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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของ

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 มีขั้นตอนดำาเนินการ 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร
สถานศกึษาโดยใช ้Balanced Scorecard ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 27 ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางการบริหารสถานศกึษาโดยใช ้Balanced Scorecard ของโรงเรยีน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์แบบบนัทกึ และแบบประเมนิ สถิตทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การพฒันาแนวทางการบรหิารสถานศกึษาโดยใช ้Balanced Scorecard ของโรงเรยีนในสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการบริหารวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ดังนี้ 
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1) ด้านนักเรียน จำานวน 11 แนวทาง 2) ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน จำานวน 10 แนวทาง  
3) ดา้นการเรยีนรูล้ะพัฒนา จำานวน 8 แนวทาง และ 4) ดา้นงบประมาณและทรพัยากร จำานวน 7 แนวทาง 

คำ�สำ�คัญ: BSC Balanced Scorecard แนวทางการบริหารสถานศึกษา

Abstract
The development of school management using Balanced Scorecard in the 

Secondary Educational Service Area 27 schools aims to study the present conditions  
and disirable conditions of school management, to develop of school management 
using Balanced Scoredcards in the Secondary Educational Service Area 27 schools 
that is comprising with 2 terms of the study. Fristly, studying of present conditions  
and disirable conditions of school management using Balanced Scoredcard in the  
Secondary Educational Service Area 27. Secondly, the development of school management 
using balanced scoredcard in the Secondary Education Service Area 27. The research  
instruments are the questionaires, the interview froms, the record forms and the assessment 
forms. The statistics are used for data analysis are mean, percentages, standard deviations 
and Priority Needs Index.

The results showed that

1. Present condition in school management using the balanced scorecard of schools 
under secondary educational service area 27 the overviews were at the highest level and 
desirable condition of school management using the balanced scorecard of schools under 
secondary educational service area 27 the overviews were at the highest level.

2. Develop of management balanced scorecard guidelines in schools under  
secondary educational service area 27. Academic administration is divided into 4 perspectives. 
1) perspectives on student 11 guidelines 2) perspectives on internal education management  
process 10 guidelines 3) perspectives on learning and development 8 guidelines and  
4) perspectives on budget and resource 7 guidelines. 

Keywords: BSC, balanced scorecard, guidelines

บทนำา
การแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศเกิดขึ้นใน

ทุกระดบั เริม่ตัง้แตร่ะดับบคุคลจนถงึระดับองคก์ร 
การทีบุ่คคลหรอืองคก์รจะยนืหยดัอยูใ่นสงัคมแหง่

การแข่งขันได้ จะต้องอาศัยศักยภาพที่เหนือคู่แข่ง 
โดยอาศัยการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยอ์นัเปน็พืน้ฐานอนัสำาคญัของการ
พัฒนาและเป็นเครื่องช้ีนำาสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับการ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 134 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำาลัง
สำาคัญที่ใช้พัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของคนนั้น (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล,  
2560) การศึกษาสามารถช่วยให้คนพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถต่างๆ ให้ดำารงชีพ
ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 1-7) 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตราพระราช 
บัญญัติ ร ะ เ บียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขึ้นเพื่อใช้ในการบริหาร
ราชการของกระทรวง โดยแบ่งส่วนราชการออก
เปน็สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
ให้มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
แบ่งการบริหารออก เป็นเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น 
พื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งในมาตรา 34(2) 
และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
กำาหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การ
ศึกษา เฉพาะมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
45 วรรคหน่ึง กำาหนดให้กระจายอำานาจ และ
มอบอำานาจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สถาน
ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้
มีอำานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และคล่องตัว
ในการบริหารในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหาร
บุคคล และบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546: 11-12) 

สถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดับเป็น
ตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ดำาเนิน
การตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัทีเ่กีย่วข้อง
ถือเป็นหลักร่วมกันในการจัดการศึกษาของชาติ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2547: 1) เฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทยพทุธศักราช 2550 หมวดที ่3 สทิธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 2 ความเสมอ

ภาค มาตรา 30 ให้บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุความแตกต่างเรื่องการศึกษากระทำามิได้ และ
ในส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 
49 กล่าวว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีรัฐต้องจัดอย่าง 
ทั่ วถึงและมีคุณภาพ ( รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550: 1-15) 

