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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานที่เหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชเกณฑ
จากรางวัลคุณภาพ ไดแก The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), The Demming Application Prize 
และ The European Foundation for Quality Management (EFQM) ซึ่งรางวัลคุณภาพทั้ง 3 อยาง มีเกณฑการวัดที่ชัดเจน และ
เนนใหความสําคัญตอการดําเนินงานในองคกรที่คลายคลึงกันและตางกันในบางขอ จึงไดรวมเกณฑรางวัลคุณภาพทั้ง 3 
อยาง แยกเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับการวัดตามมุมมอง 4 ดานตามดัชนีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) โดยดัชนีช้ีวัดที่
ไดพัฒนาขึ้นมีทั้งสิ้น 63 ดัชนี แยกเปนมุมมองดานการเงินจํานวน 14 ดัชนี ดานลูกคาจํานวน 13 ดัชนี ดานกระบวนการ
ภายในจํานวน 18 ดัชนี และดานการเรียนรูและพัฒนาจํานวน 18 ดัชนี 
 วิธีการดําเนินการศึกษาไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยเลือกจาก
อุตสาหกรรมสงออกที่มีมูลคาการสงออกมากเปนอันดับตนๆ ของไทย ไดแก อุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป 
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ผลการวิจัยพบวา 
อุตสาหกรรมทั้งสี่ประเภทนี้เนนใหความสําคัญดานการเงิน และกระบวนการภายในองคกรอยางมาก โดยอุตสาหกรรมผัก
และผลไมแปรรูป และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหความสําคัญดานการเงินมากที่สุด สวนอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญดานกระบวนการภายในมากที่สุด 
 ในการวิเคราะหปจจัย สามารถแบงปจจัยดานการเงินได 4 ปจจัยคือ กําไรสุทธิ ตนทุนและกําไรตอยอดขาย 
ยอดขายสินคาและมูลคาสูญเสีย และตนทุนการผลิตและการดําเนินงาน ปจจัยดานลูกคาแบงไดเปน 4 ปจจัยคือ การสราง
ภาพลักษณแกองคกร การแกไขขอรองเรียนของลูกคา สวนแบงในการขายสินคา และความพึงพอใจของลูกคาและความใส
ใจดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานกระบวนการภายในแบงไดเปน 5 ปจจัยคือ การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ผลิต การจัดการดานคุณภาพสินคา การจัดการดานวัตถุดิบและการสงมอบสินคา และคาใชจายดานพลังงานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยดานการเรียนรูและพัฒนาแบงไดเปน 4 ปจจัยคือ การอบรมพนักงาน วิสัยทัศน กลยทุธและการ
วางแผน ความพึงพอใจของพนักงาน และการพัฒนาสินคาใหม การแบงปจจัยดังกลาวจะชวยใหการประเมินการดําเนินงาน
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มีความชัดเจนขึ้น สามารถปรับปรุงไปใชในการประเมินการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสี่ประเภทนี้ได และดัชนี
ช้ีวัดการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้นจะเปนตัววัดการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมไดวาอยูในระดับใด 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this research is to create the appropriate performance measurement indices of 

various industries, by applying well known quality awards, namely; the Malcolm Baldridge National 
Quality Award (MBNQA), the Demming Application Prize and the European Foundation for Quality 
Management (EFQM). These quality awards have well established evaluation criteria for which some 
are similar among each award; while most criteria focuses on organization work flow. In this research, 
the common and different criteria among these awards were analyzed and a new set of indices were 
created based on this analysis. The performance measurement indices were classified into 4 different 
perspectives according to Balanced Scorecard, which consisted of 14 indices in financial perspective, 
13 indices in customer perspective, 18 indices in internal process perspective and 18 indices in 
learning and growth perspective. 

In this research, data were collected by using questionnaires. Target industries were selected 
from top export industries of Thailand namely, vegetable and fruit processing industry, garment 
industry, electronics industry, and gems and accessories industry. Results showed that these industries 
were highly focusing on their internal processing and financial perspective. Vegetable and fruit 
processing and gems and accessories industries were focusing on their financial as the first priority, 
while electronics and garment industries were focusing on their internal process. 

In analysis process, the performance indices were separated to four perspectives. The first 
perspective was financial perspective which consist of net profit, cost and profit per sales, sales and 
loss, and production and operation cost. The second perspective was customer perspective which 
consist of organization image creation, solution for customers complain, market share, and customer 
satisfaction and environment care. The third perspective was internal process perspective which 
consist of information technology management, production process, product quality management, 
material and logistics management, and energy cost and safety in the factory. The fourth perspective 
was learning and growth perspective which consist of employees’ training, vision, strategy and 
planning, employees’ satisfaction, and product development. This classification helped to indicate 
performance measurement of those four industries clearly and could lead to better evaluation of 
factory performance. 

 
1. บทนํา 
 การที่องคกรจะประสบความสําเร็จไดนั้น องคกร
ตองมีกลยุทธที่ดี และมีความสามารถในการนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ ถาองคกรมีเพียงกลยุทธที่ดีอยางเดียว ยอม
ไมสามารถดําเนินงานไดตามกลยุทธที่ต้ังไว ใน
ขณะเดียวกัน ถามีความสามารถในการปฏิบัติแตขาดกล
ยุทธที่ดี ยอมทําใหองคกรขาดทิศทางที่ชัดเจน และยิ่งถา
องคกรขาดทั้งกลยุทธที่ดีและความสามารถในการปฏิบัติที่
ดีองคกรยอมจะประสบความลมเหลวตั้งแตตน ดังนั้น
แนวทางสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จจึงตอง
ประกอบดวยกลยุทธที่ดีและความสามารถในการนํากล
ยุทธนั้นไปสูการปฏิบัติ จําเปนอยางยิ่งที่องคกรเหลานี้ตอง

มีรูปแบบและดัชนีช้ีวัดการดําเนินงาน เพื่อใชประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในอนาคต  
 ดัชนีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เปน
เครื่องมือในการสื่อสารและถายทอดกลยุทธใหบุคลากรใน
ทุกระดับไดรับทราบ อีกทั้งการแปลงดัชนีดุลยภาพจาก
ระดับองคกรไปสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ทําให
ทุกคนทราบถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่
ตนเองจะตองทําเพื่อชวยใหกลยุทธขององคกรประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีเกณฑรางวัลดานคุณภาพ ไดแก  
The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA), The Demming Application Prize และ The 
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European Foundation for Quality Management (EFQM) 
ซึ่งเกณฑรางวัลเหลานี้จะชวยกระตุนองคกรตางๆให
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน ความสามารถ และผลการ
ดําเนินงานขององคกร โดยมีนักวิจัยหลายคนไดนํารางวัล
คุณภาพไปใช เชน Harten  et  al. (2003) [6]ไดใช EFQM 
มาวิเคราะหผลดําเนินการของระบบบริหารคุณภาพใน
โรงพยาบาลพักฟนขนาดใหญในประเทศเนเธอรแลนด 
และ Zhao et al. (2004) [7] ก็ไดใช MBNQA เพื่อแยก
ประเภทระบบการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมการ
บริการในประเทศจีน  
 ผูวิจัยเห็นวาการรวมเกณฑรางวัล MBNQA, The 
Demming Application Prize และ EFQM แยกเปน
หมวดหมูใหสอดคลองกับการวัดตามมุมมองของดัชนีดุลย
ภาพ จะทําใหมีดัชนีช้ีวัดการบริหารที่หลากหลาย และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยมีจุดประสงคเพื่อสรางรูปแบบ
และดัชนีช้ีวัดการประเมินการดําเนินงานของของโรงงาน
ในกลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แลวเปรียบเทียบ
ความแตกตางในการดําเนินงานของกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมเหลานี้ 

