
สยามวิชาการ ปีที่ 20 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 34 มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562 
Siam Academic Review Vol.20, No.1, Issue 34, March 2019 – July 2019 

 

 
 

- 35 - 

Received: Aug. 30, 2017    Revised: Feb. 16, 2018    Accepted: Mar. 14, 2018 
 

หลักการและทฤษฎีการวัดผลการด าเนินงานขององค์กรโดยใช้ 
Balanced Scorecard และการน าไปประยุกต์ใช้ 

Principles and Theories of Organization Performance Measurement 
Using Balanced Scorecard and Its Application 

 
สมบรูณ์ สารพดั (Somboon Saraphat) 1 และคณะ (et al) 2 

 
บทคัดย่อ 

การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard หรือ BSC) เป็นเคร่ืองมือวัดผลการด าเนินงานของ
องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กร ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และพัฒนา โดยบทความนีมี้จุดประสงค์ในการน าเสนอการวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการการจดัท าการวดัผลดลุยภาพ และการน าไปประยุกต์ใช้ เม่ือน า
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เทคนิคการวดัผลดลุยภาพมาปรับใช้ในองค์กร จะท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
 
ค ำส ำคัญ:  การวดัผลดลุยภาพ, การวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
 
Abstract 

Balanced Scorecard (BSC) is a tool to measure organization performance in both public 
and private helping to achieve goals. It focuses on what critical to the success of an 
organization consisting of four perspectives:  customer perspective, financial perspective, 
internal process perspective, and learning and growth perspective.  This article aims at 
presenting effectiveness and efficiency measurement of organizational performance including 
preparation of BSC and its application. The implementation of BSC helps improvement of 
competitive advantage, creates effectiveness, and leads to achievement of organization’s goals.  
 
Keywords:  Balanced Scorecard, Organization Performance Measurement 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัต้องยอมรับว่าการน า การวดัผลดลุยภาพ (Balanced Scorecard หรือ BSC) มาใช้ใน
การวดัผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นท่ียอมรับและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เน่ืองจากการใช้ การวดัผลดุลยภาพ เป็นการวดัผลการด าเนินงานของทัง้องค์กร ไม่ใช่การ
วดัผลด้านการเงินเพียงด้านเดียวอย่างท่ีองค์กรสว่นใหญ่มกัปฏิบตัิกนัท าให้องค์กรสามารถทราบถึงสถานะ
และประสิทธิภาพของแตล่ะส่วนงานภายในองค์กร เพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างตรง
จุด ซึ่งองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรท่ีมีการประเมินผลและวัดผลการ
ด าเนินงานอยูเ่ป็นประจ า เพ่ือท าให้ธุรกิจของตนมีความยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์และขอบเขตในการน าเสนอการวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการการจดัท าการวดัผลดลุยภาพและการน าไปประยกุต์ใช้ในองค์กร 
 
ความหมาย 

Kaplan and Norton (1992) กล่าวว่า การวัดผลดุลยภาพ เป็นเคร่ืองมือวัดผลเพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อ
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ความส าเร็จขององค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ตวัชีว้ดัทางการเงินเพียงด้านเดียว อีกทัง้ Williams (2005) 
ได้กล่าวเพิ่มเตมิว่าเทคนิคการวดัผลดลุยภาพนัน้เป็นการวดัและการประเมินผลท่ีมีความสมดลุและมีความ
ครอบคลุมทุกมุมมอง ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ ด้านการเงิน ด้าน
ลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพฒันา  
 พิพัฒน์ ก้องกิจกุล (2545) กล่าวว่า การวดัผลดุลยภาพ คือเคร่ืองมือในด้านการจดัการท่ีช่วยใน
การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิโดยอาศยัการประเมิน ท่ีจะช่วยท าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนัและมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จขององค์กร และ ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย (2552) ได้
ให้ความหมายว่า การวดัผลดุลยภาพ คือ เทคนิคการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือสร้างความ
สมบูรณ์ในการประเมินความส าเร็จในเป้าหมายขององค์กร โดยให้ความส าคญักับเป้าหมายและความ
ต้องการท่ีแท้จริงของธุรกิจแทนการพิจารณาผลการด าเนินงานด้านการเงินเพียงอย่างเดียว  

