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บทที่ 20 
การควบคุมผลการดําเนินงานขององคการ 

(Controlling for Organizational Performance) 
  
ผลการดาํเนนิงานขององคการคืออะไร 
 ผลงาน (Performance) หมายถงึ ผลลัพธสุดทายของกิจกรรมใดกจิกรรมหนึง่ สําหรับผล
การดําเนินงานขององคการนั้น ไดแก ผลรวมทัง้หมดของผลลัพธสุดทายของกิจกรรมตางๆ ในทกุ
กระบวนการและทุกกิจกรรมขององคการ ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนแตเปนแนวคิดที่มคีวามสาํคัญ ที่
ผูบริหารจะตองทาํความเขาใจถึงปจจยัตางๆ ที่กอใหเกิดผลการดําเนินงานในระดบัสูง เพราะ
ผูบริหารยอมตองการผลงานในระดับที่สูงจากทุกหนวยงานในองคการ ไมวาจะเปนในภารกิจใด กล
ยุทธใด หรือเปาหมายใด 
ทําไมการวัดผลการดาํเนนิงานขององคการจึงมีความสาํคัญ 
 ผูบริหารที่ติดตามวัดและควบคุมผลการดําเนนิงานขององคการ จะสามารถนําองคการไปสู
การบริหารสนิทรัพยที่ดีข้ึน การเพิ่มศักยภาพที่จะสงมอบคุณคาทีดี่กวาใหแกลูกคา และเพือ่
ปรับปรุงองคความรูขององคการ นอกจากนี้การวัดผลการดําเนินงานยงัมีผลตอชื่อเสยีงขององคการ
อีกดวย 
 ทําไมการวัดผลการดาํเนนิงานขององคการจึงมีความสาํคัญ 
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สินทรพัย ซึง่ประกอบดวย บุคลากร ขอมูล อุปกรณเครื่องมือ เปนตน ซึ่งการบริหารสินทรัพยนั้น
สามารถวัดไดโดยผูประเมนิจากทั้งภายในและภายนอกองคการ 
  การเพิม่ศกัยภาพในการสงมอบคุณคาใหแกลกูคา เปนเรื่องสําคัญมากของทกุ
องคการ เพราะหากลูกคาไมไดรับคุณคาที่คาดหวงัจากองคการหนึง่ พวกเขาก็จะไปคนหาจาก
องคการอื่น ผูบริหารจึงจาํเปนตองคอยคดิตามวาองคการของตนนัน้สามารถสงมอบคุณคาที่ลูกคา
ตองการไดมากนอยเพียงใด  
 ผลกระทบตอชื่อเสียงขององคการ  เราทุกคนตางก็รูวาชื่อเสยีงของเรานั้นมีความสําคัญ
ในแงที่คนอื่นมองหรือคิดถงึเราอยางไร เพราะจะมีอิทธพิลตอเร่ืองที่เขาจะเขามาขอคําแนะนําจาก
เราหรือไม เขาจะฟงสิ่งที่เราพูดหรือไม หรือเขาจะไววางใจมอบหมายภารกิจใหเราหรือไม องคการก็
เชนเดียวกับบุคคล ที่ตองการใหคนอืน่ ซึง่ไดแก ลูกคา ผูสงมอบปจจัยการผลิต คูแขง สังคม และ
อ่ืนๆ มองหรือคิดถึงในแงดี ขอไดเปรียบของความมีชื่อเสียงขององคการไดแก ความไววางใจเชื่อถือ
ของลูกคา และทาํใหสามารถตั้งราคาสูงได นอกจากนี้ยงัมีความสมัพันธกนัระหวางผลการ
ดําเนนิงานทางดานการเงินกับช่ือเสียงขององคการอีกดวย ซึง่ไมปรากฏชัดวาอะไรมากอน แตทัง้
สองส่ิงเปนสิ่งที่ควบคูกนัไป โดยเฉพาะในเรื่องอัตราการเติบโตของผลตอบแทนและรายไดโดยรวม 
 การปรับปรุงองคความรูขององคการ องคการในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองเปนองคการ
แหงการเรียนรู และความรูเปนสินทรัพยทีม่ีคุณคามากอยางหนึ่ง เชนเดียวกับ เงนิสด อุปกรณ หรือ
วัตถุดิบ  ความรูขององคการไดแก ส่ิงทีถ่กูสรางขึ้นจากการขอมูลรวมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกนั
ทางสังคมซึง่นาํไปสูการที่สมาชิกในองคการแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม จุดสําคญัของเรื่องนี้ก็
คือความสัมพนัธระหวางขอมูลกับการปฏิบัติ พนักงานในองคการจะตองใหส่ิงที่ไดรูและใชความรู
จากการแลกเปลี่ยนในการทํางาน ในกระบวนการตางๆ หรือในการผลิตสินคาหรอืบริการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 
การวัดผลการดําเนินงานขององคการ 
 พนกังานจะตองไดเห็นความสัมพนัธของสิ่งที่เขาทาํกับผลลัพธทีเ่ขาจะไดรับจากการ
กระทาํนัน้ๆ แตกอนอื่นผูบริหารจะตองชี้ใหเหน็ถงึผลลพัธทีจ่ะถกูวัดและประเมินใหชัดเจน ส่ิงทีม่ัก
ใชในการวัดผลการดําเนินงานขององคการไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลําดับขององคการ
ที่ถูกจัดในอุตสาหกรรม 

