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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
บทนา
การวัด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็ นเทคนิ ค การประเมิ น ผลหรื อการวัด
ความสาเร็ จขององค์กรที่มีการนาไปใช้เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพขององค์กรที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
(Nicholas, 2006) เช่นเดียวกับประเทศไทย วิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพขององค์กรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือการวัดผลเชิงดุลยภาพ เช่นกัน ทั้งยังเป็ นการวัดผลที่ทาให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรสามารถรับรู ้ถึงจุดอ่อนของการ
บริ หารงานสามารถมองเห็ นภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจนในหลายมิ ติ เนื่ องจากมี การประเมิ นผลในหลาย
มุมมอง ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ด้านมากกว่า
การประเมินผลองค์กรโดยใช้มุมมองด้านการเงิน เพียงด้านเดียว (ศินิศา เวชพานิช, 2553)
การวัดผลเชิ งดุ ลยภาพเป็ นกลยุทธ์ ที่ถูกสร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1992 โดย Robert Kaplan และ David
Norton โดยกลยุทธ์ น้ ี ถูกสร้ างขึ้ น เพื่อให้ผูบ้ ริ หารขององค์ก รได้รับรู ้ ถึง จุ ดอ่ อนและความไม่ชัดเจนของการ
บริ หารงานขององค์กรที่ผา่ นมา โดยการประเมินประสิ ทธิ ภาพขององค์กรมีมุมมองที่สาคัญในระบบการวัดผล
ทั้งสิ้ น 4 มุมมอง ประกอบไปด้วย มุมมองทางด้านการเงิน มุ มมองทางด้านลูกค้า มุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน และมุมมองทางด้านการเรี ยนรู ้ และเติบโต โดยแต่ละมุมมองนั้นจะต้องคานึ งถึ งแผนกลยุทธ์ในแต่ละ
ระดับขั้นขององค์กรเป็ นหลัก เพื่อให้สามารถกาหนดเกณฑ์ในการชี้วดั ถึงความสาเร็ จในการดาเนิ นงานได้อย่าง
เหมาะสมและถู กต้อง ทั้งนี้ ในทุ กๆ มุ มมองจะต้องมี รายละเอี ยดของแต่ละส่ วนงานที่ มีความสอดคล้องและ
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เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กรด้วย เนื่ องจากมุมมองเหล่านี้ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หาร และยังมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนอีกด้วย (Samir and Subrata, 2006)
ทั้งนี้ ในระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม ตลาดทุนนับว่ามีบทบาทและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ โดยตลาดทุนเป็ นแหล่งระดมเงินจากผูม้ ีเงินออม และเป็ นแหล่งอานวยความสะดวกในการ
เชื่ อมโยงระหว่างผูม้ ีเงินออมกับผูต้ อ้ งการใช้เงิ น โดยผูท้ ี่ตอ้ งการระดมเงิ นทุนจะออกตราสารทางการเงินหรื อ
หลักทรัพย์ในตลาดทุน เพื่อขายให้บุคคลภายนอกหรื อประชาชนโดยทัว่ ไปในตลาดแรก (Primary Market) เพื่อ
เงินที่ได้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร (ดนัยกานต์ อินทพงษ์, 2553) ซึ่ งในปั จจุบนั การลงทุน ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ไ ด้รั บ ความสนใจอย่า งมากจากนัก ลงทุ น ทั่ว โลก เนื่ อ งจากนัก ลงทุ น มี โ อกาสที่ จ ะได้รั บ อัต รา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการนาเงิ นไปออมในรู ปของเงิ นฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี้ การลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มีความสาคัญสาหรั บกาวางแผนออมเงินระยะยาวของนักลงทุนได้ การที่นัก
ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุ รกิจที่สร้างผลกาไร และมีการเจริ ญเติบโตได้น้ นั จะทาให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์มีฐานะ
เป็ นผูล้ งทุนและเป็ นเจ้าของกิ จการไปในขณะเดี ยวกัน ซึ่ งมีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลจากกาไรที่ เกิ ดขึ้ นในการทา
ธุ รกิจนั้นทุกๆปี (ฐกฤต กาญจนสาราญวงศ์, 2558)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวชี้ วดั การวัดผลการดาเนิ นงานเชิ งดุ ลยภาพทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
มุ มมองทางด้านการเงิ น ได้แก่ กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหลัง ภาษี (NOPAT) และอัตราส่ วนสภาพคล่ อง
(Liquidity Ratio) มุมมองทางด้านลูกค้า ได้แก่การเปลี่ยนแปลงในยอดขาย (Sales Change) และอัตราหมุนเวียน
ของลูกหนี้ (Receivable Turnover) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
(Inventory Turnover) มุ ม มองทางด้า นการเรี ยนรู ้ และเติ บ โต ได้ แ ก่ ภ าระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นั ก งาน
(Employee Benefits) ที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ตัวชี้วดั การวัดผลเชิ งดุลยภาพ
F - มุมมองทางด้ านการเงิน
- กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานหลังภาษี (NOPAT)
- อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