Lee (2006) ระบุว่าลกัษณะดงัต่อไปนีท้ าให้ การวดัผลดลุยภาพ มีประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
   - สืบเน่ืองจากกลยทุธ์ 
   - กระตุ้นการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
   - วตัถปุระสงค์ชดัเจน 
   - เข้าใจง่ายและใช้งานได้ง่าย 
 
ความเป็นมา 
จุดก าเนิดและลักษณะของการวัดผลดุลยภาพ 

การวดัผลดลุยภาพ มีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ Rebert Kaplan และ David Norton  
โดยทัง้ 2 ท่านเร่ิมท าการศึกษา การวดัผลดลุยภาพ ในปี พ.ศ.2530 โดยท าการศึกษาจากบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ใช้ตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินในการ
วดัผล ซึ่งความจริงแล้วควรจะพิจารณาตวัชีว้ัด โดยมองเป็น 4 มุมมอง ซึ่งประกอบด้วย 1) มุมมองของ
ลกูค้า 2) มุมมองทางการเงิน 3) มมุมองกระบวนการภายใน และ 4) มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต ซึ่ง
มมุมองทัง้ 4 มีความสมัพนัธ์ต่อกันในเชิงเหตแุละผล ซึ่งจะได้ผลดีกว่าท่ีใช้ตวัชีว้ัดท่ีเป็นตวัเงินเพียงอย่าง
เดียว (Kaplan and Norton, 1996) 
วิวัฒนาการการวัดผลดุลยภาพ  
ยุคท่ีหน่ึง 

ในยคุแรกของการวดัผลดลุยภาพมีไว้เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบตังิานแบบองค์รวมขององค์กร
มีประสิทธิภาพ โดยควรสงัเกตจากการตอบค าถามท่ีเป็น 4 มุมมองดงันี ้เราควรอยู่ในมุมมองของลูกค้า
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อย่างไร  ในมมุมองของผู้ ถือหุ้นเราจะต้องเป็นอย่างไร  ในกระบวนการภายในเราควรจะท าอย่างไรให้ดีกว่า
นี ้ และเราสามารถพฒันาคณุภาพและการสร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ืองได้หรือไม่    
 มุมมองของลูกค้า (Customer Perspective) พันธกิจขององค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีลูกค้า โดย
ระบไุว้วา่ “จะเปล่ียนเป็นบริษัททีดีท่ีสดุในการสร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า" (Kaplan and Norton, 1996) ดงันัน้ 
การวดัผลดลุยภาพท าให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจพนัธกิจขององค์กรได้ดีขึน้  โดยมี 4 ปัจจยั ท่ีจะท าให้เป็น
องค์กรท่ีดีท่ีสดุ ในการสร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า ซึ่งได้แก่ เวลา คณุภาพ การส่งมอบบริการ และราคา องค์กร
จะใช้การวดัผลดลุยภาพเพ่ือแสดงเปา้หมายตามเวลาคณุภาพการปฏิบตัิงานและการให้บริการจากนัน้จึง
แปลเป็นเมทริกท่ีเฉพาะเจาะจง ผู้ จัดการต้องมุ่งเน้นไปท่ีการด าเนินงานภายในท่ีส า คัญ  ท าให้มี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า องค์กรระบุตวัชีว้ดักระบวนการภายในของการ
วดัผลดลุยภาพ ปกติหลงัจากระบุเปา้หมายและเมตริกเก่ียวกับการเงินและลูกค้า ควรเลือกเมตริกภายใน
ตามกระบวนการทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามากท่ีสุด องค์กรควรตัดสินใจว่า
กระบวนการใดท่ีองค์กรต้องการให้อยูใ่นระดบัสงูสดุและก าหนดแตล่ะเมตริกท่ีเก่ียวข้องกบัรายการเหล่านี ้ 

มุมมองทางการเงิน (Financial Perspective) การวัดผลทางการเงินระบุว่ากลยุทธ์และการ
ด าเนินงานมีบทบาทอยา่งไรในการปรับปรุงผลก าไรขององค์กร เปา้หมายทางการเงินมกัถกูก าหนดขึน้จาก
ความสามารถในการท าก าไรการเติบโตและมูลค่าของผู้ ถือหุ้น องค์กรควรก าหนดเป้าหมายด้านการเงิน
ของตนในกรอบของความยัง่ยืน ความส าเร็จ และความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเติบโต
ของยอดขายตามฤดกูาล รายได้จากการด าเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทนุ และสว่นแบง่ทางการตลาด  

มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ในส่วนของมุมมองกระบวนการ
ภายในจะมุ่งเน้นไปท่ีผลลัพธ์ทางธุรกิจภายในท่ีน าไปสู่การเงินความส าเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า 
เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ขององค์กรและความคาดหวงัของลกูค้า องค์กรต้องระบกุระบวนการทางธุรกิจ
ท่ีส าคญัท่ีเป็นจดุแข็งขององค์กร กระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญัเหล่านีต้้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้วา่ผลลพัธ์จะเป็นท่ีนา่พอใจ 

มุมมองการเรียน รู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) นอกจากมุมมอง
กระบวนการภายในและมุมมองของลูกค้าท่ีระบุไว้แล้ว ความสามารถขององค์กรในด้านนวัตกรรมการ
ปรับปรุงและการเรียนรู้มีผลโดยตรงต่อมูลค่าขององค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือองค์กรเพียงแค่มี
ความสามารถในการจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่  ในการสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองก็จะสามารถเข้าสูต่ลาดใหมเ่พ่ือเพิ่มผลก าไรและรายได้ให้องค์กรได้อีกด้วย 
ยุคท่ีสอง 

แม้ว่าเป้าหมายหลกัของ การวดัผลดลุยภาพ คือการสร้างความสมดลุระหว่างตวัเลขทางการเงิน
กับสร้างมูลค่าในอนาคตท่ีมีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร แต่ก็ยงัไม่มีค าจ ากัดความท่ีชดัเจน 
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รวมถึงไม่มีการอธิบายวิธีการใช้การวดัผลดลุยภาพท่ีเก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ขององค์กร จนกระทัง่ในปี พ.ศ.
2539  ได้มีการน าความสมัพนัธ์ท่ีเป็นสาเหตแุละผลกระทบระหว่าง ตวัชีว้ดัประสิทธิภาพการท างาน และ
ตัวชีว้ัดความล่าช้า มาใช้ในรูปแบบของเมตริก ในยุคท่ีสองนี ้การปรับปรุงการให้คะแนนท่ีส าคัญมี 3 
ประเดน็คือ 

1. การเลือกเมตริกตามเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน 
2. เพ่ือระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละผลระหวา่งเปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเป็นผลในการ

ออกแบบในรูปแบบการส่ือสารเชิงกลยทุธ์หรือในแผนท่ียทุธศาสตร์ 
3. สร้างกระบวนการบริหารจัดการใหม่ 4 รูปแบบโดยใช้ การวัดผลดุลยภาพเปล่ียนจาก

ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นระบบการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ยุคท่ีสาม 

แนวคิดการวดัผลดลุยภาพ ยงัมีจุดอ่อนในยคุท่ีสอง เน่ืองจากยงัไม่สามารถแก้ไขจดุอ่อนของการ
เลือกตวัชีว้ดัได้ รูปแบบการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ในยุคท่ีสองใช้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผลซึ่ง
เร่ิมต้นจากการเรียนรู้และพฒันาผ่านมุมมองของ กระบวนการภายใน ลกูค้า และท้ายสุดคือ มุมมองทาง
การเงิน 

ผู้ เช่ียวชาญหลายคน ระบุว่าความสมัพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสมเหล่านีไ้ม่เหมาะส าหรับหลาย  องค์กร   
โดยจ าเป็นต้องเช่ือมโยงกบัเปา้หมายและวิสยัทศัน์ขององค์กร เน่ืองจากวิธีการของการวดัผลดลุยภาพ ไม่มี
การติดตามและควบคมุคู่แข่งและการพัฒนาเทคโนโลยี ดงันัน้จึงไม่สามารถถือเป็นรูปแบบการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ และได้มีการทบทวนการวดัผลดลุยภาพตามกรอบการจดัการคณุภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) และอธิบายว่า TQM เป็นกลยุทธ์ในการจดัการเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรซึ่งควร
ได้รับการประเมินและวดัผล ด้วยเหตนีุ ้การวดัผลดลุยภาพจึงเป็นเพียงเคร่ืองมือเดียวในการประเมินและ
วดักลยทุธ์ขององค์กร ไม่ใชเ่คร่ืองมือการตดัสินใจและการเลือกกลยทุธ์ ดงันัน้ จึงได้เพิ่มตัวชีว้ดัใหม่ในการ
วดัผลดลุยภาพยคุท่ีสองเพ่ือเพิ่มการส่ือสารเชิงกลยทุธ์และสร้างการวดัผลดลุยภาพยคุท่ีสาม ในชว่งปลาย
ทศวรรษ 1990 มีการเพิ่มตวัชีว้ดัทางด้านยทุธศาสตร์ด้วยซึง่ท าให้เคร่ืองมือถกูต้องมากขึน้ 
ยุคท่ีส่ี 

