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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบประเมนิการจดัการศกึษาของ

คณะวทิยาศาสตรโ์ดยใชบ้าลานซส์กอรก์ารด์ วธิกีารวจิยัม ี2 ขัน้ตอน คอื (1) การกำาหนด

ตวับง่ชี ้เกณฑก์ารประเมนิและสดัสว่นนำา้หนกัความสำาคญัของมมุมองทัง้ 4 ตามแนวคดิ

ของบาลานซ์สกอร์การ์ด และ (2) การสร้างรูปแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน คณบดีและรองคณบดี 223 คน อาจารย์ 344 คน และบุคลากร

สายสนบัสนนุ 277 คน จากคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัของรฐั สงักดัสำานกังานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา เครือ่งมอืไดแ้ก ่แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย คา่ดชันคีวาม

สอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา สหสัมพันธ์ของ

เคนดอลล ์และการทดสอบคา่ท ีผลการวจิยัพบวา่ (1) รปูแบบประเมนิการจดัการศกึษา

ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมายของการประเมิน 

2) สิ่งที่มุ่งประเมิน ซึ่งกำาหนดตามมุมมองของบาลานซ์สกอร์การ์ด ประกอบด้วย ด้าน

การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 3) ตัว

บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 4) วิธีการประเมิน และ 5) การสะท้อนผลย้อนกลับ และ 

(2) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบที่พัฒนามี

ความเหมาะสมต่อการนำาไปใช้ในระดับมากที่สุด (x= 4.84)  

1 รองศาสตราจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 สำานักทดสอบ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ABSTRACT
 The purpose of this research was to develop an education  

management evaluation model for the Faculty of Science using balanced 

scorecard. This research consists of 2 steps. First step is to assign 

indicators criteria and the 4 balanced scorecard perspectives weighted 

and the second step is to develop an evaluation model. Sample  

include 15 specialists 223 deans and deputy deans 344 lecturers and 277  

supporting personnels of Faculty of Science from the public universities. 

Research tool was questionnaire. Data analysis includes Index of Item 

Objective Congruence (IOC), mean, standard deviation, content analysis, 

Kendall Correlation and t-test. Results are as follows (1) The Education  

Management Evaluation Model for the Faculty of Science included 5 

components: 1) evaluation target 2) evaluated aspects according to BSC 

perspectives included: finance, customer, internal process, and learning and 

organization development 3) evaluation indicators and criteria 4) evaluation 

method and 5) result feedback and (2) The specialists evaluated that the 

model was appropriately practical at the highest level (= 4.84). 

คำาสำาคัญ: รูปแบบประเมินการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ บาลานซ์สกอร์การ์ด 

Keywords: Education Management Evaluation Model, Faculty of Science, 

Balanced Scorecard.

บทนำา (Introduction)
 คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัด 

การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำานุบำารุง 

ศลิปวฒันธรรม ซึง่มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การพฒันาประเทศ ชมุชนและสงัคม แตจ่าก

ผลกระทบของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการ เช่น แนวโน้มที่คุณภาพของ

บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ มีความแตกต่างกันมากขึ้น จึงจำาเป็นที่
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จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา ให้เป็นสากล รวมทั้งการ

สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าคณะฯ มีศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ อีกทั้ง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ที่กำาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ

ควบคมุคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ดงันัน้ คณะวทิยาศาสตร ์จงึตอ้งทำาการ

กำากบั ดแูล ควบคมุ และพฒันาการจดัการศกึษาของตนใหด้ขีึน้ ซึง่เปน็เรือ่งทีจ่ำาเปน็ตอ้ง

เรง่ดำาเนนิการ อกีทัง้เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ ความสามารถในการดำาเนนิการตามยทุธศาสตร์

และพนัธกจิ จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์วา่ประสบความ

สำาเร็จเพียงใด บาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การจัดการศึกษา

ดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล [5][16] โดยการ

กำาหนดมุมมอง 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการเงิน ด้านลูกค้า  ด้านกระบวนการภายในและ

ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา อนัจะกอ่ใหเ้กดิสมดลุในการบรหิารจดัการ ดงันัน้ ในการ

หาแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยการนำาหลัก

บาลานซส์กอรก์ารด์เขา้มากำาหนดเนือ้หาของสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ ซึง่นบัวา่เปน็กลไกทีส่ำาคญั

อยา่งยิง่ ทีจ่ะทำาใหค้ณะวทิยาศาสตรม์ขีอ้มลูเชงิประจกัษ ์เกีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำาเนินงานต่อไป   

 ผูว้จิยัจงึดำาเนนิการวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบประเมนิการจดัการศกึษาของคณะ

วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดของ บาลานซ์สกอร์การ์ด ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย

ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Kanchanawasi (2007); Kaplan(1996) ดังภาพที่ 1
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)     
 ขั้นที่ 1 การสร้างตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนัก

ความสำาคัญ ของมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา

 1) ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 (1)  สรา้งตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ ภายใตม้มุมองทัง้ 4 ดา้น โดยวเิคราะห์

และสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีเนือ้หา ขอ้มลู สภาพและการดำาเนนิการจดัการศกึษาของ

คณะวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของรัฐจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฉบับแก้ไข HAS 13-54 ( 30 ส.ค. 54)     11 

[17] Wallop Juntraktl. Indicators for the survival of academic administration  for Organizations on 1 
campus.  Ph.D. thesis. Department of Vocational and Technical Education, Graduate School of 2 
Management. King Mongkut Institute of Technology. 2001. Thai. 3 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร ์

 

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 สิ่งท่ีมุ่งประเมิน 
ตามแนวคิดของบาลานซ์สกอร์การ์ดประกอบด้วย 4 มุมมอง 

