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บทคัดยGอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อศึกษาแนวคิด องคAประกอบสําคัญและรูปแบบของระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดPวยเครื่องมือ BSC ศึกษาปSญหาในดPานตVางๆ และยืนยันปSญหาที่
เกิดขึ้นในกองคลัง รวมทั้งจัดทํารูปแบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (BSC) และประยุกตAใชPใน 
การปฏิบัติงานดPานตVางๆ ของกองคลัง โดยใชPวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประชากร คือ 
ผูPใชPบริการกองคลังโดยสุVมตัวอยVางมา 150 คน และบุคลากรภายในกองคลัง จํานวน 5 คน    
โดยเก็บรวบรวมขPอมูลจากแบบสัมภาษณA แบบสอบถาม และการบันทึกภาคสนาม และงานวิจัย ที่เกี่ยวขPอง       
จึงนําขPอมูลที่รวบรวมไดPมารวมทั้งแนวคิดทฤษฎีวิเคราะหAผลการวิจัย โดยใชPสถิติพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวVา ปSญหาสVวนใหญVที่กองคลังพบคือ ปSญหาดPานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ปSญหาดPานบุคลากร ปSญหาดPานการใหPบริการขPอมูลขVาวสาร รวมทั้งปSญหาการประเมินผล           
โดยนําปSญหาที่เกิดขึ้นเปdนขPอมูลสนับสนุนเพื่อจัดทํารูปแบบการประเมินผล BSC ซึ่งประกอบดPวย
มุมมองที่สําคัญ 4 มุมมอง คือ มุมมองดPานการเงิน มุมมองดPานลูกคPา มุมมองดPานกระบวนการ
ภายใน และมุมมองดPานการเรียนรูPและเติบโต ซึ่งการนําไปปฏิบัติผูPวิจัยไดPนํามุมมองดPาน              
การเรียนรูPและเจริญเติบโตไปปฏิบัตใิน กองคลัง คือ โครงการฝgกอบรมบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
และโครงการจัดอบรมใหPกับหนVวยงานภายในมหาวิทยาลัย สําหรับปSญหาและอุปสรรคใน      
การทดลองปฏิบัติ คือ ขPอจํากัดของจํานวนบุคลากรในเขPารVวมการอบรมตVอครั้งและบุคลากรไมV
สามารถถVายทอดความรูPและนํามาประยุกตAใชPหลังจากการฝgกอบรมเปdนตPน นอกจากนั้นบุคลากร
กองคลังไดPทําการยืนยันผลการวิจัยรVวมกัน ซึ่งกองคลังสามารถนํารูปแบบการวัดผลเชิงดุลยภาพ 
ทั้ง 4 มุมมอง มาประยุกตAใชPในการบริหารงานไดPแตVผูPบริหารจะตPองทําการอบรมภายในเพื่อใหP
บุคลากรมีความเขPาใจรVวมกันมากยิ่งขึ้นและใหPการปฏิบัติงานเปdนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ตPองการถVายทอดกลยุทธAสูVการปฏิบัติงานและเพื่อเปdนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
กระบวนการดําเนินงานของกองคลัง   

คําสําคัญ: การวัดผลเชิงดุลยภาพ กองคลัง  

                                                           
1 นักวิชาการเงินและบญัชี กองคลัง สาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2 พนักงานพิมพAดีด ส.3 กองคลัง สํานกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
This research is using the Balanced Scorecard in the financial division. The objective is to 

study the concept and model, and process using the balanced scorecard in the financial division by 
action research. This Methodology was mainly applied for the theory and concern research, Interview, 
Questionnaire, and field notes. The Population of This study is number random of customer 150 and 
number employee 5. 

The research indicates that problem divisions are operation process, employee, information, 
and evaluation. The problems are support data that establish four BSC perspectives, which include 
Financial, Customer, Internal Process, and Leaning and Growth.  The researcher is selecting the 
Leaning and Growth perspective for action, by training employees on the field and creating a training 
program for the institution. Observations indicate that there are problems, there are a limited number 
of employees that can be trained; there are problems transferring knowledge after training and 
problems applying the training to the operation process of the division. The solutions are to summarize 
the training and improvement methods in the operations process.   

In conclusion, the Financial division can achieve the key objectives of the project, but can’t 
achieve the goal of the project, because of a limited amount of trial times. However the employee 
division can confirm research results indicate that using the Balanced Scorecard and four perspectives 
apply to the operation process in the division. Moreover, the division can transfer the strategy into 
action and increase the efficiency and effectiveness of operation in the financial division as well as 
prepare for the evaluation. 

