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บทคดัย่อ

	 การวิจยัมีวตัถุประสงค	์ 3	ประการคือ	 1)	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อการให้บริการของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 2)	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น 

ของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ 3)	 เพ่ือศึกษา

สภาพปัญหา	อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา	ส�าหรับการปรับปรุง	พฒันาการด�าเนินงาน

ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี	 1	

ไดแ้ก่นกัเรียน	จ�านวน	322	คน	และตวัอยา่งกลุ่มท่ี	2	ไดแ้ก่	บุคลากร	จ�านวน	127	คน	โดยใช้

สถิติพรรณนา	เพื่อหาค่าเฉล่ีย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวิจยัพบว่า	 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการให้บริการทางการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น	พบวา่	นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อตวับุคลากร

มากท่ีสุด	 และด้านท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือด้านอาคารสถานท่ีและ 

เม่ือพิจารณารายขอ้	พบวา่	นกัเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเพียงพอ	ความสะอาดและ

ถกูหลกัอนามยันอ้ยท่ีสุด

	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์

มุมมองดา้นกระบวนการภายในโดยรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง	เม่ือพิจารณารายดา้น	

พบวา่	เห็นดว้ยในระดบัมาก	1	ดา้น	คือ	ดา้นผูน้�าท่ีมีภาวะผูน้�า	ส่วนดา้นอ่ืนๆ	นั้นบุคลากร
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เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง	 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	พบวา่	ภาพรวมนั้น

อยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณารายขอ้	 พบว่าบุคลากรให้ความส�าคญัต่อเร่ือง 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเพราะเช่ือว่ามีประโยชน์ต่อการพฒันางาน 

และสามารถในการแกไ้ขปัญหา	 มุมมองดา้นการเงิน	พบว่า	 อตัราส่วนทางการเงินของ

วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒันใ์นรอบ	3	ปี	(ปี	2552	–	2554)	ผลการด�าเนินงานของวทิยาลยัฯ	 

มีอตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนทุกปี	สอดคลอ้งกบัการมีอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วมท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นเดียวกนั

	 ผลการศึกษาสภาพปัญหา	 อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา	ส�าหรับการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์พบวา่	บุคลากร	มีความคิดเห็น

ท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั	คือ	ในดา้นการประสานงาน	พบวา่	ควรน�าเทคโนโลยี

มาใชเ้พ่ือจดัท�าฐานขอ้มูลซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นการลงทุนในเทคโนโลยีของวิทยาลยัฯ	 

ท่ียงัพบปัญหาตั้งแต่ระดบันโยบายและกระบวนการเบิกจ่าย	

ค�าส�าคญั: Balanced	Scorecard,	การวดัผลการด�าเนินงาน,	วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์

Abstract

 In	this	research,	there	are	3	objectives:	1)	to	study	the	student	satisfaction	towards	

the	service	of	Panyapiwat	Technological	College	2)	to	study	the	personnel	opinion	which	

effects	to	the	operation	of	Panyapiwat	Technological	College	3)	to	study	the	problems,	

threats	 and	 solutions	 for	 improving	 and	 developing	 the	 operation	 of	 Panyapiwat	 

Technological	College.	In	this	research	consists	of	2	sample	groups.	The	first	group	is	

322	students,	and	another	group	is	127	personals.	Descriptive	statistics	is	applied	for	this	

research	to	find	the	average,	percentage,	and	standard	deviation.

	 The	result	found	that	the	overall	picture	of	the	student	satisfaction	towards	the	

service	of	Panyapiwat	Technological	College	was	at	highest	satisfaction	level,	and	when	

considering	 in	 each	 aspect,	 the	 student	 satisfaction	 towards	 personal	was	 at	 highest	 

satisfaction	level.	Whereas,	the	lowest	satisfaction	level	was	buildings	and	facilities,	and	

when	considering	in	each	aspect,	the	student	satisfaction	towards	sufficient,	cleanliness	

and	hygiene	was	at	lowest	satisfaction	level
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	 The	result	of	personnel	opinion	on	Panyapiwat	Technological	College	in	aspect	

of	internal	process	was	at	medium	level	in	overall,	and	when	considering	in	each	aspect	

found	that	there	was	strongly	agreed	for	1	aspect:	leadership,	and	for	other	aspects	were	

moderately	agreed.	For	learning	and	growth	aspect,	the	overall	picture	was	at	medium	

satisfaction	 level,	 and	when	 considering	 in	 each	 aspect	 found	 that	 personals	 gave	 

influence	to	the	importance	of	knowledge	exchanging	between	colleagues,	because	they	

believed	 that	 it	would	be	benefit	 for	developing	 and	 solving	problems.	Furthermore,	 

in	 the	 aspect	 of	 financial	 could	 find	 that	 the	 financial	 proportion	 of	 Panyapiwat	 

Technological	College	in	the	past	three	years	(2009-2011)	in	part	of	the	rate	of	return	 

on	equity	increases	every	year,	as	same	as	the	rate	of	return	on	assets	which	increase	

every	year	as	well.	

	 The	 result	 of	 problems,	 threats	 and	 solutions	 for	 improving	 and	developing	 

the	operation	of	Panyapiwat	Technological	College	 found	 that	personals	had	opinion	 

in	the	same	direction.	It	is	coordination	to	apply	technology	for	preparing	the	database	

that	 corresponding	 to	 an	 investment	 in	Panyapiwat	Technological	College,	 in	which	 

the	problem	persists	from	the	policy	and	disbursements.	

