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บทคัดย_อ  

 การศึกษาเร่ือง การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมตDน

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคxเพื ่อศึกษาการวัดผลดุลยภาพ กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDนใน

ประเทศไทย ได Dแกy มุมมองดDานการเง ิน (Financial Perspective) มุมมองดDานลูกค Dา (Customer 

Perspective) มุมมองดDานการดำเนินงานภายในองคxกร (Internal Process Perspective) และมุมมองดDาน

การเรียนรูD และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยจำแนกตามป�จจัยขDอมูลพื้นฐานของ

วิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทย ไดDแกy ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จำนวนสมาชิกในองคxกร 

ระดับของรอบการระดมทุน และรายไดDเฉลี่ยตyอป� ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ วิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศ

ไทย ที ่อยู yในฐานขDอมูลของสำนักงานนวัตกรรมแหyงชาติ โดยมีขนาดกลุ yมตัวอยyางจำนวน 177 องคxกร 

เครื ่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหxขDอมูลโดยใชDโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรx หาคyารDอยละ คyาเฉลี่ย (x̄) สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบวyา 1) วิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 177 

องคxกร สyวนใหญyเป�น วิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจในดDานการเงิน (FinTech) จำนวน 24 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

13.60 รองลงมาคือ ดDานการแพทยxและการดูแล (HealthTech) จำนวน 21 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 11.90, ดDาน

การเกษตร (AgriTech) จำนวน 19 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 10.70, ดDานอาหาร (FoodTech) จำนวน 17 องคxกร 

คิดเป�นรDอยละ 9.60, ดDานการทyองเที่ยว (TravelTech) จำนวน 16 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 9.00, ดDานประกันภัย 

(InsurTech) และดDานขายสินคDาออนไลนx (E-Commerce) จำนวน 15 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 8.50, ดDาน
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การศึกษา (EdTech) และ ดDานอุตสาหกรรม (IndustryTech) และดDานอสังหาริมทรัพยx (PropTech) จำนวน 13 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 7.30, ดDานการใชDชีวิตประจำวัน (Lifestyle) จำนวน 7 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 4.00 และ

ดDานอื่น ๆ จำนวน 4 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 2.30 ตามลำดับ สyวนใหญyมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 1 – 2 ป� 

จำนวน 73 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 41.20 รองลงมาคือ 3 – 4 ป� จำนวน 53 องคxกร คิดเป�น 29.90, 5 – 6 ป� 

จำนวน 35 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 19.80 และตั้งแตy  7 ป�ขึ้นไป จำนวน 16 องคxกร คิดเป�น 9.00 ตามลำดับ สyวน

ใหญyมีสมาชิกในองคxกรจำนวน นDอยกวyา 10 คน จำนวน 65 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 36.70 รองลงมาคือ  10 – 20 

คน จำนวน 51 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 28.80, 21 – 30 คน จำนวน 32 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 18.10 และจำนวน

ตั้งแตy 31 คนขึ้นไป จำนวน 29 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 16.40 ตามลำดับ สyวนใหญy อยูyในระดับของรอบการระดม

ทุน Early Stage (Pre-Seed, Seed, Pre-Serie A) จำนวน 77 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 43.50 รองลงมาคือ รอบ 

Serie A จำนวน 63 องคxกร คดิเป�นรDอยละ 35.60, รอบ Serie B จำนวน 23 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 13.00, รอบ 

Serie C จำนวน 12 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 6.80 และรอบ Post-Serie C จำนวน 2 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 1.10 

ตามลำดับ และสyวนใหญy มีรายไดDเฉล่ียตyอป�นDอยกวyา 5,000,000 บาท จำนวน  79 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 44.60 

รองลงมาคือ 5,000,001 – 10,000,000 บาท จำนวน 40 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 22.60, รายไดDชyวง 10,000,001 

– 15,000,000 บาท จำนวน 39 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 22.00 และตั้งแตy 15,000,001 บาทเป�นตDนไป จำนวน 

19 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 10.70 ตามลำดับ 

 2) การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศ

ไทย โดยรวมอยูyในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดDาน มุมมองดDานท่ีอยูyในระดับมากท่ีสุด คือ มุมมองดDาน

กระบวนการภายในองคxกร (Internal Process Perspective) และมุมมองดDานการเรียนรู D และพัฒนา 

(Learning and Growth Perspective) และม ุมมองดDานท ี ่อย ู y ในระดับมาก ค ือ ม ุมมองดDานลูกคDา 

(Customer Perspective) และมุมมองดDานการเงิน (Financial Perspective) ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การวัดผลดุลยภาพ; วิสาหกิจเร่ิมตDน 

 

ABSTRACT 

 The research of Balanced Scorecard and the Operation of Start-Ups in Thailand. The 

objective is to study Balanced Scorecard and the Operation of Start-Ups in Thailand. The 

factors of research include Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Process 

Perspective, and Learning and Growth Perspective. That are classified by company factors 

were including Filed of Business Operation, Duration of Operation, Number of Employee, 

Round of Fund Raising, and Average Income per Year. The population used is Start-ups firm 

in Thailand which recorded in National Innovation Agency (NIA). The samples used in this 

research amount of 177 firms. The questionnaire was instrument of this research. Data was 
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analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 

minimum, maximum, mean and standard deviation. 