H1-H6

C - มุมมองทางด้ านลูกค้ า

มูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
ราคาตลาด

- การเปลี่ยนแปลงในยอดขาย (Sales Change)
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable turnover)

I - มุมมองทางด้ านกระบวนการภายใน
- อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory
turnover)

L - มุมมองทางด้ านการเรียนรู้ และการเติบโต
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee
Benefits)

สมมติฐานของการวิจัย
H1 : ตัวชี้ วดั การวัดผลเชิ งดุลยภาพในมุมมองทางการเงินด้านกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหลังภาษี
(NOPAT) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
H2 : ตัวชี้ วดั การวัดผลเชิ ง ดุ ล ยภาพในมุ ม มองทางการเงิ นด้า นอัตราส่ ว นสภาพคล่ อง (Liquidity
Ratio) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
H3 : ตัวชี้ วดั ในการวัดผลเชิ งดุลยภาพในมุมมองทางลูกค้าด้านการเปลี่ยนแปลงในยอดขาย (Sales
Change) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
H4 : ตัว ชี้ วัด ในการวัด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพในมุ ม มองทางลู ก ค้า ด้ า นอัต ราหมุ น เวี ย นของลู ก หนี้
(Receivable Turnover) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
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H5 : ตัวชี้ วดั ในการวัดผลเชิ งดุ ลยภาพในมุมมองทางกระบวนการภายในด้านอัตราหมุ นเวียนของ
สิ น ค้า คงเหลื อ (Inventory Turnover) ส่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาด (Market
Capitalization)
H6 : ตัว ชี้ วัด ในการวัด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพในมุ ม มองทางการเรี ย นรู ้ แ ละเติ บ โตด้า นภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization)
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การดาเนินงานเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard (BSC) เป็ นแนวคิดที่เกิดจาก Robert Kaplan อาจารย์
จากมหาวิทยาลัย Havard และ David Norton ซึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษาทางด้านการจัดการ โดยทั้งคู่ได้ตีพิมพ์แนวคิ ด
Balanced Scorecard ในวารสาร Havard Business Review ในปี 1992 Kaplan และ Norton ได้เสนอแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรโดยให้ความสาคัญทั้งตัวชี้ วดั ด้านการเงิ น (Financial Measures) และ
ตัวชี้ วดั ที่ไม่ใช่ดา้ นการเงิน (Non-Financial Measures) รวมถึงตัววัดที่เป็ นเหตุ (Performance Drivers) และตัววัด
ที่เป็ นผล (Performance Outcomes) โดยมุ่งเน้นทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว และได้ให้คานิยามของ Balanced
Scorecard (BSC) ว่าเป็ นเครื่ องมื อในด้านการบริ หารที่ ช่วยให้องค์กรสามารถบริ หารกลยุทธ์ โดยผ่านทางการ
วัดผลการปฏิบตั ิงาน (Samir and Subrata, 2006) โดยการวัดผลการปฏิบตั ิงานแบบเดิมเป็ นการบริ หารเชิงควบคุม
(Management by Controls) เชื่อว่า การควบคุมจะทาให้การดาเนินงานเข้มแข็งจนอาจละเลยความสามารถในการ
แข่งขัน การบริ หารในลักษณะนี้จึงมักหวังผลในระยะสั้น (Short term performance) ซึ่งใช้ตวั เลขทางการเงินเป็ น
ตัววัดผล (Finance measure) เช่ น ดู อตั ราการเติบโต ความสามารถในการทากาไร และความเสี่ ยงที่ผูถ้ ื อหุ ้นจะ
ถอนหุ น้ ส่ งผลให้ละเลยสิ่ งที่มีคุณค่าต่อการดาเนิ นงานระยะยาว (Long term performance) ทั้งในด้านคุณค่าของ
ลูกค้า ผูผ้ ลิต ผูข้ าย พนักงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Niven, 2003)
การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนนั้น ในระหว่างการพัฒนาจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
มีการวัดผลการดาเนิ นงานขององค์กรเพื่อทาให้ทราบสถานภาพขององค์กรได้ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมต่อ
ระบบการบริ หารทัว่ ทั้งองค์กรได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ อันจะนาไปสู่ การดาเนิ นงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด (Olve, Roy and Wetter, 1999)
ส าหรั บ ประเทศไทย ได้น าแนวทางการปฏิ รู ป ระบบราชการไทยซึ่ งอาศัย แนวคิ ด การจัด การ
ภาคเอกชนสมัยใหม่มาเป็ นแนวทางในการบริ หารราชการโดยกาหนดเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 1 เรื่ องการปรับเปลี่ยนกระบวนและวิธีการทางาน
มาตรการที่กาหนดไว้อย่างหนึ่ งคือให้มีการปรับปรุ งระบบการประเมินผลการดาเนิ นงาน โดยต้องมีการเจรจาตก
ลงว่าด้วยผลงานประจาปี มีการติดตามประเมิ นผลงานทุกสิ้ นปี เพื่อให้สอดรั บกับแผนยุทธศาสตร์ และแผน
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ดาเนินงานรายปี นอกจากนี้ ได้จดั ให้มีองค์การเพื่อพัฒนาระบบราชการขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 71/9 โดยกาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ทาหน้าที่ติดตามประเมินผล การปฏิ บตั ิงานตามระเบียบราชการบริ หารแผ่นดิ น ซึ่ งคือการนาแนวคิด
Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการนัน่ เอง (เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, 2550) ในส่ วนของ
องค์ก ารมหาชนที่ เป็ นหน่ วยงานของรั ฐที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ วนราชการหรื อรั ฐวิส าหกิ จ ได้มี ก ารนาแนวคิ ด Balanced
Scorecard มาใช้ในองค์การ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2547 ที่เห็นชอบในหลักการกาหนด
ระบบการประเมินผลองค์การมหาชน เพื่อพิสูจน์ถึงความมีประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่าขององค์การมหาชน
โดยให้องค์ก ารมหาชนทุ ก แห่ ง จัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี และลงนามในค ารั บ รองการ
ปฏิบตั ิงาน โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็ นผูป้ ระเมินผลงานขององค์ การมหาชนตามคารับรองการปฏิบตั ิงานและ
รายงานต่ อคณะรั ฐมนตรี (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) ซึ่ งส านัก งาน ก.พ.ร. ได้
ดาเนินการประเมินผลองค์การมหาชนเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ.2548 เป็ นปี แรก กระบวนการประเมินผลเริ่ มด้วย
การก าหนดกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านและปฏิ ทิ น การจัด ท า ค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ง านและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หลังจากนั้นเป็ นการเจรจา
ความเหมาะสมของตัวชี้ วดั น้ าหนัก ค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิ บตั ิงานตามคารับรองฯ
ระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผล และผูแ้ ทนคณะกรรมการบริ หารองค์การมหาชน รวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชนตามคารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชนดังกล่าว เพื่อนา
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาถึงความมีประสิ ทธิ ภาพ และความคุม้ ค่าต่อไป (ภาคภูมิ นันทปรี ชา,
2555)
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม SET50 ตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คานวณดัชนี SET50 จานวน 50 บริ ษทั โดยเป็ นบริ ษทั กลุ่ม SET50 ตาม
รายชื่ อหลักทรัพย์ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็ นบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลงบการเงิน
และแบบรายงานประจาปี ที่มีขอ้ มูลของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ครบถ้วนจานวน 30 บริ ษทั โดยเก็บ
ข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2560 จานวนข้อมูลทั้งหมด 150 รายปี บริ ษทั (Firm Years)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ก ารวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ (Statistics Analysis) ได้แ ก่ ก ารใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตสถิติที่ใช้ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
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ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด และสถิ ติการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ ง
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด
ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรเกี่ยวกับการวัดผลเชิ งดุลยภาพทั้ง 4 มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองทางด้าน
การเงิ น (Financial perspective) มุมมองทางด้านลู กค้า (Customer perspective) มุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal business process perspective) และมุมมองทางด้านการเรี ยนรู ้ และการเติบโต (Learning and
Growth perspective) ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม SET50 ซึ่ งประกอบไป
ด้วย มุมมองด้านการเงิ น ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหลังภาษี (NOPAT) และอัตราส่ วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
มุมมองทางด้านลู กค้า ได้แก่การเปลี่ ยนแปลงในยอดขาย (Sales Change) และอัตราหมุนเวียนของ
ลู กหนี้ (Receivable Turnover) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ ยวกับอัตราหมุ นเวีย นของ
สิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และมุมมองทางด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต ได้แ ก่ ข้อมูลเกี่ยวกับภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits)
ตัวแปรตาม คื อ มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ตามราคาตลาดของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่ม SET50
สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรม
ลักษณะ