Keywords :	Balanced	Scorecard,	Performance	Evaluation,	Panyapiwat	Technological	

College	

บทน�า 

	 การจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษานับเป็นส่วนหน่ึงท่ีส�าคญัต่อการขบัเคล่ือน 

การพฒันาเศรษฐกิจ	 ความเจริญก้าวหน้า	 และการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนั 

ของประเทศ	ทั้งน้ีการจดัการศึกษาของประเทศไทยจึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มา 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในทุกระดบั	โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจดัได	้หรือจดัไดไ้ม่เพียงพอ	อนัเน่ืองมาจากขอ้จ�ากดั

ดา้นทรัพยากรของรัฐ	การจดัการศึกษาของภาคเอกชนนั้นตอ้งค�านึงถึง	คุณภาพการจดัการศึกษา

เป็นหลกั	 จึงจ�าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการ	 เพ่ือใหโ้รงเรียนมีช่ือเสียง

เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง	และผูเ้รียนตลอดจนสงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน	

	 ในปัจจุบนัแนวทางหน่ึงท่ีก�าลงัเป็นท่ีนิยมในการปรับปรุงการบริหารขององคก์ร

ธุรกิจคือแนวคิด	Balanced	 Scorecard	 ซ่ึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารอยา่ง 



151Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.2 (July - December 2016)

ครบวงจร	เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพทั้งในดา้นการเงิน	การผลิต	การบริการ	ทรัพยากรมนุษย์

และระบบขององคก์ร	

	 วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒันเ์ป็นสถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีการบริหารจดัการการศึกษาในดา้น

การบริหารงานวชิาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทัว่ไป	ทั้งน้ีการประเมินผลการด�าเนินงานถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของการบริหารจดัการ	 
ซ่ึงทุกองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามส�าคญั	 เพราะจะเป็นแนวทางใหท้ราบถึง

ปัญหาและอุปสรรค	ตลอดจนแนวทางการแกไ้ข	 เพ่ือจะไดน้�าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดม้า

ตรวจสอบว่าองคก์รด�าเนินการไดต้รงตามเป้าหมาย	 (Target)	 ท่ีวางไวเ้พียงใด	 ในรอบ 

หลายปีท่ีผา่นมา	วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ใหค้วามสนใจท่ีจะประเมินผลทางดา้น

การเงินเป็นหลกัจึงท�าให้ขาดขอ้มูลท่ีจ�าเป็นต่อการตดัสินใจในมิติอ่ืนๆ	 เช่น	ดา้นความ 

พึงพอใจของผูเ้รียน	ดา้นกระบวนการภายใน	และดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	 ซ่ึงเป็น

แนวทางท่ีจะไดม้าส�าหรับขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจก�าหนดนโยบายดา้นการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร	และครูผูส้อนเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูเ้รียน	สะทอ้นต่อความส�าเร็จ

ของการด�าเนินงาน	การบริหารจดัการสถานศึกษา	ดงันั้นวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์

จึงควรท่ีจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึนตามแนวคิด	Balanced	

Scorecard	ของ	โรเบิร์ท	แคปแลน	และ	เดวดิ	นอร์ตนั	(Robert	S.	Kaplan	and	David	P.	Norton,	

1996)	เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน�ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั	(Strategic	

Implementation)	โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน	(Measurement)	ท่ีจะช่วยท�าใหอ้งคก์รเกิด

ความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส�าคญัต่อความส�าเร็จ

ขององคก์ร	(Alignment	and	Focused)	ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	(พสุ	เดชะรินทร์,	2546	:	4)	

	 จากการศึกษาสภาพการณ์ของการจดัการการอาชีวศึกษาและปัญหาของการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในปัจจุบนัพบวา่	การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา

ของประเทศไทยนั้นเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการช่วยแบ่งเบา

ภาระของรัฐบาลในทุกระดบัอีกทั้งยงัตอ้งค�านึงถึงคุณภาพการจดัการศึกษาเป็นส�าคญั	

(เกรียงศกัด์ิ	 เจริญวงศศ์กัด์ิ.	 2547:77)	 เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัหรือความพึงพอใจ 

ให้เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและผูเ้รียนซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของสถานศึกษา	

นอกจากน้ียงัจ�าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการบริหารจดัการและกระบวนการภายในท่ีตอ้ง 

เอ้ือต่อการให้บริการแก่ผูเ้รียนตลอดจนการส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากร	 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโครงสร้างและวฒันธรรมในการท�างานเพ่ือให้บรรลุ
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วตัถุประสงค์ขององค์กรให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโต	 อย่างต่อเน่ือง	 สถานศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพทางดา้นการบริหารจดัการท่ีดียอ่มส่งผลโดยตรงต่อผูท่ี้มี 

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษายอมรับและเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูป้กครอง

และนกัเรียนใชใ้นการพิจารณาในการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาอนัจะส่งผลถึงผลการ

ประกอบการท่ีจะสามารถน�ามาจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งสมดุล

	 ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความส�าคญัของการประเมินผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา

ในสังกดัอาชีวศึกษาเอกชนในการบริหารจดัการดา้นการตลาด	ดา้นการจดัการภายใน	 

ดา้นการเรียนรู้และเติบโต	 และดา้นการเงินเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งน้ีเพ่ือให้การจดัการศึกษา 