 The results found that 1) The firms all respondents 177 firms. Most are FinTech 24 

firms representing 13.60%, HealthTech 21 firms representing 11.90%, AgriTech 19 firms 

representing 10.70%, FoodTech 17 firms representing 9.60%, TravelTech 16 firms 

representing 9.00%, InsurTech and E-Commerce 15 firms representing 8.50%, EdTech and 

IndustryTech and PropTech 13 firms representing 7.30%, Lifestyle 7 firms representing 4.00%, 

and Other 4 firms representing 2.30%. Most are operating 1-2 years 73 firms representing 

41.20%, 3-4 year 53 firms representing 29.90%, 5-6 years 35 firms representing 19.80%, and 

more than 7 year 16 firms representing 9.00%. Most have number of employees less than 

10 for 65 firms representing 36.70%, 10-20 peoples 51 firms representing 28.80%, 21-30 

peoples 32 firms representing 18.10%, and start from 31 peoples upward for 29 firms 

representing 16.40%. Most are in fund raising round Early Stage for 77 firms representing 

43.50%, Serie A 63 firms representing 35.60%, Serie B 23 firms representing 13.00%, Serie C 

12 firms representing 6.80%, and Post-Serie C 2 firms representing 1.10%. Most have Average 

Income per Year less than THB 5,000,000 for 79 firms representing 44.60%, between THB 

5,000,001 – 10,000,000 for 40 firms representing 22.60%, between THB 10,000,001 – 

15,000,000 for 39 firms representing 22.00% and more than THB 15,000,000 for 19 firms 

representing 10.70% respectively. 

 2)  Balanced Scorecard and the Operation of Start-ups in Thailand is at a high level. 

Considering each perspective, the highest is comprised of Internal Process Perspective and 

Learning and Growth Perspective respectively. The high level is comprised of Customer 

perspective, and Financial Perspective respectively. 

 

Keywords: Balanced Scorecard; Start-Ups 

 

บทนำ 

ในป�จจุบันกระแสของ “ธุรกิจเกิดใหมy” หรือ “สตารxทอัพ” หรือ “วิสาหกิจเร่ิมตDน” น้ันเป�นท่ีพูดถึง

กันในวงกวDางท้ังภายในประเทศและตyางประเทศ ซ่ึง “สตารxทอัพ” หรือ “วิสาหกิจเกิดใหมy” มีตDนกำเนิดอยูy

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสถานที่ที่เรียกวyา “Silicon Valley” และเป�นธุรกิจที่มุyงเนDนในการสรDางความ

เปลี่ยนแปลงดDวยแนวคิดท่ีแตกตyาง ท่ีอาศัยกระบวนการผนวกรyวมกับนวัตกรรมเขDามาสรDางความแตกตyางท่ี

ยากตyอการทำซ้ำ (Repeatable) นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑx หรือบริการที่ธุรกิจวิสาหกิจเริ่มตDนไดDสรDางขึ้นมา

น้ันจะตDองตอบสนองตyอความตDองการในตลาด (Market Fit) และสามารถขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสรDาง
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มูลคyาเพิ่มและเติบโตอยyางกDาวกระโดด (Exponential Growth) ไดD (มศก., 2560 อDางถึงใน ชุตินันทx รอด

บุญเกิด, 2562) ท้ังน้ีในการดำเนินกิจการของสหกิจเร่ิมตDนน้ัน จำเป�นท่ีจะตDองมีเคร่ืองมือทางการบริหารท่ี

จะเขDามาใชDเป�นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) สามารถใชDเป�น

ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององคxกรไดDอยyางละเอียด และเป�นตัวที่บyงชี้วyากลยุทธxที่องคxกร

เลือกใชDนั้นมีประสิทธิภาพ หรือไมy ทั้งนี้การวัดผลดุลยภาพจะเป�นตัวชyวยในการประกอบการตัดสินใจถึง

รูปแบบการดำเนินงานขององคxกรในอนาคตขององคxกรไดDอีกดDวย (Atkinson et al., 2012) 

ดDวยเหตุนี้ ผูDวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับ

การดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงระดับการใหDความสำคัญในการประเมนิผล

การดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทย โดยอDางอิงตามทฤษฎีการวัดผลดุลยภาพ (Balanced 

Scorecard) ท่ีประกอบไปดDวย 4 มุมมอง อันไดDแกy มุมมองดDานการเงิน มุมมองดDานลูกคDา มุมมองดDานการ

ดำเนินงานภายในองคxกร และมุมมองดDานการเรียนรูD และพัฒนา เพื่อใหDเขDาใจมุมมองของผูDประกอบการ

วิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทย วyาใหDความสำคัญในมุมมองดDานใดเป�นหลักตามลำดับ อีกทั้งยังชyวยเป�น

ประโยชนxในดDานขDอมูลประกอบการพิจารณาการเขDาลงทุน สำหรับนักลงทุนทั้งในรูปแบบบุคคล และนิติ

บุคคล เพ่ือใหDนักลงทุนเขDาใจมุมมอง และพฤติกรรมของผูDประกอบการวิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทยไดDมาก

ขึ้น 

 

วัตถุประสงคgการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDนใน

ประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจ

เร่ิมตDนในประเทศไทย มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

  

 ขอบเขตด'านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ  

 1. ป�จจัยดDานขDอมูลท่ัวไปของวิสาหกิจเร่ิมตDน ซ่ึงประกอบไปดDวย ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาใน

การดำเนินธุรกิจ จำนวนสมาชิกในองคxกร ระดับของรอบการระดมทุน รายไดDเฉลี่ตyอป�  

 ตัวแปรตาม คือ 

 1. การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ของวิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบไป

ดDวย มุมมองดDานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดDานลูกคDา (Customer Perspective) มุมมอง

ดDานกระบวนการภายในองคxกร (Internal Process Perspective) มุมมองดDานการเรียนรูDแลDวการพัฒนา 

(Learning and Growth Perspective) 
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ขอบเขตด'านประชากร 

 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคือองคxกรวิสาหกิจเร่ิมตDนท่ีปรากฎอยูyในฐานขDอมูลเว็บไซตxของสำนักงาน

นวัตกรรมแหyงชาต ิ(https://startupthailand.org) จำนวน 317 องคxกร 

  

ขอบเขตด'านระยะเวลา 

 การวิจัยคร้ังน้ีจะทำการวิจัย ตั้งแตyเดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธx 2564 

 

ประโยชนgท่ีไดHรับจากการวิจัย 

 1. ทำใหDทราบถึงป�จจัยดDานประชากรศาสตรxของวิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธxตyอ

การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบไปดDวย ดDานการจัดการดDานการเงิน (Financial 

Perspective), ลูกคDา (Customer), กระบวนการภายในองคxกร (Internal Business Process) และการ