ยงัใช้แนวทางของยุคท่ีสาม แต่มุ่งไปท่ีความคิดริเร่ิมขององค์กร และภาวะผู้น าเป็นส าคญั องค์กร
จะประสบความส าเร็จได้เม่ือมีผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและมีกลยทุธ์ท่ีดี นอกจากนีย้งัตระหนกัถึงความส าคญั
ของการเป็นองค์กรท่ีมีความยัง่ยืนในระยะยาว และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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กระบวนการในการจัดท าการวัดผลดุลยภาพ 
กฤษณี มหาวิรุฬห์ (2546) กล่าวว่า การสร้าง การวัดผลดุลยภาพ มีกระบวนการท่ีต้องให้

ความส าคัญ  เน่ืองจากการวางแผนการด าเนินงานท่ีดีจะท าให้กิจการสามารถท างานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีส าคญัประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์กลยุทธ์ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ
องค์กร เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กรท่ีชดัเจน 

2. การก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) ขององค์กร ขึ น้อยู่กับความ รู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของผู้บริหารของท่ีจะมีวิสยัทศัน์แตกตา่งกนัไป 

3. การก าหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่าง  ท่ีจะเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จในการด าเนิน
กิจการ มมุมองของแตล่ะกิจการจะแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้กบัพืน้ฐานของการด าเนินกิจการ 

4. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวตัถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองด้านต่าง  โดย
เรียงล าดบัความส าคญัเพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ของผู้บริหาร โดยมมุมองตา่ง  จะประกอบด้วย
มุ ม ม อ ง ด้ าน ก า ร เงิ น  (Financial Perspective)  มุ ม ม อ ง ด้ าน ลู ก ค้ า  (Customer 
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ
มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

5. จดัท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ด้านต่าง  ในลักษณะของเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) 
โดยพิจารณาวา่ในการท่ีองค์กรจะสามารถด าเนินงานและบรรลวุิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ของ
องค์กรได้นัน้ ต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ด้านใดบ้าง 

6. การก าหนดตัวชี ว้ัด  (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมาย (Target) 
ส าหรับแตล่ะมมุมองพร้อมทัง้เรียงล าดบัความส าคญั ส านกังาน ก.พ. (2556) ได้ก าหนด
คณุลกัษณะท่ีดีของตวัชีว้ดัตามแนวทางของ SMART Objective ดงันี ้

S (Specific) มีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่ต้องการวดัอะไร 

M (Measurable) สามารถวดัได้จริง 

A (Agree Upon) ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมินเห็นชอบร่วมกนั 

R (Realistic) มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้ส าเร็จได้จริง เก่ียวข้องกบังาน 

หรือหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ รับการประเมินและไมอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุ   
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T (Time Bound) อยูใ่นกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมมีระยะเวลาเร่ิมต้น 

และสิน้สดุท่ีแน่นอน 

7. การจัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ผู้บริหารรองลงไปได้จัดท าแผนปฏิบตัิการตาม
แผนงานหรือโครงการหลกัและก าหนดตวัชีว้ดัให้กบัผู้บริหารในระดบัรอง  ลงไป  

 
ประโยชน์ของการวัดผลดุลยภาพ 
 สมชาย ภคภาสวิวฒัน์ (2550) เห็นว่า การวดัผลดลุยภาพมีประโยชน์และมีความส าคญัมากใน
การช่วยให้การท างานทัง้หมดขององค์กรดีขึน้ เน่ืองจากองค์กรมีการใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลท่ีชดัเจน
และครอบคลุม อีกทัง้ยังมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบท่ีเหมาะสมจึงท าให้กลยุทธ์ท่ีน าไปปฏิบัติแล้ว
เกิดผล 
 Niven (2006) ได้กลา่วถึงประโยชน์ไว้ดงันี ้