ของโรงเรียนอาชีวเอกชนมีเป้าหมายและทิศทางท่ีชดัเจน	 โดยเฉพาะการบริหารจดัการ 

ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 ท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรเขา้สู่ 

สาขาวชิาชีพธุรกิจคา้ปลีก	ซ่ึงเป็นสายงานท่ีมีบทบาทและเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะช่วยพฒันา

เศรษฐกิจ	สังคม	 และประเทศชาติ	 โดยรวมภายหลงัจากประเทศไทยกา้วสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558

	 ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งต่อการด�าเนินงาน

ของวิทยาลยั	 จึงประสงคท่ี์จะท�าการวดัผลการด�าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญา 

ภิวฒัน์ตามแนวคิด	Balanced	 Scorecard	 เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียน	 

ความคิดเห็นของบุคลากร	 ท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวิทยาลยั	ตลอดจนทราบปัญหา 

และอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแผนกลยทุธ์ของวิทยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ต่อไป

วตัถุประสงค์ 

	 1.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการให้บริการของวิทยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงานในมุมมองดา้นลกูคา้	

	 2.	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวิทยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงานในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน	

มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	 และศึกษาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของ

วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒันใ์นมุมมองดา้นการเงิน	

	 3.	 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา	 อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา	 ส�าหรับ 

การปรับปรุง	พฒันาการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์
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กรอบแนวคดิ 

	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ	แลว้น�ามาวเิคราะห์

และสงัเคราะห์	เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการด�าเนินงาน	ของวทิยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ดว้ยตวัแบบการ	Balanced	Scorecard	โดยใหค้ลุมทั้ง	 4	 มุมมอง	 

(พสุ	เดชะรินทร์,	2546	:	20)	ดงัน้ี	

ผลการด�าเนินงานในองค์กร

แนวคดิ Balanced Scorecard

1. มุมมองด้านลูกค้า

(Customer Perspectives)

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process Perspectives)

3. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเตบิโต

(Learning and Growth Perspectives)

4. มุมมองด้านการเงนิ

(Financial Perspectives)

 ประโยชน์ทีค่ดิว่าจะได้รับ 

	 1.	 ไดข้อ้มูลตามแนวคิดของ	Balanced	 Scorecard	 ท่ีมีผลต่อการด�าเนินงาน 

ของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์เพ่ือเป็นผลสะทอ้นอนัจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย

การด�าเนินงานของวทิยาลยัในระยะต่อไปใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน

	 2.	 ไดข้อ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญา

ภิวฒัน	์เพ่ือเป็นขอ้มูลสารสนเทศแก่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา	

ปรับปรุง	แกไ้ขด�าเนินงานของวทิยาลยั	

	 3.		 ไดแ้นวทางส�าหรับใชใ้นการประเมินผลการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒันใ์นปีต่อๆ	ไป

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

	 การวจิยัเร่ืองการน�าแนวคิด	Balanced	Scorecard	มาใชเ้พื่อวดัผลการด�าเนินงาน

ในองคก์ร:	ศึกษาเฉพาะกรณีวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์คร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด	

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	สรุปไดด้งัน้ี

	 แนวคิด	Balanced	Scorecard	 เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถถ่ายทอด 

รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร	 อีกทั้งยงัช่วย
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ประเมินผลลพัธ์วา่	เกิดขอ้บกพร่องหรือปัญหาข้ึนดา้นใด	เพ่ือท่ีจะน�าขอ้มูลดงักล่าวไปช่วย

แกปั้ญหา	อนัจะน�าไปสู่การปรับแผนกลยทุธ์	และน�าแผนไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในอนาคต	(ณฐัฏพนัธ์	เขจรนนัทน,์	2552:	308-309)	ดา้นการประยกุตใ์ช	้แนวคิด

การบริหารจดัการเชิงสมดุล	พสุ	 เดชะรินทร์	 (2546:	 37)	 ไดก้ล่าวว่า	 แนวคิด	Balance	 

Scorecard	ประกอบดว้ยมุมมอง	 4	 มุมมอง	และแต่ละมุมมองมกัจะเรียงกนัจาก	การเงิน	

ลกูคา้	กระบวนการภายใน	และการเรียนรู้	แต่ในทางปฏิบติัจริงๆ	แลว้ไม่จ�าเป็นเสมอไปท่ี

การจดัท�าแนวคิดการบริหารจดัการเชิงสมดุล	 จะตอ้งเป็นไปตามแนวคิดขา้งตน้	ทั้งน้ี

เน่ืองจากองค์กรแต่ละแห่งจะมีปรัชญาและพ้ืนฐานการด�าเนินงานท่ีต่างกนั	 ดงันั้นจึง 

ไม่จ�าเป็นตอ้งยดึรูปแบบของท่ีตายตวั	เช่น	ในองคก์รของรัฐท่ีเป็นราชการหรือรัฐวสิาหกิจ	

หรือองคก์รท่ีไม่ไดแ้สวงหาก�าไรโดยทัว่ไปจะไม่ข้ึนตน้ดว้ยมุมมองดา้นการเงิน	เน่ืองจาก

องคก์รเหล่าน้ีไม่ไดด้�าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาก�าไรเป็นหลกั	แต่สามารถข้ึนตน้ดว้ยมุมมอง

ทางดา้นลกูคา้	โดยมุมมองดา้นลกูคา้นั้นจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุภารกิจขององคก์รในขณะท่ี

มุมมองดา้นการเงิน	อาจจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัมุมมองดา้นกระบวนการภายใน	หรืออยู ่