เรียนรูDและการพัฒนา (Learning and Growth) 

 2. ทำใหDเห็นมุมมองของวิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทยที่มีตyอการวัดผลดุลยภาพ (Balanced 

Scorecard) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. ประเภทของธุรกิจ 
2. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
3. จํานวนสมาชิกในองค์กร 
4. ระดบัของรอบการระดมทุน 
5. รายได้เฉลีBยต่อปี 

การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

1. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มมุมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มมุมองด้านกระบวนการภายในองค์กร 

(Internal Process Perspective) 
4. มมุมองด้านการเรียนรู้และพฒันา (Learning 

and Growth Perspective) 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขHอง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

Kaplan R.S. and Norton D.P. (1992) นำเสนอวyาแตyเดิมในยุคคลาสสิคภาคธุรกิจ หDางรDานตyาง ๆ

จะมุyงเนDนไปท่ีประสิทธิภาพของงาน เพ่ือใหDเกิดกำไรสูงสุด จึงทำใหDในยุคน้ันจะใชDเกณฑxมุมมองดDานการเงิน 

(Financial Perspective) เป�นเกณฑxในการวัดผลความประสบความสำเร็จขององคxกรในการประกอบธุรกิจ

เทyาน้ัน โดยท้ังสองทyานไดDเสนอป�ญหาวyารูปแบบการประเมินในสมัยกyอนท่ีใชDเกณฑxในการประเมินเพียงดDาน

การเงินอยyางเดียวนั้น เป�นเกณฑxที่ใชDวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และบริษัทเพียงแคy

ชyวงเวลา และเหตุการณxในอดีตเทyาน้ัน ไมyสามารถใชDเป�นเคร่ืองมือในการประเมินความสามารถขององคxกรใน

การสรDางรายไดD และผลกำไร หรือการไดDเปรียบทางการแขyงขันในอนาคตไดD จึงทำใหDท้ัง 2 ทyานทำการวิจัย 

และไดDนำเสนอวyา การประเมินผลงานน้ันตDองเป�นการประเมินแบบรอบดDาน โดยเฉพาะในสิ่งท่ีไมyสามารถจับ

ตDองไดD เชyน ภาพลักษณx ชื่อเสียง และความรูD เป�นตDน ซ่ึงจะตDองทำควบคูyไปกับการประเมินทางดDานการเงิน 

ดDวยเหตุนี้ ผลการสรุปดังกลyาวทำใหDทั้งสองทyานไดDนำเสนอเครื่องมือที่ใชDในการประเมินผลการดำเนินงาน

ของภาคธุรกิจ และบริษัทอยyางสมดุลเทyาเทียมกันรอบดDาน ซึ่งเรียกวyา การวัดผลดุลยภาพ “Balanced 

Scorecard : BSC” ซ่ึงประกอบไปดDวย 4 ดDาน อันไดDแกy 

1. มุมมองดDานการเงิน (Financial Perspective) 

2. มุมมองดDานลูกคDา (Customer Perspective) 

3. มุมมองดDานกระบวนการภายในองคxกร (Internal Process Perspective) 

4. มุมมองดDานการเรียนรูD และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

 

 แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจเร่ิมต'น (Start-up) 

 วิสาหกิจเริ่มตDน หรือสตารxทอัพ (Start-up) คือ ธุรกิจที่เริ่มตDนจากการแกDป�ญหาจุดเล็ก ๆ 

แลDวมีการเติบโตแบบกDาวกระโดดแบบทวีคูณ (Exponential) โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเขDามาชyวย

ทำใหDมีตDนทุนต่ำ สามารถแขyงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมใหญyๆไดD เมื่อดูในเชิงโครงสรDางขององคxกรก็

จะพบวyา สตารxทอัพเป�นธุรกิจที ่มีโครงสรDางไมyซับซDอน สามารถปรับขนาด และขยายตัวไดDงyาย 

(scalable business model) สตารxทอัพจึงเป�นกิจการที่เริม่ตDนธุรกิจจากจุดเลก็ ๆ  ออกแบบใหDธุรกิจ

มีการทำซ้ำไดDงyาย และขยายกิจการไดDงyาย สามารถเติบโดตไดDอยyางรวดเร็วแบบกDาวกระโดด มีการนำ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชDเป�นหัวใจหลักในการสรDางธุรกิจ มักเป�นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดยีเพื่อ

แกDป�ญหาในชีวิตประจำวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไมyเคยถูกคิดหรือทำมากyอนเพื่อเป�นจุดขายที่

สำคัญ (unique selling point) ที่จะสyงมอบคุณคyาใหDแกyลูกคDาที่เป�นกลุyมเป¥าหมาย เพื่อสรDางรายไดD
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ใหDแกyองคxกร ซึ่งสตารxทอัพที่สามารถตอบสนองในการแกDป�ญหาไดD หรือสามารถสyงมอบคุณคyาใหDแกy

ลูกคDาไดD จะสามารถสรDางฐานลูกคDาที่มากและเติบโตไดDอยyางกDาวกระโดด (Blank & Dorf, 2012) 

 

 ข'อมูลเก่ียวกับวิสาหกิจเร่ิมต'นในประเทศไทย 

 ศุจิมาลยx สุวรรณโรจนx และคณะ (2560) กลyาวในรายงานสรุปโครงการศึกษาวิจัย Thailand Iso 

Startup Profile ในป� พ.ศ. 2556 ที่ผyานมา ประเทศไทยไดDปลุกกระแส Start-up ใหDเป�นที่สนใจของผูDคน

ทั ่วไป เพื ่อใหDเป�นไปตามการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจสูy Thailand 4.0 และไดDตระหนักถึง ความสำคัญของ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเขDามาเปลี่ยนแปลงโครงสรDางเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยตyอยอดอุตสาหกรรมเดิม 

และตyอยออุตสาหกรรมใหมy ที่เรียกวyา New S-Curve การเติบโตของธุรกิจ Start-up ของประเทศไทยมี