 
2. เคร่ืองมือในการพัฒนาดัชนีชีวั้ด และ
แนวทางในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้แบงการดําเนินงานออกเปนสองสวน
หลักๆ คือ การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการดําเนินงาน และการ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งใชเครื่องมือในการพัฒนาดัชนีช้ีวัด และ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 
2.1 เคร่ืองมือในการพัฒนาดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน 
 ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัด ผูวิจัยไดรวมเกณฑรางวัล 
MBNQA, The Demming Application Prize และ EFQM 
แยกเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับการวัดตามมุมมองของ
ดัชนีดุลยภาพ โดยเครื่องมือที่ใชมีหลายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1.1  ดัชนีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
 โรเบิรต แคปแลน และเดวิด นอรตัน ไดแบง
มุมมองออกเปน 4 ดาน [1] ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา 
ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา 
2.1.2  The Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) 
 ทาง MBNQAไดกําหนดเกณฑในการประเมิน
องคกรไว 7 หมวด [1] ไดแก 1) การนําองคกร 2) การ
วางแผนยุทธศาสตร 3) การเนนลูกคาและการตลาด 4) 
ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห 5) ทรัพยากรบุคคล 6) 
การบริหารกระบวนการ  และ 7) ผลลัพธทางธุรกิจ  
2.1.3  The Demming Application Prize 
 หลักเกณฑการใหรางวัล (ป ค.ศ.2002) ประเมิน
จาก 3 ดานหลัก คือ ระบบพื้นฐาน ผลงานดีเดน ความเปน
ผูนํา [2] ดังตอไปนี้ 
 ระบบพื้นฐาน ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 1)  
นโยบายคุณภาพ และการกระจาย 2)  การพัฒนาสินคา
ใหม/บริการใหมหรือการปรับปรุงงาน 3)  การบริหารและ
ปรับปรุงคุณภาพสินคา/ บริการ/ งาน 4)  การจัดระบบ
บริหารคุณภาพ 5) การรวบรวม วิเคราะหขอมูล และระบบ
ขอมูลสารสนเทศ 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ผลงานดีเดน ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 1)  
วิสัยทัศน กลยุทธของผูนํา 2)  การสรางวัฒนธรรมที่มอง
คุณคาลูกคา 3)  การกาวกระโดดของผลประกอบการ
กิจการ 4)  การสรางพื้นฐานการบริหารของกิจการ 5)  อื่นๆ 
(กิจกรรมโดดเดนนอกเหนือจากที่กลาวขางตน) 
 ความเปนผูนํา ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 1)  
ความเขาใจและมุงมั่นตอการบริหารทั่วทั้งองคกร 2)  
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย 3)  การสรางเสริมความ
เขมแข็งใหองคกร 4)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
2.1.4  The European Foundation for Quality Management 
(EFQM) 
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 ตัวช้ีวัดในรูปแบบ EFQM มี 2 กลุมประกอบดวย
กลุมที่เปนตัวกระทํา (Enablers) และกลุมที่เปนผลจากการ
กระทํา (Results) [3] ดังตอไปนี้ 
 กลุมตัวช้ีวัดที่เปนตัวกระทํา ไดแก 1)
กระบวนการทํางาน 2) การบริหารบุคคลในองคกร 3) 
ภาวะผูนํา 4) นโยบายและกลยุทธขององคกร 5) ทรัพยากร
ที่นําเขาสูกระบวนการทํางาน  
 กลุมตัวช้ีวัดที่เปนผลจากการกระทํา ไดแก 1) 
ผลกระทบตอสงัคม 2) ผลที่เกิดกับผูรับบริการ 3) ผลที่เกิด
กับพนักงาน 4) ผลที่เกิดกับกิจการ  
 
2.2 แนวทางการวิเคราะหขอมูล 
 แนวทางการวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะห
ความแปรปรวน เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการวิเคราะหปจจัยเพื่อลดจํานวน
ตัวแปร (ดัชนีช้ีวัด) ในแตละมุมมองการดําเนินงานตาม
ดัชนีดุลยภาพ โดยองคกรจะใหความสําคัญกับดัชนีช้ีวัด
ก ารดํ า เนิ น ในแต ละดั ชนีที่ อ งค ก ร เห็นว ามี ผลต อ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหแบงออก
ดังตอไปนี้ 
2.2.1  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variances) 
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คือ การ
วิเคราะหความแปรปรวนในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัว
เดียว และมีตัวแปรตามตัวเดียว เชน ในการวิจัยนี้ตองการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการใหความสําคัญตอดัชนีช้ีวัดการ
ดํา เนินการแตละด านของดัชนีดุลยภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมผั กและผลไม แปรรูป  อุ ตสาหกรรม
เ ค รื่ อ งนุ ง ห ม  อุ ตส าหกรรมอิ เ ล็ กท รอนิ กส  และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งตัวแปรอิสระคือ 
กลุมโรงงานอุตสาหกรรม 4 กลุม ตัวแปรตามคือการให
ความสําคัญดัชนีช้ีวัดการดําเนินการแตละดานของดัชนี
ดุลยภาพ ซึ่งการวิเคราะหความแปรปรวนบอกไดเพียงวา
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเหลานั้นมาจากประชากรที่มี
คาเฉลี่ยแตกตางกันหรือไม  เทคนิคการวิเคราะหความ

แปรปรวนไมอาจบอกไดวาคาเฉลี่ยใดบางแตกตางกัน ใน
การทดสอบใหทราบไดวามีคูใดที่แตกตางกัน ก็จะทําการ
ทดสอบดวยการทดสอบพหุคูณ โดยในการวิจัยนี้จะใชวิธี 
Duncan [4] 
2.2.2  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 การวิเคราะหปจจัย เปนเทคนิคการวิเคราะหทาง
สถิติที่ใชลดจํานวนตัวแปร โดยจัดใหเปนปจจัย ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกันจะรวมกลุมกันเปนตัวแปรใหมที่เรียกวา 
“ปจจัย” การรวมกลุมของตัวแปรวาควรจัดเปนกี่ปจจัย จะ
ดูจากคาความสัมพันธกัน  
 การวิเคราะหปจจัยในการวิจัยนี้ ใชการลดจํานวน
ตัวแปรโดยวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component) 
ซึ่งบางกรณีแยกไมออกวาตัวแปรใดควรจัดอยูในปจจัยใด 
จึงใชการหมุนแกนปจจัย จะทําใหสามารถแยกไดวาตัว
แปรใดควรอยูในปจจัยใด ซึ่งใชการหมุนแกนแบบหมุน
ฉาก (Orthogonal Rotation) แบบ Varimax [5] 
 