1. ช่วยให้สามารถควบคมุวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้ผ่านตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานได้
อยา่งถกูต้องและสามารถมองเห็นภาพรวมได้ทัว่ทัง้องค์กร 

2. ท าให้การส่ือสารระหว่างหน่วยงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและท าให้การด า เนินงาน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

3. สามารถเป็นกรอบแสดงทิศทางช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิงานได้อย่าง
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการขององค์กร 

4. ช่วยให้สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการคิดค้นแผนงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นหลกัประกนัความส าเร็จของการบริหารและปฏิบตังิานในทกุฝ่ายทกุแผนกอย่างยัง่ยืน 

 
ตัวอย่างการน าไปประยุกต์ใช้  
ซีพ ีเซเว่น อีเลฟเว่น 

หลงัเกิดสภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น ได้มีการจดัท าแผนพฒันาองค์กร
ระยะยาวตัง้แต่ปี 2540-2545 เป็นเวลา 5 ปี เพ่ือแก้ไขระบบการท างานให้ดีขึน้ทัง้ด้านการบริหารและ
ต้นทุนการด าเนินงาน โดยให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายขององค์กร ซึ่งได้มีการพัฒนาด าเนินงาน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และใช้เคร่ืองมือต่าง  เพ่ือเสริมความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ส าหรับเปา้หมายขององค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการเงิน (Financial Goal) เป็นการก าหนดแผนก าไรและวางแผนในแต่ละปี เช่น การ

ขยายสาขา การเพิ่มยอดขายในแตล่ะสาขา เป็นต้น 
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2. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Goal) เป็นการก าหนดวิธีท่ีท าให้

ลกูค้าพงึพอใจ เชน่ สินค้าท่ีลกูค้าต้องการในแตล่ะสาขา เวลาท่ีใช้ในการบริการ เป็นต้น 

3. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Goal) เป็นการสร้างระบบภายในให้มี

ประสิทธิภาพในการท างาน เชน่ มาตรฐานการคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพ ระบบโลจิสตกิส์

ท่ีดี เป็นต้น 

4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Goal) เป็นการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีคณุภาพ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนท่ีดี การฝึกอบรม การเพิ่มขวญัก าลงัใจใน
การท างาน เป็นต้น 