Keywords: Financial division, Balanced scorecard  
 

บทนํา 
ปSจจุบันความกPาวหนPาทางเทคโนโลยี และ

การแขVงขันท้ังในประเทศและระหวVางประเทศ               
มีการเปลี่ยนแปลงอยVางรวดเร็ว ซึ่งประเทศตVางๆ 
จําเปdนตPองมีการพัฒนาการบริหารงานในระดับ
จุลภาคและมหภาค โดยมีระบบการประเมินผล             
การปฏิบัติงานท่ีถูกตPอง ชัดเจน  แมVนยํา รวดเร็ว 
เพื่อสรPางประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสามารถ
วัดผลเปdนรูปธรรมไดP  

การประเมินผลการปฏิ บั ติงานถือเปdน
ขั้นตอนหน่ึงของการจัดการ ซึ่งทุกองคAกรใหP
ความสําคัญ เพราะทําใหPทราบถึง จุดอVอน ปSญหา
และอุปสรรค เพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางแกPไข 
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้น  

การนําระบบ BSC มาใชPในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในตVางประเทศในชVวงระยะเวลาท่ี
ผVานมา พบวVามีท้ังผลดีและผลเสีย ดังน้ันการนํา
ระบบ BSC มาใชPกับระบบการบริหารราชการของไทย
จึงมีปSญหาวVาจะสามารถนําตัวแบบ BSC              
มาประยุกตAใชPในการบริหารราชการประสบผลสําเร็จหรือไมV 
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ในขณะท่ีบริบทของประเทศไทยมีความแตกตVางกับ
ตVางประเทศหลายประการ อาทิเชVน ทัศนคติ คVานิยมของ
ขPาราชการ และของประชาชน วัฒนธรรมการทํางาน ฯลฯ 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน : 2554) 

สําหรับปSญหาท่ีเกิดขึ้นในกองคลัง คือ 
ปSญหาการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกองคลังไมVมี
รูปแบบการวัดผลท่ี ชัดเจนและไมVสะทP อนผล             
การปฏิบัติงานท่ีแทPจริง เพราะกองคลังใชPรูปแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ขึ้น ซึ่ งไมV ไดP ใหPความสําคัญกับสVวนงานตVางๆ                   
ในกองคลัง และสV วนใหญV ใหPความสําคัญกับ                 
การประเมินผลเมื่อสิ้นรอบการประเมินโดยการใชP
ดุลพินิจของผูPประเมินเปdนหลักเพื่อนําผลไปใชPเลื่อน
ขั้น เลื่ อนตําแหนVง และเงินเดือน ซึ่ งสV งผลใหP                      
ผลการประเมินไมVสามารถระบุความแตกตVางระหวVาง
ผูPท่ีมีผลงานดีเดVน ปานกลาง และตํ่ากวVามาตรฐาน 
รวมท้ังไมVสามารถระบุความเช่ือมโยงระหวVาง                 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลงานของกอง
คลัง นอกจากน้ันการประเมินผลแบบเดิมยังสVงผล
กระทบตVอประสิทธิภาพประสิทธิผล และความพึง
พอใจในการใหPบริการ 

จากปSญหาดังกลVาวน้ี ทําใหPผูPวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษา การประยุกตAใชPการวัดผลเชิงดุลย
ภาพ (BSC) กับกองคลัง ซึ่ง เปdนการประเมินท่ีใหP
ความสําคัญในการเปลี่ ยนแปลงกลยุทธA ไปสูV               
การปฏิบัติโดยอาศัยการวัดผลท่ีมีความสอดคลPอง
ของแตVละมุมมอง รวมท้ังขจัดการใชPดุลพินิจของ            
ผูPประเมิน สําหรับการวิจัยคร้ังน้ียังเปdนตPนแบบใหPกับ
หนV วยงานอื่ นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
จั นท ร เ ก ษม  ดั ง น้ั น ร ะ บบ ก า รปร ะ เมิ น ผ ล                   
การปฏิ บั ติ งานจะตP อง ดํ า เ นิ นการป รับป รุ ง                   
ในหนVวยงานทุกระดับต้ังแตV กอง ฝ�าย และงาน 
นอกจากน้ีกองคลังมีบทบาทหลักและมีหนPาท่ี
โดยตรงในการจัดทําแผนกลยุทธAทางดPานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังน้ันการวิจัย

ค ร้ั ง น้ี เปd นการวิ จั ย เพื่ อการกํ าหนดแนวทาง                
ในการประยุกตAใชP  รวมท้ังปรับปรุงระบบและ
พั ฒ น า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                      
โดยการประยุกตAใชPเคร่ืองมือ BSC  