3.  การพัฒนาดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน 
 ดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานถูกกําหนดขึ้นโดยรวม
เกณฑจากรางวัลคุณภาพ ไดแก MBNQA, The Demming 
Application Prize และ EFQM แยกเปนหมวดหมูให
สอดคลองกับการวัดตามมุมมอง 4 ดานของดัชนีดุลยภาพ 
แลวสรางแบบสอบถามขึ้น ซึ่งลักษณะเปนคําถามปลายปด
แบบหลายตัวเลือก ใชเพื่อรวบรวมขอมูลลักษณะเฉพาะ
ของกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐาน ที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษา โดยตัวเลือกของคําตอบที่
กําหนดไว จะใชในการวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะ
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา และใชจําแนก เปรียบเทียบ หรือ
วิเคราะหผลการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง
ได นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยการใหความสําคัญตอ
ดัชนีช้ีวัด ซึ่งคําถามเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 
สําคัญมากที่สุด (5) สําคัญมาก (4)   สําคัญปานกลาง (3)   
สําคัญนอย (2)   และไมสําคัญ (1)  โดยแบบสอบถามที่
นําไปสอบถาม ไดตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา  ( 
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Content  Validity ) ของคําถาม โดยผูชํานาญการดานการ
วัดผลจากภาควิชาสถิติ  และผูเช่ียวชาญดานการบริหาร   
 การเก็บขอมูล เปนการสอบถามกลุมประชากร
เปาหมายคือ กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผักและผลไมแปร
รูป อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย 
ซึ่งการพัฒนาดัชนี ช้ี วัด  และแนวทางการวิ เคราะห  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 จากเกณฑรางวัลทั้ง MBNQA, The Demming 
Application Prize และ EFQM ซึ่งรางวัลคุณภาพทั้ง 3 
อยาง มีเกณฑการวัดที่ชัดเจน และเนนใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานในองคกรที่เหมือนกันในบางขอ และ
ตางกันในบางขอ เกณฑรางวัลคุณภาพขอไหนที่เหมือนกัน 
หรือมีความคลายคลึงกันจะทําการรวมเปนเกณฑเดียวกัน 
แยกเปน 4 ดานตามดัชนีดุลยภาพ คือ ดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและ
พัฒนา แลวกําหนดดัชนีช้ีวัดขึ้น ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดดัชนีชี้วัดดานการเงิน 

เกณฑรางวลัคุณภาพ ดัชนีชี้วัด 
ผลลัพธทางธุรกิจ (MBNQA) 
 

1. อัตราคาเสียหายจากการสงสินคา
คืน  
2. อัตราสวนมูลคาสินคาคงเหลือ
ตอยอดขายสินคา 
3. ยอดขายใหลูกคารายใหม  
4. ยอดขายจากผลิตภัณฑใหม  
5. อัตราสวนทุนหมุนเวียน  
6. อัตราสวนตนทุนการผลิตตอ
หนวย  
7. อัตราสวนตนทุนการผลิตตอ
ยอดขาย 
8. อัตราสวนกําไรเบื้องตนตอ
ยอดขาย  
9. อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย  
10. กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม  
11. กําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน  
12. กําไรสุทธิตอจํานวนพนักงาน 

การกาวกระโดดของผล
ประกอบการกิจการ 
(Demming) 

13. อัตราลดลงของตนทุนการผลิต
ตอหนวย 
14. อัตราเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ 

 
ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดดัชนีชี้วัดดานลูกคา 
เกณฑรางวลัคุณภาพ 

ดานลูกคา 
ดัชนีชี้วัด 

การเนนลูกคาและการตลาด 
(MBNQA) 

1. คาใชจายในการสงเสริมการขาย  
2. ราคาขายสินคาของบริษัทเทียบกับ
คูแขง 
3. จํานวนลูกคารายใหม   
4. จํานวนลูกคารายเกาที่ไมมีการสั่งซื้อ    
5. สวนแบงการตลาด 

การสรางวัฒนธรรมที่มอง
คุณคาลูกคา (Demming)  

6. จํานวนกิจกรรมที่ทํากับลูกคา  
7. ดัชนีความพึงพอใจของลูกคา  

ผลที่เกิดกับผูรับบริการ 
(EFQM)  

8. การรองเรียนของลูกคา  
9. อัตราการแกไขขอรองเรียนของ
ลูกคา  
10. ระยะเวลาตั้งแตแจงจนถึงชดใช
ความเสียหายใหแกลูกคา 

ผลกระทบตอสังคม 
(EFQM) 

11. คาใชจายในการสรางภาพลักษณ
ขององคกร  
12. ความถี่ในการสรางภาพลักษณของ
องคกร  
13. ความใสใจดานสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3 แสดงการกําหนดดัชนีชี้วัดดานกระบวนการ
ภายใน 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงการกําหนดดัชนีชี้วัดดานการเรียนรูและ
พัฒนา 

 
 
 
 

เกณฑรางวลัคุณภาพ 
ดานกระบวนการภายใน 

ดัชนีชี้วัด 

ระบบสารสนเทศและการ
วิเคราะห (MBNQA) 

1. จํานวนคอมพิวเตอรตอพนักงานใน
สํานักงาน  
2. จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชชวย
ในการบริหารงานของบริษัท  
3. ระยะเวลาในการสืบคนขอมูลของ
บริษัท  
4. อัตราการรองเรียนโดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  

การบริหารและปรับปรุง
คุณภาพสินคา/ บริการ/ 
งาน (MBNQA)   

5. การปรับปรุงคุณภาพของสินคา  
 

การจัดระบบบริหาร
คุณภาพ (Demming)   

6. คาใชจายดานคุณภาพ 
7. อัตราสวนของพนักงานดานคุณภาพ 

ทรัพยากรที่นําเขาสู 
(Demming) 

8. ตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการผลิต  
9. อัตราการสงมอบวัตถุดิบที่ตรงเวลา  
10. คาใชจายดานพลังงาน 

การบริหารกระบวนการ 
(EFQM)   

11. ความสามารถในการผลิต  
12. ระยะเวลาที่ผลติลาชาสะสมตอป  
13. อัตราผลิตภัณฑที่เสียหาย (Defect 
Rate)  
14. ตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลัง  
15. ตนทุนคาขนสงสินคา  
16. อัตราการสงมอบสินคาที่ตรงตาม
เวลาที่กําหนด  
17. ความบกพรองในการสงมอบ
สินคา  
18. ความปลอดภัยในการทํางาน  

เกณฑรางวลัคุณภาพ 
ดานการเรียนรูและพัฒนา 

ดัชนีชี้วัด 

การนําองคกร (MBNQA) 
 

1. อัตราการประชุมเพื่อวางแผนงาน
ระหวางผูบริหารหรือผูจัดการ  
2. อัตราการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารหรือผูจัดการ  

วิสัยทัศน กลยุทธของผูนํา 
(Demming)   

3. การประเมินวิสัยทัศน และกลยุทธ
ของผูบริหาร  
4. การกําหนดแผนการผลิตให
สอดคลองกับแผนการตลาด  

นโยบายคุณภาพ และการ
กระจาย (Demming)       

5. ดัชนีความพึงพอใจของผูบริหารตอ
แผนการดําเนินงานดานคุณภาพ  

ความเขาใจและมุงมั่นตอ
การบริหารทั่วทั้งองคกร 
(Demming)   

6. การกระจายนโยบายของบริษัทให
พนักงานไดรับรู  

การสรางพื้นฐานการ
บริหารของกิจการ 
(Demming)   

7. คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน  
8. คาใชจายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสรางเสริมความ
เขมแข็งใหองคกร 
(Demming)   

9. การสงพนักงานออกดูงาน  

การพัฒนาสินคาใหม/
บริการใหมหรือการ
ปรับปรุงงาน (Demming)   

10. คาใชจายในการพัฒนาสินคาใหม 
11. การพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด  

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (Demming)    

12. อัตราการฝกอบรมพนักงาน  
13. อัตราขอเสนอแนะของพนักงาน 
14. อัตราขอเสนอแนะที่นําไปปฏิบัต ิ
15. อัตราการขาดงานของพนักงาน  
16. อัตราการลาออกของพนักงาน  
17. อายุงานเฉลีย่ของพนักงานทั้งหมด  
18. ความพึงพอใจของพนักงาน 
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4. ผลการวิเคราะหการใหความสําคัญในการ
ดําเนินงาน 

 การเก็บขอมูล ไดรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามของโรงงานอุตสาหกรรมผักและผลไมแปร
รูปจํานวน 25 แหง อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมจํานวน 20 
แหง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจํานวน 24 แหง และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจํานวน 29 แหง  
รวมทั้งสิ้น 98 แหง โดยโรงงานเหลานี้ไดใหความสําคัญ
ตอดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานแตละดานตามดัชนีดุลยภาพ ทั้ง
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดาน
การเรียนรูและพัฒนา  ซึ่งผลการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยในการใหความสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
 