องค์ประกอบท่ี 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

คุณภาพรูปแบบประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน  
1. ด้านการใช้ประโยชน์ 
2. ด้านความเป็นไปได้ 
3. ด้านความเหมาะสม 
4. ด้านความถูกต้องครอบคลุม 

    ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ด้านการเงิน  

 

 

  ด้านลูกค้า  

 

 

  ด้านกระบวน 
   การภายใน 
 
 
 
 ด้านการเรียนรู ้
 และการพัฒนา 
 องค์กร 
 

การบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เน้นความประหยัด โปร่งใส การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ  

การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจแก่
นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
ได้แก ่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
และผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 

การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร และความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารวิชาการ การด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาการคิดค้นนวัตกรรม และการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนของ
คณะวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม 

องค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายของการประเมิน 
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  

องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน  
 ตัวบ่งช้ี 
 เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4 วิธีการประเมิน 
 การวางแผนการประเมิน 
 เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน 
 เตรียมความพร้อมด้านผู้ประเมิน 
 ก าหนดแนวทางในการประเมิน 

 ผู้ประเมิน 
 การด าเนินการประเมิน 
 ด าเนินการตามแผนการประเมิน 

 สรุปผลการประเมิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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ผลการประเมินการจัดการศึกษาของคณ
ะวิทยาศาสตร์ 

1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ดี  
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ต้องปรับปรุง 

 การวางแผนการประเมิน 
 เตรียมความพร้อมด้าน

สิ่งสนับสนุน 
 เตรียมความพร้อมด้าน

ผู้ประเมิน 
 ก าหนดแนวทางในการ

ประเมิน 
 การด าเนินการประเมิน 
 ด าเนินการตาม

แผนการประเมิน 
 ผู้ด าเนินการประเมิน 
     แต่งต้ังโดยคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ 
 สรุปผลการประเมิน 
      การวิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล 

 
- ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 25ตัว
บ่งชี้ (214 ข้อ
ค าถาม) 
- เกณฑ์การ
ประเมิน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป
ของน้ าหนักแต่
ละด้าน ถือว่า 
ผ่านการ
ประเมิน  
 

 
BSC 4 มุมมอง 
 
1. ด้านการเงิน  
2. ด้านลูกค้า 
3. ด้าน

กระบวนการ
ภายใน 

4. ด้านการ
เรียนรู้และ
การพัฒนา
องค์กร 

 
1. เพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 
2. เพื่อน า
ผลการ
ประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

    องค์ประกอบที่ 1  
เป้าหมายของ
การประเมิน 

    องค์ประกอบที่ 2  
สิ่งที่มุ่งประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3   
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

การประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 4 วิธีการประเมิน 

แก้ไข  /
ปรับปรุง  

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 5  
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
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 (2)  ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) ของตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์

การประเมิน สำาหรับแต่ละมุมมอง และกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนักความสำาคัญของมุมมอง 

ทั้ง 4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 15 คน

 (3) ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ กับกลุ่มที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 60 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)

 (4) ตรวจสอบความสำาคัญของตัวบ่งชี้และการกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนักความ

สำาคัญของแต่ละมุมมอง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

จำานวน 844 คน

 (5) ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม

 2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยรองคณบดี 

อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ในคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตำ่ากว่า 

ปริญญาโท เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้บริหารด้านการ

จดัการศกึษา หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิหรอืวธิกีารบาลานซส์กอรก์ารด์หรอืเปน็

กรรมการประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา

 3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบสอบถามความคดิเหน็

เกี่ยวกับความสำาคัญของตัวบ่งชี้และการกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนักความสำาคัญของมุมมอง

ทั้ง 4 มุมมอง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย

ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  1  คะแนน หมายถึง  เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำาคัญน้อยที่สุด

  2  คะแนน หมายถึง  เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำาคัญน้อย

  3  คะแนน หมายถึง  เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำาคัญปานกลาง

  4   คะแนน หมายถึง  เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำาคัญมาก

  5   คะแนน หมายถึง  เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำาคัญมากที่สุด 

เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย มี ดังนี้

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49  หมายถึง มีความสำาคัญน้อยที่สุด

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49  หมายถึง มีความสำาคัญน้อย
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  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49  หมายถึง มีความสำาคัญปานกลาง

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49  หมายถึง มีความสำาคัญมาก

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความสำาคัญมากที่สุด

ซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสำาคัญใน 

การชี้วัดผลการจัดการศึกษา

 4)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการสง่แบบสอบถาม ใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบและ

รับกลับคืนทางไปรษณีย์

      5)  การวเิคราะหข์อ้มลู คำานวณหาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของเคนดอลล์ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา

 ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

 1) ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 (1) สร้างรูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดย

สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบประเมิน จากเอกสาร ตำารา 

รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบประเมิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  

1)  เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  

4) วิธีการประเมิน และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ

      (2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบประเมินการ

จดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 15 คน ดว้ยวธิกีารคำานวณ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

      (3) ปรับปรุงรูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อ

เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 2) แหลง่ขอ้มลู ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุทิีม่วีฒุกิารศกึษาไมต่ำา่กวา่ปรญิญา

โท เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้บริหารด้านการจัดการ

ศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิธีการบาลานซ์สกอร์การ์ด หรือเป็น

กรรมการประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา จำานวน 15 คน ซึ่งทำาการเลือกแบบเจาะจง 

เนือ่งจากรปูแบบทีส่รา้งขึน้ตอ้งใหผู้ท้รงคณุวฒุเิปน็ผูต้รวจสอบ เพือ่ความถกูตอ้ง เชือ่ถอื

ได้ของผลการประเมิน

 3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่รปูแบบประเมนิการจดัการ

ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฉบับร่าง และแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความ
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เหมาะสมในการนำารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ใน