จากการน า การวดัผลดลุยภาพ มาใช้กบับคุลากรในช่วง 1-2 ปีนัน้ ท าให้ก าไรขององค์กรมีมากขึน้ 
แตส่ิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีองค์กรได้รับ คือ บคุลากรเกิดการเคล่ือนไหวอย่างมีทิศทางมากขึน้ มีเปา้หมายชดัเจน
ในการด าเนินงานและบคุลากรมีความพยายามท่ีจะไปให้ให้ถึงเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกนั ซึ่ง
ถือได้ว่า ซีพี เซเวน่ อีเลฟเว่น เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญัและประสบความส าเร็จองค์กรหนึง่ในการน าการ
วดัผลดลุยภาพ มาใช้ในประเทศไทย (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 2546) 
ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นองค์กร ท่ีมีการใช้หลักการบริหารแนวใหม่ อยู่ อย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 
2544 องค์กรได้มีการน า การวดัผลดลุยภาพ มาใช้ในองค์กร เพ่ือมุ่งหวงัให้องค์กรสามารถปฏิบตัิงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้บริหารระดบัสงูให้ความเห็นว่าการน าการวดัผลดลุยภาพมา
ใช้ในการบริหารองค์กรช่วยให้ให้เกิดความสมบรูณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้ยงัสามารถท า
ให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างต่อเน่ือง และบุคลากรยังมีส่วน
ร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมกับมีความเช่ือมโยงกันภายในองค์กรอีกด้วย หลงัจากท่ีมีการน าการ
วดัผลดุลยภาพมาใช้ในองค์กรท าให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพดีขึน้ และยังช่วยให้พนักงานของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีสงูขึน้อีกด้วย เป็นผลให้ธนาคารกสิกรไทยกลายเป็นธนาคารเอกชน
ชัน้น าของประเทศ และได้รับรางวลัธนาคารแหง่ปี 2545 อีกด้วย (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 2546) 
ธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย 
 จากการน า การวดัผลดลุยภาพ มาประยกุต์ใช้ใน ธุรกิจค้าปลีกหนงัสือตา่งประเทศในประเทศไทย 
โดยวดัผลด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต พบว่า
ผลก าไรเร่งตวัขึน้ และลูกค้ามีความพึงพอใจสูง เม่ือมุมมองทุกด้านมีความเช่ือมโยงกัน ดังนัน้องค์กรจึง
ต้องให้ความส าคญักบัมมุมองทกุด้าน และมีการประสานงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้
องค์กร เพ่ือท่ีองค์กรจะได้บรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุ (กนกพรรณ บนัลือทรัพย์, 2555) 
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การวัดประสิทธิภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
Binden, Mziu, and Suhaimi (2014) ได้ทดลองใช้ การวัดผลดลุยภาพ ในการวัดประสิทธิภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าแนวคิดของการวัดดุลยภาพจะได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในภาคธุรกิจ แต่ภาคการศึกษายังไม่ได้รับความนิยม เน่ืองจากไม่ได้ให้ความส าคญักับภาค
การศึกษามากนัก การน า การวดัผลดลุยภาพ มาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษามักอิงตามมุมมองท่ี 4 คือ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคณุภาพ ในประเทศมาเลเซียได้น า การ
วดัผลดลุยภาพ มาใช้เพ่ือวดัประสิทธิภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา นกัวิจยัได้สมัภาษณ์มหาวิทยาลยัท่ี
ก าลงัใช้ การวดัผลดลุยภาพในมหาวิทยาลยั พบว่ามีมหาวิทยาลยัจ านวน 22 แห่งจาก 29 แห่งซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 75.86 ท่ีใช้การวดัผลดลุยภาพแล้ว แม้วา่การใช้ การวดัผลดลุยภาพ จะน ามาประยกุต์ใช้ในขัน้ตอน
สดุท้าย แตก็่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคการวดัผลการปฏิบตัิงานรวมทัง้เข้าใจผลกระทบ
ของการวดัผลดลุยภาพในการวดัประสิทธิภาพในภาคการศกึษาได้อีกด้วย 
ธุรกิจการผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร  
 อมรศิริ ดสิสร (2556) ท าการศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการประยกุต์ใช้ การวดัผลดลุย
ภาพ (Balanced Scorecard) ขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความส าเร็จ
ขององค์กรท่ีน า การวดัผลดลุยภาพ มาใช้ในการวดัผลการปฏิบตัิงาน และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ความส าเร็จในการประยกุต์ใช้ การวดัผลดลุยภาพ ขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมลูใน
องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจการผลิต ซึ่งจดทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมไทย ไม่เกินปี พ.ศ. 2556 จ านวนทัง้สิน้ 
400 ตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จจากการน าแนวคิด การวดัผลดลุยภาพ มาใช้
ในองค์กรคือ ปัจจยัการด าเนินงาน ปัจจยัโครงสร้างขององค์กร และปัจจยัความขดัแย้ง 
การวัดประสิทธิผลการท างานของพนักงานระดับปฏิบัตกิาร  

อารยา แป๊ะป๋อง (2558) ท าการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล การวัดผลดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard) และการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการใน
องค์กรบริเวณสีลม ซึ่งงานวิจยันีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเพ่ือศึกษาการวัดผลดุลยภาพ  ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับพนักงานระดบัปฏิบตัิการในเขตย่านองค์กรบริเวณสีลม จ านวน 400 ชุด ผลการวิจัย
พบวา่พนกังานระดบัปฏิบตัิการในเขตยา่นองค์กรบริเวณสีลมท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วฒุิการศกึษา 
ประสบการณ์การท างาน และอตัราเงินเดือน ตา่งกนั มีประสิทธิผลในการท างานแตกตา่งกนั และพบวา่การ
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วดัผลดลุยภาพ และการท างานเป็นทีมมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการใน
เขตยา่นองค์กรบริเวณสีลม 
โรงแรม พลาวา ลากูน่า  

