแนะน าว่าแนวทางการ วจิยับางอนั แนะน า
ให้ใช้ส าหรับควบคุม วัตถุประสงค์   วิธีนี้ต้องการหน่วยที่คล้ายคลึงกันจ านวนมากส าหรับ
เปรยีบเทยีบ  ดงันัน้ จงึถูกพฒันา ไปสู่ขอบข่ายที่กวา้งของความซบัซอ้นของกระบวนการ พรอ้ม
กบั inputs, outputs หลากหลาย   แต่ถูกจ ากดั ในขอบขา่ยทีแ่คบ ขององคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์
(customization)  ภายใน การประยกุตใ์ชท้ีก่ าหนด  

      DEA  นัน้เหมอืนกบั frontier analysis method อื่นๆ ทีว่่า ดชันีชีว้ดัทีแ่ตกต่างกนั และ 
แบบฟอรม์ทางกลไกทีแ่ตกต่างกนั จะท าใหเ้กเดผลลพัธท์ีต่่างกนั   นี่ยงัเป็นคุณลกัษณะทีข่ดัขวาง
บางครัง้  ซึง่ สามารถทีจ่ะเป็น สดัส่วนทีส่ าคญัของ หน่วยตดัสนิใจ (DMU) ทีม่ปีระสทิธภิาพทาง
เทคนิค  กบั จ านวนหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ พรอ้มกบั มติขิองโมเดล และ คุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของ 
DMU ทัง้หลาย  

      Data Envelopment Analysis (DEA) as a mathematical approach to measure 
service productivity (DEA ทีเ่ป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร ์เพื่อวดั  ผลติภาพการบรกิาร) 
(Backhaus, K.,  Broker, O.,   Brune, P.,  Feichle ,F.,  Wilkin,R., 2007) ไดอ้ธบิายถงึ 

      ความหมายทัว่ไปของ DEA 

      DEA  เป็นขัน้ตอนทางคณิตศาสตร ์ในการวดัประสทิธภิาพ ของ สิง่ทีเ่รยีกว่า “หน่วย
ตดัสนิใจ(Decision making units =DMUs)”   DEA นี้ไดร้บัการน าเสนอในวรรณกรรม การจดัการ
ปฏบิตักิาร โดย Charnes, Cooper,  Rhodes(1978)  ได้รบัการใช้อย่างกว้างขวางในการ
ประยุกต์ใชท้ีห่ลากหลาย และมคีวามแปรปรวนทางวธิกีาร จ านวนมาก ทีไ่ดร้บัการพฒันา ในการ
รวบรวม ความตอ้งการทีพ่เิศษในการประยกุตใ์ช ้

      DEA  จะเปรยีบเทยีบ ความสมัพนัธข์อง input-output ของหน่วยตดัสนิใจ (เช่น บรษิทั 
หรอื องคก์รต่างๆ)  สมมตุฐิานทีเ่ป็นพืน้ฐาน (หรอื สมมตุฐิานทีม่คีุณลกัษณะต่างกนั)   เสนอ เป็น 
DMU ใดทีใ่ช ้ input  ชนิดเดยีวกนั ในการผลติ output ทีเ่ป็นชนิดเดยีวกนั   จะมเีพยีงแต่ปรมิาณ
ทีจ่ะแตกต่างกนั แลว้แต่ DMUs  จะสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการประเมนิประสทิธภิาพโดยเปรยีบเทยีบ  
หมายความว่า ความสมัพนัธข์อง input-output  ทีพ่จิารณานัน้ ลว้นแลว้แต่อ้างถงึ การผลติของ 
DMU เฉพาะราย  รวมเขา้กบั ชุดของ “กตกิา”     ความสมัพนัธน์ัน้จะถูกใช ้ในการสรา้ง ชุดของ
ความสมัพนัธ์ของ input-output ที่เป็นไปได้   สิง่ที่เรยีกว่า “ชุดของความเป็นไปได้ (feasibility 
set)”  ไม่เพยีงแต่รวมเอา ความสมัพนัธข์อง input-output ที่ได้พจิารณาแล้ว  แต่ยงัรวมถงึ 
benchmarks (ทีม่คีุณลกัษณะต่างกนั) อื่นๆ    ชุดของความเป็นไปไดน้ัน้  มขีอบเขตดา้นนอกซึง่
เป็น subset นี่ ได้รบัการอ้างเป็น efficient frontier (ขอบเขตประสทิธภิาพ)    จากการวดั 
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ระยะทางจาก ความสมัพนัธข์อง input-output ทีเ่ฉพาะ   (DMU)  จนถงึ ขอบเขตประสทิธภิาพนี้   
คะแนน ประสทิธภิาพ จะ ถูกดงึออกมา เพื่อ DMU นัน้ๆ  คะแนนประสทิธภิาพนี้ จะเป็นหนึ่งมติิ
อยา่งชดัเจน  แต่ จะตดัสนิ ทุกๆ input และ ทุกๆ output  ในเวลาเดยีวกนั  

      พืน้ฐานการค านวณใน DEA นี้ คอื linear program   คะแนนประสทิธภิาพ จะ เป็นค่า
เหมาะสมที่สุดของ กลไกเป้าหมาย  ส าหรบัแต่ละ DMU แลว้  LP เฉพาะ  จะไดร้บัการพสิูจน์  
อย่างไรกต็าม  ความสมัพนัธ์ของ input-output  ของทุกๆ DEA  นัน้ จ าเป็นส าหรบัการสรา้ง
เงือ่นไขของ LP  ในค าอธบิายทีง่่ายๆ  DEA ตอบค าถามทีว่่า  “ความสมัพนัธข์อง input-output ที่
ก าหนดไว ้ของ DEA หนึ่ง  อะไรคอื ประสทิธภิาพ เปรยีบเทยีบกบั  DMU อื่นๆ “    

      ไอเดยีหลกั หลงั DEA ทีจ่ะลอบรอบปัญหาของการผสม inputs (หรอื output)  เขา้ไปใน
การวดั ส าหรบั input โดยรวม (หรอื  output โดยรวม)   มดีงัต่อไปนี้  จะเป็นการใช ้ปัจจยัน ้าหนัก 
(บางครัง้แปลเป็น “ราคาเงา”)  ส าหรบั inputs ทัง้หมด (รวมทัง้ outputs ทัง้หมด)   ซึง่แบ่งย่อย 
สเกล ทีแ่ตกต่างทีเ่กดิขึน้ได ้ของ inputs (และ outputs ดว้ยตามล าดบั)  เขา้ไปใน สเกลเดยีวกนั  
เพราะว่า ปัจจยัน ้าหนักเหล่านี้  โดยทัว่ไป ไม่สามารถรู้ได้ จงึมกัจะใช้เป็น ความแปรปรวน ใน 
LPs  และ จะเกี่ยวเนื่องกบั การแก้ปัญหา แทนทีจ่ะเป็น input ของ การประเมนิประสทิธภิาพ  
โครงสรา้งทัว่ไปของ LP  นัน้ ปัจจยัและเงื่อนไขเป้าหมายภายใต้คุณค่าของปัจจยันี้ ได้รบัการ
ค านวณ  ท าให ้DEA เป็นวธิกีารเขา้ถงึอย่างหนึ่ง ทีส่ามารถจะประยุกต์ใชอ้ย่างง่าย ส าหรบัความ
ต้องการเฉพาะ ในการประยุกต์ใช้   ตวัอย่างเช่น  ความต้องการบางอย่างอาจจะสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดง้า่ย โดย การใส่เงือ่นไขทีเ่หมาะสมเขา้ไป    

     ความแปรปรวนของ DEA ในการตดัสนิ  การไรร้ปูรา่งของบรกิาร 

       ต่อไป จะพูดถึง ผลที่ตามมาของข้อเทจ็จรงิ ที่ส าคญั 2 ประการ ซึ่ง บรกิาร เป็นสิง่ที่ไร้
รปูร่าง   ประการแรก การประเมนิ output ของบรกิาร จ าเป็นต้องตดัสนิการยอมรบัของคุณภาพ 
ของลูกค้า  (เป็นผลที่ตามมาของ การขาดแคลนที่เป็นไปได้ ใน การวดัที่เป็นรูปธรรมส าหรบั
ผลลพัธข์องบรกิาร)  ประการที ่สอง ผลติภาพของบรกิาร ไม่สามารถประเมนิไดถ้้าปราศจากการ
ตดัสนิเรื่องระดบัของอุปสงค์ทีแ่ทจ้รงิ (เป็นผลที่ตามมาของ การไม่สามารถเก็บสตอ็คของบรกิาร
ได)้ 

      งานวจิยัทีไ่ดแ้นะน า ความแปรปรวนของ DEA  ซึง่สามารถปรบัความต้องการทีเ่กี่ยวข้อง
ได ้ ความจรงิทีว่่า การยอมรบัคุณภาพ มบีทบาทหลกัในการวดั ผลลพัธ ์(outcome)  ของบรกิาร  
ม ีการน าเสนอโมเดลที่แตกต่างกนั 2 โมเดล  โมเดลแรกน าเสนอโดย Kamakura และเพื่อน 
(2002)   และ อีกหนึ่งโมเดล ใช้โดย Mukherjee และเพื่อน (2003)    งานเหล่านี้ แยกแยะ 
ระหว่าง สิง่ที่เรยีกว่า “ประสทิธภิาพทางคุณภาพ”  โมเดล และ  “ประสทิธภิาพการสร้างก าไร”  
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โมเดล    คุณภาพของบรกิาร ทีไ่ดร้บัการยอมรบั โดย ลูกคา้ มบีทบาท เป็น “ตวัเชื่อม”  ระหว่าง 
inputs ของบรกิาร ทีใ่ชโ้ดย ผูใ้หบ้รกิาร  และการวดัผลประกอบการทางการเงนิ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบั 
ยอดรายไดจ้ากบรกิาร   คุณภาพบรกิาร จงึ ม ีบทบาทในการไกล่เกลีย่ และท าใหเ้กดิความจ าเป็น
ในการ ท า  DEA 2ขัน้    คุณภาพบรกิารยงั ท าหน้าที ่เป็น outputใน  โมเดล “ประสทิธภิาพ
คุณภาพ”   และ เป็น input ใน โมเดล”ประสทิธภิาพการสรา้งก าไร”     ตวักลางไกล่เกลีย่ดงักล่าว 
แปรปรวน ทีเ่ขา้ไปใน DEA นัน้ ไดร้บัการขนานชื่อว่า Intermediate output (output  ระหว่าง
กลาง)    

      ความต้องการของโมเดลทีส่อง ซึง่เกดิขึน้จาก ความจ าเป็นในการตดัสนิ การยอมรบัดา้น
คุณภาพ  จะเกี่ยวขอ้งกบั การวดั การยอมรบัคุณภาพโดยตวัของมในเอง  ในทางตรงกนัขา้มกบั 
ตัวชี้ว ัดผลประกอบการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น คุณภาพการบริการ ได้รบัผลกระทบจาก การ
ประเมนิตามอตัตะวสิยั  ซึ่งจะแตกต่างจากลูกคา้ไปสู่ลูกคา้ (บางครัง้ไม่เพยีงแต่ การยอมรบัของ
ลูกค้าเท่านัน้  แต่ ยงัรวมถึง พนักงานให้บรกิาร ด้วย)      มนัชดัเจนที่ว่า การวดัดงักล่าว นัน้
ไดร้บัผลกระทบจาก ความผดิพลาดในการวดั   ตวัอยา่งเช่น มนัขึน้อยูก่บัการเลอืกของลูกคา้ หรอื 
พนักงานบรกิาร (การขาดแคลนทีอ่าจจะเกดิขึน้ ของ ความเป็นตวัแทน) หรอื จงัหวะของการวดั  
นอกจากนี้  การยอมรบัคุณภาพ  ผลที่ตามมา จงึเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ ในการวัด
คุณภาพ อยา่งไมค่ลุมเครอื  ดงันัน้ สิง่ทีต่้องการส าหรบับรกิารเฉพาะอย่าง ในการรบัรองคุณภาพ
ของมนั กค็อื การกระจาย การยอมรบัของลกูคา้แต่ละคน รอบๆ มลูค่าทีเ่ป็นกลางบางอยา่ง 

     ในอีกด้านหนึ่ง คุณลกัษณะส าคญัของบรกิาร คือ การรวมศูนย์ได้  สร้างให้เกิดความ
จ าเป็นในการใช ้DEA เป็นการประยกุตใ์ชท้างวธิกีารทีเ่พิม่เตมิ    

      โดยสรปุ  เราพบว่า DEA เป็นวธิทีีส่ามารถแก้ไขปัญหาของ inputs หรอื outputs เดีย่ว ที่
รวมไวอ้ยา่งเหมาะสม  ใหไ้ปเป็น input หรอื output โดยรวมได ้  ประการทีส่อง ความไม่มรีปูร่าง 
และ การรวมศูนยไ์ด ้ทีเ่ป็น ลกัษณะพเิศษของ บรกิาร น าเสนอ ความแปรปรวนของ DEA   ดงั
ขา้งล่างนี้ เพื่อใหม้บีทบาททีโ่ดดเด่น ในการวดั ผลติภาพการบรกิาร 

      *โมเดล 2ขัน้ ซึง่ ท าใหม้องเหน็ คุณภาพการบรกิาร เป็น output ขัน้กลาง 

      *DEA  ทีไ่มช่ดัเจน ซึง่สามารถ รวมเอาประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั การวดัคุณภาพของบรกิาร 
(ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้) 

      *โมเดลซึง่ ไกล่เกลีย่ outputs ทีไ่มต่อ้งการ 

      *โมเดลซึ่งไกล่เกลี่ย ความแปรปรวน ที่ไม่คาดคิด  (การสร้างร่วมของลูกค้าที่ถือเป็น 
input) 
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5.14 การแก้ไขปัญหา ผลิตภาพการบริการ 

จากเทคนิคการวดัที่เป็นไปได้ที่มอียู่ ท าให้ผู้บรหิารการบรกิารสามารถที่จะจดัการกับ
ประเดน็ปัญหาทางผลติภาพในบรกิารได ้ ขอ้เสนอแนะคอื 
          1.ประการแรก  ผูบ้รหิาร จะต้อง ก าหนดให้ชดัถงึเหตุผลส าหรบัการค้นหาผลติภาพ  ซึ่ง
จะบงัคบัให้ทบทวน แนวทางเชงิกลยุทธ์เบื้องหลงัการวเิคราะห์ และสามารถช่วยให้เน้น ในการ
วเิคราะห์ระดบัของ การรวมศูนย ์ที่จ าเป็นส าหรบัการแก้ปัญหาที่ต้องการ  ความพยายามนี้ต้อง
เกีย่วขอ้งกบั multifunctional team ซึง่ตอ้งดรูะบบโดยรวมทัง้หมด 
          2.จากนัน้ วิเคราะห์ ระบบการน าส่งบรกิาร ในแผน  และ กระจายให้เป็นขัน้ตอนของ
กระบวนการ และ พื้นที่ตัดสนิใจที่ส าคญั การวิเคราะห์กระบวนการนี้ จะเน้นที่ พื้นที่ปฏิบตัิที่
เฉพาะ และส าคญั   ส าหรบัการวดัผลติภาพ 

          3.ขัน้ต่อไป ก าหนดคุณลกัษณะของบรกิารใหช้ดัเจน ถงึมคีวามส าคญัเชงิกลยุทธใ์นทุกขัน้
ของกระบวนการบรกิาร และ พืน้ทีต่ดัสนิใจทีส่ าคญั นัน่หมายถงึ  ทมีบรหิารจะต้อง มคีวามชดัเจน
อย่างยิง่ยวด เกี่ยวกบั package ของการบรกิารทีอ่ยากจะน าส่ง   คน้หา (1) การก าหนดลกัษณะ
เฉพาส าหรบัoutput ของการบรกิาร (2) ค าจ ากดัความของ inputs ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้ทีต่้องการ (3) 
มาตรฐานคุณภาพของบริการ ซึ่งจะต้องมาก่อน ผลิตภาพ  เป็นประเด็นส าคัญ (4) มิติและ
ขอ้จ ากดัของ การ  trade –offs  ทีเ่ป็นไปไดร้ะหว่างลกัษณะพเิศษของกระบวนการ และ ลกัษณะ
พเิศษของ output     ในทีท่ีส่ ิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง ต้องวดั สิง่ทีเ่ป็นตวัแทน 
และวดั สิง่ทีม่าก่อน และ สิง่สนบัสนุน 

         4.คดัเลอืกและคน้หา วธิกีารของการวดัผลติภาพ ซึง่ดูมคีวามเหมาะสมกบั วตัถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ของทีม  ถ้าหากว่ามีหน่วยบรกิารจ านวนมาก  ต้องตัดสินใจใช้เทคนิคการ
เปรยีบเทยีบที่ใหม่กว่า เกณฑก์ารคดัเลอืกจะต้องครอบคลุม ความเกี่ยวข้องกบัความซบัซ้อน  
customization และระดบัของการรวมศูนย ์

           5.เตรยีมพร้อมส าหรบัการโต้แย้ง เกี่ยวกบั “คุณภาพ”  ผู้วจิยัเกี่ยวกบับรกิารสุขภาพ 
โตแ้ยง้เสมอว่า เมือ่มอือาชพี คดัคา้น การวดัผลติภาพ โดยใชฐ้านคุณภาพ  เพยีงแต่ใชค้ าว่า “เงนิ 
“มาทดแทน  ซึง่มนัจะชดัเจน  จะไมม่ตีวัแทนส าหรบัการวดั และการทบทวน  
           6.เกีย่วขอ้งกบัการน าเอามาใชป้ระโยชน์ อยู่เสมอ  ทมีงานยอมรบั การวดัผลติภาพทีถู่ก
น าเสนอมาให้ใช้ จะส าคญัต่อความสามารถของพวกเขาที่จะบรรลุผลติภาพได้  เพราะว่า ระบบ
ผลติภาพ มผีลระทบถงึความพยายามที่ใช้ไปและรางวลัที่ได้รบั   พวกเขาเป็นส่วนที่ส าคญัของ 
สญัญาทางใจ ทีค่วบคุมพฤตกิรรมพนกังานบรกิาร  
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5.15การวดัผลิตภาพของ พนักงาน องค์กร และ Soft ware ( Emily Esposito,  

2018) 

        เราสามารถวดัผลติภาพของพนกังาน ดว้ย สมการ ผลติภาพแรงงาน หรอื  Total output / 
Total input 

สมมตุวิ่า บรษิทั ม ีรายไดจ้าก สนิคา้หรอื การบรกิาร (Output)  8ลา้น บาทโดยใช ้จ านวน 
1500 ชัว่โมงแรงงาน (Input) 
ถ้าจะค านวณ ผลติภาพแรงงาน ของแรงงาน ก็น าเอา 8 ล้านบาท หารด้วย 1500 นัน่คอื 5333 
บาท  นัน่หมายถงึ บรษิทัสามารถสรา้งรายได ้ 5333 บาท ต่อ หนึ่งชัว่โมงท างาน  
ถา้หากว่า มพีนกังาน 30 คน ในหนึ่งสปัดาห ์สามารถสรา้งรายได ้8 ลา้นบาท 
แสดงว่า ผลติภาพแรงงานต่อคนต่อสปัดาห ์เท่ากบั 8ลา้นบาท หารดว้ย 30  เท่ากบั 266666 บาท
ต่อสปัดาห ์ 
 

ในการวดัผลติภาพแรงงานนัน้ outputs จะเปลีย่นแปลงไป ตามประเภทของอุตสาหกรรม 
ตวัอยา่งเช่น 

1.การขาย  ในการวดัผลติภาพของการขาย  จะต้องวดั ความหลากหลายของ outputs 
เพิม่เตมิ   คล้ายกบั จ านวนของ ลูกค้าใหม่ทีเ่ปิดเพิม่ได ้จ านวน ออเดอร ์ หรอืยอดขายทีเ่ป็นตวั
เงนิ 

2.การบรกิาร ธุรกจิการบรกิาร เป็นอุตสาหกรรมที่ยากวดัผลติภาพยากที่สุด เพราะว่า ม ี
outputs ทีไ่มม่รีปูรา่งมาเกีย่วขอ้ง  อาจจะวดัจ านวนของงานทีท่ าขึน้ได ้หรอืจ านวนของลูกคา้ทีไ่ด้
ใหบ้รกิาร 

3.การผลติ  ถ้าเป็นการผลติสนิค้า ต้องใช้output ต่อชัว่โมงการท างานของพนักงาน ใน
การผลติสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง หมายความว่า จะตอ้งค านวณ ตน้ทุนของสนิคา้ต่อหน่วยดว้ย 

 5.16การวดัประสิทธิภาพ 
ในขณะที ่ผลติภาพ วดัปรมิาณ  ประสทิธภิาพจะวดัคุณภาพ   เราสามารถค านวณจ านวน

ของผลติภาพต่อพนักงาน ได้สูงมาก แต่ จ านวน นัน้ ไม่ได้ให้ภาพทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัคุณภาพของ
งาน ในทางทฤษฎ ี พนกังานดเูหมอืนจะมผีลติภาพทีส่งู  แต่ในความเป็นจรงิ กลบัผลติ outputs ที่
มปัีญหา) 

ในการเปรยีบเทยีบ จ านวนของผลติภาพ ต่อ เป้าหมาย  เราสามารถเปรยีบเทยีบ ผลติ
ภาพในปัจจุบนั กบัปรมิาณมาตรฐานของความพยายามทีต่้องการส าหรบั output เดยีวกนั  โดย
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การหารชัว่โมงท างานมาตรฐาน ด้วย จ านวนที่แท้จรงิของเวลาที่ใช้ในการท างาน และคูณด้วย 
รอ้ย   ยิง่ใกลค้่า 100 เท่าไร นัน่คอื ยิง่พนักงานมปีระสทิธภิาพมาก  ตวัอย่างเช่น สมมุติว่าเวลา
ท างานมาตรฐาน ส าหรบัโครงการหนึ่ง เป็น 80 และเวลาท างานจรงิ เป็น 82  นัน่คอืเอา 80 หาร
ดว้ย 92 แลว้คณู ดว้ยรอ้ย  นัน่คอื ประสทิธภิาพ 87% 

      ในการเปรยีบเทยีบผลติภาพ กบัประสทิธภิาพ จะมอีตัราส่วนทีต่่างกนัดงันี้ 

อตัราเวลาทีส่ญูเสยี   คอื เวลาทีห่ยดุท างาน(ผลติ) หารดว้ย จ านวนเวลาท างานรวม  คณู 100 

อตัราการท ากิจกรรม  คอื จ านวนชัว่โมงที่ต้องการเพื่อผลติoutput ที่แท้จรงิ หารด้วยจ านวน
ชัว่โมงจรงิ  คณู 100 

สมรรถนะของแรงงาน   คือ  เวลาจริงในการท างาน หารด้วย ชัว่โมงแรงงานตาม
งบประมาณรวม คณู 100 

 

      5.17 การค านวณ ผลิตภาพในองคก์ร 

    ในองค์กร  การวดัผลติภาพ เพื่อวดัว่า ทรพัยากรที่ก าหนด ได้มกีารบรหิารจดัการเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค ์ตรงเวลา   สิง่นี้สามารถอธบิายไดว้่า ดชันีทีใ่ชว้ดั output (สนิคา้หรอืบรกิาร) 
จะสมัพนัธ์กบั input (แรงงาน  วตัถุดิบ พลงังาน)  ถ้าองค์กรต้องการที่จะปรบัปรุงผลติภาพ  
จะตอ้งท าการเพิม่ output  หรอืลด input  

  ต่อไปคอื สามวธิกีารในการอธบิายผลติภาพ ในองคก์ร 

       1.Partial factor productivity  (ผลติภาพปัจจยับางส่วน) 

สูตรนี้ มาจาก อตัราส่วนของ total output  ต่อ หนึ่ง input   ผูจ้ดัการมกัจะใชส้มการนี้ 
บ่อย เพราะ ขอ้มลูหากไดง้า่ยและประเมนิไดง้า่ย  นอกจากนี้ สมการผลติภาพปัจจยับางส่วนนี้ ยงั
งา่ยทีจ่ะใหส้มัพนัธก์บั กระบวนการเฉพาะ เพราะว่า มนัเกีย่วขอ้งกบั input เดยีวเท่านัน้  
      ในการค านวณ  ผลติภาพปัจจยับางส่วนน้ี สมมุตวิ่า บรษิทั ม ีoutput มลูค่า 150000 บาท 
และ มลูค่าของ input ทุกอย่าง ต่อสปัดาห ์(แรงงาน วตัถุดบิ และต้นทุนอื่นๆ)  คอื 80000 บาท  
เมือ่หาร 150000 ดว้ย 80000  จะได ้ผลติภาพปัจจยับางส่วน เท่ากบั 1.8 

2.Multifactor productivity (ผลติภาพพหุปัจจยั) 

ในขณะที ่ผลติภาพปัจจยับางส่วน เป็นสูตรที่ใชเ้พยีง input เดีย่ว  แต่สูตรผลติภาพพหุ
ปัจจยั เป็นอตัราส่วนของ total outputs กบั หนึ่ง subset ของ inputs  ตวัอย่างเช่น สมการนี้
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สามารถวดั อตัราส่วนของoutput ต่อ แรงงาน วตัถุดบิ และทุน  วธิกีารนี้ จะเป็นการวดัที ่ชดัเจน
ขึน้ มากกว่า ผลติภาพปัจจยับางส่วน  แต่ยากกว่าในการค านวณ  
      ตัวอย่าง   ลูกค้าคนหนึ่ง บริหาร การปฏิบัติการขนของข้ามท่าเรือ (Cross-docking 
operation)  ส าหรบัผูค้า้ปลกีรายใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ แห่งหนึ่ง   การขนของขา้มท่าเรอืนัน้ กค็อื  
เราเอา ระวางเรอืจากต่างประเทศทีเ่ป็นคอนเทนเนอร ์ทีน่ าเขา้เขา้มา ขนลงจากเรอื  แลว้บรรทุก
ขึน้ รถบรรทุกเพื่อน าไปส่ง  ในกรณีนี้ จะเป็นมาตรฐาน การผลติ ส าหรบัพนักงานในการจดัการ 
ระวางเรือ ในหน่วยของ จ านวน หีบห่อต่อชัว่โมง   จากเวลาระยะยาว  นี่คือมาตรฐานที่
สมเหตุสมผล  อย่างไรก็ตาม ในการบรหิารการปฏบิตักิารในแต่ละวนันัน้ส าหรบัพนักงานนัน้ มนั
ไมไ่ดผ้ล    
     ในแต่ละคอนเทนเนอร ์จะม ีประมาณ 40 หบี ถงึ 20000 หบี ขึน้อยู่กบัชนิดของผลติภณัฑ ์
ในคอนเทนเนอร ์และมชีนิดสนิค้าทีห่ลากหลาย เป็น 100 ชนิด  การผสมผสานของระวาง นัน้ ม ี
ผลกระทบอย่างมมกต่อเวลาที่ใช้ในการด าเนินการท างาน  จากการผสมผสานของคอนเทนเนอร ์ 
จ านวนหบีต่อชัว่โมง จะแตกต่างกนั จาก 20 จนถงึ มากกว่า 40 หบีต่อชัว่โมงท างาน  ลูกค้า ไม่
สามารถจะเรยีกร้องให้มคีวามสม ่าเสมอ ไม่ว่า เป็นผลิตภาพ หรอื การคาดคะเนของแรงงาน  
เพราะว่า ไมส่ามารถทีจ่ะใช ้ปัจจยัอื่น อธบิายถงึขอ้มลูในการวเิคราะหม์าตรฐานแรงงานใหแ้ม่นย า
ขึน้  ถ้าใชก้ารผสมผสาน จ านวนชนิดสนิคา้  ความหลากหลาย น ้าหนักต่อหบี และ ขนาด เขา้ไป
ในการค านวณ เราจงึจะสามารถพฒันา มาตรฐานแรงงานพหุปัจจยั ซึง่สามารถทีจ่ะคาดคะเนอย่าง
แมน่ าย าและสม ่าเสมอ ต่อประมาณแรงงานทีจ่ะเป็นต่อแต่ละคอนเทนเนอร ์ 
      ในกรณตีวัอยา่งขา้งตน้  

Hours= A*(#Cases) + B*(Splits) +C*(SKUs)  +C*(Cube) + E*(Weight) +F   ค่า
สมัประสทิธิ ์A-F  เป็น ปัจจยัน ้าหนักในการค านวณ คูณ กบั input ที่ใหผ้ลลพัธ์สุดท้าย  ค่า
สมัประสทิธิ ์น้ี สามารถใชใ้นการค านวณ โดยใช ้เวลา ใน motion studies (industrial engineering 
model) หรอืทัง้ เมื่อเราต้องการกลุ่มขอ้มลูทีใ่หญ่เพยีงพอ  หรอื linear regression   เทคโนโลยี
ทนัสมยั และ big data สามารถท าให้ การปฏบิตักิารที่เลก็ๆ มขีดีความสามารถในการค านวณ 
มาตรฐานผลติภาพพหุปัจจยัทีม่ปีระสทิธภิาพทางตน้ทุน  

Total factor productivity  

ลกูคา้รายหน่ึง เป็นผูผ้ลติอาหารรายใหญ่ ซึง่ผลติ ผกับรรจุส าเรจ็รปู  มพีนักงานประมาณ 
200 คนต่อกะ  ท างานเครื่องจกัร 16 เครื่อง  และมชีนิดผลิตภณัฑ์ เป็น 1000 ชนิด  วิธีว ัด
มาตรฐานกค็อื ดู จ านวนปอนดต่์อชัว่โมงทีผ่ลติได ้เพื่อ วดัประสทิธภิาพของพนักงาน  อย่างไรก็
ตาม นี่ท าใหเ้ขา้ใจผดิได้ เพราะมนัขึน้อยู่กบัว่า เป็นผลติภณัฑอ์ะไร  มคีวามแปรปรวนอย่างมาก
ระหว่างแต่ละผลติภณัฑ ์
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     ในการทีจ่ะเพิม่จ านวนของปัจจยั เพื่อการวดั เพื่อความเขา้ใจผลติภาพโดยมวลรวม พรอ้ม
กบัมุง่สู่การเพิม่ผลติภาพนัน้ มปัีจจยัส าคญัคอื 

Machine uptime:   วดัรอ้ยละของเวลาท างานของแต่ละกะ 
Missing time:  ความแปรปรวนระว่างเวลาของพนักงาน เวลาตามนาฬิกาและเวลาใน 

สายการผลติ 

Labor standard versus lbs/hr :  พฒันา multivariate production standardsตาม สไตล์
ของบรรจุภณัฑ ์และประเภทของผลติภณัฑ ์ คะแนนสุดท้ายคอื รอ้ยละของ มาตรฐาน ในขณะที ่
100% หมายถงึ การปฏบิตังิาน ในระดบัผลติภาพทีค่าดคะเน 

Product yield/loss:  ปัจจยัดา้นคุณภาพ ซึง่เปรยีบเทยีบ น ้าหนักของ output ต่อน ้าหนัก
ของ input 

Input product quality factor:  ความแปรปรวนของคุณภาพสนิคา้ สรา้งความแปรปรวน
ของผลติภาพ 

Production run factor:  เวลาในการเปลีย่นชนิดสนิคา้ในไลน์   

Total Productivity Factor = 0.30 x Machine Uptime + 0.10 x Missing Time + 0.30 x Labor 
Standard + 0.10 x Product Yield + 0.10 x Input Quality Factor +  0.10 x Production Run 
Factor 

6. ดชันีวดัประสิทธิภาพการผลิต 

      6.1ตวัช้ีวดัการขยายตวัของผลิตภาพรวม (TFPG หรือ  Total Factor  Productivity 

Growth) (กระทรวงพาณชิย ์ 2559) 

แสดงอตัราการขยายตวัของผลติภาพรวมเทยีบกบัปีก่อน   เป็นรอ้ยละ  การวเิคราะหก์าร
ขยายตวัของผลติภาพรวม หรอื TFPG จะใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบการเตบิโตของการผลติ 
หรอืทีเ่รยีกว่า บญัชกีารเจรญิเตบิโต (Growth Accounting)  ซึง่แสดงองคป์ระกอบมลูค่าเพิม่ของ
อุตสาหกรรมว่า เกดิจากการเพิม่ปัจจยัการผลติหลกัคอื ทุน (Capital)  แรงงาน (Labor)  และ
ปัจจยัเชงิคุณภาพ (TFPG)  ซึง่แสดงประสทิธภิาพการผลติมากน้อยอย่างไร โดยขอ้มลูจากบญัชี
การเจรญิเตบิโต จะแสดงขอ้มลูทีส่ าคญั 4 ส่วนคอื 
(1) ร้อยละ ของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม  หากเป็นบวก หรือมีค่าสูงขึ้น แสดงว่า 
กจิการ/อุตสาหกรรมสรา้งมลูค่าเพิม่ไดม้ากขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
(2) รอ้ยละ ของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิม่ทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของทุน (ในที่นี้คอื
สนิทรพัยถ์าวรสุทธ)ิ 
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(3) รอ้ยละของ การเปลีย่นแปลงของมลูค่าเพิม่  ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของแรงงาน 
(4) ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเชิง
คุณภาพ (TFPG)  หาก TFPG เป็นบวก หรอืเพิม่ขึ้น แสดงว่า กิจการ /อุตสาหกรรม มี
ประสทิธภิาพ(ผลติภาพ)สงูขึน้ 
      การวดัมลูค่าการผลติในการวเิคราะหท์ าการวดัจากมลูค่าเพิม่ ของกจิการค านวณไดจ้าก 
มลูค่าเพิม่  =มูลค่าการจ าหน่ายรวม – ค่าวตัถุดบิในประเทศ – ค่าวตัถุดบิต่างประเทศ –ค่าเชื่อ
เพลงิและพลงังาน – ค่าจา้งเหมาจา่ย 

6.2แนวคิดใหม่ของ การวัด ผลิตภาพของ การบริการ (Measuring service 

productivity) 
ในการผลติทางอุตสาหกรรมแบบดัง้เดมิ   การวดัผลติภาพนัน้ จะมสีมมุตฐิานที ่คุณภาพ

นัน้คงที ่ ดงันัน้ การวดั output จงึมกัเป็นการเปรยีบเทยีบกบั การวดั  input    ถ้า ทรพัยากร หรอื
โครงสรา้งทรพัยากร มกีารเปลี่ยนแปลงในการผลติในอตัราที่สูงขึ้นผลติภาพก็จะเพิม่ขึ้น    แต่
แนวคิดวิธีการวัดนี้   ส าหรับการบริการนั ้น เป็นเพียงการวัดผลิตภาพบางส่วน (partial 
productivity measures)    ดงันัน้ จาก โมเดลผลติภาพการบรกิารนัน้   การวดัผลติภาพ จะ
รวมถงึการวดัทีว่่า  ปัจจยัจ านวนหนึ่งทีใ่ส่เขา้ไปในการผลติ ในรปูของทรพัยากร หรอืโครงสรา้ง
ทรพัยากร  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบรกิารที่ยอมรบัได้อย่างไร   และส่งผลกระทบผ่าน 
สมรรถนะการสรา้งรายไดข้ององคก์รอยา่งไร    นอกจากนี้ ยงัต้องพจิารณาถงึเรื่องทีว่่า สมรรถนะ 
ไดร้บัการใชป้ระโยชน์ดมีากน้อยอยา่งไร 

6.3การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลิตภาพของการบริการ  
บางครัง้การวัดผลิตภาพเพียงบางส่วน  อาจจะเป็นประโยชน์  แต่มีเพียงการวัด

ประสทิธภิาพโดยรวมหรอืในระดบัโลกเท่านัน้ จงึจะใหข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิว่า ผูใ้หบ้รกิาร ไดป้ฏบิตักิาร
ดอียา่งไร  ในตารางที ่1  แสดง สามแบบของการวดัผลติภาพ 

ตาราง 2.6 ตารางสามแบบของการวดัผลติภาพ 
 การวดัเชงิกายภาพ

(physical 
measurement) 

การวดัเชงิการเงนิ
(financial 
measurement) 

การวดัแบบผสมกนั 
(combined 
measurement) 

ผลิตภ าพบา งส่ ว น 
(partial productivity= 
output/one input) 

จ านวนลูกค้าที่ได้ร ับ
บรกิาร / เวลาท างาน
ของพนกังาน 

ร า ย ไ ด้   /  ต้ น ทุ น
แรงงาน 
 

ร า ย ไ ด้  /  จ า น ว น
พนกังาน 

ผลิต ภ าพ โ ดย ร ว ม 
(total productivity) 

จ านวนลูกค้าที่ได้ร ับ
บรกิาร/ ทรพัยากรรวม 

รายได้  / ต้นท านของ
ทรพัยากร 

จ านวนลูกค้าที่ได้ร ับ
บริการ /ต้นทุนของ
ทรพัยากร 
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ทีม่า  Ojasalo (1999) 
          1.การวดัเชงิกายภาพ (physical measurement)    เป็นวถิแีบบดัง้เดมิของการวดัผลติ
ภาพ  ในบรกิารก็เช่นเดยีวกนั เป็นการวดัแบบทัว่ไปในการวดัผลติภาพการผลติ ในเชงิปฏบิตั ิ 
เนื่องจากไม่มโีมเดลการค านวณวดัที่ดพีอ  บรษิัทที่ให้บรกิารจงึมกัน าเอาโมเดลนี้ซึ่งมกัจะใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลติมาใช ้
      
           2.การวดัเชงิการเงนิ (financial  measurement)    ในการวดัปัญหาทีส่ าคญั นัน้จะใชก้าร
วดัเชงิกายภาพร่วมกบั การวดัเชงิการเงนิ  ตวัอย่างเช่น  ในภตัตาคาร  รายได้ต่อพนักงาน หรอื 
จ านวนทีน่ัง่ นัน้  จะใชใ้นการค านวณ ผลติภาพบางส่วนของบุคลากร หรอืจ านวนรา้นหรอื ในทาง
ตรงกนัขา้มกนั อตัราส่วนระหว่างจ านวนของลูกค้าที่ได้รบัการให้บรกิารต่อระยะเวลาหนึ่ง  และ
ตน้ทุนการจดัการ  ภตัตาคารควรจะใช ้การวดั ผลติภาพโดยรวม (total productivity)   ดงันัน้ การ
ใช ้การวดัเชงิกายภาพ จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจผลติ เพราะไม่มปัีจจยัของต้นทุนหรอืรายไดเ้ขา้มา
มผีลกระทบ   
      เพยีงการใช้วธิเีชงิกายภาพ เท่านัน้ สรา้งความเขา้ใจผดิได้ เพราะ ไม่น าเอาต้นทุนหรอื
รายได้เข้ามาพจิารณา  การวดัเชงิกายภาพ  ปฏเิสธ ความแตกต่างของคุณภาพเนื่องจาก การ
เกิดขึ้นพร้อมกนัของบรกิาร และ อิทธพิลของการเขา้ร่วมของลูกค้า ในกระบวนการการบรกิาร  
ดงันัน้ ผลกระทบทางคุณภาพ และ ผลกระทบ ทางรายไดท้ี่เกดิขึน้ จะไม่ถูกน าเขา้มาค านวณวดั   
จงึเป็นการยากดว้ยที ่จะมขีอ้มลูทีล่ะเอยีดเพยีงพอ เกี่ยวกบั ปรมิาณของ ทรพัยากรทีใ่ส่เขา้ไป ที่
ใชใ้นการผลติบรกิาร 
          3.การวดั แบบผสมกนั (Combined measurement) การใชว้ธินีี้ อาจจะสรา้งความเขา้ใจ
ผดิได ้เพราะว่า อาจจะมกีารละเวน้ การตดัสนิใจเรื่องต้นทุน หรอื ไม่รวมเอาผลกระทบทางรายได้
เขา้ไว ้  กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ การวดัดงักล่าว ม ีขอ้เสยีเดยีวกนักบั การวดัเชงิกายภาพอยา่งเดยีว  
       ปัญหาในการใชว้ธิแีบบผสมกนั ไดร้บัการอธบิายในการศกึษาผลติภาพของธุรกจิโรงแรม 
(Brown and Dev  , 2000)  การวดั output นัน้   จะใช ้ output มลูค่าเพิม่ของโรงแรม  ส่วน การ
วดั input นัน้ กจ็ะเป็นปรมิาณของ แรงงาน  ส่วนทีเ่ป็นเจา้ของ การจดัการ และ ตวัแปรอื่นๆ บาง
ตวั ผลลพัธ์นัน้ น่าสนใจ  มนัได้แสดใหเ้หน็ ว่า จากตวัเลขที่เป็นค่าเฉลี่ย   จ านวนของพนักงาน 
และหอ้ง มกัจะส่งผลกระทบต่อ output มลูค่าเพิม่  และในกลุ่มโรงแรมใหญ่ๆ  output มลูค่าเพิม่  
จะสงูกว่า โรงแรมที ่มเีจา้ของเป็น hotel chainทีม่ ีbrand ดงั 
      นอกจากนี้ ยงัม ี การวดัแบบผสมกบั แบบอื่นอกี  นัน่คอื วธิกีารวดัทีใ่กลเ้คยีงกบั การวดั
เชิงการเงินที่บริสุทธิ ์  ซึ่งคือการค านวณ  “ผลิตภาพมูลค่ากระบวนการ (process value 
productivity)”  ซึง่ คอื มลูค่าตลาด ของสิง่ทีไ่ดร้บัการผลติ  ลบดว้ย ต้นทุนของทรพัยากรทีซ่ือ้มา  
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หารดว้ย จ านวนชัว่โมงของพนักงาน ต่อช่วงเวลาหนึ่ง ทีใ่ชใ้นกระบวนการบรกิาร (Edvardson et 
al., 1991) 
      การวดัเชงิการเงนิที ่บรสิุทธิ ์น้ี ไม่ค่อยจะไดใ้ชท้ัว่ไป ส าหรบัการวดั ผลติภาพการบรกิาร  
เพราะมนัยากทีจ่ะวดั มลูค่าของ output ของ กระบวนการบรกิาร 
     อย่างไรก็ตาม  การวัดเชิงการเงนิ ดูเหมอืนจ าเป็นจะเป็นวิธีเดียว ที่จะบริหารความ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพที่เกิดจาก ลกัษณะเวลาเดียวกันของการบรกิาร  และผลกระทบต่อ 
คุณภาพที่รบัได้ โดยการที่ลูกค้าได้เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการบรกิาร   ในความเป็นจรงิถ้า
ผลิตภาพบริการ อธิบายในกลไกของ ทัง้ ประสิทธิภาพภายใน และ การใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพของทรพัยากรในการผลติ  และ  ของประสทิธภิาพภายนอก  ซึ่งได้แก่คุณภาพที่
ลกูคา้ยอมรบัได ้   การวดัเชงิการเงนิ อาจจะเป็นเพยีงวธิกีารทีด่เีพยีงพอทีจ่ะน ามาใช้ 
       ถงึแมว้่าจะมปัีญหาดงักล่าว การวดัเชงิการเงนิ จะเป็นการเขา้ถงึที่ถูกต้องทางทฤษฎ ีและ 
มคีวามน่าเชื่อในเชงิปฏบิตั ิส าหรบัวธิกีารวดัผลติภาพการบรกิาร     ในทางหลกัการแลว้การวดัที่
ถูกต้องส าหรบัผลติภาพการบรกิาร ในฐานะ กลไกของผลกระทบต้นทุนของประสทิธภิาพภายใน  
ผลกระทบรายไดข้องประสทิธภิาพภายนอก  และ  ผลกระทบต้นทุนและรายได ้ของประสทิธภิาพ
ของสมรรถนะ 