อ งค์ ก รต่ า งๆ  ต้ อ ง เ ผ ชิญ กับกา ร
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเพื่อการดำารงอยู่ของ 
องค์กร จำาเป็นจะต้องมีการพัฒนาในเชิงรุกและ
ปรับบทบาท ภารกิจ กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงาน 
เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วรุนแรงและต่อเนื่อง โดยภาครัฐเองมีความ
พยายามที่จะเปล่ียนแปลงระบบการบริหารภาค
รัฐให้นำาไปสู่ “รูปแบบการบริหารจัดการภาค
รัฐแนวใหม่” ที่เน้นการทำางานที่ยึดผลลัพธ์เป็น
หลัก คือ ทำางานเพื่อประชาชนวัดผลอย่างเป็น 
รูปธรรม การมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ มีวิธี
การทำางานมคีวามรวดเรว็และคล่องตัว เพือ่ใหเ้ป็น
ระบบทีม่ปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลางและสนองความ
ตอ้งการของประชาชน แต่ในการจดัการศกึษาของ
ชาติ พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มี
แนวโน้มไม่ผ่านมาตรฐานข้ันต่ำาและไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) โดยเฉพาะดา้น
คุณภาพภายในยังไม่ได้มาตรฐาน (เบญจวรรณ  
กี่สุขพันธ์, 2547: 3) 

สภาพปัญหาของการจัดการศึกษาของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 ของโรงเรียนแต่ละแห่งมีการจัดการศึกษาได้
ระดับคุณภาพที่แตกต่างกันอาจมีสาเหตุมาจาก
การบริหารสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักการ
ประเมินองค์กร Balanced Scorecard ยังขาด
ประสิทธิภาพ เช่น ด้านการบริหารวิชาการใน 
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มุมมองด้านนักเรียนปัญหาที่พบคือ สถานศึกษา 
มีผลทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ 6 เฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระอยู่ใน
ระดับต่ำากว่าเกณฑ์ ดังสะท้อนออกมาจากผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-Net) ปีการ
ศึกษา 2555 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี ่3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 มเีพยีงกลุม่
สาระภาษาไทย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 60 กลุ่มสาระที่
เหลือได้คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 50 ทั้งสิ้น 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2556: 7-14) 

นี่เป็นเพียงผลสะท้อนจากหลายๆ ด้าน 
ทีช้ี่ให้เห็นถึงความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งเรง่ยกระดับการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้มี
ระดับคุณภาพที่สูงข้ึน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced  
Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 27 ซึง่ผลการวจิยั
จะเปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์สำาหรบัผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถาน
ศึกษาให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการ
ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้  
Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียน

ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาแนวทางการ

บริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard 
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนเป็น 2 
ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้  
Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27

1. ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

ตอนที่ 1 มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

1.2 กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ตอนที่ 2 มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์

2.2 ศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ตอนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มี ดังนี้

2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำานวน 60 โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 639 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 346 คน 
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  
Krejcie and Morgan (สมบตั ิทา้ยเรอืคำา, 2555: 
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49-50 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie and Morgan, 
n.d.) 

ตอนที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีดังนี้

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จากโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ จำานวน 6 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

3.1 ลักษณะของเครื่องมือ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิ
เคิร์ท โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน

ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

3.1 ลักษณะของเครื่องมือ

 3.1.1 แบบสัมภาษณ์

 3.1.2 แบบสังเกต

3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ

 3.2.1 แบบสมัภาษณ ์ตรวจสอบเพือ่
หาค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งของขอ้คำาถาม ซึง่กำาหนดค่าตัง้แต ่
. 05 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน (ชุดเดิม)

 3 .2 .2 แบบสัง เกต เสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญ (ชุดเดิม) ตรวจสอบความครอบคลุมสิ่ง
ที่ต้องการศึกษาทั้งหมดหรือยัง

4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอนที่ 1 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามลำาดับ ดังนี้

4 .1 ผู้ วิจัยขอความอนุเคราะห์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่เป็นตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย

4.2 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การส่งทางไปรษณีย์ โดยได้รับแบบสอบถามคืน
ทางไปรษณีย์คิดเป็นร้อยละ 73 และเก็บด้วย

ตนเองคิดเป็นร้อยละ 27

4.4 นำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ตอนที่ 2 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามลำาดับ ดังนี้

