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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบผลกระทบของตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพทั้ง 
4 ดา้นท่ีส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET50 โดยวิเคราะห์จากงบการเงินยอ้นหลงั 5 ปีคือ ปี 2556 ถึงปี 2560 ไดข้อ้มูลทั้งส้ิน 150 รายปีบริษทั 
(Firm years) สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลจากการการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่ามีตวัแปร 2 ตวั คือ ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานหลงัภาษี และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่ามีตวัแปร 5 ตวั คือ ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานหลงัภาษี อตัราส่วนสภาพคล่อง การเปล่ียนแปลงในยอดขาย อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี  

และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 

 
ค าส าคัญ: การด าเนินงานเชิงดุลยภาพ  มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to study The Effects of The Balanced Scorecard on the Market 
Capitalization of Listed Companies in Thailand : SET50, all 4 aspects by analyzing the financial statements for 
the past 5 years were 2013 to 2018 getting data to analyze total of 150 firm year. Statistics used in data analysis 
were Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. 

The results of the Correlation Coefficient analysis showed that the Balanced Scorecard of the 2 
variables, customers, perspective namely, Net Operating Profit after Tax (NOPAT) and Employee Benefits were 
related to Market Capitalization. The results of the Multiple Regression analysis showed 5 variables, Net 
Operating Profit after Tax (NOPAT). Liquidity Ratio, Sales Change, Receivable Turnover and Employee 
Benefits affects the value of securities according to the Market Capitalization. With statistical significance level 
0.01 which accepts the hypothesis. 
Keyword: Balanced Scorecard, Market Capitalization 
 
บทน า 

การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็นเทคนิคการประเมินผลหรือการวัด
ความส าเร็จขององคก์รท่ีมีการน าไปใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององคก์รท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
(Nicholas, 2006) เช่นเดียวกบัประเทศไทย วิธีการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
คือการวดัผลเชิงดุลยภาพ เช่นกนั ทั้งยงัเป็นการวดัผลท่ีท าใหผู้บ้ริหารขององคก์รสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของการ
บริหารงานสามารถมองเห็นภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจนในหลายมิติ เน่ืองจากมีการประเมินผลในหลาย
มุมมอง ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์ร เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ดา้นมากกวา่
การประเมินผลองคก์รโดยใชมุ้มมองดา้นการเงิน เพียงดา้นเดียว (ศินิศา เวชพานิช, 2553) 

การวดัผลเชิงดุลยภาพเป็นกลยุทธ์ท่ีถูกสร้างข้ึน ในปี ค.ศ. 1992 โดย Robert Kaplan และ David 
Norton โดยกลยุทธ์น้ีถูกสร้างข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริหารขององค์กรได้รับรู้ถึงจุดอ่อนและความไม่ชัดเจนของการ
บริหารงานขององคก์รท่ีผา่นมา โดยการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รมีมุมมองท่ีส าคญัในระบบการวดัผล
ทั้งส้ิน 4 มุมมอง ประกอบไปดว้ย มุมมองทางดา้นการเงิน มุมมองทางดา้นลูกคา้ มุมมองทางดา้นกระบวนการ
ภายใน และมุมมองทางดา้นการเรียนรู้และเติบโต โดยแต่ละมุมมองนั้นจะตอ้งค านึงถึงแผนกลยุทธ์ในแต่ละ
ระดบัขั้นขององคก์รเป็นหลกั เพื่อให้สามารถก าหนดเกณฑ์ในการช้ีวดัถึงความส าเร็จในการด าเนินงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและถูกตอ้ง ทั้งน้ี ในทุกๆ มุมมองจะตอ้งมีรายละเอียดของแต่ละส่วนงานท่ีมีความสอดคล้องและ
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เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์รดว้ย เน่ืองจากมุมมองเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหาร และยงัมีความส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนอีกดว้ย (Samir and Subrata, 2006) 