การประเมิน 

 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการสง่แบบสอบถามและรปูแบบประเมนิการ

จัดการศึกษาฉบับร่าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบและรับกลับคืนทางไปรษณีย์ 

      5)  การวิเคราะห์ข้อมูล  คำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)     
     ขั้นที่ 1 การสร้างตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและการกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนัก

ความสำาคัญของมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ

เรียนรู้และพัฒนา

 1.1  ผลการตรวจสอบความสำาคัญของตัวบ่งชี้ของแต่ละมุมมอง พบว่า

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 0.73 ถึง 1.00 และระดับความ

สำาคัญของตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ถึง 4.46 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

แสดงว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความสำาคัญมากพอที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละมุมมองของ 

สิ่งที่มุ่งประเมินในรูปแบบประเมินที่จะพัฒนาขึ้น และจำานวนตัวบ่งชี้ของทั้ง 4 มุมมอง  

มีจำานวนทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับ Olive, & wetter(1999) ที่บอกว่า 

จำานวนตัวบ่งชี้ในการประเมินผลองค์กรแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดนั้น ควรประกอบด้วย 

ตวับง่ชี ้15-25 ตวั ซึง่ในการวจิยันี ้สามารถสรา้งตวับง่ชีใ้นการประเมนิการจดัการศกึษา

ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้จำานวน 25 ตัวบ่งชี้ ภายใต้ 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการ

เงิน มี 5 ตัวบ่งชี้ ด้านลูกค้ามี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านกระบวนการภายใน มี 9 ตัวบ่งชี้ และ

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มี 7 ตัวบ่งชี้ และเมื่อคิดร้อยละของจำานวนตัวบ่งชี้อื่นที่

ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน จะได้ร้อยละ 80 ของจำานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อค้นพบจากการศึกษาของ Kaplan (1996) ในการสร้างตัวบ่งชี้ขององค์กรต่างๆ นั้น  

มักประกอบด้วยตัวบ่งชี้ในมุมมองด้านการเงินร้อยละ 22 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด และควร

จะประกอบด้วยตัวบ่งชี้อื่นที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ด้านการเงินประมาณร้อยละ 80 ของจำานวน 

ตัวบ่งชี้ทั้งหมด โดยที่รายละเอียดของแต่ละมุมมองจากการวิจัยมีดังนี้ 

 (1) มมุมองดา้นการเงนิ ม ี5 ตวับง่ชี ้คอื การบรหิารงบประมาณและทรพัยากร

อย่างประหยัด การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การแสวงหา 
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งบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ

บริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างโปร่งใส โดยที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำาคัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 

3.50 – 4.26 ซึง่มคีา่อยูใ่นระดบัมาก นบัวา่เปน็ตวับง่ชีท้ีม่คีวามสำาคญัตอ่การประเมนิผล

การจดัการศกึษาในดา้นการเงนิของคณะวทิยาศาสตรไ์ด ้เนือ่งจากปจัจบุนัองคก์รตา่งๆ 

โดยเฉพาะองค์กรในระบบราชการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทำาให้มีการปรับลดงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์

จำาเปน็ตอ้งบรหิารงบประมาณดว้ยความประหยดั โปรง่ใสและมกีารกระจายงบประมาณ

แก่ฝ่ายต่างๆ อย่างยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Chalermmiprasert (2001) ที่กล่าวถึง  

มุมมองทางด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐว่า คือความรับผิดชอบขององค์กรในด้าน

ความประหยดั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้คา่ของเงนิและความมปีระสทิธผิล รวมไปถงึ

การทจุรติและประพฤตมิชิอบในการบรหิารการเงนิและบญัช ีนอกจากนี ้Rompoo (2002) 

ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า มุมมองด้านการเงิน แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องสามารถอยู่

รอดได้ภายใต้การแข่งขัน ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องพยายาม

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ 

การศึกษา ซึ่งจะสามารถทำาให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Juntrakul (2001) ที่ได้กำาหนดตัวบ่งชี้ในด้านความ

อยู่รอดด้านการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของผลการประเมินองค์กรสำาหรับคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนตัวบ่งชี้ในเรื่องของการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรใน 

รปูแบบตา่งๆ เชน่ การดำาเนนิงานทางธรุกจิ การจดัโครงการอบรมโดยเกบ็คา่ลงทะเบยีน 

เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำาให้คณะสามารถหาแหล่งเพิ่ม

รายได้ ภายใต้การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาจากรัฐ 

สามารถเลีย้งดตูนเองได ้สำาหรบัการสรา้งเครอืขา่ยการใชท้รพัยากรรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ 

นัน้ เปน็การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สว่นตวับง่ชีด้า้นการบรหิารงบประมาณ

และทรัพยากรอย่างประหยัด การบำารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนั้น 

ตรงกบัสว่นหนึง่ของตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพของประสทิธผิลองคก์รภาครฐั Phongsri.(1999) 

ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้า่มมุมองดา้นการเงนินี ้เปน็มมุมองทีส่ำาคญัตอ่การดำาเนนิงานขององคก์ร

ในสภาวะที่คณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ จะต้องสามารถอยู่รอดได ้

ภายใต้การแข่งขันต่อไปในอนาคต 
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 (2) มุมมองด้านลูกค้า มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาตามระยะ

เวลาที่กำาหนด ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านต่างๆ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

ขั้นต้นต่อการปฏิบัติงานของผู้สำาเร็จการศึกษา โดยที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำาคัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 

3.50 – 4.46 ซึง่มคีา่อยูใ่นระดบัมาก การใหค้วามสำาคญัแกล่กูคา้ ในทีน่ีห้มายถงึ นกัศกึษา