 

วัตถุประสงค	ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิด องคAประกอบสําคัญ

และรูปแบบของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดPวยเคร่ืองมือ BSC 

2. เพื่อศึกษาปSญหาในดPานตVางๆ และ
ยืนยันปSญหาท่ีเกิดขึ้นในกองคลัง 

3. เพื่อจัดทํารูปแบบการประเมินผลเชิง
ดุลยภาพ (BSC) 

4. เพื่อประยุกตAใชPรูปแบบการประเมินผลเชิง
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในการปฏิบัติงานดPาน
ตVางๆ ของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 

ประชากรท่ีใชPในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
คณะผูPบริหารกองคลัง อาจารยA เจPาหนPาท่ี และ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจําป� 2554  และกําหนดกลุVมตัวอยVางท่ีใชPใน
การวิจัยเปdน 3 กลุVม โดยใชPวิธีการสุVมแบบโควตา 
กลุVมละ 50 คน คือ          

1. อาจารยA  
2. เจPาหนPาท่ีภายในมหาวิทยาลัย  
3. นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและ

กลุV ม เป� าหมายท่ี ใชP ในการศึกษาค ร้ั ง น้ี  คื อ 
ผูPอํานวยการกองคลัง และบุคลากรภายในกองคลัง 

ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต�น คือ การวัดผลเชิงดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) 4 มุมมอง  
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2. ตัวแปรตาม คอื   
2 . 1  รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล          

การปฏิบัติงานกองคลัง  
2.2 การออกแบบตัววัดผล  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชP ผูPวิจัยไดPสรPางเคร่ืองมือ

จากแนวคิดท่ีไดPศึกษาตามทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิ จั ย ท่ี เกี่ ยวขP อง เพื่ อรวบรวมขP อมูล ซึ่ ง
ประกอบดPวย  

1 . 1  แบบสัมภาษณA  ( Interviews)                
โดยกําหนดคําถามลVวงหนPา 

1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
นํามาหาความนVาเช่ือถือ และหาคVา IOC โดยนําขPอ
ท่ีมีคVาตํ่ากวVา 0.50 ใหPผูPเช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อ
ขอคําแนะนําเพ่ิมเติม จากน้ันนําไปทดสอบ และ
นํามาหาคVาความเท่ียง โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
คอนบาซ ถPาคVาความเท่ียงตรงไมVตํ่ากวVา 0.70   
ถือวVาเคร่ืองมือมีคุณภาพ ซึ่งจกผลจากการทดสอบ  
ไดPผล เทVากับ 0.917  

1.3 การบันทึกภาคสนาม 
1.4 การประชุมรVวมกันโดยผูPวิจัยไดP

สรPางเคร่ืองมือจากแนวคิดท่ีไดPศึกษาตามทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขPอง  

การเก็บรวบรวมข�อมูล  
1 .  การเก็บรวบรวมขPอ มูลจากแบบ

สัมภาษณA ผูPวิจัยไดPทําหนังสือขออนุญาตทําการ
สัมภาษณAกลุVมเป�าหมาย  

2. การบันทึกภาคสนาม (Field Note) ซึ่งจด
บันทึกการปฏิบัติงานและการดําเนินงานตามสภาพท่ี
เห็นโดยไมVแสดงความเห็นสVวนตัว โดยท่ีผูPวิจัยใชPวิธี
สังเกตการปฏิบัติงานแบบไมVมีสVวนรVวม และทําการ 
จดบันทึก  

3 .  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ขP อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม ซึ่ งผูP วิจัยขอความรVวมมือจาก
ผูPใชPบริการกองคลัง ในการตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะห	ข�อมูล 
1. ขPอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม

วิเคราะหAขPอมูลดPวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา
คVาเฉลี่ย โดยใชPเกณฑAสัมบูรณA (Absolute Criteria) 
อPางถึงใน วัน เดชพิชัย (2535:531-532) และสVวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2 .  ขP อ มูล เ ชิ ง คุณ ภา พ  ไ ดP แ กV  แบบ
สัมภาษณA แบบบันทึกการประชุม และการบันทึก
ภาคสนาม (Field Note) ใชPการวิเคราะหAเนื้อหา 
(Content analysis) และนําเสนอขPอมูลเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยคร้ังน้ีผูPวิจัยพบวVา แนวคิด

