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บทนำ 
การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการองคกร เพราะนอกจาก

การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรจะเปนสิ่งที่จะบอกวาองคกรประสบความสำเร็จหรือไมแลว หาก 
มีการออกแบบท่ีเหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรยังมีบทบาทท่ีสำคัญในการทำใหองคกร
สามารถนำเอากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติไดอยางครบถวนและสมบูรณ อยางไรก็ตาม การวัดผล 
การปฏิบัติงานองคกรก็เปรียบเสมือนดาบสองคม กลาวคือหากมีการออกแบบและการใชงาน 
ที่เหมาะสมแลว การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรก็จะเปนสิ่งท่ีทำใหองคกรเจริญเติบโตไดตอไปใน
อนาคต อยางไรก็ตาม หากมีการออกแบบและการนำไปใชที่ผิดพลาดแลว การวัดผลการปฏิบัติงาน
องคกรก็จะกลายเปนสิ่งท่ีเปนอันตรายเปนอยางย่ิงตอความอยูรอดขององคกร สิ่งเหลานี้เปน 
สิ่งที่ผูบริหารสวนใหญมีความเชื่อวาเปนจริง ดังนั้น หลายองคกรจึงไดมีการลงทุนลงแรงไปเปน
จำนวนมากในการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรและการนำเอาระบบการวัดผล 
ไปใช 

อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไมมีความแนชัดวาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรท่ีประสบ
ความสำเร็จนั้นมีความสอดคลองกันกับความสำเร็จทางการเงินขององคกรหรือไมอยางไร บทความ
วิจัยน้ีจึงไดมุงที่จะหาคำตอบนี้โดยการใชการเก็บขอมูลจากผูบริหารองคกรในเรื่องความสำเร็จ 
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ของการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
องคกรกับความสำเร็จทางการเงินขององคกร 

นิยามของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร 
Franco-Santos et al (2007) ไดใหคำนิยามของ

ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรไดโดยแบงออกเปน 
3 มุมมองดังตอไปน้ี 

1. มุมมองทางดานองคประกอบของระบบการวัดผล 
2. มุมมองดานบทบาทของระบบการวัดผล 
3. มุมมองดานกระบวนการซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบ

การวัดผล 
ในแตละมุมมองมององคประกอบยอยดังตอไปนี้ 

มุมมองทางดานองคประกอบของระบบ 
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร จะประกอบดวย

องคประกอบ 2 องคประกอบไดแกตัววัดผลการปฏิบัติงาน
องคกร และระบบในการสนับสนุน ซึ่งหมายถึงระบบในการ
เก็บขอมูลและการรายงานผลขอมูล 

มุมมองดานบทบาทของระบบการวัดผล 
เปนมุมมองที่เนนในเรื่องบทบาทที่ระบบการวัดผลการ

ปฏิบัติงานองคกรควรจะตองมีดังตอไปนี้ 
1. ใชในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
2. ใชในการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผน 

การสรางกลยุทธ การนำเอากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติ 
3. ใชในการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร 

โดยการเทียบเคียงสิ่งที่ดีที่สุด (Benchmarking) หรือการ
เทียบเคียงกับกฎระเบียบ 

4. ใชในการปรับพฤติกรรมของบุคลากร โดยผานทาง
ระบบการจูงใจ การสรางความสัมพันธและการควบคุม 

5. ใชในการเรียนรูและการปรับปรุง ซึ่งหมายถึงการให
ขอมูลตอบกลับ และการเรียนรูและพัฒนา 

มุมมองดานกระบวนการซ่ึงเปนสวนหน่ึงของระบบการ
วัดผล 

ในมุมมองนี้ ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร จะ
ประกอบไปดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. การเลือกและการออกแบบตัววัดผล 
2. การเก็บและการปรับขอมูล 
3. การจัดการขอมูล รวมท้ังการตีความหมายของ

ขอมูล 
4. การวัดผลและการใหรางวัล 
5. การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 
ในบทความวิจัยนี้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร

จะหมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยตัววัดผลและระบบ
สนับสนุน และนำไปใชในบทบาทตางๆ ทั้ง 5 ขอขางตน 
และมีกระบวนการท่ีครบถวนทั้ง 5 กระบวนการดังท่ีไดกลาว
มาแลว 

การวัดความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
องคกร 

จากการศึกษาของ Carney (1999) ไดมีการเสนอ
แนวทางการประเมินความสำเร็จของระบบการวัดผลองคกร 
ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ระบบการวัดผลมี เปาหมายหลัก ท่ีชัดเจนและ 
พนักงานทุกคนทราบถึงเปาหมายหลักนั้น 

2. ทุ ก ฝ า ย ง านมี ตั ว ผ ลั ก ดั น ผลก า รปฏิ บั ติ ง า น 
(Performance Driver) ที่สอดคลองกับเปาหมายหลัก 
ขององคกร 

3. มีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องการวัดผลองคกร
อยางตอเนื่อง 

4. มีระบบการติดตามและแสดงผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว 

หากองคกรมีระบบการวัดผลที่ครอบคลุมทั้ง 4 ปจจัยนี้
แลว ก็อาจจะเรียกไดวาระบบการวัดผลท่ีองคกรมีอยูเปน
ระบบที่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ Neely et al (2005) 
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ไดทำการศึกษาลักษณะของการวิเคราะหระบบการวัดผล 
การปฏิบัติงานองคกร โดยแบงออกเปน 3 ระดับไดแก 

1. ในระดับของตัววัดผล ซึ่งจะเปนการตอบคำถาม 
ในเร่ืองวัตถุประสงคของตัววัด ตนทุนการไดมาซึ่งขอมูล 
และประโยชนของตัววัด 

2. ในระดับของกลุมของตัววัดผล ซึ่งจะเปนการ 
ตอบคำถามในเร่ืองความครบถวนครอลคลุมของตัววัด 
ความสัมพันธระหวางผลของการวัดกับการปรับปรุ ง 
การดำเนินงาน การมีตัววัดในท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
ความเช่ือมโยงของตัววัด และความขัดแยงกันเองระหวาง 
ตัววัดผล 

3. ในระดับของความสัมพันธระหวางระบบการวัดผล
กับองคกร จะเปนการตอบคำถามที่วาระบบการวัดผลนั้น 
มีสวนชวยในเร่ืองกลยุทธขององคกรหรือไม มีความ 
เหมาะสมตอวัฒนธรรมองคกรหรือไม มีความเชื่อมโยง 
กับระบบผลตอบแทนหรือไม มีการวัดที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหรือไม และมีการวัดในเรื่องสำคัญที่สงผล
ตอการแขงขันหรือไม 

ในแตละระดับนั้น การพิจารณาการวัดระดับความ
สำเร็จสามารถดำเนินการไดโดยพิจารณาในเรื่องตางๆ 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะของความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร 

ระดับ ลักษณะของความสำเร็จ อางอิงโดย 

ระดับตัววัดผล ตัววัดผลควรมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย Fortuin (1988) Hronec (1993) 

ตัววัดผลควรจะมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน Maskell (1989) 

ตัววัดผลควรจะเปนสิ่งที่วัดไดอยางชัดเจน และใชมาตรวัดที่ถูกตอง Crawford and Cox (1990) 

ตัววัดผลควรเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุม Bungay and Goold (1991) 

ตัววัดผลควรท่ีจะสามารถถูกตรวจสอบไดงายและคุมคา Fortuin (1988) Hayes et al. 

(1988) 

ตัววัดผลควรเช่ือมโยงในทุกระดับ CAM-1 (1991) 

ตัววัดควรจะสามารถท่ีจะใหขอมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน

อดีตและการวางแผนในอนาคต 

ICAS (1993) 

ระดับกลุมของ 

ตัววัดผล 

ระบบการวัดผลควรแสดงใหเห็นถึงความสมดุลในภาพรวม Kaplan and Norton (1992) 

ระบบการวัดผลควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลลัพธกับ

สิ่งที่เปนสาเหตุ 

Fitzgerald et al. (1991) 

ระบบการวัดผลไมควรมีตัววัดที่ขัดแยงกันเอง Fry and Cox (1989) 

ระบบการวัดผลควรท่ีจะสนับสนุนกลยุทธขององคกร Skinner (1971) Maskell (1989) 