และผู้บังคับบัญชาของผู้สำาเร็จการศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ใช้ผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นการให้คุณค่าแก่บริการด้านต่างๆ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักศึกษา 

ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อ

ให้เกิดสัมฤทธิผล ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โดยที่ผู้สำาเร็จการศึกษาเหล่านี้จะสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บังคับบัญชาได้ ตัวบ่งชี้ระดับความ

พึงพอใจ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ Rompoo (2002) ซึ่งใน

ปัจจุบันและอนาคต องค์กรทางการศึกษาต่างๆ จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ

มากที่สุด เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันในการที่จะต้องพยายามเพิ่มจำานวน 

ผู้เรียนให้มากขึ้นในแต่ละปีนั่นเอง

 (3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน มี 9 ตัวบ่งชี้ คือ อัตราส่วนของอาจารย์

ประจำาตอ่นกัศกึษา การจดัการเครอืขา่ย จำานวนงานวจิยัและนวตักรรมการจดัการเรยีน

การสอน  (3 ปีย้อนหลัง) จำานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร (3 ปีย้อนหลัง) จำานวน

กจิกรรม/ โครงการทีใ่หบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม/ชมุชน จำานวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัตอ่ปี

จากมหาวทิยาลยั จำานวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัตอ่ปจีากหนว่ยงานภายนอก ความคดิเหน็

ของบุคลากรต่อการบริหารวิชาการ และการดำาเนินการประกันคุณภาพ โดยที่ค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำาคัญ

ของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 3.59 – 4.21 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก โดยที่กระบวนการภายใน

เปน็เรือ่งทีส่ำาคญัทีส่ดุ เนือ่งจากกจิกรรมหลกัของคณะวทิยาศาสตรค์อืการสรา้งผลผลติ

ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของคณะ ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่ง

คณะวทิยาศาสตร ์เปน็องคก์รหนึง่ทีด่ำาเนนิการผลติบคุลากรใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร อันประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  



67
Education Management Evaluation Model for the Faculty 

of Science by Balanced Scorecard

วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

การวดัและประเมนิผลและการบรกิารวชิาการแกส่งัคม โดยมกีารประกนัคณุภาพการศกึษา 

เปน็กลไกทีก่อ่ใหเ้กดิการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ นำาไปสูผ่ลผลติทีม่คีณุภาพ การให้

ความสำาคัญต่อตัวบ่งชี้ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องจำาเป็นที่สุด ส่วนตัวบ่งชี้อื่นๆ นั้น ต่างก็เป็น

ตัวบ่งชี้ที่มีความสำาคัญมากในการสนับสนุน เสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนากระบวนการภายในคณะ  อันจะส่งผลให้การ

ดำาเนนิงานบรรลพุนัธกจิของคณะฯ ไดใ้นทีส่ดุ ทัง้นีส้ิง่เหลา่นีม้คีวามสอดคลอ้งกบัมมุมอง

ด้านกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยที่ Rompoo (2002) ได้นำาเสนอไว้

 (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ ความสอดคล้อง

ของแผนพัฒนาบุคลากรกับเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ

ของการดำาเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ที่บรรลุตามแผนพัฒนาบุคลากร งบประมาณ

ในการอบรมบุคลากรต่อคนต่อปี ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร  

ความคดิเหน็ของบคุลากรตอ่การสนบัสนนุ/สง่เสรมิ การเรยีนรู ้ความคดิเหน็ของบคุลากร

ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน โดยที่

คา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรต์อ่ความ

สำาคัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 3.52 – 4.00 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก องค์กรจำาเป็นต้อง

ให้ความสำาคัญแก่มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ 

สง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความชำานาญ และทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน อนัเปน็

ภารกิจหลักของคณะฯ โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและฝึกอบรมอย่าง 

เตม็ทีใ่นสาขาวชิาตา่งๆ ตามความตอ้งการของคณะฯ ในการพฒันาบคุลากร ทัง้นีเ้พราะ 

สภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลของ 

องค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และหน่วยงานจะ

ตอ้งสนบัสนนุ สือ่ เทคโนโลย ีทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของบคุลากร 

นอกจากนี ้คณะฯ ยงัตอ้งสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ในคณะฯ รวมถงึ

สง่เสรมิใหเ้กดิการแบง่ปนัความรู ้การแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งบคุลากรใหเ้ปน็สว่นหนึง่ 

ของวัฒนธรรมองค์กร ที่เกิดขึ้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สำาหรับตัวบ่งชี้  

ความพงึพอใจของบคุลากรในการปฏบิตังิาน ถอืเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน 

ทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะนำาไปสูผ่ลผลติทีม่คีณุภาพตอ่ไป ซึง่ตวับง่ชีเ้หลา่นีต้รงกบัสว่นหนึง่

ของตัวบ่งชี้ในมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาจากงานวิจัยของ Juntrakul (2001)



68 KKU Research Journal

KKU Res J 1 (1) : April-June

และสอดคล้องกับตัวแปรความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องของประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ

อีกด้วย [12]

 1.2 ผลการกำาหนดสัดส่วนนำ้าหนักความสำาคัญ ของมุมมองทั้ง 4 โดย

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ได ้

กำาหนดนำ้าหนัก ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการกำาหนดสดัสว่นนำา้หนกัความสาคญัของทัง้ 4 มมุมอง โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

(n= 15) และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

(n= 844) และการทดสอบความแตกต่างของน้าหนักของแต่ละมุมมองของ 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ โดย t-test 

มุมมอง นำ้าหนักที่  นำ้าหนักที่กำาหนด อันดับ

 กำาหนดโดย โดยผู้มีส่วน ความ t p ผลการทดสอบ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวข้อง สาคัญ