ทั้งน้ีในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลาดทุนนบัว่ามีบทบาทและความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยตลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงินจากผูมี้เงินออม และเป็นแหล่งอ านวยความสะดวกในการ
เช่ือมโยงระหว่างผูมี้เงินออมกบัผูต้อ้งการใช้เงิน โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินหรือ
หลกัทรัพยใ์นตลาดทุน เพื่อขายให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยทัว่ไปในตลาดแรก (Primary Market) เพื่อ
เงินท่ีไดไ้ปใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ ขององคก์ร (ดนยักานต ์อินทพงษ,์ 2553) ซ่ึงในปัจจุบนัการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก เน่ืองจากนักลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการน าเงินไปออมในรูปของเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ีการลงทุนผ่านตลาด
หลกัทรัพย ์อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับกาวางแผนออมเงินระยะยาวของนักลงทุนได้ การท่ีนัก
ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลก าไร และมีการเจริญเติบโตไดน้ั้น จะท าให้ผูถื้อหลกัทรัพยมี์ฐานะ
เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของกิจการไปในขณะเดียวกนั ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดข้ึนในการท า
ธุรกิจนั้นทุกๆปี (ฐกฤต กาญจนสาราญวงศ,์ 2558) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อทดสอบผลกระทบของตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
มุมมองทางด้านการเงิน ได้แก่ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) และอตัราส่วนสภาพคล่อง 
(Liquidity Ratio) มุมมองทางดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงในยอดขาย (Sales Change) และอตัราหมุนเวียน
ของลูกหน้ี (Receivable Turnover) มุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน ไดแ้ก่ อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
(Inventory Turnover) มุมมองทางด้านการเรียนรู้  และเติบโต ได้แก่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
(Employee Benefits) ท่ีส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
         ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
       H1-H6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

H1 : ตวัช้ีวดัการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางการเงินดา้นก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี    
(NOPAT) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

H2 : ตวัช้ีวดัการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางการเงินด้านอตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity 
Ratio) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

H3 : ตวัช้ีวดัในการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางลูกคา้ดา้นการเปล่ียนแปลงในยอดขาย (Sales 
Change) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

H4 : ตัวช้ีว ัดในการว ัดผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางลูกค้าด้านอัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี    
(Receivable Turnover) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

ตัวช้ีวดัการวดัผลเชิงดุลยภาพ 

F - มุมมองทางด้านการเงนิ  
- ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) 
- อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

C - มุมมองทางด้านลูกค้า 
- การเปล่ียนแปลงในยอดขาย (Sales Change) 
- อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivable turnover) 

I - มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน  
- อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory 
turnover) 

L - มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (Employee 
Benefits) 

มูลค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาด 
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H5 : ตวัช้ีวดัในการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางกระบวนการภายในดา้นอตัราหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) 

H6 : ตัวช้ีวดัในการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางการเรียนรู้และเติบโตด้านภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังาน (Employee Benefits) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market 
Capitalization) 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การด าเนินงานเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดท่ีเกิดจาก Robert Kaplan อาจารย์
จากมหาวิทยาลยั Havard และ David Norton ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางด้านการจดัการ โดยทั้งคู่ได้ตีพิมพ์แนวคิด 
Balanced Scorecard ในวารสาร Havard Business Review ในปี 1992 Kaplan และ Norton ไดเ้สนอแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รโดยให้ความส าคญัทั้งตวัช้ีวดัดา้นการเงิน (Financial Measures) และ
ตวัช้ีวดัท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน (Non-Financial Measures) รวมถึงตวัวดัท่ีเป็นเหตุ (Performance Drivers) และตวัวดั
ท่ีเป็นผล (Performance Outcomes) โดยมุ่งเนน้ทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว และไดใ้หค้  านิยามของ Balanced 
Scorecard (BSC) ว่าเป็นเคร่ืองมือในดา้นการบริหารท่ีช่วยให้องค์กรสามารถบริหารกลยุทธ์โดยผ่านทางการ
วดัผลการปฏิบติังาน (Samir and Subrata, 2006) โดยการวดัผลการปฏิบติังานแบบเดิมเป็นการบริหารเชิงควบคุม 
(Management by Controls) เช่ือวา่ การควบคุมจะท าใหก้ารด าเนินงานเขม้แขง็จนอาจละเลยความสามารถในการ
แข่งขนั การบริหารในลกัษณะน้ีจึงมกัหวงัผลในระยะสั้น (Short term performance) ซ่ึงใชต้วัเลขทางการเงินเป็น
ตวัวดัผล (Finance measure) เช่น ดูอตัราการเติบโต ความสามารถในการท าก าไร และความเส่ียงท่ีผูถื้อหุ้นจะ
ถอนหุน้ ส่งผลใหล้ะเลยส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการด าเนินงานระยะยาว (Long term performance) ทั้งในดา้นคุณค่าของ
ลูกคา้ ผูผ้ลิต ผูข้าย พนกังาน เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Niven, 2003) 

 การพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืนั้น ในระหวา่งการพฒันาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีการวดัผลการด าเนินงานขององค์กรเพื่อท าให้ทราบสถานภาพขององค์กรไดต้ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อ
ระบบการบริหารทัว่ทั้งองค์กรได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ อนัจะน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (Olve, Roy and Wetter, 1999) 