ล่างสุดกไ็ด	้เน่ืองจากผูบ้ริหารสามารถพิจารณาวา่มุมมองดา้นการเงินเป็นส่วนท่ีช่วยใหเ้กิด

การด�าเนินงานต่างๆ	ภายในองคก์ร	หรือในองคก์รบางแห่งท่ีการด�าเนินงานเก่ียวขอ้ง	 

หรือกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มยอ่มสามารถท่ีจะเพ่ิมมุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาอีกมุมมอง

หน่ึงกไ็ด	้สอดคลอ้งกบั	วรีะเดช	เช้ือนาม	(2546:	6)	กล่าววา่ถึงแมว้า่	ตวัแบบการบริหาร

จดัการเชิงสมดุล	 จะโด่งดงัไปทัว่โลกมีกระแสตอบรับทั้งภาคธุรกิจ	 และภาครัฐบาล 

อยา่งกวา้งขวาง	แต่เม่ือมองอีกมุมหน่ึง	ก็พบวา่	 มีขอ้ท่ีควรตอ้งน�ามาประยกุต	์ ซ่ึงแมแ้ต่ 

นอร์ตนั	 และแคปแลน	 เองก็ไดบ้อกไวว้่าการน�าไปใชไ้ม่ควรยึดมุมมองทั้ง	 4	 เสนอไป	 

อาจจะปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมใหเ้หมาะสม	และการน�าไปใชใ้นภาครัฐ	ไม่ควรใหค้วามส�าคญั

ทางดา้นการเงินมากนกั	ควรพุง่เป้าไปยงัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้	ประชาชนมากกวา่

	 นันทนา	 สุเพง็ค�าภา	 (2553:	 74)	 ศึกษาเร่ือง	 ความคิดเห็นต่อการประเมินผล 

การด�าเนินงานดว้ยเทคนิค	Balanced	 Scorecard	 ของพนกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 

พบวา่	ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการ	อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการบริการ	

ไดแ้ก่	ส�านกังานมีช่องบริการท่ีเพียงพอและส่ิงอ�านวยความสะดวกขณะรอรับบริการ	เช่น	

น�้าด่ืม	หนงัสือพิมพ	์โทรทศันฯ์	ส�านกังานก�าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม

และส�านกังานมีแบบฟอร์มค�าร้องหรือแบบฟอร์มต่างๆ	ทั้งทางเวบ็ไซต/์บนส�านกังาน 

ไวบ้ริการ	ดา้นขบวนการภายใน	ไดแ้ก่	ส�านกังานส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีดว้ยการ

จดัใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันา	 ฝึกอบรม	และใหทุ้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง	ส�านกังาน 
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มีการจดัโครงสร้างการบริหาร/ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและวิสัยทศัน์	 พนัธกิจ	 เป้าหมาย 

ไวอ้ย่างชดัเจน	 และผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 

ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา	ไดแ้ก่	พนกังาน/ผูบ้ริหารไดรั้บโอกาสในการเสนอนวตักรรม

ใหม่ๆ	ท่ีส�าคญัต่อหน่วยงาน	ส�านกังานท่ีท่านท�างานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานในหนา้ท่ี	

ส�านกังานใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือพฒันาตนเอง	เช่น	การฝึกอบรม	การศึกษาต่อการไดรั้บทุน

การศึกษา	 ดา้นการบริหารการเงิน	 ไดแ้ก่	 ส�านกังานมีสัดส่วนการกระจายงบประมาณ 

ในหมวดต่าง	ๆ 	เป็นไปความเหมาะสม	มีการน�าองคก์รภายนอกมาประเมินผลการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง	และมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าโดยการน�าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือประหยดัเวลา

	 พานแกว้	อ่ินสุทะ	(2553:	99-101)	ศึกษาเร่ือง	การศึกษาคุณภาพการบริหารจดัการ

เชิงสมดุล	 (Balanced	 Scorecard)	 ของโรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั	 อ�าเภอพญาเม็งราย	 

จงัหวดัเชียงราย	พบว่า	 ระดบัความส�าเร็จของคุณภาพการบริหารจดัการเชิงสมดุล	ของ

โรงเรียนภาพรวมความส�าเร็จการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด	 โดยมิติท่ีมีการปฏิบติั 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	ไดแ้ก่	มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ	มิติดา้นการพฒันาองคก์ร	และ

มิติดา้นประสิทธิภาพของปฏิบติัราชการ	 เม่ือพิจารณารายละเอียดรายดา้นพบว่า	 มิติ 

ดา้นคุณภาพการให้บริการนั้นทางโรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั	 เล็งเห็นความส�าคญัของ 

การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ของทางโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารจดัการเชิงสมดุล	

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	 มีความส�าเร็จเน่ืองจากทางโรงเรียน 

มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขม้แขง็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบการบริหาร

จดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

	 เลขา	ด�าเจริญ	 (2552:136-137)	การประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	ดว้ยเคร่ืองมือการบริหารจดัการในเชิงสมดุล	พบวา่	 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก	 19	ประเดน็	และความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	 4	 ประเด็น	 คือ	 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการ	ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดูแล	 เอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี

และความพึงพอใจท่ีมีต่อบุคลิกและมารยาทของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ	และผลการประเมิน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสามารถแกไ้ขได	้เน่ืองจาก

มหาวทิยาลยัมีนโยบาย	มาตรการและการปฏิบติัท่ีไดด้�าเนินการพร้อมส�าหรับการแกปั้ญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหก้ารด�าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์