ระดับความสัมพันธ

ระหวางระบบ 

การวัดผลกับองคกร 

ระบบการวัดผลควรจะสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและสอดคลอง

กับระบบผลตอบแทน 

IPM (1992) 

ระบบการวัดผลควรท่ีจะตองใหขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบ Hayes et al. (1988) 
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การวัดความสำเร็จขององคกรทางดานการเงิน 
ความสำเร็จทางดานการเงินขององคกรอาจจะแบงออก

ไดเปน 2 ลักษณะไดแกความสำเร็จในเชิงการดำเนินงานของ
องคกร โดยใชตัววัดที่เกี่ยวของกับกำไรท่ีองคกรสามารถ
สรางขึ้นไดภายใตทรัพยากรขององคกรที่มีอยู กับความ
สำเร็จทางดานการตลาด ซึ่งเนนในเร่ืองของมูลคาขององคกร
ในสายตาของนักลงทุน ดังนั้นในบทความวิจัยน้ีจึงไดทำการ
เลือกตัววัดผลทางการเงินที่สำคัญและเปนที่นิยมใชวัดผล 
การดำเนินงานขององคกรทั้ง 2 ลักษณะดังตอไปนี้ 

ตัววัดผลทางการเงินในเชิงการดำเนินงานขององคกร 
1. กำไรตอสินทรัพย (Return on Asset) เปนการ

คำนวณการวัดผลจากกำไรสุทธิขององคกรหารดวยสินทรัพย
เฉลี่ยที่องคกรมีในปนั้น ตัววัดผลนี้จะบอกถึงประสิทธิภาพ
ของการนำเอาสินทรัพยที่องคกรมีมาใชในการสรางกำไร 
ใหแกองคกร 

2. กำไรตอหุน (Earning Per Share) เปนการคำนวณ
จากผลกำไรท่ีองคกรไดหารดวยจำนวนหุนทั้งหมดขององคกร 

3. มูลคาเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value 
Added) เปนตัววัดที่คำนวณไดจากการนำเอากำไรสุทธิ 
หลังจากหักภาษี (Net Operating Profit After Tax) 
หักออกดวยคาเสียโอกาสในการใชเงินทุน (Capital Charge) 
ซึ่งคำนวณจากผลคูณระหวางอัตราตนทุนทางการเงิน (Cost 
of Capital) กับเงินลงทุนที่ ใช ( Invested Capital) 
ตัววัดผลน้ีหากมีคาเปนบวกก็แสดงวาองคกรสามารถสราง 
ผลกำไรไดจากเงินทุนมากกวาคาเสียโอกาสของเงินทุนนั้น 
ถามีคาติดลบก็แสดงวาองคกรไมสามารถสรางผลกำไร 
ไดเทากับคาเสียโอกาสของเงินทุนที่ใชไป 

ตัววัดผลความสำเร็จทางการเงินในมมุมองของตลาด 
1. ราคาหุนตอกำไรตอหุนขององคกร (Price Per 

Earning Ratio) คำนวณไดจากราคาตอหุนขององคกร 
หารดวยกำไรตอหุนขององคกร ตัววัดนี้เปนการสะทอนถึง
มูลคาขององคกรในสายตาของนักลงทุนเมื่อเทียบกับกำไร 

ในปจจุบันเปนอยางไร 
2. ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชีตอหุนขององคกร (Price 

Per Book Ratio) คำนวณไดจากราคาตอหุนขององคกร 
หารดวยมูลคาทางบัญชีขององคกรตอหุน ตัววัดนี้เปนการ
สะทอนถึงมูลคาขององคกรในสายตาของนักลงทุนเทียบกัน
กับมูลคาทางบัญชีขององคกร 

3. ผลตอบแทนเฉล่ียของหุน (Average Market 
Return) เปนตัววัดที่วัดผลตอบแทนท่ีนักลงทุนไดรับจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาหุนและเงินปนผลเทียบกับราคาหุนท่ีลงทุน 
โดยทำการวัดเปนรายไตรมาสและนำมาหาคาเฉลี่ยตอป 