ประสิทธิภาพขององคการ (Organizational Efficiency) สามารถวัดไดจากการนําผลผลิต
ทั้งหมด (output) หารดวยปจจัยนําเขา (input) ที่ใชในการผลิต  ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ ผูบริหารสามารถใชการขึ้นราคาสินคาหรือบริการ แตในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการ
แขงขันเชนในปจจุบันนี้ กเ็ปนทางเลือกที่คอนขางเสี่ยง เพราะอาจทําใหขายสนิคาหรือบริการได
ลดลง จงึมีทางเลือกทางเดียวในการเพิม่ผลิตภาพ (Productivity) นั่นก็คือ การลดในสวนของปจจัย



 3

นําเขาลง ซึง่เปนสวนของคาใชจายขององคการนั่นเอง และหมายถงึการทํางานในทกุกิจกรรมของ
องคการจะตองมีประสิทธิภาพ ดังนัน้การวัดผลิตภาพขององคการจึงเปนการวัดประสิทธิภาพใน
การทาํงานของพนักงานนัน่เอง 
 ประสิทธิผลขององคการ (Organizational Effectiveness) สามารถวัดไดโดยพิจารณาวา 
เปาหมายขององคการมีความเหมาะสมหรอืไม และองคการบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพยีงใด 
ประสิทธิผลขององคการสามารถวัดไดจากศักยภาพขององคการในการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
เพื่อใหไดมาซึง่ทรัพยากรที่มคีุณคาและหายาก ซึ่งเนนในเรื่องกระบวนการปรับเปลี่ยน 
(transformation process) ขององคการ และความสามารถขององคการในการเปลี่ยนปจจัยนาํเขา
ใหเปนผลผลิต การวัดผลในเรื่องนี้มีหลายมุมมองที่แตกตางกันออกไป เปนตนวาในมุมมองของ
ลูกคา กลุมทีเ่ห็นดวย นักวิเคราะหหลกัทรัพย ที่ตางก็มีมาตรการในการวัดผลการดําเนินงานของ
องคการที่แตกตางกนั ซึ่งตางก็สงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารในการออกแบบกลยุทธ 
กระบวนการทาํงาน และกิจกรรมการปฏิบัติงานตางๆ  
 การจัดลําดับในอุตสาหกรรม มีส่ือตางๆ ทีท่ําการจัดลําดับกิจการอยูมากมาย เชน 
Fortune, Business Week, Forbes, Industry Week, Customer Satisfaction Indexes เปนตน 
 