ของ BSC เกิดมาจากการพัฒนาเค ร่ืองมือ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ บ บ เ ดิ ม แ ล ะ                      
เปdนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมดPาน
ตVางๆ มากขึ้น นอกจากน้ัน BSC ยังเปdนเคร่ืองมือท่ี
ใชP บ ริหารจัดการในการถV ายทอดกลยุทธA สูV       
การปฏิบัติ รวมถึงการสรPางองคAกรแหVงการเรียนรูP
ในระยะเวลาตVอมา  
 สVวนองคAประกอบท่ีสําคัญมี 4 มุมมอง 
ดังตVอไปน้ี  

1 .  มุ ม ม อ ง ดP า น ก า ร เ งิ น  ( Financial 
Perspective) โดยเนPนดPานการเงิน ซึ่งมักเกี่ยวขPอง
กับการเพ่ิมขึ้นของรายรับ การลดตPนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิผล การใชPทรัพยAสินใหPเกิดประโยชนA และ
การลดความเสี่ยงทางการเงิน 

2 . มุ ม ม อ ง ดP า น ลู ก คP า  (Customer 
Perspective) ในมุมมองน้ีสVวนใหญVมีวัตถุประสงคA
ในการสรPางความพึงพอใจ และเพ่ิมจํานวนลูกคPา 

3. มุมมองดPานกระบวนการภายในของ
ธุรกิจ (Internal-Business Process Perspective) 
มุมมองดPานน้ีจะตPองสัมพันธAและเกี่ยวโยงใน     
เชิงเหตุและผลกับ ดPานการเงิน และดPานลูกคPา 
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เพื่อการปรับปรุงโครงสรPางการดําเนินงานภายใน
องคAกรใหPมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. มุมมองดPานการเรียนรูPและเจริญเติบโต 
(Leaning and Growth Perspective) มุมมองดPานน้ี
ผูPบริหารจะตPองใหPความสําคัญอยVางมากตVอ
อนาคตขององคAกรเพราะเปdนพื้นฐานขององคAกร 
และเปdนตัวขับเคลื่อนท่ีจะทําใหPเกิดมุมมองดPาน
ตVางๆ ทุกดPานโดยการสรPางความสามารถของ
พนักงาน ระบบแรงจูงใจ การกระจายอํานาจ และ
การปรับตัวใหPเปdนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

อยVางไรก็ตามภายใตPแตVละมุมมองตPอง
ประกอบดPวย กลยุทธA เป�าหมาย วัตถุประสงคA 
และตัวช้ีวัด รวมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหP
บรรลุตามวัตถุประสงคA และตัววัดผล 

ปSญหา ท่ีพบจากการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  คื อ 
ปSญหาความพึงพอใจของผูPใชPบริการ ถPาคVาเฉลี่ย
อยูVระหวVาง 1.00-3.00 ถือวVาเปdนปSญหา ซึ่งสVวน
ใหญVพบปSญหาตVางๆ เกี่ยวกับการแนะนําขั้นตอน
การใชPบ ริการ  การประชา สัมพันธA ขV า วสาร             
การดาวนAโหลดแบบฟอรAมและเอกสารตVางๆ                
ในเว็บไซตA ตลอดจนกองคลังไมVมีจุดรับเร่ืองราว
รPองทุกขA และคําปรึกษา รวมท้ังคําแนะนําท่ีเปdน
ประโยชนAตVอการทํางาน ซึ่งผูPใชPบริการสVวนใหญVมี
ความพึงพอใจอยูVในระดับปานกลาง  

นอกจากน้ันปSญหาท่ีพบจากการวิจัยซึ่ง
เกิดจากกระบวนการดําเนินงานกองคลังมีดังน้ี คือ
 1)  ปSญหาดPานกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
กองคลัง ซึ่งเกิดความลVาชPาในการทําเอกสารเบิก
จVายเงินรายไดPและเงินงบประมาณแผVนดินของ
บุคลากรกองคลัง 2) ปSญหาดPานบุคลากรกองคลัง
พบวVาบุคลากรยังไมVมีความเขPาใจในระเบียบท่ีใชP
ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ และการเรียนรูPสิ่งใหมVๆ 
ตลอดจนไมVมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 3)  ปSญหาดPานการใหPบริการขPอมูลขVาวสารใน
เว็บไซตA  

4) ปSญหาดPานการประเมินผลพบวVา
ผูP บั ง คั บ บั ญ ช า ก อ ง ค ลั ง ใ ชP ดุ ล ย พิ นิ จ ใ น                      
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
สVงผลใหPบุคลากรเสียขวัญและกําลังใจ รวมท้ัง
ปฏิบัติงานไมVเกิดประสิทธิภาพ 