จงึสรปุเป็นดงันี้ 
ผลติภาพการบรกิาร เท่ากบั 
รายไดจ้ากการบรกิารทีม่อบให ้ หารดว้ย  ตน้ทุนของการผลติบรกิารนัน้   (1) 

    สิง่ทีเ่ป็นการวดัผลติภาพระดบัโลก ของการปฏบิตักิารของ ผูใ้หบ้รกิาร 
ผลติภาพการบรกิาร เท่ากบั 
รายไดร้วม  หารดว้ย ตน้ทุนรวม                                (2) 

 
ถา้โครงสรา้งทรพัยากร เปลีย่นไป  การเปลีย่นของระดบัต้นทุน และ   กจ็ะท าให ้คุณภาพ

ทีย่อมรบัไดเ้ปลีย่นแปลงไป  รวมทัง้ ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องผูใ้หบ้รกิาร กเ็ปลีย่นไป
ด้วย   จากเหตุดงักล่าว ประสทิธภิาพของกระบวนการผลิต ที่สามารถวดัได้ ก็จะเป็นอตัราส่วน
ของ รายไดก้บัตน้ทุน 
      นี่คอื การวดัทีแ่ทจ้รงิของ ผลติภาพของการบรกิาร 
 
     การวดั ผลติภาพทีเ่น้นบรกิาร  สามารถแบ่งออกมาไดจ้ากสองสมการขา้งตน้  
      รายได้ อาจจะไม่เป็นการวดัที่ดสี าหรบั output  เพราะ ราคาอาจจะไม่ได้หมายถึง 
คุณภาพการบรกิารทีด่กีไ็ด ้ โดยเฉพาะ ในภาครฐั หรอืธุรกจิบางอยา่งทีเ่ป็นแบบผกูขาด 
 



76 

 

 
 

    

           6.4 งบการเงิน และการวิเคราะหง์บการเงิน (เฉลมิขวญั ครธุบุญยงค ์  2556) 

      สาระส าคญั ของ การวเิคราะหง์บการเงนิ หมายถงึ กระบวนการเพื่อการคน้หาขอ้เทจ็จรงิ 
เกี่ยวกับฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของธุรกิจ จากงบการเงนิและของธุรกิจนัน้  
พรอ้มทัง้น าขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวมาประกอบการตดัสนิใจ  วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหง์บการเงนิ 
เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ และการน า
ข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ บุคคลที่ใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน ได้แก่เจ้าหน้า  ผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้บริหาร หน่วยงาน
ภาครฐับาล และนกัวชิาการ  เทคนิคการวเิคราะหง์บการเงนิทีน่ิยม  ไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์ตัราส่วน 
การวเิคราะหย์อ่ส่วนตามแนวดิง่การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  

      การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) (ส านักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ  2553) 

        เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 2 รายการโดยน าขอ้มูล มาหารกนัแลว้ท าให้เกดิ
ความหมายทางการเงนิขึน้  ผลลพัธท์ีไ่ด ้เรยีกว่า อตัราส่วนทางการเงนิ 

      ในการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนินี้ จะน าขอ้มลูหารกนั โดยอาจเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงบ
การเงนิเดียวกนั หรอืต่างงบกนั ก็ได้ เช่น รายการหนึ่งอาจมาจากงบก าไรขาดทุน ในขณะที่อีก
รายการหน่ึงอาจใชข้อ้มลูจากงบดุล เช่น อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ซึง่ใชห้าความสมัพนัธ์
ระหว่างผลก าไรที่ได้มาจากงบก าไรขาดทุน โดยน ามาเปรยีบเทียงกับสินทรพัย์รวม ซึ่งเป็น
รายการในงบดุลเป็นตน้ 

      การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิจะช่วยให้ผู้อ่านงบการเงนิสามารถวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของกิจการได้ด ี ทัง้นี้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ ยงัช่วยสะท้อนถึง จุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness)  ของฐานะทางการเงนิ และผลการดเนินงานของธุรกจิทัง้ใน
อดตี ปัจจบุนั และ ทีค่าดหมายว่าจะเป็นไปในอนาคตไดด้กีว่า   

      ผู้ใช้งบการเงนิอาจต้องวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆ แล้วดูความสมเหตุสมผลว่ามคีวาม
เป็นไปได้เพยีงใด เพื่อประกอบการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  พรอ้มทัง้น าอตัราส่วนทางการเงนิที่
ค านวณได้ ไปเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกนั หรอือาจเปรยีบกบั
ธุรกิจของคู่แข่งก็ได้  ในขณะเดยีวกนั ก็ควรมกีารเปรยีบเทยีบอตัราส่วนของกิจการเดยีวกนัใน
อดตีดว้ย เพื่อศกึษาแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 



77 

 

 
 

      การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ อาจจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหอ์อกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

          1.อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

          2.อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงนิ  (Liquidity Ratios) 

          3.อตัราส่วนวดัสภาพหนี้สนิ (Leverage Ratios) 

อตัราส่วนทางการเงนินัน้ แบ่งออกได ้ดงัต่อไปนี้ (เฉลมิขวญั) 

          1.อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)  คือ สนิทรพัย์หมุนเวียน / หนี้สิน
หมนุเวยีน 
           2.อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเรว็ (Quick Ratio )  คอื (สนิทรพัยห์มุนเวยีน – สนิคา้คงเหลอื- 
ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า) / หนี้สนิหมนุเวยีน 
           3.อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Receivable  Turnover Ratio)  คอื  ขายเชื่อสุทธ ิ/ 
ลกูหนี้เฉลีย่ 
           4.ระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเกบ็หนี้ (Average Collection Period Ratio)  คอื 360 / อตัรา
การหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
           5.อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้ (Inventory Turnover)  คอื ต้นทุนสนิคา้ขาย / สนิค้า
คงเหลอืเฉลีย่ 
           6.ระยะเวลาถวัเฉลีย่ของสนิคา้ (Receivable Turnover Ratio)  คอื 360 / อตัราการ
หมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ 
           7.อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to New Work) คอื  หนี้สนิรวม / ส่วนของ
เจา้ของ 
           8.อตัราส่วนหนี้สนิระยะยาวต่อเงนิลงทุนระยะยาว (Long term Debt to Total 
Capitalization)  คอื หนี้สนิระยะยาว / เงนิลงทุนระยยาว 
           9.อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัย ์ (Debt to Assets)  คอื หนี้สนิทัง้หมด / สนิทรพัยท์ัง้หมด 
          10.อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้  (Gross Profit Margin to Sale)  คอื ก าไรขัน้ตน้ / ยอดขาย 

       11.อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin on Sale)  คอื ก าไรสุทธ ิ/ ยอดขาย 

            12.อตัราผลตอบแทนต่อผูค้อืหุน้ (Return on Equity –ROE)  คอื (ก าไรสุทธ ิ– เงนิปัน
ผลหุน้บุรมิสทิธิ)์ / ส่วนของหุน้สามญั 
            13.อตัราผลตอบแทนต่อทรพัยส์นิ  (Return on Asset-ROA)  คอื ก าไรสุทธ ิ/ สนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตน 
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            14.อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turn Over Ratio)  คอื ยอดขาย / สนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตน 
            15.อตัราความคุม้ครองดอกเบีย้ (Time Interest Earn)  คอื ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ และ
ภาษ ี/ดอกเบีย้จา่ย 

 
 ตาราง 2.7 ค าอธิบายตวัช้ีวดัด้านการเงินและการค านวณ 

ตวัช้ีวดั การค านวณ 

 สดัส่วนด้านโครงสร้างการผลิต 
1. สดัส่วนทุนต่อแรงงาน 
(เท่า) 

 

= (มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธ)ิ/(แรงงานในโรงงาน) 

 เป็นสดัส่วนทีส่ะทอ้นระดบัความเขม้ขน้ในการใชทุ้น หรอื 
capital intensity ไดใ้นระดบัหนึ่ง (ดเูฉพาะในสายการผลติ จงึใช้
แรงงานทีอ่ยูใ่นโรงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ ไมร่วมในส านกังาน) 

2. สดัส่วน R&D ต่อ
ยอดขาย (%) 

= (ค่าใชจ้า่ยการวจิยัและพฒันา)/(มลูค่าจ าหน่ายรวม) 

3. สดัส่วนเครือ่งจกัรอายุ
ไมเ่กนิ 6 ปี (%) 

 เป็นสดัส่วนของเครือ่งจกัรทีม่อีายไุมเ่กนิ 6 ปีเทยีบกบั
เครือ่งจกัรทัง้หมด 

4. สดัส่วนแรงงานไรฝี้มอื
ต่อแรงงานรวม (%) 

 เป็นสดัส่วนทีส่ะทอ้นโครงสรา้งประเภทแรงงานทีใ่ช้ 

5. สดัส่วนโรงงานทีม่กีาร
อบรมฝีมอืแรงงาน (%) 

 จ านวนโรงงานทีม่กีารฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน หารดว้ยจ านวน
โรงงานรวมในกลุ่มทีศ่กึษา 

 สดัส่วนด้านภาวการณ์ผลิตและการจ าหน่าย 
1. อตัราการใชก้ าลงัการ
ผลติ (%) 

= (มลูค่าการผลติ)/(มลูค่าก าลงัการผลติ) 

 ใชเ้ป็นดชันีชีว้ดัสถานการณ์ดา้นการผลติทีส่ าคญั 
2. สดัส่วนการส่งออก (%)  เพื่อศกึษาโครงสรา้งการตลาด และพจิารณาระดบั export 

orientation 
3. สดัส่วนสนิคา้ส าเรจ็รปู
คงคลงัต่อการจ าหน่าย 
(%) 

 เพื่อวเิคราะหภ์าวะลน้เกนิของอุปทาน 
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 สดัส่วนด้านโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
1. สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิ
ในประเทศ (%) 

= มลูค่าวตัถุดบิในประเทศ/ผลรวมของมลูค่าวตัถุดบิในประเทศและ
ต่างประเทศ 

สดัส่วนต่อต้นทุนรวม

ทัง้หมด 

 

2. ตน้ทุนการผลติ (%) = (ผลรวมตน้ทุนการผลติ)/(ตน้ทุนการผลติ+ค่าใชจ้า่ยการขายและ
บรกิาร+ค่าตอบแทนแรงงานรวม) 

3. ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร (%) 

= (ผลรวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร)/(ตน้ทุนการผลติ+
ค่าใชจ้่ายการขายและบรกิาร+ค่าตอบแทนแรงงานรวม) 

4. ตน้ทุนแรงงานรวม (%) = (ผลรวมค่าตอบแทนแรงงานรวม)/(ตน้ทุนการผลติ+ค่าใชจ้่ายการ
ขายและบรกิาร+ค่าตอบแทนแรงงานรวม) 

สดัส่วนต่อต้นทุนการ

ผลิต 

 

5. ตน้ทุนวตัถุดบิ (%) = (ตน้ทุนวตัถุดบิในประเทศ+ตน้ทุนวตัถุดบิต่างประเทศ)/ตน้ทุน
การผลติรวม) 

6. ตน้ทุนค่าพลงังาน (%) = (ตน้ทุนค่าพลงังาน)/ตน้ทุนการผลติรวม) 

7. ตน้ทุนค่าจา้งเหมาจา่ย 
(%) 

= (ตน้ทุนค่าจา้งเหมาจา่ย)/ตน้ทุนการผลติรวม) 

8. ตน้ทุนค่าเสื่อม (%) = (ตน้ทุนค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครือ่งจกัร)/ตน้ทุนการผลติรวม) 

สดัส่วนต่อค่าใช้จ่ายการ

ขายและบริการ 

 

9. ค่าใชจ้่ายตลาด (%) = (ค่าใชจ้า่ยทางการตลาด)/ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิารรวม) 

10. ค่าใชจ้า่ยส านกังาน 
(%) 

= (ค่าใชจ้า่ยส านกังาน)/ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิารรวม) 
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11. ค่าใชจ้า่ยการขนส่ง 
(%) 

= (ค่าใชจ้า่ยในการขนส่งสนิคา้)/ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิารรวม) 

 อตัราส่วนทางการเงิน 
1. Current Ratio หรอื 
อตัราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีน 

= (สนิทรพัยห์มนุเวยีน)/(หนี้สนิหมุนเวยีน) 

 

2. Quick Ratio หรอื 
อตัราส่วนสนิทรพัย์
คล่องตวั 

= (สนิทรพัยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื)/(หนี้สนิหมนุเวยีน) 

 ใชว้ดัความสามารถในการช าระหนี้เช่นเดยีวกบัcurrent ratio แต่
ตดัรายการ inventories ซึง่ถอืเป็นส่วนทีเ่ปลีย่นเป็นเงนิสดไดย้าก
กว่าสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นออกไป เมือ่เทยีบ current ratio และ 
quick ratio หากพบว่าต่างมาก แสดงว่าสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีม่อียู่
ยงัมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ เนื่องจากสนิทรพัย์
หมนุเวยีนส่วนใหญ่เป็น stock เหลอืคา้ง ซึง่ควรวเิคราะห์
ความสามารถในการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของโรงงานดว้ย 

3. Debt Ratio หรอื 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อ
สนิทรพัย ์

= (หนี้สนิรวม)/(สนิทรพัยร์วม) 

 ชีภ้าวะความเสีย่งของธุรกจิอนัมาจากขนาดของการก่อหนี้ หาก 

 มหีนี้สนิสงูกจ็ะเป็นการเพิม่ความเสีย่งทางการเงนิ 

4. Days Sales 
Outstanding (DSO) 

= (ลกูหนี้การคา้)/(มลูค่าจ าหน่ายเฉลีย่ต่อวนั) 

 เป็นอตัราส่วนสะทอ้นระยะเวลา(จ านวนวนั)ทีบ่รษิทัใชใ้นการ
เรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้หรอืตดิตามหนี้จากการคา้ เพื่อวดั
ประสทิธภิาพในการบรหิารลกูหนี้และวดัคุณภาพของลกูหนี้ของ
กจิการ หากตวัเลขสงูเกนิไปจะแสดงความเสีย่งของธนาคารในการ
ปล่อยกูใ้หก้จิการ 

5. Inventory Turnover 
Ratio 

= (มลูค่าจ าหน่าย)/(มลูค่าสนิคา้คงเหลอื) 

 แสดงอตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืว่า ในรอบ 1 ปีนัน้ 
ความถีข่องการน าสนิคา้คงเหลอืออกจ าหน่ายไปมมีากน้อยเพยีงไร 
หากจ านวนรอบหรอืความถี่มาก แสดงว่าสามารถขายสนิคา้ไดเ้รว็ 



81 

 

 
 

ตวัช้ีวดั การค านวณ 

เป็นดชันีหน่ึงทีช่ีค้วามสามารถในการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอื 
6. Total Asset Turnover 
Ratio   หรอื อตัราหมุน
ของสนิทรพัยร์วม 

= (มลูค่าจ าหน่าย)/(มลูค่าสนิทรพัยร์วม) 

 เป็นอตัราส่วนทีว่ดัว่า ในรอบ1ปีนัน้ กจิการมยีอดขายมากเป็นกี่
เท่าของสนิทรพัย ์เพื่อวเิคราะหว์่ายอดขายทีร่ะดบันี้สงูเพยีงพอเมือ่
เทยีบกบัฐานดา้นสนิทรพัยท์ีม่อียูแ่ลว้หรอืยงั 

7. Fixed Asset Turnover 
Ratio หรอื อตัราหมนุของ
สนิทรพัยถ์าวร 

= (มลูค่าจ าหน่าย)/(มลูค่าสนิทรพัยถ์าวร) 

 แปลความหมายเช่นเดยีวกบั total asset turnover ratio แต่เป็น
การพจิารณาเฉพาะในส่วนสนิทรพัยถ์าวร แต่การวเิคราะห ์
turnover rationทัง้ของสนิทรพัยร์วมและสนิทรพัยถ์าวรอาจยงัไม่
กระจ่างนกั ซึง่จะมปีระโยชน์กว่าหากวเิคราะหร์ว่มกบัอตัรา
ผลตอบแทนของสนิทรพัยร์วมและสนิทรพัยถ์าวรซึง่จะดจูากก าไร
สุทธแิทนมลูค่าจ าหน่าย (ใชก้ าไรสุทธเิป็นตวัเศษแทน) 

8. Return on Assets 
(ROA) หรอื อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม 

= (ก าไรสุทธ)ิ/(มลูค่าสนิทรพัยร์วม) 

 สะทอ้นอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเมือ่เทยีบต่อ 1 หน่วย
ของสนิทรพัย ์
 

9. Return on Equity 
(ROE) หรอื อตัรา
ผลตอบแทนจากเงนิทุน
ส่วนของเจา้ของ 

= (ก าไรสุทธ)ิ/(ส่วนของผูถ้อืหุน้) 

 วดัความสามารถในการหาผลตอบแทนจากเงนิลงทุนเฉพาะส่วน
ของเจา้ของว่าไดม้ากน้อยเพยีงใด 

10. Profit Margin หรอื 
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิ

= (ก าไรสุทธ)ิ/(มลูค่าจ าหน่าย) 

 เพื่อสรปุผลจากการประกอบธุรกจิว่าไดผ้ลตอบแทนมากน้อย
เพยีงไรเมือ่เทยีบกบัยอดขาย อตัราส่วนน้ียงัไมอ่าจสรุปว่าธุรกจิมี
ความสามารถหาก าไรดหีรอืไมด่ ีเนื่องจากหากบรษิทัขายสนิคา้ได้
น้อย กอ็าจม ีprofit margin สงูกว่ากรณทีีข่ายสนิคา้ไดม้าก จงึตอ้ง
พจิารณาควบคู่กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนซึง่ไดแ้ก่ ROA, 
ROE ดงัไดก้ล่าวแลว้ 
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 มลูค่าเพิม่/ผลิตภาพการผลิต 
1. การขยายตวัของ
มลูค่าเพิม่ (%) 

อตัราการเปลีย่นแปลงในรปู time derivative term ของมลูค่าเพิม่ 
(Y) 

โดยค านวณไดจ้าก ln (Yt/Yt-1) 

2. การขยายตวัของผลติ
ภาพการผลติ TFPG (%) 

อตัราการเปลีย่นแปลงของ TFP ทีค่ านวณจาก 

TFPG = ln (Yt/Yt-1) -  ln (Kt/Kt-1) -  ln (Lt/Lt-1) 

3. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อ
ทุน (เท่า) 

= (มลูค่าเพิม่)/(มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธทิีป่รบั (normalize) ดว้ย
อตัราการใชก้ าลงัการผลติแลว้เพื่อใหแ้สดงมลูค่าเพิม่จากทุนทีใ่ชใ้น
การผลติจรงิๆ) 

 แสดงมลูค่าเพิม่เทยีบกบัทุน 
4. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อ
แรงงาน (เท่า) 

= (มลูค่าเพิม่)/(จ านวนแรงงาน) 

 แสดงมลูค่าเพิม่ต่อแรงงาน 1 คน 
ทีม่า- ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ส านักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2547 

7.การปรบัปรงุผลิตภาพ 

      ในการปร ับปรุงผลิตภาพ  นั ้น  ม ีแนวทฤษฎีมากมายหลายอย่างที่จะกล่าวถึง 
เป็น   7.1ตัวอย่างหนึ่ งของ การ ปรับปรุงผลิตภาพ  
      แบบ 4 แบบของมาตรการ productivity improvement  (BizHint HR, 
BizReach,Inc. 2018)  
 การProductiv ity improvement นั ้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ได้ดังนี้  

1.การลด input  ธ ารงรักษา output  
คือ การท าทวนการท างาน ก าจัด ความสูญเสียในกระบวนการต่างๆ  

2 . เพิ ่มผลล ัพธ ์  ค ือ ธ า ร ง ร ักษา  input แต่ให ้ output เพิ ่มขึ้น   
เช่น การเพิ่มความสามารถของพนักงาน เพิ่มสมาธิในการท างาน ท าให้ผลลัพธ์ต่อชัว่
โมงเพิ่มขึ้น  หรือขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น  

3.ลดขนาดลง คือ ลด input ลงอย่างมากและลด output ลง 
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      (แต่ลดลงน้อยกว่า input)  
เช่น ลดหรือเลิกฝ่ายงานที่ไม่ก าไร  ลดจ านวนคนลง (restructuring)  

4.ขยายขนาดขึ้น  input เพิ่มขึ้นแต่เพิ่ม output
 ให้มากกว่า เช่น เพิ่มคนเข้าไปในฝ่ายงานที่ก าไรหรือลงทุนทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 

 

7.2 การเพ่ิม productivity ของแต่ละบคุคล 
      Productivity improvement นัน้ สิง่ทีข่าดไม่ไดค้อื productivity improvement  ทีม่าจาก
พนักงานผู้ปฏบิตัิงาน ในการเพิม่ productivity ของแต่ละบุคคลนัน้ เริม่ต้นจาก การวเิคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบนัให้ถูกต้องแม่นย า แล้วสรา้งการรบัรูร้่วมกนัในหมู่ผู้เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ ใน
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันนัน้ ต้องท าให้ปัญหา หรือประเด็นปัญหานัน้มคีวามชัดเจน หรือ 
visualization แลว้หาหนทางไคเซน็ 

นอกจากนี้ ในอนาคต มกีารน าเอา AI หรอื Robot หรอื Big data analysis  เขา้มาใช ้
สภาพแวดลอ้มการท างาน กจ็ะเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก 

ตวัอย่างวธิกีารทีเ่ป็นรูปธรรม ของการเพิม่ productivity  แบ่งออกใหญ่ๆ เป็น 4 แบบ
ดว้ยกนัไดแ้ก่ 

1 การปรับปรุงาน  
2.การเรียนรู้เทคโนโลยี 
3.การบริหาร  task 
4.การยกระดับสมาธิในการท างาน  
1. Productivi ty improvement    
โดย การปรับปรุงงานนั ้น คือ การก าจัดความสูญเปล่าในการท างาน เน้น  

เฉพาะงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานเข้าใหม่ มักจะมีพฤติกรรม
การท างานที่สูญเปล่า เป็นต้นว่า การรับงานที่เกินความสามารถของตนเอง  ซึ่งไม่เพี
ยงแต่ท าให้เกิดความกดดัน   ความเครียดแก่ตนเองเท่านั ้น  ดังนั ้น จึงต้องแยกแยะด้
วยตัวเองว่า อะไรที่ควรท าอะไรไม่ควรท า ปรึกษาหารือกับคนรอบข้าง แล้วเลือกสรร 
หรือ งานประจ าวัน rout ine work 
นั ้น ให้เตรียมพร้อมที่จะให้คนอื่นท าให้ได้เสมอ ดังนั ้นหากมีเวลาว่าง ก็ควรจะท าคู่มือ
การท างาน เพื่อที่จะได้มอบงานได้อย่างราบรื่ น  ซึ่งการท าคู่มือการท างานนี้ ก็จะท าให้
มองเห็นงานที่สูญเปล่า ท าให้ปรับปรุงงานได้  

2. การเรียนรู้เทคโนโลยี 
     ในการ productivity improvement  นั ้น ภายในเวลาใช้แรงงานที่มีอยู่จ ากัดนั ้น  
ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มperformanceที่มีประสิทธิภาพ  
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ความรู้เฉพาะอย่าง ท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น หรือท างานได้ง่ายขึ้น ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างแรงจูงในของตนเองให้มากขึ้น  

3. Task management  ในการท างานนั ้น จะต้องสรุปว่ามี task 
บ้าง ดังนั ้น การบริหารจัดการจึงเป็นงานที่ขาดไม่ได้ ประเด็นส าคัญของ task mana
gementก็คือ  ก็คือ ในการท างานนั ้น จะต้องวางแผนคิดถึงการแบ่งเวลาที่เหมาะสม  

ด้วย สะสางงานที่ควรจะท าทัง้หมดออกมา ท าการวิเคราะห์ งาน แล้วคิดค า นวณการ
แบ่งเวลาให้เหมาะสมที่สุดแล้วท างาน  การจัดล าดับงานก็ท าให้งานที่ดูเหมือนจะซับซ้
อน จัดการได้ง่ายขึ้น  

นอกจากนี้  มีประเด็นส าคัญคือ การจัดเวลาโดยคิดถึงตอนเริ่มต้นงาน ตอนจบ
งาน การไหลของงานในแต่ละวัน  

4.การเพิ่มสมาธิการท างานให้สูงขึ้น  Productivity improvement       
 การเพิ่มสมาธิในการท างานให้สูงขึ้นนั ้น เป็นสิ่งที่จ าเ ป็น ประเด็นส าคัญของกา
รเพิ่มสมาธิการท างานให้สูงขึ้นนั ้นเป็นต้นว่าการปิดสมาร์ทโฟนเสียโดยเฉพาะสมาร์ท
โฟนที่ส าหรับใช้ส่วนตัว การให้งีบหลับหลังกินข้าว ก็เป็นวิธีหนึ่ งที่ป้องกันไม่ให้เกิดกา
รง่วงนอน ที่ท าให้เกิดการเสียสมาธิการท างาน  อาจจะงีบเพียง 5 -10 นาทีก็เพียงพอ  

การท างานเป็นทีมช่วยเพิ่ม Product ivity
เพราะต้องมีการสื่ อสารที่ดี ความเชื่อมัน่ซึ่งกันและกัน การเพิ่ม Product ivity  
ระหว่างทีม การเพิ่ม Productivi ty ทัว่ทัง้บริษัท  
 

7.3 เคลด็ลบั 3 ประการ ในการปรบัปรงุผลิตภาพ (Yamamoto,1999) 

     1.การใชป้ระโยชน์ หลกัการ ECRS  ไดแ้ก่    
-Eliminate (ก าจดั)  ดวู่า งานไหนจ าเป็น งานไหนไมจ่ าเป็น ทีไ่มจ่ าเป็นใหย้กเลกิ 
- Combine (ควบรวม)  งานทีไ่ดแ้ยกส่วนไวน้ัน้ สามารถรวมกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ไดห้รอืไม ่
- Rearrange (สบัเปลี่ยน)  การสบัเปลี่ยนล าดบัการท างาน เพื่อให้งานนัน้สามารถ

ด าเนินการไดด้ว้ยความราบรืน่มากขึน้ เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  
-Simplify (ท าใหง้่ายลง)   การท าใหง้านทีม่คีวามยุ่งยาก มขี ัน้ตอนหรอืวธิกีารทีซ่บัซอ้น  

ใหม้คีวามงา่ยขึน้ 
ทัง้ 4 ประการน้ี คอื หลกัการส าคญัของ การไคเซน็ นัน่เอง  

 
       2.งานรายเดอืน ใหบ้รหิารควบคุมรายสปัดาห ์งานรายสปัดาห ์ใหบ้รหิารควบคุมรายวนั  
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 หมายความว่า โดยหัวข้อที่ต้องการมีการตรวจเช็คเป็นรายเดือน จะท าการบริหารควบคุม 
ตรวจเชค็เป็นรายสปัดาห ์เพื่อไมใ่หเ้กดิการรัว่ไหว หรอื ใหม้คีวามแมน่ย าแน่นอน  จะสามารถเพิม่
ผลติภาพได ้  
หรอื เรื่องทีจ่ะควบคุม ตรวจเชค็รายสปัดาหน์ัน้ เพื่อใหใ้หค้วามผดิพลาดหรอืตกหล่นเกดิขึน้ ทีจ่ะ
ท าให้ไม่เป็นผลติผลขึ้น นัน้ ก็สามารถที่จะปรบัเปลี่ยน จากการบรหิารควบคุมรายวนัได้ ท าให้
ผลติภาพสงูขึน้ได ้ 
      ตวัอยา่งเช่น ฝ่ายขาย นัน้มเีป้าหมายว่า ไดเ้ดอืนละ กีร่าย หรอืว่า ยอดขายต่อเดอืนเท่าไร  
การคาดการเป็นรายเดอืนนัน้ ท าใหบ้รรลุเป้าหมายไดย้าก  การทีจ่ะบรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ ทีส่ าคญั
คอื การสะสมของแต่ละวนั จงึจ าเป็นตอ้งบรหิารควบคุมเป็นรายวนั จงึจะไดข้อ้มลูทีแ่มน่ย าชดัเจน 
          การสรา้งทรพัยส์นิ และ เกบ็เป็นของตนเอง 

คนทีส่ามารถสรา้งผลงาน และเพิม่ผลติภาพไดน้ัน้  เป็นเพราะ สามารถทีจ่ะ “ท าซ ้า”  งาน
ทีต่วัเองท าไดอ้ย่างด ีการทีส่ามารถท าเช่นนัน้ได้เพื่อ  มคีวามมุ่งมัน่ ทีจ่ะ “เรยีนรู ้วธิกีารรปูแบบ
ของการกระท า ทีส่รา้งใหเ้กดิผลผลติได ้นัน่คอื การสะสม “ความคดิ”  “การกระท า”  “ เหตุผล”  ให้
เป็นทรพัยส์นิของตนเอง ซึง่สามารถน ามาใชซ้ ้าๆ ท าการทบทวน ปฏบิตัไิดจ้รงิ  สามารถหมุนรอบ
ของ PDCA ไดอ้ยา่งแมน่ย า  

โดยสรปุ 
ทีก่ล่าวมาคอื เคลด็ลบั หรอืเทคนิคเลก็ๆ น้อยๆ ในการเพิม่ผลติภาพของตนเอง  

จงึควรที่จะเพิม่ประสทิธภิาพใหสู้งขึน้มากเท่าที่จะมากได้ สามารถที่จะสรา้งผลผลติได้ในเวลาอนั
สัน้ มเีป้าหมายในการท างานทีม่คีวามสมบรูณ์น่าพอใจในแต่ละวนั  
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ จะท าให ้ผลติภาพนัน้สงูขึน้ นัน่เอง 

7.4 ส่ิงท่ีจ าเป็นเพ่ือยกระดบั “ผลิตภาพ “  ในการท างานคืออะไร 

      เพยีงการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม หรอื จิตส านึกเพยีงเลก็น้อย กส็ามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) ทีด่ขี ึน้ ได ้ ผลลพัธก์ค็อื  การสามารถท างานทีม่ผีลติภาพทีสู่ง ได ้(ใน
ญีปุ่่ น มกัจะใหค้วามหมายว่า ผลติภาพ นัน้เป็นผลลพัธม์าจากประสทิธภิาพ-ผูว้จิยั) 

       การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการท างาน เพื่อยกระดบั ผลติภา 

      ในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัผลติภาพให้สูงขึน้นัน้  โดยทัว่ไปมกัจะไม่ได้
รบัการใหค้วามส าคญัเท่าทีค่วร  แต่ในความเป็นจรงิแลว้ สามารถคาดหวงัผลลพัธไ์ดม้ากกว่าทีค่ดิ  
ตวัอย่างเช่น ภายในหอ้ง ถ้าอากาศรอ้นมาก กไ็ม่มสีมาธใินการท างาน  หรอื หนาวเกนิไป สภาพ
รา่งกายกจ็ะไมด่ ี ท าใหไ้มส่ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ที ่เป็นทีน่่าพอใจ 
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       นี่ เพียงแค่ตัวอย่างอุณหภูมิในห้องอย่ างเดียวเท่านั ้น  แสดงให้เห็นว่าการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ด ีจะมผีลต่อผลติภาพของงานได้อย่างชดัเจน  การมเีสยีงเพลงให้ฟังก็ท าให้มี
สมาธใินการท างานได้ แต่บางคนมจีะสมาธใินการท างานได้ถ้ารอบๆ ตวัไม่มคีน  แต่ละคน จะมี
สภาพทีแ่ตกต่างกนัไป 

      ดงันัน้ในการเพิม่ผลติภาพในการท างานอย่างง่ายๆ นัน้   กค็อืการปรบัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัแต่ละคน ๆ ซึง่แตกต่างกนั 

7.5 การสร้าง motivation (แรงจงูใจ)  กจ็ะท าให้ ผลิตภาพสงูขึ้นได้ 

        การยกระดบั แรงจงูใจ ของพนกังานใหส้งูขึน้  กจ็ะเชื่อมโยงถงึ ผลติภาพ   วธิกีารทีด่ทีีสุ่ด
ในการยกระดบัแรงจูงใจ กค็อื การประเมนิที่ยุตธิรรม   แลว้ให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัการ
ประเมนิ  ตวัอยา่งเช่น  “บรษิทัประเมนิความพยายามของตวัเองไดสู้ง   ดงันัน้จงึต้องท าประโยชน์
เพิม่ขึน้”  ถ้าท าใหพ้นักงานคดิอย่างนัน้ได ้ กจ็ะมคีวามจรงิจงัในการงานมากขึน้ ซึง่จะเชื่อมโยงสู่
การยกระดบั แรงจงูใจใหส้งูขึน้ได ้

           การสร้างความเช่ือมัน่ต่อกนั กจ็ะท าให้ ผลิตภาพเพ่ิมสงูขึ้นได้ 

       ในการท างานนัน้ สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อื ความเชื่อมัน่ต่อกนั  โดยเฉพาะ งานทีต่้องการมทีมี
เวอร์ค   ถ้าหากว่าต่าง ไม่ประสานงานกนั  ก็ย่อมจะไม่สามารถท างานที่มผีลติภาพสูงได้อย่าง
แน่นอน  ดงันัน้จงึต้องท าให้มคีวามสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนั เคารพซึ่งกนัและกนั  สนับสนุนส่ง เสรมิกนั
ในส่วนทีข่าดไป กจ็ะเชื่อมโยงสู่งานทีม่ปีระสทิธภิาพด ี

7.6 มาตรการท่ีได้ผล 4 ประการท่ีท าให้ผลิตภาพของพนักงาน เพ่ิมสงูขึ้น  ได้แก่ 

1.การ เพิม่ motivation (แรงจงูใจ)ใหม้ากขึน้ 

2.การสัง่งาน ตอ้งมคีวามชดัเจน 

3.การสรา้งความเชื่อมัน่ซึง่กนัและกนั 

4.การเรยีนรูเ้ทคโนโลย ี

1.การเพิม่ Motivation (แรงจงูใจ) ใหม้ากขึน้             การทีจ่ะเพิม่ผลติภาพใหสู้งขึน้นัน้ 
การเพิม่ แรงจงูใจใหแ้ก่พนักงานใหม้ากขึน้ เป็นเรื่องทีด่ทีีสุ่ด ตวัอย่างเช่น การประเมนิทียุ่ตธิรรม 
แลว้ใหร้างวลั  หรอืการมอบรางวบัใหแ้ก่พนกังานที่มผีลงานทีเ่ป็นเลศิ  ซึง่จะเป็นการเพิม่แรงจงูใจ
นัน่เอง 
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2.การสัง่งานต้องมคีวามชดัเจน   การสัง่งานที่แน่นอนชดัเจน  เป็นการสื่อสารตรวจสอบ 
ไม่ใหข้อ้มลูขาดตกบกพร่อง ได ้  รวมทัง้การระมดัระวงัเรื่อง scheduling  การก าหนดเป้าหมาย  
ก าหนด ระยะเวลา ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อให ้มภีาระงานทีห่นกัเกนิไป 

3.การสรา้งความเชื่อมัน่ซึง่กนัและกนั  การสรา้งความเชื่อมัน่ซึง่กนัและกนั เป็นสิง่ที่ขาด
ไม่ได้  ผู้รบัผิดชอบเรื่องบุคลาการ ไม่เพียงแต่ สอบถามเฉพาะผู้บงัคบับญัชาเท่านัน้ แต่ต้อง
สอบถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  ตรวจสอบว่า มกีารสื่อสารทีด่หีรอืไม่ แลว้ท าการชีแ้นะทีเ่หมาะสม  
การสรา้งความเชื่อมัน่ซึง่กนัและกนัน้ี จะเป็นประโยชน์มากในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่
ด ีทีใ่หส้ามารถ เสนอความเหน็อยา่งจรงิจงัไดง้า่ย มกีารน าเสนอซึง่กนัและกนัได้ 

4.การเรยีนรู้เทคโนโลย ี ประเด็นส าคญัคือให้มกีารเรียนรู้เทคโนโลยเีพื่อสามารถใช้
คอมพวิเตอรไ์ด้อย่างมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ได ้ ตวัอย่างเช่น การใช้ประโยชน์ shot cut key ได้
อย่างมปีระสทิธผิล  พนักงานส่วนใหญ่ มกัจะ ท างานในแต่ละวนั ตาม ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และ
วธิกีารใชง้านทีต่วัเองไดเ้รยีนมา เฉพาะคน   เพยีงเท่านัน้ ถงึแมว้่า จะ touch typing  ไดเ้รว็และ
แน่นอนเพยีงใด  ในขณะเดยีวกนั ก็เกิดการเสยีเวลา ในงานอื่นๆ สะสมอย่างไม่รู้ตวั ท าให้ไม่
สามารถเพิม่ผลติภาพได้  เพยีงแต่ไดเ้รยีนรู ้วธิกีารใช้ประโยชน์ short cut key เท่านัน้ ก็จะ
สามารถลดเวลาจากเดมิที่เคยต้องใช้ ลงอย่างมาก  ยงัเป็นประโยชน์ในการลดความเหนื่อยล้าที่
สะสมในร่างกายได้อีกด้วย  ถ้ากาหว่า ได้จดัให้มรีะบบภายในให้สามารถเสรมิสร้างบุคลากรที่
สามารถใช ้PC  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้  สามารถท าใหเ้พิม่ผลติภาพ และ ท าใหสุ้ขภาพของ
พนกังานดขีึน้ไดอ้กีดว้ย 

7.7ผลิตภาพของการท างาน กบัคณุภาพของชีวิตการท างาน (Quality of Working 

Life) (MANALABO, 13 September 2017) 

สิง่ทีค่วรระวงัเมือ่คดิถงึผลติภาพของการท างาน กค็อื ควรใส่ใจความสมดุลของ “คุณภาพ
ของชวีติการท างาน” หรอื สภาพแวดล้อม  อย่าเพยีงแต่คดิถึงประสทิธภิาพเพยีงอย่างเดยีว  
คุณภาพของชวีติการท างาน หรอื  Quality of Working Life (QWL)   นัน่คอื  ไม่เพยีงแต่ เป็น
ค่าจ้างที่มต่ีอแรงงานเท่านัน้ แต่เป็น คุณภาพของชวีติการท างานของ พนักงาน เช่น องค์กรที่
ท างานได้ง่าย นัน่เอง  ในการยกระดับคุณภาพของชีวิตการท างานนัน้ ไม่เพียงแต่ปรบัปรุง 
สภาพแวดลอ้มใหท้ างานไดง้า่ย หรอื สรา้งมนุษยส์มัพนัธท์ีร่าบรื่นเท่านัน้  ยงัจะต้องมกีารประเมนิ
ทีย่ตุธิรรมและเหมาะสม โดย leader 

1)สาเหตุทีท่ าใหผ้ลติภาพ ลดต ่าลง 

      สาเหตุทีท่ าให ้ผลติภาพลดต ่าลงนัน้ม ีอยู ่2 ประการดว้ยกนั คอื 
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1.การใชแ้รงงาน ระยะเวลานาน  