ด้านการเงิน 17.00 17.01 4 .008 .994 ไม่แตกต่างกัน

ด้านลูกค้า 24.00 24.15 3 .261 .794 ไม่แตกต่างกัน

ด้านกระบวนการ 31.00 31.32 1  .307 .759 ไม่แตกต่างกัน

ภายใน

ด้านการเรียนรู้ 28.00 27.52 2 -.589 .556 ไม่แตกต่างกัน

และการพัฒนา

 พบวา่ กลุม่ผูท้รงคณุวฒุแิละกลุม่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ไดพ้จิารณากำาหนดสดัสว่น

นำ้าหนัก ของทั้ง 4 มุมมองใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเมื่อทำาการทดสอบความแตกต่างของค่า

นำา้หนกัเฉลีย่ของแตล่ะมมุมองระหวา่ง 2 กลุม่ โดยการทดสอบคา่ท ีพบวา่ ทัง้ 4 มมุมอง

มีค่านำ้าหนักเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน โดยที่ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของการให้ลำาดับ

ความสำาคัญของมุมมองทั้ง 4 ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของเคนดอลล์ 

คือ 0.527 (p = 0.000) แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน ให้สัดส่วนนำ้าหนักความสำาคัญ

ของ มุมมองทั้ง 4 มุมมองไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของเคนดอลล์ คือ 0.308 (p = 0.000) แสดงว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 844 คนให้สัดส่วนนำ้าหนัก ความสำาคัญ 

แก่มุมมองทั้ง 4 สอดคล้องกัน เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงกันว่า มุมมอง

ดา้นกระบวนการภายในมคีวามสำาคญัมากเปน็อนัดบัที ่1 โดยใหน้ำา้หนกัเปน็ รอ้ยละ 31 

อันดับที่ 2 คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ร้อยละ 28 อันดับที่ 3 คือ มุมมอง

ด้านลูกค้า ร้อยละ 24 และอันดับที่ 4 คือ มุมมองด้านการเงิน ร้อยละ 17

 ในการใหน้ำา้หนกัของมมุมองทัง้ 4 ดา้น ซึง่เนน้ในเรือ่งของกระบวนการภายใน

เป็นอันดับที่ 1 นั้น สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิต

ด้านวิทยาศาสตร์ ย่อมต้องให้ความสำาคัญต่อกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เช่น การ

บริหารวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การดำาเนินการ

ประกนัคณุภาพและการปรบัปรงุคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่งสิง่เหลา่นีจ้ะนำาไปสูก่ารผลติทีไ่ด้

ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ส่วนด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีนำ้าหนัก เป็น

อันดับที่ 2 และที่ 3 ตามลำาดับ โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำาคัญแก่ 

ผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phongsri (1999) ที่พบว่า ผู้บริหาร

องค์กรได้จัดลำาดับความสำาคัญของตัวแปรผลการดำาเนินการในเรื่องความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้องเป็นอันดับที่ 2 สถาบันการศึกษา ถือว่าลูกค้าซึ่งหมายถึงผู้เรียน เป็นกลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้องที่มีความสำาคัญ ต้องคำานึงถึงความต้องการความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เป็น

สิง่สนบัสนนุและสง่เสรมิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และสามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

หลกัสตูร สำาหรบัการใหค้วามสำาคญัแกก่ารเรยีนรูแ้ละการพฒันาของบคุลากรในองคก์ร 

เป็นอันดับที่ 3 ซึ่งถือว่ามีความจำาเป็นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก บุคลากรจำาเป็นต้องได้รับ

การพฒันาตนเองดว้ยวธิกีารตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่การนำาความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน การศกึษาวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาการผลติบณัฑติให้

มีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนมุมมองด้านการเงิน เป็นมุมมองที่ให้ความสำาคัญเป็นอันดับ

สุดท้าย ด้วยนำ้าหนักร้อยละ 17 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรทางการศึกษา

ที่ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากำาไรเป็นหลัก แต่คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายใน

การผลติบณัฑติทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม อยา่งไรกต็าม การเงนิจะ

เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม 

ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันจะนำาไปสู่การบรรลุพันธกิจต่อไป Niven (2003) 
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ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จะต้องคำานึงถึงมุมมองด้านการเงิน ในเรื่องประสิทธิภาพการ

บรหิารงบประมาณและทรัพยากร ที่เน้นการประหยดั โปรง่ใส การแสวงหางบประมาณ

และทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะ ฯ ต่อไป

 1.3 ผลการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ (n=15) 

การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การประเมิน นำ้าหนัก IOC

1. ด้านการเงิน  17.00 0.73

2. ด้านลูกค้า   24.00 0.80

3. ด้านกระบวนการภายใน  31.00 0.67

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  28.00 0.87

การจัดการศึกษาโดยรวม  100.00 0.93

ร้อยละ 80 ของนำ้าหนักที่การ

กำาหนดในแต่ละด้านขึ้นไป

ถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลผ่าน

การประเมิน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ใน

ระดับที่มีผลผ่านการประเมิน

 พบว่า เกณฑ์การตัดสินผลการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้

แนวคดิของบาลานซส์กอรก์ารด์นัน้ ผูท้รงคณุวฒุไิดก้ำาหนดเกณฑก์ารตดัสนิรายดา้นและ

ในภาพรวมดังนี้ ผลการประเมินการจัดการศึกษาด้านการเงินร้อยละ 80 ของสัดส่วน 

นำา้หนกั (17) ขึน้ไป ดา้นลกูคา้รอ้ยละ 80 ของสดัสว่นนำา้หนกั (24) ขึน้ไป ดา้นกระบวนการ

ภายในร้อยละ 80 ของสัดส่วนนำ้าหนัก (31) ขึ้นไป และผลการประเมินการจัดการศึกษา

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาร้อยละ 80 ของสัดส่วนนำ้าหนัก (28) ขึ้นไป สำาหรับแต่ละ