	 อรอุมา	ศึกษา	(2550:	บทคดัยอ่)	ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางในการน�า	Balanced	Scorecard	

มาใชใ้นการบริหารงานวชิาการของวทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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พบวา่วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการไดน้�า	Balanced	Scorecard	มาใชใ้นการบริหารงานวชิาการ 

ดงัน้ี	มุมมองดา้นการเงิน	มีการบริหารงานโดยใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าหรือลดค่าใชจ่้าย

ท่ีไม่จ�าเป็น	รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี	รวมทั้งสนบัสนุนการเจริญเติบโตของวทิยาลยั

บณัฑิตศึกษาการจดัการ	

ระเบียบวธีิการวจิยั 

	 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ผูว้จิยัด�าเนินการดงัน้ี

	 1.	 การสร้างเคร่ืองมือ

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส�าหรับการวิจยัคร้ังน้ี	 คือ	แบบสอบถามท่ี 

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนเองโดยแบ่งออกเป็น	2	ชุด	ดงัน้ี	ชุดท่ี	1	เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ส�าหรับการวดัผล

การด�าเนินงานในมุมมองดา้นลกูคา้	 ชุดท่ี	 2	 เป็นแบบสอบถามท่ีมี	 2	ตอน	โดย	ตอนท่ี	1	

สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญา

ภิวฒัน์	 ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงานในมุมมองดา้นกระบวนการภายใน	 มุมมอง 

ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	 และศึกษาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของวิทยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ในมุมมองดา้นการเงิน	ตอนท่ี	 2	 เป็นการถามถึงสภาพปัญหา	

อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา	ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบขอ้ค�าถาม	จ�านวน	3	 ท่าน	 

พบวา่ค่า	IOC	ของแต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง	0.6-1.00	และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม	

พบวา่	ค่าอลัฟา	( )	อยูท่ี่	0.893	–	0.951

	 2.	 การเกบ็ขอ้มูล	

	 ผูว้จิยัไดแ้บ่งประชากรและก�าหนดกลุ่มตวัอยา่ง	ดงัน้ี	กลุ่มท่ี	1	นกัเรียน	มีประชากร	

จ�านวน	2,069	คน	ผูว้จิยัก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได	้นกัเรียน	จ�านวน	322	คน	กลุ่มท่ี	2	

บุคลากร	มีประชากรจ�านวน	190	คน	ผูว้จิยัก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดบุ้คลากรจ�านวน	

127	คน	โดยใชว้ธีิการด�าเนินงานการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	2	วธีิ	คือ	โดยตวัแทนเกบ็รวบรวม

ใหแ้ละผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง

	 3.	 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ	

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลใชว้ิธี	 การหาค่าคะแนนเฉล่ีย	 (Mean)	

เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการให้บริการ

ทางการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียน
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ต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒันส์�าหรับการวดัผลการ

ด�าเนินงาน	ในมุมมองดา้นลูกคา้	และความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงาน

ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงาน	 มุมมองดา้น

กระบวนการภายใน	มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	และ	มุมมองดา้นการเงิน	และ

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ	เป็นการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา	(Content	Analysis)	การตีความ

และสรุปความตามประเดน็ท่ีศึกษา	และขอ้คน้พบจากการศึกษา

ผลการศึกษาหรือผลการวจิยั 

	 ผลการศึกษาสามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี

	 1.	 ดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของวทิยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน	์ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงานในมุมมองดา้นลกูคา้	(Customer	Perspectives)	

ตามแนวคิด	Balanced	Scorecard	สรุปผลดงัน้ี	ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใหบ้ริการ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณารายดา้น	พบวา่อยูใ่นระดบัมากจ�านวน	5	ดา้น	โดย

เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย	 ไดแ้ก่	ดา้นบุคลากร	ดา้นหลกัสูตรและการสอน	ดา้น 

ค่าธรรมเนียมการเรียน	ดา้นข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์	และดา้นกระบวนการ	ความ

พึงพอใจในระดบัปานกลางจ�านวน	2	ดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นอาคาร

และสถานท่ีและพิจารณารายดา้นไดด้งัน้ี	 1)	ดา้นหลกัสูตรและการสอน	พบวา่นกัเรียนมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคือความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลการฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ	2)	ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุดคือ	ความเหมาะสมเก่ียวกบัการผอ่นผนัค่าธรรมเนียมการเรียน	เช่นเดียวกบั	

จิตรา	สูงแขง็	(2550)	ไดท้ �าการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวชิารัชดาวทิยาในกรุงเทพมหานคร  

พบวา่	ดา้นราคา	ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่ขอ้อ่ืนๆ	คือ	รูปแบบการช�าระค่าเรียน	

สามารถผอ่นจ่ายรายเดือนได	้3)	ดา้นข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์	พบวา่นกัเรียนมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคือ	ความสม�่าเสมอของการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและข่าวสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักเรียน	 4)	 ดา้นการส่งเสริมการตลาด	พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ 

ในระดบัมากท่ีสุดคือ	ความหลากหลายของประเภทหนงัสือหรือเอกสารคน้ควา้ประกอบ

การเรียนในหอ้งสมุด	5)	ดา้นบุคลากร	พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคือ	