      สิง่ที่คาดได้ว่าเป็นสาเหตุของการใช้แรงงานระยะเวลานาน นัน้ คอื  สภาพแวดล้อมที่
ท างานที่มีเวลาการใช้แรงงานที่นาน หมายความว่า การใช้แรงงาน ระยะเวลานานท าให้
ประสทิธภิาพการท างานของผูป้ฏบิตังิานลดต ่าลง   ไม่เพยีงแต่ท าใหเ้กดิค่าล่วงเวลา เท่านัน้ยงัท า
ใหค้่าใชจ้่าย เช่นค่าไฟฟ้า เพิม่ขึน้อกีดว้ย  นอกจากนี้ ยงัท าใหค้วามเหนื่อยลา้ หรอื ความเครยีด 
ของพนกังานเกดิการสะสม   ซึง่ไม่เพยีงแต่ท าใหเ้กดิ careless miss ของทีท่ างานท าใหเ้กดิความ
เสี่ยงอย่างมาก เช่น บาดเจ็บ อุบตัิเหตุ  เจ็บป่วย ต่าง  ในการใช้แรงงานระยะเวลานาน นัน้  
อาจจะเป็นเพราะว่า ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ หรอื คนไม่เพยีงพอ   ซึง่หลกีเลีย่งไม่ได ้ ดงันัน้ จงึ
เป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถจะไคเซน็ไดอ้ยา่งงา่ยๆ 

1.1 วธิกีารจดัการ การใชแ้รงงานระยะเวลานาน 

      วธิกีารจดัการทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ คอืการรบัฟังพนักงานทีท่ างานนัน้โดยตรง เพื่อหาไอเดยี
ในการแกไ้ขปัญหา  หากมกีารใชแ้รงงานทีใ่ชเ้วลานาน ท าใหเ้กดิความเคยชนิเป็นแนวทางปฏบิตั ิ
โดยไม่รูส้กึตวั   พนักงานเอง นอกจากจะทบทวนสไตล์การท างานของตนเองแล้ว  จะต้องก าจดั
ความเขา้ใจผดิ ที่ว่า การอยู่ในที่ท างานนาน เป็นการท าประโยชน์ให้แก่บรษิัท  ให้มจีติ ส านึกที่
ถูกตอ้ง 

          2. Muli Task 

          Multi Task คอื การท างานหลายๆ อย่างไปพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั  ปฏเิสธไม่ได้ว่า 
เป็นความเสี่ยงทีจ่ะท าใหผ้ลติภาพนัน้ลดลงได ้ แต่เดมิ ค าว่า Multi Task นัน้ เป็นค าศพัท์ทาง
คอมพิวเตอร์   หมายความว่า เป็นวิธีการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว สามารถที่จะ
ด าเนินงานหลายๆ อยา่งในเวลาเดยีวกนัได ้     

2.1เวลา ท างาน Multi Task แลว้ สมองจะเป็นอยา่งไรบา้ง 

      ในชวีติประจ าวนัของพวกเรา  มหีลายๆ กรณ ีที ่ท างาน แบบ Multi Task โดยทีต่วัเราเอง
ไมรู่ส้กึตวั   ในความเป็นจรงิแลว้ โครงสรา้งสมองของเรานัน้ มรีะบบทีท่ าใหไ้ม่สามารถทีจ่ะจดัการ
งาน สองอย่างขึน้ไปในเวลาเดยีวกนั ไดอ้ย่างถูกต้องแน่นอน  ในภายนอก ถงึแมว้่าจะมองเหน็ว่า 
สามารถท างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนัได้ก็ตาม  ในสมองนัน้ จะต้องมกีารสบัเปลี่ยนไปมา
เรื่อยๆ ไม่หยุดในระหว่างที่ท างาน ท าให้สมาธนิัน้ละต ่าลงอย่างช่วยไม่ได้  หมายความว่า การ
ท างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนนัน้ ถงึแมว้่า จะมองเหน็ว่า ท าให้ ผลติภาพเพิม่ขึน้ก็ตาม ใน
ความเป็นจรงิ จะเกดิ careless miss หรอือาจจะเกดิอุบตัเิหตุต่างๆ เกดิขึน้ได ้แลว้แต่เนื้อหาของ
งาน 
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2.2 การจดัการความเสีย่งของ Multi Task 

มคีวามเสี่ยงที่ท าให้เพิม่ภาระของร่างกายและจติใจของ ผู้ปฏบิตังิาน  ที่ มองข้ามไม่ได ้  
หากมงีาน Multi Task มากเกนิไป กจ็ะเกดิการสะสมของความเครยีดได ้ แต่ Multi Task นัน้  ท า
ให้เกดิความรูส้กึดเีมื่อประสบความส าเรจ็ในงาน จงึท าใหม้แีนวโน้มที่ว่ าพนักงานที่มคีวามมุ่งมัน่ 
มกัจะท้าทายท างานแบบนี้ด้วยตวัของตวัเอง   ดงันัน้ จงึควรใส่ใจในด้านสุขภาพของพนักงาน 
และป้องกนัการลดลงของ ผลติภาพ  จงึต้องระมดัระวงัสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มกัจะใหเ้กดิ 
Multi Task  และตอ้งม ีการสนบัสนุน ใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะดว้ย 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

      ณฐันพนิ สวสัดิพ์าณิชย ์และคณะ (2561)  ได้น าเสนอ ในงานวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อ
ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบรกิารในประเทศไทย”  ว่า จากการใช้แบบจ าลองที่ใช้ในการ
วเิคราะหแ์บบพารามเิตอรก์ าหนดฟังก์ชัน่การผลติในรปูแบบ Cobb-Douglas  ผลการศกึษาพบว่า 
ผลติภาพการผลติรวม (TFP) ระหว่างปี พ.ศ.     2509-2559  เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.0001 ส่วนราย
สาขาของภาคบรกิาร สาขาที่ดทีี่สุด ได้แก่ สาขาขนส่ง และคมนาคม โดยอตัราการเจรญิเตบิโต
ผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) ระหว่างปี พ.ศ.2538 -2558  เฉลี่ยร้อยละ 0.008  และผล
การศกึษาปัจจยัที่มต่ีอผลผลติภาพการผลติรวมของภาคบรกิารของประเทศไทย พบว่า ตวัแปร
การเปิดประเทศ มนีัยส าคัญทางสถิติในการอธิบายผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบรกิารของ
ประเทศไทย  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.177  ซึง่มขีอ้ดใีนเรื่อง
การลดอุปสรรคในการท าธุรกิจ ไม่มกีารควบคุมการน าเข้าหรอืส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
ระหว่างประเทศ 

      อัครพงศ์ อัน้ทอง และคณะ (2558)  ได้น าเสนอในงานวิจยัเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการยกระดบัคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม”  ว่า   โรงแรมและเกสต์
เฮ้าส์ ที่สามารถยืดหยุ่นหรือปรบัตัวได้ดีภายในเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมและธุรกิจย่อมมี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและการบรหิารจดัการทีด่กีว่า ขณะทีก่ลุ่มโรงแรม และเกสต์เฮา้สท์ี่
มรีะดบัราคาหอ้งพกัสูงและตัง้อยู่ในโซนชายทะเล โดยส่วนใหญ่มเีทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
บรหิารจดัการที่สูงกว่าโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์กลุ่มอื่นๆ เช่น โรงแรมประเภทบูทคี โรงแรมเครอื
ภายในประเทศ โรงแรมที่มรีะดบัราคาหอ้งพกัสูงกว่า 1,000 บาทต่อคนื  โรงแรมที่มหี้องประชุม 
เป็นต้น   และพบว่า ในช่วง 5ปี ที่ศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ใน
ประเทศไทยมผีลติภาพปัจจยัการผลติเพิม่ขึน้   เป็นผลมาจากการทีธุ่รกจิโรงแรมและเกสต์เฮา้สม์ี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ แต่ยงัขาดการปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม
ในการด าเนินงานหรอืบรหิารจดัการ 
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      P.G Hooper & D.A. Hensher, 1997,  ไดอ้ธบิาย ใน บทความวชิาการเรื่อง “Measuring 
total factor productivity of airports—and index number approach” ว่า  มแีนวโน้มทีสู่งขึน้ใน
การเปลี่ยน สถานะของสนามบนิเป็นเอกชน เพื่อที่จะปรบัปรุงผลประกอบการ  อย่างไรก็ตาม 
รายงานทางการเงนิประจ าปี นัน้ชีใ้หเ้หน็ถงึความเกีย่วขอ้งกบั รปูแบบทัง้หลายขององคก์ร ไม่เป็น
ดชันีทีเ่พยีงพอส าหรบัผลการประกอบการของสนามบนิ เนื่องจาก การท าไร จะเป็นอกีหนึ่งปัจจยั
ของ การสร้างพลังทางด้านตลาด มากกว่า สัญญาณของประสิทธิภาพ ทางการผลิต    
นอกจากนัน้ มสีิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความพยายามที่จะก าหนดราคา ที่  เรียกเก็บโดยสนามบิน 
สามารถสรา้งผลลพัธใ์นการลงทุนต ่า และท าใหม้าตรฐานคุณภาพลดลง  สิง่นี้ส าคญัในการประเมนิ
ประสทิธภิาพต้นทุน ประสทิธผิลของต้นทุน และ ประสทิธผิลของการบรกิารของ สนามบนิ     มี
วรรณกรรมเกีย่วกบัประเดน็นี้มาก แต่ ยงัมคีวามพยายามน้อยในการทีจ่ะประยุกต์ใช ้Total factor 
productivity ในธุรกจิสนามบนิ   จงึไดใ้ช ้Non parametric index number method ในการวาด
ภาพของการวดัโดยรวม ซึง่สามารถใช้ได้ในการทดลอง การวดัผลประกอบการทีไ่ม่เชื่อมโยงกนั 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูจ้ดัการ ในการประเมนิการปฏบิตังิานของ สนามบนิ  (Transportation 
Research Part E: Logistics and Transportation Review,  Volume 33, Issue 4, December 
1997, Pages 249) 

     อคัรพงศ์ อัน้ทอง (2555)  อธบิายในบทความวชิาการ “การประเมนิประสทิธภิาพดว้ยวธิ ี 
Data Envelopment Analysis”   พบว่า จากการวดัประสทิธภิาพการจดัการของโรงแรมกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 43 โรงแรม  ในเชยีงใหม่ โดยประยุกต์ใชว้ธิกีาร DEA (BCC model)  ประเมนิ
ประสทิธภิาพการจดัการของโรงแรม   โดยรวมรวมจากงบก าไรขาดทุน ในปี 2545 และ 2549 โดย
ใชปั้จจยัน าเขา้ จ านวน 5 ชนิด คอื ต้นทุนขายทัง้หมด ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร สนิทรพัย์
รวม ส่วนของผูถ้อืหุน้ จ านวนหอ้งพกั  โดยมผีลผลติคอื รายไดท้ัง้หมดของโรงแรม  (สถาบนัวจิยั
นโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ วนัที ่1 กรกฎาคม 2555) 

      อคัรพงศ์ อัน้ทอง (2556)  อธิบายในบทความวจิยัเรื่อง “ ประสิทธิภาพและอัตราส่วน
ช่องว่างเทคโนโลยใีนการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั”   มขีอ้สรุป
ว่า จากการวเิคราะหใ์ชว้ธิ ีDEA ทีเ่ป็นแบบจ าลอง SBM  และการวเิคราะห ์Meta-frontier  เพื่อ
ประเมนิประสทิธภิาพและอตัราส่วนช่องว่างเทคโนโลยขีองโรงแรมประเภทรสีอรท์ หรอืบูทคี หรอื
โรงแรมในเครอืภายในประเทศของจงัหวดัเชยีงใหม่ 14 แห่ง และภูเก็ต 34 แห่ง  ผลการศกึษา
พบว่า โรงแรมที่เป็นกลุ่มเดยีวกนัมรีะดบัประสทิธภิาพการด าเนินงานเหมอืนกนั  แต่มอีตัราส่วน
ช่องว่างทางเทคโนโลยแีตกต่างกนั ความแตกต่างส่วนหน่ึงเกดิจากความแตกต่างสภาพ ท าเลทีต่ ัง้
ที่ส่งผลให้โรงแรมมนีวตักรรมการด าเนินงานแตกต่างกัน   โรงแรมในภูเก็ต มเีทคโนโลยกีาร
ด าเนินงานสงูกว่าในเชยีงใหม ่  การเพิม่ประสทิธภิาพการใชห้อ้งพกัในการแสวงหารายไดแ้ละการ
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เพิม่ผลติภาพแรงงานจะท าให้ประสทิธภิาพการด าเนินงานเพิม่ขึน้มากกว่าการลดค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน  การศกึษานี้เสนอว่า ควรส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานในแนวทางที่
แตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมของท าเลที่ตัง้ของโรงแรม  รวมทัง้กระตุ้นให้เกดิการพฒันาและ
แลกเปลีย่นนวตักรรมการด าเนินงานตามพืน้ฐานสภาพแวดลอ้ม   

       ศูนยข์อ้มูลสถติ ิและวจิยัเศรษฐกจิโทรคมนาคม นักพฒันานโยบายและกฎกตกิา (2553)  
ได้รายงานเปรียบเทียบผลการประกอบการโดยวิเคราะห์จากดัชนีทางการเงิน ของบริษัท
โทรคมนาคม 3 บรษิทั ไดแ้ก่ AIS,   DTAC, True Move โดยการใช ้อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไร
จากการด าเนินงาน  อตัราก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้  ของปี 2550 และ 2551   ได้ขอ้สรุปว่า AIS  มยีอดขายสุทธเิพิม่ขึน้มากกว่า 
ก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้   DTAC  มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้มากกว่ายอดขายสุทธ ิ  ส่วน True Move มกี าไร
สุทธลิดลงโดยเปรยีบเทยีบ  

        จรีภทัร อองกุลนะ  (2553)  ได้อธบิายในงานวจิยัเรื่อง “อตัราการเจรญิเตบิโตผลติภาพ
การผลติโดยรวมขององค์กรขนส่งมวลชนภาครฐั”  ดงันี้   การศกึษาการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2530-2548  พบว่า ผลผลติมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเป็นผลมาจากอตัราการ
เตบิโตผลติภาพการผลติโดยรวม (TFPG) มากกว่า อตัราการขยายตวัของปัจจยัการผลติ    ผล
การศกึษาบรษิทัขนส่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2551   พบว่า อตัราการขยายตวัของปัจจยัการผลติ ที่
มผีลต่ออตัราการขยายตวัของผลผลิต รองลงมาจาก อตัราการเจรญิเติบโตผลติภาพการผลิต
โดยรวม คอือตัราการขยายตวัของปัจจยัน ้ามนั  อตัราการขยายตวัของปัจจยัทุน และอตัราการ
ขยายตวัของปัจจยัแรงงานตามล าดบั  ส่วน ผลการศึกษาบรษิัทการบนิไทย  จ ากดั (มหาชน)  
ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2551   พบว่า ผลผลติมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเป็นผลมาจากอตัรา
การขยายตวัของปัจจยัการผลติมากกว่า อตัราการเจรญิเตบิโตผลติภาพการผลติโดยรวม   

      พชิญา วฒันรงัสรรค์ (2558)  ได้อธบิายในงานวจิยัเรื่อง “การเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์)  ดังนี้    ประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิานของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  ส่วนแนวทางการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ปฏิบตัิงาน (1)ควรมกีารมอบอ านาจการตัดสินใจ ให้พนักงานมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการท างานอย่างเป็นระบบ  
(2)ควรมากรตัง้เป้าหมายในการท างานใหม้คีวามชดัเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนัน้ไปยงัพนักงาน
ทุกคนอยา่งเหมาะสม และ (3) ควรปรบัปรงุวกีารท างานใหพ้นักงานแต่ละต าแหน่งสามารถท างาน
ทดแทนกนัได้ ในการปฏบิตังิานของพนักงานโรงแรม พบปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ (1)การ
ใหบ้รกิารของพนักงานต่อความต้องการของลูกคา้ (2) ต าแหน่งความรบัผดิชอบของพนักงาน (3) 
ทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และ (4) การรบัพนกังานใหม ่และนกัศกึษาฝึกงาน    
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      ไพลนิ สนัติกุล (2560)  ได้อธบิายในบทความวจิยัเรื่อง “ การวเิคราะห์การเตบิโตผลติ
ภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ.2540  ดงันี้  
ลกัษณะส าคญัของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย คอื มบีรษิทัขนาดเลก็อยู่เป็นจ านวนมาก 
และขนาดแตกต่างกนั   การรบัประภยัภยัเป็นแบบกระจุกตวั เป็นธุรกจิประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ 
และรูปแบบกรมธรรมข์องแต่ละบรษิทัไม่มคีวามแตกต่างกนั  ทัง้นี้นับแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา 
ภายใต้กฎระเบยีบการด าเนินงานที่เข้มงวดและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัที่
รุนแรง เทคโนโลยสีารสนเทศได้เขา้มามบีทบาทในกระบวนการด าเนินการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 
และสรา้งความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัทัง้ทางด้านส านักงาน การขาย และการเรยีกรอ้งสนิไหม
ทดแทน   ผลการวเิคราะห์การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิัทประกนัวนิาศภยัในประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557  พบว่า การเติบโตอย่างก้าวหน้าจ านวน 40 บรษิทั และอกี 23 
บรษิทัทีเ่หลอืเตบิโตอยา่งถดถอย และพบว่า บรษิทัประกนัวินาศภยัโดยส่วนใหญ่เปลีย่นแปลงเชงิ
เทคนิคอยา่งกา้วหน้า  

      Yi-Hsing Lin (2011)  ไดอ้ธบิายใน บทความวจิยั เรื่อง “Estimating Cost Efficiency and 
the Technology Gap Ratio Using the Meta-frontier  Approach for Taiwanese International 
Tourist Hotels”  ดงันี้  แทนทีจ่ะค านวณประสทิธภิาพต้นทุน โดยการใช้สมมุตฐิาน Identical 
frontiers  แต่ไดใ้ช ้Meta-frontier model  ซึง่ไดร้บัรบัการพฒันาขึน้เพื่อเปรยีบเทยีบ โรงแรมกลุ่ม
ต่างกัน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยทีี่ต่างกัน   การวิเคราะห์นี้ ได้น ามาวิเคราะห์ต้นทุนของ 62 
โรงแรมระดบัระหว่างประเทศ ในไต้หวนั จากปี 2002-2006    ทัง้นี้เพราะว่า โรงแรมเหล่านี้
บรหิารภายใต้สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนั จงึมกีารใช้เทคโนโลยทีี่หลากหลาย   การวเิคราะห์นี้ 
เป็นการทดลองประสทิธภิาพ ตาม ปัจจยั สามปัจจยั ได้แก่ ประเภท ของแขก ขนาดของโรงแรม  
และแนวทางการบริหารจดัการ เช่น เป็นเอกเทศ หรือ เป็นเครือ  ผลการศึกษาพบว่า การ
วเิคราะหต์น้ทุนแบบเดมิๆ นัน้ เป็นการประเมนิประสทิธภิาพของโรงแรม ทีสู่งเกนิไป   การศกึษา
ครัง้นี้ พบว่า  ไม่มคีวามแตกต่างในนัยยะส าคญั ในประสทิธภิาพต้นทุนเฉลีย่ ของโรงแรมในเมอืง
หลวง เทียบกับโรงแรมนอกเมืองหลวง  อย่างไรก็ตาม พบว่า ประสิทธิภาพต้นทุนเฉลี่ยของ
โรงแรมขนาดเลก็ มสีูงกว่า ของโรงแรมขนาดใหญ่ และ โรงแรมในเครอืท้องถิน่ มปีระสทิธภิาพ
ตน้ทุนทีส่งูกว่า  โรงแรมทีเ่ป็นเอกเทศ ซึง่บรหิารโดย เครอืขา่ยโรงแรมนานาชาต ิ  

      ณัฎฐ์ธนิน เอื้อศลิป์ และ อนุพงศ์  วงศ์ไชย (2560)   ได้สรุปในบทความวจิยัเรื่อง “การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจนวดแผนไทยและสปาในสามจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน”  ดงันี้ ธุรกจิในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัสกลนคร ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกจินวดแผนไทย ส่วนธุรกจิในจงัหวดัอุดรธานี เป็นธุรกจินวดเพื่อสุขภาพ  ค่าประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจนวดแผนไทยและสปา ที่วดัเชิงเปรยีบเทียบตามลักษณะภูมิภาค 
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(Regional frontier)  พบว่า ในจงัหวดัสกลนครมคี่ามากทีสุ่ดโดยเฉลีย่เท่ากบั 0.852 (ระดบัสูงมาก  
รองลงมาคอืจงัหวดัหนองคายและอุดรธานี โดยสาเหตุความแตกต่างในระดบัประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน เนื่องมาจากปรมิาณของปัจจยัการผลติ (Inputs) หรอื ปัจจยัผลผลติ (Output) ทีไ่ม่
เหมอืนกนัตามลกัษณะพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นศกึษา 

      พนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร (2555) สรุปในบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ประสทิธภิาพการด าเนินงานของธนาคารเกยีรตนิาคนิ และธนาคารทสิโก้ โดยใชแ้บบจ าลอง Data 
Envelopment Analysis ดงันี้   ในปี พ.ศ.2547 -2551  ธนาคารทิสโก้ เป็นธนาคารที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด (ค่าคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1)  ซึ่งในช่วงเวลาที่
ท าการศกึษานัน้ เศรษฐกจิประสบภาวะวกิฤตอิย่างหนักทัว่โลก ธนาคารพาณิชยจ์งึควรมนีโยบาย
การควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทุกดา้นใหม้สีดัส่วนทีเ่หมาะสม  เนื่องจาก การศกึษาครัง้นี้ 
พบว่า ธนาคารทีม่รีายไดม้ากทีสุ่ด มไิดห้มายความว่าธนาคารนัน้มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน
มากที่สุด แต่จะต้องเป็นธนาคารที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทีม่มีากเกนิความจ าเป็น รวมถงึการ
ปล่อยสนิเชื่อที่มคีุณภาพ และใช้กลยุทธ์ในการเพิม่รายได้ที่มใิช่ดอกเบี้ยจากผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่
หลากหลาย  



บทท่ี 3   

ระเบียบวิธีวิจยั 

      การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศกึษา การ
ยกระดบัผลติภาพของธุรกจิบรกิาร:ทฤษฏ ีแนววธิ ีปัญหา โมเดลการวดัผลติภาพ และกรณศีกึษา
ในธุรกจิบรกิารทีส่ าคญัในประเทศไทย  ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการด าเนินการดงันี้ 

1. แบบของการวจิยั 
2. กลุ่มเป้าหมาย  และการเลอืกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
6. การจดัท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

1. แบบของการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบผสมผสานทัง้วจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ 3ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที1่ ใชก้ารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศกึษาแนวคดิ เทคนิควธิ ี
และ ตวัแทบ 

ขัน้ตอนที ่2 ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะหข์อ้มลูงบการเงนิจากตวัอยา่งของ 4 
กลุ่มธุรกจิ 

ขัน้ที ่3  ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อศกึษาเฉพาะราย โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
เพื่อเขยีนเป็นกรณศีกึษา 

2. กลุ่มเป้าหมาย  และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

            กลุ่มเป้าหมาย  ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษากลุ่มเป้าหมายที่
เป็นธุรกจิบรกิารทีส่ าคญั ทีม่จี านวนมาก และมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ มจี านวนผูท้ีท่ างานอยูใ่น
ธุรกจิเหล่านี้เป็นจ านวนมาก  ไดแ้ก่
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2.1 ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร 

       2.2 ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

       2.3 ธุรกจิขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ 

       2.4 ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 

3.1 ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับ ผลิตภาพ  ประสิทธิภาพ   การเพิ่มผลิตภาพ 
ประสทิธภิาพ ของอุตสาหกรรมการผลติ   การประยุกต์ใช ้ทฤษฎ ีและแนวคดิเกี่ยวกบัผลติภาพ  
ประสทิธภิาพ มาใชก้บัธุรกจิบรกิาร 

3.2 ขอ้มลู ดชันีทางการเงนิ โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดม้าจาก กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

3.2  การสมัภาษณ์เชงิลกึ  แนวคดิ วธิกีาร วดั และ ปรบัปรงุผลติภาพ ประสทิธภิาพ  ของ
ธุรกจิบรกิาร กรณตีวัอยา่ง 

4.ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

4.1 รวบรวมขอ้มลู ดชันีทางการเงนิ ที่เป็นขอ้มูล จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ จาก 4 กลุ่มธุรกจิ  ไดแ้ก่ 1. ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร 2.ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  
3. ธุรกจิขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ 4.ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

4.2 องคป์ระกอบของขอ้มลูคอืขอ้มลูเปรยีบเทยีบปีงบการเงนิ แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.
งบแสดงฐานะการเงนิ 2. งบก าไรขาดทุน  3. อตัราส่วนทางการเงนิ 

4.3 จดัท าแบบสอบถามส าหรบักรณศีกึษา ของแต่ละธุรกจิ 

5. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

           การเกบ็รวบรวมขอ้มลูนี้  ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูโดยมวีธีกีารเกบ็ขอ้มลูดงันี้ 

          1.ก าหนดจ านวนขอ้มลูของกลุ่มเป้าหมาย   ใชเ้กณฑก์ารเกบ็ขอ้มลู คอื กรณทีีม่กีารเกบ็
ตวัอยา่งจากหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มตอ้งมจี านวนตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 50 ตวัอยา่ง  ( Hair, J.F., 
Celsi, M.W., Oritanu, D.J., $ Bush, R.P. (2013). Essential of Marketing Research (3rd ed.)  
New York: McGraw-Hill.   นอกจากจ านวน น้อยกว่า 50 ตวัอยา่ง จะเกบ็จ านวนขอ้มลูทัง้หมด   
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      2. แบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ใหเ้ป็นหลายๆ กลุ่ม ตาม ปรมิาณยอดขาย  หรอื สนิทรพัย์ 

     3. ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง เกบ็จาก ขอ้มลูเฉพาะกรงุเทพมหานคร  ซึง่มจี านวนมากทีสุ่ด 
และเป็นตวัแทนได ้

6. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

      6.1 แยกขอ้มลูออกตาม หวัขอ้ ของดชันีการเงนิ ของ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ดงันี้ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset)  แสดงเป็น รอ้ยละ (%) 

2.  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) แสดงเป็น รอ้ยละ (%) 

3. ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (Gross profit margin) แสดงเป็น รอ้ยละ (%) 

4. ผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม(Operation profit margin) แสดงเป็น รอ้ย

ละ (%) 

5. ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม (Net profit margin)  แสดงเป็น รอ้ยละ (%) 

6. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total asset turnover)  แสดงเป็น จ านวนเท่า 

7. อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้ (Account receivable turnover)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 

แสดงใหเ้หน็ถงึนโยบายทีเ่ขม้งวดในการเกบ็หนี้ดว้ย  อตัรานี้ ยิง่สงูยิง่ดี 
8. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory turnover)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 

9. อตัราค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่อรายไดร้วม (Operation expense on income )  แสดง

เป็น รอ้ยละ (%) 

10. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 

11. อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Debt ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 

12. อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Asset /Equity ratio)  แสดงเป็นจ านวน เท่า 

13. อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนรวมของผูถ้อืหุน้ (Debt /Equity ratio)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 

14. การเปลีย่นแปลงของ อตัรามลูค่าเพิม่ ของ แต่ละกลุ่ม 

     6.2 เกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี คอื ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  

     6.3 วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่(Mean)  ของ สามปี ของรายดชันี 

     6.4 หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ของค่าเฉลีย่ของ สามปี ของ ราย
ดชันี 
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7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

       7.1  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ  3 ปี ของแต่ละตวัอยา่ง (บรษิทั) แยกตามรายดชันี 

       7.2  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ 3 ปี  ของแต่ละกลุ่ม แยกตามรายได ้หรอื สนิทรพัย ์ แยก
ตามรายดชันี 

       7.3  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ 3 ปี ของ แต่ละธุรกจิ แยกตามรายดชันี 

       7.4  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของ ค่าเฉลีย่ของงบการเงนิ 3 ปี ของแต่ละกลุ่ม แยกตาม
รายได ้หรอืสนิทรพัย ์แยกตามรายดชันี 

        7.5  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ ค่าเฉลีย่ของงบการเงนิ 3 ปี ของแต่ละธุรกจิ แยกตามราย
ดชันี 

 
 

 



 
 

 
 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การยกระดบัผลติภาพของธุรกิจบรกิาร :ทฤษฏ ี
แนววธิ ีปัญหา ความแน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพ และกรณีศกึษาในธุรกจิบรกิารทีส่ าคญัใน
ประเทศไทย ม ี3 ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื 1. การศกึษาทฤษฎ ี แนววธิ ี ปัญหา และโมเดลการวดัผลติ
ภาพ ของธุรกจิบรกิาร 2. การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิทีร่วบรวมจาก คลงัขอ้มลูธุรกจิ  กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 3.การสมัภาษณ์เชงิลกึกรณศีกึษา   ผูว้จิยัของน าเสนอผลการวจิยั
ดงัต่อไปนี้  

      จากการศึกษา วิธกีารประเมนิและวดัผลติภาพ (Productivity)  และประสทิธิภาพ 
(Efficiency)  แลว้พบว่ายงัไมม่วีธิกีารประเมนิและวดัผลติภาพ ไดอ้ยา่งถูกต้องและแม่นย า  เพราะ
มปัีจจยัทีไ่มส่ามารถค านวณเป็นตวัเลขไดอ้ยูห่ลายอย่าง  จงึท าใหส้รุปไดว้่าการวเิคราะห ์ประเมนิ 
และวดั ผลติภาพทีน่่าจะไดผ้ลทีสุ่ดคอืการใชด้ชันีทางการเงนิ  

 

ทฤษฎี  แนวทาง วิธีการ และโมเดลการวดัผลิตภาพ และประสิทธิภาพ 

(1) แนวคิดทัว่ไป (General concept) ของการวดัผลติภาพนัน้ คอืการเอา Output 
(ปรมิาณทีผ่ลติได)้  หารดว้ย Input(ปรมิาณทีใ่ส่เขา้ไป) 
     โดย ปรมิาณทีใ่ส่เขา้ไป ไดแ้ก่ แรงงาน (คน)  สิง่ของ(วตัถุดบิ)  ทุน ต่างๆ   โดย ปรมิาณ
ทีผ่ลติได ้กค็อืผลผลติ     ผลติภาพนี้ยงัมแีบ่งเป็นหลายประเภท เช่น 
    1.1) ผลติภาพดา้นแรงงาน (Labor Productivity)  วธิกีารค านวณ กค็อืน าเอามลูค่าเพิม่ที่
เกดิขึน้ อาจจะเป็นค่าเฉลีย่ของก าไรขัน้ตน้หารดว้ยจ านวนคน 
     1.2) ผลติภาพแรงงานทางกายภาพ  หรอือาจจะเรยีกว่าประสทิธภิาพดา้นแรงงาน (Labor 
Efficiency)   คอืเอาปรมิาณผลผลติหารดว้ยปรมิาณแรงงาน  ในกรณีนี้ เน้นที่การลดปรมิาณ
แรงงานมากกว่าเพิม่ผลผลติโดยเน้นประสทิธภิาพของตน้ทุนมากกว่าการเพิม่ขึน้ของรายได ้
      1.3) ผลติภาพแรงงานมลูค่าเพิม่  คอืปรมิาณมลูค่าเพิม่ของแรงงานหนึ่งคน เป็นการเอา
ปรมิาณมลูค่าเพิม่ หารดว้ยปรมิาณแรงงาน  ซึง่ปรมิาณมลูค่าเพิม่นี้ เป็นการเอา  “ก าไรจากการ
ประกอบการ รวมค่าจา้ง รวมกบัค่าเสื่อมราคา” นัน่เอง

อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวนี้  เหมาะสมกับการวัดผลิตภาพของการผลิตทาง
อุตสาหกรรม ซึง่จะม ีOutput (ปรมิาณผลผลติ)  ทีม่จี านวนผลงาน (ชิน้งาน) ทีช่ดัเจน นับได ้ และ 
Input ทีม่คีวามชดัเจน คอืมลูค่า แรงงาน และทุน (เครือ่งจกัร) ต่างๆ (อทิธชิยั ยศศร ี2555) 
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(2) แนวคิดว่าด้วยผลิตภาพแนวใหม่     กล่าวกันว่าเดิมเมื่อพูดถึงผลิตภาพ มกัจะ
หมายถงึ ผลติภาพแบบแยกส่วน (เช่นผลติภาพดา้นแรงงาน ผลติภาพดา้นพลงังาน ผลติภาพทีไ่ด้
จากการใช้พลงังาน หรอื ผลติภาพที่ได้จากการใช้เครื่องจกัร ฯลฯ)  ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะส่วน 
(Partial Prodictivity)  ซึง่ไมใ่ช่แนวคดิ ปัจจยัน าเขา้โดยรวม  จงึควรจะพจิารณาจาก Total Factor 
Productivity (ปัจจยัผลติภาพโดยรวม)  แนวคดินี้เป็นทีย่อมรบัมากขึน้ (วทิรูย ์สมิะโชคด ี2560) 
 

(3) ปัจจยัผลติภาพโดยรวม (Total Factor Productivity) นัน่คอืนอกจากปัจจยัทางดา้นทุน 
และแรงงาน แล้ว ยงัต้องมปัีจจยัเชงิคุณภาพ เพิม่ขึน้   หากมกีารใช้ปัจจยัเชงิคุณภาพเขา้ไปวดั 
แล้ว จะเห็นได้ว่ หากการผลติได้ผลผลติเพิม่ขึ้นโดยไม่ได้เพิม่ทุน และแรงงาน จะท าให้ค่าผลติ
ภาพทุน และผลติภาพแรงงานสูงขึ้สด้วย โดยไม่สามารถแยก หรอืแสดงได้ชดัเจนว่าผลผลติที่
เพิม่ขึน้นัน้ เกดิจากประสทิธภิาพของการใช้ทุน หรอืเกดิจากประสทิธภิาพของแรงงานาดขีึน้มาก
น้อยเพยีงไร   จงึนิยมวดัผลติภาพจากตวัชี้วดัผลติภาพรวม หรอืที่เรยีกว่า TFP    ซึ่งใน
ความหมายนี้ ปัจจยัทีเ่พิม่ขึน้ จะหมายถงึ การใช้เทคโนดลยี หรอืนวตักรรมใหม่ในการผลติ  การ
ใชค้วามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ทางเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการ  การพฒันาสนิคา้หรอืบรกิาร
ใหม่ และกระบวนการใหม่ การจดัองค์กร และการตลาดใหม่ๆ การใช้วัตถุดิบใหม่ๆ เป็นต้น  
ดงันัน้ นอกจาการวดัผลผลติว่า เพิม่จากการเพิม่ทุนเท่าไร จากการเพิม่ของแรงงานเท่าไร และ 
ส่วนทีเ่พิม่จากปัจจยัเชงิคุณภาพ (TFP)  เท่าไร     
       ประเดน็ส าคญัคอื  TFP  นี้ จะค านวณเป็นค่าตวัเลขอย่างไร    ในแนวคดินัน้กค็อืใชก้าร
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average) โดยน ้าหนักทีใ่ชใ้นการค านวณนี้ ไดแ้ก่สดัส่วนของปัจจยั
การผลติชนิดนัน้ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลติ เท่ากบัขนาดความยดืหยุ่นของปัจจยัการผลติชนิด
นัน้ๆ (Factor Output Elasticity)ทัง้นี้ภายใตข้อ้สมมตุฐิานของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์   TFP นี้ไดร้บั
การประเมนิว่า เป็นองคป์ระกอบประมาณ 60%ของ การเตบิโตของOutput  ของคนงาน  
      หลกัการและวธิกีารค านวณ TFPG (Total Factor Productivity Growth)   จะอาศยักรอบ
วเิคราะห์ในลกัษณะของบญัชกีารเจรญิเตบิโต (Growth Accounting Analysis)  ซึ่งเป็นการ
ค านวณหาที่มาของการเจรญิเตบิโต หรอือตัราการเพิม่ขึ้นของมูลค่าเพิม่ของภาคอุตสาหกรรม 
(อทิธชิยั ยศศร ี 2555)   
      อย่างไรกต็าม ไม่ว่า จะเป็น TFP  หรอื TFPG   มแีต่หลกัการ และแนวทาง แต่ยงัไม่มี
วธิกีารก าหนดว่า Factor อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ทุน และ แรงงานนัน้   เพราะอตัราส่วนของ 
Factor แต่ละตวันัน้ แต่ละสถานที่นัน้มคีวามแตกต่างกนั  แต่ละสถานการณ์นัน้แตกต่างกนั มี
ขอ้จ ากดัของขอ้มูลทีร่วบรวมได้ยาก   และTFP นัน้เหมาะส าหรบัการวดัผลติภาพ ของการผลติ
ทางอุตสาหกรรมมากกว่า เพราะว่า มีข้อมูลที่สามารถสรุปได้ ง่ายกว่างานในธุรกิจบริการ  
(ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 2547) 
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     ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ในกรณี ใช ้TFP  ส าหรบัการวดัผลติภาพในภาคบรกิารจะมปัีญหาส าคญั
อยู่ 2 ประการด้วยกนั ได้แก่ 1. เป็นไปไม่ได้ที่จะค านวณ TFP  เพราะว่าขาดขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 
(โดยเฉพาะสต็อคของทุนเชิงกายภาพ)  2.ไม่เหมาะสมที่จะน า TFP  มาใช้ เพราะความ
หลากหลายของภาคบรกิาร   ปัญหาประการแรก อาจจะแก้ไขได ้ แต่ปัญหาประเดน็ทีส่องนัน้  ก็
คอื ความตอ้งการพฒันาวธิกีารวดัผลติภาพ ทีจ่ะน ามาใชท้ดแทน ส าหรบัอุตสาหกรรมที ่TFP ไม่มี
ความเหมาะสม  เพราะว่า บรกิารนัน้ โดยทัว่ไป จะบรโิภคต่อเมื่อไดร้บัการน าเสนอ ภาคบรกิาร
ได้รบัผลกระทบที่ชดัเจนจากอุปสงค์  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมการผลติ  เพราะว่าโดย
ธรรมชาตแิลว้ การเตบิโตของผลติภาพ ทีส่่งผลแท้ๆ  คอืนวตักรรมทางเทคโนโลย ี นัน้ ไม่สามารถ
พจิารณาไดโ้ดยการวดั TFP  นอกจากนี้ ภาคบรกิารทีม่คีวามหลากหลายอย่างมาก ยงัยากทีจ่ะ
ก าหนดใหเ้หน็ชดัเจน ถงึแหล่งทีม่าของมลูค่าเพิม่ 

(4) การวดัผลิตภาพการผลิตในการบริการ ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
พฒันามาจาก การวดัผลติภาพการผลติของอุตสาหกรรมการผลติ (McLaughlin, C.,P., and 
Coffey, S.,  2011) 

       1) วธิกีาร Output/Input Ratios 

       2) Work Measurement  Methods 

       3)  Quality Plus Techniques 

      4)  Statistical Comparison 

       5) Determistic Models 

      6) Stochastic  Model 

      7) Frontier Analysis Method 

       8)  Data Envelopment  Analysis (DEA) 

  ใน 8 วธิกีารดงักล่าวนี้ วธิกีารทีใ่ช้กนัแพร่หลายวธิกีารหนึ่งคอื DEA ( Backhaus, K.,  
Broker, O., Brune, P.,  Feichle, F.,  Wilkin, R., 2010)   ซึง่เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร ์
ส าหรบัการประเมนิค่า ผลติภาพ ซึง่ยนิยอมใหม้ ีOutputs หลายอย่าง และ Input หลายอย่างใน
เวลาเดยีวกนั มกัใช้ในสถานการณ์ที่ซบัซ้อน ซึ่งม ีOutputs, Inputs ที่ไม่สามารถวเิคราะห์ได้
พรอ้มกนัดว้ยเทคนิคอื่นๆ เช่น อตัราส่วน และทีซ่ึง่มหีน่วยบรกิารจ านวนมากมคีวามคลา้ยคลงึกนั   
แต่ DEA ในปัจจบุนั  เหมาะมากกว่า ในการวนิิจฉยั มากกว่าการควบคุม อย่างไรกต็าม DEA  นัน้ 
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นโมเดลส าหรบัการวดั ผลิตภาพของการบรกิารที่ไร้รูปร่างและต้องมกีาร
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ยอมรบัของคุณภาพจากลูกคา้ ปัจจยัเหล่านี้ยากทีจ่ะแปรเป็นค่าตวัเลขส าหรบัการวดัเป็นรปูธรรม
ตามสตูรคณติศาสตร ์อยา่ง DEA 

      

ปัญหา ในการวดัผลิตภาพขององคก์รบริการ 
      องค์กรบรกิารมคีวามหลากหลายมากมาย  เป็นต้นว่าการบรกิารทางการเงนิ การขนส่ง 
การดูแลสุขภาพ  การค้าปลกี  การศกึษา การวจิยัและพฒันา การท่องเที่ยวและบรกิาร การให้
ค าปรกึษาต่างๆ     
      ดงันัน้ จากมมุมองของทฤษฎ ีการวดั จงึยากทีจ่ะเลอืกแบบใดแบบหน่ึง การประเมนิทีเ่ป็น
เกณฑพ์ื้นฐานภายในการปฏบิตักิารบรกิาร  จะต้องมกีารวดัทางปรมิาณและคุณภาพ จงึไดม้กีาร
ก าหนดประเดน็ปัญหาดงันี้ (Vourinen et al. 1998) 

1.จะวดัปรมิาณของ Input และ Output ไดอ้ยา่งไร 
2.จะวดัคุณภาพของ  Input และ Output ไดอ้ยา่งไร 
3.จะใชป้ระโยชน์ ของความสมัพนัธ ์ซึง่กนัและกนั ขององคป์ระกอบ Output และ Input ที่
แตกต่างกนัไดอ้ยา่งไร 
การวดัทีน่่าพงึพอใจส าหรบัผลติภาพการผลติ จะตอ้งมปีระเดน็ส าคญัต่อไปนี้ 