จานวน

ร้ อยละ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

4

13.35

สิ นค้าอุตสาหกรรม

2

6.70

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง

2

6.70

ทรัพยากร

8

26.60

บริ การ

9

30.00

เทคโนโลยี

5

16.65

30

100

รวม
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จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะทัว่ ไปของบริ ษทั ส่ วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทบริ การคิด
เป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมประเภททรัพยากรคิดเป็ นร้อยละ 26.60 และกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 16.65 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
Liquidity Sales Receivable Inventory Employee
Market
NOPAT
Ratio Change Turnover Turnover Benefits Capitalization
NOPAT
.034
Liquidity Ratio
Sales Change
.198**
-.032
Receivable
-.016
-.134
.111
Turnover
Inventory
-.054
-.023
-.002
-.041
Turnover
Employee Benefits .162** .213***
-.044
-.066
-.039
Market
.798***
-.116
-.003
.126
-.059 .320***
Capitalization
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่าตัวชี้ วดั การวัดผลการดาเนิ นงานเชิ งดุ ลภาพใน
มุ มมองทางด้านการเงิ นที่ วดั ด้วย กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหลังภาษี (NOPAT) มี ความสัมพันธ์ กบั มู ลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่
ที่ .798 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่าตัวชี้ วดั การวัดผลการดาเนิ นงานเชิ งดุ ลภาพใน
มุมมองทางด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตที่วดั ด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) มี
ความสัมพันธ์ กบั มูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อยูท่ ี่ .320 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรตาม
มูลค่ าหลักทรั9.045
พย์ ตามราคาตลาด

ตัวแปรอิสระ
กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหลังภาษี

(.484)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

-33147.214
(7949.672)

การเปลี่ยนแปลงในยอดขาย

-.448
(.110)

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้

418.242
(117.824)

อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ

-10.645
(99.419)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.598
(.486)
.754