Pujas (2010) ท าการศึกษาเร่ือง Barriers to the Successful Implementation of the Balanced 
Scorecard the Case of Plava Laguna J.S.C. โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพิ่มความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งคกุคาม
ท่ีเป็นเหตใุห้โครงการริเร่ิม Balanced Scorecard นัน้ล้มเหลว โดยใช้ โรงแรม พลาวา ลากูน่า ในประเทศ
ออสเตรีย เป็นกรณีศกึษา Pujas พบสิ่งคกุคามตอ่ความส าเร็จดงันี ้1) ขาดความเข้าใจเก่ียวกบั Balanced 
Scorecard  2) ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร  3) ขาดการอบรมฝึกฝน  4) กลยุทธ์มีความคลุมครือ  5) 
องค์กรขาดเทคโนโลยี  6) ไม่มีทีมงานเฉพาะ  7) ขาดการมีส่วนร่วมจากทัง้องค์กร  8) ตวัชีว้ดัไม่ชดัเจน  
และ 9) ขาดการวางแผนและการส่ือสารท่ีดี 
ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ      

Sun  (2013) ท าการศึกษ าเร่ือ ง  The Impact of the Balanced Scorecard on Managerial 
Decision Making โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือพิจารณาว่า Balanced Scorecard สามารถใช้
เป็นแนวทางการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรได้หรือไม่  มีการก าหนดการใช้ Balanced 
Scorecard ให้ภาพรวมการท างานด าเนินไปอยา่งเป็นธรรม กระบวนการมีทัง้เชิงโครงสร้างและเชิงปริมาณ  
การศึกษาจะเน้นการบริหารจัดการ และการด าเนินกิจกรรมต่าง  ขององค์กร ผลการวิจัยสนับสนุนว่า 
Balanced Scorecard สามารถใช้เป็นแนวทางการตดัสินใจในการบริหารงานขององค์กรได้ 
การวัดประสิทธิภาพสาขาของธนาคาร           

Davis and Albright (2004) ท าการศึกษาเร่ือง An Investigation of the Effect of Balanced 
Scorecard Implementation on Financial Performance มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
สาขาธนาคารท่ีด าเนินการใช้ Balanced Scorecard เปรียบเทียบกับสาขาท่ีไม่ได้ใช้ พบว่าสาขาท่ีใช้ 
Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงาน มีความคล่องตวัในการท างาน และมีข้อ
โต้แย้งระหว่างพนกังานน้อย ทัง้ยงัมีผลการด าเนินงานทางการเงินท่ีเหนือกว่าสาขาท่ีไม่ได้ใช้ Balanced 
Scorecard อยา่งเดน่ชดั 
บริษัท พีซี ส่งออกข้าว 

ปิยพันธ์ เชือ้ปัญญาวิทย์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การน า  Balanced Scorecard มาใช้กับบริษัท
ส่งออกข้าว วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเ้พ่ือให้  บริษัท พีซี จ ากัด ซึ่งเป็นองค์กรขนาดกลาง ประกอบ
กิจการสง่ออกข้าว และสินค้าทางการเกษตร สามารถวดัและประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดทิศทางของ
ธุรกิจและกลยทุธ์ท่ีชดัเจนเพ่ือน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร น ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขนั
อย่างยัง่ยืน ผลการศกึษาสรุปว่าบคุลากรส่วนใหญ่ภายในบริษัทยงัไม่ทราบถึงวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
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ในการด าเนินงานของบริษัทเน่ืองจากบริษัทไม่ได้มีการถ่ายทอดข้อมูลในส่วนนีไ้ปยงัพนักงานทุกระดับ
อย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทยังขาดการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของ
พนักงานอย่างเหมาะสม ท าให้ไม่เป็นไปตามทิศทางท่ีบริษัทต้องการ เม่ือแนะน า  Balanced Scorecard 
ให้ผู้บริหารได้รู้จกัแล้ว ผู้บริหารเห็นด้วยกับการน าแนวคิดดงักล่าวมาใช้กับบริษัท ซึ่งผู้ ศึกษาแนะน าให้
บริษัทพัฒนาตัวชีว้ัดจากระดับแผนกต่อไปสู่ระดับบุคคลด้วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานทั่วทัง้บริษัทไปใน
ทิศทางเดียวกัน และจะต้องน ามาใช้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มองว่าเป็นเพียงโครงการท่ีท าแล้วเสร็จสิน้ 
ทบทวนตวัชีว้ดัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนีค้วรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลให้ผู้บริหารใช้ตดัสินใจปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได้
ทนัทว่งที 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