เครื่องมือในการติดตามและวัดผลการดําเนินงานขององคการ 
การควบคุมทางดานการเงิน (Financial Control)   
 เปาหมายหลกัของธุรกิจคือการทาํกาํไร และการทีจ่ะบรรลุเปาหมายนี ้ ผูบริหารจําเปนตอง
มีการควบคุมทางดานการเงิน โดยอาจจะวิเคราะหจากงบกําไรขาดทนุรายไตรมาสเพื่อพิจารณา
เร่ืองคาใชจายสวนเกิน หรืออาจทาํการทดสอบอัตราสวนทางการเงินตางๆ เพื่อใหมั่นใจวามีเงินสด
เพียงพอที่จะจายใหกิจการดํารงคงอยู หรือตรวจสอบไมใหระดับหนีสิ้นสูงจนเกนิไป หรือมกีารใช
ประโยชนจากสินทรพัยอยางมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะใชเครื่องมือใหมๆ ในการควบคุมทางดาน
การเงนิเชน Market Value Added (MVA) เพื่อติดตามวามูลคาตลาดของบริษัทมากกวาทุนที่ไดลง
ไปหรือไมอยางไร 
การวิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวนทางการเงนิ 
             เปนการวิเคราะหทางการเงนิ       ที่จะทําใหสามารถวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนนิงานของบริษัท ซึง่ผลการวิเคราะหที่ไดจะตองนาํมาเปรยีบเทยีบกับผลการวิเคราะหในอดีต 
และนํามาเปรยีบเทยีบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ธุรกิจนัน้ตั้งอยู  
 อัตราสวนทางการเงนิสามารถแบงตามจุดมุงหมายในการใชได 4 ประการ คือ 
 1.  อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการ
จายชาํระหนี้สินเมื่อถงึกําหนดได และจายคาใชจายในการดําเนนิงานตาง  ๆทีเ่กิดขึน้ 
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1.1 อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน (Current Ratio) = สินทรพัยหมุนเวียน 
    หนี้สินหมุนเวียน 
            อัตราสวนนี้จะแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ของกิจการหรือความ 
สามารถ ในการที่จะกอหนีสิ้นระยะสัน้ ถาอัตราสวนนีม้ีคายิ่งสงูแสดงวาบริษัทมีความคลองตวัมาก  
เจาหนี้ระยะสัน้จะใหความสาํคัญตออัตราสวนนี้มากหรอืนอยตามคาอัตราสวน  โดยทั่วไป
อัตราสวนนี้ควรอยูประมาณ 2.0 อยางไรกต็ามคาอัตราสวน             ที่เหมาะสมขึ้นอยูกับประเภท
อุตสาหกรรมและขึ้นอยูกับแตละกิจการ 
 1.2           อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid – test Ratio) 

          =                 สินทรัพยหมุนเวียน -  สินคาคงเหลือ  
                                           หนี้สินหมุนเวยีน 

            อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองทีแ่ทจริงของกิจการ อัตราสวนนี้ใชสําหรับวดั
ความสามารถของธุรกิจในการชําระหนี้สินหมุนเวียน  โดยการหกัสินคาคงเหลือออก เนื่องจาก
สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มคีวามคลองตวัในการเปลีย่นเปนเงินสดต่ําที่สุด เพื่อให
คงเหลือเฉพาะทรัพยสินสภาพคลองสงูหรอืทรัพยสินทีเ่ปลี่ยนแปลงเปนเงนิสดไดงาย และหาร
ทรัพยสินสภาพคลองสูงดงักลาวดวยหนีสิ้นหมนุเวียน  อัตราสวนนี้คายิง่มากแสดงวาธุรกจินี้มี
สภาพคลองสงู   
              2.  อัตราสวนประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) เปนอตัราสวนที่ใชวดั
ประสิทธิภาพของผูบริหารในการดําเนนิธรุกิจ 