วิธีการเก็บขอมูล 
งานวิจัยนี้ไดทำการเก็บขอมูลเพื่อวัดระดับความสำเร็จ

ของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร โดยไดทำการ 
แจกแบบสอบถามจำนวน 76 ชุดทางจดหมายไปยังผูบริหาร
ที่มีสวนเก่ียวของกับระบบการวัดผล การปฏิบัติงานองคกร
ของบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย 
แบงตามกลุมอุตสาหกรรมของบริษัทดังแสดงในตารางท่ี 2 
ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 อุตสาหกรรมของสถานท่ีทำงานของผูตอบ

แบบสอบถาม 

อุตสาหกรรม % 

ธุรกิจการเงิน 26.3

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 18.4

ทรัพยากร 15.8

บริการ 10.5

สินคาอุตสาหกรรม 9.2

เทคโนโลยี 7.9

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6.6

สินคาอุปโภคบริโภค 5.3

รวมทั้งสิ้น 100.0
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โดยแบบสอบถามจะเปนการถามเพื่อใหผูบริหารบริษัท
ประเมินระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
องคกรในมุมมองตางๆ และประเมินความสำเร็จของระบบ
การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรโดยรวม เพื่อที่จะนำมาใช
เพื่อหาความสัมพันธกับผลสำเร็จทางการเงินตอไป 

สำหรับขอมูลตัววัดผลทางการเงิน ไดมีการเก็บขอมูล
และคำนวณจากฐานขอมูลของ SETSMART ซึ่งมีขอมูล 
ทางดานตัววัดผลทางดานการเงินตางๆ โดยไดเก็บขอมูล
ทางการเงินในป 2552 ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรอบระยะเวลา
เดียวกันกับการเก็บขอมูลของระดับความสำเร็จของระบบ
การวัดผลองคกรที่ไดจากแบบสอบถาม 

ผลสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร 
จากผลวิจัยพบวาผูบริหารสวนใหญใชระบบการวัดผล

ในการวัดผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือการใชในการจัดการ
เชิงกลยุทธ สวนที่ ใชนอยที่สุดคือการใชสื่อสารภายใน 
และภายนอกองคเพ่ือเทียบเคียงกับสิ่งท่ีดีที่สุด ตารางท่ี 3 
แสดงบทบาทของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของกลุม
ตัวอยางของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ตารางที่ 3 บทบาทของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (คะแนน 5 แสดงถึงมีการใชในลักษณะนั้นสูงสุด คะแนน 1 หมายถึงมีการใชในลักษณะนั้นต่ำที่สุด) 

บทบาทของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ใชในการวัดผลการปฏิบัติงาน 4.19 0.946 

ใชในการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผน การสรางกลยุทธ การนำเอากลยุทธไปใช 

ในทางปฏิบัติ 

4.04 0.985 

ใชในการส่ือสารภายในองคกรและภายนอกองคกรทางการเทียบเคียงสิ่งที่ดีที่สุด (Benchmarking) 

หรือการเทียบเคียงกับกฎระเบียบ 

3.29 1.215 

ใชในการปรับพฤติกรรมของบุคลากร โดยผานทางระบบการจูงใจ การสรางความสัมพันธและ 

การควบคุม 

3.95 1.064 

ใชในการเรียนรูและการปรับปรุง ซึ่งหมายถึงการใหขอมูลตอบกลับ และการเรียนรูและพัฒนา 4.00 1.020 

สำหรับกระบวนการของระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
องคกรน้ัน ผูบริหารของบริษัทในกลุมตัวอยางมีความเห็น 
วาความสำเร็จของแตละกระบวนการในการวัดผลการ 

ปฏิบัติงานองคกรมีความใกลเคียงกัน ไมไดมีความแตกตาง
กันมากนัก ตารางท่ี 3 แสดงระดับความสำเร็จของ
กระบวนการของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร 
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ความสัมพันธระหวางความสำเร็จของระบบการวัดผล
การปฏิบัติงานองคกรกับความสำเร็จทางดานการเงิน 

จากการวิเคราะหโดยคำนวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation Coefficient) ระหวางระดับความสำเร็จของ
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรกับตัววัดผลทางการเงิน 
พบวาตัววัดผลทางการเงินท้ัง 6 ตัวมีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธเปนบวก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติ
งานองคกร กลาวคือบริษัทท่ีประสบความสำเร็จในระบบการ
วัดผลจะมีตัววัดผลทางการเงินที่ดี อยางไรก็ตามจากการ
วิเคราะหคา p-value พบวามีตัววัดผลเฉพาะทางดานการ