แนวโนDมเพ่ิมขึ้นซ่ึงมีศักยภาพในระดับปานกลางเม่ือเทียบกับกลุyมประเทศท่ัวโลก และในระดับภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟ¨กและมีศักยภาพที่สูงกวyาประเทศในกลุyมประเทศ CLMV โดยมีคูyแขyงที่สำคัญคือประเทศเวียดนาม 

อยyางไรก็ตามป�จจัยระดับสถาบัน การสรDางโครงการขับเคลื ่อน (Accelerator) และสถานบyมเพาะ 

(Incubator) และป�จจัยเฉพาะอื่น ๆ  ก็มีสyวนชyวยสนับสนุนใหDผูDประกอบการ Start-up ของประเทศไทยมี

การเติบโตมากขึ้นอีกดDวย 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

 Lasch และคณะ (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีสำคัญในการเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมตDนในธุรกิจการ

สื่อสาร และโทรคมนาคม โดยไดDทำการศึกษากับวิสาหกิจเร่ิมตDนในในประเทศฝร่ังเศสจำนวน 220 องคxกร ท่ี

ประกอบธุรกิจในประเภทการสื่อสาร และโทรคมนาคม (ICT) ท่ีดำเนินธุรกิจไปแลDวไมyเกิน 3 ป� พบวyา ป�จจัย

ดDานการเงินถือไดDวyาเป�นหนึ่งในป�จจัยที่สำคัญแกyการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มตDน ที่ตDองใหDความสำคัญ

โดยเฉพาะในเร่ืองของการประเมิน และควบคุมรายจyายท่ีใชDไปในการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑx หรือ

บริการ เพ่ือใหDตอบโจทยxความตDองการของผูDบริโภค ซ่ึงภายในงานวิจัยชิ้นน้ี ผูDวิจัยพบวyาวิสาหกิจเร่ิมตDนใน

ระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น จะมีรายจyายในดDานการวิจัย และพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑx และบริการ

อยyางมีนัยสำคัญ และในชyวงแรกน้ัน การทำใหDผลิตภัณฑx หรือบริการเป�นท่ีรูDจักแกyผูDบริโภค ยังเป�นวงจำกัด 

จึงทำใหDมีรายไดDเขDามานDอย หากไมyสามารถประเมิน และควบคุมรายจyายใหDสมดุลไดDนั้น ก็จะทำใหDธุรกจิมี

ความเสี่ยงท่ีจะไมyประสบความสำเร็จในการแขyงขันตyอไปไดD 

 Tan & Smyrnios (2011) ศึกษาเรื่อง การวัดผลการดำเนินงานขององคxกรขนาดเล็ก และขนาด

กลางที่เติบโตอยyางรวดเร็ว (FGSMEs) ในประเทศออสเตรเลีย โดยไดDทำการศึกษากับองคxกรจำนวน 18 

องคxกรที ่ถูกจัดวyาเป�นองคxกรขนาดเล็ก และขนาดกลางที ่เติบโตอยyางรวดเร็ว (FGSMEs) ในประเทศ

ออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบวyาองคxกรขนาดเล็ก และขนาดกลางที ่เติบโตอยyางรวดเร็ว (FGSMEs) ใหD

ความสำคัญกับการใชDการประเมินผลการดำเนินงานภายในองคxกร โดยสyวนใหญyจะนำทฤษฎีการประเมินผล

ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มาประยุกตxใชDภายในองคxกร โดยที่องคxกรเหลyานี้จะใหDความสำคัญตyอ

มุมมองดDานลูกคDา (Customer Perspective) เป�นหลัก ดDวยการสรDางกลยุทธxดDานการรักษาความสัมพันธxกับ
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ลูกคDา (Customer Relation Management) เป�นหลัก ตามมาดDวยมุมมองดDานการเรียนรู D และพัฒนา 

(Learning and Growth Perspective) ดDวยการมอบโอกาสในการเพ่ิมทักษะ และการเรียนรูDใหDแกyพนักงาน

เป�นสวัสดิการ และโอกาสในการเติบโตในสายงาน โดยผู Dประกอบการมองวyาทั ้งสองมุมมองนี ้จะชyวย

สนับสนุนใหDการดำเนินงานภายในองคxกรน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะชyวยสรDางรายไดD และกำไรใหDแกy

องคxกรเป�นผลตอบแทน 

 Llorach & Ottosson (2016) ศึกษาเร่ือง การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในชyวงแรก 

(early stage) ของบริษัท start-up ด Dานเทคโนโลยี โดยไดDทำการศึกษา 10 บริษ ัท start-up ในดDาน

เทคโนโลยี ในประเทศสวีเดน พบวyามุมมองดDานการนำการวัดผลดุลยภาพ (BSC) มาประยุกตxใชDในชyวงแรกท่ี

เป�นการเนDนการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสรDางตัวอยyางผลิตภัณฑx (Minimum Variable Product; MVP) น้ัน

ผ ู DประกอบการจะใหDความสนใจในมุมมองดDานการดำเน ินการภายในบร ิษ ัท (Internal Process 

Perspective) เป�นหลัก ตามมาดDวยมุมมองดDานลูกคDา (Customer Perspective) เพื ่อวิเคราะหxความ

ตDองการสินคDา หรือผลิตภัณฑxในตลาด 

 Hans Löfsten (2016) ไดDศึกษาเรื่อง ป�จจัยที่สำคัญในการรักษาระดับการแขyงขันของวิสาหกิจ

เริ่มตDนในดDานเทคโนโลย ีโดยไดDทำการเก็บขDอมูลกับวิสาหกิจเริ่มตDนในดDานเทคโนโลยีที่อยูyในศูนยxเพาะบyม

ธุรกิจ (Incubator) จำนวน 131 องคxกร ท่ีมีระยะเวลาการดำเนินงานเขDาสูyป�ท่ี 3 พบวyาป�จจัยดDานทุนมนุษยx 

และศักยภาพ และทักษะของบุคลากรในองคxกรเป�น 1 ในป�จจัยท่ีสำคัญ ท่ีจะเป�นตัวชีวั้ดระดับความสามารถ