2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
  =     ยอดขายเชื่อสุทธ ิ
   ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย 
 และระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลีย่ (Average Collection Period) 
  =         จํานวนวนัใน 1 ป 
   อัตราการหมนุเวียนของลูกหนี ้
             อัตราสวนนี้ แสดงถึงระยะเวลาการเรียกเก็บเงนิวายาวนานเพียงใด ผูวิเคราะหสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Sale) ของธุรกิจ  ซึง่จะทําใหเหน็ถึง
ความสามารถในการเรียกเกบ็หนีว้ามีประสิทธิภาพหรือไม    ถาอัตราการหมนุเวยีนของลูกหนี้อยูใน
อัตราสูง แสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการบริหารลกูหนี ้และสามารถเปลี่ยนลกูหนี้เปนเงนิสดได
เร็ว 
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2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed – Asset Turnover) 
  =        ยอดขายสุทธ ิ
   สินทรพัยถาวรสุทธิเฉลี่ย 
           อัตราสวนนี้ใชวัดวาการลงทุนในสนิทรพัยถาวร กอใหเกิดประโยชนจากสินทรัพยเหลานัน้
เทาใด ถาต่าํแสดงวาธุรกจิไมสามารถใชสินทรพัยถาวรที่มอียูอยางเตม็ประสทิธิภาพ 

2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) 
  =  ตนทนุสนิคาขาย 
   สินคาคงเหลือเฉล่ีย 
             อัตราสวนนี้ แสดงความเร็วในการเปลี่ยนสนิคาเปนจาํนวนเงิน กิจการทีม่ีอัตราการหมนุ
ของสินคาคงเหลือในระดับสูง แสดงถงึการเปลี่ยนจากสินคาคงเหลือเปนยอดขายไดเร็ว อันเปนการ
ใชประโยชนจากสินคาคงเหลืออยางมปีระสิทธิภาพ 

2.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) 
  = ยอดขายสุทธ ิ
   สินทรพัยรวม 
            อัตราสวนนี้ใชวัดวา การลงทนุในสินทรัพยทัง้หมดของกิจการนั้น กอใหเกิดประโยชนจาก
สินทรพัยเหลานั้นเทาใด ซึ่งถาต่ําแสดงวามีทรัพยสินที่มากเกนิความจาํเปน หรือ   กิจการมีขนาด
ธุรกิจไมเพยีงพอกับทรัพยสินที่มีอยู ทาํใหธุรกิจไมสามารถใชสินทรัพยรวมทีม่ีอยูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
                3.  อัตราสวนโครงสรางเงินทุน หรือ ภาวะหนีส้ิน (Leverage Ratio) เปนอัตราสวน
ที่แสดงถงึนโยบายทางการเงินของกิจการเกี่ยวกับการจดัโครงสรางของเงนิทนุ(Capital Structure)  
,แหลงที่มาของเงนิทนุจะบงบอกถึงความสามารถในการกูยืมระยะยาวของกิจการและความเสีย่งใน
ภาระหนี้สินระยะยาวของกิจการ 

3.1 อัตราสวนหนี้สินทั้งหมดตอสินทรัพยทั้งหมด(Debt to Total Assets 
Ratio) 

  =   หนี้สินทัง้หมด 
   สินทรพัยทั้งหมด 
             อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นสัดสวนของการลงทนุวา สินทรัพยทั้งหมดทีก่ิจการลงทนุไปมา
จากหนี้สินกี่สวน แสดงใหเห็นถึงความเสีย่งในการลงทนุ วามมีากนอยเพียงใด   นอกจากนัน้ยัง
แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท ถาอตัราสวนนี้สูงแสดงวาบริษทัมีภาระหนี้สินสูง 
การบริหารกิจการมีความเสีย่งสูง  โดยเฉพาะอยางยิง่ถาหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินระยะสัน้ และ
กิจการมกีระแสเงินสดหมนุเวียนจากการขายต่ํา แมวาจะมีความเสี่ยงสงูแตกแ็สดงถึง
ความสามารถในการใชสินทรัพยสูงหากกจิการสามารถดําเนนิการไดมีกําไร 
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3.2 อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 
  =  หนี้สินทั้งหมด 
   สวนของผูถือหุน 
             อัตราสวนนี้แสดงโครงสรางของเงนิทนุ(Capital Structure)   ทําใหเห็นสัดสวนของการ
ระดมเงินทนุจากภายนอกตอการระดมเงนิทนุจากภายใน โดยสดัสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงความ
เสี่ยงของกิจการวามีความเสี่ยงมากนอยแคไหน ถาสดัสวนของหนีสิ้นสูง จะแสดงวามีการกอหนี้
มากกวาการกอทุน จะทาํใหมีความเสี่ยงในดานภาระหนี้สิน แตการวัดควรจะเปรียบเทียบกบั
สัดสวนของแตละอุตสาหกรรม เพราะแตละอุตสาหกรรมจะมีสัดสวนที่แตกตางกันออกไป 