สําหรับการจัดรูปแบบการประเมินผล 
เชิงดุลยภาพ (BSC) ผูPวิจัยไดPนําปSญหาท่ีพบท้ังหมด
เปdนขPอมูลสนับสนุนสําหรับจัดทํา BSC ดังตVอไปน้ี 

1. การวิเคราะหAทางกลยุทธA ซึ่งกองคลัง                
มีดังตVอไปน้ี      

1.1 จุดแข็ง  
1.1.1 การนําระบบ MIS เขPามาใชP

ในการดําเนินงานกองคลัง  
1.1.2 กองคลังมีการใชPทรัพยากร

ใหPเกิดประโยชนAสูงสุด  
1.2 จุดอVอน  

1.2.1 บุคลากรภายในกองคลัง
ยั ง ข าดความ รูP ค ว าม เขP า ใ จ ระ เ บี ยบ ท่ี ใ ชP ใ น                  
การปฏิบัติงาน  

1 . 2 . 2  ก อ ง ค ลั ง มี น โ ย บ า ย     
การปฏิบัติงานไมVชัดเจน  

1.3 โอกาส  
1.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใน

การพัฒนาระบบ MIS  
1.3.2 ภาครัฐมีการจัดอบรมใหP

ความรูP เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานตลอด
ป�งบประมาณ  

 1 . 4  อุ ป ส ร ร ค  คื อ  น โ ย บ า ย          
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไมVชัดเจน  

2. การกําหนดวิสัยทัศนA ซึ่งไดPกําหนด
วิสัยทัศนAใหมV คือ “ควบคุมการบริหารจัดการดPาน
การคลังใหP เกิดประโยชนA สูง สุด ภายใตPหลัก             
ธรรมาภิบาล”  
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3. รVวมกันกําหนดพันธกิจ ดังน้ี      
3 . 1  ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ 

ขPอบังคับ เกี่ยวกับการคลังอยVางเครVงครัด  
3.2 วางระบบการทํางานใหPเปdน

ขั้นตอน และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบไดP  
3.3 ปฏิบัติงานใหPมีประสิทธิภาพ

โดยใชPระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
3.4 พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรใหPมีความรูPความสามารถ  
3.5 เปdนศูนยAรวมขPอมูลสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย  
3.6 นําระบบการควบคุมภายในมา

ใชPสําหรับการดําเนินงานกองคลังเพื่อป�องกัน 
ความเสี่ยง 

4. การกําหนดกลยุทธAกองคลัง ซึ่งไดP
แบVงเปdนแตVละดPานดังน้ี  

4 . 1  กล ยุทธA ดP า น บุค ลากร  คื อ             
การพัฒนาบุคลากรใหPมีความรูPความสามารถ  

4 . 2  ก ล ยุ ท ธA ดP า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ คือ พัฒนาระบบใหPมีประสิทธิภาพ 

4.3 กลยุทธAดPานการใหPบริการ คือ 
สรPางความประทับใจ และสรPางประสิทธิภาพใน
กระบวนการบริการ  

4 . 4  ก ล ยุ ท ธA ดP า น ก า ร เ งิ น  คื อ        
ใชPงบประมาณใหPเกิดประโยชนAสูงสุด 

5. รVวมกันกําหนดเป�าหมายดังตVอไปน้ี     
5.1 บุคลากรภายในตPองเขPารVวม 

การอบรม 3 คร้ังตVอป�   
5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ (MIS) ป�ละ 1 คร้ัง  
5.3 ความพึงพอใจของผูPใชPบริการ

อยูVในระดับมาก รPอยละ 80 ของผูPใชPบริการท้ังหมด  
5.4 ควบคุมคVาใชPจVายใหPเปdนไปตาม

งบประมาณรPอยละ 90 ของแผนงบประมาณ 
 

6. การกําหนดตัววัดผล ซึ่งมีดังน้ี   
6.1 ตัววัดผลสําหรับกลยุทธAดPาน

บุคลากร เชVน จํานวนคร้ังในการฝgกอบรม จํานวน
คร้ังการจัดอบรมใหPกับหนVวยงานตVางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และจํานวนคร้ังในการศึกษาดูงาน  

6.2 ตัววัดผลสําหรับกลยุทธAดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชVน จํานวนคร้ังในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวนคร้ังในการจัด
ฝgกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และจํานวนคร้ัง
การปรับปรุงขPอมูลขVาวสารในเว็บไซตA  

6.3 ตัววัดผลสําหรับกลยุทธAดPาน
บริการ เชVน อัตราความพึงพอใจของผูPใชPบริการ 
และจํานวนขPอรPองเรียนท่ีไดPรับ   