ในการแขyงขันขององคxกรน้ัน ๆไดD นอกเหนือจากการมีแผนธุรกิจท่ีดี และใชDไดDจริง และการไดDรับเงินลงทุน

แลDว การท่ีมีบุคลากรในองคxกรท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงจะชyวยเป�นแรงขับเคลื่อนใหDองคxกรเดินหนDา 

และสามารถรักษาระดับการแขyงขันตyอไปไดD โดยในสyวนขององคxกรน้ันจะตDองชyวยสนับสนุน และผลักดันใหD

บุคลากรในองคxกรเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพยิ่งขึ้นไปดDวยการสyงฝ«กอบรม และการเรียนรูDเพ่ือเพ่ิม

ทักษะ และองคxความรูDใหมyๆ เพ่ือนำกลับมาประยุกตxใชDในองคxกรไดD 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมตDน

ในประเทศไทย เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชDการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) และใชDวิธีการเก็บขDอมูลดDวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ\มตัวอย\าง 

 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคือองคxกรวิสาหกิจเร่ิมตDนท่ีปรากฏอยูyในฐานขDอมูลเว็บไซตxของสำนักงาน

นวัตกรรมแหyงชาติ (https://startupthailand.org) จำนวน 331 องคxกร กลุ yมตัวอยyาง ผู Dวิจัยทำการ

คำนวณหากลุyมตัวอยyางโดยการใชDสูตรของทาโรy ยามาเนy (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ซ่ึงกำหนดคyาความคลาดเคลื่อนของกลุyมตัวอยyางเทyากับ ± 5% จึงทำใหDไดDจำนวนกลุyมตัวอยyาง 177 องคxกร 
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ดังน้ัน ผูDวิจัยใชDวิธีการสุyมตัวอยyางโดยไมyใชDความนyาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูDวิจัยจะเลือกใชD

วิธีการสุyมตัวอยyางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 

  

 การเก็บรวบรวมข'อมูล 

 1. สรDางแบบสอบถามออนไลนx และสyงลิงคxของแบบสอบถามเขDาไปโพสตxในกลุ yม Startup 

Thailand ซึ ่งเป�นกลุ yมป¨ดที ่ถูกสรDางบน Facebook ซึ ่งสมาชิกภายในกลุ yมนั ้นจะประกอบไปดDวยคณะ

ผู Dบริหาร และผู Dที ่เกี ่ยวขDองกับบริษัท Start-up ที ่อยู yในฐานขDอมูลของสำนักงานนวัตกรรมแหyงชาติ 

(https://startupthailand.org) และ บรรดาเครือขyายภายใน Eco System ภายใตDสำนักงานนวัตกรรม

แหyงชาต ิ

 2. ตอบขDอซักถามบางประการท่ีผูDตอบแบบสอบถามอาจจะตDองการคำอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามที ่ไดDรับขDอมูลครบถDวนแลDว เพื ่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการ

วิเคราะหx 

 

 การวิเคราะห̂ข'อมูล 

 ผูDวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหxขDอมูลดDวยเครื่องคอมพิวเตอรx โดยใชDโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรx (SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห̂ข'อมูล 

 1. คyารDอยละ (Percentage) สำหรับการวิเคราะหxเพ่ือการบรรยายป�จจัยลักษณะประชากรศาสตรx

ขององคxกรวิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทย 

2. คyาเฉลี่ย (X") สำหรับการวิเคราะหxระดับมุมมองของการวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

3. ค yาส yวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหxระดับมุมมองของการวัดผลดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมตDนในประเทศไทย 

 

ผลการวิเคราะหgขHอมูล 

 ผลการวิเคราะหxขDอมูลสyวนที ่ 1 ดDานประเภทธุรกิจ พบวyา มีองคxกรวิสาหกิจเริ ่มต Dน ตอบ

แบบสอบถามทั ้งหมดจำนวน 177 องคxกร ซึ ่งสyวนใหญyเป�น วิสาหกิจที ่ประกอบธุรกิจในดDานการเงิน 

(FinTech) จำนวน 24 องค xกร ค ิดเป �นร Dอยละ 13.60 รองลงมาคือ ด Dานการแพทยxและการดูแล 

(HealthTech) จำนวน 21 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 11.90, ดDานการเกษตร (AgriTech) จำนวน 19 องคxกร 

คิดเป�นรDอยละ 10.70, ดDานอาหาร (FoodTech) จำนวน 17 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 9.60, ดDานการทyองเท่ียว 

(TravelTech) จำนวน 16 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 9.00, ดDานประกันภัย (InsurTech) และดDานขายสินคDา

ออนไลนx (E-Commerce) จำนวน 15 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 8.50, ดDานการศึกษา (EdTech) และ ดDาน
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อุตสาหกรรม (IndustryTech) และดDานอสังหาริมทรัพยx (PropTech) จำนวน 13 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

7.30, ดDานการใชDชีวิตประจำวัน (Lifestyle) จำนวน 7 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 4.00 และดDานอ่ืน ๆ จำนวน 4 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 2.30 ตามลำดับ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ พบวyา องคxกรวิสาหกิจเริ่มตDนที่เขDา

รyวมตอบแบบสอบถามสyวนใหญy มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 1 – 2 ป� จำนวน 73 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

41.20 รองลงมาคือ 3 – 4 ป� จำนวน 53 องคxกร คิดเป�น 29.90, 5 – 6 ป� จำนวน 35 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

19.80 และตั้งแตy  7 ป�ขึ้นไป จำนวน 16 องคxกร คิดเป�น 9.00 ตามลำดับ จำนวนสมาชิกในองคxกร พบวyา 

องคxกรวิสาหกิจเริ่มตDนที่เขDารyวมตอบแบบสอบถามสyวนใหญy มีสมาชิกในองคxกรจำนวน นDอยกวyา 10 คน 

จำนวน 65 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 36.70 รองลงมาคือ  10 – 20 คน จำนวน 51 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

28.80, 21 – 30 คน จำนวน 32 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 18.10 และจำนวนตั้งแตy 31 คนขึ้นไป จำนวน 29 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 16.40 ตามลำดับ ระดับของรอบการระดมทุน พบวyา องคxกรวิสาหกิจเร่ิมตDนท่ีเขDารyวม