         1.ทัง้มมุมองทางดา้นปรมิาณและคุณภาพ จะตอ้งมาปฏบิตใิหไ้ด ้

          2.การน ามาปฏบิตันิัน้ จะตอ้งเกดิขึน้ ผ่านหน่วยของการวดัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบได้ 

          3.ความเป็นไปไดข้อง ผลกระทบสะสม จะตอ้งน ามาใชส้ าหรบัความพยายามในการวดั  

 
(5) การวดัผลติภาพของการบรกิาร  (Measuring Service Productivity) 

      ในการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบดัง้เดิมนัน้ การวัดผลิตภาพนัน้ จะมีสมมุติฐานที ่
คุณภาพนัน้คงที่  ดงันัน้การวดั Output  จงึมกัเป็นการเปรยีบเทยีบ กบัการวดั Input  ถ้า
ทรพัยากร หรอืโครงสรา้งทรพัยากร มกีารเปลี่ยนแปลงในการผลติในอตัราที่สูงขึน้ ผลติภาพกจ็ะ
เพิม่ขึน้  แต่แนวคดิวธิกีารวดันี้ ส าหรบัการบรกิารนัน้ เป็นเพยีงการวดัผลติภาพบางส่วน (Partial 
Productivity Measures)  ดงันัน้  จากโมเดลผลติภาพการบรกิารนัน้ การวดัผลติภาพจะรวมถงึ
การวดัทีว่่า ปัจจยัจ านวนหน่ึงทีใ่ส่เขา้ไปในการผลติ ในรปูของทรพัยากร หรอืโครงสรา้งทรพัยากร 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบรกิารทีย่อมรบัไดอ้ยา่งไร  และส่งผลกระทบผ่าน สมรรถนะการสรา้ง
รายได้ขององค์กรอย่างไร  นอกจากนี้  ยงัต้องพิจารณาถึงเรื่องที่ว่า สมรรถนะได้รบัการใช้
ประโยชน์ดมีากน้อยอยา่งไร    
      ขอ้เสนอสามแบบของการวดัผลติภาพ (Ojasalo, 1999)ไดแ้ก่ 
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1.การวดัเชงิกายภาพ (Physical measurement)   เป็นวถิแีบบดัง้เดมิของการวดัผลติ
ภาพ  ในบรกิารกเ็ช่นเดยีวกนั เป็นการวดัแบบทัว่ไปในการวดัผลติภาพของการผลติ ใน
เชิงปฏิบตัิ เนื่องจากไม่มโีมเดลการค านวณวดัที่ดีพอ  บรษิัทที่ให้บรกิารจงึมกัน าเอา
โมเดลนี้ซึง่มกัจะใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติมาใช ้
2.การวดัเชงิการเงนิ (Financial Measurement)  ในการวดั ปัญหาทีส่ าคญันัน้ จะใชก้าร
วดัเชงิกายภาพ รว่มกบั การวดั่เชงิการเงนิ ตวัอยา่งเช่น ในภตัตาคาร  รายไดต่้อพนักงาน 
หรอืจ านวนทีน่ัง่ นัน้  จะใชใ้นการค ารวณผลติภาพบางส่วน ของบุคลากร หรอืจ านวนร้าน 
หรือในทางตรงบกันข้าม อัตราส่วนระหว่างจ านวนลูกค้า ที่ได้ร ับการให้บริการต่อ
ระยะเวลาหนึ่ง และต้นทุนการจดัการ ภตัตาคารควรจะใช ้การวดัผลติภาพโดยรวม  การ
ใชก้ารวดัเชงิกายภาพ    จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจผลดิ เพราะไม่มปัีจจยัขอบตนัทุน หรอื
รายได ้เขา้มามผีลกระทบ 
3.การวดัแบบผสมกนั  (Combined Measurement)  การใชว้ธินีี้อาจจะสรา้งความเขา้ใจ
ผดิได้  เพราะว่า อาจจะมกีารละเว้น การตดัสนิใจเรื่องต้นทุน หรอืไม่รวมเอาผลกระทบ
ทางรายไดเ้ขา้ไว ้  

กล่าวโดยสรุป  การวดัเชงิการเงนิ ดูเหมอืนจะเป็นวธิเีดยีว ที่จะบรหิารการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพที่เกดิจาก ลกัษณะเวลาเดยีวกนัของการบรกิาร  และผลกระทบต่อคุณภาพที่รบัได ้
โดยการทีลู่กคา้ ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการบรกิาร  ในความป็นจรงิ ถ้าผลติภาพของการ
บรกิาร อธิบายกลไกของทัง้ประสิทธิภาพภายใน และ การใช้ต้นทุนอย่างมปีระสิทธิภาพของ
ทรพัยากรในการผลติ  และของประสทิธภิาพภายนอก  ซึง่ได้แก่คุณภาพทีลู่กคา้ยอมรบัได้  การ
วดัเชงิการเงนิ อาจจะเป็นวกีารทีด่เีพยีงพอทีจ่ะน ามาใช ้  

ขอ้สรปุ   ผลติภาพการบรกิาร เท่ากบั รายไดจ้ากการบรกิารทีม่อบให ้หารดว้ยต้นทุนของ
การผลติบรกิารนัน้ (ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั ประสทิธภิาพ)   สิง่ทีจ่ะวดัผลติภาพระดบัโลกของการ
ปฏบิตักิารของผูใ้หบ้รกิารนัน้  ผลติภาพการบรหิาร เท่ากบั รายไดร้วมหารดว้ยต้นทุนรวม (ก าไร
สุทธ ิเท่ากบั ผลติภาพ) 
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การวดัผลิตภาพและคณุภาพของธรุกิจบริการ โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลทาง
การเงิน  

ทีม่าของขอ้มลู   ระบบคลงัขอ้มลูธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

ดชันีทีม่าจากขอ้มลูทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร   

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (Return on Asset)  หน่วยเป็นรอ้ยละ    

วธิกีารค านวณ    ก าไรสุทธ ิ หารดว้ย สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ คณูดว้ย 100 

      ผลลพัธ ์ ยิง่สงู ยิง่ด ี

2. อตัราผลตอบแทน จากส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return of Equity) หน่วยเป็นรอ้ยละ 

      วธิกีารค านวณ    ก าไรสุทธ ิ หารดว้ย  ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่   คณูดว้ย 100 

       ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

3. ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ ต่อ รายไดร้วม  หน่วยเป็นรอ้ยละ 

     วธิกีารค านวณ  ก าไรขัน้ตน้  หารดว้ย รายไดร้วม คณูดว้ย 100  

     ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

4. ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม    หน่วยเป็นรอ้ยละ 

      วธิกีารค านวณ  ก าไรขัน้ตน้  หารดว้ย รายไดร้วม คณูดว้ย 100 

     ผลลพัธ ์ยิง่สงูยิง่ด ี

กลุ่มท่ี 2 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

5. อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turnover) หน่วยเป็นเท่า 

      วธิกีารค านวณ  รายไดร้วม หารดว้ยสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   

      ผลลพัธ ์  ยิง่สงูยิง่ด ี

6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้   หน่วยเป็นเท่า 

    วธิกีารค านวณ    รายไดร้วม  หารดว้ย ลกูหนี้ถวัเฉลีย่ 
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ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

7. อตัราหมนุเวยีนของ สนิคา้คงเหลอื  หน่วยเป็นเท่า 

      วธิกีารค านวณ   ตน้ทุนขาย หารดว้ยสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ 

     ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม หน่วยเป็นรอ้ยละ 

     วธิกีารค านวณ  ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน หารดว้ย รายไดร้วม  คณูดว้ย 100 

      ผลลพัธ ์ ยิง่ต ่ายิง่ด ี

กลุ่มท่ี 3  ดชันีวดัสภาพคล่อง 

9. อตัราส่วน ทุนหมนุเวยีน (Current ratio)หน่วยเป็น เท่า 

      วธิกีารค านวณ   สนิทรพัยห์มุนเวยีน  หารดว้ย หนี้สนิหมนุเวยีน 

     ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

กลุ่มท่ี 4  อตัราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน 

10. อตัราส่วนหน้ีสนิ รวมต่อสนิทรพัยร์วม (Debt ratio) หน่วยเป็นเท่า 

วธิกีารค านวณ  หนี้สนิรวม หารดว้ย สนิทรพัยร์วม  

    ผลลพัธ ์ ยิง่ต ่ายิง่ด ี

11. อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ หน่วยเป็นเท่า 

วธิกีารค านวณ   สนิทรพัยร์วม หารดว้ย ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

     ผลลพัธ ์ ยิง่สงูยิง่ด ี

12  อตัราส่วนหน้ีสนิรวม ต่อ ส่วนของผูถ้อืหุน้  หน่วยเป็นเท่า 

วธิกีารค านวณ  หนี้สนิรวม หารดว้ย ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

     ผลลพัธ ์ ยิง่ต ่ายิง่ด ี

(*หมายเหตุ  ในดชันีของ ระบบคลงัขอ้มลูธุรกจิ นี้ มดีชันีผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
ต่อรายไดร้วม หน่วยเป็น % แต่ จะมอีตัราทีใ่กลเ้คยีงกบั ผลตอบแทน จากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม  
จงึตดัออก คงเหลอื เพยีง 12 ดชันี) 
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13. มูลค่าเพิม่   ตามค านิยาม จากรายงานการผลติและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 
2559  ของส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  สรุปไวว้่า มลูค่าเพิม่เท่ากบั 
มลูค่าการจ าหน่ายรวม – ค่าวตัถุดบิในปรเทศ –ค่าวตัถุดบิต่างประเทศ- ค่าเชือ้เพลงิและพลงังาน 
–ค่าจา้งเหมาจา่ย  หรอืตามหลกับญัชตีน้ทุน แลว้ หมายถงึก าไรขัน้ตน้   

 

ธรุกิจเป้าหมาย 

1.ธรุกิจภตัตาคารและร้านอาหาร    

1.1 ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงนิ จาก ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์
ไดแ้ก่   

1) หมวด  ที ่ I : ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร รหสั 56101  การบรกิารดา้น
อาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร   

2) ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร   
3)  ปีงบประมาณ 2558-2560 ระยะเวลา 3 ปี     

1.2  การแบ่งประเภท 

1) แยกตามระดบัรายได ้ เพราะรายไดม้นียัยะส าคญัในการวดัผลติภาพ   

               แบ่งเป็น 1.  รายได ้ปีละ 40 ลา้นบาท ขึน้ไป   ไมเ่กนิ  100 ลา้นบาท   

                             2.  รายได ้ปีละ  100 ลา้นบาทขึน้ไป  ไมเ่กนิ  300 ลา้นบาท 

3. รายได ้ปีละ   300 ลา้นบาทขึน้ไป  ไมเ่กนิ  500 ลา้นบาท 

4. รายได ้ปีละ   500 ลา้นบาท ขึน้ไป  ไมเ่กนิ  1000 ลา้นบาท 

5. รายได ้ปีละ  1000 ลา้นบาท ขึน้ไป  ไมเ่กนิ  1500 ลา้นบาท 

(เนื่องจากจ านวนมคี่อนขา้งมาก จงึแบ่งเป็น 5 ระดบั  และในแต่ระดบัมจี านวนมาก) 

2)  แบ่งเป็น ประเภท บรษิทัจ ากดั   

                3)  กรณตีวัอยา่ง ทีเ่ป็นรา้นอาหารทีม่หีลายสาขา (Chain restaurant) 

1.3 ผลของการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.3.1 ประเภทรายได ้ปีละ 40 ลา้นบาท ขึน้ไป ไมเ่กนิ  100 ลา้นบาท 
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               จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  252    ขอ้มลู  สุ่มเลอืกแบบอสิระ  100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.1  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
50.58 -154.59 -4.85 33.55 
ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าตดิลบ  แสดงว่า 

อตัราผลตอบแทนของ ก าไรสุทธ ิต่อ สนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ยนัน้ค่อนข้างต ่า  ในขณะที่ค่าที่มาก
ทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด นัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่อนขา้งสูง แสดงว่าในกลุ่มนี้ 
มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.2  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
209.59 -105.21 27.00 55.11 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าปานกลาง แสดง
ว่า อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธ ิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น นัน้ ปานกลาง  ในขณะที่ค่าทีม่ากที่สุด 
กบัค่าที่น้อยที่สุด นัน้ห่างกนัมาก  ท าให้ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่าในกลุ่มนี้ มี
ความเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.3  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
83.91 8.10 43.41 15.76 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นบวก   แสดงว่ามี
อตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราทีสู่งปานกลาง   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มส่งูมากนกั  แสดงว่าค่าเบีย่งเบนมไีมม่ากนกั 

ตารางที ่4.4  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
14.92 -52.05 -3.74 14.97 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นลบแสดงว่า มี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายได้รวม นัน้ ต ่า (แท้จรงิคอืขาดทุนสุทธิ)  ในขณะที่ค่าที่
มากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานปานกลาง    ความเบี่ยงเบน 
ปานกลาง   
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ตารางที ่4.5  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
13.23 0.43 3.08 2.37 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมนุเวยีนสงู   สนิทรพัยน์ัน้สามารถท าใหเ้กดิรายได้
ไดสู้ง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่มคี่ามากกว่า หนึ่ง แสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนที่สูง    ในขณะทีค่่าที่มาก
ที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัปานกลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคี่า
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.6  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
698.36 0.71 131.70 173.63 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลูกหนี้ น้อย  ในกรณีนี้แสดงว่าอัตราส่วนรายได้ต่อลูกหนี้นัน้ สูง    ในความเป็นจริง ธุรกิจ
ร้านอาหารหรอืภตัตาคาร ไม่ควรมลีูกหนี้มากตวัเลขควรจะสูง   อย่างไรก็ตาม มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานทีค่่อนขา้งสงู  แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.7  อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
264.98 2.84 60.36 70.55 

     ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมุนเวยีนด ีคอืมสีนิค้าคงเหลอืน้อย เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนขาย ในกรณีนี้ แสดงว่าอัตราหมุนเวียนอยู่ในระดบัปานกลาง    ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งสงู แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.8  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
120.60 5.21 44.04 24.34 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้า่ยการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ค่าเฉลีย่อยู่
ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  คอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สูงปานกลาง แสดง
ว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.9  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
12.83 0.03 2.22 2.78 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดีมหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่าสภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัต ่า  แสดงว่ามี
ค่าเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.10  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
4.43 0.06 0.92 0.95 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ด ี มหีนี้สนิน้อยหรอืมี
ทรพัย์สนิมาก   ในกรณีนี้ แสดงว่ามอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งน้อย 

ตารางที ่4.11  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
69.41 -30.66 2.61 12.06 

   ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่าอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ด ี  
หมายความว่าส่วนของผูหุ้น้นัน้ สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิไดม้าก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่ปานกลาง   แต่
ค่ามากทีสุ่ดกบัค่าน้อยที่สุด นัน้ค่อนขา้งห่าง ในขณะที่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที ่สูงปาน
กลาง  มคี่าเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.12  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
68.41 -40.22 8.21 49.83 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่น้อยแสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑส์ูง   ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดค่อนขา้งห่าง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง  
แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งสงู 
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1.3.2 ประเภทรายได ้ปีละ 101 ลา้นบาท ขึน้ไป ไมเ่กนิ  300 ลา้นบาท 

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  103    ขอ้มลู  สุ่มเลอืกแบบอสิระ  50  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.13  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
49.73 -52.38 9.12 19.46 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าตดิลบ  แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้ค่อนขา้งต ่า  ในขณะที ่ค่าทีม่ากทีสุ่ด 
กบัค่าที่น้อยที่สุด นัน้ห่างกันมาก  ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มี
ความเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.14  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
200.86 -201.57 14.44 68.01 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลีย่เป็นค่าปานกลาง 
แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผู้ถอืหุ้นนัน้อยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะที่
ค่าทีม่ากทีสุ่ดกบัค่าที่น้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐาน ค่อนขา้งสูง แสดงว่า 
ในกลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.15  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
70.93 0.64 44.74 20.18 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มากแสดงว่าผลตอบแทนสงู  ในกรณนีี้ค่าเฉลีย่เป็นปานกลางค่อนขา้งสูง   
แสดงว่ามอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราทีสู่งปานกลาง   ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มส่งูมากนกั  แสดงว่าค่าเบีย่งเบนมไีมม่ากนกั 

ตารางที ่4.16  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
14.77 -31.94 -2.88 10.43 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่าผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นลบ  แสดงว่ามี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมนัน้ต ่า (แทจ้รงิคอืขาดทุนสุทธิ)  ในขณะที่ค่าที่มาก
ทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด ห่างกนั ปานกลาง  ท าใหค้่าเบีย่งเบนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง   
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ตารางที ่4.17  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
12.42 0.68 2.70 2.30 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมนุเวยีนสงู   สนิทรพัยน์ัน้สามารถท าใหเ้กดิรายได้
ได้สูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยมคี่ามากกว่าหนึ่งแสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนที่สูง    ในขณะที่ค่าที่มาก
ที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัปานกลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคี่า
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.18  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
502.50 5.79 106.90 130.83 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเกบ็หนี้ทีเ่ขม้งวด   คอื มรีายไดม้าก แต่
ลูกหนี้น้อย  ในกรณีนี้  แสดงว่า อัตราส่วนรายได้ต่อลูกหนี้นัน้ สูง    ในความเป็นจรงิ ธุรกิจ
ร้านอาหารหรอืภตัตาคาร ไม่ควรมลีูกหนี้มากตวัเลขควรจะสูง   อย่างไรก็ตาม มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานทีส่งู  แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.19  อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
250.04 5.54 58.79 64.83 

     ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมุนเวยีนด ีคอืมสีนิค้าคงเหลอืน้อย เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนขาย ในกรณีนี้ แสดงว่าอตัราหมุนเวยีนอยู่ในระดบัปานกลาง    ในขณะที่  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งสงู แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.20  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
95.80 9.22 44.36 21.58 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่าอตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่อยู่
ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมคอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ในขณะทีค่่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนัน้สูงปานกลาง แสดง
ว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.21  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
17.47 0.05 1.38 3.03 
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      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดีมหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่าสภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐาน อยู่ในระดบัต ่า  แสดงว่ามี
ค่าเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.22  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.18 0.03 0.90 0.57 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมนัน้ด ี มหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัย์สนิมาก   ในกรณีนี้แสดงว่ามอีัตราหนี้สินต่อสินทรพัย์ในระดบัค่อนข้างดี  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งต ่า 

ตารางที ่4.23  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1ห8.32 -14.65 0.97 6.97 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่าหหอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ด ี  
หมายความว่า ส่วนของผู้หุน้นัน้หสรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลี่ยค่อนขา้งต ่า   
แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุด นัน้ค่อนขา้งห่าง ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในะดบัที่ สูง
ปานกลาง  มคี่าเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.24  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
22.36 -15.65 -0.24 6.58 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยที่สุดค่อนขา้งห่าง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง  
แสดงว่า มคีวามเบยีงเบนค่อนขา้งสงู 
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1.3.3 ประเภทรายได ้ปีละ 301 ลา้นบาท ขึน้ไป ไมเ่กนิ  500 ลา้นบาท 

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  18    ขอ้มลู  เลอืกขอ้มลูทัง้หมด  18  ขอ้มลู 

ตารางที ่ 4.25  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
61.37 -51.48 7.60 22.39 
ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก แสดงว่าอัตราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าเฉลี่ยเป็นบวก  

แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้อยู่ในระดบัด ีในขณะที ่ค่าที่
มากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ยงัห่างกนั  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่ม
นี้ มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.26 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
159.32 -3.57 36.67 41.27 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่าอตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าสูงปาน
กลาง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้อยู่ในระดบัสูงปานกลาง 
ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ยงัห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐาน ค่อนขา้ง
สงู แสดงว่า ในกลุ่มนี้มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.27  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
63.44 18.81 39.25 16.09 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลีย่เป็นปานกลาง   แสดง
ว่า มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม อยู่ในอตัราที่สูงปานกลาง   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มส่งูมากนกั  แสดงว่าค่าเบีย่งเบนมไีมม่ากนกั 

ตารางที ่4.28  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
21.04 -44.52 1.68 13.11 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเป็นบวก แต่น้อย  
แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายได้รวมนัน้ยงัต ่า แต่ไม่ขาดทุนสุทธิ  ในขณะที่
ค่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง  ท าใหค้่าเปลีย่นแปลงอยูใ่นเกณฑป์านกลาง   
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ตารางที ่4.29  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
12.86 0.25 3.16 3.06 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมนุเวยีนสงู   สนิทรพัยน์ัน้สามารถท าใหเ้กดิรายได้
ได้สูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยมคี่ามากกว่าหนึ่ง แสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนที่สูง    ในขณะที่ค่าที่มาก
ที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัปานกลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคี่า
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.30  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
111.58 4.29 48.03 51.59 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลูกหนี้น้อย  ในกรณีนี้ แสดงว่าอัตราส่วนรายได้ต่อลูกหนี้นัน้สูงปานกลาง    ในความเป็นจรงิ 
ธุรกจิรา้นอาหารหรอืภตัตาคาร ไมค่วรมลีกูหนี้มากตวัเลขควรจะสูง   อย่างไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบน
มาตรฐานทีส่งู  แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.31  อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
189.43 10.15 51.23 35.25 

     ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่าอตัราหมุนเวยีนด ีคอืมสีนิค้าคงเหลอืน้อย เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนขาย ในกรณีนี้ แสดงว่าอตัราหมุนเวยีนอยู่ในระดบัปานกลาง    ในขณะที่  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งสงู แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.32  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
76.05 8.99 36.82 18.76 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่าอตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  คอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานนัน้ปานกลาง แสดงว่า 
มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.33  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
2.79 0.17 1.21 0.67 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดมีหีนี้สนิน้อยสภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่า สภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัต ่า  แสดงว่ามี
ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.34  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
2.19 0.25 0.84 0.52 

      ตวัเลขเฉลี่ย ยิง่น้อย  แสดงว่า อัตราหนี้สินต่อสินทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สินน้อย หรอืมี
ทรพัย์สนิมาก   ในกรณีนี้ แสดงว่ามอีตัราหนี้สินต่อสินทรพัย์ในระดบัค่อนข้างดี  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งต ่า มคีวามเบีย่งเบนน้อย  

ตารางที ่4.35  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วยเท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
8.63 -8.98 0.47 4.68 

       ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่าอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ด ี  
หมายความว่าส่วนของผู้หุ้นนัน้สร้างให้เกิดทรพัย์สนิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลี่ยค่อนข้างต ่า   
แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ค่อนขา้งห่าง ในขณะที่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่สูง
ปานกลาง  มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.36  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วยเท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
7.63 -9.46 -0.52 4.61 

      ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดค่อนขา้งห่าง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสูงปานกลาง  
แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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1.3.4 ประเภทรายได ้ปีละ 501 ลา้นบาท ขึน้ไป ไมเ่กนิ  1000 ลา้นบาท 

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  18    ขอ้มลู  สุ่มทัง้หมด   18  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.37  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
22.46 -4.24 9.21 8.86 
ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง ในกรณีนี้เป็นค่าบวกต ่า   แสดงว่า 

อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ยนัน้ยงัต ่าอยู่ ในขณะที ่ค่าทีม่ากที่สุดกบั
ค่าที่น้อยที่สุดนัน้ห่างกนัไม่มากนักท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปานกลาง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มี
ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.38  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
123.00 -22.19 31.12 49.87 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าสูงปาน
กลาง แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธ ิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นนัน้อยู่ในระดบัสูงปานกลาง 
ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กับค่าที่น้อยที่สุดนัน้ห่างกันพอสมควร  ท าให้ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
ค่อนขา้งสงู แสดงว่า ในกลุ่มนี้มคีวามเบีย่งเบนมากอยู ่

ตารางที ่4.39  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
71.99 17.33 50.98 15.01 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสงู  ในกรณนีี้ค่าเฉลีย่เป็นปานกลางค่อนขา้ง
สูง   แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมอยู่ในอตัราที่สูงปานกลาง   ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑท์ีส่งู  แสดงว่าความเบีย่งเบนมมีาก 

ตารางที ่4.40  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
18.05 -2.93 5.46 6.84 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเป็นบวก  แสดงว่า มี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมนัน้ด ี ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ดกบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด ห่าง
กนัปานกลาง  ท าใหค้วามเบีย่งเบนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง   



116 

 

 
 

ตารางที ่4.41  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
6.03 1.02 2.33 1.25 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่ามากกว่าหนึ่ง แสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนทีสู่ง    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัไม่มาก  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามี
ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.42  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
285.17 3.93 76.01 86.50 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลูกหนี้ น้อย  ในกรณีนี้  แสดงว่า อัตราส่วนรายได้ต่อลูกหนี้นัน้สูง    ในความเป็นจริง ธุรกิจ
รา้นอาหารหรอืภตัตาคาร ไม่ควรมลีูกหนี้มาก ตวัเลขควรจะสูง   อย่างไรก็ตาม มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานทีส่งู  แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.43  อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
58.49 5.20 26.36 19.75 

     ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนด ีคอืมสีนิคา้คงเหลอืน้อย เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนขาย ในกรณีนี้ แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนอยู่ในระดบัปานกลาง    ในขณะที่  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานปานากลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.44  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
74.67 10.97 44.24 17.81 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการ นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคอืต ่ากว่าร้อยละ 50  ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนัน้สูงปานกลาง 
แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.45  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.54 0.20 1.53 0.89 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่า สภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัต ่า  แสดงว่ามี
ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.46 อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.92 0.23 0.58 0.30 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดมีหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัย์สนิมาก   ในกรณีนี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งต ่าความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.47  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วยเท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
17.59 -3.42 3.38 4.43 

       ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผู้หุ้นนัน้สรา้งให้เกดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลี่ยสูงปานกลาง   
แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ค่อนขา้งห่าง ในขณะที่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่สูง
ปานกลาง  มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.48  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
16.59 -4.41 -3.05 4.92 

      ตัวเลข ค่าเฉลี่ย ยิ่งน้อย แสดงว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ดี   ในกรณีนี้ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต ่า  ในขณะค่ามากที่สุดกบัน้อยที่สุดค่อนข้างห่าง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปานกลาง  แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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 1.3.5 ประเภทรายได ้ปีละ 1000 ลา้นบาท ขึน้ไป  

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  6    ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   6  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.49  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
92.24 -3.88 18.68 33.37 

       ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสงู  ในกรณีนี้ เป็นค่าบวกทีค่่อนข้างสูง  
แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ยนัน้ค่อนขา้งสูง ในขณะที่ ค่าที่
มากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัพอสมควร  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานปานกลาง แสดงว่า 
ในกลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.50  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
132.11 -16.26 31.12 49.87 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าปาน
กลาง แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ อยู่ในระดบัปานกลาง 
ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐาน ค่อนขา้งสูง 
แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.51  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
63.91 24.80 45.25 15.62 

      ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้  ค่าเฉลี่ยเป็นปานกลาง
ค่อนขา้งสงู   แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราทีสู่งปานกลาง   
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มส่งูมากนกั  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.52  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
26.12 -3.09 7.94 9.31 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่เป็นบวกปานกลาง  
แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายได้รวมนัน้ปานกลาง  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด 
กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด ห่างกนัปานกลาง  ท าใหค้วามเบีย่งเบนปานกลาง   
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ตารางที ่4.53  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.62 1.29 2.49 0.97 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่ามากกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมุนเวยีนทีสู่ง    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ี่ต ่า  แสดงว่ามคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.54  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
171.50 15.80 107.00 71.41 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลูกหนี้ น้อย  ในกรณีนี้  แสดงว่า อัตราส่วนรายได้ต่อลูกหนี้นัน้สูง    ในความเป็นจริง ธุรกิจ
รา้นอาหารหรอืภตัตาคาร ไม่ควรมลีูกหนี้มาก ตวัเลขควรจะสูง   อย่างไรก็ตาม มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานทีส่งู  แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.55  อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
44.81 5.74 38.71 21.70 

     ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนด ีคอื มสีนิคา้คงเหลอืน้อย เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนขาย ในกรณีนี้ แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนอยู่ในระดบัปานกลาง    ในขณะที่  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.56  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
62.08 6.76 38.71 21.70 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคอืต ่ากว่าร้อยละ 50  ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนัน้สูงปานกลาง 
แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.57  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
2.67 0.50 1.17 0.90 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่า สภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ในขณะทีค่่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัต ่า  แสดงว่ามี
ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.58  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.76 0.30 0.56 0.16 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัย์สนิมาก   ในกรณีนี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่อนขา้งต ่า ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.59  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วยเท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
4.23 1.44 2.79 1.08 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผู้หุ้นนัน้สรา้งให้เกิดทรพัย์สนิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลี่ค่อนข้างปาน
กลาง ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ไม่ห่างกนั ในขณะที่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่ต ่า  
มคีวามเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.60  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.24 0.44 1.77 1.08 
ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่

อยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดไม่ห่างกนั  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัต ่า  
แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนค่อนขา้งต ่า 
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1.3.6  สรปุรวม 

ตารางที่ 4.61 สรุปรวมค่าเฉลี่ยของเฉลี่ย 3 ปี  และค่า S.D. ของข้อมูลธุรกิจภตัตาคารและ
รา้นอาหาร 

ดชันีทางการเงนิ ค่ามาก
ทีสุ่ด 

ค่าน้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 92.24 -154.59 7.95 26.79 
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผุ้ถือหุ้น(ร้อย
ละ) 

209.59 -201.57 27.22 53.99 

3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม 
(รอ้ยละ) 

83.91 0.64 44.73 16.99 

4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ย
ละ) 

26.12 -52.05 1.69 12.86 

5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 13.23 0.25 2.75 2.21 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (เท่า) 698.36 0.71 93.93 127.02 
7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั 264.98 2.84 44.05 58.17 
8.อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ย
ละ) 

120.60 5.21 41.63 21.74 

9.อตัราทุนหมนุเวยีน (เท่า) 17.47 0.03 1.50 2.42 
10.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 4.43 0.03 0.76 0.71 
11.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
(เท่า) 

69.41 -30.66 2.05 8.75 

12.อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

68.41 -40.22 2.46 31.77 

    

 

 

 

 

          1.3.7  กรณศีกึษา ธุรกจิภตัตาคาร และรา้นอาหาร ประเภท มสีาขา (Chain restaurant) 

      แห่งหนึ่ง มสีาขาทัง้หมด ในกรงุเทพมหานคร รวม 7 สาขา 
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ตารางที ่4.62  ดชันีทางการเงนิของภตัตาคารทีม่ ี7 สาขา 

ดชันีทางการเงนิ ค่ามาก
ทีสุ่ด 

ค่าน้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 31.56 -21.48 20.03 12.62 
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผุ้ถอืหุ้น (รอ้ย
ละ) 

55.12 -10.41 25.62 23.25 

3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม 
(รอ้ยละ) 

59.18 52.08 54.83 2.53 

4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ย
ละ) 

13.41 -7.60 5.53 8.40 

5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 3.52 2.00 2.43 0.63 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (เท่า) 237.84 28.72 116.16 46.63 
7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั 131.99 38.82 74.46 37.62 
8.อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ย
ละ) 

55.99 36.12 47.60 9.03 

9.อตัราทุนหมนุเวยีน (เท่า) 2.76 1.28 1.86 0.64 
10.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 1.65 0.29 0.80 0.51 
11.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
(เท่า) 

2.38 -8.46 -1.23 4.38 

12.อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

1.38 -9.46 -2.21 4.33 

สรปุผล 

ในการวดัผลติภาพนัน้ จะเริม่ตน้จากการเน้น ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ 
1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม 
4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม 
และจะเน้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
8.อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม 
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จากข้อมูลของดัชนีทางการเงินของกลุ่มธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  ทางด้าน
ความสามารถในการท าก าไร วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1.อตัราผลตอบแทนจากทรพัยส์นิรวม (ROA)   มคี่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 7.95   กลุ่มทีม่อีตัรา
ต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละไม่เกนิ 100 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ  -4.85   กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุดคอื 
กลุ่มทีม่รีายไดส้งูกว่า 1000 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ 18.86 

2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE)  มคี่าเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 27. 22  กลุ่มที่มี
อตัราต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ  101-200 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ 14.44  กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุด
คอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ 36.67 

3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ยที่รอ้ยละ 44.73  กลุ่มที่มี
อตัราต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท  มอีตัรารอ้ยละ 36.67  กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุด
คอื กลุ่มทีม่รีายไดส้งูกว่า 501-1000 ลา้นบาท  มอีตัรารอ้ยละ   50.98 

4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม มคี่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  1.69 กลุ่มที่มอีตัรา
ต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายได ้ปีละ ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ 3.74  กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุดคอื 
กลุ่มทีม่รีายได ้สงูกว่า 1000 ลา้นบาท มอีตัรารอ้ยละ 7.98     

ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5.อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม   มคี่าเฉลี่ยที่ 2.75 เท่า  กลุ่มที่มอีตัราต ่าที่สุดคอื 
กลุ่มทีม่รีายได้ปีละ 501-1000 ล้านบาท มอีตัราส่วนที ่2.33 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุด คอืกลุ่มที่มี
รายได ้301-500 ลา้นบาท มอีตัราส่วนที ่3.16 เท่า 

      6.อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้  มคี่าเฉลี่ยที่ 93.93 เท่า  กลุ่มที่มอีตัราต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่มี
รายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัราส่วนที ่48.03 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุด คอืกลุ่มทีม่รีายได ้ปี
ละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 131.70 เท่า 

      7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั  มคี่าเฉลีย่ที ่44.05 เท่า  กลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่ม
ที่มรีายได้ ปีละ 1001 ล้านบาทขึ้นไป มอีตัราส่วนที่ 23.49 เท่า กลุ่มที่มอีตัราสูงสุดคอื กลุ่มที่มี
รายได ้ปีละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท มอีตัราส่วนที ่60.36 เท่า 

      8.อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม  มคี่าเฉลี่ย ร้อยละ 41.63  กลุ่มที่มอีตัราต ่า
ทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัราส่วนที ่36.82 บาท   กลุ่มทีอ่ตัราสูงทีสุ่ดคอื 
กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 101-300 ลา้นบาท มอีตัราส่วนที ่รอ้ยละ44.36 
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      โดยสรปุ ในอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรนัน้ ยิง่ภตัตาคารและรา้นอาหารที่
มรีายได้จากการขาย สูง จะมอีตัราที่สูงกว่า ภตัตาคารและร้านอาหารที่มรีายได้น้อย ในขณะที ่
อตัราส่วนประสทิธภิาพในการด าเนินงานนัน้ ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดน้้อย จะมจี านวน
เท่าที่สูงกว่า ภตัตาคารและร้านอาหารที่มรีายได้สูง ทัง้นี้อาจจะเพราะว่า มสีินทรพัย์น้อยกว่า  
ส่วน อตัราค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการนัน้ ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดน้้อย จะมอีตัราส่วนที่
สงูกว่า  

       เมื่อเปรยีบเทยีบ กบัรา้นอาหารประเภท chain restaurant พบว่า ทัง้อตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไรนัน้ มอีัตราที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของภตัตาคารและร้านอาหารทัว่ไป 
อตัราส่วนประสทิธกิารในการด าเนินงานนัน้ มอีตัราที่สูงกว่าเช่นกนั นอกจาก อตัราค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานต่อรายไดร้วม มอีตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั  

2. ธรุกิจโรงแรมและรีสอรท์    

2.1 ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงนิ จาก ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์

ไดแ้ก่   
1) หมวด  ที ่ I : ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร รหสั 55101  โรงแรม รสีอรท์ 

หอ้งชุด   
2) ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร   
3) ปีงบประมาณ 2558-2560 ระยะเวลา 3 ปี     

2.2 การแบ่งประเภท 

1) แยกตามระดบัของสินทรพัย์รวม  ตามเกณฑ์ของ ส านักงานส่งเสรมิสถาน
ประกอบการขนาดกลางและย่อม     เพราะ เป็นธุรกจิที่มกีารลงทุนสูง ท าให ้สนิทรพัย์มี
นยัยะส าคญัในการวดัผลติภาพ   

     ธุรกจิบรกิารแบ่งเป็น  

1.  สนิทรพัยร์วม  ไมเ่กนิ   50 ลา้นบาท  เป็นกลุ่มธุรกจิขนาดเลก็   

2.  สนิทรพัยร์วม  เกนิ50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท เป็นกลุ่มธุรกจิขนาด
กลาง 

3. สนิทรพัยร์วม  เกนิกว่า 200 ลา้นบาท 

              2)  แบ่งเป็น ประเภท บรษิทัจ ากดั   
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2.3 ผลของการวเิคราะหข์อ้มลู  

(*หมายเหตุ  ธุรกจิโรงแรม ส่วนใหญ่ ไม่มสีนิค้าคงเหลอื  จงึได้ตดั ดชันีสนิค้าคงเหลอื
ออกไป) 

2.3.1 กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม ไมเ่กนิ  50 ลา้นบาท 

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  354    ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.63  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
37.82 -179.21 -3.74 35.52 
ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าตดิลบ  แสดงว่า 

อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้ค่อนขา้งต ่า ในขณะที ่ค่าที่มากทีสุ่ด 
กบัค่าที่น้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมากพอสมควร  ท าให้ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มี
ความเบีย่งเบนสงู 

ตารางที ่4.64  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
117.30 -102.63 8.20 37.20 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่เป็นต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.65  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
89.20 -29.60 41.86 26.54 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสงู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่ค่อนขา้งสูง   แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราที่ค่อนขา้งสูง   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.66  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
70.32 --179.34 -16.00 51.11 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยตดิลบ  แสดงว่า มี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมนัน้ต ่ามาก  ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ดกบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด 
ห่างกนัมากท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑส์งู  แสดงว่า ความเบีย่งเบนมมีาก   

ตารางที ่4.67  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.32 0.01 0.72 0.84 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนที่ต ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าทีน้่อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ี่ต ่า  แสดงว่ามคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.68  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
411.14 1.09 66.20 95.53 

     ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเกบ็หนี้ที่เขม้งวด   คอื มรีายไดม้าก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลูกหนี้นัน้สูง    ในความเป็นจรงิ ธุรกจิโรงแรม 
ไมค่วรมลีกูหนี้มากตวัเลขควรจะสงู   อยา่งไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีส่งู  แสดงว่า มคีวาม
เบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.69  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
229.11 2.49 52.42 41.85 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง  คือสูงกว่าร้อยละ 50  ค่ามากที่สุดกับค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงู แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนสงู 
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ตารางที ่4.70  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด  น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี            S.D.  
   46.77 0.01 4.50 8.80 
      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดห่างกนัพอสมควร ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.71 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
4.16 0.01 1.13 1.25 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม นัน้ด ี มหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัไมม่าก  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.72  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
110.47 -26.09 5.12 19.37 

      ตัวเลขค่าเฉลี่ย ยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้น้นัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิไดม้าก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่  ค่อนขา้งปาน
กลาง แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนั ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่สูงปาน
กลาง มคีวามเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.73  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
109.47 -27.09 4.81 19.21 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะที่ค่ามากที่สุดกบัน้อยที่สุดห่างกนั  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัสูง
ปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนสงูปานกลาง 
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            2.3.2 กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม   50 ลา้นบาทขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 200 ลา้นบาท 

       จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  329    ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.74  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
29.42 -88.42 -2.91 16.66 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าตดิลบ  แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้ค่อนขา้งต ่า ในขณะที ่ค่าที่มากทีสุ่ด 
กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมากพอสมควร  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานสูงปานกลาง แสดงว่า ใน
กลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.75  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
363.02 -102.63 8.20 37.20 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่เป็นต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.76  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
90.30 -21.71 43.51 24.62 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ค่อนขา้งสูง   แสดง
ว่า มอีัตราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูใ่นเกณฑส์งูปานกลาง  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.77  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
26.56 -324.37 -30.59 78.09 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ตดิลบมาก  แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวมนัน้ต ่ามาก  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่น้อย
ทีสุ่ด ห่างกนั มาก  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐาน อยูใ่นเกณฑส์งู  แสดงว่า ความเบีย่งเบนมสีงู   



129 

 

 
 

ตารางที ่4.78  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
4.18 0.05 0.72 0.90 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมนุเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าทีน้่อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ี่ต ่า  แสดงว่ามคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.79  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
315.26 0.63 45.32 59.27 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลูกหนี้นัน้สูง    ในความเป็นจรงิ ธุรกจิโรงแรม 
ไมค่วรมลีกูหนี้มากตวัเลขควรจะสงู   อยา่งไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีส่งู  แสดงว่า มคีวาม
เบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.80  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
288.71 3.20 59.50 58.01 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง  คอืสูงกว่าร้อยละ 50  ค่ามากที่สุด กับค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงู แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนสงู 

ตารางที ่4.81  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
21.69 0.04 2.56 3.81 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องค่อนขา้งด ี  ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดห่างกนัพอสมควร ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.82  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.24 0.01 0.93 0.62 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งดี  ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัไมม่าก  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.83  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วยเท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
54.02 -26.37 1.88 11.51 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ย ยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้น้นัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่ปานกลาง แต่
ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกนั ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่สูงปานกลาง มี
ความเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.84  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
53.02 -27.37 -0.23 11.61 

      ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดห่างกนั  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัสูงปาน
กลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