ส าหรับประเทศไทย ได้น าแนวทางการปฏิรูประบบราชการไทย ซ่ึงอาศัยแนวคิดการจัดการ
ภาคเอกชนสมยัใหม่มาเป็นแนวทางในการบริหารราชการโดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ในการพฒันาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ.2546-2550) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 เร่ืองการปรับเปล่ียนกระบวนและวิธีการท างาน 
มาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งหน่ึงคือใหมี้การปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน โดยตอ้งมีการเจรจาตก
ลงว่าดว้ยผลงานประจ าปี  มีการติดตามประเมินผลงานทุกส้ินปี เพื่อให้สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์และแผน
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ด าเนินงานรายปี นอกจากน้ีไดจ้ดัให้มีองค์การเพื่อพฒันาระบบราชการข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 71/9 โดยก าหนดใหมี้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ท าหน้าท่ีติดตามประเมินผล การปฏิบติังานตามระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ซ่ึงคือการน าแนวคิด 
Balanced Scorecard มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการนัน่เอง (เสาวพงษ ์ยมาพฒัน์, 2550) ในส่วนของ
องค์การมหาชนท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ได้มีการน าแนวคิด Balanced 
Scorecard มาใชใ้นองคก์าร ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ.2547 ท่ีเห็นชอบในหลกัการก าหนด
ระบบการประเมินผลองค์การมหาชน เพื่อพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าขององค์การมหาชน 
โดยให้องค์การมหาชนทุกแห่งจดัท าแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค ารับรองการ
ปฏิบติังาน โดยให้ส านกังาน ก.พ.ร. เป็นผูป้ระเมินผลงานขององค์การมหาชนตามค ารับรองการปฏิบติังานและ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553) ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ด าเนินการประเมินผลองคก์ารมหาชนเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นปีแรก กระบวนการประเมินผลเร่ิมดว้ย
การก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิทินการจัดท า ค  ารับรองการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชนโดยคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หลงัจากนั้นเป็นการเจรจา
ความเหมาะสมของตวัช้ีวดั น ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบติังานตามค ารับรองฯ 
ระหวา่งคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลง และประเมินผล และผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารองคก์ารมหาชน รวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชนตามค ารับรองการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชนดงักล่าว เพื่อน า
ผลการประเมินไปใชป้ระกอบการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ค่าต่อไป (ภาคภูมิ นนัทปรีชา, 
2555) 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

งานวจิยัคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET50 ตามรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  านวณดชันี SET50 จ  านวน 50 บริษทั โดยเป็นบริษทักลุ่ม SET50 ตาม
รายช่ือหลกัทรัพย ์ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 เป็นบริษทัท่ีมีขอ้มูลงบการเงิน
และแบบรายงานประจ าปีท่ีมีขอ้มูลของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษายอ้นหลงั 5 ปี ครบถว้นจ านวน 30 บริษทั โดยเก็บ
ขอ้มูลในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2560 จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 150 รายปีบริษทั (Firm Years) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistics Analysis) ได้แก่การใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิตสถิติท่ีใช ้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัประกอบดว้ย การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
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ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบผลกระทบของตวัแปรท่ีส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาด 

ตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรเก่ียวกบัการวดัผลเชิงดุลยภาพทั้ง 4 มุมมอง ประกอบดว้ย มุมมองทางดา้น
การเงิน (Financial perspective) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) มุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal business process perspective) และมุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and 
Growth perspective) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย มุมมองดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) และอตัราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

มุมมองทางดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงในยอดขาย (Sales Change) และอตัราหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี (Receivable Turnover) มุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) และมุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (Employee Benefits) 

ตวัแปรตาม คือ มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่ม SET50 
 
สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่1 ประเภทอุตสาหกรรม 

ลกัษณะ  จ านวน ร้อยละ 

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  4 13.35 

สินคา้อุตสาหกรรม  2 6.70 

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  2 6.70 

ทรัพยากร  8 26.60 

บริการ  9 30.00 

เทคโนโลย ี  5 16.65 

รวม 30 100 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าลกัษณะทัว่ไปของบริษทัส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทบริการคิด
เป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมประเภททรัพยากรคิดเป็นร้อยละ 26.60 และกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 16.65 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 ผลการวดัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 

 NOPAT 
Liquidity 

Ratio 
Sales 

Change 
Receivable 
Turnover 

Inventory 
Turnover 

Employee 
Benefits 

Market 
Capitalization 

 

NOPAT        
Liquidity Ratio .034       
Sales Change .198** -.032      
Receivable 
Turnover 

