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การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบล 
ในพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลาโดยการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด

 Participative Management Effectiveness of The Municipality in Special 
Area of Songkhla Province by Using a Balance Score Card 
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Abstract 
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 1)	 study	 the	 possibility	 of	 using	 balance	 scorecards	 for	 the
administration	of	District	Special	Administrative	Districts,	Songkhla	Province.	2)	study	the	guidelines	for	using	balance	
scorecards	 for	 the	management	District	 Special	Administrative	Districts,	 Songkhla	Province.	 3)	 study	of	Current	
situation	and	problems	in	the	management	of	District	special	area	in	Songkhla	Province.	and	4)	create	forms	for	
district	administrative	district	of	Songkhla	Province.	By	using	a	balanced	scorecard.	Moreover,	the	data	collected	
in	this	research	took	from	10	samples.	The	analysis	of	this	research	had	four	aspects	of	balanced	scorecard.	The	
collected	data	was	analyzed	by	means	of	content	analysis.	
	 The	results	in	this	research	showed	that	almost	all	contributors,	They	were	agree	on	the	use	of	balanced	
scorecards	for	organizations.	Because,	that	strategies	could	increase	efficiency	in	service	to	the	people.	Balanced	
Scorecard	was	possible	to	implement	all	dimensions.	However,	it	could	not	be	brought	to	the	theoretical	principles	
immediately	applying	to	the	context	of	the	government	sector.	It	was	also	not	focus	on	the	profit.	But,	it	could	be	
benefits	to	all	people.	The	balance	card	was	just	one	of	the	management	tools.	There	was	still	no	fixed	form	of	
operation,	not	 judgment,	 survival,	or	organizational	 success.	Actually,	 the	 survival	 and	 success	of	organizations	
depends	on	internal	and	external	factors.
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาความเป็นมาในการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการบริหารเทศบาลต�าบลในพื้นที่พิเศษ	

จงัหวดัสงขลา	2)	ศกึษาแนวทางในการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการบรหิารเทศบาลต�าบลในพืน้ทีพ่เิศษ	จงัหวดัสงขลา	3)	ศกึษาสภาพ

ปัจจุบันและปัญหาในการบริหารเทศบาลต�าบลในพื้นที่พิเศษ	จังหวัดสงขลา	และ	4)	สร้างรูปแบบการบริหารเทศบาลต�าบล	โดยใช้แนวคิด

บาลานซ์สกอร์การ์ด	การวิจัยนีเ้ป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	เกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูท่ีส�าคญัโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผูบ้รหิารเทศบาล

ต�าบลนาทวีนอก	อ�าเภอนาทวี	จังหวัดสงขลา	ประกอบด้วย	ประธานสภาเทศบาล	ปลัดเทศบาล	หัวหน้าส�านักงานปลัด	หัวหน้าส่วนโยธา	

หัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าส่วนการศึกษาของเทศบาลต�าบลนาทวีนอก	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	10	คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	และ

ท�าการศึกษาตามมุมมองทั้ง	4	ด้าน	ของบาลานซ์สกอร์การ์ด	และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 จากผลการศกึษาพบว่าผูใ้ห้ข้อมลูเหน็ด้วยกบัการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กร	เนือ่งจากสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ให้บริการกับประชาชน	บาลานซ์สกอร์การ์ดมีความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้ในทุกมิติแต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ	

ซึ่งไม่ได้เน้นการแสวงหาผลก�าไร	แต่ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน	บาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารงานไม่มีรูปแบบ

ตายตัว	ซึ่งความส�าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอก

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	บาลานซ์สกอร์การ์ด	เทศบาลต�าบลพื้นที่พิเศษ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
		 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ	 ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ

พนกังานในการบรหิารและการก�าหนดเป้าหมายขององค์กร	โดยเชือ่

ว่าองค์กรจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องมาจากผูบ้รหิารองค์กร	ตลอด

จนพนกังานระดบัปฏบิตักิาร	(ธนวรรณ	ทองเรอืง,	2547)	โดยเครือ่ง

มือที่น�ามาใช้ก็คือแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 (Balanced	Score-

card:	 BSC)	 ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการองค์กรในการช่วย

เปลีย่นแปลงวสิยัทศัน์	ภารกจิ	เป้าหมาย	และกลยทุธ์ขององค์กร	ไป

สู่ระดับพนักงาน	(ศักดิ์สิทธิ์	ปยะชน,	2553)	ให้สอดคล้องและเป็น

ไปในทศิทางเดียวกนัทัง้องค์กร	โดยวตัถปุระสงค์ของการน�าแนวคดิ

บาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้	 ก็เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับผู้บริหารให้

ทราบถึงผลการด�าเนินงานขององค์กร	 ช่วยในการบริหารจัดการ

องค์กรและใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ให้กับ

องค์กร	(สุรวุฒิ	โกสินตระกูลชัย,	2550)	

		 ในปัจจุบันแนวคดิและหลกัการเก่ียวกับบาลานซ์สกอร์การ์ด	

และตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ขององค์กรได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย

และกว้างขวางจากผู้บริหารทั้งในองค์กรภาครัฐ	และเอกชน	(สุเมธ	

พานชิกลุ,	2548)	ในประเทศไทยการน�าแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ด

มาใช้เร่ิมเป็นที่สนใจและแพร่หลายมากขึ้น	 โดยมีการน�ามาใช้ใน

องค์กรขนาดใหญ่	 ขยายเข้าสู่องค์กรขนาดกลาง	และได้รับความ

สนใจทั้งในหน่วยงานเอกชนและหน่วยราชการมากขึ้น	 ซ่ึงแนวคิด

บาลานซ์สกอร์การ์ด	 เป็นเครื่องมือท่ีจะเห็นผลในระยะเวลายาว	

(ภกัด	ีมานะหริญัเวช,	2556)	ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคที่

ท�าให้กลยุทธ์ไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้	 (วัฒนา	พัฒนพงษ์,	

2547)	 โดยผ่านมุมมอง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 มุมมองทางด้านการเงิน	