4.1 การใหความสําคัญตอดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน โดย

เปรียบเทียบระหวางแตละมุมมองการดําเนินงาน แยก
ตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ตารางที่ 5 แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) ระหวางแตละมุมมองการ
ดําเนินงาน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ผักและผลไมแปรรูป เคร่ืองนุงหม ดัชนีชี้วัดการ
ดําเนินงานดาน n x   n x  
กระบวนการ
ภายใน 25 3.80 a 20 4.01 a 

การเงิน 25 3.82 a 20 3.95 a 

การเรียนรูและ
พัฒนา 

25 3.46 b 20 3.93 a 

ลูกคา 24 3.52 ab 20 3.562 b 
Sig.of F 0.03 0.01 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) ระหวางแตละมุมมองการ
ดําเนินงาน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม (ตอ) 

อิเล็กทรอนิกส อัญมณีและ 
เคร่ืองประดับ ดัชนีชี้วัดการ

ดําเนินงานดาน 
n x   n x  

กระบวนการ
ภายใน 

24 3.99 a  29 3.92 a 

การเงิน 24 3.90 ab 29 3.95 a 

การเรียนรูและ
พัฒนา 24 3.69 b 29 3.55 b 

ลูกคา 23 3.65 b 29 3.50 b 
Sig.of F 0.03 0.01 
หมายเหตุ : 1. มี 2 องคกรที่ไมประเมินดานลูกคา เนื่องจากผลิตให   

บริษัทแมจัดจําหนาย 
                   2. n  แทนจํานวนตัวอยาง 
                   3. x  แทนคะแนนเฉลีย่ความสําคัญแตละดาน 

 4. ตัวอักษรอังกฤษที่กํากับตามคะแนนเฉลี่ย คือ การ
วิเคราะหความแตกตางในแตละมุมมองการดําเนินงาน 
แยกตามประเภทอตุสาหกรรม (วิเคราะหตามสดมภ) โดย
ตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกัน    

 
 จากตารางที่ 5 พบวาอุตสาหกรรมผักและผลไม
แปรรูปใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการเงินมาก
ที่สุด รองลงมาคือดานกระบวนการภายใน ดานลูกคา และ
ดานการเรียนรูและพัฒนาตามลําดับ และพบวามีการให
ความสําคัญในดานการเงิน และดานกระบวนการภายใน
มากกวาดานการเรียนรูและพัฒนาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
แตไมแตกตางจากดานลูกคา ซึ่งสามารถอธิบายไดวา 
อุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูปใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน และดาน
ลูกคาควบคูกันไป โดยอาจไมเนนการดําเนินดานการ
เรียนรูและพัฒนา เนื่องจากสินคาผักและผลไมแปรรูปเปน
สินคาที่ไมตองอาศัยการพัฒนามากนัก  และแรงงานที่ใช
ในอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูปไมตองอาศัยความ



พ. ยอดคําปา และ ว. สุขถมยา 

46 

เช่ียวชาญมากนัก จึงไมคอยมีการฝกอบรมพนักงาน 
โดยเฉพาะในสวนของการผลิต 
 อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานดานกระบวนการภายในมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการเงิน ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานลูกคา
ตามลําดับ  และพบวามีการใหความสําคัญในดานลูกคา
นอยกวาอีก 3 ดานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานดานลูกคานอยมาก ซึ่งในที่นี้องคกรเห็นวา
การดําเนินธุรกิจใหสําเร็จไดนั้น  จําเปนตองดําเนินงาน
ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานการเรียนรู
และพัฒนาใหมาก โดยอาจไมเนนการดําเนินดานลูกคามาก
นัก เปนเพราะวาสินคาเครื่องนุงหมเปนสินคาอุปโภคที่
ผูคนจําเปนตองซื้อใชสอยอยูแลว ผูผลิตจึงไมเนนเรื่องการ
ทําตลาดมากนัก 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานดานกระบวนการภายในมากที่สุด รองลงมา
คือดานการเงิน ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานลูกคา
ตามลําดับ และพบวามีการใหความสําคัญในดาน
กระบวนการภายในมากกวาดานการเรียนรูและพัฒนา และ
ดานลูกคาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตไมแตกตางจากดาน
การเงิน ซึ่งสามารถอธิบายไดวา อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญตอการดําเนินงานดาน
กระบวนการภายในควบคูไปกับการดําเนินงานดาน
การเงิน ซึ่งในที่นี้องคกรเห็นวาการดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ
ไดนั้น  จําเปนตองทําใหสินคามีคุณภาพดี โดยเนน
กระบวนทํางานใหมาก ทั้งในสวนการผลิตสินคา และ
ปจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนในการผลิต จนถึงการนําเขาปจจัย
ในการผลิต และการสงสินคา ควบคูไปกับการจัดการดาน
การเงิน โดยองคกรไมเนนดานการเรียนรูและพัฒนา และ
ดานลูกคามากเทากับดานกระบวนการภายใน อาจเปน
เพราะโรงงานผลิตสวนใหญเปนการผลิตช้ินสวน เพื่อ
นําไปประกอบเปนตัวเครื่อง โรงงานจึงมีลูกคาที่คอนขาง
เฉพาะในแตละโรงงานอยูแลว ในสวนบุคลากรของ
โรงงานสวนใหญเปนแรงงานในสวนการผลิต ซึ่งในการ

ผลิตใชเครื่องจักรเปนหลัก การจางแรงงานเปนแบบ
ช่ัวคราว จึงมีอัตราการเขาออกงานอยูมาก โรงงานอาจมอง
รวมโดยไมเห็นความสําคัญของบุคลากรในสวนนี้ 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให
ความสําคัญตอการดําเนินงานดานการเงินมากที่สุด 
รองลงมาคือดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและ
พัฒนา และดานลูกคาตามลําดับ  และพบวามีการให
ความสําคัญในดานการเงิน และดานกระบวนการภายใน 
มากกวาดานการเรียนรูและพัฒนา และดานลูกคาที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับใหความสําคัญตอการดําเนินงาน
ดานการเงินควบคูไปกับการดําเนินงานดานกระบวนการ
ภายใน ซึ่งในที่นี้องคกรเห็นวาการดําเนินธุรกิจใหสําเร็จได
นั้น  จําเปนตองทําใหสินคามีคุณภาพดี โดยเนนกระบวน
ทํางานในสวนการผลิตสินคา และปจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุน
ในการผลิต จนถึงการนาํเขาปจจัยในการผลิต และการสง
สินคา ควบคูไปกับการจัดการดานการเงินใหมาก โดย
องคกรไมเนนดานการเรียนรูและพัฒนา และดานลูกคา
มากเทากับดานการเงิน และดานกระบวนการภายใน อาจ
เปนเพราะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเปนตลาดที่
คอนขางแคบ ลูกคาคอนขางจํากัดอยูที่คนที่มีฐานะดี หรือ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับจะผลิตเพื่อการสงออกไป
ขายยังตางประเทศเปนสวนใหญ จึงมีกลุมลูกคาประจําอยู
แลว ในสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับโดยสวนใหญแลวเปนแรงงานที่มีฝมือ
แรงงานเฉพาะดาน โรงงานอาจไมกังวลมากนักกับการ
ลาออกจากงานของแรงงาน 
 
4.2 การใหความสําคัญตอดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน โดย

เปรียบเทียบระหวางแตละประเภทอุตสาหกรรม แยก
ตามมุมมองการดําเนินงาน 

 
 