ด้านจะถือว่า อยู่ในระดับที่มีผลผ่านการประเมิน และเกณฑ์การจัดการศึกษาโดยรวม

ทั้ง 4 มุมมอง คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลผ่านการประเมิน ซึ่ง

ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัวา่เกณฑก์ารประเมนิดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 

โดยมคีา่ IOC ดา้นการเงนิ เทา่กบั 0.73 ดา้นลกูคา้ เทา่กบั 0.80 ดา้นกระบวนการภายใน 

เทา่กบั 0.67 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา เทา่กบั 0.87 และเกณฑก์ารจดัการศกึษาโดย

รวมทัง้ 4 มมุมอง มคีา่ IOC เทา่กบั 0.93 แตท่ัง้นีเ้กณฑก์ารประเมนิสามารถเปลีย่นแปลง

ได ้เนือ่งจากลกัษณะของเกณฑก์ารประเมนิทีด่ ีตอ้งมคีวามทา้ทายและเปน็ไปได ้ตอ้งเปน็

ความคาดหวงัอนัทา้ทายและอยูใ่นวสิยัทีจ่ะบรรลตุามความคาดหวงันัน้ได ้สามารถปรบั

เปลีย่นไปตามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป เกณฑส์ามารถปรบัเปลีย่นตามสภาพสงัคม

และสถานการณ์ เช่นเมื่อมีการบรรลุผลตามเกณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว อาจมีการตั้งเกณฑ์ 
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ที่มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป ได้รับการยอมรับจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ 

Poopat. (2005); Pitiyanuwat. (2006)[14] ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 ขัน้ที ่2 ผลการพฒันารปูแบบประเมนิการจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์

      2.1  ผลจากการสร้างรูปแบบประเมิน การจัดการศึกษาของคณะ 

วทิยาศาสตร ์โดยใชบ้าลานซส์กอรก์ารด์ ดว้ยการสงัเคราะหข์อ้มลูจากการศกึษาแนวทาง

การสรา้งรปูแบบประเมนิ เอกสาร ตำารา รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จงึไดร้ปูแบบประเมนิ

การจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์ที ่ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื 1) เปา้หมาย 

ของการประเมนิ 2) สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ 3) ตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ 4) วธิกีารประเมนิ 

และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ แสดงได้ดังภาพที่ 2

 รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาได้นี้ มีการ

กำาหนดแผนการดำาเนินการประเมินไว้ล่วงหน้า อันได้แก่การกำาหนดรูปแบบของการ

ประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับ Alkin. (1990); และ Kanchanawasi. (2007) ที่กล่าวว่า 

ฉบับแก้ไข HAS 13-54 ( 30 ส.ค. 54)     11 

[17] Wallop Juntraktl. Indicators for the survival of academic administration  for Organizations on 1 
campus.  Ph.D. thesis. Department of Vocational and Technical Education, Graduate School of 2 
Management. King Mongkut Institute of Technology. 2001. Thai. 3 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร ์

 

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 สิ่งท่ีมุ่งประเมิน 
ตามแนวคิดของบาลานซ์สกอร์การ์ดประกอบด้วย 4 มุมมอง 

องค์ประกอบท่ี 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

คุณภาพรูปแบบประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน  
1. ด้านการใช้ประโยชน์ 
2. ด้านความเป็นไปได้ 
3. ด้านความเหมาะสม 
4. ด้านความถูกต้องครอบคลุม 

    ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ด้านการเงิน  

 

 

  ด้านลูกค้า  

 

 

  ด้านกระบวน 
   การภายใน 
 
 
 
 ด้านการเรียนรู ้
 และการพัฒนา 
 องค์กร 
 

การบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เน้นความประหยัด โปร่งใส การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ  

การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจแก่
นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
ได้แก ่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
และผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 

การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร และความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารวิชาการ การด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาการคิดค้นนวัตกรรม และการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนของ
คณะวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม 

องค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายของการประเมิน 
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  

องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน  
 ตัวบ่งช้ี 
 เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4 วิธีการประเมิน 
 การวางแผนการประเมิน 
 เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน 
 เตรียมความพร้อมด้านผู้ประเมิน 
 ก าหนดแนวทางในการประเมิน 

 ผู้ประเมิน 
 การด าเนินการประเมิน 
 ด าเนินการตามแผนการประเมิน 

 สรุปผลการประเมิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

กา
รป

ระ
เมิน

กา
รจั

ดก
าร

ศึก
ษา

ขอ
งค

ณะ
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ 

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 

1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ดี  
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ต้องปรับปรุง 

 การวางแผนการประเมิน 
 เตรียมความพร้อมด้าน

สิ่งสนับสนุน 
 เตรียมความพร้อมด้าน

ผู้ประเมิน 
 ก าหนดแนวทางในการ

ประเมิน 
 การด าเนินการประเมิน 
 ด าเนินการตาม

แผนการประเมิน 
 ผู้ด าเนินการประเมิน 
     แต่งต้ังโดยคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ 
 สรุปผลการประเมิน 
      การวิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล 

 
- ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 25ตัว
บ่งชี้ (214 ข้อ
ค าถาม) 
- เกณฑ์การ
ประเมิน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป
ของน้ าหนักแต่
ละด้าน ถือว่า 
ผ่านการ
ประเมิน  
 

 
BSC 4 มุมมอง 
 
1. ด้านการเงิน  
2. ด้านลูกค้า 
3. ด้าน

กระบวนการ
ภายใน 

4. ด้านการ
เรียนรู้และ
การพัฒนา
องค์กร 

 
1. เพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 
2. เพื่อน า
ผลการ
ประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