3.3 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Time Interest Earned 
Ratio) 

  = กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 
                       ดอกเบี้ยจาย 
 หรือ = กําไรจากการดําเนนิงาน 
            ดอกเบี้ยจาย 
              อัตราสวนนี ้ แสดงถึง ความสามารถของกจิการที่จะทํากําไรไดเปนกี่เทาของดอกเบี้ย ซึง่
จําเปนตองจายเมื่อครบกําหนดจาย ซึง่ยังบอกถึงความสามารถจายดอกเบี้ยนัน่เอง ถาอัตราสวนนี้
สูงแสดงวา กจิการมีความสามารถชาํระดอกเบี้ยไดเปนอยางด ี และแสดงวาระดับกาํไรของกิจการ
จะสามารถลดหรือตกลงไปเทาใด จงึจะไมกระทบกระเทือนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 
นอกจากนัน้ในการวางแผนการลงทุนในกรณีที่ธุรกิจมีระดับกําไรคอนขางคงที่ ธุรกิจสามารถทีจ่ะ
กอหนี้สูงได เพราะธุรกจิสามารถจายดอกเบี้ยไดอีกเมื่อมีการออกหุนกู หากระดับกําไรไมคงที ่
กิจการก็ไมควรมีหนี้สินมากและควรจะลงทุนโดยใชการเพิ่มทนุจากเจาของ มิฉะนัน้ดอกเบี้ยจะไป
ลดกําไรจนถงึขาดทุน 

1. อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
4.1 อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) 
   =   กําไรขั้นตน 
    ยอดขายสุทธ ิ
 
อัตราสวนนี้ แสดงใหเหน็ถงึประสิทธิภาพในการดําเนนิงานของธุรกจิ เกีย่วกับ

นโยบายการผลิต และนโยบายในการตั้งราคา ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงวายอดขายสงูกวาตนทนุมาก 
อาจะเปนเพราะกิจการตั้งราคาไดสูง หรือสามารถลดตนทนุไดมาก 
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4.2   อัตราผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย (Net profit of Sales) 
 = กําไรสุทธ ิ(หลงัภาษ)ี 
                 ยอดขายสุทธ ิ
              อัตราสวนนี ้แสดงใหทราบถึงความสามารถในการหากาํไรของธุรกิจ โดยคิดจากกําไรสทุธิ
ที่หกัคาใชจายทั้งหมด และภาษีเงนิไดแลว หารดวยยอดขายสุทธ ิ ถาอัตราสวนนีสู้งแสดงวาฝาย
บริหารมีความสามารถในการดําเนินงานกจิการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทาํยอดขายไดสูง ลด
ตนทนุสินคา และคาใชจายตางๆ ใหตํ่าลง ทาํใหไดกําไรสุทธิสูง 
                          4.3     อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Assets : ROA) 
  = กําไรสุทธ ิ(หลงัภาษ)ี 
        สินทรพัยรวม 
               อัตราสวนนี ้ แสดงใหเหน็ถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยวามีมากหรือนอย
เพียงใด เชน ลงทนุในสนิทรัพย 1 บาท จะกอใหเกดิกําไรกี่บาท ถาอัตราสวนนีสู้งแสดงวาฝาย
บริหารสามารถบริหารสนิทรัพยที่มีอยูไดอยางมปีระสิทธิภาพจงึสามารถเกดิกําไรในอัตราที่สูงได 
                         4.4      อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 
  = กําไรสุทธ ิ(หลงัภาษ)ี 
       สวนของผูถอืหุน 
                อัตราสวนนี้ แสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนของการลงทุนในสวนของเจาของ ถาอัตราสวนนี้
สูงแสดงวาฝายบริหารสามารถบริหารสินทรัพยทีม่ีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งบประมาณ 
     งบประมาณสามารถใชเปนมาตรฐานทางดานปริมาณที่ผูบริหารจะใชในการประเมิน
และเปรียบเทยีบการใชทรัพยากรได โดยพิจารณาจากความเบี่ยงเบนระหวางมาตรฐานและสิง่ที่
เกิดขึ้นจริง ในมุมมองนีง้บประมาณจึงเปนเครื่องมือในการควบคุมอยางหนึ่ง ถาความเบีย่งเบนนั้น
มีนัยสาํคัญทีจ่ะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ผูบริหารจะตองทําการตรวจสอบวาเกิดอะไรขึน้ 
และพยายามแกปญหาที่ทาํใหเกิดความเบี่ยงเบนเสีย เชนเดียวกับงบประมาณสวนตัวประจาํเดอืน
ของเรา หากพบวามกีารใชจายในเรื่องเบ็ดเตล็ดในจํานวนสูงกวางบประมาณ เราก็ตองจํากัดการใช
จายนั้นลงหรือไมก็ตองทาํงานนอกเวลาเพือ่เพิ่มรายได 
 มาตรการในการควบคุมทางดานการเงนิอืน่ ไดแก  