Engng.J.CMU.[2006] 14 (1) 

47 

ตารางที่ 6 แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) ระหวางแตละประเภท
อุตสาหกรรม แยกตามมุมมองการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการ 
ภายใน ดานการเงิน ประเภท 

อุตสาหกรรม 
n x   n x  

กระบวนการ
ภายใน 

20 4.01 a 20 3.95 a 

การเงิน 24 3.99 a 24 3.90 a 

การเรียนรูและ
พัฒนา 29 3.92 a 29 3.95 a 

ลูกคา 25 3.80 a 25 3.82 a 
Sig.of F 0.36 0.78 
 
ตารางที่ 6 แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) ระหวางแตละประเภท
อุตสาหกรรม แยกตามมุมมองการดําเนินงาน (ตอ) 

ดานลูกคา ดานการเรียนรู 
และพัฒนา ประเภท 

อุตสาหกรรม 
n x   n x  

กระบวนการ
ภายใน 20 3.56 a 20 3.93 a 

การเงิน 23 3.65  a 24 3.69 ab 

การเรียนรูและ
พัฒนา 29 3.50 a 29 3.55 b 

ลูกคา 24 3.52 a 25 3.46 b 
Sig.of F 0.36 0.78 
หมายเหตุ : 1. มี 2 องคกรที่ไมประเมินดานลูกคา เนื่องจากผลิตให   

บริษัทแมจัดจําหนาย 
                   2. n  แทนจํานวนตัวอยาง 
                   3. x  แทนคะแนนเฉลีย่ความสําคัญแตละดาน 

 4. ตัวอักษรอังกฤษที่กํากับตามคะแนนเฉลี่ย คือ การ
วิเคราะหความแตกตางในแตละมุมมองการดําเนินงาน 
แยกตามประเภทอตุสาหกรรม (วิเคราะหตามสดมภ) โดย
ตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกัน    

 

 จากตารางที่ 6 พบวาการดําเนินงานดาน
กระบวนการภายใน อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมให
ความสําคัญในดานนี้มากที่สุด รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
และอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูปตามลําดับ 
 การดําเนินงานดานการเงิน อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมใหความสําคัญในดานนี้มากที่สุด รองลงมา
เปนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป
ตามลําดับ  
 การดําเนินงานดานลูกคา อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญในดานนี้มากที่สุด รองลงมา
เปนอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมผักและผลไม
แปรรูป และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ตามลําดับ  
 ซึ่งทุกประเภทอุตสาหกรรมใหความสําคัญใน
การดําเนินทั้งสามนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
แสดงใหเห็นวา ทุกประเภทอุตสาหกรรมใหความสําคัญใน
การดําเนินงานดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานลูกคาในระดับที่ใกลเคียงกัน 
 ในสวนการดําเนินงานดานการเรียนรูและพัฒนา 
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมใหความสําคัญในดานนี้มาก
ที่สุด รองลงมาเปนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรม
ผักและผลไมแปรรูปตามลําดับ และพบวาอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมใหความสําคัญในดานการเรียนรูและพัฒนา 
มากกวาอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ และ
อุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป แตไมแตกตางจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อธิบาย
ไดวา อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมตองอาศัยการพัฒนาสินคา
ใหมๆ ออกสูตลาดเพื่อการแขงขันกันมากกวาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมผักและผลไม
แปรรูป สินคาที่จะขายไดจึงตองเปนสินคาที่ทันสมัย ยิ่ง
บริษัทใดมีสนิคาแบบใหมออกมายอมถือวามีความ
ไดเปรียบในการแขงขันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
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เครื่องนุงหมที่เปนปจจัยหนึ่งในชีวิต และเปนสินคาที่มีขาย
อยูเปนจํานวนมาก สินคาจึงตองมีจุดเดนที่ทําใหผูซื้อเลือก
ซื้อสินคาของตนใหได 
5. รูปแบบการประเมินการดําเนินงาน 
 รูปแบบการประเมินการดําเนินงานที่ผูวิจัยจะ
เสนอนี้ จะทําลดตัวแปรกอน ซึ่งในการวิจัยนี้ตัวแปรคือ
ดัชนีช้ีวัดการดําเนินของโงงานอุตสาหกรรมทั้ง 63 ดัชนี 
ซึ่งแบงแยกเปนมุมมองดานการเงินจํานวน 14 ดัชนี ดาน
ลูกคาจํานวน 13 ดัชนี ดานกระบวนการภายในจํานวน 18 
ดัชนี และดานการเรียนรูและพัฒนาจํานวน 18 ดัชนี โดย
การลดตัวแปรไดแยกลดตัวแปรเปน 4 ดานตามดัชนีดุลย
ภาพ ซึ่งคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ของแตละตัว
แปร (ดัชนีช้ีวัด) คือคาที่แสดงถึงความสัมพันธของตัวแปร
หนึ่งๆ กับแตละปจจัย เพื่อพิจารณาวาตัวแปรนั้นๆ ควรจะ
เขาไปอยูในปจจัยใด  ถาตัวแปรใดมีคาน้ําหนักปจจัยใดสูง
กวาปจจัยอื่นแสดงวาตัวแปรนั้นควรจะอยูในปจจัยที่มีคา
น้ําหนักปจจัยสูง 
 ผลการวิเคราะหปจจัยแสดงดังตอไปนี้ 
5.1 การวิเคราะหปจจัยดานการเงิน 
 
ตารางที่ 7 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานการเงิน 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 

 1. อัตราคาเสียหายจากการ
สงสินคาคืน  

0.19 -0.39 0.51 0.09 

 2. อัตราสวนมูลคาสินคา
คงเหลือตอยอดขายสินคา  0.14 0.25 0.78 -0.29 

3. ยอดขายใหลูกคารายใหม  0.10 0.02 0.68 0.50 
 4. ยอดขายจากผลติภณัฑ
ใหม  0.09 0.05 0.73 0.39 

 5. อัตราสวนทุนหมุนเวียน  0.25 0.06 0.04 0.67 
 6. อัตราสวนตนทุนการผลิต
ตอหนวย  -0.09 0.46 0.02 0.56 

 7. อัตราสวนตนทุนการผลิต
ตอยอดขาย 0.17 0.72 0.09 0.16 

      ตารางที่ 7 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานการเงิน (ตอ) 
ปจจัยที่  