6.4 ตั ว วั ด ผ ล สํ า ห รั บ ก ล ยุ ท ธA                
ดPานการเงิน เชVน อัตราการใชPจVายตามงบประมาณ
ท่ีไดP รับ และอัตราการลดลงของตPนทุนภายใน     
กองคลัง 

7. กําหนดมุมมองตามทฤษฎี Balanced 
Scorecard ประกอบดPวย 4 มุมมอง คือ  

7.1 มุมมองดPานการเงิน  
7.2 มุมมองดPานลูกคPา  
7.3 มุมมองดPานกระบวนการภายใน 
7.4 มุมมองดPานการเรียนรูPและ

เจริญเติบโต ซึ่งภายใตPของแตVละมุมมองตPอง
ประกอบดPวย วัตถุประสงคA ตัวช้ีวัด เป�าหมาย และ
แผนงาน  

สําหรับผลจากการนําไปปฏิบัติ ผูPวิจัยไดP
เลือกมุมมองดPานการเรียนรูPและเจริญเติบโตใน
การนํามาปฏิบัติในกองคลัง คือ โครงการฝgกอบรม
บุคลากรท่ีตรงกับสายงาน เชVน   

1. บุคลากรงานงบประมาณ ไดPเขPารVวม
โครงการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจVายงบประมาณ  

2.  บุคลากรงานการเงิน ไดP เขP ารVวม
โครงการฝgกอบรมเกี่ยวกับการเบิกจVายในระบบ 
GFMIS  
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3. บุคลากรงานบัญชี ไดPเขPารVวมโครงการ
ฝgกอบรมความรูPความเขPาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
ภาครัฐ เปdนตPน นอกจากน้ันสําหรับโครงการจัด
อบรมใหPหนVวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งงาน
พัสดุไดPจัดโครงการอบรมใหPความรูPกับหนVวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจVายพัสดุ  

ผลจากการสังเกตการณA ผูPวิจัยไดPพบ
ปSญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามโครงการอบรม 
คือ           

1. โครงการฝgกอบรม มีขPอจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนการรับบุคลากรเขPารVวม  

2. บุคลากรท่ีเขPารVวมโครงการอบรมไมV
สามารถถVายทอดความรูPความเขPาใจ  

3. บุคลากรท่ีเขPารVวมโครงการไมVสามารถ
นําความรูPท่ีไดPรับมาประยุกตAใชPในการปฏิบัติงานไดP 
ซึ่งแนวทางในการแกPไขปSญหา คือ  

3.1 หาโครงการอบรมจากหนVวยงาน
อื่น ซึ่งเนื้อหาตPองตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ  

3.2 หลังจากไดPรVวมโครงการ
ฝgกอบรมแลPว บุคลากรตPองจัดทํารายงานสรุป
เกี่ยวกับความรูPท่ีไดPรับจากการอบรมคร้ังน้ัน  

3.3 จัดทําแนวทางการพัฒนา     
การปฏิบัติงานทุกคร้ังหลังจากเขPารVวมโครงการอบรม  

ผลจากการสะทPอนผล คือนําตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดไวPมาใชP วัดผลการดําเนินโครงการใน
มุมมองดPานการเรียนรูPและเจริญเติบโตเพื่อสะทPอน
ผลงาน โดยมีวัตถุประสงคA คือ  

1. การเพ่ิมทักษะของบุคลากรภายใน 
กองคลัง  

2. การสรPางวัฒนธรรมกองคลังโดยเป�ด
โอกาสใหPบุคลากรไดPแสดงความสามารถ   

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดีเพื่อ
รองรับการใชPงาน ซึ่งการสะทPอนผลแตVละโครงการ
มีดังน้ี  

3.1 การเขPารVวมโครงการอบรมของ
บุคลากรท่ีตรงกับสายงาน พบวVาบุคลากรสามารถ
เขPารVวมอบรม 1 คร้ังภายในระยะเวลา 2 เดือน   
ซึ่งสามารถบรรลุตัวช้ีวัดแตVยังไมVสามารถบรรลุ
เป�าหมาย  

3.2 โครงการจัดอบรมใหPหนVวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย พบวVากองคลังสามารถบรรลุ
ตัวช้ีวัดและเป�าหมาย  

3.3 การจัดทําองคAความรูPแตVละสVวน
งานภายในกองคลัง พบวVากองคลังสามารถบรรลุ
ตัวช้ีวัดแตVไมVสามารถบรรลุเป�าหมาย 