-.016 -.134 .111     

Inventory 
Turnover 

-.054 -.023 -.002 -.041    

Employee Benefits .162** .213*** -.044 -.066 -.039   
Market 
Capitalization 

.798*** -.116 -.003 .126 -.059 .320***  

 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลภาพใน

มุมมองทางด้านการเงินท่ีวดัด้วย ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่
ท่ี .798 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าตวัช้ีวดัการวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลภาพใน
มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตท่ีวดัดว้ย ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (Employee Benefits) มี
ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูท่ี่ .320 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
มูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี 9.045 

 (.484) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง -33147.214 

 (7949.672) 

การเปล่ียนแปลงในยอดขาย -.448 

 (.110) 

อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 418.242 

 (117.824) 

อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ -10.645 

 (99.419) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.598 

 (.486) 

R2 .754 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ *p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยและแสดงความคลาดเคล่ือนมาตรฐานไวใ้นวงเล็บ 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ก าไรสุทธิ

จากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) การเปล่ียนแปลงในยอดขาย 
(Sales Change) อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivable Turnover) และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
(Employee Benefits) ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจยัสามารถสรุปไดว้่าในดา้นการบริหารกิจการและการลงทุน ผูบ้ริหารและผูล้งทุนส่วน
ใหญ่ตอ้งการทราบถึงประสิทธิภาพจากการบริหารของบริษทั จึงใช้การวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพใน
ลกัษณะของการก่อใหเ้กิดผลตอบแทนจากเงินท่ีไดล้งทุนไป ซ่ึงก็คือ มูลค่าหลกัทรัพย ์ดงันั้นในการพิจารณาผล
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การด าเนินงานเชิงดุลยภาพสามารถสรุปไดว้า่การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(Correlation Coefficient) 
พบว่ามีตัวแปร 2 ตัว คือ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังภาษี (NOPAT) และภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน (Employee Benefits) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(Market Capitalization) และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปไดว้่าตวัช้ีวดัการวดัผลเชิง
ดุลยภาพท่ีส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ซ่ึงวดัด้วยก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานหลังภาษี (NOPAT) ยอมรับสมมติฐานท่ี H1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ยอมรับ
สมมติฐานท่ี H2 การเปล่ียนแปลงในยอดขาย (Sales Change) ยอมรับสมมติฐานท่ี H3 อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
(Receivable Turnover) ยอมรับสมมติฐานท่ี H4 และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) 
ยอมรับสมมติฐานท่ี H6 ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่การวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และผลกระทบของขอ้มูลต่างๆในงบการเงินบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการได ้และยงัท าให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงศกัยภาพการบริหารงานท่ีผ่านมา
เพื่อท่ีจะไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผูท่ี้มีส่วนได้เสียต่อกิจการและยงัสามารถช่วยเพิ่มการตดัสินใจต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนในอนาคตอีกด้วย 
ดงัท่ี Ronal (2002) ไดถึ้ง การวดัผลเชิงดุลยภาพสามารถวดัไดห้ลายมุมมองและหลายวธีิ โดยในแต่ละมุมมองจะ
มีการสะทอ้งถึงความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รได ้ซ่ึงการวดัผลเชิงดุลยภาพน้ีควรจะประกอบไปดว้ย
มุมมอง 4 ดา้นของการวดัผล คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) มุมมองทางดา้นการเงิน (Financial perspective) เป็นจุดร่วมหรือผลส าเร็จในภาพรวมของ
การวดัผลในมุมมองอ่ืนๆ จึงยงัคงวิเคราะห์ในเชิงควบคุมโดยใช้ตวัเลขทางการเงิน ในการวดัผลเชิงดุลยภาพ
ตวัช้ีวดัท่ีนิยมใชม้กัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของก าไร (Increase Margin) การเพิ่มข้ึนของรายได ้(Increase 
Revenue) การลดลงของตน้ทุน (Reduce Cost) และตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากงบการเงินหรืออตัราส่วนต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนจากการลงทุน  

 2) มุมมองทางดา้นลูกคา้ (Customer perspective) เป็นการตอบค าถามวา่หากตอ้งการให้องคก์ร
บรรลุวิสัยทศัน์ องคก์รควรตอบสนองลูกคา้อยา่งไร จึงค านึงถึงคุณค่าและความแตกต่างหลากหลายของลูกคา้ 
โดยพิจารณาความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงจะน ามาซ่ึงผลตอบแทนทางการเงินในทา้ยท่ีสุด  ใน
การวดัผลเชิง 

ดุลยภาพตวัช้ีวดัท่ีนิยมใช้มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่วนแบ่งตลาด (Market Share) การรักษาลูกคา้เก่า 
(Customer Retention) การเพิ่ม ลูกค้าใหม่  (Customer Acquisition) ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer 
Satisfaction) ก าไรต่อลูกค้า (Customer Profitability) อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ ยอดขายและความสามารถในการท าก าไร 