 1 2 3 4 

8. อัตราสวนกาํไรเบื้องตน
ตอยอดขาย  0.31 0.81 -0.03 0.19 

 9. อัตราสวนกําไรสุทธิตอ
ยอดขาย  

0.36 0.80 0.08 0.10 

 10. กาํไรสุทธิตอสินทรัพย
รวม  0.81 0.18 0.07 0.26 

 11. กาํไรสุทธิตอสวนของผู
ถือหุน  0.87 0.17 0.06 0.10 

 12. กาํไรสุทธิตอจํานวน
พนักงาน  0.70 0.21 0.33 0.02 

 13. อัตราลดลงของตนทุน
การผลิตตอหนวย 0.27 0.24 0.29 0.59 

 14. อัตราเพิ่มข้ึนของกาํไร
สุทธิ  0.54 0.36 0.15 0.43 

 Eigenvalues  2.67 2.52 2.10 1.93 

 Percentage of variance 19.10 17.99 15.03 13.82 
 Percentage of variance 
(Cumulative) 19.10 37.09 52.12 65.94 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
 จากตารางที่ 7 ปจจัยดานการเงินทั้ง 4 ปจจัยมีคา 
Eigenvalues ไมตํ่ากวา 1 แสดงวาปจจัยทั้ง 4 ปจจัยสามารถ
อธิบายตัวแปรได ซึ่งดัชนีช้ีวัดดานการเงินสามารถแบง
ปจจัยออกไดดังนี้คือ 
 ปจจัยที่ 1 ใหช่ือวา กําไรสุทธิ ประกอบดวยดัชนี
ช้ีวัด คือ กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม กําไรสุทธิตอสวนของ
ผูถือหุน กําไรสุทธิตอจํานวนพนักงาน และอัตราเพิ่มขึ้น
ของกําไรสุทธิ 
 ปจจัยที่ 2 ใหช่ือวา ตนทุนและกําไรตอยอดขาย 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ อัตราสวนตนทุนการผลิตตอ
ยอดขาย อัตราสวนกําไรเบื้องตนตอยอดขาย และ
อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย 
 ปจจัยที่ 3 ใหช่ือวา ยอดขายสินคาและมูลคา
สูญเสีย ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ อัตราคาเสียหายจากการ
สงสินคาคืน อัตราสวนมูลคาสินคาคงเหลือตอยอดขาย
สินคา ยอดขายใหลูกคารายใหม และยอดขายจาก
ผลิตภัณฑใหม 
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 ปจจัยที่ 4 ใหช่ือวา ตนทุนการผลิตสินคา 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
อัตราสวนตนทุนการผลิตตอหนวย และอัตราลดลงของ
ตนทุนการผลิตตอหนวยซึ่งปจจัยทั้ง 4 ปจจัย อธิบายความ
แปรปรวนของดัชนีช้ีวัดดานการเงินได 65.94% ของดัชนีช้ี
วัดดานนี้ทั้งหมด โดยปจจัยที่ 1 อธิบายได 19.10% ปจจัยที่ 
2 อธิบายได 17.99% ปจจัยที่ 3 อธิบายได 15.03% และ
ปจจัยที่ 4 อธิบายได 13.82% 
 
5.2 การวิเคราะหปจจัยดานลูกคา 
 
ตารางที่ 8 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานลูกคา 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 

1. คาใชจายในการสงเสริม
การขาย 0.58 0.03 0.35 0.12 

2. ราคาขายสินคาของบริษัท
เทียบกับคูแขง 0.37 0.46 0.51 -0.26 

3. จํานวนลูกคารายใหม 0.24 0.15 0.80 -0.10 
4. จํานวนลูกคารายเกาที่ไมมี
การสั่งซ้ือ 0.06 -0.18 0.65 0.16 

5. สวนแบงการตลาด -0.02 -0.02 0.67 0.35 

6. การรองเรียนของลูกคา 0.05 0.86 0.02 -0.00 
7. อัตราการแกไขขอ
รองเรียนของลูกคา -0.07 0.77 0.04 0.38 

8. ระยะเวลาตัง้แตแจงจนถึง
ชดใชความเสียหายใหแก
ลูกคา 

0.31 0.75 -0.11 0.07 

9. จํานวนกิจกรรมที่ทํากับ
ลูกคา 0.58 0.26 -0.02 0.39 

10. คาใชจายในการสราง
ภาพลักษณขององคกร 0.91 0.07 0.10 0.14 

11. ความถี่ในการสราง
ภาพลักษณขององคกร 0.89 0.08 0.07 0.14 

 
 
ตารางที่ 8 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานลูกคา (ตอ) 

ปจจัยที่  
 1 2 3 4 
12. ความใสใจดาน
ส่ิงแวดลอม 0.25 0.02 0.05 0.68 

13. ดชันีความพงึพอใจของ
ลูกคา 0.19 0.26 0.26 0.68 

 Eigenvalues  2.69 2.31 2.01 1.50 

Percentage of variance 20.69 17.75 15.47 11.55 
Percentage of variance 
(Cumulative) 20.69 38.44 58.91 65.46 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 จากตารางที่ 8 ปจจัยดานลูกคาทั้ง 4 ปจจัยมีคา 
Eigenvalues ไมตํ่ากวา 1 แสดงวาปจจัยทั้ง 4 ปจจัยสามารถ
อธิบายตัวแปรได ซึ่งดัชนีช้ีวัดดานลูกคาสามารถแบงปจจัย
ออกไดดังนี้คือ 
 ปจจัยที่ 1 ใหช่ือวา การสรางภาพลักษณแก
องคกร ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ คาใชจายในการสงเสริม
การขาย จํานวนกิจกรรมที่ทํากับลูกคา คาใชจายในการ
สรางภาพลักษณขององคกร และความถี่ในการสราง
ภาพลักษณขององคกร 
 ปจจัยที่ 2 ใหช่ือวา การแกไขขอรองเรียนของ
ลูกคา ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ การรองเรียนของลูกคา 
อัตราการแกไขขอรองเรียนของลูกคา และระยะเวลาตั้งแต
แจงจนถึงชดใชความเสียหายใหแกลูกคา 
 ปจจัยที่ 3 ใหช่ือวา สวนแบงในการขายสินคา 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ ราคาขายสินคาของบริษัทเทียบ
กับคูแขง จํานวนลูกคารายใหม  จํานวนลูกคารายเกาที่ไมมี
การสั่งซื้อ และสวนแบงการตลาด  
 ปจจัยที่ 4 ใหช่ือวา ความพึงพอใจของลูกคาและ
ความใสใจดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ 
ความใสใจดานสิ่งแวดลอม และดัชนีความพึงพอใจของ
ลูกคา 
 ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ปจจัย อธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีช้ีวัดดานลูกคาได 65.46% ของดัชนีช้ีวัดดานนี้ทั้งหมด 
โดยปจจัยที่ 1 อธิบายได 20.69% ปจจัยที่ 2 อธิบายได 
17.75% ปจจัยที่ 3 อธิบายได 15.47% และปจจัยที่ 4 อธิบาย
ได 11.55% 
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5.3 การวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการภายใน 
 
ตารางที่ 9 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานกระบวนการ
ภายใน 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 5 

1. จํานวนคอมพิวเตอร
ตอพนักงานใน
สํานักงาน  

0.77 0.02 0.01 0.35 0.01 

2. จํานวนโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชชวยใน
การบริหารงานของ
บริษัท  

0.83 0.07 -0.05 0.18 0.14 

3. ระยะเวลาในการ
สืบคนขอมูลของ
บริษัท  

0.85 0.13 -0.00 -0.06 0.09 

4. อัตราการรองเรียน
โดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

0.61 -0.03 0.29 -0.05 -0.17 

5. ตนทุนวัตถดุิบตอ
ตนทุนการผลติ  0.06 0.34 -0.03 0.57 0.27 

6. อัตราการสงมอบ
วัตถุดิบที่ตรงเวลา  

0.22 0.19 0.14 0.78 0.11 

7. ความสามารถในการ
ผลิต 0.24 0.58 0.14 0.36 0.06 

8. ระยะเวลาที่ผลิต
ลาชาสะสมตอป  0.07 0.68 0.21 0.31 -0.10 

9. อัตราผลิตภัณฑที่
เสียหาย (Defect Rate)  -0.22 0.66 0.36 0.10 0.01 

10. ตนทุนการจดัเก็บ
สินคาคงคลัง 0.16 0.71 -0.03 -0.01 0.07 

11. ตนทุนคาขนสง
สินคา  

-0.04 0.68 0.27 0.11 0.32 

12. อัตราการสงมอบ
สินคาที่ตรงตามเวลาที่
กําหนด  

0.05 0.04 0.38 0.68 0.13 

13. ความบกพรองใน
การสงมอบสินคา  -0.11 0.22 0.66 0.38 -0.22 

14. คาใชจายดาน
คุณภาพ  0.27 0.33 0.68 0.16 0.20 

15. อัตราสวนของ
พนักงานดานคุณภาพ  

0.42 0.10 0.62 0.17 0.33 

 
 