นอกจากน้ันผูPวิจัยไดPตรวจสอบและยืนยัน
เกี่ ยวกั บการประ ยุ กตA ใชP และจั ด ทํ า รู ปแบบ                  
การประเมินผลการปฏิบัติงานกองคลัง พบวVา
แนวทางการประเมินผลตามทฤษฎี  Balanced 
Scorecard สามารถนํามาประยุกตAใชPในกองคลัง
และเปdนแนวทางท่ีมีประโยชนA รวมท้ังมีการวัดผล            
การปฏิบัติงานไดPอยVางชัดเจน และ BSC ยังสVงผล
ใหPการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น จาการตรวจสอบรูปแบบการประเมินผล พบวVา
ก อ ง ค ลั ง ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า นต า ม รูป แ บ บ                   
การประเมินผลตามทฤษฎี BSC ท้ัง 4 มุมมอง              
โดยถVายทอดความรูPใหPกับบุคลากรภายในทราบ 
รวมท้ังประโยชนAท่ีจะไดPรับ ซึ่งจากผลการทดลอง
พบวVากองคลังสามารถปฏิบัติตามแผนงานท่ี
กําหนด รวมท้ังสามารถบรรลุเป�าหมายและ
วัตถุประสงคAตามท่ีกําหนดไวPไดP ตลอดจนสVงผลใหP
สามารถบรรลุพันธกิจ กลยุทธA และวิสัยทัศนAของ
กองคลัง  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยไดPดังน้ี 
ปS ญ ห า ดP า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ                  

การปฏิบัติงาน พบวVากองคลังมีความลVาชPาเกิดขึ้น
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ในกระบวนการปฏิบัติงาน จากปSญหาท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมดสVงผลตVอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
มุมมองดPานกระบวนการภายในธุรกิจแตVกองคลัง
ไ ดP มี ก า ร นํ า เทค โ น โ ล ยี เ ขP า ม า ใ ชP แ กP ปS ญห า                     
ในกระบวนการดํา เ นินงาน สํ าห รับการ นํา
เทคโนโลยีเขPามาใชPน้ีทําใหPเกิดความรวดเร็วและ
เปdนการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงาน
ดังกลVาว ซึ่งสอดคลPองกับแนวคิดของ Kaplan และ 
Norton (1996) ท่ีกลVาววVาการใชPเทคโนโลยีใน
องคAกรถือวVามีความสําคัญระดับพื้นฐาน ซึ่ ง               
ความทันเวลาและความเปdนปSจจุบันของขPอมูลมี
ความสําคัญตVอองคAกร และการนําเทคโนโลยีเขPา
มาใชPเปdนสVวนหน่ึงของมุมมองดPานการเรียนรูPและ
เติบโต 

ปSญหาดPานบริการและความพึงพอใจมี
คVาเฉลี่ยอยูVในระดับ 1.00-3.00 ถือวVาเปdนปSญหา 
ซึ่งสVวนใหญVเปdนปSญหาท่ีเกิดจากการใหPบริการ
ขPอมูลขVาวสารในเว็บไซตA ดังน้ันผูPบริหารควรใหP
ความสนใจ ซึ่งในปSจจุบันความทันเวลาของขVาวสาร
ถือวVามีความสําคัญอยVางย่ิง เพราะเปdนการสรPาง
ความพึงพอใจของผูPใชPบริการและเปdนการสรPาง
ความประทับใจ ในมุมมองดPานลูกคPา ซึ่งถือเปdน
เร่ืองสําคัญสําหรับทุกธุรกิจ และการบริการท่ีดีจะ
ชVวยผูกใจลูกคPาไวPไดPในระยะยาวและเพ่ิมคุณคVา
ใหPกับธุรกิจอีกดPวย ซึ่งสอดคลPองกับแนวคิดของ 
พสุ เดชะรินทรA (2546) กลVาววVา องคAกรหรือบริษัท
ตPองใหPความสําคัญกับการทําใหPลูกคPาเกิดความ 
พึงพอใจ ประทับใจ และกลVาวถึงองคAกรในทางท่ีดี 

ปSญหาดPานบุคลากร ซึ่งเปdนปSญหาและ
อุปสรรคในการ จากปSญหาท่ีพบจะสVงผลใหP
บริหารงานของผูPบริหาร การดําเนินงานของ    
กองคลังขาดประสิทธิภาพ ดังน้ันผูPบริหารจะตPอง
ใหPความสนใจเกี่ยวกับความรูPความสามารถของ
เจPาหนPาท่ีโดยจัดทําแผนการฝgกอบรมขึ้น และนํา
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเขPามาใชP เพื่อ