393



11 
 

3) มุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน (Internal business process perspective) สามารถวดัในรูปของ
ความเร็ว ความคล่องตวั ศกัยภาพ(potential) การปรับตวั ทกัษะความสามารถ ความเป็นโปร่งใส บรรยากาศการ
ท างาน เป็นต้น โดยพิจารณาว่าหากต้องการให้องค์กรเป็นท่ีพึงพอใจของผูถื้อหุ้นและลูกค้า องค์กรควรมี
กระบวนการท่ีเป็นเลิศอะไรบา้ง ในการวดัผลเชิงดุลยภาพตวัช้ีวดัท่ีนิยมใช้มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัดา้นผลิตภาพ
(Productivity) ทักษะของพนักงาน (Employee Skill) คุณภาพ (Quality) วงจรเวลา (Cycle Time) ผลการ
ปฏิบติังาน(Operations) ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต อตัราการ
หมุนเวยีนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  

4) มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth perspective) เป็นรากฐานท่ี
ส าคญัในการให้การสนบัสนุนต่อการเปล่ียนแปลงองคก์ร สร้างนวตักรรม เพิ่มอตัราการเติบโต และสร้างมูลค่า
งานในระยะยาว พร้อมกบัเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยพิจารณาวา่หากตอ้งการรักษาความสามารถใน
การเปล่ียนแปลงและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืององค์กรตอ้งด าเนินการอย่างไร ในการวดัผลเชิงดุลยภาพตวัช้ีวดัท่ี
นิยมใช้มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพึงพอใจและทศันคติของพนักงาน (Satisfaction and Attitude of employee) 
การเพิ่มทักษะ (Skill) ของพนักงาน อัตราการเข้าออกของพนักงาน (Turnover) ต้นทุนท่ีประหยดัได้จาก
ด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังาน ผลประโยชน์พนกังาน อตัราการลาออกของพนกังาน และค่าลิข
สิทธ์, Software และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bhagwat และ Sharma (2007) ท่ีได้ท าการศึกษาการวดั
ประสิทธิภาพของการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยการใช ้Balanced Scorecard กบัองคก์รในอินเดียพบวา่ Balanced 
Scorecard ไม่เพียงแค่ช่วยให้องคก์รต่างๆในประเทศอินเดียสามารถติดตามการด าเนินงานไดร้วดเร็วและกวา้ง
ข้ึน แต่ยงัสามารถช่วยปรับปรุงการท างานภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย ท าให้นกัลงทุนหันมาสนใจ
ลงทุนในองคก์รนั้นๆมากข้ึน  

เน่ืองจากท าให้องคก์รมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ จนน าไปสู่การลดตน้ทุนในการด าเนินงาน
และการผลิต ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รมีรายได ้และก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน และยงัมีแนวคิดของ Ottoboni (2002) ท่ีกล่าววา่ 
“Balanced Scorecard ช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการพฒันากลยุทธ์การแข่งขนั ระยะยาวขององค์กร และ
ความสนใจของนกัลงทุนในรายงานทางการเงิน ซ่ึงในบริบทของกลยุทธ์ การแข่งขนันั้น หมายถึง การสร้าง
มูลค่าในอนาคตผา่นการลงทุนในลูกคา้ ผูผ้ลิตจดัจ าหน่าย พนกังาน กระบวนการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม” 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวจิยัพบวา่ตวัช้ีวดัการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางดา้นการเงิน การวดัผลเชิงดุลยภาพ
ในมุมมองทางดา้นลูกคา้ และการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางดา้นทางการเรียนรู้และเติบโตส่งผลต่อมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด มีเพียงการวดัผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน เท่านั้นท่ีไม่ส่งผล
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ต่อมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ไดแ้ก่ อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ โดยอตัราหมุนเวียนของสินคา้
คงเหลืออาจไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของกิจการเลยไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆต่อ
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

ถึงอยา่งนั้นผูบ้ริหารก็ควรมีการจดัการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการบริหารในดา้น
การเงิน ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นลูกคา้ หรือทางดา้นทางการเรียนรู้และเติบโต ให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูล้งทุน ช่วยในการตดัสินใจลงทุนต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 

งานวจิยัน้ีพบวา่ตวัช้ีวดัการวดัผลเชิงดุลยภาพมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด การศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีส่งผลมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด เช่น 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการท าก าไร อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังาน หรือใชก้ารวดัผลท่ีไม่เป็นตวัเงิน เป็นตน้  
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