 
ตารางที่ 9 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานกระบวนการ
ภายใน (ตอ) 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 5 

16. การปรบัปรุงคุณภาพ
ของสินคา  -0.04 0.22 0.71 0.03 0.41 

17. ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  0.04 -0.06 0.14 0.32 0.81 

18. คาใชจายดานพลังงาน  0.07 0.46 0.20 0.05 0.68 
 Eigenvalues  2.86 2.81 2.36 2.11 1.75 

 Percentage of variance 15.90 15.64 13.11 11.74 9.72 
 Percentage of variance 
(Cumulative) 15.90 31.54 44.65 56.39 66.11 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
 จากตารางที่ 9 ปจจัยดานกระบวนการภายในทั้ง 
5 ปจจัยมีคา Eigenvalues ไมตํ่ากวา 1 แสดงวาปจจัยทั้ง 5 
ปจจัยสามารถอธิบายตัวแปรได ซึ่งดัชนีช้ีวัดดาน
กระบวนการภายในสามารถแบงปจจัยออกไดดังนี้คือ 
 ปจจัยที่ 1 ใหช่ือวา การจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ จํานวน
คอมพิวเตอรตอพนักงานในสํานักงาน จํานวนโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชชวยในการบริหารงานของบริษัท ระยะเวลา
ในการสืบคนขอมูลของบริษัท และอัตราการรองเรียนโดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ปจจัยที่ 2 ใหช่ือวา กระบวนการผลิต 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ ความสามารถในการผลิต 
ระยะเวลาที่ผลิตลาชาสะสมตอป อัตราผลิตภัณฑที่เสียหาย 
(Defect Rate) ตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลัง และตนทุน
คาขนสงสินคา 
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 ปจจัยที่ 3 ใหช่ือวา การจัดการดานคุณภาพสินคา 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ ความบกพรองในการสงมอบ
สินคา คาใชจายดานคุณภาพ อัตราสวนของพนักงานดาน
คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของสินคา 
 ปจจัยที่ 4 ใหช่ือวา การจัดการดานวัตถุดิบและ
การสงมอบสินคา ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ ตนทุน
วัตถุดิบตอตนทุนการผลิต อัตราการสงมอบวัตถุดิบที่ตรง
เวลา และอัตราการสงมอบสินคาที่ตรงตามเวลาที่กําหนด 
 ปจจัยที่ 5 ใหช่ือวา คาใชจายดานพลังงานและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ 
ความปลอดภัยในการทํางาน และคาใชจายดานพลังงาน 
 ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัย อธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีช้ีวัดดานกระบวนการภายในได 66.11% ของดัชนีช้ี
วัดดานนี้ทั้งหมด โดยปจจัยที่ 1 อธิบายได 15.90% ปจจัยที่ 
2 อธิบายได 15.64% ปจจัยที่ 3 อธิบายได 13.11% ปจจัยที่ 
4 อธิบายได 11.74% และปจจัยที่ 5 อธิบายได 9.72% 
 
5.4 การวิเคราะหปจจัยดานการเรียนรูและพัฒนา 
 
ตารางที่ 10 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานการเรียนรู
และพัฒนา 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 

1. อัตราการประชุมเพื่อ
วางแผนงานระหวาง
ผูบริหารหรือผูจัดการ  

0.11 0.85 0.17 0.10 

2. การประเมินวิสัยทัศน 
และกลยุทธของผูบริหาร  0.27 0.71 0.20 0.19 

3. อัตราการประชุมสรปุผล
การดําเนินงานของผูบริหาร
หรือผูจัดการ 

0.38 0.74 0.09 0.21 

4. ดชันีความพงึพอใจของ
ผูบริหารตอแผนการ
ดําเนนิงานดานคุณภาพ  

0.15 0.76 0.15 0.11 

5. การกาํหนดแผนการผลิต
ใหสอดคลองกับแผนการ
ตลาด  

0.02 0.57 0.20 0.41 

6. การกระจายนโยบายของ
บริษัทใหพนักงานไดรับรู  0.23 0.52 0.42 0.00 

7. คาใชจายในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  0.58 0.31 0.19 0.24 

8. คาใชจายในการพฒันา
สินคาใหม 0.33 0.17 0.10 0.86 

9. การพัฒนาสินคาใหมออก
สูตลาด  0.19 0.28 0.07 0.87 

10. คาใชจายในการ
ฝกอบรมพนักงาน  0.91 0.11 0.10 0.13 

ตารางที่ 10 คาน้ําหนักปจจัยของดัชนีชี้วัดดานการเรียนรู
และพัฒนา (ตอ) 

ปจจัยที่ 
1 2 3 4 

11. อัตราการฝกอบรม
พนักงาน  0.88 0.07 0.21 0.13 

12. การสงพนักงานออกดู
งาน  0.61 0.45 -0.01 0.03 

13. อัตราขอเสนอแนะของ
พนักงาน  0.73 0.19 0.31 0.22 

14. อัตราขอเสนอแนะที่
นําไปปฏิบัต ิ

0.67 0.34 0.30 0.15 

15. อัตราการขาดงานของ
พนักงาน  0.12 0.13 0.72 0.00 

16. อัตราการลาออกของ
พนักงาน  0.14 0.26 0.79 0.06 

17. อายุงานเฉลี่ยของ
พนักงานทัง้หมด  0.14 0.16 0.69 0.10 

18. ความพึงพอใจของ
พนักงาน 0.35 0.03 0.47 0.17 

 Eigenvalues  3.91 3.63 2.44 1.97 

 Percentage of variance 21.71 20.17 13.57 10.92 
 Percentage of variance 
(Cumulative) 21.71 41.88 55.45 66.37 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
 จากตารางที่ 10 ปจจัยดานการเรียนรูและพัฒนา
ทั้ง 4 ปจจัยมีคา Eigenvalues ไมตํ่ากวา 1 แสดงวาปจจัยทั้ง 
4 ปจจัยสามารถอธิบายตัวแปรได ซึ่งดัชนีช้ีวัดดานการ
เรียนรูและพัฒนาสามารถแบงปจจัยออกไดดังนี้คือ 
 ปจจัยที่ 1 ใหช่ือวา การอบรมพนักงาน 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ คาใชจายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 
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อัตราการฝกอบรมพนักงาน การสงพนักงานออกดูงาน 
อัตราขอเสนอแนะของพนักงาน และอัตราขอเสนอแนะที่
นําไปปฏิบัติ 
 ปจจัยที่ 2 ใหช่ือวา ดานวิสัยทัศน กลยุทธ และ
การวางแผน ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ อัตราการประชุม
เพื่อวางแผนงานระหวางผูบริหารหรือผูจัดการ การ
ประเมินวิสัยทัศน และกลยุทธของผูบริหาร อัตราการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานของผูบริหารหรือผูจัดการ 
ดัชนีความพึงพอใจของผูบริหารตอแผนการดําเนินงาน
ดานคุณภาพ การกําหนดแผนการผลิตใหสอดคลองกับ
แผนการตลาด และการกระจายนโยบายของบริษัทให
พนักงานไดรับรู 
 ปจจัยที่ 3 ใหช่ือวา ความพึงพอใจของพนักงาน 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ อัตราการขาดงานของพนักงาน 
อัตราการลาออกของพนักงาน อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน
ทั้งหมด และความพึงพอใจของพนักงาน 
 ปจจัยที่ 4 ใหช่ือวา การพัฒนาสินคาใหม 
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด คือ คาใชจายในการพัฒนาสินคา
ใหม และการพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด 
 ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ปจจัย อธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีช้ีวัดดานการเรียนรูและพัฒนาได 66.37% ของดัชนีช้ี
วัดดานนี้ทั้งหมด โดยปจจัยที่ 1 อธิบายได 21.71% ปจจัยที่ 
2 อธิบายได 20.17% ปจจัยที่ 3 อธิบายได 13.57% และ
ปจจัยที่ 4 อธิบายได 10.92% 
 ผูวิจัยขอเสนอรูปแบบการดําเนินงานดังรูปที่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 รูปแบบการดําเนินงานของสี่อุตสาหกรรมสงออก