R2
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ *p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิ งพหุ คูณพบว่า ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย กาไรสุ ทธิ
จากการดาเนิ นงานหลังภาษี (NOPAT) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio) การเปลี่ ยนแปลงในยอดขาย
(Sales Change) อัต ราหมุ น เวี ย นของลู ก หนี้ (Receivable Turnover) และภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน
(Employee Benefits) ส่ งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.01
อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่าในด้านการบริ หารกิ จการและการลงทุน ผูบ้ ริ หารและผูล้ งทุนส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพจากการบริ หารของบริ ษทั จึงใช้การวัดผลการดาเนิ นงานเชิ งดุ ลยภาพใน
ลักษณะของการก่อให้เกิดผลตอบแทนจากเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่ งก็คือ มูลค่าหลักทรัพย์ ดังนั้นในการพิจารณาผล
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การดาเนินงานเชิงดุลยภาพสามารถสรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(Correlation Coefficient)
พบว่า มี ต ัว แปร 2 ตัว คื อ ก าไรสุ ท ธิ จ ากการด าเนิ น งานหลัง ภาษี (NOPAT) และภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงาน (Employee Benefits) ที่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Capitalization) และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุ ปได้ว่าตัวชี้ วดั การวัดผลเชิ ง
ดุ ล ยภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาด (Market Capitalization) ซึ่ งวัด ด้ว ยก าไรสุ ท ธิ จ ากการ
ด าเนิ น งานหลัง ภาษี (NOPAT) ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ H1 อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio) ยอมรั บ
สมมติฐานที่ H2 การเปลี่ยนแปลงในยอดขาย (Sales Change) ยอมรับสมมติฐานที่ H3 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
(Receivable Turnover) ยอมรับสมมติฐานที่ H4 และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits)
ยอมรับสมมติฐานที่ H6 ซึ่ งสามารถกล่าวได้วา่ การวัดผลการดาเนินงานเชิงดุลยภาพเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่สามารถ
แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์และผลกระทบของข้อมูลต่างๆในงบการเงิ นบ่งบอกถึงสถานะทางการเงิ นและ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการได้ และยังทาให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบถึ งศักยภาพการบริ หารงานที่ผ่านมา
เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงานของกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้ างผลตอบแทน
ให้แก่ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยต่อกิ จการและยังสามารถช่ วยเพิ่มการตัดสิ นใจต่อผูท้ ี่ สนใจจะลงทุ นในอนาคตอี ก ด้วย
ดังที่ Ronal (2002) ได้ถึง การวัดผลเชิงดุลยภาพสามารถวัดได้หลายมุมมองและหลายวิธี โดยในแต่ละมุมมองจะ
มีการสะท้องถึงความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กรได้ ซึ่ งการวัดผลเชิ งดุลยภาพนี้ควรจะประกอบไปด้วย
มุมมอง 4 ด้านของการวัดผล คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ
มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) มุมมองทางด้านการเงิ น (Financial perspective) เป็ นจุดร่ วมหรื อผลสาเร็ จในภาพรวมของ
การวัดผลในมุมมองอื่นๆ จึงยังคงวิเคราะห์ในเชิ งควบคุมโดยใช้ตวั เลขทางการเงิ น ในการวัดผลเชิ งดุลยภาพ
ตัวชี้วดั ที่นิยมใช้มกั จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกาไร (Increase Margin) การเพิ่มขึ้นของรายได้ (Increase
Revenue) การลดลงของต้นทุน (Reduce Cost) และตัวชี้ วดั ที่ได้จากงบการเงินหรื ออัตราส่ วนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
กาไรสุ ทธิ กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานหลังภาษี (NOPAT) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนจากการลงทุน
2) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) เป็ นการตอบคาถามว่าหากต้องการให้องค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรตอบสนองลู กค้าอย่างไร จึงคานึ งถึงคุณค่าและความแตกต่างหลากหลายของลู กค้า
โดยพิจารณาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่ งจะนามาซึ่ งผลตอบแทนทางการเงินในท้ายที่สุด ใน
การวัดผลเชิง
ดุ ลยภาพตัวชี้ วดั ที่ นิยมใช้มกั เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับส่ วนแบ่งตลาด (Market Share) การรั กษาลู กค้าเก่ า
(Customer Retention) การเพิ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ (Customer Acquisition) ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า (Customer
Satisfaction) ก าไรต่ อลู ก ค้า (Customer Profitability) อัตราหมุ นเวีย นของลู ก หนี้ อัตราหมุ นเวีย นของสิ น ค้า