2.3.3 กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม   200 ลา้นบาทขึน้ไป  

       จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  345    ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.85  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
54.33 -12.57 0.55 9.16 

       ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าบวก  แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้มพีอสมควร ในขณะที ่ค่าที่มากทีสุ่ด 
กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัปานกลาง  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานสงูปานกลาง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ 
มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.86  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
211.33 -42.04 16.94 40.80 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าให้ค่าเบีย่งแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.87  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
87.98 4.67 45.08 18.73 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ค่อนขา้งสูง   แสดง
ว่า มอีัตราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูใ่นเกณฑส์งูปานกลาง  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.88  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
75.23 -77.06 -2.46 27.14 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยตดิลบ  แสดงว่า มี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวมนัน้ต ่ามาก  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่น้อย
ทีสุ่ดห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑส์งู  แสดงว่า ความเบีย่งเบน มมีาก   

ตารางที ่4.89  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1.53 0.03 0.31 0.27 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมนุเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคี่า
เบีย่งเบนน้อย 
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ตารางที ่4.90  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
413.95 0.14 28.51 62.61 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลกูหนี้นัน้ สงู    ในความเป็นจรงิ ธุรกจิโรงแรม 
ไมค่วรมลีกูหนี้มากตวัเลขควรจะสงู   อยา่งไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีส่งู  แสดงว่า มคีวาม
เบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.91  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
100.24 9.42 32.64 22.72 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑท์ีป่านกลางคอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ค่ามากทีสุ่ด กบัค่าน้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก ท าใหค้่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงูปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.92  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
130.07 0.01 4.81 19.55 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องปานกลาง   ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดห่างกนัพอสมควร ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบัสงูปานกลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.93  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1.99 0.01 0.80 0.45 

     ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ด ห่างกนัไมม่าก  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบน ต ่า 
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ตารางที ่4.94  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
131.93 -57.04 5.26 25.68 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้น้นัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่ปานกลาง แต่
ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกนั ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่สูงปานกลาง มี
ความเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

ตารางที ่4.95  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
130.93 -58.04 4.13 25.69 

      ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดห่างกนั  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัสูงปาน
กลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

2.3.4 กลุ่มบรษิทัมหาชน  

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  20    ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   20  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.96  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
11.21 -3.01 2.80 4.05 
ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าบวก  แสดงว่า 

อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่นัน้มพีอสมควร ในขณะที ่ค่าทีม่ากทีสุ่ด 
กบัค่าที่น้อยที่สุดนัน้ห่างกนัไม่มาก  ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.97  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
30.69 -3.444 6.05 9.40 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าที่น้อยที่สุดนัน้ห่างกันไม่มาก ท าให้ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานไม่สูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบน น้อย 
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ตารางที ่4.98  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
91.53 3.35 52.59 20.70 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสงู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่ค่อนขา้งสูง   แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราทีค่่อนขา้งสูง   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
อยูใ่นเกณฑส์งูปานกลาง  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.99  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด  น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี            S.D.  
   44.83  -65.57 5.57  22.60 
      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่เป็นบวก  แสดงว่า มี
อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมปานกลาง  ในขณะทีค่่าทีม่ากที่สุด กบัค่าทีน้่อยทีสุ่ด 
ห่างกนัปานกลาง  ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  แสดงว่า ความเบี่ยงเบน 
ปานกลาง   

ตารางที ่4.100  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1.09 0.02 0.35 0.27 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สินทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมนุเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคี่า
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.101  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
32.52 2.59 18.23 12.16 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเกบ็หนี้ที่เขม้งวด   คอื มรีายไดม้าก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลูกหนี้นัน้สูง    ในความเป็นจรงิ ธุรกจิโรงแรม 
ไมค่วรมลีกูหนี้มากตวัเลขควรจะสงู   อยา่งไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานปานกลาง  แสดงว่า มี
ความเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.102  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
71.18 20.57 37.60 16.31 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยูใ่นเกณฑท์ีป่านกลางคอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ค่ามากทีสุ่ด กบัค่าน้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัไม่มาก ท าให้
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงูปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.103  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
3.09 0.11 0.99 0.81 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดีมหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี 
ในกรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องปานกลาง   ค่ามากที่สุด กับค่าน้อยที่สุดห่างกนัน้อย ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบัต ่า แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบน น้อย 

ตารางที ่4.104  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.65 0.02 0.38 0.19 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งดี  ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัไมม่าก  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.105  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
2.87 1.37 1.79 0.60 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือ หุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้น้นัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิไดม้าก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่ต ่า  แต่ค่ามาก
ทีสุ่ดกบัค่าน้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัน้อย ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่ต ่า มคีวามเบีย่งเบน 
น้อย 
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ตารางที ่4.106  อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1.87 0.02 0.79 0.60 

      ตัวเลข ค่าเฉลี่ย ยิ่งน้อย แสดงว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ดี   ในกรณีนี้ 
ค่าเฉลีย่อยูใ่นเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดห่างกนัน้อย  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ใน
ระดบัต ่า แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนน้อย 

2.3.5  สรปุรวม 

ตารางที่ 4.107    สรุปรวมค่าเฉลี่ยของเฉลี่ย 3 ปี  และค่า S.D. ของขอ้มูลธุรกจิโรงแรมและรี
สอรท์ทัง้หมด 

ดชันีทางการเงนิ ค่ามาก
ทีสุ่ด 

ค่าน้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 54.33 -179.82 -0.83 21.86 
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 211.33 -189.66 11.80 49.00 
3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม(รอ้ยละ) 91.53 -29.60 45.76 22.94 
4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ยละ) 75.23 -324.37 -10.87 54.62 
5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 4.18 0.01 0.52 0.72 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (เท่า) 413.95 0.14 39.56 70.44 
7.อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 288.71 2.49 45.54 41.57 
8.อตัราทุนหมนุเวยีน (เท่า) 130.07 0.01 3.22 11.84 
9.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 4.16 0.01 0.81 0.82 
10.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 131.93 -57.04 3.51 18.50 
11.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 130.93 -58.93 2.38 18.54 
  สรปุผล 

     ในการวดัผลติภาพนัน้ จะเริม่ตน้จากการเน้น ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม 
4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม 

และจะเน้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
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5. อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
7. อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม 

จากขอ้มลูของดชันีทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  ทางดา้นความสามารถ
ในการท าก าไร วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลี่ยที่รอ้ยละ -0.83    กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอื กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.80   กลุ่มทีม่อีตัราส่วนต ่าสุด
คอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -3.74 

      2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น(ROE)  อตัราเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 11.80  กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 50-200 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 16.94 กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 6.05 

      3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลี่ยที่รอ้ยละ 45.76  กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มที่เป็นบรษิทัมหาชน  มอีตัราเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 52.59  กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่า
ทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 41.86 

      4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม  อตัราเฉลี่ยที่รอ้ยละ -10.86   กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  5.57  กลุ่มทีม่อีตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด คอื 
กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  -30.59 

      ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5.อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลี่ยที ่0.52 เท่า กลุ่มที่มอีตัราส่วนสูงสุดคอื  
กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ 50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่0.72 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่ ี
สนิทรพัย ์ 200 ลา้นบาทขึน้ไป และไมใ่ช่บรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ที ่0.31 เท่า 

      6.อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้  อตัราเฉลีย่ที ่39.56 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอื กลุ่มที่
มสีนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท   มอีตัราเฉลี่ยที่  66.20 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่
เป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ที ่18.23 เท่า   

      7.อตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื   เนื่องจากธุรกิจโรงแรม ไม่มสีนิค้าคงเหลอืจงึไม่
ประเมนิ 
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      8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม   อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 45.54 กลุ่มทีม่อีตัราส่วน
สูงสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที่รอ้ยละ 59.50 เท่า  กลุ่มที่อตัราส่วน
ต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 32.64 

 

3. ธรุกิจการขนส่งและเกบ็รกัษาสินค้า    

3.1 ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงนิ จากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์

ไดแ้ก่   
1) หมวด  ที ่ H : การขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้  รวมไมแ่ยกประเภท   

2) ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร   

3)  ปีงบประมาณ 2558-2560 ระยะเวลา 3 ปี     

3.2  การแบ่งประเภท 

1) แยกตามระดับของสินทรพัย์รวม  ตามเกณฑ์ของส านักงานส่งเสรมิสถาน
ประกอบการขนาดกลางและยอ่ม     เพราะเป็นธุรกจิทีม่กีารลงทุนสูง ท าใหส้นิทรพัยม์นีัย
ยะส าคญัในการวดัผลติภาพ   

ธุรกจิบรกิารแบ่งเป็น  

1.  สนิทรพัยร์วม  ไมเ่กนิ   50 ลา้นบาท  เป็นกลุ่มธุรกจิขนาดเลก็   

2.  สนิทรพัยร์วม  เกนิ50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท เป็นกลุ่มธุรกจิขนาด
กลาง 

3. สนิทรพัยร์วม เกนิ 200 ลา้นบาทขึน้ไปเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ 

                     2)  แบ่งเป็น ประเภท บรษิทัจ ากดั   

    3.3 ผลของการวเิคราะหข์อ้มลู  

(*หมายเหตุ  การขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ ไม่มกีารผลติสนิคา้ จงึไม่มสีนิคา้คงเหลอื  จงึ
ไดต้ดั ดชันีสนิคา้คงเหลอืออกไป) 

3.3.1 กลุ่มทีส่นิทรพัยร์วม ไมเ่กนิ  50 ลา้นบาท 

จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  387  ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 
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ตารางที ่4.108  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
25.20 0.07 2.76 8.87 

         ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้มีค่าเป็นบวก แต่ว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมนัน้ค่อนขา้งต ่า ในขณะที ่ค่าที่มากทีสุ่ด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัไมม่าก  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรต ่า แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.109  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
203.51 0.52 10.61 38.85 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.110  ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
86.64 4.67 26.50 16.22 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสงู  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ปานกลาง   แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วมอยู่ในอตัราที่ปานกลาง   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  แสดงว่า ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.111  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
59.84 0.08 3.92 7.32 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าบวก แต่ต ่า  
แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมนัน้ต ่า  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑต์ ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบน 
มน้ีอย   
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ตารางที ่4.112  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
5.04 0.13 1.72 1.23 

       ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนสูง   สินทรพัย์นัน้ สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมนุเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าทีน้่อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า  แสดงว่ามคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.113  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
20.22 0.19 14.50 26.97 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ที่เขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลกูหนี้นัน้สงูปานกลาง   ค่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ดห่างกนัมาก   อยา่งไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีส่งู  แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.114  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
78.99 0.65 23.51 29.53 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่ต ่าคือต ่ ากว่าร้อยละ 50  ค่ามากที่สุด กับค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงู แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนสงู 

ตารางที ่4.115  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
6.22 0.19 4.69 14.16 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องปานกลาง   ค่ามากที่สุด กบัค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.116  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.96 0.07 0.63 0.33 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ในระดบัค่อนขา้งด ี ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัน้อย  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนต ่า 

ตารางที ่ 4.117  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
31.71 -1.49 3.92 6.86 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ย ยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้้นนัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่  ค่อนขา้งต ่า 
แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกนั ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่ปานกลาง มี
ความเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.118 อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
30.71 -2.49 2.94 6.93 

      ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดปานกลาง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัสูง
ปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนสงูปานกลาง 

3.3.2 กลุ่มทีส่นิทรพัยร์วม เกนิ  50 ลา้นบาท  แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

       จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  422  ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.119  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
24.73 -20.47 7.46 7.83 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ เป็นค่าเป็นบวก แต่ว่า 
อตัราผลตอบแทนของ ก าไรสุทธ ิต่อ สนิทรพัยร์วม นัน้ ค่อนขา้งต ่า ในขณะที่ ค่าที่มากที่สุด กบั
ค่าที่น้อยที่สุด นัน้ห่างกนัปานกลาง  ท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต ่า แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบน ต ่า 
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ตารางที ่4.120  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
53.31 -36.29 16.16 15.97 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยต ่า แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัต ่า ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ด กบั
ค่าทีน้่อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก  ท าใหค้่าเบีย่งแบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.121 ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
66.34 1.66 25.86 16..39 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสงู  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ปานกลาง   แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมอยู่ในอตัราที่ปานกลาง ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่
น้อยที่สุดนัน้ห่างกนัมาก ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  แสดงว่า ความบี่ยงเบน 
ค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.122  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
38.59 -9.68 5.12 6.86 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าบวก แต่ต ่า  
แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมนัน้ต ่า  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ด ห่างกนั ปานกลาง  ท าใหค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑต์ ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบน 
มน้ีอย   

ตารางที ่4.123  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
10.41 0.33 2.06 1.87 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนสูง   สนิทรพัย์นัน้สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณนีี้ ค่าเฉลีย่มคี่ามากกว่าหนึ่ง แสดงว่า มอีตัราหมนุเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าที่
มากที่สุด กบัค่าทีน้่อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ี่ต ่า  แสดงว่ามคีวาม
เบีย่งเบนน้อย 
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ตารางที ่4.124  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
25.06 1.40 7.17 5.18 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเกบ็หนี้ทีเ่ขม้งวด   คอื มรีายไดม้าก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลกูหนี้นัน้สงูปานกลาง   ค่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าที่
น้อยที่สุดห่างกนัปานกลาง   อย่างไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานที่ปานกลาง แสดงว่า มคีวาม
เบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.125  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
91.41 1.34 20.03 18.13 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่ต ่าคือต ่ากว่า ร้อยละ 50  ค่ามากที่สุด กบัค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงู แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.126  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
24.97 0.06 3.51 5.04 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนดมีหีนี้สนิน้อย  สภาพคล่องด ี ใน
กรณีนี้ แสดงว่า สภาพคล่องปานกลาง   ค่ามากที่สุด กบัค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.127  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
1.05 0.04 0.46 0.27 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณนีี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งดี  ค่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัน้อย  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนน้อย 
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ตารางที ่ 4.128  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
27.62 -23.06 2.21 5.39 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ยยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้้นนัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิได้มาก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่  ค่อนขา้งต ่า 
แต่ค่ามากที่สุดกบัค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกนั  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัปานกลาง มคีวาม
เบีย่งเบนปานกลาง 

ตารางที ่4.129 อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
26.62 -24.06 1.23 5.39 

      ตวัเลข ค่าเฉลีย่ยิง่น้อย แสดงว่าอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากทีสุ่ดกบัน้อยที่สุดห่างกนัมาก  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบั 
สงูปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

3.3.3 กลุ่มทีส่นิทรพัยร์วม เกนิ  200 ลา้นบาท   

       จ านวนในฐานขอ้มลูม ี  336  ขอ้มลู  เลอืกทัง้หมด   100  ขอ้มลู 

ตารางที ่4.130  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (หน่วยรอ้ยละ)         

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
25.20 0.07 7.07 6.10 

       ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสงู  ในกรณีนี้ ค่าเป็นบวก แต่ว่า อตัรา
ผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมนัน้ค่อนขา้งต ่า ในขณะที่ ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่น้อย
ทีสุ่ดนัน้ห่างกนัปานกลาง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานต ่า แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวามเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.131  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
203.51 0.52 25.72 39.26 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า อตัราผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยสูง แสดงว่า 
อตัราผลตอบแทนของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้อยู่ในระดบัสูง ในขณะทีค่่าที่มากทีสุ่ด กบั
ค่าที่น้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก  ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานค่อนข้างสูง แสดงว่า ในกลุ่มนี้ มคีวาม
เบีย่งเบนค่อนขา้งมาก 



145 

 

 
 

ตารางที ่4.132 ผลตอบแทนของก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ)  

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
86.64 4.67 28.87 19.35 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่ปานกลาง   แสดงว่า 
มอีตัราผลตอบแทนของก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมอยู่ในอตัราที่ปานกลาง ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ดนัน้ห่างกนัมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  แสดงว่า ความเบีย่งเบน 
ค่อนขา้งมาก 

ตารางที ่4.133  ผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิต่อรายไดร้วม  (หน่วยรอ้ยละ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
59.84 0.08 8.16 10.80 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ยยิง่มาก  แสดงว่า ผลตอบแทนสูง  ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าบวก แต่ต ่า  
แสดงว่า มอีตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมนัน้ต ่า  ในขณะที่ค่าที่มากที่สุด กบัค่าที่
น้อยทีสุ่ดห่างกนัปานกลาง  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑต์ ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบนมน้ีอย   

ตารางที ่4.134  อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
5.04 0.13 1.40 1.11 

     ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราหมุนเวยีนสูง   สนิทรพัย์นัน้ สามารถท าให้เกิด
รายไดไ้ดส้งู  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่มคี่าน้อยแสดงว่ามอีตัราหมุนเวยีนทีต่ ่า    ในขณะทีค่่าทีม่ากทีสุ่ด 
กบัค่าที่น้อยที่สุดห่างกนัน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ีต่ ่า  แสดงว่ามคีวามเบี่ยงเบน
น้อย 

ตารางที ่4.135  อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
20.32 0.19 6.50 3.57 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่มาก แสดงว่า มนีโยบายในการเก็บหนี้ทีเ่ขม้งวด   คอืมรีายได้มาก แต่
ลกูหนี้น้อย  ในกรณนีี้ แสดงว่า อตัราส่วนรายไดต่้อลกูหนี้นัน้สงูปานกลาง   ค่าทีม่ากทีสุ่ด กบัค่าที่
น้อยที่สุดห่างกนัปานกลาง   อย่างไรกต็าม มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีป่านกลาง แสดงว่า มคีวาม
เบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.136  อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม (หน่วยรอ้ยละ ) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
78.99 0.65 18.79 19.36 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ยิง่ต ่า  แสดงว่า  อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการนัน้ด ี  ในกรณีนี้ ค่าเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ที่ต ่าคือต ่ ากว่าร้อยละ 50  ค่ามากที่สุด กับค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกันมาก ท าให้ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานนัน้สงู แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนมาก 

ตารางที ่4.137  อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
6.22 0.19 1.81 1.41 

      ตวัเลขค่าเฉลีย่ ยิง่มาก  แสดงว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดมีหีนี้สนิน้อยสภาพคล่องด ี ใน
กรณนีี้ แสดงว่า สภาพคล่องปานกลางค่ามากทีสุ่ด กบัค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัน้อย ท าใหค้่าเบีย่งเบน
มาตรฐานอยูใ่นระดบัต ่า แสดงว่ามคีวามเบีย่งเบนน้อย 

ตารางที ่4.138  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
0.96 0.07 0.55 0.26 

      ตวัเลขค่าเฉลี่ย ยิง่น้อย  แสดงว่า อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ดีมหีนี้สนิน้อย หรอืมี
ทรพัยส์นิมาก   ในกรณีนี้ แสดงว่า มอีตัราหนี้สนิต่อสินทรพัย ์ในระดบัค่อนขา้งดคี่ามากทีสุ่ด กบั
ค่าน้อยทีสุ่ดห่างกนัน้อย  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่อนขา้งต ่า  แสดงว่า ความเบีย่งเบน น้อย 

ตารางที ่ 4.139  อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
31.71 -1.49 4.08 5.81 

    ตัวเลขค่าเฉลี่ย ยิ่งมาก  แสดงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด ี  
หมายความว่า ส่วนของผูหุ้น้นัน้สรา้งใหเ้กดิทรพัยส์นิไดม้าก   ในกรณีนี้ มคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งต ่า แต่
ค่ามากที่สุดกับค่าน้อยที่สุดนัน้ห่างกนั  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัที่ปานกลาง มคีวาม
เบีย่งเบนปานกลาง 
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ตารางที ่4.140 อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย เท่า) 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด เฉลีย่ ของ เฉลีย่ 3 ปี S.D. 
30.71 -2.49 3.08 5.81 

      ตัวเลข ค่าเฉลี่ย ยิ่งน้อย แสดงว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ดี   ในกรณีนี้ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑต์ ่า  ในขณะค่ามากที่สุดกบัน้อยที่สุดห่างมาก  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ใน
ระดบัสงูปานกลาง แสดงว่า มคีวามเบีย่งเบนปานกลาง 

3.3.6  สรปุรวม 

ตารางที ่4.141  สรุปรวมค่าเฉลีย่ของเฉลีย่ 3 ปี  และค่า S.D. ของขอ้มลูธุรกจิการขนส่งและการ
รกัษาสนิคา้ทัง้หมด 

ดชันีทางการเงนิ ค่ามาก
ทีสุ่ด 

ค่าน้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 26.21 -27.61 5.76 7.93 
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 203.51 -115.07 17.50 33.56 
3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 86.64 1.66 27.08 17.28 
4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ยละ) 59.84 -12.25 5.73 8.65 
5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 10.41 0.13 1.73 1.46 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (เท่า) 161.30 0.09 9.39 16.44 
7.อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 198.271 0.65 20.78 22.98 
8.อตัราทุนหมนุเวยีน (เท่า) 89.03 0.06 3.34 8.76 
9.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 1.79 0.02 0.55 0.30 
10.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 31.71 -27.62 3.41 6.07 
11.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 30.71 -28.62 2.42 6.10 
   สรปุผล     ในการวดัผลติภาพนัน้ จะเริม่ตน้จากการเน้น ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม 
4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม 

และจะเน้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
5. อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
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7. อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม 

จากขอ้มูลของดชันีทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิการขนส่งและเก็บรกัษาสนิค้า   ทางด้าน
ความสามารถในการท าก าไร วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
      1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.76    กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 50.-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 7.46   กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนต ่าสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.76 

      2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น(ROE)  อตัราเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 17.50  กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 25.72 กลุ่มที่
มอีตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 10.61 

      3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลี่ยที่รอ้ยละ 27.08  กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 28.87  กลุ่มที่
มอีตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม  50-200 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 25.86 

      4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม  อตัราเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.73   กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  8.16  กลุ่มที่
มอีตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด คอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 3.92 

     ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5.อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลี่ยที่ 1.73เท่า กลุ่มที่มอีตัราส่วนสูงสุดคือ  
กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ 50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่2.06 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่ ี
สนิทรพัย ์ 200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ที ่1.40 เท่า 

      6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้  อตัราเฉลีย่ที ่9.39 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอื กลุ่มทีม่ ี
สนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ล้านบาท   มอีตัราเฉลี่ยที่  14.50 เท่า กลุ่มที่อตัราส่วนต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่
สนิทรพัย ์200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ที ่6.50 เท่า   

      7.อตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื   เนื่องจากธุรกิจโรงแรม ไม่มสีนิค้าคงเหลอืจงึไม่
ประเมนิ 

      8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม   อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 20.78 กลุ่มทีม่อีตัราส่วน
สูงสุดคือ กลุ่มที่มีสินทรพัย์ ต ่ ากว่า 50 ล้านบาท มีอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 23.51 เท่า  กลุ่มที่
อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 18.79 
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4.ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์
4.1 ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงนิ จากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์
ไดแ้ก่   

1) หมวด  ที่  K: กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภยั  64191 ธนาคาร
พาณชิย ์

2) ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร   
3)  ปีงบประมาณ 2558-2560 ระยะเวลา 3 ปี     

4.2 การแบ่งประเภท 
มปีระเภท บรษิทัมหาชน    จ านวน 16 ธนาคาร  เลอืกขอ้มลูทัง้หมด 

ตารางที่ 4.142     สรุปรวมค่าเฉลี่ยของเฉลี่ย 3 ปี  และค่า S.D. ของข้อมูลธนาคารพาณิชย๋
ทัง้หมด 

ดชันีทางการเงนิ ค่ามาก
ทีสุ่ด 

ค่าน้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(รอ้ยละ) 2.19 -0.69 0.93 0.81 
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(รอ้ย
ละ) 

21.56 -0.75 10.23 5.82 

3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

90.98 50.26 71.75 9.11 

4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ย
ละ) 

29.79 -74.29 12.27 25.69 

5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 0.22 0.02 0.07 0.05 
6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (เท่า) 0.13 0.05 0.09 0.03 
7.อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ย
ละ) 

93.23 13.06 33.18 19.50 

8.อตัราทุนหมนุเวยีน (เท่า) 7.59 1.09 1.63 1.61 
9.อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 0.90 0.25 0.78 0.21 
10.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(เท่า) 

10.30 1.41 7.15 3.05 

11.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(เท่า) 

9.30 0.41 6.25 3.05 
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สรปุผลสรปุผล     ในการวดัผลติภาพนัน้ จะเริม่ตน้จากการเน้น ความสามารถในการท าก าไร 
ไดแ้ก่ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม 
4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม 

และจะเน้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

5. อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
7. อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม 

จากขอ้มลูของดชันีทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิธนาคารพาณิชย ์  ทางดา้นความสามารถใน
การท าก าไร วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลีย่ที่รอ้ยละ 0.93   อตัราส่วนสูงสุด
คอื มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.19   อตัราส่วนต ่าสุดคอื  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -0.69 
     2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 10.23  อตัราส่วน
สงูสุดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 21.56  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -0.75 
      3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ที่รอ้ยละ 71.75 อตัราส่วน
สงูสุดคอือตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 90.98  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 50.26 
      4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ที่รอ้ยละ 12.27   อตัราส่วน
สงูสุดคอือตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  29.79  อตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด คอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -74.29 
     ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
      5.อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลี่ยที่ 0.07เท่า อตัราส่วนสูงสุดคอื  อตัรา
เฉลีย่ที ่0.22เท่า อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ที ่0.02 เท่า 
      6.อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้  อตัราเฉลี่ยที่ 0.09 เท่า อตัราส่วนสูงสุดคอื อตัราเฉลี่ยที ่ 
0.13 เท่า อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ที ่0.05 เท่า   
       7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื   เนื่องจากธุรกจิธนาคารพาณชิย ์ไมม่สีนิคา้คงเหลอื
จงึไม่ประเมนิ 
       8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม   อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 33.18 อตัราส่วนสงูสุด
คอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 93.23  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 33.18 
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การเปรียบเทียบดชันีทางการเงินของทัง้ 4 ธรุกิจ  

ตารางที ่4.143      สรปุรวมค่าเฉลีย่ของเฉลีย่ 3 ปี  และค่า S.D. ของขอ้มลูของทัง้ 4 ธุรกจิ 

ดชันีทางการเงนิ ธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหาร 

ธุรกจิโรงแรมฯ ธุรกจิการ
ขนส่งฯ 

ธุรกจิธนาคาร
พาณชิย ์

เฉลีย่ S.D. เฉลีย่ S.D. เฉลีย่ S.D. เฉลีย่ S.D. 
1.อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม(รอ้ยละ) 

7.95 26.79 -0.86 21.86 5.76 7.93 0.93 0.81 

2.อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผุถ้อืหุน้(รอ้ยละ) 

27.22 53.99 11.80 49.00 17.50 33.56 10.23 5.82 

3.ผลตอบแทนจากก าไร
ขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม(รอ้ย
ละ) 

44.73 16.99 45.76 22.94 27.08 17.28 71.78 9.11 

4.ผลตอบแทนจากก าไร
สุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ย
ละ) 

1.69 12.86 -10.87 54.62 5.73 8.65 12.27 25.69 

5.อตัราหมนุเวยีนของ
สนิทรพัย ์ (เท่า) 

2.75 2.21 0.52 0.72 1.73 1.46 0.07 0.05 

6.อตัราหมนุเวยีนของ
ลกูหนี้ (เท่า) 

93.93 127.02 39.56 70.44 16.44 20.78 0.09 0.03 

7.อตัราหมนุเวยีนของ
สนิคา้คงคลงั 

44.05 58.17 --- --- --- --- ---- ---- 

8.อตัราค่าใชจ้่าย
ด าเนินงานต่อรายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

41.63 21.74 45.54 41.57 20.78 22.98 33.18 19.50 

9.อตัราทุนหมนุเวยีน 
(เท่า) 

1.50 2.42 3.22 11.84 3.34 8.76 1.63 1.61 

10.อตัราส่วนหน้ีสนิรวม
ต่อ สนิทรพัยร์วม (เท่า) 

0.76 0.71 0.81 0.82 0.55 0.30 0.78 0.21 

11.อตัราส่วนสนิทรพัย์
รวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(เท่า) 

2.05 8.75 3.51 18.50 3.41 6.07 7.15 3.05 

12.อตัราส่วนหน้ีสนิรวม
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

2.46 31.77 2.38 18.54 2.42 6.10 6.25 3.15 
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วิเคราะหผ์ลการเปรียบเทียบดชันีทางการเงินของทัง้ 4 ธรุกิจ  

      1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหารมอีตัรารอ้ยละ  7.95  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรมมอีตัราทีร่อ้ยละ 0.86  
ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่าที ่ 26.79   ส่วนค่า S.D. ต ่าสุดคอื 
ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์มคี่าที ่0.81 

      2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ภตัตาคารและรา้นอาหารมอีตัรารอ้ยละ  27.22  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรม มอีตัราที่
รอ้ยละ 10.23  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่าที ่ 53.99   ส่วนค่า 
S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่าที ่5.82 

    3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชยม์อีตัรารอ้ยละ  71.78  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ 
มอีตัราทีร่อ้ยละ 27.08  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่าที ่ 22.94   ส่วน
ค่า S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่าที ่9.11 

    4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชยม์อีตัรารอ้ยละ  12.27  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์มอีตัราที่
รอ้ยละ -10.87  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่าที ่ 54.62   ส่วนค่า S.D. 
ต ่าสุดคอืธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ มคี่าที ่8.65 

     5.อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
โรงแรม มอีตัรารอ้ยละ 45.54  ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ ที่
อตัรารอ้ยละ 20.78 ขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์อตัรารอ้ยละ 41.57     ส่วน
ค่า S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มอีตัรารอ้ยละ 21.74 

 

กรณีศึกษา  การบริหารคณุภาพ และปรบัปรงุผลิตภาพ 

1.ประเภทธรุกิจภตัตาคารและร้านอาหาร   ร้าน A-Ramen  อาหารประเภท ราเมง็ 

      A-Ramen เป็นรา้นราเมง็ทีไ่ด ้license จากญีปุ่่ น เปิดกจิการมาแลว้ 16 ปี  มสีาขาอยูใ่น
กรงุเทพฯ  4 สาขา ทีภ่เูกต็ 1 สาขา ไมม่กีารแยกนิตบิุคคลรายสาขา  ทุกสาขารวมเป็นนิตบิุคคล
เดยีว และมรีา้น franchise ทีก่รงุเทพ 1 สาขาทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่างหาก  การด าเนินกจิการในอดตี 
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มผีลประกอบการที ่ก าไรบา้งขาดทุนบา้ง    จนกระทัง่ 5 ปีทีผ่่านมา ไดท้ าการปรบัปรงุทัง้คุณภาพ 
และปรมิาณ  

     ในปัจจบุนั มกี าไรขัน้ตน้  ที ่รอ้ยละ 63  หมายความว่า มตีน้ทุนทีเ่ป็นวตัถุดบิรอ้ยละ 37 
ของยอดขาย  มอีตัราก าไรจากการด าเนินการเฉพาะทีห่น้ารา้น ทีป่ระมาณรอ้ยละ 10  เมือ่หกั
ค่าใชจ้่ายบรหิารของส านกังานใหญ่แลว้ จะเหลอืก าไรสุทธก่ิอนหกัภาษทีี่รอ้ยละ 5  จะเหน็ไดว้่า 
ทัง้ก าไรขัน้ตน้และก าไรสุทธนิัน้สงูกว่าค่าเฉลีย่ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร   มกี าไรขัน้ตน้ที ่
รอ้ยละ 44.73  ก าไรสุทธริอ้ยละ 1.69 แสดงว่ามผีลติภาพทีส่งูกว่า  

แนวทางการปรบัปรงุผลติภาพและประสทิธภิาพ มดีงันี้ 

1.พฒันาบุคลากร   ไดแ้ก่พฒันาพนกังานเสริฟ์ใหม้คีวามตื่นตวัในการปฏบิตังิาน  สรา้ง
ภาพลกัษณ์ดว้ยการเปลีย่นเครือ่งแบบ  เพิม่ทกัษะในการตอ้นรบัลกูคา้ รวมทัง้สรา้งใหเ้กดิ 
service mind   และพฒันาเชฟ(พ่อครวั)ใหม้ทีกัษะในการปรุงอาหาร ใหม้คีวามรวดเรว็มากขึน้ มี
คุณภาพหรอืรสชาตทิีด่ขี ึน้ 

2. ลดเมนู   โดยการวเิคราะหเ์มนูทีม่มีากจนเกนิไปทีท่ าใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพใน
การบรกิารทีต่ ่า   โดยการจดัท าเป็นเมนู  Rank A, B, C  ลดเมนูทีม่รีาคาสงู ยอดจ าหน่ายต ่า 
ลดลงใหเ้หมาะสม 

3. ลด ความสญูเสยีของวตัถุดบิโดยการก าหนดว่าตอ้งมกีารสญูเสยีของวตัถุดบิ ไมเ่กนิ 
รอ้ยละ 5  ในวตัถุดบิทีม่โีอกาสมคีวามสญูเสยีมากทีสุ่ดคอืผกั  ในขณะทีว่ตัถุดบิอื่นๆ นัน้ สามารถ
สรา้งมาตรฐานได ้ การลดเมนูพเิศษ มรีาคาสงู ช่วยท าใหส้ตอ็ควตัถุดบิลดลง  เพราะวตัถุดบิเมนู
เหล่านี้ เช่น หฉูลาม   ถงึแมม้ปีรมิาณไม่มากแต่มมีลูค่าสงู  การสรา้งมาตรฐานใหแ้ก่ปรมิาณ
วตัถุดบินัน้ นอกจากจะท าใหค้วบคุมตน้ทุนไดแ้ลว้ยงัสรา้งมาตรฐานของรสชาตแิละปรมิาณของ
อาหารได ้

4.การเพิม่ยอดขายต่อหวัของลกูคา้โดยการแนะน าเมนูขา้งเคยีง หรอืเครือ่งดื่ม  

5.ตัง้เป้าหมายรา้นคา้ ตวัอยา่งสาขาใน JJ Mall    ตัง้เป้าหมายขายที ่วนัเสารอ์าทติย ์
วนัหยดุวนัละ 40,000 บาท  วนัธรรมดาวนัละ 15,000 บาท    

6. จากการพฒันาทกัษะบุคลากร ท าใหส้ามารถมจี านวนพนกังานทีเ่หมาะสม เช่นสาขาที ่
JJ Mall  ม ีเชฟ 3 คน และพนกังานเสริฟจ านวน 4 คน  

7. การบรหิาร Turn Over Ratio  คอืวนัธรรมดา ม ี3 Turn Over  ส่วนวนัเสารอ์าทติย ์
หรอืวนัหยดุ ตัง้เป้าหมายที ่9 Turn Over (กลางวนั 6 กลางคนื 3)   (1 Turn Over  คอื จ านวน
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ลกูคา้นัง่เตม็ทีน่ัง่ 1 ครัง้  จ านวน Turn Over จงึค านวณ โดยเอาจ านวนลกูคา้ทัง้สิน้ หารดว้ย 
จ านวนทีน่ัง่) 

8. การสรา้งมาตรฐานของ Service Delivery  คอืหลงัจากสัง่อาหารแลว้ใชเ้วลาเท่าไร 
จนถงึน าอาหารมาเสรฟิ  ใชเ้วลาเฉลีย่ที ่6 นาท ีซึง่เป็นมาตรฐานการบรกิารทีค่่อนขา้งสงู 

9. การน าเอานวตักรรมมาใชใ้นการบรกิารเนื่องจากยงัเป็นรา้นขนาดเลก็  การน าเอา
ระบบการสัง่อาหารแบบ Online โดยใช ้Tablet  หรอื Palm   หรอืการใชร้ะบบอตัโนมตัมิาใชใ้น
ครวั นัน้ยงัไมคุ่ม้ค่าแก่การลงทุน จงึยงัใชร้ะบบ Off line มจีดุส่งออเดอรเ์พิม่ขึน้ เพื่อใหส้่งถงึครวั
เรว็ขึน้ 

2.ประเภทธรุกิจโรงแรมและรีสอรท์  กรณี โรงแรม   K Hotel 

      เป็นโรงแรมขนาดเลก็  เริม่กจิการมาประมาณ 2-3 ปี  ลงทุนประมาณ 180 ลา้นบาท  
จ านวนหอ้งพกั 72 หอ้งพกั  ในช่วงนอกฤดกูาลจะมจี านวนผูเ้ขา้พกัเฉลีย่ครึง่หนึ่งของจ านวน
หอ้งพกั   จดุคุม้ทุนอยูท่ี ่40 หอ้ง   จะมผีูเ้ขา้พกัเตม็หอ้งพกัเฉพาะในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่วเท่านัน้  
จ านวนพกังานทัง้สิน้ 16 คน รายไดจ้ากการประกอบการ นอกจากหอ้งพกัแลว้  มรีายไดจ้าก 
หอ้งอาหาร  หอ้งอาหารมทีีน่ัง่ ประมาณ 100 ทีน่ัง่ ส่วนใหญ่จะใหบ้รกิารอาหารแก่ผูเ้ขา้พกั แลว้ 
ยงัมรีายไดจ้ากแขกผูม้ารบัประทานอาหารเยน็และการจดัเลีย้ง  สดัส่วนของรายไดร้ะหว่าง 
หอ้งพกั กบัหอ้งอาหารอยูท่ีร่อ้ยละ 70 ต่อ 30       ผลการประกอบการส าหรบับรกิารหอ้งพกั ยงั
ขาดทุนอยู ่ แต่บรกิารหอ้งอาหารสามารถมรีายไดท้ีเ่ลีย้งตวัเองได ้ ผลประกอบการโดยรวมยงั
ไมไ่ดก้ าไร 

       ตน้ทุนส าหรบัหอ้งพกันัน้ จะมคี่าใชจ้า่ยทางตรงส าหรบัหอ้งพกั  มคี่าใชจ้า่ยแปรผนั
โดยตรงกบัจ านวนหอ้งทีม่ผีูเ้ขา้  คอืค่าซกัลา้งอุปกรณ์ใหค้วามสะดวก (เช่นผา้ปทูีน่อน ปลอก
หมอน เป็นต้น)  เครือ่งใชใ้นหอ้งน ้าเช่น แชมพ ูสบู่  ค่าอาหารเชา้ เป็นตน้  ค่าใชจ้่ายโดยตรง แต่
ไมแ่ปรผนักบัจ านวนหอ้งทีม่ผีูเ้ขา้พกั  ค่าพนกังานท าความสะอาดหอ้งพกั คอื ค่าแรงงานท าความ
สะอาด ซึง่จะมอีตัราส่วน ประมาณ รอ้ยละ 45  หมายความว่า มอีตัราก าไรขัน้ตน้ที ่รอ้ยละ 55 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ ตามตารางที ่76 ซึง่ในกลุ่มธุรกจิโรงแรมทีม่สีนิทรพัย ์มากกว่า 50 
ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท ม ีรอ้ยละ 43.51   แสดงว่าโรงแรมนี้ มอีตัราก าไรขัน้ต้นทีส่งู
กว่า หมายความว่า ประสทิธภิาพการท างานนัน้สงูกว่า  แต่ โดยรวม ยงัไมส่ามารถมกี าไรได ้
แสดงว่า จ านวนผูเ้ขา้พกัมน้ีอย ไมเ่พยีงพอต่อการสรา้งรายไดใ้หคุ้ม้ทุน หรอืสรา้งใหเ้กดิก าไร 
หมายความว่า ผลติภาพ (Productivity)  ยงัต ่า (ไม่มกี าไรสุทธ)ิ 
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      การพฒันาเพื่อเพิม่ผลติภาพนัน้ กค็อืการเพิม่จ านวนผูเ้ขา้พกัใหม้ากขึน้โดยผ่านตวัแทน
ทาง on-line หรอื บรษิทัท่องเทีย่วซึง่เป็นการลงทุนทีต่ ่า เพิม่ผลติภาพไดส้งูกว่า 
      
3.ประเภทธรุกิจการขนส่งและการเกบ็รกัษาสินค้า    

บริษทัขนส่ง  กรณีศึกษา บริษทั S 

บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารการจดัการระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทัง้การเป็นตวัแทน
ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (International Logistics Service Provider) (“ตวัแทน”)
และการขนส่งสนิคา้ในประเทศ 

ธุรกจิการจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลมสีดัส่วนของรายไดม้ากทีสุ่ดอยูท่ีร่อ้ยละ63.16และมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการขนส่งทางบกและการขนส่งขา้มแดนอยูท่ีร่อ้ยละ28.75 ในขณะที่
ธุรกจิการจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศมสีดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 6.92 มรีายไดจ้ากการ
ประกอบการที ่964.30 ลา้นบาท 

1.ประเภทของธุรกจิ 

1.1ธุรกจิจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล (Sea Freight) 

บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 
Logistics Service Provider) ทีไ่ม่มเีรอืเป็นของตวัเองเพื่อการบรหิารจดัการการเคลื่อนยา้ยสนิคา้
ทัง้การน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย และการส่งออกจากระหว่างจุดขนถ่ายสนิคา้ 
ณ ท่าเรอืในประเทศไทยไปยงัทีห่มายต่างประเทศ 