เปdนแรงจูงใจใหPกับพนักงาน รวมถึงสนับสนุนใหP
เจPาหนPาท่ีเรียนรูPงานเพื่อสรPางทักษะท่ีหลากหลาย 
และผลท่ีไดP คือ การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคลPองกับแนวคิดของ 
Kaplan และ Norton (1996) กลVาววVา ความสามารถ
ของพนักงานถือเปdนสVวนหน่ึงในการขับเคลื่อน
องคAกรใหPประสบความสําเร็จ จากหลักการท่ีวVา 
ทรัพยากรมนุษยAเปdนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดขององคAกร 
จึงตPองพิจารณาในเร่ืองตVางๆ ของทรัพยากรมนุษยA 
และสอดคลPองกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทรA 
(2546 : 21) กลVาววVา การเพ่ิมทักษะของพนักงาน 
ซึ่งเปdนวัตถุประสงคAท่ีสําคัญภายใตPมุมมองดPาน 
การเรียนรูPและพัฒนา  

ปSญหากองคลังขาดตัววัดผลเพื่อใชP
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูPประเมินตPองมีเทคนิค
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมทําใหP
รูPถึงความสามารถของเจPาหนPาท่ี ซึ่ งสVงผลถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลPองกับ
แนวคิดของ เสาวพงษA  ยมาพัฒนA (2550:14) 
กลVาววVา ระบบของการประเมินผลทําใหPเกิดความ
ยุติธรรม มีเหตุมีผล เปdนระเบียบแบบแผน        
ซึ่งผูPบริหารจะตPองกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับ
คุณลักษณะงาน สําหรับการกําหนดตัววัดผล
สามารถประยุกตAใชPทฤษฎี Balanced Scorecard 
ซึ่งเปdนเคร่ืองมือท่ีนิยมและชVวยใหPองคAกรประสบ
ความสําเร็จในปSจจุบัน  

จากปSญหาดังกลVาวขPางตPน การจัดทํา
รูปแบบ BSC และนําไปประยุกตAใชP พบวVารูปแบบ
ดั ง ก ลV า ว เ ปd น สิ่ ง ใ ห มV ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก อ ง ค ลั ง            
ซึ่งบุคลากรยังขาดความเขPาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ดังกลVาว ผูPบริหารกองคลังตPองจัดอบรมหรือ
ประ ชุมรVวมกัน  เพื่ อสรPางความเขPา ใจใหPกับ
บุคลากร และตPองมีการถVายทอดกลยุทธAลงสูV   
การปฏิบัติงานเพื่อใหPเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งสอดคลPองกับแนวคิดของ Kaplan และ Norton 
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(1996) กลVาววVา การขับเคลื่อนกลยุทธAสูVการปฏิบัติ
น้ันเปdนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรAท่ัวท้ังองคAกรใหP
เกิดประสิทธิผล ทําใหPองคAกรสามารถแกPไขปSญหา
และความรับผิดชอบท่ีเกิดจากการดําเนินงานไดP 
ตลอดจนทําใหP BSC เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ  
 1. ดPานกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร
ควรศึกษาระบบงานเพื่อใหPทราบปSญหาท่ีเกิดจริง
และหาแนวทางแกPไขรวมท้ังวางระบบงานท่ีมี
ปSญหาใหมVใหPชัดเจน 
 2. ดPานการบริการลูกคPา ผูPใหPบริการควร
มีกลVองแสดงความคิดเห็นและแบบสอบถามเพื่อใหP
ผูPใชPบริการประเมินผลการรับบริการ และนําผลไป

ปรับปรุงเพื่ อใหP เกิดประสิทธิภาพ ย่ิงขึ้นและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคAดPานลูกคPา 
 3 .  ดP าน บุคลาการ  ควรสV ง เส ริม ใหP
บุคลากรฝgกอบรมเพ่ิมเติมและสามารถนํามา
ประยุกตAใชPในการปฏิบัติงานไดP  
 4. การขาดตัววัดผล ควรทําความเขPาใจ
รVวมกันท้ังกองคลังเกี่ยวกับตัววัดผลท่ีจะนํามาใชP
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหPเกิดความเขPาใจรVวมกัน  

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตGอไป 
1. ค ว ร ท บท ว น ป รั ช ญ า  วิ สั ย ทั ศ นA     

พันธกิจของกองคลัง เพราะวVาสิ่งเหลVาน้ันจะตPองมี
การพัฒนาปรับปรุงถPาบุคลากรภายในองคAกรไมV
สามารถปฎิบัติตามไดP 

2. ควรเลือกศึกษาโดยใชPแบบสํารวจ  
เ ชิงลึกควบคูVกันเพื่อใหPทราบปSญหาท่ีแทPจริง
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