ตอบแบบสอบถามสyวนใหญy อยูyในระดับของรอบการระดมทุน Early Stage (Pre-Seed, Seed, Pre-Serie 

A) จำนวน 77 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 43.50 รองลงมาคือ รอบ Serie A จำนวน 63 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 

35.60, รอบ Serie B จำนวน 23 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 13.00, รอบ Serie C จำนวน 12 องคxกร คิดเป�น

รDอยละ 6.80 และรอบ Post-Serie C จำนวน 2 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 1.10 ตามลำดับ รายไดDเฉลี่ยตyอป� 

พบวyา องคxกรวิสาหกิจเร่ิมตDนท่ีเขDารyวมตอบแบบสอบถามสyวนใหญy มีรายไดDเฉลี่ยตyอป�นDอยกวyา 5,000,000 

บาท จำนวน  79 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 44.60 รองลงมาคือ 5,000,001 – 10,000,000 บาท จำนวน 40 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 22.60, รายไดDชyวง 10,000,001 – 15,000,000 บาท จำนวน 39 องคxกร คิดเป�นรDอย

ละ 22.00 และตั้งแตy 15,000,001 บาทเป�นตDนไป จำนวน 19 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 10.70 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะหxขDอมูลสyวนท่ี 2 การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของ

วิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทย มีองคxประกอบ 4 ดDาน โดยผูDวิจัยจะทำการวิเคราะหxดDวยคyาเฉลี่ย (X") และ

สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวyา การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของ

วิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทย โดยรวมอยูyในระดับมาก (X"  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป�นรายดDาน พบวyา 

มุมมองท่ีอยูyในระดับมากท่ีสุด คือ มุมมองดDานกระบวนการภายในองคxกร - Internal Process Perspective 

และมุมมองดDานการเรียนรูD และการพัฒนา - Learning and Growth Perspective (X" = 4.23, X" = 4.21) 

และมุมมองที่อยูyในระดับมาก คือ มุมมองดDานลูกคDา - Customer Perspective และมุมมองดDานการเงิน - 

Financial Perspective (X" = 4.20, X" = 4.13) ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวิจัย  

  

 ป`จจัยด'านประชากรศาสตร̂ของวิสาหกิจเร่ิมต'น 

 การศึกษาเร่ือง การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมตDน

ในประเทศไทย มีองคxกรวิสาหกิจเริ่มตDนอยูyในฐานขDอมูลของสำนักงานนวัตกรรมแหyงชาติ จำนวน 177 

องคxกร สyวนใหญyเป�น วิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจในดDานการเงิน (FinTech) จำนวน 24 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 
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13.60 รองลงมาคือ ดDานการแพทยxและการดูแล (HealthTech) จำนวน 21 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 11.90, 

ดDานการเกษตร (AgriTech) จำนวน 19 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 10.70, ดDานอาหาร (FoodTech) จำนวน 17 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 9.60, ดDานการทyองเที่ยว (TravelTech) จำนวน 16 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 9.00, 

ดDานประกันภัย (InsurTech) และดDานขายสินคDาออนไลนx (E-Commerce) จำนวน 15 องคxกร คิดเป�นรDอย

ละ 8.50, ดDานการศึกษา (EdTech) และ ดDานอุตสาหกรรม (IndustryTech) และดDานอสังหาริมทรัพยx 

(PropTech) จำนวน 13 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 7.30, ดDานการใชDชีวิตประจำวัน (Lifestyle) จำนวน 7 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 4.00 และดDานอื่น ๆ  จำนวน 4 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 2.30 ตามลำดับ สyวนใหญyมี

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 1 – 2 ป� จำนวน 73 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 41.20 รองลงมาคือ 3 – 4 ป� 

จำนวน 53 องคxกร คิดเป�น 29.90, 5 – 6 ป� จำนวน 35 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 19.80 และตั้งแตy  7 ป�ขึ้นไป 

จำนวน 16 องคxกร คิดเป�น 9.00 ตามลำดับ สyวนใหญyมีสมาชิกในองคxกรจำนวน นDอยกวyา 10 คน จำนวน 65 

องคxกร คิดเป�นรDอยละ 36.70 รองลงมาคือ  10 – 20 คน จำนวน 51 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 28.80, 21 – 

30 คน จำนวน 32 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 18.10 และจำนวนตั้งแตy 31 คนขึ้นไป จำนวน 29 องคxกร คิดเป�น

รDอยละ 16.40 ตามลำดับ สyวนใหญy อยูyในระดับของรอบการระดมทุน Early Stage (Pre-Seed, Seed, Pre-

Serie A) จำนวน 77 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 43.50 รองลงมาคือ รอบ Serie A จำนวน 63 องคxกร คิดเป�น

รDอยละ 35.60, รอบ Serie B จำนวน 23 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 13.00, รอบ Serie C จำนวน 12 องคxกร 

คิดเป�นรDอยละ 6.80 และรอบ Post-Serie C จำนวน 2 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 1.10 ตามลำดับ และสyวน

ใหญy มีรายไดDเฉลี่ยตyอป�นDอยกวyา 5,000,000 บาท จำนวน  79 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 44.60 รองลงมาคือ 

5,000,001 – 10,000,000 บาท จำนวน 40 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 22.60, รายไดDชyวง 10,000,001 – 

15,000,000 บาท จำนวน 39 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 22.00 และตั้งแตy 15,000,001 บาทเป�นตDนไป จำนวน 

19 องคxกร คิดเป�นรDอยละ 10.70 ตามลำดับ 

 

 การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต'นใน

ประเทศไทย 

 โดยรวมอยูyในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดDาน มุมมองดDานท่ีอยูyในระดับมากท่ีสุด คือ มุมมอง

ดDานกระบวนการภายในองคxกร (Internal Process Perspective) และมุมมองดDานการเรียนรูD และพัฒนา 

(Learning and Growth Perspective) และม ุมมองดDานท ี ่อย ู y ในระดับมาก ค ือ ม ุมมองดDานลูกคDา 