บรษิทัฯ จะเป็นตวัแทนของลูกค้าในการจดัการขัน้ตอนการส่งออกหรอืน าเขา้ทีท่่าเรอืใน
ประเทศไทย ในการจองระวางเรอืผ่านสายเรอืชัน้น าระดบัโลกและตู้คอนเทนเนอร ์ (container) ที่
เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของสนิคา้ จดัการบรหิารพืน้ทีตู่้คอนเทนเนอรใ์หส้ามารถบรหิาร
ต้นทุนได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด และน าส่งมอบสินค้าลงเรอื รวมไปถึงการด าเนินพิธีการ
ศุลกากรและเอกสารประกอบในการส่งมอบสนิคา้ มเีครอืข่ายพนัธมติรในประเทศและต่างประเทศ
กว่า 63 ประเทศ โดยใหบ้รกิารครอบคลุม134 ประเทศ โดยปีทีผ่่านมากลุ่มบรษิทัฯ มกีารส่งออก 
และน าเขา้ไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซยีน สหรฐัอเมรกิา และกลุ่มประเทศในทวปียโุรป มากทีสุ่ด  

1)การขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์(Full container load: FCL) เป็นการเช่าคอนเทน
เนอรท์ัง้ตูเ้พื่อบรรจสุนิคา้ของลกูคา้ส าหรบัรายเดยีวซึง่เป็นบรกิารทีเ่หมาะกบัผูผ้ลติเพื่อการน าเขา้
ส่งออกในปรมิาณมากและเพยีงพอที่จะสามารถบรรจุได้เต็มตู้หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งต้องการ
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ขนส่งสนิค้าเป็นจ านวนมาก กลุ่มบรษิทัฯ จะเช่าคอนเทนเนอรท์ัง้ตู้เพื่อบรรจุสนิค้าส าหรบัลูกค้า
ส าหรบัรายเดยีว  

2)การขนส่งแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร์(Less than container load: LCL) ซึง่เป็นการแบ่ง
พืน้ทีค่อนเทนเนอรแ์บบปลกีเพื่อรองรบัการให้บรกิารส าหรบัลูกคา้ที่ต้องการขนส่งสนิคา้ปรมิาณ
น้อยซึง่เป็นกรณีทีลู่กค้ามจี านวนการน าเขา้หรอืส่งออกในจ านวนทีน้่อยกว่าพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร ์ 
โดย บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมสนิคา้(Consolidator) จากลูกคา้หรอืตวัแทนรายอื่นเพื่อให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการน าเขา้หรอืส่งออก การด าเนินงานจะแบ่งเป็น 2 แบบ คอื ส่วนแรก 
ลูกค้าหรอืตัวแทนอื่นติดต่อขอให้บรษิัทฯ รวบรวมสนิค้าจากลูกค้ารายอื่นเพื่อการส่งออกหรอื
น าเขา้สนิค้า และ ส่วนที่สอง บรษิทัฯ จะพจิารณาเส้นทางที่มกีารน าเขา้หรอืส่งออกสนิค้าจ านวน
มาก โดยบรษิทัฯจะตดิต่อไปยงัผูน้ าเขา้หรอืส่งออกในเสน้ทางดงักล่าวเพื่อรวบรวมการน าเขา้หรอื
ส่งออก  

จากการด าเนินงานทัง้ 2 แบบ บรษิทัฯ จะบรหิารพื้นที่การจดัวางในตู้คอนเทนเนอรใ์ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะสนิคา้ของลกูคา้แต่ละรายเพื่อใหเ้กดิการบรหิารต้นทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด 

1.2 การจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air freight) 

เช่นเดยีวกบัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล กลุ่มบรษิทัฯ จะท าหน้าทีป่ระสานงานและตดิต่อ

ตวัแทนของสายการบนิเพื่อการจองระวางเครือ่งบนิ และตูค้อนเทนเนอร ์การขนส่งทางอากาศเป็น

วธิกีารขนส่งระหว่างประเทศทีร่วดเรว็มากกว่า โดยเฉลีย่ใชร้ะยะเวลาการขนส่งสัน้กว่าการขนส่ง

ทางทะเล แต่มตีน้ทุนทีส่งูกว่าจงึเหมาะกบัการขนส่งสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงู สนิคา้ทีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้น

เวลาในการขนส่ง เช่น อายใุนการเกบ็รกัษาทีจ่ ากดั สนิคา้ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ เช่น 

เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และสนิคา้ทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการจดัส่งเช่น เอกสารส าคญั 

อะไหล่ วสัดุและวตัถุดบิทีจ่ะตอ้งใชใ้นสายพานการผลติแบบเรง่ด่วน  

1.3 ธุรกจิการจดัการขนส่งทางบกภายในประเทศ (Transport) และการจดัการขนส่งสนิคา้
ขา้มแดน(Cross-border Transport) 

นอกเหนือจากธุรกจิหลกัทีใ่หบ้รกิารขนส่งทางทะเลและทางอากาศแลว้ไดข้ยายการบรกิาร

ในส่วนของการด าเนินงานขนส่งภายในประเทศ ด้วยรถหวัลากและหางลาก รวมถงึรถบรรทุก 6 

ลอ้ และ 4 ลอ้ เพื่อการใหบ้รกิารลกูคา้ผูน้ าเขา้และส่งออกไดอ้ยา่งครบวงจร  

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งโดยรถหวัลากและหางลากผ่านทัง้รถของบรษิทัฯ ทีม่จี านวนกว่า 

68 หวัลากและ 147 หางลาก รวมถงึบรษิทัขนส่งพนัธมติร ซึง่บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งเพิม่เตมิ บรษิทัฯ 

ไดด้ าเนินธุรกจิรว่มกบัพนัธมติร จ านวน 3 ราย  
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4. คุณภาพในการใหบ้รกิาร 
      บรษิทัฯ มุ่งเน้นความเป็นเลศิในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ เนื่องจากคุณภาพของการบรกิาร

เป็นหวัใจหลกัของการด าเนินธุรกจิด้านการจดัการระบบโลจสิตกิส์ บรษิทัฯ จงึได้จดัตัง้ฝ่ายดูแล

ลูกค้า (Customer Service) เพื่อแยกแผนกการบรกิารออกมาจากส่วนงานปฏบิตักิาร เพื่อให้

สามารถพฒันา และตดิตามคุณภาพของการบรกิารไดเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้  

5. มาตรฐานความปลอดภยัในการใหบ้รกิารขนส่ง 

        นอกจากความรวดเร็วในการน าสินค้าไปยงัจุดหมายปลายทางแล้ว บริษัทฯยงัได้ให้

ความส าคญักบัความปลอดภยัในการให้บรกิารขนส่งเป็นอนัดบัต้นๆอีกด้วย ยานพาหนะที่กลุ่ม

บรษิทัฯไดค้ดัสรรมานัน้ จงึเป็นยานพาหนะทีไ่ดม้าตรฐาน เป็นทีย่อมรบั และมสีมรรถนะในการใช้

ประกอบธุรกิจจดัการขนส่งให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบรษิัท บรษิัทฯ ยงัมนีโยบายในการเลือกสรร

บุคลากรทีม่คีุณภาพมาช่วยด าเนินธุรกจิ  

6.การรกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนั  

      การรกัษาฐานลูกค้าในปัจจุบนัจงึเป็นหวัใจหลกัในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่

บรษิทัฯ บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิการจดัการระบบโลจสิตกิสม์ามากกว่า 22 ปี จงึมฐีานลูกคา้ทีก่วา้ง 

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการคงไวซ้ึง่กลุ่มลกูคา้ดงักล่าว และมอบหมายใหม้บีุคคลากรที่

มคีวามเชีย่วชาญของกลุ่มบรษิทัฯ ดูแลกลุ่มลูกคา้อย่างใกล้ชดิโดยสรา้งความรูส้กึประทบัใจ และ

ความพงึพอใจในบรกิารอยา่งสม ่าเสมอ  

7.ความเชีย่วชาญของบุคคลากร 

      ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกเป็นธุรกจิที่ต้องอาศยัความช านาญการในการ

ประสานงานกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายเดนิเรอื กรมศุลกากร ฯลฯ และต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

กฎระเบยีบต่างๆ ในการน าเขา้และส่งออกของประเทศทีจ่ะน าเขา้และส่งออก ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ม่

มบีุคลากรที่มคีวามช านาญการในการน าเขา้และส่งออกอย่างเพยีงพอจงึต้องอาศยัผู้กระท าการ

แทนในการจดัการระบบโลจสิตกิส ์บรษิทัฯ เริม่ด าเนินงานดา้นการจดัการระบบโลจสิตกิสม์าตัง้แต่

ปี2538 บุคลากรของกลุ่มบรษิทัฯ ได้สะสมประสบการณ์และเครอืข่ายซึ่งส่งผลให้การให้บรกิาร

จดัการระบบโลจสิตกิสแ์ก่ลกูคา้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

        การด าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ 

        1.การจองระวางเรอืหรอืเครือ่งบนิทีส่ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็  

       2.การบรหิารพืน้ทีใ่นการบรรจสุนิคา้เพื่อใหก้ารขนส่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

        3.การลดขอ้ผดิพลาดจากการขนส่งและการด าเนินการตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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         4.บรษิัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้รบัการอบรมกบัสถาบนัภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกบัการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองเพื่อการใหบ้รกิารไดแ้บบมอือาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

 

กรณีศึกษา บริษทั T  ประกอบธรุกิจท่าเทียบเรือและ การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ 

      ประวตับิรษิทั   เป็นบรษิทัในเครอืต่างประเทศ  ก่อตัง้มาประมาณ 25 ปี มสีถานที่ตัง้ที่

แหลมฉบงั บรษิัทมจี านวนพนักงานหน้างานประมาณ 600 คน ไม่รวมพนักงานจ้างพเิศษตาม

ฤดกูาล   พนกังานส านกังานประมาณ 50 คน 

       จ านวนอุปกรณ์  มหีวัรถลาก    130 คนั   มเีครน 10 ตวั (ราคาตวัละ 150-200 ลา้นบาท)  

สมรรถนะของเครน ขนถ่ายขึน้ลงเรอืได ้ชัว่โมงละประมาณ 25ตู ้ ท างาน 24 ชัว่โมง  

จ านวน 10 เครน รวมแลว้มสีมรรถนะเครือ่งเตม็ที่(Full capacity) วนัละ 6000 ตู ้(สมรรถนะท างาน

ไดจ้รงิ(Utilization rate) คอื รอ้ยละ 70 เท่ากบั 4200 ตู)้ 

       ผลติภาพ  Crane Productivity 100 % คอืจ านวนการขนถ่ายขึน้ลงเรอืดว้ยเครน   4200 

ตูต่้อวนั  ผลผลติปัจจบุนัไดป้ระมาณ 55 % ของ Full capacity 

       ตวัชีว้ดัรวม  Common KPI  คอืพยายามเพิม่อตัราการขนถ่ายขึน้ลงเรอืให ้ไดใ้กลเ้คยีง  

70 % ของ Full capacity 

       ประสทิธภิาพ      ดชันีวดั ประสทิธภิาพ (Efficiency)  คอื Truck Turn Around Time

หมายถงึ ระยะเวลา ต่อ 1ตู ้ในการเขา้ไป รบัสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ของหวัรถลากดชันีเป้าหมายคอื  

25 นาท ีหวัรถลาก 1 คนั 

       ปัจจยัทีท่ าให ้ตอ้งใชเ้วลามากหรอืน้อยม ี3 ประการคอื 

1. การวางแผน yard planning  ทีท่ าใหไ้มต่อ้งคน้หา 

2. จ านวน เครือ่งยก ภายในคลงัสนิคา้ 

3. Capacity ของ คลงัสนิคา้  

ตน้ทุนประกอบดว้ย 
1.ค่าแรงงานโดยตรงในการยกของ จดัเกบ็ ขบัรถ ขบัเครน ฯลฯ 
2.ค่าเสื่อมราคา เครือ่งจกัร  รถขนยา้ย   
3.ค่าน ้ามนัรถขนยา้ย   ค่าเช่ารถ กรณตีอ้งเช่าเพิม่  
4.ค่าเช่าท่าเทยีบเรอื  ค่าเช่าคลงัสนิคา้ 
ก าไรขัน้ตน้  ประมาณ 35 %  (ตน้ทุน ประมาณ 65 %) ของรายไดร้วม 
ก าไรสุทธ ิ เฉลีย่ประมาณ 10% ของรายไดร้วม 
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4.ประเภทธรุกิจธนาคารพาณิชย ์ 

กรณีศึกษา ธนาคาร Z   
      การบรกิารของธนาคารนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื Service  และ Sales   ค า
ว่า Service นัน้ หมายความรวมถงึการบรกิารหน้าเคาทเ์ตอร ์ เช่น การฝากถอน การโอนเงนิ  
การเปิดบญัช ีการรบัช าระธรรมเนียมต่างๆ   ส่วนน้ี ธนาคารจะมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียม    ผูท้ี่
ท าหน้าทีบ่รกิารทีห่น้าเคาทเ์ตอร ์ ปรกตเิรยีกว่า Teller   ส่วน Sales  นัน้  ไดแ้ก่การหาลกูคา้เงนิ
ฝาก การหาลกูคา้เงนิกู ้ (เช่น เงนิกูเ้พื่อประกอบธุรกจิ  สนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  สนิเชื่อรถยนต ์ บตัร
เครดติ ต่างๆ )  ผูท้ าหน้าทีน่ี้ เรยีกว่า Sales person   รายไดห้ลกัของธนาคาร จะมาจากดอกเบีย้
เงนิกู ้สนิเชื่อ  รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ถอืเป็นรายไดร้อง   
      การประเมนิ ผลติภาพ (Productivity)  นัน้ จะประเมนิเป็นระดบัคอืสาขา และระดบัพืน้ที ่
วธิกีารวดันัน้ ไดแ้ก่ การวดั Profit and Loss  หรอืความสามารถในการท าก าไรจากก าไรสุทธ ิ
อยา่งไรกต็าม กม็ใีหเ้ป้าหมายตามความแตกต่างของ สาขา ซึง่มสีภาพแวดลอ้มไมเ่หมอืนกนั  
เพราะ ผลติภณัฑ(์Product)ทีส่อดคลอ้งกบัแต่ละพืน้ทีไ่มเ่หมอืนกนั   โดยมเีป้าหมายเช่น ปรมิาณ 
สนิเชื่อ แต่ละประเภท ซึง่จะท าใหม้ดีอกเบีย้เงนิกู้ทีแ่ตกต่างกนั โดยจะใหค้ะแนนแต่ละ ประเภท
ของเงนิกูไ้มเ่ท่ากนั  ในขณะเดยีวกนั กจ็ะมเีป้าหมายเงนิฝาก  รวมถงึความสมดุลของยอดเงนิกู ้
กบัยอดเงนิฝาก และ ดอกเบีย้เงนิกู้(ดอกเบีย้รบั) และดอกเบีย้เงนิฝาก(ดอกเบีย้จ่าย)    นอกจากนี้ 
ยงัม ีPer Head Productivity  คอืผลติภาพของ Sales แต่ละคนโดยค านวณเฉลีย่จ านวนคน กบั 
ปรมิาณ เงนิกู ้เงนิฝาก และดอกเบีย้รบั กบัดอกเบีย้จ่าย    
        การประเมนิประสทิธภิาพ(Efficiency)  นัน้ส่วนใหญ่จะใชก้บัพนกังานประเภท Teller  
เช่นก าหนดเวลา การเปิดบญัช ีไมเ่กนิ 15 นาท ี  หรอืการคดิค านวณเวลาเฉลีย่ต่อ 1 Transaction  
ต่อคน  การประเมนิในเชงิคุณภาพเป็นอกีตวัวดั Performance ของพนกังาน คอืขอ้รอ้งเรยีนของ
ลกูคา้ หรอืความพงึพอใจของลกูคา้ โดยใชก้ารสมัภาษณ์ต่างๆ  แลว้ค านวณเป็นคะแนน เช่น Net 
Promotion Score 
       การประเมนิประสทิธภิาพของสาขา อกีตวัวดัหนึ่งคอือตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนลกูคา้
ทีม่าใชบ้รกิาร ซึง่แต่ละสาขา อาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งมอีตัราทีเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บั สภาพแวดลอ้มของ
แต่ละพืน้ที ่ จะท าใหอ้ตัราเฉลีย่ของลกูคา้ต่อจ านวนพนักงานสงูขึน้ 
        การพฒันาประสทิธภิาพเพื่อเพิม่ผลติภาพนัน้ ม ี2 แนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. การสรา้งให้
พนกังานม ีMulti-Skill  เช่น  Teller นอกจากท าหน้าทีใ่นการฝากถอนปรกตแิลว้ ยงัสามารถให้
ค าแนะน าในการขาย ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ได ้ดว้ยจงึไดเ้ปลีย่นชื่อจาก Teller  เป็น Customer 
Service Relation ส่วนพนกังาน Sales นัน้ กพ็ฒันาใหม้คีวามรูค้วามช านาญหลากหลาย ในการ
ขายผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลาย   2.การน าระบบอตัโนมตั ิเขา้มาใช ้ เช่น การใช ้เครือ่ง Cueing  
(เครือ่งรบับตัรควิอตัโนมตั)ิ  หรอืการน าเครือ่งฝากถอนอตัโนมตั ิ(ATM, ADM, PUM, ต่างๆ) นัน้ 
เป็นการลงทุนของแต่ละสาขา แต่จะพจิารณาจากจ านวนลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร ตามเกณฑข์อง
ธนาคาร 
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การปรบัปรงุเพ่ือยกระดบัผลิตภาพและประสิทธิภาพในธรุกิจบริการ 

ในการปรบัปรุงเพื่อเพิม่ผลติภาพในธุรกจิบรกิาร นัน้มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

ปัจจยัส าคญัทางการตลาด ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ 3Ps  หรอื  1.Person 
(บุคคล)  2.Process (กระบวนการ)  และ 3. Physical evidence (หลกัฐานทางกายภาพ)    2 
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบส าคญัต่อผลติภาพในธุรกจิบรกิาร กค็อื บุคคล และ กระบวนการ  จงึจะตอ้ง
เน้น การปรบัปรงุ 2 ดา้นดงักล่าวเป็นหลกั พรอ้มกบั ปรบัปรงุดา้นอื่นๆ รวมทัง้ 4Ps (Product, 
Price, Promotion, Place)  ดว้ย    

       Chand (2018) เสนอใน “7 Ways to Improve Productivity of Services-Explained!)  ถงึ  
7 แนวทางในการปรบัปรงุผลติภาพของการบรกิาร ไดแ้ก่  1. การปรบัปรงุบุคลากร  2. การ
น าเสนอ ระบบและเทคโนโลยใีหม่ๆ   3. การลดระดบัการบรกิาร ใหน้้อยลง  4. การน าเสนอ
ผลติภณัฑใ์หมท่ดแทน ส าหรบับรกิาร  5.การน าเสนอบรกิารใหม่ๆ   6. การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้  
7. การลดความไมส่อดคลอ้งกนัระหว่าง Demand กบั Supply    โดยแนวทางดงักล่าว มเีป้าหมาย
เพื่อ 1. ท าให ้Output  เพิม่ขึน้ไดเ้รว็กว่า Input  2. Output ยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง พรอ้มกบั Input 
ทีล่ดน้อยลง  3.Output  เพิม่ขึน้ จาก Input เดมิ  4. Input ลดลง มากกว่า Output  และ  5. การ
เพิม่ขึน้สงูสุดในอตัราส่วน ผ่าน การผสมผสานทีด่ทีีสุ่ดของ Outputs  กบั  Inputs   

1.การปรบัปรงุบุคลากร  ซึง่ไดแ้ก่ การปรบัปรงุเรือ่ง ความรู ้ทกัษะ  ทศันคต ิและ 
พฤตกิรรม ของบุคลากรปัจจบุนั และบุคลากรใหม ่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งมอบบรกิาร และ 
ผลประกอบการ ผ่านระบบทีด่ขี ึน้ของ การคดัสรรบุคลากร การฝึกอบรม  การพฒันา และ 
การสรา้งแรงจงูใจ 
2.การน าเสนอ ระบบและเทคโนโลยใีหม่ๆ    
     องคก์รทีน่ าเสนอบรกิาร สามารถเกบ็เกีย่วการปรบัปรงุผลติภาพได ้ถา้มกีารเน้น

ระบบและเทคโนโลยมีากขึน้  การน าเอาระบบเขา้มาจะช่วยใหม้องเหน็งานทัง้หมดโดยรวม   จะ
สามารถก าหนดว่างานอะไรเป็นงานทีส่ าคญั รวมทัง้พจิารณาถงึวธิกีารทีต่่างออกไป เพื่อใหผ้ลงาน
นัน้ดขีึน้ น าเอาวธิกีารใหม่ๆ  เขา้มาใช ้ ก าจดัความสญูเปล่า  และพฒันาความรว่มมอืใหเ้กดิขึน้
ภายในระบบนัน้ๆ 

ระบบทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรกิารนัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็นสามแนวทาง ไดแ้ก่ hard 
technology,  soft technology, hybrid technology 
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1) Hard technology หมายถงึเครือ่งมอืทีน่ ามาใชแ้ทนคน (เช่น เครือ่งลา้งรถอตัโนมตั ิ 
เครือ่งมอื ส าหรบัดแูล x-ray ทีส่นามบนิ  ทีจ่อดรถอตัโนมตั ิ เครือ่งขายอตัโนมตั ิ 
เครือ่ง AV  และ คอมพวิเตอร ์

2) Soft technology หมายถงึ ระบบวางแผนล่วงหน้า ทีน่ ามาใชแ้ทนการด าเนินการ
บรกิารเฉพาะบุคคล  ระบบอาจะเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ี แต่คุณลกัษณะส่วนใหญ่ 
ยงัเป็นระบบซึง่ออกแบบส าหรบั ผลลพัธท์ีเ่หมาะสม (เช่น รา้นฟาสตฟู้์ด   pre-
package tours) 

3) Hybrid technology หมายถงึ อุปกรณ์ซึง่มกีารพ่วงกบั ระบบทีว่างแผนไว ้เพื่อให้
ค าสัง่ทีม่ากขึน้ ความรวดเรว็ทีส่งูขึน้ และประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ ใหแ้ก่กระบวนการ
บรกิาร (เช่น   การบรกิารทีจ่ ากดั  อุปกรณ์การซ่อมทีร่วดเรว็ ส าหรบั รถเสยี ยาง 
หรอื เบรค) 

      การน าเสนอสู่กจิกรรมการบรกิาร สามารถท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีส่ าคญัส าหรบัผลติภาพ  การ
น าเสนอระบบ  คลา้ยคลงึกบัการน าเสนอทางการตลาด จะตอ้งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั ท่าทแีละ 
ภาพลกัษณ์ภายนอก คลา้ยกบั เครือ่งมอื เทคนิค และ hardware หรอื วศิวกรรม   แต่การประสม
ประสาน แรงงาน เขา้กบั การสรา้งบรกิารใหเ้ป็นแบบอุตสาหกรรม  จะสรา้งแนวทางการแก้ปัญหา
ใหม ่ใหแ้ก่ ปัญหาเก่า 

     ผลลพัธข์องแนวคดินี้เมื่อน ามาใชก้บับรกิาร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประเดน็ต่อไปนี้ เช่น 

      ก)  การสรา้งมาตรฐานทีสู่งขึน้ของผลงาน   การผลติปรมิาณมากและการสรา้งความไม่
เป็นส่วนตวัทีม่ากขึน้ (greater impersonalization) ของการบรกิาร (เช่น telecommunication  
หรอื group travel) 

      ข)  การประเมนิค่าของงาน   ความน่าสนใจ จะเน้นทีว่่าจะมกีารปรบัปรงุเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
ในการท างานปัจจบุนั ซึง่วธิกีารใหม่ๆ  จะสามารถน ามาสู่ การท างานทีต่่างกนัไปและท าอย่างไรจงึ
จะท าให ้งาน และภาระงานมกีารเปลีย่นแปลง 

      ค)  การพจิารณาใหม ่ต่อขอบเขตของการด าเนินงาน  ความคุม้ค่า ของการด าเนินงาน 
ผ่าน การบรหิารแบบ chain หรอื franchise 

      ง)   การสรา้งความช านาญเฉพาะอยา่งของตลาด  เพื่อท าใหแ้รงงานมผีลติภาพสงูขึน้ 

3.  การลดระดบัการบรกิาร   

      ผลติภาพ สามารถปรบัปรงุได ้โดยการลดปรมิาณของการบรกิารและหรอืคุณภาพของการ
บรกิาร (เช่น แพทย ์สามารถลดเวลาใหน้้อยลงส าหรบัคนไขแ้ต่ละคน)    แต่วธิกีารนี้มอีนัตราย 
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เพราะว่า องคก์รใหบ้รกิาร ไดส้ญัญาไวก้บัลกูคา้ว่าจะน าเสนอการบรกิารระดบัทีส่งู ไวก่้อนแลว้  
แน่นอน ท าใหคู้่แขง่สามารถสรา้งความแตกต่าง ใหแ้ก่บรกิารของตนเองโดยการขยาย และ
ยกระดบัการบรกิารทัง้ทางดา้นคุณภาพและปรมิาณ 

4.การน าเสนอผลติภณัฑใ์หมท่ดแทน ส าหรบับรกิาร   

           ผลติภาพ สามารถปรบัปรงุไดโ้ดยการจดัใหม้ผีลติภณัฑข์ึน้ทดแทนส าหรบับรกิาร (เช่น 
เทคโนโลยกีารส่งผ่านขอ้มลูใหม ่  ท าใหส้ามารถก าจดัความตอ้งการ การบรกิารโทรเลข) 

5.การน าเสนอบรกิารใหม่ 

มคีวามเป็นไปไดใ้นการออกแบบการบรกิารทีม่ปีระสทิธผิลทีด่กีว่า ซึง่สามารถก าจดัหรอื 
ลด ความตอ้งการของบรกิารทีม่ปีระสทิธผิลน้อยกว่า ตวัอยา่งเช่นการท่องเทีย่วโดยเครือ่งบนิ จะ
ถูกน ามาทดแทน การท่องเทีย่ว ทางเรอืขา้มมหาสมุทร   หรอืเครดติการด์ สามารถน ามาใช้
ทดแทนระบบเก่าในการถอนเงนิ 

6. การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ 

มคีวามเป็นไปไดใ้นการเปลีย่นวธิกีารในการสรา้งปฏสิมัพนัธข์องลูกคา้กบัผูน้ าเสนอ
บรกิาร กรณีนี้มคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งมากโดยเฉพาะ กบัการบรกิารทีม่ ี“ปฏสิมัพนัธส์งู”   การใช้
ผูบ้รโิภคยิง่มาก ในการผลติกระบวนการ ยิง่ท าใหต้อ้งการ ความเขา้ใจต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
มากขึน้  จะตอ้งมวีธิการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหเ้ขม้แขง็ขึน้หรอืเปลีย่นพฤตกิรรม ผ่านการ
ใหก้ารศกึษา หรอื การเชญิชวน ใหร้บัรูถ้งึประโยชน์ของการส่งมอบการบรกิาร     

7.  การลดความไมส่อดคลอ้งกนัระหว่าง Demand กบั Supply      

องคก์รบรกิารจ านวนมาก มปัีญหาทีส่ าคญัคอืความไมส่อดคลอ้งระหว่าง demand กบั 
supply ของบรกิาร ทีม่กัเกดิขึน้บ่อยๆ  เป้าหมายหลกั ในการบรกิารทางการตลาด คอื การ
สามารถทีจ่ะควบคุม demand และ supply  ทีม่ากเกนิไป และสรา้งความสมดุลระหว่างปัจจยัทัง้
สอง   ถา้มคีนตอ้งการใชเ้ครือ่งบนิมากกว่าทีน่ัง่ทีม่อียู ่ธุรกจินัน้กจ็ะสญูเสยีไปใหก้บัคู่แขง่   
รวมทัง้ทีน่ัง่ทีข่ายไมไ่ด ้กจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเสยีรายไดต้ลอดไป        

ตวัอย่าง การไคเซน็ในธรุกิจบริการ (Toyota Seisan Hoshiki wo Kangaeru Kai   2555) 

         1.โรงแรมสไตลญ์ีปุ่่ น (เรยีวกงั) 
1.1 การใช ้IT ท าใหบ้รกิารต่างๆ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน   สิง่ทีข่าดไมไ่ด้
ในการใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเพยีบพรอ้มกค็อืการสื่อสารทีร่าบรืน่ระหว่างพนกังาน 
เทคโนโลย ีIT  จงึนับเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีต่อ้งน ามาใชป้ระโยชน์  สามารถใช ้IT 
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เพื่อสรา้งฐานขอ้มลูของลกูคา้ทีเ่ขา้พกั  จากขอ้มลูต่างๆ ท าใหพ้นกังานสามารถ
เตรยีมการเพื่อเสนอบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความชอบของลกูคา้ ซึง่เป็นการ
ยกระดบัคุณภาพใหด้ขีึน้  สามารถจดัวางก าลงัของพนกังานในงานต่างๆไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
1.2 การพฒันาใหพ้นกังานมหีลายทกัษะ เพื่อเพิม่ผลติภาพของงาน   การ
พฒันาใหพ้นกังานมหีลายทกัษะจะช่วยใหพ้นกังานมคีวามคกึคกั น าไปสู่ความพงึ
พอใจในการท างานของพนักงานอกีดว้ย 
2.ธุรกจิภตัตาคาร รา้นอาหาร 
2.1       การลดความสญูเปล่าจากการปรุงอาหาร   
- เพิม่ประสทิธภิาพในการปรงุอาหารท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยปลอดภยั 
- ลดจ านวนครัง้ทีต่อ้งหยดุการปฏบิตังิาน ท าใหเ้วลาทีล่กูคา้รอคอยสัน้ลง 

2.2    การเพิม่ประสทิธภิาพของภตัตาคาร 

                     - ลดเวลารอคอยของลกูคา้ในช่วงเวลาเรง่ด่วน 

                     - ขา้วรอ้นๆ ช่วยเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

                     - ลดปรมิาณขา้วทีล่กูคา้ทานไมห่มด 

                     - ลดเวลาในการขนยา้ยจานชาม 

3.ธุรกจิโลจสิตกิส ์การขนส่ง 

          3.1 การรบัของ    

          - เวลาทีร่ถบรรทุกตอ้งรอคอยลดลง ท าใหล้ดเวลาการท างานล่วงเวลาได้ 

- ลดเวลาการรบัของ เพิม่ความปลอดภยัในการท างาน 

          3.2 การห่อบรรจุภณัฑ ์

                    - ลดค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้กล่องลกูฟูก 

         3.3 งานในการยกของเขา้ออก 

- ลดเวลาการขนของขึน้รถบรรทุก ท าใหเ้พิม่จ านวนเทีย่วได้ 

          3.4 การน าส่ง 

- อตัราการใชร้ถเพิม่ จาก 2 เป็น 3 เทีย่วต่อวนั 
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- เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งของรถบรรทุก โดยจดับรเิวณส่งใหใ้กลเ้คยีงกนั 

- ลดระยะทางการเดนิรถโดยใชเ้ทคโนโลย ีGPS 

          4. ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

4.1  ลดค่าใชจ้่ายและความเสีย่งจากการเกบ็รกัษาทีส่ญูเปล่า อนัเน่ืองจากการเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศทีเ่กนิจ าเป็น 

4.2 สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นไดท้นัทที าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพสงูขึน้ 
รวมทัง้สามารถรบัรองลกูคา้ไดฉ้บัไว 

4.3 พฒันาระบบงานส าหรบัจดัการเอกสารตัง้แต่ขัน้ตอนจดัเกบ็จนถงึการก าจดัทิง้ เพื่อ
ป้องกนัการท าขอ้มลูลกูคา้สูญหายหรอืการก าจดัเอกสารผดิพลาด น าเอา ICT  เขา้มาใชแ้ทน 

      Usui(2555)  ไดน้ าเสนอแนวทางของการสรา้งนวตักรรมการบรกิารกบัการปฏริปูระบบ IT  
ของ เซเว่นอเีลฟเว่น เจแปน มดีงันี้ 

          1.การเชื่อมโยงการวางกลยทุธธ์ุรกจิ เขา้กบัการปฏริปูกระบวนการท างาน และ
ระบบ IT 
          2.การปฏริปูงานดา้นโอเปอเรชัน่กบัการใชข้อ้มลูรว่มกนั 
          3.การเบนเขม็ไปคา้ปลกีทีผ่ลติดว้ย team merchandising 
          4.การปรบักระบวนการท างานใหเ้ป็นเวริก์โฟลว ์เพื่อประหยดัแรงงานไปพรอ้มกบั
การไดข้อ้มลู 
          5.การปฏริปูซพัพลายเชนทีก่่อใหเ้กดิโมเดลธุรกจิใหมแ่บบผลติ –กระจาย –ขาย 
          6.การสรา้งสรรคบ์รกิารใหมจ่ากการใช ้IT 
          7.การลงทุนดา้น IT ควรดทูีต่วัเลขผลลพัธ ์มากกว่าตวัเลขการลงทุน 

 

       
 

 

 



บทท่ี 5  

สรปุผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพื่อศกึษาถงึ ทฤษฎ ี แนววธิ ีปัญหา ความแน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพส าหรบั

ภาคบรกิารโดยรวม 
2) เพื่อศกึษาถงึโมเดลการวดัผลติภาพ และประสทิธภิาพของส าหรบัภาคบรกิารเฉพาะ

ประเภท โดยคดัเลอืก บางประเภททีส่ าคญั 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพ และประสิทธิภาพของภาคบริการของ

ประเทศไทย 
          
2. ขอบเขตของการวิจยั     

- เนื้อหาของการวจิยั 
1) ศกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จากงานวจิยัจากภายในและภายนอกประเทศ 
2) เปรยีบเทยีบ และประมวลทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
3) ศกึษาแนววธิ ี ปัญหา และโมเดลการวดัผลติภาพ (productivity measurement 

model) 
4) สรปุโมเดลการวดัผลติภาพ ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ในการวดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5) น าเสนอโมเดลการวดัผลติภาพทีเ่หมาะกบั แต่ละธุรกจิบรกิารและธุรกจิบรกิารใน

ประเทศไทย 
6) จดัท าสถติขิอ้มลูของผลติภาพของภาคบรกิารของไทย แยกตามประเภทของบรกิาร 
7) เกบ็ตวัอยา่งธุรกจิบรกิารบางประเภทเพื่อเปรยีบเทยีบการใชโ้มเดลการวดัผลติภาพ 
      ธุรกจิบรกิารตวัอยา่งทีส่ าคญั 4 ประเภท ประเภทละ 1 ตวัอยา่ง 
- กลุ่มเป้าหมาย 

ธุรกิจบริการที่ส าคัญที่มีล ักษณะแตกต่างกันได้แก่  1.ธุรกิจภัตตาคารและ
รา้นอาหาร  2.ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  3.ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้  4.
ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

- วธิกีารวจิยั 
1) การวจิยัเชงิคุณภาพ   รวบรวม แนวคดิ ทฤษฎ ี โมเดลการวดัผลติภาพ แลว้
ท าการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
2) การวจิยัเชงิปรมิาณ   เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางการเงนิของ ทัง้ 4 ธุรกจิ แลว้ท า
การเปรยีบเทยีบ 

- ระยะเวลาในการวจิยั 
สงิหาคม 2561 – มนีาคม 2562
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- กรอบแนวคดิในการวจิยั 
- ท าการศกึษาว่าแนวคดิ ทฤษฎ ีและโมเดลการวดัผลติภาพ นัน้มอีะไรบา้ง 
- แนวคดิ ทฤษฎ ี และโมเดลการวดัผลติภาพทีใ่ชก้นัอยูปั่จจบุนันัน้ เหมาะกบั

อุตสาหกรรมอะไร 
- ปัญหาในการวดัผลติภาพ ของธุรกจิบรกิาร 
- โมเดลการวดัผลติภาพเช่นไรจงึจะเหมาะสมกบัการวดัผลติภาพของธุรกจิบรกิาร 

                        
3.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1)  ไดรู้ถ้งึทฤษฎ ี แนววธิ ี ปัญหา ความแน่นอนของโมเดลการวดัผลติภาพส าหรบัธุรกจิ
บรกิารโดยรวม 

2) ไดรู้ถ้งึโมเดลการวดัผลติภาพและประสทิธภิาพของส าหรบัธุรกจิบรกิารเฉพาะประเภท  
บาง  ประเภททีส่ าคญั 

3) ไดรู้แ้นวทางการยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของธุรกจิบรกิารของประเทศไทย 
4) สามารถน าเอาผลงานวจิยัน้ีไปน าเสนอต่อภาคบรกิารของประเทศไทย เพื่อหาแนว

ทางการยกระดบัผลติภาพและประสทิธภิาพของธุรกจิบรกิารอยา่งเป็นรปูธรรม 
                   
4.แบบของการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบผสมผสานทัง้วจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ 3ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที1่ ใชก้ารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศกึษาแนวคดิ เทคนิควธิ ี
และ ตวัแทบ 

ขัน้ตอนที ่2 ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะหข์อ้มลูงบการเงนิจากตวัอยา่งของ 4 
กลุ่มธุรกจิ 

ขัน้ที ่3  ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อศกึษาเฉพาะราย โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
เพื่อเขยีนเป็นกรณศีกึษา 
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กลุ่มเป้าหมาย  และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย  ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษากลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นธุรกจิ
บรกิารทีส่ าคญั ทีม่จี านวนมาก และมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ มจี านวนผูท้ีท่ างานอยูใ่นธุรกจิ
เหล่านี้เป็นจ านวนมาก  ไดแ้ก่ 

       1. ธุรกจิภตัตาคาร และรา้นอาหาร 

       2. ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

       3. ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ 

       4. ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์
 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 

6.1 ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบั ผลติภาพ  ประสทิธภิาพ   การเพิม่ผลติภาพ 
ประสทิธภิาพ ของอุตสาหกรรมการผลติ   การประยกุตใ์ช ้ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัผลติภาพ  
ประสทิธภิาพ มาใชก้บัธุรกจิบรกิาร 

6.2 ขอ้มลู ดชันีทางการเงนิ โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดม้าจาก กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

6.3  การสมัภาษณ์เชงิลกึ  แนวคดิ วธิกีาร วดั และ ปรบัปรงุผลติภาพ ประสทิธภิาพ  ของ
ธุรกจิบรกิาร กรณตีวัอยา่ง 

 

7.ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

7.1 รวบรวมขอ้มลู ดชันีทางการเงนิ ทีเ่ป็นขอ้มลู จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ จาก 4 กลุ่มธุรกจิ  ไดแ้ก่ 1. ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร  2.ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  
3. ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้   4.ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์

7.2 องคป์ระกอบของขอ้มลูคอืขอ้มลูเปรยีบเทยีบปีงบการเงนิ แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.
งบแสดงฐานะการเงนิ 2. งบก าไรขาดทุน  3. อตัราส่วนทางการเงนิ 

7.3 จดัท าแบบสอบถามส าหรบักรณศีกึษา ของแต่ละธุรกจิ 
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8. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูนี้  ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูโดยมวีกีารเกบ็ขอ้มลูดงันี้ 

1.ก าหนดจ านวนขอ้มลูของกลุ่มเป้าหมาย   ใชเ้กณฑก์ารเกบ็ขอ้มลู คอื กรณทีีม่กีารเกบ็
ตวัอยา่งจากหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มตอ้งมจี านวนตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 50 ตวัอยา่ง  ( Hair, J.F., 
Celsi, M.W., Oritanu, D.J., $ Bush, R.P. (2013). Essential of Marketing Research (3rd ed.)  
New York: McGraw-Hill.   นอกจากจ านวน น้อยกว่า 50 ตวัอยา่ง จะเกบ็จ านวนขอ้มลูทัง้หมด   

2. แบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ใหเ้ป็นหลายๆ กลุ่ม ตาม ปรมิาณยอดขาย  หรอื สนิทรพัย์ 

3. ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง เกบ็จาก ขอ้มลูเฉพาะกรงุเทพมหานคร  ซึง่มจี านวนมากทีสุ่ด 
และเป็นตวัแทนได ้

 

9. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

      9.1 แยกขอ้มลูออกตาม หวัขอ้ ของดชันีการเงนิ ของ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ดงันี้ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset)  แสดงเป็นรอ้ยละ  
2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) แสดงเป็นรอ้ยละ  
3. ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (Gross profit margin) แสดงเป็น 

รอ้ยละ  
4. ผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม (Operation profit margin) 

แสดงเป็นรอ้ยละ  
5. ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม (Net profit margin)  แสดงเป็นรอ้ยละ  
6. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total asset turnover)  แสดงเป็น จ านวน

เท่า 
7. อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้ (Account receivable turnover)  แสดงเป็นจ านวน

เท่า 
แสดงใหเ้หน็ถงึนโยบายทีเ่ขม้งวดในการเกบ็หนี้ดว้ย  อตัรานี้ ยิง่สงูยิง่ด ี
8. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory turnover)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 
9. อตัราค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่อรายไดร้วม (Operation expense on 

income )  แสดงเป็น รอ้ยละ  
10. อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน (Current ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 
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11. อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Debt ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 
12. อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Asset /Equity ratio)  แสดงเป็น

จ านวน เท่า 
13. อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนรวมของผูถ้อืหุน้ (Debt /Equity ratio)  แสดงเป็น

จ านวนเท่า 
14. การเปลีย่นแปลงของ อตัรามลูค่าเพิม่ ของ แต่ละกลุ่ม 

     9.2 เกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี คอื ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  
     9.3 วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่(Mean)  ของ สามปี ของรายดชันี 
     9.4 หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ของค่าเฉลีย่ของ สามปี ของ ราย
ดชันี 
 

10. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

       1.  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ  3 ปี ของแต่ละตวัอยา่ง (บรษิทั) แยกตามรายดชันี 

       2.  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ 3 ปี  ของแต่ละกลุ่ม แยกตามรายได ้หรอื สนิทรพัย ์ แยก
ตามรายดชันี 

       3.  ค่าเฉลีย่ของ งบการเงนิ 3 ปี ของ แต่ละธุรกจิ แยกตามรายดชันี 

       4.  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของ ค่าเฉลีย่ของงบการเงนิ 3 ปี ของแต่ละกลุ่ม แยกตาม
รายได ้หรอืสนิทรพัย ์แยกตามรายดชันี 

        5.  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ ค่าเฉลีย่ของงบการเงนิ 3 ปี ของแต่ละธุรกจิ แยกตามราย
ดชันี 

. 