Economic Value Added (EVA) เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินงานขององคการและ
ผลการดําเนินงานระดับฝาย ซึ่งคํานวณจากการนํากาํไรหลังภาษีหกัจากตนทนุของเงินทุนรวมทัง้ป 

Market Value Added (MVA) เปนเครื่องมือทางการเงนิทีว่ัดมูลคาหุนในตลาด 
โดยประมาณการจากมูลคาหุนในอดีตและโครงการการลงทนุที่คาดหวัง 
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การควบคุมขอมูล (Information Controls) 
 ขอมูลเปนปจจัยสําคัญในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนนิงานขององคการ 
ผูบริหารจําเปนจะตองมีขอมูลที่ถกูตอง ในเวลาและปริมาณทีเ่หมาะสม ขอมูลที่ไมถกูตอง ไม
สมบูรณ มากเกินไป หรือลาชา จะเปนอุปสรรคตอการดําเนนิงานขององคการอยางมาก  
ระบบการบรหิารขอมลู (Management Information System : MIS) ระบบขอมูลนี้สามารถทํา
ไดทั้งดวยมือ หรือดวยคอมพิวเตอร แตปจจุบันมกัมีเทคโนโลยีเขามาชวยในการสราง ระบบ MIS 
จะใหขอมูล (information) และขอมูลดิบ (data) แกผูบริหาร ซึง่มีความสําคัญมาก 
 Data เปนขอมูลดิบ เปนขอเท็จจริงที่ยงัไมมีการวิเคราะห ไดแก ตัวเลข ชื่อ หรือ ปริมาณ
ตางๆ ซึง่ผูบริหารยงัใชประโยชนไมได แตเมื่อขอมูลดิบถูกนาํไปวิเคราะหแลวจะกลายเปน 
Information หรือขอมูล ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนได 
 ถาไมมีขอมูล จะเปนการยากที่ผูบริหารจะทาํการติดตามและควบคมุการดําเนนิงานของ
องคการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานจรงิกับแผนงานหรือมาตรฐานที่
กําหนดไว นอกจากนี้ขอมูลยังชวยในการตัดสินใจรวมทั้งปองกนัและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นได 
ดวยเหตนุี้ขอมูลจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการติดตามและควบคุมผลการดําเนินงานขององคการ 
Balanced Scorecard 
 เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการดาํเนนิงานขององคการอยางหนึง่ ซึ่งพิจารณา
นอกเหนือไปจากมุมมองในดานการเงนิเพียงอยางเดียว แตหากพจิารณาถงึ 4 มุมมอง อันไดแก 
ดานการเงนิ (Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
ดานบุคลกร/นวัตกรรม/การเติบโตของสินทรัพย (People/Innovation/Growth Assets)  ซึ่งลวนแต
สงผลตอการดาํเนนิงานขององคการทัง้สิน้ โดยการใชเครื่องดังกลาวนี้ ผูบริหารสามารถกําหนด
เปาหมายไดในมุมมองทัง้สีแ่ลวทําการวัดผลวาการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม 
อยางไร เชน บริษัทอาจวัดกระแสเงินสด การเติบโตของยอดขายรายไตรมาส หรือผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) เปนมาตรการที่แสดงความสาํเรจ็ในมุมมองดานการเงนิ หรืออาจกาํหนด
เปาหมายเรื่องเปอรเซ็นตของยอดขายสนิคาใหมเปนการวัดผลในมุมมองดานลูกคา อยางไรก็ตาม
การเนนในแตละมุมมองตองมีความสมดลุกันซึง่เปนสิง่สําคัญตอความสําเร็จขององคการ 
เปาหมายเหลานี้จะสะทอนใหเหน็ถงึกลยุทธที่ผูบริหารใช ถากลยทุธนัน้มุงเนนความสําคัญไปที่
ลูกคา ผูบริหารก็จะใหความสําคัญกับการติดตามควบคุมในแงของลกูคามากกวาดานอื่นๆ อีก 3 
ดานที่เหลือ  แตผูบริหารตองพึงตระหนกัวาองคการไมอาจจะใหความสําคัญกับดานใดดานหนึง่
โดยไมสงผลกระทบตอดานอื่นๆ ที่เหลือได  
 