    องค์ประกอบที่ 1  
เป้าหมายของ
การประเมิน 

    องค์ประกอบที่ 2  
สิ่งที่มุ่งประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3   
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

การประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 4 วิธีการประเมิน 

แก้ไข  /
ปรับปรุง  

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 5  
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3
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รูปแบบประเมิน เป็นแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมิน 

หรือกระบวนการของการประเมิน ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าในการประเมินโครงการใด

โครงการหนึ่งนั้น ผู้ประเมินควรพิจารณาในเรื่องของอะไรบ้าง (What) ควรพิจารณา

หรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) นอกจากนี้  

รูปแบบประเมิน ยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ถ่ายโยงระบบความสัมพันธ์มาจาก

แนวคดิ ทฤษฎ ีการประเมนิสูแ่ผนปฏบิตักิารทางการประเมนิ โดยในการวจิยันี ้สามารถ

จดัอยูใ่นกระบวนทศันข์องการประเมนิทีเ่นน้ทฤษฎ ีเนือ่งจากเปน็การประเมนิทีพ่ยายาม

จะใหไ้ดแ้นวทางของการประเมนิการจดัการศกึษา ทีจ่ะทำาใหก้ารประเมนินัน้มคีณุคา่และ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยที่ผู้บริหารของคณะฯ สามารถนำาผลของการประเมินที่ได้กลับไปใช้ในการ

ปรับปรุงการดำาเนินงานของคณะฯได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการประเมิน

เพือ่ประกอบการวางแผนการดำาเนนิกจิกรรมในกระบวนการประเมนิ ดงันัน้ จงึสามารถ

กำาหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบประเมิน ได้เป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ 

Kanchanawasi. (2007) ที่ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบ ประเมินไว้ เป็น 5 องค์

ประกอบคือ 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน   3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประเมิน 4) วิธีการประเมิน และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่นเดียวกัน

 จากผลการวิจัย พบว่า

 องค์ประกอบที่ 1  เป้าหมายของการประเมิน มี 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนาการ

จดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์2) เพือ่นำาผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน ์ซึง่เปน็การ

กำาหนดเป้าหมายของการประเมินที่ชัดเจนว่า เพื่อต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาและ

เพือ่ตอ้งการนำาผลการประเมนิไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นเชงิพฒันาและสรา้งสรรค ์จะเหน็

วา่เปา้หมายเหลา่นีม้คีวามสอดคลอ้งกบั Kanchanawasi. (2007) ทีก่ลา่วถงึเปา้หมายของ

การประเมินในลักษณะของ ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ว่าการประเมินที่สามารถ

เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารงาน การวางแผน การตัดสินใจ  

ในเชิงบริหาร โดยที่ผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ จะเป็นผู้ชี้ขาดคุณค่าของสิ่งที่ทำาการประเมิน  

เป้าหมายหลักเหล่านี้จะทำาให้ผู้ประเมินสามารถวิเคราะห์เป้าหมายของการประเมินได้

ดีขึ้น 
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 องค์ประกอบที่ 2 สิ่งที่มุ่งประเมิน ในการประเมินการจัดการศึกษาของคณะ

วทิยาศาสตร ์ไดแ้กเ่นือ้หาหรอืประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการจดัการศกึษาของคณะ

วิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน 

มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนา โดยกำาหนดสิ่งที่มุ่งประเมินตามแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด อันเป็นเครื่องมือใน

การเชือ่มโยงกลยทุธข์ององคก์รเขา้สูก่ารปฏบิตั ิโดยอาศยัการประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

ที่มุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์กร การใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์

การด์มาพจิารณาสิง่ทีมุ่ง่ประเมนินัน้ จะเหน็วา่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการณป์จัจบุนั 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง การให้ความสำาคัญในการประเมินผลการ

จัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำาเป็นและเหมาะสม 

อยา่งยิง่ ดงัที ่Diecharin.(2003) ไดอ้ธบิายวา่ บาลานซส์กอรก์ารด์ เปน็ทัง้เครือ่งมอืทีใ่ช้

ในการวดัและการประเมนิผล เปน็เครือ่งมอืทางดา้นการจดัการทีช่ว่ยในการนำากลยทุธไ์ป

สูก่ารปฏบิตั ิทีมุ่ง่เนน้ในสิง่ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ขององคก์ร ดงันัน้ สำาหรบัคณะ

วทิยาศาสตร ์ซึง่เปน็องคก์รทีด่ำาเนนิการโดยไมห่วงัผลกำาไร จงึเหมาะสมทีจ่ะประเมนิผล

การดำาเนนิงานทีม่มีมุมองดา้นตา่งๆ ทัง้ 4 ดา้นเพือ่ใหท้ราบวา่ องคก์รไดม้กีารดำาเนนิการ 

กลยุทธ์ไปอย่างถูกทางตามพันธกิจและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่

 องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ในองค์ประกอบนี้มีตัวบ่งชี้ 

จำานวน 25 ตัวบ่งชี้ (214 ข้อคำาถาม) ภายใต้ 4 มุมมอง ซึ่งตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีลักษณะเป็น

ตวัแปร หรอืคา่สงัเกตทีส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ละสามารถใชช้ีว้ดับอกสถานภาพ

หรอืสะทอ้นลกัษณะของทรพัยากรการดำาเนนิงานหรอืผลการดำาเนนิงานได ้ซึง่สอดคลอ้ง

กับ Kanchanawasi. (2007) ที่กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่

สังเกตได้ ซึ่งใช้ชี้วัดบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการดำาเนินงาน

หรือผลการดำาเนินงาน นอกจากนี้ Johnstone. (1981) ยังให้ความหมายของตัวบ่งชี้

ว่า เป็นตัวประเมินสถานการณ์หรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่สามารถบอกสถานการณ์