11.สรปุผลการวิจยั 

       1) ทฤษฎี  แนวทาง วิธีการ และโมเดลการวดัผลิตภาพ และประสิทธิภาพ 

 (1) แนวคดิทัว่ไป (General concept) ของการวดัผลติภาพ นัน้ คอื การเอา Output 
(ปรมิาณทีผ่ลติได)้  หารดว้ย Input(ปรมิาณทีใ่ส่เขา้ไป) 

โดย ปรมิาณทีใ่ส่เขา้ไป ไดแ้ก่ แรงงาน (คน)  สิง่ของ(วตัถุดบิ)  ทุน ต่างๆ   โดย ปรมิาณ
ทีผ่ลติได ้กค็อืผลผลติ     ผลติภาพนี้ยงัมแีบ่งเป็นหลายประเภท เช่น 
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1.1) ผลติภาพดา้นแรงงาน (Labor Productivity)  วธิกีารค านวณ กค็อืน าเอา
มลูค่าเพิม่ทีเ่กดิขึน้ อาจจะเป็นค่าเฉลีย่ของก าไรขัน้ตน้ หารดว้ยจ านวนคน 

1.2) ผลติภาพแรงงานทางกายภาพ  หรอือาจจะเรยีกว่า ประสทิธภิาพดา้น
แรงงาน (Labor Efficiency)   คอืเอา ปรมิาณผลผลติหารดว้ยปรมิาณแรงงาน  ในกรณนีี้ 
เน้นทีก่ารลดปรมิาณแรงงานมากกว่าเพิม่ผลผลติ  โดยเน้นประสทิธภิาพของตน้ทุน
มากกว่าการเพิม่ขึน้ของรายได ้

1.3) ผลติภาพแรงงานมลูค่าเพิม่  คอืปรมิาณมลูค่าเพิม่ของแรงงานหนึ่งคนเป็น
การเอาปรมิาณมลูค่าเพิม่หารดว้ยปรมิาณแรงงาน  ซึง่ปรมิาณมลูค่าเพิม่นี้ เป็นการเอา  
“ก าไรจากการประกอบการ รวมค่าจา้ง รวมกบัค่าเสื่อมราคา” นัน่เอง  

 (2) แนวคดิว่าดว้ยผลติภาพแนวใหม ่    กล่าวกนัว่า เดมิเมือ่พดูถงึผลติภาพ มกัจะ
หมายถงึ ผลติภาพแบบแยกส่วน (เช่นผลติภาพดา้นแรงงาน ผลติภาพดา้นพลงังาน ผลติภาพทีไ่ด้
จากการใชพ้ลงังาน หรอื ผลติภาพทีไ่ดจ้ากการใชเ้ครือ่งจกัร ฯลฯ)  ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะส่วน 
(Partial Productivity)  ซึง่ไมใ่ช่แนวคดิ ปัจจยัน าเขา้โดยรวม  จงึควรจะพจิารณาจาก Total 
Factor Productivity (ปัจจยัผลติภาพโดยรวม)  แนวคดินี้เป็นทีย่อมรบัมากขึน้ (วทิรูย ์สมิะโชคด ี
2560) 

(3)การวดัผลติภาพการผลติในการบรกิาร ดว้ยวธิกีารทางคณติศาสตร ์ ซึง่เป็นการพฒันา
มาจาก การวดัผลติภาพการผลติของอุตสาหกรรมการผลติ (McLaughlin,  Coffey, 2011) 

กล่าวโดยสรุป  การวดัเชงิการเงนิ ดเูหมอืนจะเป็นวธิเีดยีว ทีจ่ะบรหิารการเปลีย่นแปลง
ของคุณภาพทีเ่กดิจาก ลกัษณะเวลาเดยีวกนัของการบรกิาร  และผลกระทบต่อคุณภาพทีร่บัได ้
โดยการทีล่กูคา้ ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการบรกิาร  ในความเป็นจรงิ ถา้ผลติภาพของการ
บรกิาร อธบิายกลไกของทัง้ประสทิธภิาพภายใน และการใชต้น้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพของ
ทรพัยากรในการผลติและของประสทิธภิาพภายนอก  ซึง่ไดแ้ก่คุณภาพทีล่กูคา้ยอมรบัได ้ การวดั
เชงิการเงนิ อาจจะเป็นวกีารทีด่เีพยีงพอทีจ่ะน ามาใช ้  

ขอ้สรปุ   ผลติภาพการบรกิารเท่ากบัรายไดจ้ากการบรกิารทีม่อบใหห้ารดว้ยตน้ทุนของ
การผลติบรกิารนัน้ (ก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั ประสทิธภิาพ)   สิง่ทีจ่ะวดัผลติภาพระดบัโลกของการ
ปฏบิตักิารของผูใ้หบ้รกิาร นัน้  ผลติภาพการบรหิาร เท่ากบั รายไดร้วมหารดว้ยตน้ทุนรวม (ก าไร
สุทธ ิเท่ากบั ผลติภาพ) 

2) ผลการวิเคราะหด์ชันีทางการเงินของแต่ละธรุกิจบริการ 
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          2.1)กลุ่มธรุกิจภตัตาคารและร้านอาหาร  ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร 
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1.อตัราผลตอบแทนจากทรพัยส์นิรวม (ROA)   มคี่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 7.95  กลุ่มทีม่อีตัราสงู
ทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดส้งูกว่า 1000 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 18.86  กลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ด
คอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ  -4.85    

      2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE)  มคี่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 27. 22 กลุ่มทีม่ ี
อตัราสงูทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 36.67 กลุ่มทีม่อีตัราต ่า
ทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ  101-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 14.44   

       3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม มคี่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 44.73  กลุ่มทีม่ ี
อตัราสงูทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดส้งูกว่า 501-1000 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ   50.98 กลุ่มทีม่ ี
อตัราต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 36.67   

      4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม มคี่าเฉลีย่ ทีร่อ้ยละ  1.69 กลุ่มทีม่อีตัรา
สงูทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายได ้สูงกว่า 1000 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.98    กลุ่มทีม่อีตัราต ่า
ทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายได ้ปีละ ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3.74       

          ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม   มคี่าเฉลีย่ที ่2.75 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราสงูทีสุ่ด คอืกลุ่ม
ทีม่รีายได ้301-500 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่3.16 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้
ละ 501-1000 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่2.33 เท่า  

      6.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้  มคี่าเฉลีย่ที ่93.93 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราสงูทีสุ่ด คอืกลุ่มทีม่ ี
รายได ้ปีละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาทมอีตัราเฉลีย่ที ่131.70 เท่ากลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่ ี
รายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่48.03 เท่า  

      7.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั  มคี่าเฉลีย่ที ่44.05 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราสงูทีสุ่ดคอื กลุ่ม
ทีม่รีายได ้ปีละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่60.36 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่ ี
รายได ้ปีละ 1001 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ที ่23.49 เท่า  

       8.อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  มคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ 41.63  กลุ่มทีอ่ตัราสูงทีสุ่ด
คอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 101-300 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่รอ้ยละ44.36 กลุ่มทีม่อีตัราต ่าทีสุ่ดคอื
กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่36.82 บาท      
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      โดยสรุป ในอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรนัน้ ยิง่ภตัตาคารและรา้นอาหารที่
มรีายไดจ้ากการขาย สงู จะมอีตัราทีส่งูกว่า ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดน้้อย ในขณะที ่
อตัราส่วนประสทิธภิาพในการด าเนินงานนัน้ ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดน้้อย จะมจี านวน
เท่าทีส่งูกว่า ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดส้งู ทัง้นี้อาจจะเพราะว่า มสีนิทรพัยน้์อยกว่า  
ส่วน อตัราค่าใชจ้่ายในการด าเนินการนัน้ ภตัตาคารและรา้นอาหารทีม่รีายไดน้้อย จะมอีตัราส่วนที่
สงูกว่า  

      เมือ่เปรยีบเทยีบ กบัรา้นอาหารประเภท chain restaurant พบว่า ทัง้อตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไรนัน้ มอีตัราทีส่งูกว่า ค่าเฉลีย่ของภตัตาคารและรา้นอาหารทัว่ไป 
อตัราส่วนประสทิธกิารในการด าเนินงานนัน้ มอีตัราทีส่งูกว่าเช่นกนั นอกจาก อตัราค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานต่อรายไดร้วม มอีตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั  

2.2)กลุ่มธรุกิจโรงแรมและรีสอรท์  ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร วเิคราะหไ์ด้
ดงันี้ 

      1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -0.83    กลุ่มทีม่อีตัรา
ส่วนสงูทีสุ่ดคอื กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.80   กลุ่มทีม่อีตัราส่วนต ่าสุดคอื 
กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -3.74 

      2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 11.80 กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนสงูทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 50-200 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 16.94  กลุ่มที่
มอีตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 6.05 

      3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ที ่รอ้ยละ 45.76  กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนสงูทีสุ่ดคอืกลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 52.59  กลุ่มทีม่อีตัราส่วนต ่า
ทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 41.86      

      4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ที ่รอ้ยละ -10.86   กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนสงูทีสุ่ดคอืกลุ่มบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  5.57  กลุ่มทีม่อีตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 
คอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  -30.59 

      ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

     5. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลีย่ที ่0.52 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูทีสุ่ดคอื  
กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ 50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่0.72 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มที่
มสีนิทรพัย ์ 200 ลา้นบาทขึน้ไป และไมใ่ช่บรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ที ่0.31 เท่า 
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      6. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้  อตัราเฉลีย่ที ่39.56 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงทีสุ่ดคอื กลุ่ม
ทีม่สีนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท   มอีตัราเฉลีย่ที ่ 66.20 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มที่
เป็นบรษิทัมหาชน มอีตัราเฉลีย่ที ่18.23 เท่า   

       7. อตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื   เนื่องจากธุรกจิโรงแรม ไม่มสีนิค้าคงเหลอืจึงไม่
ประเมนิ 

       8. อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม   อตัราเฉลี่ยที่ร้อยละ 45.54 กลุ่มที่มอีตัรา
ส่วนสูงที่สุดคือ กลุ่มที่มสีนิทรพัย์ 50-200 ล้านบาท มอีัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 59.50 เท่า  กลุ่มที่
อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ 32.64 

2.3) กลุ่มธุรกิจการขนส่งและเกบ็รกัษาสินค้า ทางด้านความสามารถในการท าก าไร 
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลีย่ที ่รอ้ยละ 5.76    กลุ่มทีม่อีตัรา
ส่วนสูงที่สุดคอื กลุ่มที่มสีนิทรพัย์รวม 50.-200 ล้านบาท มอีตัราเฉลี่ยที่รอ้ยละ 7.46   กลุ่มที่มี
อตัราส่วนต ่าสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 50 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.76 

      2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 17.50  กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสูงที่สุดคอื กลุ่มที่มสีนิทรพัย์รวม 200 ล้านบาทขึ้นไป  มอีตัราเฉลี่ยที่ ร้อยละ 25.72 
กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่าที่สุดคอื กลุ่มที่มสีนิทรพัยร์วม ต ่ากว่า 50 ล้านบาท มอีตัราเฉลี่ยที่ ร้อยละ 
10.61 

      3. อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ที่รอ้ยละ 27.08  กลุ่มทีม่ ี
อตัราส่วนสงูทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 28.87  กลุ่ม
ทีม่อีตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม  50-200 ลา้นบาท  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 25.86 

    4. อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม  อัตราเฉลีย่ที ่รอ้ยละ 5.73   กลุ่มที่มี
อตัราส่วนสูงทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  8.16  กลุ่ม
ทีม่อีตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด คอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 3.92 

      ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลีย่ที ่1.73เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอื  
กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ 50-200 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ที ่2.06 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่ ี
สนิทรพัย ์ 200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ที ่1.40 เท่า 
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      6. อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้  อตัราเฉลีย่ที ่9.39 เท่า กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูสุดคอื กลุ่มทีม่ ี
สนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท   มอีตัราเฉลีย่ที ่ 14.50 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มที่
สนิทรพัย ์200 ลา้นบาทขึน้ไป มอีตัราเฉลีย่ที ่6.50 เท่า   
    7. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื   เนื่องจากธุรกจิโรงแรม ไม่มสีนิคา้คงเหลอืจงึไม่
ประเมนิ 

      8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม   อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 20.78 กลุ่มทีม่อีตัราส่วน
สงูสุดคอื กลุ่มทีม่สีนิทรพัย ์ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 23.51 เท่า  กลุ่มที่
อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาทขึน้ไป  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 18.79 

2.4) ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์  ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 0.93   อตัราส่วนสงู
ทีสุ่ดคอื มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.19   อตัราส่วนต ่าสุดคอื  มอีตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -0.69 

      2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE)  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 10.23  อตัราส่วนสงู
ทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 21.56  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -0.75 

      3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 71.75 อตัรา
ส่วนสงูทีสุ่ดคอือตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 90.98  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 50.26 

      4.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม  อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 12.27   อตัรา
ส่วนสงูทีสุ่ดคอือตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ  29.79  อตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด คอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ -74.29 

      ทางดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

      5.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  อตัราเฉลีย่ที ่0.07เทา่ อตัราส่วนสงูสุดคอื  อตัรา
เฉลีย่ที ่0.22เท่า อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ที ่0.02 เท่า 

      6. อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้  อตัราเฉลีย่ที ่0.09 เท่า อตัราส่วนสงูสุดคอื อตัราเฉลีย่ที ่ 
0.13 เท่า อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ที ่0.05 เท่า   

     7. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื   เนื่องจากธุรกจิการขนส่งและการเกบ็สนิคา้ ไมม่ี
สนิคา้คงเหลอืจงึไม่ประเมนิ 

      8. อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดร้วม   อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 33.18 อตัราส่วนสงูสุด
คอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 93.23  อตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอื อตัราเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 33.18 
 
 



175 

 

12. อภิปรายผล 

      1) การแบ่งประเภทของ ธรุกิจบริการ (Classification of Services) 

      นกัวชิาการทีไ่ดท้ าการแยกประเภท ของธุรกจิบรกิาร ทีส่ าคญัอยูห่ลายคน พอทีจ่ะ
แยกแยะไดด้งัต่อไปนี้ 
      (1) Judd   ไดม้วีธิแีบ่งประเภทของธุรกจิบรกิารออกดงันี้ 
       1) Rented Goods Service  การบรกิารใหเ้ช่าทรพัยส์นิ    

2) Owned Goods Service การบรกิารเพื่อใหค้รอบครองทรพัยส์นิ  3) Non-
Goods Service การบรกิารทีไ่ม่มทีรพัยส์นิหรอืสนิคา้   ไมม่ปัีจจยัโครงสรา้งสนิคา้ เป็น
การไดส้ทิธิจ์ากการมปีระสบการณ์ (experiential possession)  

      (2)  Kotler  ไดใ้หแ้นวคดิการแบ่งประเภทของธุรกจิบรกิารออกดงันี้ 
       1) การบรกิารนัน้ เป็น human base(การบรกิารทีใ่หก้บัคน) หรอื equipment  
base       

2) ลกูคา้จ าเป็นตอ้งอยูท่ีน่ัน่หรอืไม่         
3) การบรกิารนัน้ ท าใหเ้ฉพาะบุคคล(person) พงึพอใจ หรอื ท าใหอ้งคก์รบรษิทั 

(organization) พอใจ         
4) วตัถุประสงคข์องผูใ้หก้ารบรกิาร(หวงัก าไรหรอืไม)่ และ รปูแบบของการเป็น

เจา้ของ(เอกชนหรอืรฐั)  การบรกิารของรฐัทีส่่วนใหญ่ไมห่วงัผลก าไร   
     (3)  Lovelock    แบ่งประเภทของการบรกิาร (Service Classification)  ทีม่คีวามละเอยีด 
มมีุมมองทีห่ลากหลาย  ในการทีจ่ะแบ่งประเภทของธุรกจิบรกิารใหม้คีวามถูกตอ้ง และเป็น
ประโยชน์นัน้  ควรจะสามารถตอบค าถามต่อไปนี้  

1) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ(Essence) ของ พฤตกิรรมการบรกิารคอือะไร(Service 
action)   

2) ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รใหบ้รกิาร (Service organization)  กบัลกูคา้หรอื 
ผูร้บับรกิาร  นัน้ เป็นความสมัพนัธแ์บบใด   

3) ทางดา้นผูใ้หบ้รกิาร (Service provider)  นัน้ มรีะดบัความสามารถในการ 
customization (การผลติตามความตอ้งการทีห่ลากหลาย)การใหบ้รกิาร และการตดัสนิใจ
ในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัไดม้ากน้อยเพยีงใด   

4) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของ อุปสงคแ์ละอุปทาน (Demand and Supply) ต่อธุรกจิ
การบรกิารนัน้ คอือะไร   

5) การบรกิารนัน้ มรีปูแบบการน าเสนอ (Delivery) อยา่งไร 
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2)ความหมายของ ค าว่า Productivity และ Efficiency 

ค าว่า Productivity นัน้ ราชบณัฑติยสถาน[8] ใหแ้ปลไวว้่า  “ผลติภาพ (ต่อไปจะใชค้ าว่า 
ผลติภาพ ควบคู่กบั ค าว่า Productivity)  ไวด้งันี้  ผลติภาพ หมายถงึจ านวนของผลผลติสนิคา้หรอื
บรกิารต่อปัจจยัการผลติทีใ่ชใ้นการผลติของหน่วยการผลติ (บรษิทั องคก์ร  หน่วยงาน) 
ภาคอุตสาหกรรม หรอืประเทศ ผลติภาพสามารถจ าแนกตามประเภทของปัจจยัการผลติ เช่น 1.
ผลติภาพแรงงาน (Labor productivity) คอื จ านวนผลผลติต่อแรงงาน 1 คน หรอื ต่อชัว่โมงของ
การท างาน  2.ผลติภาพทุน (Capital productivity) คอื จ านวนผลผลติต่อเงนิทุน 1 หน่วย  3.ผลติ
ภาพการผลติรวม (Total factor productivity) คอื การเพิม่ขึน้ของผลผลติทีเ่กดิจากปัจจยัอื่น
นอกเหนือ จากปัจจยัการผลติทีใ่ชโ้ดยตรง เช่น การพฒันาทางเทคโนโลย ีการปรบัปรงุระบบการ
บรหิาร และการพฒันาคุณภาพของแรงงาน 

ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถงึ กระบวนการ วธิกีาร หรอืการกระท าใด ๆ ทีน่ าไปสู่
ผลส าเรจ็ โดยใชท้รพัยากรต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ทรพัยากรทางธรรมชาต ิแรงงาน เงนิทุน และวธิกีาร
ด าเนินการหรอืประกอบการ ทีม่คีุณภาพสงูสุดในการด าเนินการไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ   

3) การวดั ผลิตภาพของ การบริการ (Measuring service productivity) 

เคร่ืองมือวดัผลิตภาพของการบริการ  
การวดัผลติภาพเพยีงบางส่วน  อาจจะเป็นประโยชน์  แต่ มเีพยีงการวดัประสทิธภิาพ

โดยรวมหรอืในระดบัโลกเท่านัน้ จงึจะใหข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิว่า ผูใ้หบ้รกิาร ไดป้ฏบิตักิารดอียา่งไร  
ต่อไปคอืวธิกีารสามแบบของการวดัผลติภาพ  

1.การวดัเชงิกายภาพ (physical measurement)    เป็นวถิแีบบดัง้เดมิของการวดัผลติภาพ  
ในบรกิารกเ็ช่นเดยีวกนั เป็นการวดัแบบทัว่ไปในการวดัผลติภาพการผลติ  

2.การวดัเชงิการเงนิ (financial  measurement)     โดยน าเอาตน้ทุนและรายได ้ค่าใชจ้า่ย 
ทรพัยส์นิ หนี้สนิ ลกูหนี้เขา้มาพจิารณา 

3.การวดั แบบผสมกนั (Combined measurement) โดยการน าเอาการวดัเชงิกายภาพ มา
รว่มกบั การวดัเชงิการเงนิ   

อยา่งไรกต็าม  การวดัเชงิการเงนิ ดเูหมอืนจ าเป็นจะเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะบรหิารความ
เปลีย่นแปลงของคุณภาพทีเ่กดิจาก ลกัษณะเวลาเดยีวกนัของการบรกิาร  และผลกระทบต่อ 
คุณภาพทีร่บัได ้โดยการทีลู่กคา้ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการบรกิาร   ในความเป็นจรงิ  
ผลติภาพบรกิาร ควรอธบิายในกลไกของ ทัง้ ประสทิธภิาพภายใน และ การใชต้น้ทุนอยา่งมี
ประสทิธภิาพของทรพัยากรในการผลติ  และ  ของประสทิธภิาพภายนอก  ซึง่ไดแ้ก่ คุณภาพที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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ลกูคา้ยอมรบัได ้   ดงันัน้การวดัเชงิการเงนิ อาจจะเป็นเพยีงวธิกีารทีด่เีพยีงพอทีจ่ะน ามาใช ้การ
วดัเชงิการเงนิ จะเป็นการเขา้ถงึทีถู่กตอ้งทางทฤษฎ ีและ มคีวามน่าเชื่อในเชงิปฏบิตั ิส าหรบั
วธิกีารวดัผลติภาพการบรกิาร     ในทางหลกัการแลว้ การวดัทีถู่กตอ้งส าหรบัผลติภาพการบรกิาร 
ในฐานะ กลไกของผลกระทบตน้ทุนของประสทิธภิาพภายใน  ผลกระทบรายไดข้องประสทิธภิาพ
ภายนอก  และ ผลกระทบต้นทุนและรายไดข้องประสทิธภิาพของสมรรถนะ 

จงึสรุปไดว้่า  การวดัเชงิการเงนินัน้ ผลติภาพการบรกิารเท่ากบัรายไดจ้ากการบรกิารที่
มอบให ้ หารดว้ย  ตน้ทุนของการผลติบรกิารนัน้    นัน่คอือตัราส่วนของรายไดก้บัตน้ทุน หรอื 
ก าไรขัน้ตน้และก าไรสุทธ ิ

4) วิธีการวดัผลิตภาพของธรุกิจบริการ 
        การวดัเชงิการเงนิ อธบิายกลไกของทัง้ประสทิธภิาพภายในและการใชต้น้ทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพของทรพัยากรในการผลติและของประสทิธภิาพภายนอก  ซึง่ไดแ้ก่คุณภาพทีล่กูคา้
ยอมรบัได ้ การวดัเชงิการเงนิ อาจจะเป็นวธิกีารทีด่เีพยีงพอทีจ่ะน ามาใช ้  
      ขอ้สรปุ   ผลติภาพการบรกิารเท่ากบัรายไดจ้ากการบรกิารทีม่อบให ้หารดว้ยตน้ทุนของ
การผลติบรกิารนัน้ (ก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั ประสทิธภิาพ)   สิง่ทีจ่ะวดัผลติภาพระดบัโลกของการ
ปฏบิตักิารของผูใ้หบ้รกิาร นัน้  ผลติภาพการบรหิาร เท่ากบัรายไดร้วมหารดว้ยตน้ทุนรวม (ก าไร
สุทธ ิเท่ากบั ผลติภาพ) 

       ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดชันีทางการเงนิของทัง้ 4 ธุรกจิ ไดแ้ก่ธุรกจิภตัตาคารและ
รา้นอาหาร ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ ธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์ 
สรปุไดด้งันี้ 

      1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอืธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหาร   ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ธุรกจิโรงแรม  ในขณะทีธุ่รกจิมคีวามเบีย่งเบนมาก
ทีสุ่ดคอื ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคีวามเบีย่งเบนน้อยทีสุ่ดคอืธุรกจิธนาคารพาณชิย ์ 

      2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอืธุรกจิ
ภตัตาคารและรา้นอาหาร  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืธุรกจิโรงแรม ในขณะทีธุ่รกจิทีม่คีวาม
เบีย่งเบนมากทีสุ่ดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร ทีม่คีวามเบีย่งเบนน้อยทีสุ่ดคอื ธุรกจิธนาคาร
พาณชิย ์ 

      3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย ์ ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืธุรกจิการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิคา้ ในขณะทีธุ่รกจิมี
ความเบีย่งเบนมากทีสุ่ดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคีวามเบีย่งเบนน้อยทีสุ่ดคอื ธุรกจิธนาคาร
พาณชิย ์ 
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     4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย ์ ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์  ในขณะทีธุ่รกจิทีม่คีวาม
เบีย่งเบนมากทีสุ่ดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคีวามเบีย่งเบนน้อยทีสุ่ดคอื ธุรกจิการขนส่งและ
เกบ็รกัษาสนิคา้ 

  ขอ้สงัเกต     อนึ่ง มขีอ้สงัเกตว่า กลุ่มทีม่รีายไดส้งูหรอืมสีนิทรพัยร์วมสูง จะมี
ความสามารถในการท าก าไรสงูหรอืมผีลติภาพและประสทิธภิาพสงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อคัรพงศ ์อัน้ทองและคณะ 

วิเคราะหผ์ลการเปรียบเทียบดชันีทางการเงินของทัง้ 4 ธรุกิจ  

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคาร
และรา้นอาหาร มอีตัรารอ้ยละ  7.95  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรม มอีตัราทีร่อ้ยละ 0.86  
ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่าที ่ 26.79   ส่วนค่า S.D. ต ่าสุดคอื 
ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์มคี่าที ่0.81 

2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ภตัตาคารและรา้นอาหาร มอีตัรารอ้ยละ  27.22  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรม มอีตัราที่
รอ้ยละ 10.23  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร มคี่าที ่ 53.99   ส่วนค่า 
S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่าที ่5.82 

3.ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย ์มอีตัรารอ้ยละ  71.78  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ 
มอีตัราทีร่อ้ยละ 27.08  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่าที ่ 22.94   ส่วน
ค่า S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิธนาคารพาณชิย ์มคี่าที ่9.11 

4.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม(รอ้ยละ) ธุรกจิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย ์มอีตัรารอ้ยละ  12.27  ธุรกจิทีค่่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มอีตัรา
ทีร่อ้ยละ -10.87  ในขณะที ่ค่า S.D. สงูสุดคอืธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ มคี่าที ่ 54.62   ส่วนค่า 
S.D. ต ่าสุดคอืธุรกจิการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้ มคี่าที ่8.65 

13. ข้อเสนอแนะ 

      การปรบัปรงุผลิตภาพของธรุกิจบริการ 

      ในการปรบัปรุงผลติภาพของธุรกจิบรกิารนัน้ ม7ี แนวทางดว้ยกนั  ไดแ้ก่  1. การปรบัปรงุ
บุคลากร  2. การน าเสนอ ระบบและเทคโนโลยใีหม่ๆ   3. การลดระดบัการบรกิาร ใหน้้อยลง  4. 
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การน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ทดแทน ส าหรบับรกิาร  5.การน าเสนอบรกิารใหม่ๆ   6. การ
ปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้  7. การลดความไมส่อดคลอ้งกนัระหว่าง Demand กบั Supply    การ
ปรบัปรงุบุคลากรนัน้  ซึง่ไดแ้ก่การปรบัปรงุเรือ่ง ความรู ้ทกัษะ  ทศันคต ิและ พฤตกิรรม ของ
บุคลากรปัจจบุนัและบุคลากรใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งมอบบรกิาร และผลประกอบการ  รวมทัง้มี
การน าเสนอ ระบบและเทคโนโลยใีหม่ๆ   องคก์รทีน่ าเสนอบรกิาร สามารถเกบ็เกีย่วการปรบัปรงุ
ผลติภาพได ้ถา้ มกีารเน้นระบบและเทคโนโลยมีากขึน้  การน าเอาระบบเขา้มา จะช่วยใหม้องเหน็
งานทัง้หมดโดยรวม   จะสามารถก าหนดว่างานอะไรเป็นงานทีส่ าคญั รวมทัง้พจิารณาถงึวธิกีารที่
ต่างออกไป เพื่อใหผ้ลงานนัน้ดขีึน้ น าเอาวธิกีารใหม่ๆ  เขา้มาใช ้ ก าจดัความสญูเปล่า  และพฒันา
ความรว่มมอืใหเ้กดิขึน้ภายในระบบนัน้ๆ ระบบทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรกิารนัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น
สามแนวทาง ไดแ้ก่ hard technology,  soft technology, hybrid technology  

14.ข้อเสนอแนะ ส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

      ในการวจิยัครัง้ต่อไปนัน้ 

1. ศกึษาในระดบัทีล่กึขึน้ ถงึโครงสรา้งและปัจจยั ลกัษณะพเิศษ ของผลติภาพ และ
ประสทิธภิาพ ตามประเภทของธุรกจิ 
2. ศกึษา ความแตกต่างของขนาด และท าเลทีต่ ัง้ การน าเอาเทคโนโลยมีาใช ้มี
ผลกระทบต่อผลติภาพและประสทิะภาพของธุรกจิบรกิาร แต่ละประเภทอยา่งไร 
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บรรณานุกรม 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์ “รายงานผลติภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม” 

2559 

 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่ น *ค าจ ากดัความของ ค าว่า “Productivity Requirement” 

(เงือ่นไข   พืน้ฐาน   ของผลติภาพ) 29 มนีาคม 2017  

จรีภทัร อองกุลนะ “อตัราการเจรญิเติบโตผลติภาพการผลิตโดยรวมขององค์กรขนส่งมวลชน

ภาครฐั “เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ มหาวทิยาลยัศรี

นครนิทรว์โิรฒ   พฤษภาคม 2553  

เฉลมิขวญั ครฑุบุญยงค ์ การจดัการการเงนิ  ซเีอด็ยเูคชัน่  2556 

ฐติ ิบุญประกอบ Overall Equipment Effectiveness: OEE ,  TPA News,  No. 175 สมาคม

ส่งเสรมิเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่่ น)) กรกฎาคม 2554  

ณฎัฐธ์นิน เอื้อศลิป์ และ อนุพงศ์  วงศ์ไชย  “การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการด าเนินงานของธุรกจิ

นวดแผนไทยและ  สปา ในสามจังหวัดภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อตอนบน ”  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย  2560 

 ณฐันพนิ สวสัดิพ์าณิชย ์ ธนสนิ ถนอมพงษ์พนัธ ์ อรุณี ปัญญสวสัดิส์ุทธ์  “ปัจจยัที่มผีลต่อผลติ

ภาพการผลติรวมในภาคบรกิารในประเทศไทย”  การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั

ระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาตคิรัง้ที ่19  วนัที ่9 มนีาคม 2561 

ป ร าณี  ทิน ก ร  “ ป ร ะ สิท ธิภ าพก า ร ผ ลิต ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย ”   ว า ร ส า ร ธ ร ร มศ า สต ร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2539 

พชิญา วฒันรงัสรรค์  “การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ย่านสยามสแควร์”  ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมบรกิาร 

และการท่องเทีย่ว  กนัยายน 2558 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรงุเทพ) 

 พนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  นงค์นิตย ์จนัทรจ์รสั  “การศกึษาประสทิธภิาพการด าเนินงาน

ของธนาคารเกียรตินาคนิ และธนาคารทสิโก้ โดยใช้แบบจ าลอง Data Envelopment 

Analysis”   BU Academic Review , Vol.11 No.2  July- December, 2012 

ไพฑูรย์  ไกรพรศกัดิ ์ “บทบาทของการขยายตวัของผลติภาพปัจจยัการผลติโดยรวม (Total 

Factor Productivity Growth: TFP Growth) ต่อเศรษฐกจิไทย”  คณะเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    วารสารเศรษฐศาสตร ์ธรรมศาสตร ์มนีาคม 2542 
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ไพลนิ สนัตกุิล “ การวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศ

ไทย หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ.2540  วารสารเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปีที ่

21 ฉบบัที1่ มกราคม-มถุินายน 2560 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี  “ ความหมายของ ค าว่าประสทิธภิาพ (Efficiency)” 

วฑิรูย ์สมิะโชคด ี“ค าวพิากษ์ ว่าดว้ยผลติภาพ” มตชิน 2 กนัยายน 2560 

วธิาน เจรญิผล  EIC Analysis, Economic Intelligence Center(EIC)  วนัที ่23 มกราคม 2555 

ศูนยข์อ้มลูสถติแิละวจิยัเศรษฐกจิโทรคมนาคม ส านักพฒันา  นโยบายและกฎกตกิา  ส านักงานา

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

TDC Report  ฉบบัที ่15  วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2553    

ศูนย์ข้อมูลสถิติและวจิยัเศรษฐกจิโทรคมนาคม ส านักพฒันานโยบายและกฎกติกา  ส านักงาน
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ภาคผนวก 

1.อตัราส่วนทางการเงิน 

      จากขอ้มลู ของระบบคลงัขอ้มลูธุรกจิ  (Business Data Warehouse)  กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ไดม้กีารสรุปขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิ จากรายงานทางการเงนิของ

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนพาณิชย ์  เพือ่ใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิของผลประกอบการ และสดัส่วนทางการเงนิที่

แสดงถงึความมัน่คงทางการเงนิ ทีส่ามารถท าใหพ้จิารณาไดว้่า ธุรกจิ อุตสาหกรรมแต่ละชนิดมี

สภาพทีแ่ทจ้รงิอย่างไร  อตัราส่วนทีร่ะบุในระบบคลงัขอ้มลู ทีน่ ามาเปิดเผยมดีงันี้ 

1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset)  แสดงเป็น รอ้ยละ  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบั  ก าไรสุทธ ิ/ สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ x 100 

แสดงความสามารถในการท าก าไร  จากการลงทุนในสนิทรพัย ์  

ตวัเลขยิง่สงู  แสดง ถงึ ความสามารถในการท าก าไรทีสู่งขึน้ 

2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) แสดงเป็น รอ้ยละ  

อตัราผลตอบแทน จากส่วนของผูถ้อืหุน้  เท่ากบั  ก าไรสุทธ ิ/ ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ x 

100 

แสดงก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนเงนิลงทุน 

เพื่อวเิคราะหส์มรรถภาพในการท าก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกจิการ ตวัเลขยิง่สงู แสดงถงึ

ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้ 

3. ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม (Gross profit margin) แสดงเป็น รอ้ยละ  

ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วม เท่ากบั ก าไรขัน้ตน้ / รายไดร้วม x100 

เป็นการวดัประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทัในการก่อใหเ้กดิรายได้ 

ยิง่รอ้ยละของอตัราก าไรสุทธยิิง่สงู  กย็ิง่แสดงใหเ้หน็ความสามารถของบรษิทัมากขึน้

เท่านัน้ 

4.ผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม(Operation profit margin) แสดงเป็น รอ้ย

ละ  

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม เท่ากบั ก าไรจากการด าเนินงาน /รายได้

รวม x 100 

เป็นการวดัประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทัในก่อใหเ้กดิรายได้ 
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ยิง่รอ้ยละของอตัราจากการด าเนินงาน ยิง่สงู กย็ิง่แสดงใหเ้หน็ความสามารถของบรษิทั

มากชึน้ 

5.ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม (Net profit margin)  แสดงเป็น รอ้ยละ  

ผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม เท่ากบั ก าไรสุทธ ิ/ รายไดร้วม x100 

เป็นการวดัประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทัในการก่อใหเ้กดิรายได้ 

ยิง่รอ้ยละ ของอตัราก าไรสุทธยิิง่สงูขึน้ กย็ิง่แสดงใหเ้หน็ความสามารถของบรษิทัมากขึน้

เท่านัน้ 

6.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total asset turnover)  แสดงเป็น จ านวนเท่า 

อตัราหมุนเวยีนของทรพัยส์นิรวม เท่ากบั รายไดร้วม / สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

7.อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (Account receivable turnover)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 

อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้ เท่ากบั รายไดร้วม / ลกูหนี้ถวัเฉลีย่ 

วดัประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ว่าเงนิลงทุนในลกูหนี้ไดถู้กใชห้มนุเวยีนก่อใหเ้กดิ

รายไดม้ากน้อยเพยีงใด 

ถา้อตัราการหมนุเวยีนของลกูหน้ามคี่าลดลง  อาจจะชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาในการเกบ็หนี้ และ

การยดืระยะเวลาเกบ็หนี้ออกไป  ถา้อตัราหมุนเวยีนของลกูหน้ามคี่าสงูขึน้  แสดงใหเ้หน็

ถงึนโยบายทีเ่ขม้งวดในการเกบ็หนี้ดว้ย  อตัรานี้ ยิง่สงูยิง่ด ี

8.อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory turnover)  แสดงเป็นจ านวนเท่า 

อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  เท่ากบั ตน้ทุนขาย / สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่ 

แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพคล่องของสนิคา้คงเหลอืในการเปลีย่นเป็นรายได้ 

ระยะเวลาในการเกบ็สนิคา้คงเหลอืยิง่สงู จะยิง่แสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารสนิคา้คงเหลอืที่

ไมไ่ด ้

ในช่วงสถานการณ์ทีธุ่รกจิไมด่ ี การมสีนิคา้คงเหลอืในปรมิาณทีม่ากเกนิไปจะเป็นภาระ

ต่อบรษิทัดา้นค่าใชจ้า่ย 

ในสถานการณ์ทีธุ่รกจิด ีการเกบ็สนิคา้คงเหลอืไว ้ในปรมิาณมาก จะท าใหส้นิคา้มเีพยีงพอ

ต่อการขาย 

9.อตัราค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่อรายไดร้วม (Operation expense on income )  แสดง

เป็น รอ้ยละ  

อตัราค่าใชจ้า่ยด าเนินการต่อรายไดร้วม เท่ากบั ค่าใชจ้่ายด าเนินการ / รายไดร้วม x 100 

อตัราส่วนน้ี ยิง่ต ่ายิง่ด ีแสดงว่า มผีลติภาพทีสู่ง 

10.อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 
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อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่ากบั สนิทรพัยห์มุนเวยีน /หนี้สนิหมนุเวยีน 

ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ ถา้ค่ายิง่สงูแสดงแนวโน้มทางดา้นสภาพคล่องที่

เพิม่ขึน้ 

11.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Debt ratio)   แสดงเป็น จ านวนเท่า 

อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั หนี้สนิรวม / สนิทรพัยร์วม   

12.อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Asset /Equity ratio)  แสดงเป็นจ านวน 

เท่า 

อตัราส่วนสนิทรพัยร์วมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั สนิทรพัยร์วม  / ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

13.อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนรวมของผูถ้อืหุน้ (Debt /Equity ratio)  แสดงเป็นจ านวน

เท่า 

อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั  หนี้สนิรวม / ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ถา้ตวัเลขสงูแสดงใหเ้หน็ว่า โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัมาจากหนี้สนิมากกว่าส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

อตัราส่วนน้ี ยิง่ต ่ายิง่ด ี

 

มลูค่าเพิม่ หมายถงึ ส่วนที ่มาจาก รายได ้หกัดว้ย ตน้ทุน(ทางตรง)  ก่อนน าไปหกั

ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 

เฉลีย่ จากภตัตาคาร ทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน  6 แห่ง 

มลูค่าเพิม่ ปี 2559 เทยีบกบัปี 2558 มลูค่าเพิม่ปี 2560  เทยีบกบัปี  2559 
ลดลง 11.5 % เพิม่ขึน้  23.3% 
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2.ธรุกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 

การค านวณต้นทุนอาหารสงูสดุท่ีสามารถยอมจ่ายได้ 

      1.เข้าใจว่าเหตุใดคณุถึงจ าเป็นต้องใช้การค านวณตวัน้ี ตน้ทุนสงูสุดบอกคุณว่า

งบประมาณการด าเนินธุรกจิของคุณสามารถจดัสรรออกมาเป็นตน้ทุนอาหารส าหรบัการ

ด าเนินการโดยทีย่งัคงเปลีย่นเป็นก าไรไดน้ัน้เป็นจ านวนกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ การไม่รูต้วัเลขตวันี้จะท าให้

คุณไมส่ามารถบอกไดว้่าตน้ทุนอาหารทีแ่ทจ้รงิ (มบีอกการค านวณในส่วนหลงัจากนี้) อยูใ่น

เป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้พื่อทีจ่ะท าใหไ้ดอ้ตัราก าไรขา้งต้นตามทีต่ ัง้ไวห้รอืเปล่า 

       2.เร่ิมต้นโดยการค านวณงบประมาณการด าเนินงาน งบประมาณการด าเนินงานของ
บรษิทัเป็นผลรวมของค่าใชจ้า่ยทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและค่าใชจ้า่ยทีก่ าหนดไวก้บัผลก าไรทีต่ ัง้เป้าไว้ 
การค านวณงบประมาณการด าเนินงานเดอืนต่อเดอืนนัน้ คุณจ าตอ้งเกบ็ตวัเลขเหล่านี้ไวใ้นใจ:[2]  