ของไทย 
 
จากรูปที่ 1 ผูวิจัยเห็นวา ในการดําเนินงานทั่วทั้ง

องคกรจะเริ่มตั้งแตการวางวิสัยทัศน หรือกลยุทธของ
ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ ในการวางแผนการจัดการดาน
กระบวนการภายใน ดานลูกคา ไปจนถึงดานการเงิน โดย
เปาหมายขององคกรที่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ยอมหวัง
กําไรสุทธิเปนเปาหมายหลัก นอกจากกระบวนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพขององคกร เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี

ความพึงพอใจของลูกคาและ 
ความใสใจดานสิ่งแวดลอม 

การแกไขขอรองเรียนของ การสรางภาพลักษณแกองคกร

สวนแบงในการขาย

ดานลูกคา 

การอบรมพนักงาน 

การพัฒนาสินคาใหม ความพึงพอใจของ

วิสัยทัศน กลยุทธ และการ

ดานการเรียนรและพัฒนา 

ดานกระบวนการ
ใ

คาใชจายดานพลังงาน
และความปลอดภัยใน

ํ

การจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนการผลิต 

การจัดการดานวัตถุดิบ
และการสงมอบสินคา 

การจัดการดานคุณภาพ

สินคา 

ดานการเงิน 

ตนทุนและกําไรตอยอดขายสินคาและมูลคา
ตนทุนการ
ผลิตและการ

กําไรสุทธิ 
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คุณภาพแลว  องคกรยังจําเปนตองพัฒนาสินคาใหม เพื่อให
สินคาขององคกรเกิดความแตกตาง และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการ
พัฒนาสินคาใหม คือ  การอบรมพนักงานใหมีทักษะใน
การทํางานมากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต ทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน ยังชวยใหกระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพอีกดวย  
 การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ดานวัตถุดบิและการสงมอบสินคา การจัดการดานคุณภาพ
สินคา คาใชจายดานพลังงานและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ยังสงผลตอการจัดการดานกระบวนการผลิต ซึ่ง
หากจัดการกับปจจัยสนับสนุนเหลานี้ใหดีแลว ยอมทําให
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดี สินคาที่ไดมีคุณภาพ 
ทําใหลูกคารองเรียนเรื่องสินคาที่ไมมีคุณภาพนอยลง 
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ไมมีการสงคืนสินคา ยอมทําให
มูลคาสูญเสียจากการสงสินคาคืนลดลง นอกจากนี้ความพึง
พอใจของลูกคา ยังสงผลโดยตรงตอสวนแบงในการขาย
สินคา ทําใหยอดขายสินคาเพิ่มมากขึ้น 
 การจัดการกระบวนการภายในโดยรวมใหมี
ประสิทธิภาพ การลดคาใชจายในสวนการผลิตที่ไมจําเปน 
และการจัดการดานคุณภาพสินคาใหดี ยอมทําใหตนทุน
การผลิตลดลง นอกจากการลดตนทุนในสวนการผลิตแลว 
การลดตนทุนในสวนตางๆ ภายในสํานักงาน หรือแมแต
การใชพนักงานใหเต็มประสิทธิภาพ ยังเปนการลดตนทุน
การจัดการอีกดวย เมื่อตนทุนการผลิต ตนทุนการจัดการ
และมูลคาสูญเสียจากสินคาลดลง ยอดขายสินคาเพิ่มมาก
ขึ้น สุดทายยอมทําใหองคกรมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
 รูปแบบการประเมินการดําเนินงานที่ไดกลาวมา
นี้ไดมาจากการวิเคราะห โดยการรวบรวมเกณฑจากรางวัล
คุณภาพ ไดแก The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA), The Demming Application Prize และ 
The European Foundation for Quality Management 
(EFQM) แยกเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับการวัดตาม
มุมมอง 4 ดานตามดัชนีดุลยภาพ และเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม สอบถามตามโรงงานอุตสาหกรรมในกลุม

อุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้เกี่ยวของกับการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการ
ดําเนินงาน โดยเชื่อมโยงเกณฑรางวัล The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA), The 
Demming Application Prize และ The European 
Foundation for Quality Management (EFQM) แยกเปน
หมวดหมูใหสอดคลองกับการวัดตามมุมมอง 4 ดานของ
ดัชนีดุลยภาพ ไดดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานทั้งสิ้น 63 ดัชนี 
แยกเปนมุมมองดานการเงินจํานวน 14 ดัชนี ดานลูกคา
จํานวน 13 ดัชนี ดานกระบวนการภายในจํานวน 18 ดัชนี 
และดานการเรียนรูและพัฒนาจํานวน 18 ดัชนี  
 ผลการวิจัยพบวา โรงงานอุตสาหกรรมผักและ
ผลไมแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานกระบวนการภายใน 
และดานการเงินอยางมาก ทั้งการจัดการดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร การจัดการดานวัตถุดิบ
นําเขา ความสามารถในการผลิต อัตราผลิตภัณฑที่เสียหาย 
ความสามารถในการสงมอบสินคา ตนทุนสินคาคงคลัง 
คาใชจายดานพลังงาน ความปลอดภัยในการทํางาน และ
การจัดการดานคุณภาพที่ดีแกสินคา รวมถึงคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับสินคา ยอดขายสินคา ทุนหมุนเวียน ตนทุนการผลิต 
และกําไรที่ไดรับ  
 ในการวิเคราะหปจจัย สามารถแบงปจจัยดาน
การเงินได 4 ปจจัยคือ กําไรสุทธิ ตนทุนและกําไรตอ
ยอดขาย ยอดขายสินคาและมูลคาสูญเสีย และตนทุนการ
ผลิตสินคา ปจจัยดานลูกคาแบงไดเปน 4 ปจจัยคือ การ
สรางภาพลักษณแกองคกร การแกไขขอรองเรียนของลูกคา 
สวนแบงในการขายสินคา และความพึงพอใจของลูกคา
และความใสใจดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานกระบวนการ
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ภายในแบงไดเปน 5 ปจจัยคือ การจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการผลิต การจัดการดานคุณภาพ
สินคา การจัดการดานวัตถุดิบและการสงมอบสินคา และ
คาใชจายดานพลังงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
ปจจัยดานการเรียนรูและพัฒนาแบงออกเปน 4 ปจจัยคือ 
การอบรมพนักงาน ดานวิสัยทัศน กลยุทธและการวางแผน 
ความพึงพอใจของพนักงาน และการพัฒนาสินคาใหม 
 การแบงปจจัยในมุมมองการดําเนินงานแตละ
ดาน ทําใหการประเมินการดําเนินงานมีความชัดเจนขึ้น 
และเปนรูปแบบการประเมินที่ผูวิจัยเห็นวาสามารถ

ปรับปรุงไปใชในการประเมินการดําเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมได และดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น
จะเปนตัววัดการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมวาอยู
ในระดับใด แตความสําคัญของดัชนีช้ีวัด และปจจัยการ
ประเมินการดําเนินงานที่ไดวิเคราะหในการวิจัยนี้ใชขอมูล
ที่ไดจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมผักและผลไมแปร
รูป อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งอาจมีความ
แตกตางกันไดหากมีการสํารวจในอุตสาหกรรมประเภท
อื่น  
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