มมุมองด้านลกูค้า	มมุมองด้านกระบวนการภายใน	และมมุมองด้าน

การเรียนรู ้และการเติบโต	 เพื่อท�าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร	 อันจะเกิดผลประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง	

	 เทศบาลต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง	

ท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ	ภายใน

ต�าบล	 เพื่อประโยชน์ของประชาชน	 โดยนอกจากจะต้องค�านึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว	 ยังต้องพิจารณาถึงการสร้าง

หลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ	กล่าวคือ	 เมื่อ

ราชการส่วนกลาง	 และราชการส่วนภูมิภาค	 ได้ยุติการให้บริการ

สาธารณะบางอย่างลง	รวมทั้งส่งมอบบริการสาธารณะนั้นๆ	ให้กับ

ท้องถิ่นด�าเนินการแทน	สิ่งส�าคัญที่เป็นหลักการทั่วไป	คือ	ท้องถิ่น

ต้องด�าเนินการจัดบริการสาธารณะน้ัน	 ให้มีประสิทธิภาพ	 มี

ประสิทธิผล	 และมีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลาง

และราชการส่วนภูมิภาคเคยท�ามาก่อน

	 พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ	

พ.ศ.	2542	 ได้ให้อ�านาจและหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ	 เนื่องจากองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 สามารถจัดสรรงบประมาณ	

และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นอิสระ	 อ�านาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2543	

ได้ก�าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล	

ถึง	 31	 ภารกิจ	 ไม่ว่าจะเป็น	 การศึกษา	 การสาธารณสุข	 การ

สังคมสงเคราะห์	ฯลฯ	ซึ่งการที่กฎหมายก�าหนดหน้าที่ของเทศบาล

ไว้มากมายเช่นนี	้กเ็พือ่ให้เตรยีมพร้อมรบัการถ่ายโอนภารกจิหน้าท่ี	

งบประมาณ	และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก

รัฐบาล	 ตามทิศทางที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	2540

	 การสร้างกลยทุธ์ในการบรหิารงานของเทศบาลต�าบล	จงึถอื

เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามเพิ่มความคิด	ท�ากลยุทธ์

ใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้น	 โดยการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรร่วมกันคิดท�า

กลยุทธ์ที่หลากหลาย	 เพื่อการพัฒนาองค์กร	 มีความส�าคัญต่อการ

บริหารเทศบาลต�าบลเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง

ในยุคโลกาภิวัตน์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลยี	 มีการ

เปลี่ยนแปลงสังคมโลกเป็นสังคมของการแข่งขัน	เทศบาลจึงจ�าเป็น

ที่จะต้องใช้ความสามารถในการวางแผนในการพัฒนาองค์กร	 โดย

การใช้แผนและประสบการณ์	การประยุกต์เทคนิคต่างๆ	เพื่อน�ามา

ปรับกลยุทธ์ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 (รัชพล	คชชารุ่งโรจน์,	2548)	ซึ่งการบริหาร

เทศบาลต�าบลให้ประสบความส�าเร็จนั้น	 จะต้องประกอบไปด้วย

กลยุทธ์ที่ดี	 และความสามารถในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	

ถ้าการบริหารเทศบาลต�าบลมีเพียงแต่กลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียว

ย่อมไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้	 ในขณะเดียวกัน	

ถ้ามีความสามารถในการปฏิบัติแต่ขาดกลยุทธ์ที่ดีย่อมท�าให้การ

บริหารเทศบาลต�าบลขาดทิศทางท่ีชัดเจน	 และยิ่งถ้าการบริหาร

เทศบาลต�าบลขาดทั้งกลยุทธ์ที่ดี	 และความสามารถในการปฏิบัติ

ที่ดี	 การบริหารเทศบาลต�าบลนั้นย่อมจะประสบความล้มเหลว

ตั้งแต่ต้น	(พสุ	เตชะรินทร์,	2546)	ซึ่งแผนกลยุทธ์จะเป็นเครื่องมือ	

ที่ช่วยอธิบายกลยุทธ์หรือสมมุติฐานอย่างมีเหตุมีผลว่า	ถ้าได้ด�าเนิน

กลยทุธ์ตามทีก่�าหนดแล้ว	จะเกดิผลการด�าเนนิงานตามทีค่าดหมาย

และท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การบรรลุ	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	นอกจาก

นีแ้ล้วแผนทีก่ลยทุธ์จะบอกถงึเหตผุลว่าท�าไมต้องท�ากลยทุธ์ท�าแล้ว

จะได้อะไรสัมพนัธ์กนักบัมมุมองทัง้	4	ด้าน	ตามบาลานซ์สกอร์การ์ด

อย่างไร	(วีระเดช	เชื้อนาม,	2547)

	 อย่างไรก็ตามการน�าแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ย่อม

มีอุปสรรค	และข้อจ�ากัด	 เนื่องมาจากการบริหารที่ยังคงขึ้นอยู่กับ
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ตัวผู ้น�าเป็นส่วนใหญ่ว ่าให้ความส�าคัญมากน้อยเพียงใดและ

ข้าราชการส่วนใหญ่	ยงัไม่เคยชนิกบัการวัดผลเป็นรายบุคคลอาจก่อ

ให้เกิดการต่อต้านได้	 ซ่ึงล้วนเป็นอุปสรรคท่ีองค์กรในประเทศไทย

ส่วนใหญ่เผชิญ	คือการขาดความสามารถในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติที่ให้เกิดผลที่แท้จริง	 อันมีอุปสรรคนานาประการที่ท�าให้	

กลยุทธ์ไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงได้	(วีระเดช	เชื้อนาม,	

2547)	 ซึ่งในการน�ามาใช้ในส่วนราชการนั้น	 ส่วนใหญ่จะน�าเอา

แนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในเรือ่งของการวดัและประเมนิผล

มากกว่าการเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการน�ากลยทุธ์สูก่ารปฏบิตั	ิซึง่ไม่

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Kaplan	และ	Norton	(1996)	ถึงแม้จะ

มกีารประเมนิด้วยแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นประจ�า	หลายปีที่