บุคลิกภาพและการแต่งกายของบุคลากร	 6)	 ดา้นกระบวนการ	พบว่านักเรียนมีความ 

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคือ	ความเพียงพอของบุคลากรในการสอน/ใหบ้ริการ	สอดคลอ้ง
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กบั	ภูวดล	 วฒันา	 (2552)	 ท่ีกล่าวไวว้่าผูป้ฏิบติังานบริการเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคญั 

ต่อการปฏิบติังานบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ	 ผูป้ฏิบติังานบริการหรือพนกังาน

บริการท่ีตระหนกัถึงลูกคา้เป็นส�าคญัจะแสดงพฤติกรรมการบริการ	 และสนองบริการ 

ท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ยความสนใจและเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีดว้ยจิตส�านึกของการบริการ	 

7)	ดา้นอาคารและสถานท่ี	พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดคือ	ระบบรักษา

ความปลอดภยัทั้งภายในวทิยาลยัและบริเวณรอบวทิยาลยั	และนอ้ยท่ีสุดคือ	ความเพียงพอ	

ความสะอาดและถกูหลกัอนามยัหอ้งน�้า

	 2.	 ด้านความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวิทยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 ส�าหรับการวดัผลการด�าเนินงานในมุมมองดา้นกระบวนการ

ภายใน	(Internal	Process	Perspectives)	มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต	(Learning	and	

Growth	 Perspectives)	 และ	 มุมมองดา้นการเงิน	 (Financial	 Perspectives)	ตามแนวคิด	 

Balanced	Scorecard	สรุปผลดงัน้ี	 1)	 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน	โดยรวมเห็นดว้ย 

ในระดบัปานกลาง	เม่ือพิจารณารายดา้น	พบวา่เห็นดว้ยในระดบัมาก	1	ดา้น	คือ	ดา้นผูน้�า

ท่ีมีภาวะผูน้�า	และเห็นดว้ยระดบัปานกลาง	5	ดา้น	โดยเรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย	

ไดแ้ก่	 ดา้นการเปล่ียนแปลงกระบวนการต่างๆ	 ในองคก์ร	 ดา้นวฒันธรรมองคก์รและ

ทศันคติ	 ดา้นทรัพยากรมนุษย	์ ดา้นการประสานงานและดา้นการลงทุนในเทคโนโลย	ี 

2)	มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตโดยรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง	เม่ือพิจารณา

รายดา้น	พบวา่เห็นดว้ยในระดบัมาก	3	ดา้น	โดยเรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย	ไดแ้ก่	

ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้	ดา้นการเรียนรู้	ดา้นการแบ่งปันและเปล่ียนความรู้	

และเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง	 4	 ดา้น	 โดยเรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย	 ไดแ้ก่	 

ดา้นการเขา้ถึงความรู้	ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้	ดา้นการคน้หาความรู้	และดา้น

การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ	3)	 มุมมองดา้นการเงิน	ผูว้จิยัไดท้ �าการรวบรวมเอกสารตั้งแต่

ปีการศึกษา	 2552-2554	 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 สรุปผลไดด้งัน้ี	 ผูว้ิจยั 

ไดท้�าการรวบรวมเอกสารตั้งแต่ปีการศึกษา	2552-2554	ของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์

และท�าการศึกษาวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน	สรุปผลไดด้งัน้ี	1)	อตัราส่วนค่าใชจ่้ายเกิด

จริงเทียบงบประมาณ	พบวา่	ในปีการศึกษา	2552	ไดต้ั้งงบประมาณการไว	้94,894,000	บาท	

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในปีการศึกษา	2552	เท่ากบั	82,045,000	บาท	แต่พบวา่	ในปีการศึกษา	

2553	และ	2554	นั้นมียอดค่าใชจ่้ายเกิดจริงมากกวา่ท่ีตั้งงบประมาณการไวถึ้ง	12.51	,	16.84	

ตามล�าดบั	 2)	 อตัราส่วนก�าไรขั้นตน้	 พบว่า	 ปีการศึกษา	 2552	 มีก�าไรสุทธิ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	22.59	ในปีการศึกษา	2553	มีก�าไรสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ	17.37	และในปีการศึกษา	2554	

มีก�าไรสุทธิ	 คิดเป็นร้อยละ	20.55	3)	อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้พบวา่	 ในปี
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การศึกษา	2552	มีก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ	7.22	ในปีการศึกษา	2553	มีก�าไรสุทธิคิดเป็น

ร้อยละ	7.43	และในปีการศึกษา	2554	มีก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ	8.82	4)	อตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม	พบวา่	ในปีการศึกษา	2552	มีก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ	6.82	ในปีการศึกษา	2553 

มีก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ	6.96	และในปีการศึกษา	2554	มีก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ	8.16	

	 3.	 ดา้นสภาพปัญหา	อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา	ส�าหรับการปรับปรุง	

พฒันาการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์พบวา่	บุคลากรมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหา	 อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข	 ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั	 คือ	ดา้น 

การประสานงาน	พบวา่	ควรน�าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือจดัท�าฐานขอ้มลูซ่ึงสอดคลอ้งกบั	ดา้น

การลงทุนในเทคโนโลยขีองวทิยาลยัฯ	ท่ียงัพบปัญหาตั้งแต่นโยบายจนถึงกระบวนการการ

เบิกจ่าย	ดา้นการเปล่ียนกระบวนการต่างๆ	ในองคก์ร	พบวา่การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ส่งผลต่อความเหล่ือมล�้ าในต�าแหน่งงานและบางต�าแหน่งไม่เหมาะสมกบัคุณสมบติั 