กลัยารัตน์ ธีระชยักลุ (2554) ได้ศกึษาการน า Balanced Scorecard ไปประยกุต์ใช้เพ่ือการวดัผล
ด้านการด าเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และน าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่าง
ยัง่ยืน เน่ืองจากอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความสลบัซบัซ้อนในเร่ืองการวดัผลเพราะธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การน าหลัก Balanced Scorecard มาใช้ในการวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กร จะต้องให้ความส าคญักับมุมมองทุกด้านอย่างสมดลุกัน ซึ่งมุมมองแต่ละด้านจะ
ส่งผลถึงด้านอ่ืน  และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทัง้นีอ้งค์กรจะต้องก าหนดภารกิจหลกัให้ชดัเจน และ
วิเคราะห์มมุมองแตล่ะด้านให้สอดคล้องกบัภารกิจหลกัขององค์กรด้วย 
องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่น 

ณิชนันทน์ จันทร์สืบแถว และคณะ (2553) ท าการเปรียบเทียบการน าเทคนิค  Balanced 
Scorecard ไปสู่การปฏิบตัิในองค์กรภาครัฐ โดยใช้ตวัแปรจากตวัแบบในการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ 3 
ตวัแบบ คือ ตวัแบบท่ียดึหลกัเหตผุล ตวัแบบทางด้านการพฒันาองค์การ และตวัแบบทางด้านกระบวนการ
ของระบบราชการ มาใช้ในการศกึษา เพ่ือท าให้เห็นถึงกระบวนการ ปัญหา และอปุสรรค พร้อมทัง้ปัจจยัใน
การน าเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบตัิในองค์กร ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยท าการเก็บ
ข้อมูลด้วยการศกึษาวิจยัจากเอกสาร การสอบถาม และการสมัภาษณ์เชิงลึก การเก็บข้อมลูในครัง้นีผู้้วิจยั
เลือกศึกษาจากองค์กรภาครัฐในระดับท้องถ่ิน 2 องค์กรในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีน าเทคนิค  Balanced 
Scorecard ไปปฏิบตัิ ผลการศึกษาพบว่า การน าเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบตัิในองค์กร
ทัง้ 2 แห่งนัน้ มีการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นขององค์กรก่อนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งทัง้ 2 องค์กรได้เปิด
โอกาสให้บคุคลจากภายนอก และบคุลากรภายในได้มีสว่นร่วมในการจดัท าแผน การน าเทคนิค Balanced 
Scorecard มาใช้ ท าให้ผู้ มีส่วนได้เสียเห็นถึงทิศทางการขบัเคล่ือนขององค์กร และเกณฑ์การประเมินผลท่ี
ชดัเจนขึน้   
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
สดใส ดลุยา (2553) ท าการศกึษาเร่ือง การศกึษารูปแบบกลยทุธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยมุมมองของ  Balanced 
Scorecard โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ ร่วมกับการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ประเมินผลปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับองค์กร ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ กลยุทธ์และกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในธุรกิจให้มีความยัง่ยืน ประกอบกับกลยุทธ์ Balanced Scorecard ด้านกระบวนการภายใน เป็น
แนวทางส าหรับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ โดยมีความสอดคล้องกับผลการจัดล าดับ
องค์ประกอบ ซึ่งพบว่าองค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้ความส าคญักบัการด าเนินกลยทุธ์
และกิจกรรมเพ่ือสร้างความยั่งยืนทางการเงินและเศรษฐกิจ และเม่ือท าการทดสอบค่าความสัมพันธ์
ระหว่างระดบัมุมมองของ Balanced Scorecard กับระดบัองค์ประกอบรูปแบบความรับผิดชอบต่อสงัคม 
พบวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางถึงมาก 
 
สรุป 

การวัดผลดุลยภาพ นับเป็นเคร่ืองมือวัดผลเพ่ือวัดผลการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือให้บรรล ุ      
กลยุทธ์โดยมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ตวัชีว้ัดทาง
การเงินเพียงด้านเดียว เทคนิคการวดัผลดลุยภาพนัน้เป็นการวดัและการประเมินผลท่ีมีความสมดลุและมี
ความครอบคลุมทุกมุมมอง ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ ด้านการเงิน 
ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพฒันา ในปัจจบุนัหลายธุรกิจได้น าเทคนิคการ
วัดผลดุลยภาพ มาปรับใช้ ท าให้สามารถสร้างความได้เปรียบในโลกของการแข่งขัน ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีองค์กรตัง้ไว้ 
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