ดำเนินงานขององคกร (กำไรตอสินทรัพย กำไรตอหุน และ
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร) เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลองคกรอยางมีนัยสำคัญ 
สำหรับตัววัดผลทางการเงินในมุมมองของตลาด (ราคาหุน
ตอกำไรตอหุนขององคกร ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชีตอหุน
ขององคกร และผลตอบแทนเฉล่ียของหุน) นั้น พบวาไมมี
ความสัมพันธกับระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลอยาง
มีนัยสำคัญ 

ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร
กับตัววัดผลทางการเงินทั้ง 2 ดาน 

ตารางที่ 4 กระบวนการของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (คะแนน 5 แสดงถึงมีความสำเร็จในกระบวนการนั้นสูงสุด คะแนน 1 หมายถึงมีความสำเร็จ 
ในกระบวนการน้ันต่ำที่สุด) 

กระบวนการของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การเลือกและการออกแบบตัววัดผล 3.47 0.851 

การเก็บและการปรับขอมูล 3.50 0.940 

การจัดการขอมูล รวมทั้งการตีความหมายของขอมูล 3.52 0.930 

การวัดผลและการใหรางวัล 3.38 0.995 

การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 3.40 1.064 

ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรกับ ตัววัดผล
ทางการเงินขององคกร 

ตัววัดผลทางการเงิน 
คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
คา p-value 

ตัววัดผลการเงินดานการดำเนินงานองคกร 

กำไรตอสินทรัพย (Return on Asset) 0.249 0.042 

กำไรตอหุน (Earning Per Share) 0.243 0.042 

มูลคาเพ่ิมในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added) 0.279 0.022 
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สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีบงชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธกันระหวาง

ระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกับตัววัดผลทาง 
การเงินดานการดำเนินงานองคกรโดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือหากองคกรประสบความสำเร็จ 
ในการสรางและใชระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรก็จะ
มีความสำเร็จในตัววัดผลทางการเงินทางดานการดำเนินงาน
ที่วัดจากกำไรตอสินทรัพย กำไรตอหุน และมูลคาเพิ่ม 
เชิงเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ ไมพบ 
ความสัมพันธที่มีนัยสำคัญระหวางตัววัดผลทางการเงิน 
ในมุมมองของตลาด ที่วัดจากราคาหุนตอกำไรตอหุน 
ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชีตอหุน และผลตอบแทนเฉลี่ย 
ของหุน กับระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลการ 
ปฏิบัติงานองคกร ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากวาผลสำเร็จ 
ในมุมมองของตลาด เชนราคาหุนนั้น มีปจจัยภายนอก
จำนวนมากที่ไมสามารถควบคุมไดเมื่อเทียบกับความสำเร็จ
ทางการเงินทางดานการดำเนินการบริษัท ซึ่งอาจจะอยู 
ภายใตการควบคุมของผูบริหารไดมากกวา ความสัมพันธ
ระหวางความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานกับ
ความสำเร็จทางดานการเงินจึงเห็นไดเดนชัดกวา 

อยางไรก็ตาม การศึกษานี้วิเคราะหใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางตัววัดผลทางการเงินกับระดับความสำเร็จ
ของระบบการวัดผลองคกรเทานั้น ไมไดมีการศึกษาถึง
ลักษณะของความเปนเหตุเปนผล ดังนั้น จึงเปนไปไดที่วา
ระดับความสำเร็จของระบบการวัดผลองคกรจะนำไปสู 
ความสำเร็จทางดานการเงินขององคกร หรือในทางกลับกัน
อาจจะเปนไปไดที่วาองคกรที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน
มีทรัพยากรจำนวนมากท่ีจะทำใหระบบการวัดผลการ 
ปฏิบัติงานองคกรประสบความสำเร็จ ซึ่งนักวิจัยสามารถ 
ที่จะทำการวิจัยในหัวขอนี้ในรายละเอียดไดตอไปในอนาคต 
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