ของบุคคล	และดา้นผูน้�าท่ีมีภาวะผูน้�าพบวา่ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใน

การด�าเนินงาน	ดา้นทรัพยากรมนุษยส่์วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัเร่ืองกระบวนการ

สรรหาและดา้นวฒันธรรมองคก์รและทศันคติ	พบประเดน็เร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลการ

ปฏิบติังานประจ�าปีไม่เป็นธรรม

อภปิรายผล

	 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง	การน�าแนวคิด	Balanced	Scorecard	มาใชเ้พ่ือวดัผล 

การด�าเนินงานในองคก์ร:	 ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 สามารถ 

สรุปประเดน็ส�าคญัมาอภิปรายได	้ดงัน้ี

	 1.	 มุมมองดา้นลกูคา้	(Customer	Perspectives)

	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้บริการทางการศึกษาของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 และผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้น	ปวช.	 ปีท่ี	 1	สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก	 จากขอ้มูล 

ดงักล่าวท�าให้ทราบว่านักเรียนท่ีเพิ่งเขา้มาเรียนในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 

อยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจดา้นบุคลากร 

มากท่ีสุด	เช่นเดียวกบั	พานแกว้	อ่ินสุทะ	(2553)	ศึกษาเร่ือง	การศึกษาคุณภาพการบริหาร

จดัการเชิงสมดุล	(Balanced	Scorecard)	ของโรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั	อ�าเภอพญาเมง็ราย	

จงัหวดัเชียงราย	พบว่า	 มิติดา้นคุณภาพการให้บริการนั้นทางโรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั	 
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เล็งเห็นความส�าคญัของการให้บริการแก่ลูกคา้ของทางโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง	 

ทางโรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขม้แขง็สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

การใหบ้ริการของบุคลากรของโรงเรียนวา่มีการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	และดา้นท่ีนกัเรียน

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นอาคารสถานท่ีและเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า	นกัเรียน 

มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเพียงพอ	ความสะอาดและถกูอนามยันอ้ยท่ีสุด	

	 2.	 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน	(Internal	Process	Perspectives)	

	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของวิทยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์พบวา่	บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายอุยูร่ะหวา่ง	31-35	ปี	

ต�าแหน่งครู/ครูผูช่้วย	มีอายงุานนอ้ยกวา่	1	ปี	สงักดัสายงานวชิาการ	จะเห็นไดว้า่บุคลากร

ส่วนใหญ่เป็นครู/ครูผูช่้วยและมีอายกุารท�างานนอ้ยกวา่	1	ปีมีจ�านวนมากแสดงใหเ้ห็นวา่

อตัราการเปล่ียนแปลงของบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์นั้น

ยงัมีอยู	่ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของวทิยาลยั	หรืออาจ

เป็นเพราะวทิยาลยั	มีการวางแผนงานพฒันาทางวชิาการเพิม่ข้ึน	จึงจ�าเป็นตอ้งรับพนกังานใหม่ 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลจากการใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารระดบัฝ่ายแลว้จะพบวา่	 ปัญหาดา้น

วฒันธรรมองคก์รนั้นมีผลตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

เขา้มาสู่กระบวนการคดัเลือกและรับคนเขา้ท�างานท่ียงัพบวา่มีบางต�าแหน่งงานไดบุ้คลากร 

ท่ีมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกบัต�าแหน่งงาน	นอกจากน้ีอาจเป็นไปไดว้า่กระบวนการ

พฒันาบุคลากร	การรักษาบุคลากร	ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ	ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลพึงจดัให้

มีข้ึน	 เพ่ือแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากรและเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

ทางธุรกิจในปัจจุบนั

	 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน	(Internal	Process	Perspectives)	โดยรวมเห็นดว้ยในระดบั

ปานกลาง	เม่ือพิจารณารายดา้น	พบวา่เห็นดว้ยในระดบัมาก	1	ดา้น	คือ	ดา้นผูน้�าท่ีมีภาวะ

ผูน้�า	พิทกัษ	์ศรชยั	(2552)	ในดา้นวสิยัทศันข์องผูน้�าเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ขอ้อ่ืนๆ	ไดแ้ก่	

มีการสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรม	ประชุม	สัมมนาเก่ียวกบัการจดัการ 

ความรู้	และเห็นดว้ยระดบัปานกลาง	5	ดา้น	โดยเรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย	ไดแ้ก่	

ดา้นการเปล่ียนแปลงกระบวนการต่างๆ	 ในองคก์ร	ดา้นวฒันธรรมองคก์รและทศันคติ	 

ดา้นทรัพยากรมนุษย	์ดา้นการประสานงานและดา้นการลงทุนในเทคโนโลย	ีเม่ือพิจารณา

รายขอ้	พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต�่ากว่าขอ้อ่ืนๆ	 คือการน�าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการสอน/

บริการ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	

	 3.	 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	(Learning	and	Growth	Perspectives)
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จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตยงัพบว่า	

ภาพรวมนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณารายขอ้	พบวา่บุคลากรใหค้วามส�าคญั

ต่อเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานเพราะเช่ือวา่มีประโยชนต่์อการพฒันางาน

และสามารถแกไ้ขปัญหาโดยการเรียนรู้ดว้ยตวัเองได	้สอดคลอ้งกบั	พิทกัษ	์ศรชยั	(2552)	

ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	การจดัการความรู้ของโรงเรียนภูซางวทิยาคม	อ�าเภอภูซาง	จงัหวดัพะเยา	