 9

Benchmarking for Best Practices 
 เปนการคนหาการปฏิบัติที่ดทีี่สุดในหมูคูแขงหรือกิจการที่ไมใชคูแขง เพื่อเทยีบเคียง และ
จะนาํไปสูผลการดําเนนิงานที่เหนือกวา  Benchmarking เปนการเรยีนรูจากประสบการณของผูอ่ืน 
เปนเครื่องมือหนึง่ในการติดตามและวัดผลการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะชี้ใหเห็นชองวางของ
ความสามารถ และศักยภาพที่จะตองไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึน อยางไรก็ตามผูบริหาร
จะตองมองทัง้ภายในและภายนอกองคการไปพรอม  ๆ กนั 
 ในทีท่ํางานทีม่ีกลองรับขอเสนอแนะ เชน การลดตนทุน การปรับปรุงเวลาในการสงของ 
ฯลฯ ซึ่งจากการวิจยัพบวาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดเกิดขึน้ไดภายในองคการเอง และพบวามีความรู
มากมายที่กลายเปนสิ่งไรคา ปจจุบนันีอ้งคการตางๆ จึงใหความสนใจกับบุคลากรที่อยูภายใน
องคการดวย ซึ่งรวมถงึขอมลูและความรูของคนเหลานั้น  
 ขั้นตอนในการทํา Internal Benchmarking Best Practices Program 
1. เชื่อมโยง Best Practices เขากับกลยทุธและเปาหมาย 

เปาหมายและกลยุทธขององคการจะตองกาํหนดรูปแบบของ Best Practices ที่มคีาที่สุดกบั
คนอื่นๆ ภายในองคการ 

2. ระบุ Best Practices ใหชัดเจนและเขาใจทั่วทั้งองคการ 
องคการจะตองมีวธิีการที่จะคนหาวิธกีารทาํงานที่ประสบความสาํเร็จในหนวยงานตางๆ  

3. พัฒนาระบบการใหรางวัลแก Best Practices 
บุคลากรตองมีแรงจูงใจทีจ่ะแลกเปลี่ยนความรู และระบบการใหรางวัลจะตองทาํใหเปน
วัฒนธรรมขององคการ 

4. ส่ือสาร Best Practices ใหทั่วถงึทั้งองคการ 
เมื่อระบุ Best Practices แลว จะตองจัดการใหมีการแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ ในองคการ 

5. สรางระบบ Best Practices Knowledge-Sharing System 
จะตองมีกลไกที่เปนทางการเพื่อใหสมาชิกในองคการไดแลกเปลี่ยนแนวคิดและ Best 
Practices อยางตอเนื่อง 

6. สงเสริม Best Practices ใหดํารงคงอยูตลอดไป 
สรางวฒันธรรมองคการที่จะสงเสริมสนับสนุนทัศนคติในเร่ืองการเรียนรูจากคนอืน่ได และเนน
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 

……………………………………………. 
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