(Customer Perspective) และมุมมองดDานการเงิน (Financial Perspective) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 

 1. มุมมองดHานการเงิน (Financial Perspective) 

 ระดับความคิดเห็นของวิสาหกิจเร่ิมตDนท่ีมีตyอมุมมองดDานการเงิน (Financial Perspective) พบวyา

โดยรวมอยูyในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขDอพบวyา ขDอท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก คือ การวัดผลรายจyาย



 
 

12 
 

ที่ใชDไปในการในการทำวิจัยและพัฒนาสินคDา/บริการ  การวัดผลรายไดDจากการขายผลิตภัณฑx/บริการ การ

วัดผลการเติบโต หรือลดลงของกำไรของบริษัท การดำเนินการในกิจกรรมที่สามารถเพิ่มมูลคyาทางตลาด 

(Market Value Added) การวัดผลของรายไดDที ่มาจากลูกคDารายใหมy และยอดการเติบโตของรายไดD 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ Lasch และคณะ (2007) ท่ีศกึษาเร่ือง ป�จจัยท่ีสำคัญในการเติบโต

ของวิสาหกิจเร่ิมตDนในธุรกิจการสื่อสาร และโทรคมนาคม 

 2. มุมมองดHานลูกคHา (Customer Perspective) 

 โดยรวมอยูyในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขDอ พบวyา วิสาหกิจเริ่มตDนใหDความสำคัญในระดับ

มากที ่สุด คือ วิสาหกิจเริ่มตDนใหDความสำคัญในระดับมากที ่สุด คือ การวัดผลความพึงพอใจในการใชD

ผลิตภัณฑx/บริการ ของลูกคDา การขยายฐานลูกคDาใหมy และการรักษาลูกคDาเกyา การสรDางผลิตภัณฑx/บริการ 

ท่ีตอบโจทยxความตDองการของลูกคDา และคำติชม และขDอเสนอแนะของลูกคDา ตามลำดับ และใหDความสำคัญ

ในระดับมาก คือ การสรDาง หรือขยายชyองทางจัดจำหนyายสินคDา/บริการ และการจัดกิจกรรมดDานการตลาด 

หรือกิจกรรมที ่สyงเสริมการขาย ตามลำดับ ซึ ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ Tan & Smyrnios (2011) ท่ี

ทำการศึกษาเรื่อง การวัดผลการดำเนินงานขององคxกรขนาดเล็ก และขนาดกลางที่เติบโตอยyางรวดเร็ว 

(FGSMEs) ในประเทศออสเตรเลีย 

3. มุมมองดHานกระบวนการภายในองคgกร (Internal Process Perspective) 

 โดยรวมอยูyในระดับมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณาเป�นรายขDอ พบวyา วิสาหกิจเร่ิมตDนใหDความสำคัญใน

ระดับมากที่สุด คือ การพัฒนา และประยุกตxใชDเทคโนโลยีเขDามาชyวยในการดำเนินงาน สรDางจุดขายเดyน 

(Unique Selling Point) ใหDแกyผลิตภัณฑx/บริการ การพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรDางผลิตภัณฑx/บริการใหมy และ

การพัฒนาผลิตภัณฑx/บริการ ตามลำดับ และใหDความสำคัญในระดับมาก คือ การผลิตสินคDาใหDทันกับ

ระยะเวลาที่จะนำออกสู yตลาด และกระบวนการหลังการขาย ตามลำดับ ซึ ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ 

Llorach & Ottoson (2016) ท่ีศึกษาเร่ือง การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในชyวงแรก (early 

stage) ของวิสาหกิจเร่ิมตDนดDานเทคโนโลย ี

 4. มุมมองดHานกระบวนการเรียนรูH และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

 โดยรวมอยูyในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขDอ พบวyา วิสาหกิจเริ่มตDนใหDความสำคัญใน

ระดับมากที่สุด คือ การเพ่ิมทักษะ ความรูD และศักยภาพของบุคลากรในทีม บุคลากรในทีมมีศักยภาพ

เพียงพอในการทำใหDองคxกรสามารถขับเคลื่อนไปขDางหนDาไดD  ความพึงพอใจของบุคลากรในทีม แนวคิด และ

ไอเดียจากบุคลากรในทีม ตามลำดับ และใหDความสำคัญในระดับมาก คือ การทำวิจัย และพัฒนา และศึกษา

เก่ียวกับนวัตกรรม และการสื่อสารภายในระหวyางบุคลากรอยyางท่ัวถึง ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัย

ของ Hans Löfsten (2016) ท่ีศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีสำคัญในการรักษาระดับการแขyงขันของวิสาหกิจเร่ิมตDนใน

ดDานเทคโนโลย ี
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ขHอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 

 มุมมองดHานการเงิน (Financial Perspective) 

 วิสาหกิจเริ่มตDนในประเทศไทยควรใหDความสำคัญในการบริหารจัดการดDานการเงินภายในองคxกร 

โดยเนDนไปที่การประมาณการกระแสเงินสดเขDา และกระแสเงินสดออก อีกทั้งยังควรประเมินในเรื่องของ

อัตราการเผาผลาญเงินขององคxกร (Burn rate) เพ่ือนำมาประเมินภายในองคxกร เพ่ือดูวyาจากจำนวนเงินท่ีมี

หมุนเวียนอยูyภายในองคxกรนั้น สามารถหลyอเลี้ยงองคxกรไปไดDนานแคyไหน ซึ่งหากองคxกรสามารถประเมิน

อัตราการเผาผลาญเงินไดD ก็จะทำใหDสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตไดD และจะสามารถ

วางแผนไดDวyาจะตDองทำอะไรในแตyละชyวงเวลาของการดำเนินธุรกิจ เชyน วางแผนวันที่จะตDองนำผลิตภัณฑx 

หรือบริการออกจำหนyายสูyตลาด เป�นตDน เพ่ือใหDองคxกรสามารถดำเนินธุรกิจไปไดDอยyางม่ันคงภายใตDวงเงินท่ี