ผ่านมาแต่กลบัพบว่าพนกังานเทศบาลจะมองการประเมนิ	เป็นเพยีง

เพื่อรับผลตอบแทนเท่านั้น	 ซึ่งหมายถึงการมองแนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ด	 เป็นเพียงสิ่งท่ีจะต้องน�ามาพิจารณาปีละครั้งในตอน

สิ้นปี	และผู้บริหารองค์กรจากฝ่ายการเมืองที่อยู่ตามวาระ	4	ปี	ก็ไม่

ได้สนใจแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดเพราะไม่ได้รบัผลตอบแทนด้วย	

ด้วยเหตุนี้เอง	 จึงท�าให้องค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิด

บาลานซ์สกอร์การ์ดได้อย่างเต็มที่	 ส่งผลให้แนวคิดบาลานซ์สกอร์

การ์ดไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	 จากความส�าคัญดังกล่าว	

ผูว้จิยัในฐานะเป็นส่วนหนึง่ทีร่่วมดแูลงานนโยบายและมส่ีวนส�าคัญ

ในการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร	 จึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลต�าบล	 โดยใช้แนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ดในพ้ืนทีพิ่เศษจงัหวัดสงขลา	เพือ่ให้การบรหิารงานกจิการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลเป็นไปตามกรอบภารกจิทีไ่ด้ก�าหนดไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต�าบลและมีความสมดุลกันในทุกๆ	

ด้านซึ่งจะท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต	ที่ดีขึ้น

	 ผูว้จิยัมคีวามคาดหวงัว่าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นีจ้ะ

ท�าให้เกดิองค์ความรูใ้หม่เกีย่วกบัรปูแบบการบรหิารจดัการเทศบาล

ต�าบลโดยใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ให้กับเทศบาลต�าบล	

ในการบริหารกิจการสาธารณะต่อไปในอนาคตสามารถน�ามาเป็น

แนวทางในการวางแผน	การก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม

แผนขององค์กร	การปรับปรุงเกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์	 เพื่อใช้ในการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้มีคุณภาพ	 ท้ังยังสามารถก�าหนดทิศทาง

ในการบริหารเทศบาล	 เพื่อตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชน	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาความเป็นมาในการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไป

ใช้ในการบริหารเทศบาลต�าบลพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา	

		 2.		เพือ่ศึกษาแนวทางในการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ใน

การบริหารเทศบาลต�าบลพื้นที่พิเศษ	จังหวัดสงขลา

		 3.	 เพือ่ศกึษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการบริหารเทศบาล

ต�าบลพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา	โดยใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

		 4.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเทศบาลต�าบลพื้นที่พิเศษ

จังหวัดสงขลา	โดยใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

แนวคิดทฤษฎี
		 แนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นรปูแบบการวดัผลการด�าเนนิ

งานขององค์กร	โดยก�าหนดกรอบงานของคณะผูบ้รหิารซึง่แปลงจาก

วสัิยทศัน์และกลยทุธ์เป็นวตัถปุระสงค์และการวดัผลการปฏบิตังิาน	

ซึง่ก�าหนดกรอบเป็นมมุมอง	4	ด้าน	ได้แก่	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการ

ภายใน	และการเรียนรู้และการพัฒนา	จัดท�าเป็นตารางกรอบการ

ประเมนิ	ใช้เป็นกรอบการบรหิารหรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	

มรีายละเอยีดทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์กร	

(Kaplan	&	Norton,	 1996)	 เป็นระบบการบริหารความส�าเร็จ

ของการด�าเนินยุทธศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ของคน	 ในองค์กร	

(วีระเดช	เชื้อนาม	และมัลลิกา	เชื้อนาม,	2550)	เพื่อให้บุคลากรใน

องค์กรสามารถด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	 เมื่อทุกคนมีความ

เข้าใจตรงกนัมคีวามมุง่มัน่ร่วมกนั	การสอดประสานการท�างานกจ็ะ

เกดิขึน้	อนัจะน�ามาซ่ึงความส�าเรจ็ขององค์กร	เป็นเครือ่งมอืทางด้าน

การบริหารจัดการที่ช่วยในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัย

การวัดหรือประเมิน	ที่จะช่วยท�าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน	และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ขององค์กร	 (พสุ	 เตชะรินทร์,	 2546)	แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

เป็นระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานรูปแบบหนึ่ง	

มีรูปแบบและวิธีการที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร	

กลยุทธ์และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีดี่ในการสือ่สารทัง้กลยทุธ์และผลงาน

สู่พนักงานทุกระดับในองค์กรอันจะน�าไปสู ่การพัฒนาผลงาน

อย่างต่อเนื่องต่อไป	(สิทธิศักดิ์	พฤกษ์ปติกุล,	2546)

		 สรุปได้ว่า	แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	หมายถึง	 เครื่องมือ

ทางด้านการบริหารที่ช่วยแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยก�าหนด

เป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

เป้าหมาย	ตลอดจนการตดิตาม	ตรวจสอบ	การควบคมุกลยทุธ์	และ

กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เทศบาลต�าบลได้วางเอาไว้	

	 	 แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผล	 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ	 (สราญ	

ประมวลชาติ,	2544)	ทีท่�าให้ผู้บรหิารระดบัสูงสามารถเหน็ภาพรวม

ของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว	 (ปริญญา	อินรักษา,	 2550)	

โดย	Robert	Kaplan	และ	David	Norton	ในปี	ค.ศ.	1992	เพื่อ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผลให้รูปแบบการบริหาร

ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 เน่ืองจากการ
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ที่องค์กร	 จะอยู่รอดประสบความส�าเร็จในยุคการแข่งขันข้อมูล

ข่าวสาร	การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืการยดึตดิกบัการ

วัดผลเพียงด้านใดด้านหน่ึงน้ันไม่เพียงพอ	 เพราะไม่มีตัววัดใดเพียง

ล�าพงัทีจ่ะแสดงผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิได้อย่างครอบคลมุ	ซึง่ผู้

บรหิารต้องควรทราบถงึผลการปฏบิตังิานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็น