 ผลก าไรเป้าหมาย 
 ค่าแรงรายวนั (ค่าบรกิร ค่าคนลา้งจาน เป็นตน้) 
 ค่าจา้งรายเดอืน (ผูจ้ดัการรา้น เจา้ของ พ่อครวั เป็นตน้) 
 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าไวไฟ เป็นตน้) 
 ค่าใชจ้่ายคงที ่(ค่าเช่า ค่าเงนิกูย้มื ค่าประกนัภยั เป็นต้น) 
 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต (ค่าภาษ ีค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ค่าใบอนุญาต
ท าธุรกจิ ใบอนุญาตการประกอบอาหาร เป็นตน้) 
 ขา้วของเครือ่งใช ้(ผลติภณัฑท์ าความสะอาด อุปกรณ์ท าอาหาร จานชาม กล่อง
ใส่อาหาร) 
 ค่าท าการตลาด 
 ค่าดแูลรกัษา 

      3.พิจารณาเงินท่ีคณุสามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน. การเปิดธุรกจิเลก็ๆ นัน้มคีวาม

เสีย่งสงู แมแ้ต่นกัท ารา้นอาหารทีม่ปีระสบการณ์ ในการจะใหโ้อกาสรา้นอาหารหรอืธุรกจิ

ท าอาหารจดัเลีย้งของคุณไดสู้ส้กัยก คุณจะตอ้งมคีวามตัง้ใจลงทุนจรงิจงั แต่คุณกต็อ้งปกป้องเงนิ

ในกระเป๋าตวัเองเพื่อไมใ่หล้ม้ละลายเองดว้ย ใชป้ระโยชน์ของเงนิกู้ยมืหรอืทุนส าหรบัธุรกจิขนาด

ยอ่มทีห่าไดจ้ากธนาคารเอกชนและจากโครงการส่งเสรมิของรฐั[3][4][5][6] ลองพจิารณาเรือ่งการหาผู้

รว่มลงทุนเพื่อเพิม่จ านวนเงนิลงทุน ผูร้ว่มลงทุนนัน้อาจจะมารว่มด าเนินธุรกจิกบัคุณหรอืเพยีงแค่

ลงเงนิและรอเกบ็ผลก าไรกไ็ด ้ 

https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-2
https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-3
https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-3
https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-5
https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-5
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 ประเมนิการเงนิส่วนตวัของคุณ: สรา้งงบประมาณค่าใชจ้า่ยรายเดอืนทีร่วมไปถงึ 
ค่าเชา่และเงนิกูย้มื ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าประกนัชวีติส่วนตวั และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั
จปิาถะอื่นๆ ทัง้หมด[7] อยา่เสยีสละความมัน่คงส่วนตวัเพื่อใหธุ้รกจิอยูร่อด 
 ตรวจสอบทางเลอืกอื่นของการจา่ยเงนิกู้ยมืนอกเหนือจากการรบัรูเ้รือ่งอตัรา
ดอกเบีย้พืน้ฐานแลว้ คุณยงัควรตอ้งรูว้่าถา้คุณวางแผนจะจา่ยเงนิกูย้มืขัน้ต ่า หรอืจะเริม่
จา่ยคนืทนัททีีท่ าได้ เงนิส่วนตวัของคุณกบัรายไดใ้นการประกอบธุรกจิมากเท่าไหร่ทีจ่ะ
เปลีย่นไปเป็นการจา่ยเงนิกู้ยมื แลว้จะเหลอืเงนิอยูเ่ท่าไหร่ 
 หลงัจากน าการเงนิส่วนตวักบัเงนิทีไ่วจ้่ายคนืการกูย้มืมาพจิารณาแลว้ ใหห้าดวู่า
จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนในธุรกจิแต่ละเดอืนเป็นจ านวนเงนิเท่าไร 
 เปรยีบเทยีบเงนิจ านวนน้ีกบังบประมาณด าเนินงาน ถา้คุณไมส่ามารถหาเงนิมา
จา่ยไดพ้อ คุณควรปรบังบประมาณด าเนินงานลงแทนทีจ่ะยดืภาวะการเงนิของคุณออกไป 
 พจิารณาการขอความช่วยเหลอืจากนกับญัชหีรอืธนาคารเพื่อช่วยคุณค านวณว่า
คุณจะสามารถยดืสถานะการเงนิของคุณออกไปไดอ้ยา่งปลอดภยัไดแ้ค่ไหน 

        4.ค านวณเปอรเ์ซน็ตง์บประมาณของต้นทุนแต่ละส่วน พอคุณค านวณไดว้่าคุณ
สามารถใชเ้งนิแต่ละเดอืนไดเ้ท่าไหร่ ใหห้าว่างบประมาณรายเดอืนนัน้ถูกแบ่งออกไปเป็นตน้ทุน
รายเดอืนแต่ละส่วนตามทีค่ านวณไวใ้นขัน้ตอนที่ 2 นัน้กีเ่ปอรเ์ซน็ต์  

 เช่น สมมตวิ่าคุณสามารถจ่ายเงนิส าหรบัรา้นอาหารของตวัเองได ้2,000,000 
บาทต่อเดอืน 
 คุณกบัผูจ้ดัการของคุณแต่ละคนมเีงนิเดอืนๆ ละ 100,000 บาท เมือ่รวมกนัแลว้ 
ตน้ทุนค่าจา้งรายเดอืนจะอยู่ที ่200,000 บาทต่อเดอืน หรอื 10% ของงบประมาณทัง้หมด 

       5.ค านวณหาต้นทุนอาหารสงูสดุท่ีสามารถยอมจ่ายได้ต่อเดือน เมือ่คุณมเีปอรเ์ซน็ต์

ของจ านวนเงนิแต่ละส่วนครบแลว้ใหร้วมยอดเหล่านี้เขา้ดว้ยกนั เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่หลอืในงบประมาณ

ไมว่่าเหลอืเท่าไหรค่อืค่าต้นทุนอาหารสงูสุดทีคุ่ณสามารถยอมจ่ายไดเ้พื่อใหไ้ปถงึผลก าไรทีต่ ัง้

เอาไว ้ 

 เงนิเดอืน (10%) + ค่าแรงรายวนั (17%) + ขา้วของเครื่องใช ้(5%) + ค่าจปิาถะ 
(6%) + ค่าท าการตลาด (4%) + ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต (3%) + ค่าดแูลรกัษา (4%) 
+ ค่าใชจ้า่ยคงที ่(21%) + ก าไรเป้าหมาย (5%) = 75% 
 ในตวัอยา่งนี้ 75% ของงบประมาณสงูสุดแบ่งกระจายไปทุกดา้นยกเวน้ตน้ทุน
อาหาร 
 ในการค านวณตน้ทุนอาหารสงูสุดทีส่ามารถยอมจา่ยได ้ใหล้บจ านวนนัน้ออกจาก 
100% 

https://th.wikihow.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#_note-7
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 100% - 75% = 25% 
 หากงบประมาณรายเดอืนของคุณเท่ากบั 2,000,000 บาท คุณสามารถทีจ่ะใชจ้า่ย
ไดถ้งึ 2,000,000 x 0.25 = 500,000 ในตน้ทุนอาหารเพื่อใหถ้งึผลก าไร 5% ทีต่ัง้เป้าไว ้
(2,000,000 x 0.05 = 100,000) ทุกเดอืน 

จาก wikihow.com ค านวณตน้ทุน 

3.ธรุกิจโรงแรมและรีสอรท์ 

      ธุรกจิโรงแรม-รสีอรท์  เป็นธุรกจิบรกิาร บางท่านอาจเถยีงว่า ไมใ่ช่ธุรกจิบรกิารอยา่งเดยีว
ซะหน่อย ในโรงแรมทีม่รีา้นอาหารกม็รีายไดจ้ากค่าอาหารดว้ย แต่ความเป็นจรงิแลว้ ตน้ทุน
ค่าอาหารมเีพยีงแค่30-40 เปอรเ์ซน็ต์ของเงนิทีท่่านจ่ายไปเท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืเป็นค่าบรกิารและ
ค่าสรา้งบรรยากาศใหก้บัสถานทีใ่นภตัตาคารนัน่เอง 

      ก่อนอื่นเรามารูจ้กักบัธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์   

      ค่าใชจ้่ายของธุรกจิโรงแรมประมาณ 30-40% เป็นเงนิเดอืน ค่าแรงและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั
พนกังาน เพราะธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิบรกิาร ปัจจยัส าคญัของธุรกจิบรกิารคอื การใชแ้รงงานคน 
ดงันัน้ เจา้ของธุรกจิโรงแรม จะตอ้งรูจ้กัวงจรธรรมชาตขิองโรงแรม เพื่อวางแผนการว่าจา้ง
บุคลากรใหเ้หมาะสม 

1. วงจรวนั หมายถงึ มลีกูคา้มาใชบ้รกิารหอ้งอาหารหรอืภตัคารทัง้ช่วง เชา้ 
กลางวนั และเยน็ 
2. วงจรสปัดาห์ หมายถงึ ลกูคา้มาใชบ้รกิารในวนัหยดุมากกว่าวนัธรรมดา 
โดยเฉพาะโรงแรมทีอ่ยูต่ามสถานที ่ทีม่แีหล่งท่องเทีย่ว 
3. วงจรฤดกูาล เช่น ภาคเหนือ มฤีดหูนาวเป็นฤดูท่องเทีย่ว ส่วนภาคใตห้รอื
โรงแรมชายทะเลจะเป็นฤดูท่องเทีย่วในช่วงฤดรูอ้น 
4. วงจรธรุกิจ กล่าวคอื ธุรกจิโรงแรมจะคกึคกัหรอืซบเซา มตีวัแปรดา้นเศรษฐกจิ
เป็นปัจจยัส าคญั ถา้เศรษฐกจิดกีารท่องเทีย่วจะคกึคกั ผูค้นจะออกมาจบัจ่ายและ
ท่องเทีย่วนอกสถานที ่แต่หากเป็นช่วงเศรษฐกจิซบเซา การท่องเทีย่วจะถอืว่าเป็น
รายจ่ายฟุ่มเฟือยทีต่อ้งตดัทิง้เป็นล าดบัแรก 

       รายได้ของโรงแรม ได้มาจากอะไรบ้าง? 

1. รายไดจ้ากการขายหอ้งพกั 
2. รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 
3. รายไดจ้ากงานจดัเลีย้ง 
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4. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารต่างๆ เช่น ค่าบรกิารซกัรดี ค่าโทรศพัทภ์ายในและ
ระหว่างประเทศ(รายไดส้่วนนี้อาจลดลงในยคุอนิเตอรเ์น็ต) รายไดจ้ากการรบัแลกเปลีย่น
เงนิตรา และค่าบรกิารหอ้งฟิตเนต สปา เป็นตน้ 
5. รายไดจ้ากการขายของฝาก ของทีร่ะลกึ 
6. รายไดจ้ากค่าเช่า เช่น การใหร้า้นคา้เช่าเปิดกจิการ หรอืใหเ้ช่าทีจ่อดรถส่วน
บุคคล 
7. รายไดอ้ื่นๆ เช่น ดอกเบีย้รบั เงนิปันผล เป็นตน้ 

       เมือ่กล่าวถงึรายไดไ้ปแลว้ เรามาดเูรือ่ง ค่าใช้จ่ายของโรงแรม ว่ามอีะไรบา้ง? 

1. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เช่น เงนิเดอืนฝ่ายบรหิาร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์
ส านกังาน 
2. ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด โฆษณาประชาสมัพนัธ ์
3. ค่าใชจ้่ายในการดแูลทรพัยส์นิ เช่น ค่าซ่อมบ ารงุอาคาร 
4. ค่าใชจ้่ายเรือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ไอทต่ีางๆ 
5. ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานหรอืบุคลากร เช่น ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าจา้งพนกังาน
พารท์ไทม ์
6. ค่าน ้า ค่าไฟ 
7. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่า ค่าเบีย้ประกนั ค่าภาษป้ีาย ภาษโีรงเรอืน เป็นตน้ 

        งบการเงินท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีโรงแรม ได้แก่ 

1. งบก าไรขาดทุนของทัง้กจิการ 
2. งบก าไรขาดทุนรายแผนก 
3. งบค่าใชจ้า่ยรายแผนก 
4. งบก าไรสะสม 

ทีม่า  http://www.a-lisa.net/topic/2322 

     ต้นทุนในการบริหารจดัการโรงแรม 

      โดยทัว่ไปกจ็ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ตน้ทุนคงที ่(Fixed Cost – FC) หรอืค่าใชจ้่ายประจ า คอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
ประจ าเดอืนในจ านวนเท่ากนัทุกเดอืน ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นแปลงน้อยมาก เมือ่อตัรา
เขา้พกัเปลีย่นแปลง  ทีเ่หน็ชดัเจนและเป็นตวัเลขทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ดในค่าใชจ้่ายกไ็ดแ้ก่ 

http://www.a-lisa.net/topic/2322
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 เงนิเดอืนค่าจา้งพนกังาน ไมว่่าโรงแรมจะมอีตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) 
มากหรอืน้อย โรงแรมกต็อ้งจา่ยเงนิเดอืนใหก้บัพนกังานทุกคนประจ าเดอืน 

 ค่าประกนัภยัต่างๆ 
 ค่าสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตรายเดอืน 
 ค่าเคเบิล้ทวี ี
 ค่าจา้งท าบญัช ีกรณีจา้งบรษิทับญัชภีายนอกเป็นผูปิ้ดบญัชปีระจ าเดอืน 
 ค่าดแูลท าความสะอาดสระว่ายน ้า หรอืดแูลตน้ไม ้จดัสวน กรณทีีจ่า้งผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก 
 ค่าบรหิารโรงแรม กรณีจา้งบรษิทับรหิารจดัการโรงแรม 
 เงนิตน้และดอกเบีย้ กรณีทีกู่ย้มืเงนิมาสรา้งโรงแรม กย็่อมมภีาระในการผ่อนช าระ

ต่อเดอืน มลีกูคา้ไมม่ลีกูคา้ กต็อ้งผ่อนช าระตามเงือ่นไขทีต่กลงกบัสถาบนัการเงนิ 
2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost – VC) คอืค่าใชจ้่ายทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอื

ลดลงตามจ านวนลกูคา้ หรอือตัราการเขา้พกัในแต่ละเดอืน ไดแ้ก่อะไรบา้ง ลองมาดูกนั 
 ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า อนัทีจ่รงิเรยีกไดว้่า 50% ของค่าใชจ้่ายในหมวดนี้ค่อนขา้งจะคงที่

เพราะไมว่่าจะมลีกูคา้หรอืไมม่ลีกูคา้ เรากต็อ้งใชไ้ฟฟ้าทัง้ในส่วนหลงับา้น (Back-of-the-
House) พืน้ทีส่่วนกลาง บรเิวณสวน  และเมือ่มลีกูคา้เขา้พกักจ็ะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามจ านวน
หอ้งพกัทีม่กีารใชง้าน 

 ค่าอาหารเชา้ของแต่ละหอ้ง และค่าอาหาร/เครือ่งดื่มอื่นๆ 
 ค่าซกัผา้ประเภทต่างๆ เมือ่เปิดหอ้งใชแ้ลว้ รายการผา้ทัง้หลาย ไมว่่าจะเป็น

ผา้เชด็ตวั เชด็หน้า เชด็ผม เชด็เทา้ รวมไปถงึผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ผา้รอง ฯลฯ ตอ้งถูก
ส่งไปซกั 

 สิง่ของเครือ่งใชใ้นหอ้งพกั เช่น กระดาษทชิช ูแชมพ ูสบู่ เจลอาบน ้า ส าลเีชด็ห ู
ฯลฯ แลว้แต่ทีโ่รงแรมจดัให ้แมก้ระทัง่ถุงขยะทีใ่ส่ขยะในหอ้งพกั กอ็ยา่ลมืนบัเป็นส่วนของใช้
สิน้เปลอืงดว้ยเช่นกนั 

 ค่าน ้ายาท าความสะอาดประเภทต่างๆ ไมว่่าจะเป็นพืน้ ผนงั กระจก 

จะเหน็ว่าในแต่ละเดอืนโรงแรมไมว่่าขนาดเลก็หรอืใหญ่มคี่าใชจ้า่ยในการด าเนินทัง้ทีเ่ป็น
ตน้ทุนคงทีห่รอืค่าใชจ้า่ยประจ าและตน้ทุนทีแ่ปรผนัตามจ านวนทีเ่ขา้พกั 

ถา้เราสมมตวิ่า ค่าใชจ้่ายประจ ามสีดัส่วน 70% และ ค่าใชจ้า่ยผนัแปร 30% แปลว่าทุกๆ 
100 บาททีเ่ป็นค่าใชจ้่ายประจ าเดอืน จะเป็น FC = 70 บาท และ VC = 30 บาท 
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สมมตโิรงแรมม ี35 หอ้ง มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ 50%  มพีนกังาน 15 คน ขายราคาหอ้งคนื ละ 
1,500 บาท ถา้โรงแรมนี้มคี่าใชจ้่ายประจ าเดอืนละ 350,000 บาท เท่ากบัว่าม ีFC ต่อ หอ้งเท่ากบั 
333 บาทต่อหอ้งต่อคนื (250,000 / 35 หอ้ง / 30 วนั) สว่น VC เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเท่ากบั 143 
บาท 
จ านวนหอ้งพกัทีข่ายไดใ้น 1 เดอืน = 35 x 30 วนั x 50%   เท่ากบั 525 คนื          (Room 
Night) 
รายไดจ้ากการขายหอ้งพกั = 525 x 1,500   เท่ากบั 787,500 บาท 
ค่าใชจ้่ายผนัแปร (VC) = 525 x 143       เท่ากบั  75,075 บาท 
รายรบัเบือ้งตน้ (Gross Margin)          เท่ากบั  712,425 บาท 
หกั ค่าใชจ้า่ยประจ า                           350,000 บาท   
ก าไร                                      362,425 บาท 
 
แล้วต้นทุน VC  หมายความว่าอย่างไร ? 

หมายความว่า ถา้เราขายหอ้งพกัในราคา 1,500 บาทและมตีน้ทุน VC ที ่143 บาท 
เท่ากบัว่า ทุกๆหอ้งพกัทีข่ายไดจ้ะมรีายได ้1,357 บาท (1,500 – 143) กระจายไปช่วยในส่วน
ตน้ทุนคงที ่(FC) 

นัน่หมายความว่า ถา้เราขายหอ้งพกัเพิม่ขึน้ไดอ้กี 1 หอ้ง เราจะมรีายรบัเพิม่ขึน้ 1,357 
บาท ดเูหมอืนเป็นตวัเลขทีไ่มม่ากเมือ่เทยีบเป็นสดัส่วนของก าไร แต่ถา้เราสามารถท าอตัราการ
เขา้พกัไดเ้พิม่ขึน้ ซกั 5% เท่ากบัว่าจ านวน Room Night ต่อเดอืนทีข่ายไดจ้ะเพิม่ขึน้เป็น 577 
Room Night ( 35 x 30 x 55%) หรอืเพิม่ขึน้ 52 คนื 

ลองมาคณูกบั 1,357  จะไดเ้ท่ากบั 70,564 บาท (52 x 1,357) หรอืจะท าใหก้ าไรเพิม่ขึน้
ถงึ 19.5% ทเีดยีว 

เพราะฉะนัน้ ยิง่คุณสามารถควบคุม VC ใหอ้ยูใ่นอตัราทีต่ ่าไดม้ากเท่าไหร ่ทุกๆหอ้งพกัที่
คุณขายได ้กจ็ะมรีายไดไ้ปช่วยในส่วนค่าใชจ้า่ยประจ ามากขึน้ ในขณะเดยีวกนั คุณกต็อ้งไป
ทบทวนในส่วนค่าใชจ้า่ยประจ าว่ามอีะไรทีส่ามารถปรบัลดไดบ้า้ง ทีแ่น่ๆ ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่
ครึง่หนึ่งเป็นค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งจะคงที ่การเลอืกสรรอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน หรอืการลงทุนใน
พลงังานสเีขยีว พลงังานทางเลอืก การก าหนดเวลาเปิด/ ปิดไฟส่องสว่างและเครือ่งปรบัอากาศ สิง่
เหล่านี้ลว้นจะช่วยใหคุ้ณมกี าไรเพิม่ขึน้อย่างแน่นอน 
ท่ีมา https://thethinkwise.com/2018/03/20/ 
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ต้นทุน ธรุกิจโรงแรม 
โครงสรา้งตน้ทุนและการควบคุมตน้ทุนของธุรกจิโรงแรม 

โครงสรา้งตน้ทุนของธุรกจิโรงแรมจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คอื  
1) ประเภทรายได ้   2) ประเภทค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน  
ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอไปนี้ 
ประเภทของรายได ้

1. รายไดจ้ากการขายหอ้งพกั หมายถงึ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าหองพกั (Room) หอ้ง
สทู (Suites) 

2. รายไดจ้ากการขายเครือ่งดื่ม 
2.1 รายไดจ้ากการขายอาหาร (Food Revenue) หมายถงึ รายไดจ้ากการขาย

อาหารตาง ๆ 
2.2 รายไดจ้ากการขายเครือ่งดื่ม (Beverage Revenue) หมายถงึ รายไดจ้ากการ

ขาย เครือ่งดื่มทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล ์เช่น ไวน์ (Wine) เบยีร(์Beer) วสิกี(้Whisky) 
รวมถงึ เครือ่งดื่มประเภท Soft Drink 

2.3 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มอื่น ๆ หมายถงึ รายไดอ้ื่นทีเ่กีย่วเนื่อง
จากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม เชน ค่าเช่าหอ้งประชุม ค่าเช่าหอ้งจดัเลีย้ง  

ประเภทของค่าใชจ้่าย 
1. ค่าใชจ้่ายในการขายหอ้งพกั ประกอบดว้ย 

1.1 เงนิเดอืนและค่าแรง หมายถงึ เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาและโบนสัทีจ่า่ย
ใหแ้ก่พนกังานของแผนกหอ้งพกั 

1.2 สวสัดกิารพนกังาน หมายถงึ ผลประโยชน์ตอบแทนและสวสัดกิารต่าง ๆ ที่
ใหแ้ก่พนกังานแผนกหอ้งพกั เช่น การประกนัอุบตัเิหตุ ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเบีย้เลีย้ง เงนิ
สมทบกองทุนเลีย้งชพีและบ าเหน็จ เงนิประกนัสงัคม และอาหารทีโ่รงแรมจดับรกิารไวใ้ห้
พนกังาน 

1.3 ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ไดแ้ก่ 
1.3.1 ค่าซกัรดี (Laundry and Dry cleaning) คอืค่าใชจ้่ายในการท า

ความสะอาด ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ผา้เชด็ตวั ผา้ห่ม และเครือ่งใชผ้า้ต่าง ๆ ที่
มไีวบ้รกิารแขกหอ้งพกั 

1.3.2 ค่าท าความสะอาด (Contract Cleaning ) คอืค่าจา้งบรษิทัท าความ
สะอาด พืน้ทีแ่ละบรเิวณหอ้งพกัต่าง ๆ ของโรงแรม 
1.3.3 ค่านายหน้า (Commission) คอื ค่านายหน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทันายหน้า 
หรอื บรษิทัทีห่าลกูคา้มาใชบ้รกิารของโรงแรม 
1.3.4 ค่าวสัดุด าเนินการ (Operating Supplies) คอืวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 
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1.3.4.1 วสัดุของใชส้ าหรบัแขกในหอ้งพกั (Guest Supplies) 
ไดแ้ก่ ดอกไม ้แกว้นํ้า สบู่ แชมพ ูหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร ส าล ี
หมวกอาบน ้า กระดาษทชิชู ฯลฯ 
1.3.4.2 วสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด (Cleaning Supplies) ไดแ้ก่ 
น ้ายาท าความสะอาด น ้าายาฆา่เชือ้โรค น้ายาขดัเงาพืน้ แปรง 
ไมถู้พืน้ ฯลฯ 
1.3.5 ค่าเครือ่งแบบ (Uniforms) คอื ค่าเครือ่งแบบของพนกังาน
และเจา้หน้าทีข่องแผนกหอ้งพกั 

2. ค่าใชจ้่ายในการขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประกอบดว้ย 
2.1 ตน้ทุนอาหาร หมายถงึ ค่าใชจ้่ายในการซือ้อาหารสด อาหารแหง้ 
เครือ่งเทศ เครือ่งปรงุ ผกั และผลไมต่้าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบอาหาร 
2.2 ตน้ทุนเครือ่งดื่ม หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้เหลา้ต่าง ๆ เช่น ไวน์ เบยีร์
ฯลฯ ผลไมแ้ละเครือ่งปรงุแต่งพวกเครือ่งดื่มผสม (Mixed Drinks) ต่าง ๆ 
2.3 เงนิเดอืนและค่าแรง หมายถงึ เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โบนสัทีจ่่าย
ใหแ้ก่พนกังานของแผนกอาหารและเครือ่งดื่ม 
2.4 ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

2.4.1 ค่าใชจ้่ายในการซือ้และจดัหามาซึง่ภาชนะทีใ่ชใ้นทางดา้นอาหาร
และเครือ่งดื่ม รวมถงึผกัต่าง ๆ เช่น เครือ่งแกว้ เครือ่งถว้ยชาม 
แบบฟอรม์พนกังาน รวมถงึวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าความสะอาด 
2.4.2 ค่าเชือ้เพลงิ ทีใ่ชใ้นการประกอบอาหาร เหลา้ บุหรี ่
2.4.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการขายอาหาร เหลา้ บุหรี ่
2.4.4 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัเครื่องดนตรนีกัรอ้ง นกัแสดง 

3. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอื่น 
3.1 ค่าใชจ้า่ยแผนกบรหิาร หมายถงึ เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และโบนสัที่
จา่ยแก่พนกังานฝ่ายขายและฝ่ายบรหิาร และค่าใชจ้่ายอื่นซึง่เกดิขึน้จากแผนก
บรหิาร เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ค่าทีป่รกึษา 
ค่าไปรษณียค์่าใชจ้า่ยอื่น เป็นตน้ ซึง่จะรวม 3 แผนกคอื แผนกบญัช ีแผนกบุคคล 
และแผนกธุรการทัว่ไป 
3.2 ค่าใชจ้า่ยแผนกการตลาด หมายถงึ เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และโบนสัที่
จา่ยแก่พนกังานฝ่ายการตลาด และค่าใชจ้า่ยอื่นซึง่เกดิขึน้จากฝ่ายการตลาด เช่น 
ค่าโฆษณา ค่าโทรศพัท ์ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ค่าทีป่รกึษา 
ค่าไปรษณีย ์ค่าใชจ้่ายอื่น เป็นตน้ 
3.3 ค่าใชจ้า่ยแผนกช่าง หมายถงึ เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และโบนสัทีจ่่าย
แก่พนกังานฝ่ายช่าง และค่าใชจ้า่ยอื่นซึง่เกดิขึน้จากฝ่ายช่าง เช่น ค่าซ่อมแซม 
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ค่าโทรศพัท ์ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ค่าทีป่รกึษา ค่าไปรษณยี ์
ค่าใชจ้่ายอื่น เป็นตน้ 
3.4 ค่าน ้าค่าไฟ ไดแ้ก่ ค่าน ้า และ ค่าไฟฟ้า ทีแ่ยกออกมาเพราะเป็นค่าใชจ้่าย
หลกัของธุรกจิและสะดวกต่อการวเิคราะหต์น้ทุนเพื่อการแขง่ขนั  

      รปูแบบการค านวณตน้ทุนธุรกจิโรงแรม ทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถน ามาใชใ้นการ
วเิคราะหแ์ละวดัประสทิธภิาพในการจดัการตน้ทุนเพื่อการแขง่ขนั โดยผูป้ระกอบการสามารถ
ค านวณไดเ้องจากรปูแบบดงัต่อไปนี้ 
การวิเคราะหต้์นทุนเพ่ือการแข่งขนั 

การวเิคราะหร์ายการบญัชคี่าใชจ้่าย เมือ่มรีายการทีเ่กดิขึน้จรงิผูบ้นัทกึบญัชจีะตอ้ง
วเิคราะหร์ายการทีเ่กดิขึน้ว่าควรจะบนัทกึลงในชื่อบญัชอีะไรกต็ามทีม่กีารก าหนดผงับญัชแีล้ว
รายการทีพ่จิารณาค่อนขา้งยาก ไดแ้ก่ รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ จะพจิารณาว่าเป็นสนิทรพัยห์รอืค่าใชจ้า่ย
ประจ างวด ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
ประเภทของค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้า่ยประจ างวดของธุรกจิโรงแรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ซึง่มลีกัษณะดงันี้ 

1. ตน้ทุนขาย (Cost of Sales) หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยส่วนทีข่ายไป ซึง่ในส่วนหอ้งพกัจะไมม่ี
เนื่องจากเป็นการใหบ้รกิารจะประกอบดว้ย ตน้ทุนการขายอาหาร ตน้ทุนการขายเครือ่งดื่ม ตน้ทุน
ค่าโทรศพัท ์ตน้ทุนสนิคา้ทีข่ายในส่วนของรา้นขายอุปกรณ์กฬีา และตน้ทุนขายของแผนกอื่น ๆ 

2. เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (Payroll and Related Expenses) หมายถงึ 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจา้งงาน ประกอบดว้ย ค่าเงนิเดอืนและค่าจา้ง (Salaries and Wages) ไม่
ว่าจะจา่ยตามปกต ิค่าล่วงเวลา ค่าจา้งพเิศษ ค่าบรกิาร          ค่านายหน้า และโบนัสจา่ย รวมทัง้
ผลประโยชน์ ของพนกังาน (Employee Benefits) ซึง่อาจเป็น ค่าภาษเีงนิเดอืน                          
ค่าประกนัสงัคม ค่าสวสัดกิาร ค่าอาหารพนกังาน หรอืผลประโยชนอื่นทีพ่นกังานไดร้บั 

3. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอื่น (Other Operating Expenses) หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใน
การปฏบิตังิานต่าง ๆ ทัง้แผนกงานทีเ่กดิรายไดแ้ละไมเ่กดิรายได ้ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยทัว่ไปเช่น 
ค่าซกัรดีเป็นค่าใชจ้า่ยของหลายแผนกจะตอ้งไปแบ่งสรรต่อไป เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายเฉพาะแผนก 
เช่น ค่าดนตรแีละบนัเทงิเป็นค่าใชจ้า่ยของแผนกบุคคล เป็นตน้ 
ท่ีมา https://www.facebook.com/notes/biz-  
 
4.ธรุกิจการขนส่งและเกบ็รกัษาสินค้า 

1.การค านวณต้นทุนตามปัจจยัน าเข้า  
ปัจจยัน าเขา้  

1) ตน้ทุนดา้นบุคลากร พนักงานประจ า ชัว่คราว พนกังานรายวนั พนกังานทีจ่า้งจาก
ภายนอก จากบรษิทัจดัหาหนกังาน การค านวณตน้ทุนของตน้ทุนดา้นบุคลากร จ านวนรวม
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ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงาน รวมถงึผลตอบแทนแรงงาน ตน้ทุนดา้นสวสัดกิารเงนิ
ส ารองเลีย้งชพีหลงัออกจากงานตน้ทุนในการเดนิทาง  

2) ตน้ทุนของพืน้ที ่ ตน้ทุนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิหรอือาคารสถานปฏบิตังิาน
ดา้นโลจสิตกิส ์ทีด่นิจะคดิเป็นตน้ทุนของกจิการเตม็มลูค่าทางบญัชี อาคารจะคดิจากการตดั
ค่าเสื่อมราคา 20 ปี ภาษสีนิทรพัยถ์าวรและทีด่นิรายปีค่าบ ารงุรกัษาอาคาร ค่าเช่า ค่าน ้า
ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าพลงังาน ค่าประกนั  

3) ตน้ทุนดา้นเครือ่งจกัรอุปกรณ์ ตน้ทุนจากเครือ่งจกัรอุปกรณ์ทุกอยา่งทีม่อียูใ่น
สถานทีป่ฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิส์ จะคดิค่าเสื่อม 5ปี คา่เชือ้เพลงิ ค่าบ ารุงและซ่อม ค่าเช่า 
ค่าประกนั  
     4) ตน้ทุนดา้นวสัดุใชง้านและวสัดุสิน้เปลอืง วสัดุสนิเปลอืง กลองกระดาษ เอกสาร 
ใบควบคุมสนิคา้วสัดุ เครือ่งใชส้ านกังานทีใ่ชใ้นสถานปฏบิตังิานโลจสิตกิส์ พาเลทรถเขน็ 
ฯลฯ เป็นวสัดุทีใ่ชไ้ดน้านจะจดัเขา้ประเภทวสัดุใชง้าน จะใชข้อ้มลูของจ านวนเงนิทีม่กีารใช้
ไปจรงิ ค่าบ ารงุซ่อมแซมอุปกรณ์ทีท่างลกูคา้ใหย้มืเป็นภาระของทางบรษิทักจ็ะน าตน้ทุนนัน้
มาค านวณ ตอ้งมกีารก าหนดเกณฑก์ารกระจายตน้ทุนโดยหลกัการแลว้ปัจจยัป้อนเขา้จะ
กระจายตามความเป็นจรงิเกณฑก์ารกระจายปัจจยัป้อนเขา้ทีไ่มส่ามารถคดิเป็นหน่อย
เดยีวกนั แต่ละปัจจยัป้อนเขา้ ควรเกบ็ขอ้มลูและใชเ้กณฑก์ารกระจายตน้ทุน 
2.เกณฑก์าร กระจายของปัจจยัน าเข้าด้านบคุลากร  
  เกณฑใ์นการในการเกบ็ข้อมลู ปฏิบติัได้ 2 วิธี  
      1) วธิกีารตรวจสอบจ านวนชัว่โมงปฏบิตังิานแยกตามกจิกรรมทีพ่นกังานแต่ละ
คนปฏบิตัใินงานโลจสิตกิส์ ขอ้มลูนี้ตรงตามสภาพความเป็นจรงิแลว้วธิกีารนี้เป็นวธิกีารที่
เหมาะสมกว่าวธินีี้อาจดูยุง่ยาก ในความจรงิแลว้พนกังานแต่ละคนทีป่ฏบิตังิานสถานที่
ปฏบิตังิาน กจิกรรมไมม่ากนกัส่วนมากในหนึ่งวนัจะม ี 2-3 กจิกรรมเท่านัน้ เพยีงแค่เกบ็
ขอ้มลูเวลาในแต่ละกจิกรรมทปีฏบิตังิานจงึไมย่ากนกั  
      2) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานค านวณจ านวนชัว่โมงปฏบิตังิาน ใชเ้วลาโดยรวม
จาก จ านวนพนกังานและจ านวนชัว่โมงปฏบิตังิาน ตอ้งการค านวณตวัเลขโดยประมาณ 
ถา้ใชข้อ้มลูโดยคาดการณ์ทีไ่มต่รงตามความเป็นจรงิท าใหผ้ลลพัธท์ีค่ านวณไดไ้ม่
น่าเชื่อถอื  
      การค านวณตน้ทุน ตอ้งหาขอ้มลูตน้ทุนต่างๆทีเ่กีย่วกบัสถานปฏบิตังิานดา้นโล
จสิจกิส ์ ตอ้งขอความรว่มมอืจากฝ่ายงานบญัช ี โดยมากมกัจะมอียูอ่ย่างกระจดักระจาย
อยูห่ลายที ่ 
      การค านวณตน้ทุนดา้นบุคลากร เลอืกขอ้มลูตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลกร
ทัง้หมดขึน้มาและตอ้งเป็นตน้ทเีกดิขึน้จรงิในเดอืนทีจ่ะท าการค านวณ  
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3.การค านวณต้นทุน  
      ตอ้งหาขอ้มลูตน้ทุนต่างๆทีเ่กีย่วกบัสถานปฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิส์ ตอ้งขอความ
รว่มมอืจากฝ่ายงานบญัช ีโดยมากนกัจะมอียูอ่ย่างกระจดักระจายอยูห่ลายที่  
      การค านวณต้นทุนดา้นบุคลากร เลอืกขอ้มลูต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลกรทัง้หมดขึน้มา

และตอ้งเป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิในเดอืนทีจ่ะท าการค านวณ 

      ส่วนงานทีม่อบหมายใหบุ้คคลภายนอก ด าเนินการในกรณทีีเ่ป็นการมอบหมาย
ใหบ้รษิทัภายนอกจดัส่งพนักงานระดบับรหิารหรอืระดบัปฏบิตักิารเขา้มาปฏบิตักิารเขา้
มาปฏบิตังิาน  
      ส่วนงานทีจ่ดัจา้งภายนอกส่วนงานทีจ่ดัจา้งภายนอก การมอบหมายหน้าที่
ปฏบิตังิานในส่วนงานใดงานหน่ึงใหบ้รษิทัภายนอกหรอืบุคคลภายนอก วตัถุประสงคใ์น
การลดตน้ทุนการปฏบิตังิานในสถานทีป่ฏบิตังิาน จะมใีบเรยีกเกบ็เงนิมาจากแต่ละ
บรษิทัทีไ่ดจ้ดัจา้ง  
4.การส ารวจเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานของพนักงาน  
      การส ารวจเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานจะมวีธิกีารใชบ้นัทกึรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั
โดยใชข้อ้มลูการบนัทกึเวลาการเขา้ปฏบิตังิานของพนกังานและวธิกีารประมาณการโดยหวัหน้า
ฝ่าย ซึง่ระยะเวลาทีเ่หมาะสมประมาณ 3 วนั  
      วธิเีกบ็ขอ้มลูโดยส ารวจจากรายงานการปฏบิตังิาน  
      ใชว้ธิสี ารวจโดยใหพ้นักงานลงบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนัและใหพ้นักงานลง

เวลาปฏบิตังิาน จะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดและแมน่ย ามากขึน้  

5. เกณฑก์ารกระจายของปัจจยัป้อนเข้าด้านพ้ืนท่ี  

      การใชพ้ืน้ทีใ่ชง้านในโลจสิตกิส์ ซึง่ต้องพจิารณาว่าแต่ละกจิกรรมใชพ้ืน้ทีม่ากน้อยเพยีงใด 

โดยจะท าการวดัจรงิจากแบบพมิพเ์ขยีวหรอืวดัในสถานทีป่ฏบิตังิาน  

      1) เกณฑใ์นการเกบ็ขอ้มลูในดา้นพื้นที่ (Space)อาคารทีเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตังิานดา้นโลจิ

สตกิส ์ตน้ทุนของทีด่นิทีอ่าคารนัน้ตัง้อยู่กจ็ะรวมกนัเป็นต้นทุนดา้นพืน้ที่ รวบรวมเอาขอ้มลูต้นทุน

ทุกอยา่งเกีย่วกบัพืน้ที่ ต้องเป็นขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในเดอืนทีม่กีารค านวณ โดยเกณฑก์ารกระจาย

จะใชส้ดัส่วนการใชอ้าคารในพืน้ทีใ่นตวัอาคารเป็นเกณฑ ์ 

      2) การค านวณต้นทุนทีด่นิ ค านวณหาต้นทุนทีเ่กดิขึน้จากการใชท้ีด่นินัน้ๆ ต้นทุนค่าเช่า 

ภาษโีรงเรอืน ดอกเบีย้จ่ายจากการซือ้ทีด่นิตามมลูค่าจรงิต้นทุนต่อเดอืน อาคารค านวณหาต้นทุน

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการใชอ้าคารนัน้ ตน้ทุนต่อเดอืนของอาคาร 

6. กิจกรรมในงานการขนส่ง 

1)  การรบัเขา้ ตรวจสอบ น าไปเกบ็ 

2) การเกบ็รกัษาสนิคา้ 
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3) การแปรสภาพเพื่อกระจายสนิคา้ (ถา้ม)ี 

4) การน าออกจากคลงัสนิคา้ ตรวจสอบ 

5) การขึน้ยานพาหนะส าหรบัขนส่ง 

6) การน าส่ง 

7) การส่งคนื (ถา้ม)ี 

      ในแต่ละกจิกรรม ลว้นแลว้แต่จะตอ้งมตีน้ทุนของแรงงาน  

รายงานโลจิสติกสข์องประเทศไทยประจ าปี 2559 

ทีม่า https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6854 

5.ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์

      รายละเอยีดของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย   จากขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทย  งวดปี  2561(
ประมาณการ)                         

1. รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล 717 แสนลา้นบาท    71%             
2. รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 196 แสนลา้นบาท    19%  
3. ก าไรจากการปรวิรรตเงนิตรา  48 แสนลา้นบาท       5% 
4. รายไดจ้ากการด าเนินการอื่นๆ      47 แสนลา้นบาท       5% 
5. 5.รวมรายไดท้ัง้สิน้                  แสนลา้นบาท    100% 
6. ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้                     233 แสนลา้นบาท 
7. .ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร  48 แสนลา้นบาท 
8. รวมค่าใชจ้่ายเป็นตน้ทุนทัง้สิน้      281 แสนลา้นบาท    27.5% 
9. ก าไรขัน้ตน้                       730  แสนลา้นบาท  72.5% 
10. ค่าใชจ้่ายด าเนินการต่างๆ (เช่นบุคลากร)  347 แสนลา้นบาท 
11. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (เช่นหน้ีสญู หนี้สงสยัจะสญู)  133 แสนลา้นบาท 
12. รวมค่าใชจ้่ายด าเนินการและอื่นๆ          480 แสนลา้นบาท   47.5% 
13. รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้                          761 แสนลา้นบาท   75.0% 
14. ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้              247 แสนลา้นบาท  25.0% 
15. ก าไรสุทธ ิ                                      206 แสนลา้นบาท  20.4% 

ทีม่า  สรุปจากขอ้มลู “รายไดร้ายจ่าย” ธนาคารพาณชิยท์ัง้ระบบ   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6854