จำกัด 

 มุมมองดHานลูกคHา (Customer Perspective) 

 เนื่องดDวยทุกวันนี้วิธีการเขDาถึงลูกคDานั้นถือวyาทำไดDงyายกวyาในสมัยกyอนเยอะมาก อันเนื่องมาจาก

การเติบโตของเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นองคxกรวิสาหกิจเริ่มตDนควรตDองเริ่มจากการวางแผน และกำหนดใหD

ชัดเจนวyาใครคือวyาที่ลูกคDาที่จะซื้อผลิตภัณฑx หรือใชDบริการขององคxกร โดยการมองไปที่ pain point ของ

ลูกคDา เพ่ือใหDสามารถสรDางผลิตภัณฑx และบริการท่ีเขDาไปตอบโจทยxความตDองการของลูกคDาไดDอยyางตรงจุด 

นอกจากน้ียังควรคำนึงในเร่ืองของ Product-Market-Fit (PMF) ในตลาดอีกดDวย วyาผลิตภัณฑx หรือบริการท่ี

องคxกรกำลังจะสรDางขึ้นน้ันมีความตDองการในตลาด และขนาดของตลาดใหญyมากนDอยเพียงใด เม่ือกำหนดไดD

แลDว สิ่งที่ตDองคำนึงถึงในลำดับตyอมา คือ การวางแผนวิธีที่จะเขDาถึงวyาที่ลูกคDา (Lead) เพื่อใหDสามารถ

วางแผนกลยุทธxทางการตลาดไดDอยyางรอบครอบ ซึ่งสyวนนี้จะเชื่อมโยง และสyงผลโดยตรงตyอการเงินของ

องคxกร เน่ืองจากในการทำการตลาดเพ่ือสรDางความตระหนักรูDถึงผลิตภัณฑx หรือบริการท่ีองคxกรสรDางขึ้นมา

ในหมูyผูDบริโภคท่ีเป�นวyาท่ีลูกคDาน้ัน จำเป�นท่ีจะตDองใชDเงินลงทุนคyอนขDางมาก ดังน้ันจึงจำเป�นอยyางยิ่งท่ีองคxกร

จะตDองมองหาวyาท่ีลูกคDา และวางแผนการสรDางชyองทางในการจัดจำหนyายสินคDาอยyางรัดกุม 

มุมมองดHานกระบวนการภายในองคgกร (Internal Process Perspective) 

เนื ่องดDวยทุกวันนี ้อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีนั ้นสูงมาก ทำใหDเกิดนวัตกรรมใหมyๆขึ้นมา

ตลอดเวลา ซ่ึงการเติบโตของเทคโนโลยีน้ันจะชyวยใหDเกิดการลดตDนทุนในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ดDวยเหตุน้ี

องคxกรวิสาหกิจเริ ่มตDนจึงควรที ่จะมองหาความเป�นไปได DในการนำนวัตกรรมบางอยyางเขDามาใช Dใน

กระบวนการดำเนินงาน หรือกระบวนการผลิตขององคxกรเพื่อชyวยลดตDนทุนในการดำเนินธุรกิจในองคxรวม 

และชyวยพัฒนาสมรรถนะขององคxกรในการสรDางผลิตภัณฑx และบริการ เชyน ในสมัยกyอนการบริการหลังการ

ขายมักจะเป�นในรูปแบบ 1 ตyอ 1 และไมyตyอเนื่อง กลyาวคอืชyองทางที่ลูกคDาจะสามารถติดตyอเขDามาไดDนั้นมี

จำกัด และเม่ือเร่ิมติดตyอใหมyก็ตDองเร่ิมเลyาทุกสิ่งอยyางใหDฟ�งอีกรอบ แตyในป�จจุบันน้ีการพัฒนาของเทคโนโลยี

ไมyเพียงแตyสรDางชyองทางที่หลากหลายในการสรDางบริการหลังการขาย แตyยังสรDางความตyอเนื่องในการ
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ใหDบริการอีกดDวย อาทิ การใชDเทคโนโลยี Omni Channel และการใชD Chat Bot เป�นตDน ซ่ึงจะชyวยใหDองคxกร

สามารถลดตDนทุนการดำเนินงานไดDอยyางมีประสิทธิภาพ 

มุมมองดHานการเรียนรูH และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

เราคงไมyสามารถปฏิเสธไดDวyา หน่ึงในป�จจัยท่ีสำคัญในการทำใหDองคxกรเติบโตไดDน้ัน นอกเหนือจาก

แผนธุรกิจ เงินทุน และเคร่ืองจักรน้ัน ก็คือ ทรัพยากรมนุษยx หรือบุคลากรในองคxกร ท่ีจะเป�นแรงขับเคลื่อน 

และเป�นผูDสรDางนวัตกรรมใหมyๆขึ้นมา เพื่อใหDองคxกรสามารถดำรงความสามารถในการแขyงขันตyอไปไดDใน

ระยะยาว ในมุมมองดDานการเรียนรูD และพัฒนานั้น องคxกรควรที่จะมอง 2 สyวนหลักๆ กลyาวคือ สภาวะ

แวดลDอมภายในองคxกรที่เอื้อตyอการทำงาน เชyน การรับฟ�งความเห็นของบุคลากรในองคxกร การสื่อสาร

ภายในองคxกรอยyางทั่วถึง การสรDางโอกาสในการเติบโตตามสายงาน เป�นตDน อีกสyวนหนึ่งที่สำคัญไมyแพDกัน 

คือ การพัฒนาความรูD และศักยภาพของบุคลากรในองคxกร เชyน การสyงฝ«กอบรม การสรDางระบบการจัดการ

ความรูDอยyางมีประสิทธิภาพ เป�นตDน ซึ่งการที่องคxกรใหDความสำคัญทั้ง 2 สyวนนี้จะชyวยผลักดันใหDองคxกรมี

บุคลากรท่ีมีความรูD ความสามารถ และยังชyวยใหDองคxกรมีประสิทธิภาพในการแขyงขันตyอไปไดDในระยะยาวอีก

ดDวย 
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