4 .1 ผู้ วิจัยขอความอนุ เคราะห์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
โดยการเลือกแบบเจาะจง

4.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ถึงโรงเรียน
ต้นแบบด้วยตนเอง พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่

4.3 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้

4.4 นำาแบบสมัภาษณแ์ละแบบสังเกตมา
วิเคราะห์ข้อมูล 

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที ่1 ผูว้จิยัดำาเนินการวเิคราะห์ขอ้มลู
จากแบบสอบถามตามลำาดับ ดังนี้

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้   
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 5.1.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 5.1.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของ
เครื่องมือ

 5 .1 .2 .1  ค่ าความ เ ชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(alpha coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค  
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการ 
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา เท่ากับ 0.98
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 5.1.2.2 การหาค่าความตรงด้าน
เน้ือหา ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 จากจำานวน 
64 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ใช้ได้ 

ตอนที่ 2 ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

5.1 นำาผลที่ได้จากการศึกษาการศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มาหาดัชนี
ความต้องการจำาเป็น มาวิเคราะห์ความต้องการ
ความจำาเป็น แล้วนำามาจัดลำาดับความต้องการ
ความจำาเป็น 

5.2 นำาแบบสมัภาษณแ์ละแบบสังเกตมา
สังเคราะห์ข้อมูล

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

ตอนที่ 1 มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

1.1 ร่างแนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27

1.2 ตรวจสอบ ยืนยันร่างแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard 
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ด้วยการจัดการสนทนากลุ่ม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จำานวน 8 คน

 1.2.1 นำาแนวทางทีผ่่านกระบวนการ
จัดการสนทนากลุ่ม มาปรับปรุง แก้ไข แล้วนำา
เสนอเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

 1.2.2 ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ตอนที่ 2 มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

1.1 ประเมนิความเหมาะสมของแนวทาง
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Score-
card ของโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญ จำานวน 15 คน

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ตอนที่ 1 

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จำานวน 8 คน

ตอนที่ 2 

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จำานวน 15 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที่ 1 

3.1 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ

 3 .1 .1 แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อหาค่า
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคำาถาม ซึ่งกำาหนดค่าตั้งแต่ .05 
ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน (ชุดเดิม)

ตอนที่ 2 

3.1 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ

 3.1.1 แบบประเมินความเหมาะสม 
เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท

3.2 การหาคุณภาพแบบสอบถาม

 3.2.1 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
ด้านเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของข้อคำาถาม ซึ่งกำาหนดค่าตั้งแต่ .05 ขึ้นไป โดย 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน (ชุดเดิม)
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 3.2.2 นำาเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไข
ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ

 3.2.3 นำาแบบประเมินมาหาค่า
อำานาจจำาแนกเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม และนำาแบบประเมินแต่ละข้อที่มีที่
มีค่าอำานาจจำาแนกเข้าเกณฑ์ คือ ตั้งแต่ 0.02 – 
1.00 มาวเิคราะหห์าความเทีย่งตรง ด้วยวธิกีารหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) เกณฑ์ที่กำาหนดคือตั้งแต่ 
0.75 ขึ้นไป

4. เครื่องมือท่ีใช้ในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล

ตอนที่ 1 

4.1 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

ตอนที่ 2

4.1 แบบประเมินความเหมาะสม 

5. ก�รจัดกระทำ�และวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ
พรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive analysis) แลว้นำา
มาแยกเป็นหมวดหมู่ โดยนำาข้อมูลที่จัดเป็นหมวด
หมู่มาสร้างแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27

ตอนที่ 2

5.1 การจัดกระทำาข้อมูลโดยนำาแบบ
ประเมินความเหมาะสมที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบรูณแ์ละทำาการวเิคราะห์ขอ้มลู ซึง่ต้องได้
รบัแบบประเมนิความเหมาะสมคนืจำานวน 15 ชุด 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 5.2.1 สถิติพื้นฐาน

 5.2.1.1 ร้อยละ

 5.2.1.2 ค่าเฉลี่ย

 5.2.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.3 สถิตทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของเครือ่ง
มือ

 5.3.1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  
coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค 

 5.3.2 การหาคา่ความตรงด้านเนือ้หา 
(content validity) ของแบบประเมินโดยใช้สูตร
ดัชนีความสอดคล้อง 

ผลการวิจัย
การพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน

ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 ผู้วิจัยได้สรุปผล ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.62) 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 มีสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ( =4.36) 

2. การพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 ด้านการบริหารวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 
มุมมอง ดังแสดงในตาราง 1 
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ต�ร�ง 1 แนวทางการบรหิารสถานศกึษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรยีนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการบริหารวิชาการ

มุมมอง แนวท�งก�รบริห�รสถ�นศึกษ�

1. มุมมองด้านนักเรียน 1) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS (English for Integrated Study) 
2) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EP (English Program) 3) สถาน
ศึกษาดำาเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร 4) สถานศึกษาจัดบรรยากาศ
และพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 5) สถานศึกษาจัดให้
มีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 6) สถานศึกษาดำาเนิน
กิจกรรมรักการอ่าน 7) สถานศึกษาดำาเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
ศึกษา 8) สถานศึกษาดำาเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 9) สถานศึกษา
จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาและองค์ ความรู้ตามตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระในระดับ 
ม.ต้นและม.ปลาย 10) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการทำาข้อสอบจากสื่อ
ออนไลน์ตามตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระในระดับ ม.ต้นและม.ปลาย 11) สถานศึกษา
จัดทำาระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับม.ต้นและ
ม.ปลาย

2. มุมมองด้านกระบวนการ
จัดการศึกษาภายใน

1) สถานศึกษาดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของโรงเรียน 2) สถานศึกษานำาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน 3) สถานศึกษานำาหลักของวงจรคุณภาพมาใช้ในการบริหารหลักสูตร
และงาน 
4) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา 5) สถานศึกษาจัดกิจกรรมทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 6) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 7) สถานศึกษาดำาเนินการเผยแพร่ผลการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 8) สถานศึกษา
จัดทำารายงานเสนอหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย 9) สถานศึกษาดำาเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพและการดำาเนินงานของสถานศึกษา 10) สถานศึกษา
นำาข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน 

3. มุมมองด้านการเรียนรู้ละ
พัฒนา 

1) สถานศึกษาแต่งตั้งบุคลากรดำาเนินงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 2) สถานศึกษาสร้างเจตคติขององค์กรที่ส่งผลให้เกิดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) สถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอในทุกกลุ่มสาระ 4) สถานศึกษาจัดหาซอฟต์แวร์
ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอในทุกกลุ่มสาระ 5) สถานศึกษาจัด
ทำาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  6) สถานศึกษา
จัดทำาห้องสืบค้นสำาหรับบุคลากรและนักเรียนอย่างเพียงพอ 7) สถานศึกษาจัด
ระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 8) สถานศึกษา
จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นและมี
ประสิทธิภาพ
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มุมมอง แนวท�งก�รบริห�รสถ�นศึกษ�

4. มุมมองด้านงบประมาณ
และทรัพยากร 

1) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรจัดทำาแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อ
เสนอของบประมาณตามความต้องการ 2) สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้
ครอบคลุม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างทั่วถึง 3) สถานศึกษาดำาเนินการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละฝ่าย 4) 
สถานศึกษาเปิดให้บริการในด้านทรัพยากรแก่ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 5) สถาน
ศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนภาครัฐและ
เอกชน 6) สถานศึกษาจัดทำาทะเบียนทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และในท้องถิ่น 7) สถานศึกษาอำานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรแหล่ง 
เรียนรู้แก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย

อภิปรายผล
การพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน

ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 มีประเด็นสำาคัญที่จะนำามาอภิปราย ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่น
นี้อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบันการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 น้ัน มีการวาง
ระบบการบริหารสถานศึกษาที่ครอบคลุมและ 
ใกล้เคียงกับ Balanced Scorecard เป็นหลัก 
ในการบรหิารงานอยูแ่ลว้ จะเหน็ไดจ้ากสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546: 
5-10) กำาหนดให้โรงเรยีนหนึง่อำาเภอหนึง่โรงเรยีน
ในฝันใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือใน
การขับเคล่ือนโครงการให้มีการดำาเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่วางไว้ โดยกำาหนดให้วิสัยทัศน์และพันธ
กิจบรรลุผลการดำาเนินงานตามเจตนารมณ์มาก
ที่สุด จึงได้สร้างรูปแบบและแนวทางในการขับ
เคลือ่นกลยทุธสู่์การปฏิบติัอย่างเปน็รปูธรรมในทกุ