ตัวเงิน	 จึงจ�าเป็นที่ต้องใช้ระบบการวัดผลและการบริหารที่เกิดมา

จากหรือมีความเกี่ยวโยงกับกลยุทธ์และความสามารถขององค์กร	

ที่มีอยู่	 เป็นการให้ความสนใจคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่ง

วัตถุประสงค์และการวัดของแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดนั้น	 ได้มา

จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรอันเป็นการน�าวิสัยทัศน์และ

กลยุทธ์มาแปลงสู่การปฏิบัติโดยมาจากมุมมอง	4	ด้าน	คือ	การเงิน	

ลูกค้า	 กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร	 การเรียนรู้และการ

เติบโตเป็นการขยายชุดของหน่วยธุรกิจให้มากไปกว่าบทสรุปการ	

วัดผลทางด้านการเงิน	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการวัดผลทางด้านการเงินนั้น

ไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน

รวมถึงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมต่อองค์กร	

	 แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดสามารถรักษาสภาพเดิมของ

ทรรศนะด้านการเงินอันเป็นประโยชน์ในระยะสั้น	ที่สะท้อนให้เห็น

ถงึผลการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ไปแล้ว	แต่กส็ามารถแสดงให้เหน็อย่าง

ชดัเจนถงึพลงัผลกัดนัทีม่คีณุค่ามากกว่าในระยะยาวทัง้ทางด้านการ

เงินและแข่งขันธุรกิจ	นั่นคือการวัดผลในระดับปฏิบัติการ	ที่ไม่เป็น

ตัวเงินที่สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้า	 กระบวนการ

ปฏิบัติงานภายใน	องค์กรและการเรียนรู้การเติบโต	รวมทั้งการวัด

ใน	4	มุมมองดังกล่าว	จะบอกว่าองค์กรจะต้องจัดหาความรู้	ความ

ช�านาญ	ประเภทใดให้กับพนักงาน	และระบบอะไรที่ดีที่สุดส�าหรับ

การท�างานของพนกังาน	เพือ่ให้พนกังานสามารถประดษิฐ์คิดค้นสิง่

ของใหม่ๆ	สร้างยทุธศาสตร์ทีถู่กต้องในการตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	ซึง่แน่นอนว่าเมือ่องค์กร	

สามารถท�าได้เช่นนี้	 ลูกค้าย่อมเกิดความพึงพอใจ	รายได้หรือก�าไร

ของบริษัทย่อมเพิ่มมากขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
		 1.	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระยะที่	1	ได้แก่	ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่กุคนในเทศบาลต�าบลพืน้ทีพ่เิศษจงัหวดัสงขลา	โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
		 	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	
ประธานสภา	ปลัดเทศบาล	หวัหน้าส�านกังานปลดั	หัวหน้าส่วนโยธา	
หัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าส่วนการศึกษาของเทศบาลต�าบล
นาทวีนอก	รวมทั้งหมดจ�านวน	10	คน	ซึ่งผู้วิจัยจะใช้เฉพาะบุคคล
ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจ	 ในการจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลต�าบลนาทวีนอก

	 2.	 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา

		 	 ตัวแปรอิสระ	 คือรูปแบบการบริหารเทศบาลต�าบล	

โดยใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

		 	 ตวัแปรตาม	คือสภาพปัจจบุนัและปัญหาของการบริหาร

เทศบาลต�าบล	โดยใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

		 3.	 ขอบเขตด้านเวลา

		 	 ปีงบประมาณ	2560	–	2561	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ

ดังนี้

		 1.	 การสงัเกตโดยใช้การสงัเกตตามหลกัการวจัิยเชิงคณุภาพ

มี	2	แบบคือ

	 		 1.1		การสังเกตแบบมีส ่วนร ่วม	 (Participation	

observation)	คือ	การเข้าไปในเทศบาลต�าบลนาทวีนอก	อ�าเภอ

นาทวี	จังหวัดสงขลา	เพื่อร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารและพนักงานใน

การท�ากิจกรรมต่างๆ	ด้วยกันจนกระทั่งเข้าใจความรู้สึกนึกคิด	และ

ความหมายทีบ่คุลากรเหล่านัน้ให้ต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม	ท่ีท�าให้

ผู้วิจัยศึกษาซ่ึงเม่ือสังเกตแล้วก็ได้มีการซักถามและจดบันทึกข้อมูล

ไว้ด้วย

	 	 1.2	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	(Non-Participation	

observation)	คอื	การสังเกตทีผู่ส้งัเกตไม่ได้เข้าไปใช้ชวีติร่วมกนัใน

การด�าเนินกิจกรรมกับผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต�าบล

นาทวีนอก	อ�าเภอนาทวี	จังหวัดสงขลา	เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้ถูก

สังเกตรูสึ้กถกูรบกวน	เพราะอาจท�าให้เกดิพฤตกิรรมผิดไปจากปกติ

ได้	ซึง่ผูว้จิยัใช้ในระยะแรกของการวจิยัแล้วใช้การสงัเกตแบบมส่ีวน

ร่วมในระยะหลัง

	 2.	 การสัมภาษณ์	 (Interview)	 การสัมภาษณ์เป็นการ

เจาะลึกประเด็นต่างๆ	 ที่ผู ้วิจัยสนใจและใช้การสัมภาษณ์เป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม	 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	

(Informal-Interview)	ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม	 เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม	

โดยเตรียมค�าถามกว้างๆ	มาล่วงหน้า	และการสัมภาษณ์แบบนี้ได้

แบ่งออกเป็น	 การสัมภาษณ์โดยเปดกว้างไม่จ�ากัดค�าตอบการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-depth-interview)	การตะล่อมกล่อม

เกลา	(probe)	เป็นการซักถามทีล้่วงเอาส่วนลึกของความคดิออกมา

และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	 informant	 interview)	

โดยก�าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีข้อมูลท่ีดี	 ลึกซึ้ง	

จากค�าสนทนาของผู้อื่นโดยผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค�าถามเองก็เป็นเทคนิค

ของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่ง	ที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ประกอบ
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	 การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจ
สอบข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยวิธีการหลัก	5	วิธี	ดังนี้	
	 1.	 การให้บุคคลท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ได้ตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์	
โดยการอ่านข้อมูลที่ผู้วิจัยจดบันทึกไว้ทันที
	 2.	 ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	(Triangulation)	ตามวิธี
การของการตรวจสอบข้อมลูเชงิคณุภาพ	กล่าวคอื	เมือ่ผูว้จิยัได้ข้อมลู
ชุดแรก	 (Thesis)	ซึ่งเรียกว่า	ข้อมูลแบบ	ก.	แล้วผู้วิจัยยังไม่เชื่อใน
ข้อมูลชุดนั้น	แต่พยายามแสวงหาข้อมูลแบบ	ข.	 (Antithesis)	ซึ่ง
เป็นข้อมลูทีต่รงกนัข้ามกบัข้อมลูแบบ	ก.	และผูว้จิยัจะยงัคงแสวงหา
ข้อมลูต่อไป	เพือ่ให้ได้ข้อมลูแบบ	ค.	(Synthesis)	ซ่ึงแตกต่างไปจาก
ข้อมูล	2	ชุดแรก	โดยข้อมูลแบบ	ค.นี้จะเป็นการสังเคราะห์ลักษณะ
ของข้อมูลทั้งแบบ	ก.	และ	แบบ	ข.	ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยเน้น
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Data	 triangulaton)	 จาก	 3	
วิธีการ	 คือ	 การศึกษาเอกสาร	 การสัมภาษณ์	 และการสังเกต	
(ชูชาติ	พ่วงสมจิตร์,	2540)
	 3.	 การตรวจสอบข้อมูล	 ด้วยการจ�าแนกข้อมูลออกเป็น	
2	ส่วนใหญ่ๆ	คือ	ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นหรือทัศนะของ
ผู ้ให้ข้อมูล	 และข้อมูลที่เป็นส่วนในรายละเอียดหรือบรรยาย
เหตุการณ์	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลท้ังสองประเภทน้ีปะปนกันจะช่วย
ให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
	 4.	 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล	หลังจากผู้วิจัย
ได้น�าข้อมูลปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลายๆ	แหล่ง
มาล�าดับ	สร้างเป็นภาพรวม	ที่เป็นข้อความแล้ว	ผู้วิจัยได้น�าไปให้
ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกทุกครั้ง
	 5.	 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล	ในการสัมภาษณ์
แหล่งข้อมลู	เมือ่พบว่าเป็นเรือ่งส�าคญั	ผูว้จิยัได้ใช้วธิกีารสอบถามซ�า้
เรื่องเดียวกันหลายๆ	ครั้ง	ทั้งนี้	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คงที่	และมีความ
เชื่อมั่นได้
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน	ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ	โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเข้าสู่ภาคสนาม	ด้วยการตั้งค�าถาม	
การน�าเอาข้อมูลมาปะติดปะต่อด้วยกันแล้วน�ามาด�าเนินการตาม
ขั้นตอนอย่างมีระบบแบบแผน	 (นิศา	 ชูโต,	 2548)	 เพื่อให้ได้มา
ซึง่ค�าตอบวเิคราะห์ความเป็นไปได้	โดยพจิารณาจากบาลานซ์สกอร์
การ์ดทั้ง	 4	องค์ประกอบ	แล้วน�ามาวัดความเป็นไปได้ในแต่ละมิติ	
ดังต่อไปนี้
		 1.	 มิติความเป็นไปได้ทางเทคนิค
		 2.	 มิติความเป็นไปได้ทางการบริหารจัดการ
		 3.	 มิติความเป็นไปได้ทางด้านการเมือง
		 4.	 มิติความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
		 5.	 มิติความเป็นไปได้ทางด้านวัฒนธรรม
		 6.	 มิติความเป็นไปได้ทางด้านสังคม

สรุปผลการวิจัย
	 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารเทศบาลต�าบล

พื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา	 และความเป็นไปได้ในการน�าบาลานซ์

สกอร์การ์ดมาใช้

	 เนื่องจากบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นเพียงหนึ่งในเคร่ืองมือใน

การบรหิารงานเท่านัน้ไม่มรีปูแบบในการด�าเนนิงานทีต่ายตวั	อีกทัง้	

ไม่ใช่ตัวตัดสินความอยู่รอดหรือความส�าเร็จขององค์กร	ซึ่งความอยู่

รอดหรือความส�าเรจ็ขององค์กรนัน้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง	อาทิ

เช่น	 ผู้บริหาร	สภาพคล่องทางการเงิน	 บุคลากร	สภาพเศรษฐกิจ	

เทคโนโลยี	 ฯลฯ	 ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกขององค์กร	การน�าแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้เป็น

เพียงส่วนหน่ึงที่ท�าให้องค์กรเกิดการด�าเนินงานที่เป็นระบบ	มีการ

ติดตามผลที่รวดเร็วและชัดเจน	อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด�าเนิน

งานให้บรรลุวิสัยทัศน์	พันธกิจขององค์กร	 ดังนั้นแนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ดจึงกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จขององค์กร	

ถึงแม้ว่าองค์กรยังมีการประยุกต์ใช้ที่ไม่เป็นทางการ	หากแต่เมื่อ

ผสมผสานเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร	อกีทัง้ผูข้บัเคลือ่นเทคนคิยงัเป็น

บุคคลเฉพาะกลุ่ม	 ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับ

แนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ด	จงึท�าให้ช่องว่างของกระบวนการท่ีขาด

หายไปมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรค่อนข้างน้อย	ส�าหรับผู้วิจัย

มีความเช่ือว่าทุกองค์กรน่าจะรู้จักเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ท่ี

เรยีกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดแล้ว	เนือ่งจากบางองค์กรได้มกีารน�าไป

ใช้แล้ว	แต่ในบางองค์กรก�าลังจะน�าไปใช้ไม่ว่าองค์กรที่ใช้แล้วหรือ

องค์กรทีก่�าลงัจะน�าไปใช้มกัจะประสบปัญหาเหมอืนๆ	กนัคอืไม่รูว่้า

ควรจะเริม่ต้นจากจดุไหน	อะไรควรเริม่ต้น	ก่อน-หลงั	แต่ละขัน้ตอน

นั้นจะต้องท�าอะไรบ้างและควรจะท�าอย่างไร

	 แนวทางการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในเทศบาลต�าบล

นาทวีนอก	อ�าเภอนาทวี	 จังหวัดสงขลา	ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ให้