พบวา่	ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้	พบวา่สภาพปัจจุบนัในการจดัการความรู้ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

กวา่ขอ้อ่ืนๆ	ไดแ้ก่มีกิจกรรมระดมสมองเพ่ือช่วยแกปั้ญหาในการท�างานหรือปัญหาของ

โรงเรียน	ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุดคือ	 มีการบนัทึกแหล่งท่ีมาของความรู้	ประเภทของความรู้

และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นไวส้�าหรับการคน้ควา้ของครู

	 4.	 มุมมองดา้นการเงิน	(Finance	Perspectives)	

	 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงินของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์	

พบวา่ในรอบ	3	 ปี	 (ปี	 2552	–	 2554)	ผลการด�าเนินงานของวทิยาลยัฯ	 ปีการศึกษา	2552	 

มีอตัราส่วนก�าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ	22.59	 ปีการศึกษา	2553	 มีอตัราส่วนก�าไรขั้นตน้ 

คิดเป็นร้อยละ	17.37	และปีการศึกษา	2554	 มีอตัราส่วนก�าไรขั้นตน้	 คิดเป็นร้อยละ	20.55	 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนทุกปี	 สอดคล้องกับมีอตัราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพยร์วมท่ีเพิม่ข้ึนทุกปีเช่นเดียวกนัแสดงใหเ้ห็นถึงการเจริญเติบโตของวทิยาลยัฯ	 

ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารงานและการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของวทิยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์

	 จากการน�าแนวคิด	Balanced	Scorecard	มาใชเ้พ่ือวดัผลการด�าเนินงานในองคก์ร:	

ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์	 ในมุมมองทั้ง	 4	ดา้น	ท�าใหท้ราบวา่ 

ในแต่ละดา้นมีความสมัพนัธ์กนั	จะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการรับบริการ

ดา้นการศึกษาของวิทยาลยัฯ	 นั้นข้ึนอยู่กบัความใส่ใจของบุคลากรครูในสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนบัสนุนว่ามีความใส่ใจในการให้บริการทางการศึกษาต่อลูกคา้หรือ 

ผูเ้รียนมากน้อยเพียงไร	 และเม่ือบุคลากรคือบุคคลส�าคญัในการเป็นผูน้�าบริการไปสู่

นักเรียนแลว้วิทยาลยั	 ตระหนักถึงการปรับปรุงดา้นกระบวนการภายในอย่างไรท่ีจะ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานอยา่ง 

เต็มก�าลงัความสามารถ	นอกจากน้ีวิทยาลยั	 จ�าเป็นตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

มีความรู้สึกมัน่คงในอาชีพ	 มีเส้นทางความกา้วหนา้ในต�าแหน่งงานท่ีชดัเจน	สนบัสนุน

ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรได้พฒันาตนเอง 

อยา่งต่อเน่ืองเพราะสุดทา้ยเม่ือลกูคา้หรือผูเ้รียนมีความพึงพอใจนัน่ยอ่มหมายถึงแนวโนม้



162 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

ของรายไดท่ี้จะไดม้าอนัจะเป็นส่ิงยืนยนัถึงความส�าเร็จของการด�าเนินงานของวิทยาลยั

เทคโนโลยปัีญญาภิวฒันอ์ยา่งย ัง่ยนื	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการน�าแนวคิด	Balanced	Scorecard	มาใชเ้พ่ือวดัผลการด�าเนินงานในองคก์ร:	

ศึกษาเฉพาะกรณีวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะการศึกษาในคร้ังน้ี	

จ�าแนกเป็น	2	ส่วน	คือ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัคร้ังนีไ้ปใช้

	 	 1.1	 ดา้นความพึงพอใจของลกูคา้หรือนกัเรียน

	 	 	 1.1.1	 วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ควรปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ี

โดยเฉพาะจดัใหมี้หอ้งน�้าท่ีสะอาด	ถกูสุขลกัษณะ	อยา่งเพียงพอ	

	 	 	 1.1.2	 วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน	์ควรมีการทบทวนกระบวนการ

ใหบ้ริการของหน่วยงานสนบัสนุนและพฒันากระบวนการใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน

	 	 1.2	 ดา้นกระบวนการภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์	 ควรมีการ

ทบทวนนโยบายการลงทุนดา้นเทคโนโลย	ีและก�าหนดกระบวนการดา้นการเงินท่ีชดัเจน

และส่งเสริมใหมี้การน�าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารงานมากยิง่ข้ึนทั้งในมิติของวชิาการ

และมิติของงานสนบัสนุน	ควรทบทวนและปรับปรุงงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ใหเ้กิดการด�าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

	 	 1.3	 ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต	ควรทบทวนเร่ืองการจดัการความรู้และ

จดัใหมี้การจดัท�าฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ	ควรก�าหนดนโยบายส่งเสริมการพฒันาและ

ต่อยอดองคค์วามรู้แก่บุคลากรใหม้ากยิง่ข้ึน	ดา้นการเงิน	วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์ 

ควรมีการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานการเบิกจ่ายท่ีเป็นระบบและสะดวกต่อการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานต่างๆ	

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒันอ์ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ	เพื่อน�ามาพฒันาปรับปรุงต่อไป	

	 	 2.2	 การวิจยัในคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาถึงผลกระทบ	 (Impact)	 ในดา้นต่างๆ	ทั้ง 

	 4	 มุมมองวา่จะส่งผลอยา่งไรต่อการด�าเนินงานของวทิยาลยัฯ	ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒันด์ว้ย	
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