ระดับ โดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติตามหลักการของ Balanced Scorecard 
มากำาหนดเป็นผลสำาเร็จอย่างสมดุลรอบด้านทั้ง 
4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านนักเรียน มุมมอง
ดา้นกระบวนการจดัการศกึษาภายใน มุมมองดา้น
การเรยีนรูแ้ละการพฒันา มมุมองดา้นงบประมาณ
และทรพัยากร สว่นสภาพทีพ่งึประสงคก์ารบรหิาร
สถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 มีสภาพที่พึงประสงค์โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 มีความต้องการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้ Balanced Scorecard ให้เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรอุมา ศึกษา (2550: 79-80) ที่ได้ศึกษา
แนวทางการนำา Balanced Scorecard มาใช้ใน
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้นำา 
Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน มีการบริหาร
งานโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือลดค่าใช้
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จ่ายที่ไม่จำาเป็น รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี  
รวมท้ังสนับสนุนการเจริญเติบโตของวิทยาลัย
บัณฑิตการจัดการ มุมมองด้านลูกค้า นักศึกษา
และอาจารย์มีความเหน็วา่มกีารปฏิบตัอิยู่ในระดับ
ดีมากใน 4 ด้าน คือ งานนิเทศการสอน งาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและห้องสมุด 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง ในด้านสื่อการเรียนการสอน 
การวดัผลประเมนิผล สว่นปรชัญาและจดุมุง่หมาย
ขององค์การ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงตอ้งการการปรับปรงุแกไ้ข โดย
เฉพาะด้านการพัฒนาอาจารย์ให้มีความก้าวหน้า 
และมีงานวิจัยทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 

2. การพัฒนาแนวทางการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 ด้านการบริหารวิชาการ ประกอบ
ด้วย 4 มุมมอง คือ 1) มุมมองด้านนักเรียน 
จำานวน 11 แนวทาง 2) มุมมองด้านกระบวนการ
จัดการศึกษาภายใน จำานวน 10 แนวทาง  
3) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา จำานวน 8 
แนวทาง และ 4) มุมมองด้านงบประมาณและ
ทรพัยากร จำานวน 7 แนวทาง ความเหมาะสมของ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced  
Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการ
บริหารวิชาการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา 
ศรีมงคล (2551: 75-76) ได้ศึกษาการประเมิน
งานวิชาการด้วยเทคนิค Balanced Score-
card ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสกลนคร มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินงานวิชาการด้วย
เทคนิค Balanced Scorecard ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสกลนครทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย

ด้านการเงิน ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และด้าน
การเติบโตขององค์กรภาพรวมและในแต่ละด้าน 
2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลเมืองสกลนคร ด้านการเงิน ด้าน
นักเรียน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโตขององค์กรให้แก่ผู้ที่มี
ความเก่ียวขอ้งกับงานวิชาการ เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจ
สอบรายการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 ด้าน  
ประกอบดว้ย การเงนิ ดา้นนกัเรยีนและผูป้กครอง 
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ
ด้านการเติบโตขององค์กร โดยภาพรรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีได้ศึกษาและนำาเสนอแนวทาง
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนเทศบาลเมือง
สกลนคร ซึ่งประกอบด้วยด้านนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง และด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
ขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1 .  สำ านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ควรส่งเสริมให้โรงเรียน
แต่ละแห่งนำาข้อมูลจากการวิจัยด้านการบริหาร
วชิาการ มมุมองดา้นนกัเรยีนไปปรับใชเ้พือ่พฒันา
ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น

2. ผู้บริหารโรงเรียนควรนำาแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard 
มาใช้ในการบริหารโรงเรียน ในมุมมองด้านการ
เรียนรู้ละพัฒนา ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มกำาลัง
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรนำา
ผลจากการวจิยัในมมุมองด้านการเรียนรูล้ะพฒันา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

4. ควรหยิบยกขอบข่ายการบริหารงาน 
ด้านอื่น จากสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึง
ประสงค์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced  
Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาจากการหาค่าความต้องการจำาเป็น (Modified 
Priority Needs Index: PNI modified) รองลงมา
จากลำาดับที่ 1 มาพัฒนาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถนำาองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัยครั้ง 
ต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ตามหลัก
การบริหารในด้านต่างๆ เพื่อนำาผลการศึกษาไป
พฒันาโรงเรียนหรอืสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

2. ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ให้สามารถ
นำาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
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