ข้อมลูให้ความคดิเหน็ว่าแนวทางในการน�าบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้

ในเทศบาลต�าบลนาทวีนอก	ไม่สามารถที่จะน�าทฤษฎีตามหลักการ

มาใช้ได้	 ในทันทีทันใด	 แต่ต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

ของหน่วยงานภาครฐั	ซึง่ไม่ได้เน้นในการแสวงหาผลก�าไร	แต่ต้องให้

ผลประโยชน์ตกกับประชาชนมากที่สุด	 ก่อนที่จะน�าไปใช้ต้องเอา

ประชาชนเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	 เพื่อที่ได้รู ้ว ่า

ประชาชนต้องการให้เทศบาลต�าบลนาทวีนอกบริหารจัดการไปใน

ทิศทางใด	 เช่นเดียวกับกรณีศึกษาแห่งหน่ึงของรัฐบาลท้องถิ่น

ประเทศสกอตแลนด์	ที่มีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือด้านของสกอร์

การ์ดเสียใหม่	 เพื่อให้เหมาะสมกับภาครัฐและเป็นที่ยอมรับของ

ฝ่ายบริหารและพนักงาน	ดังนี้

		 1)	 ในด้านผลกระทบ	 โฟกัสที่ผลกระทบที่การบริการมีต่อ

ชุมชนและประชาชน	ตลอดจนผู้ใช้บริการ
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		 2)	 ในด้านการบรหิารการบรกิารให้การมุง่เน้นทีก่ารบรหิาร

กิจกรรมหรือกระบวนการส�าคัญๆ	ของการส่งมอบการบริการว่ามี

ประสิทธิผลหรือไม่	เพียงใด

		 3)	 ในด้านการบริหารทรัพยากร	โฟกัสที่การบริหารจัดการ	

การได้มาและการใช้ทรพัยากร	กระท�าได้ดเีพยีงใดทรพัยากรเหล่านี้	

ได้แก่	การเงิน	บุคคล	เครื่องมือ	อุปกรณ์และสินทรัพย์ทางกายภาพ	

อื่นๆ	

		 4)	 ในด้านการปรับปรุง	 โฟกัสท่ีการปรับปรุงกิจกรรมหรือ

การกระท�าที่ส่งมอบการบริการ	การปรับปรุง	 ได้แก่	 การฝึกอบรม

และการพัฒนาพนักงาน	การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ	พิจารณา

ทบทวนการบริการ	เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงการบริการ

		 และผู้ให้ข้อมูลยังได้เสนอแนะแนวทางในการด�าเนินการ	

โดยมีความคิดเห็นว่าสิ่งท่ีเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการท�าให้การน�า

บาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ประสบความส�าเร็จขึ้นอยู ่กับนายก

เทศมนตรีเป็นส�าคัญ	 เน่ืองจากเป็นผู้มีอ�านาจเด็ดขาดในหน่วยงาน	

และถ้าจะให้เกิดความส�าเร็จแบบยั่งยืน	 บุคลากรทุกคนภายใน

องค์กรจะต้องเข้ามาเรียนรู ้และร่วมท�าความเข้าใจกับหลักการ	

บาลานซ์สกอร์การ์ด	เพราะการรับทราบในคนกลุ่มย่อย	ไม่สามารถ

ท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้	 ตลอดจนต้องมาก�าหนดวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าประสงค์ร่วมกัน	อย่าให้เป็นความคาดหวัง

ของใครคนใดคนหนึ่ง	 ซ่ึงการน�าเอาบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้

ในรัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศบาล	 มีกระบวนการ	 4	 ขั้นตอน	 ดังนี้	

1)	ท�าวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ให้เป็นที่เข้าใจของทุกคนทั่วทั้งองค์กร	และ

ได้รับการเห็นพ้องต้องกัน	2)	ท�าการสื่อสาร	วัตถุประสงค์	ก�าหนด

เป้าหมายและเชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์	 3)	 ก�าหนดเป้า	 จัดสรร

ทรัพยากรและก�าหนดจุดตรวจสอบ	และ	4)	 ให้ปฏิกิริยาป้อนกลับ

และการเรียนรู้

	 แนวทางการบริหารเทศบาลต�าบลโดยใช้แนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ด	จากการศึกษาเอกสาร	และสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ

รปูแบบการบรหิารเทศบาลต�าบล	โดยการน�าแนวคดิบาลานซ์สกอร์

การ์ดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ผู้ท�าการศึกษาจึง

ขอสรุปข้อแนะน�าขั้นตอนการน�าไปใช้ในองค์กร	 เพื่อน�าไปใช้

ในกระบวนการวางแผนปีงบประมาณต่อไป	 ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน	8	ขั้นตอนดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	 ก�าหนดทิศทางขององค์กร	 โดยการศึกษา	

ทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ค่านิยมร่วมและจุดมุ่งหมายกลยุทธ์

ด้านต่างๆ	ให้เข้าใจอย่างชัดเจน

	 ขัน้ตอนที	่2	วเิคราะห์และก�าหนดมมุมอง	ว่าควรมกีีม่มุมอง	

และแต่ละมุมมองก�าหนดผลลัพธ์ท่ีคาดหวังว่า	 เม่ือด�าเนินการตาม

กลยุทธ์แล้วจะเกิดผลอย่างไร	 ใช้วิธีการระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย	โดยเน้นความสมดุลและให้ครอบคลุมทุกด้าน

	 ขั้นตอนที่	 3	จัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร	 โดยน�า

วตัถปุระสงค์ทีส่�าคัญภายใต้แต่ละมมุมองมาท�าการเชือ่มโยงเป็นเหตุ

และผลของวัตถุประสงค์ต่างๆ	ภายใต้มุมมองของแนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ด	 โดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