คงเหลือ ยอดขายและความสามารถในการทากาไร
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3) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process perspective) สามารถวัดในรู ปของ
ความเร็ ว ความคล่องตัว ศักยภาพ(potential) การปรับตัว ทักษะความสามารถ ความเป็ นโปร่ งใส บรรยากาศการ
ท างาน เป็ นต้น โดยพิ จารณาว่า หากต้องการให้องค์ก รเป็ นที่ พึ ง พอใจของผูถ้ ื อหุ ้นและลู ก ค้า องค์ก รควรมี
กระบวนการที่เป็ นเลิ ศอะไรบ้าง ในการวัดผลเชิ งดุ ลยภาพตัวชี้ วดั ที่ นิยมใช้มกั เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับด้านผลิ ตภาพ
(Productivity) ทัก ษะของพนั ก งาน (Employee Skill) คุ ณ ภาพ (Quality) วงจรเวลา (Cycle Time) ผลการ
ปฏิบตั ิงาน(Operations) ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต อัตราการ
หมุนเวียนการซื้ อขายหลักทรัพย์ และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
4) มุ ม มองทางด้า นการเรี ย นรู ้ และการเติ บ โต (Learning and Growth perspective) เป็ นรากฐานที่
สาคัญในการให้การสนับสนุ นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร สร้างนวัตกรรม เพิ่มอัตราการเติบโต และสร้างมูลค่า
งานในระยะยาว พร้อมกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าหากต้องการรักษาความสามารถใน
การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ ององค์กรต้องดาเนิ นการอย่างไร ในการวัดผลเชิ งดุ ลยภาพตัวชี้ วดั ที่
นิ ยมใช้มกั เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงาน (Satisfaction and Attitude of employee)
การเพิ่ ม ทัก ษะ (Skill) ของพนัก งาน อัต ราการเข้า ออกของพนัก งาน (Turnover) ต้น ทุ น ที่ ป ระหยัด ได้จ าก
ดาเนิ นงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน ผลประโยชน์พนักงาน อัตราการลาออกของพนักงาน และค่าลิข
สิ ท ธ์ , Software และยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Bhagwat และ Sharma (2007) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาการวัด
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยการใช้ Balanced Scorecard กับองค์กรในอินเดียพบว่า Balanced
Scorecard ไม่เพียงแค่ช่วยให้องค์กรต่างๆในประเทศอินเดียสามารถติดตามการดาเนิ นงานได้รวดเร็ วและกว้าง
ขึ้น แต่ยงั สามารถช่ วยปรับปรุ งการทางานภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย ทาให้นกั ลงทุนหันมาสนใจ
ลงทุนในองค์กรนั้นๆมากขึ้น
เนื่องจากทาให้องค์กรมีการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ จนนาไปสู่ การลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน
และการผลิต ซึ่ งส่ งผลให้องค์กรมีรายได้ และกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น และยังมีแนวคิดของ Ottoboni (2002) ที่กล่าวว่า
“Balanced Scorecard ช่ วยรั กษาความสมดุ ลระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ การแข่งขัน ระยะยาวขององค์กร และ
ความสนใจของนักลงทุนในรายงานทางการเงิ น ซึ่ งในบริ บทของกลยุทธ์ การแข่งขันนั้น หมายถึ ง การสร้ าง
มูลค่าในอนาคตผ่านการลงทุนในลูกค้า ผูผ้ ลิตจัดจาหน่าย พนักงาน กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่าตัวชี้วดั การวัดผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางด้านการเงิน การวัดผลเชิงดุลยภาพ
ในมุมมองทางด้านลูกค้า และการวัดผลเชิ งดุลยภาพในมุมมองทางด้านทางการเรี ยนรู ้และเติบโตส่ งผลต่อมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด มีเพียงการวัดผลเชิงดุลยภาพในมุมมองทางด้านกระบวนการภายใน เท่านั้นที่ไม่ส่งผล
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ต่อมูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด ได้แก่ อัตราหมุ นเวียนของสิ นค้าคงเหลื อ โดยอัตราหมุ นเวียนของสิ นค้า
คงเหลื ออาจไม่ได้สะท้อนให้เห็ นถึ งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของกิ จการเลยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ถึงอย่างนั้นผูบ้ ริ หารก็ควรมีการจัดการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารในด้าน
การเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านลูกค้า หรื อทางด้านทางการเรี ยนรู ้และเติบโต ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผลู ้ งทุน ช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
งานวิจยั นี้พบว่าตัวชี้ วดั การวัดผลเชิงดุลยภาพมีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด การศึ กษาครั้ งต่อไปควรใช้ตวั แปรอื่ นๆ ที่ คาดว่าจะมี ส่งผลมู ลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด เช่ น
มูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการทากาไร อัตราการหมุนเวียนการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน หรื อใช้การวัดผลที่ไม่เป็ นตัวเงิน เป็ นต้น
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