หลักขององค์กร

	 ขัน้ตอนที	่4	จดัท�า	Scorecard	ระดบัองค์กร	โดยการก�าหนด

เป้าหมายและกจิกรรมเชงิกลยทุธ์	ภายใต้วตัถปุระสงค์แต่ละประการ	

จะต้องก�าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์นั้นในด้านต่างๆ	ทั้งใน

ด้านตัวช้ีวัด	 ฐานข้อมูลปัจจุบัน	 เป้าหมายที่ต้องบรรลุ	 รวมท้ัง

แผนงาน	กิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องท�า

	 ขั้นตอนที่	5	จัดท�า	Action	Plan

		 ขั้นตอนที่	6	การถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ

		 ขัน้ตอนที	่7	ตดิตามประเมนิผลลพัธ์	4	มมุมอง	ในด้านความ

สามารถในการน�าแผนไปปฏบิตั	ิและผลจากการใช้แนวคดิบาลานซ์

สกอร์การ์ดทีม่ต่ีอการพฒันาองค์กรในภาพรวม	และปัญหาอปุสรรค

ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบาลานซ์สกอร์การ์ด

	 ขั้นตอนที่	 8	 การรายงานผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามผลที่คาดหวัง

	 ท้ายที่สุดบุคลากรผู้ให้ข้อมูลของเทศบาลต�าบลนาทวีนอก

จะให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	มีค�าสั่งการให้เทศบาล

ต�าบลนาทวนีอกได้น�าหลกัการด�าเนนิงานแบบบาลานซ์สกอร์การ์ด

มาทดลองใช้	เพือ่ให้เป็นการศกึษาน�าร่อง	ซึง่การด�าเนนิการเช่นนีจ้ะ

ไม่ก่อให้เกดิภาพลบต่อบุคลากรตลอดจนผูบ้รหิารของเทศบาลต�าบล

นาทวนีอกในการเข้ามารบัใช้พีน้่องประชาชนภายในพ้ืนทีข่องต�าบล

นาทวีในอนาคต

อภิปรายผล
	 รปูแบบขององค์กรจะแบ่งรปูแบบของงานได้เป็น	2	ประเภท	

คือ	งานนโยบายและงานประจ�า	โดยมีจุดเริ่มต้นของการน�าแนวคิด

บาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้อยู่ที่ผู้น�าขององค์กร	 ซ่ึงผู้น�าขององค์กร

ตดัสนิใจน�าแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้	เนือ่งจากท�าให้องค์กร

สามารถบริหารงานได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน	แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการ

ก�าหนดนโยบาย	 ไม่มีทีมงานที่รับผิดชอบโดยตรง	 ไม่มีมาตรการ

หรือข้อบังคับออกมารองรับ	มีเพียงเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ถูก

ถ่ายทอดจากความคดิเหน็ผ่านวธีิการประชมุหรอืแสดงความคดิเห็น

ประกอบกับการเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดและประโยชน์จากการน�ามาใช้

เพื่อน�าไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้ความรู้	

ความเข้าใจในแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 ถูกจ�ากัดอยู่ในบุคคล

เฉพาะกลุ ่มไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร	 จึงส่งผลให้การน�าแนวคิด

บาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กร	 เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการ
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ติดตามและประเมินผลโครงการหรือแผนงานผ่านตัวชี้วัดเท่าน้ัน	

ซึง่รปูแบบของการน�ามาใช้จงึดเูหมอืนกบั	KPI	Scorecard	มากกว่า	

BSC	และจากการก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลนั้นท�าให้ทราบ

ว่าองค์กรได้ให้ความส�าคญักบัความพึงพอใจของผูม้ารบับรกิารเป็น

ส�าคญั	ซึง่จะเหน็ได้จากการก�าหนดตวัช้ีวดัในการประเมนิผลนัน่เอง	

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการน�าแนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กรน้ันจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 ซ่ึงมีหน้าท่ีขับเคล่ือนนโยบาย	 ซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	ภทัราวด	ีพรหมสวุรรณ์	(2548)	และ

จ�าเป็นต้องอาศัยมาตรการหรือการสั่งการท่ีชัดเจน	 เน่ืองจากการ

ท�างานของหน่วยงานราชการนั้น	ผู้ปฏิบัติงานจะให้ความส�าคัญกับ

งานประจ�ามากกว่างานส่วนร่วม	ส่วนรางวัลที่ได้รับในการบริหาร

องค์กรนั้นเป็นผลมาจากการบริหารงานในภาพรวมขององค์กร	 ซ่ึง

ต้องอาศยัความร่วมมอืในหลายๆ	ด้านจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน

ประกอบกับเคร่ืองมือในการบริหารงานต่างๆ	 ซ่ึงแนวคิดบาลานซ์

สกอร์การ์ดเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จด้วย	ถึง

แม้ว่าทางองค์กรจะมีการน�าแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้

อย่างไม่เด่นชัดก็ตาม

	 อย่างไรกต็ามการปฏบิตังิานให้ประสบความส�าเรจ็นัน้ขึน้อยู่

กับองค์ประกอบและปัจจัยภายนอกขององค์กร	 ซึ่งจากการเก็บ

ข้อมูลนั้นท�าให้ทราบว่าทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน�า

แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 มาใช้ในองค์กรนั้นยังไม่ดีเท่าท่ีควร	

เห็นได้จากการไม่เคลื่อนตัวในกิจกรรมท่ีใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์

การ์ดเป็นตวัด�าเนนิการ	ได้แก่	การไม่รายงานผลการด�าเนนิงานผ่าน

ระบบ	อาจเป็นเพราะอปุสรรคทางเทคนคิบางประการทีเ่กดิขึน้จาก

การน�าแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้	 เช่น	ผู้ปฏิบัติงานมีความ

เข้าใจในการรายงานผลตามรูปแบบแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดไม่

มากนกั	หรอืมทีศันคตใินเชงิลบต่อแนวคดิดงักล่าว	เนือ่งจากการน�า

แนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กรนัน้	ผูป้ฏบิตังิานจะคิดว่า

ตนเองมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	 หรือมีปัญหามาจากการส่ือสาร

ที่คลาดเคลื่อนของผู้บริหารระดับกลาง	 เน่ืองจากในการถ่ายทอด

นโยบายขององค์กรนั้น	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่านการประชุมคณะ

กรรมการบริหาร	ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าในแต่ละฝ่าย	และหัวหน้า

ในแต่ละฝ่ายเปรียบเสมือนผู้บริหารระดับกลางน้ันมีหน้าที่ในการ

ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย	 ดังนั้น	

ผูบ้รหิารระดบักลางและการสือ่สารจงึเป็นหนึง่ในตวัแปรส�าคัญของ

การขับเคลื่อนแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	 รสวันต์	 ถมังรักษ์สัตว์	 (2546)	 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ

เปลี่ยนแปลงทางการบริหารขององค์กรจึงส่งผลให้องค์กรต้อง

ชะลอการน�าแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในการบรหิารงาน	ซึง่

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสรปุได้ว่า	การขับเคลือ่นนโยบายใดๆ	นอกจาก

มผีูบ้รหิารเป็นตวัขบัเคลือ่นและมหีลกัการทีเ่ด่นชดัแล้วยงัต้องอาศยั

องค์ประกอบอื่นๆ	ด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สราญ	

ประมวลวรชาติ	(2544)	เช่น	วัตถุประสงค์ของนโยบาย	การก�าหนด

ภารกิจและมอบหมายงาน	มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ระบบการ

วัดผล	มาตรการในการให้คุณให้โทษ	ผู้น�า	การจูงใจ	การมีส่วนร่วม	

การท�างานเป็นทมี	ความรู	้ความเข้าใจและการยอมรบั	นอกจากนัน้

แล้ว	 ยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย	 เช่น	

การเมือง	 เทคโนโลยี	 เศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการ

บริหารงานขององค์กรทั้งสิ้น

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเทคนิคการบริหาร

งานไม่ใช่สูตรส�าเร็จตายตัวส�าหรับทุกๆ	องค์กร	 เนื่องจากองค์กร

แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันในด้านของสภาพแวดล้อม	ปัจจัย

ภายใน	ปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงผลักดัน	เนื่องจากคุณลักษณะของ

ผู้บริหารและทีมงานของแต่ละองค์กรที่มีลักษณะการบริหารและ

การท�างานที่แตกต่างกัน	จะท�าให้เครื่องมือในการบริหารงานของ	

แต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกันไปด้วย	ซึ่งตัวแปรที่ท�าให้เครื่องมือใน

การบริหารงานมีรูปแบบที่แตกต่างกันนั่นคือผู้ใช้	เครื่องมือดังกล่าว

นัน่เอง	ดงันัน้จงึสรปุได้ว่าแนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นแค่เครือ่ง

มือในการบริหารงาน	ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับเคลื่อน	เมื่อผู้ขับเคลื่อน

ในองค์กรเปลี่ยนวิธีการขับเคลื่อนในองค์กรก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 1.	 ควรมีการประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

งานให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผู้บริหาร

	 2.	 ควรมกีารก�าหนดมาตรการหรือข้อบงัคับเกีย่วกบัการน�า

แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กรอย่างเด่นชัด

	 3.	 ควรจดัให้มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่ผูบ้รหิารและผู้ปฏบิตัิ

งานเกี่ยวกับการน�าแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด	 ไปประยุกต์ใช้	

เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและให้ค�านึงถึงความส�าคัญของการน�า

แนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในองค์กร

	 4.	 ควรจดัให้มกีารอบรมผูบ้รหิารในองค์กรเกีย่วกับการน�า

แนวคดิบาลานซ์สกอร์การ์ดมาผสมผสานกบัเครือ่งมอืในการบริหาร

อื่นๆ

	 5.	 ควรส่งเสรมิให้ผู้ปฏบิติังานได้เข้ามามส่ีวนร่วมในขัน้ตอน

ของกระบวนการแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรจะมีการศึกษาในประเด็นนี้ต่อไป	 แต่ให้ลงลึกถึง

ประชาชน	 ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องบทบาทการบริหารงานของ

เทศบาลต�าบล	เพื่อจะได้ทราบว่าภารกิจของเทศบาลต�าบล	ต้องท�า

หลายๆ	ด้านเพื่อให้เกิดระบบที่ดี	 คนดีท�าให้หน่วยงานดีได้	 แต่ถ้า
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คนดีลาออกไป	 หน่วยงานก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 แต่ถ้าพัฒนา

ระบบงาน	 ไม่ว่าใครจะลาออกไปก็ยังสามารถท�างานได้อย่างเป็น

ระบบต่อไป

	 2.	 การศกึษาเทศบาลต�าบลนาทวนีอก	อ�าเภอนาทว	ีจงัหวดั

สงขลา	 เป็นการศึกษาในมิติของผู ้มีอ�านาจในการตัดสินใจของ

เทศบาลต�าบลเท่านัน้	เนือ่งจากผูว้จิยัมเีวลาค่อนข้างจ�ากัด	ซึง่ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรได้มีการศึกษาในมิติของผู้ให้บริการด้วย

 ข้อจ�ากัดของการวิจัย

	 1.	การใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นเรือ่งทีค่่อนข้างใหม่ส�าหรบั

เทศบาลต�าบล	 เน่ืองจากยังไม่มีที่ไหนน�าไปใช้	 และไม่ค่อยมีใคร

ท�าวิจัยเรื่องบาลานซ์สกอร์การ์ดกับหน่วยงานของเทศบาลต�าบล

	 2.	 เทศบาลต�าบลไม่มีอ�านาจในการคัดเลือกข้าราชการมา

ท�างานในหน่วยงาน	ท�าให้บางครั้งได้บุคลากรท่ีไม่มีความสามารถ

ในการท�างานเข้ามา	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมาปรับระบบการท�างานใหม่	

ส่งผลให้จ�าเป็นต้องมีงบพัฒนาบุคลากร	 แต่ถ้าได้บุคลากรที่มี

ความรู้	ความสามารถอยู่แล้วก็จะท�าให้งบประมาณส่วนนี้ไม่จ�าเป็น

ต้องใช้มากเหมือนกับปัจจุบัน
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