ที่เป็นอยู่หรือที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ศึกษา เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์นั้นๆ อยู่ใน

ระดบัใด มภีาวะความเปน็อยูอ่ยา่งไร โดยจะเปน็การประมาณสถานการณใ์นเชงิปรมิาณ

และกำาหนดเปน็คา่ตวัเลข ในลกัษณะทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิของสถานการณ์

นัน้ๆ ทัง้นี ้สถานการณท์ีไ่ดป้ระมาณและกำาหนดเปน็คา่ตวัเลขไวน้ี ้สามารถเปลีย่นแปลง

ไปตามช่วงเวลาของสถานการณ์นั้นๆ ได้
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 องค์ประกอบที่ 4  วิธีที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) การวางแผนการ

ประเมิน 2) การดำาเนินการประเมิน 3) ผู้ประเมิน และ 4) การสรุปผลการประเมิน  

จะเหน็วา่ วธิกีารประเมนิในรปูแบบนี ้มกีารวางแผนการประเมนิเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

สำาหรับการประเมินทุกด้าน จากนั้นจึงดำาเนินการตามแผนการประเมินที่ได้กำาหนดไว้ 

โดยผู้ประเมินอย่างเป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสอดคล้อง

กับ Kanchanawasi. (2007) ที่ได้กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการประเมินว่า วิธีการประเมินเป็น 

กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินเป็นผลมาจาก

การกำาหนดสิ่งที่มุ่งประเมินได้ เมื่อกำาหนดได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดวิธีการ

ประเมินที่เหมาะสมต่อสิ่งที่มุ่งประเมินได้ต่อไป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

และความสำาเร็จของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น

 องค์ประกอบที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการรายงานผลการประเมินการ

จัดการศึกษาที่ผ่านมา การสรุปผลแบ่งออกเป็น การสรุปผลของข้อมูลด้านที่ดีและด้าน

ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์เอง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การจัดทำาข้อมูลเพื่อประกอบการ

ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆ 2) การรายงานผลการ

ประเมนิใหผู้บ้รหิารของคณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัทราบ เนือ่งจากขอ้มลูยอ้นกลบัดงักลา่ว 

จะเปน็สิง่ทีช่ว่ยควบคมุคณุภาพการจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตรใ์หเ้ปน็ไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งคลอ้งกบั Harris. (1986) ไดก้ลา่ววา่ การนำาผลการประเมนิไป

ชีแ้จงใหผู้ร้บัการประเมนิไดท้ราบถงึผลการดำาเนนิงานของตนเอง จะเปน็การใหข้อ้มลู ให ้

คำาแนะนำา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ Millman. (1990) ยังได้กล่าวถึงสาระในการให้ข้อมูลย้อนกลับว่า ควรเป็น

เนื้อหาหรือข้อมูลที่จะต้องนำาไปพัฒนา สาเหตุที่ต้องพัฒนา สิ่งที่จำาเป็นเพื่อช่วยให้การ

พัฒนาสำาเร็จ ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล

ในส่วนที่ต้องการการปรับปรุง และยังสอดคล้องกับ Schoderbek, & Kefalas. (1990) 

ที่กล่าวว่า ข้อมูลย้อนกลับถูกแบ่งออกเป็น ข้อมูลย้อนกลับในทางลบและทางบวก  

(Negative and Positive Feedback) ข้อมูลย้อนกลับในทางลบจะชี้ให้เห็นว่า 

คุณลักษณะบางอย่างของระบบมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานหรือเป้าหมายและ 

สิง่ทีก่ำาหนดไว ้สำาหรบัขอ้มลูยอ้นกลบัในทางบวก คอื สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรญิงอกงาม 

เปน็ขอ้มลูทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรงุสิง่ใหม่ๆ  ในระบบไดต้ลอดเวลา
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 2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบประเมนิ โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

จำานวน 15 คน แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการนำารปูแบบ

  ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการประเมิน  

  (n=15)

 รูปแบบประเมิน   ความเหมาะสม

    x S.D. แปลผล

1.  สิ่งที่มุ่งประเมินกาหนดตามมุมมองของ 4.93 .26  มากที่สุด

 บาลานซ์สกอร์การ์ดทั้ง 4 มุมมอง ซึ่งประกอบด้วย 

 มุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน

 และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร

2.  ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านการเงิน  4.87 .35 มากที่สุด

  2.2 ด้านลูกค้า  4.87 .35 มากที่สุด

  2.3 ด้านกระบวนการภายใน 4.73 .59 มากที่สุด

  2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 4.80 .56 มากที่สุด

3. เครื่องมือสำาหรับการประเมินฯ 4.87 .35 มากที่สุด

4. ช่วงเวลาในการใช้เครื่องมือการประเมินแต่ละชุด 4.93 .26 มากที่สุด

5. รูปแบบประเมินฯ มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้กับ 4.73 .59 มากที่สุด

 หน่วยงานทางการศึกษา

6.  การนำารูปแบบประเมินฯ ไปใช้ในภาพรวม 4.80 .56 มากที่สุด

 เฉลี่ยรวม  4.84 0.43 มากที่สุด

 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนำารูปแบบ

ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ (x= 4.84)  ทกุเรือ่งทีท่ำาการประเมนิ มคีวามเหมาะสมในระดบั

มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาในขอ้ยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบของรปูแบบ ในทกุรายขอ้ยอ่ย เชน่ 

สิ่งที่มุ่งประเมินกำาหนดตามมุมมองของบาลานซ์สกอร์การ์ด ทั้ง 4 มุมมอง ซึ่งประกอบ

ด้วย มุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการะบวนการภายในและด้านการเรียนรู้ 
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และการพัฒนา ช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ  ตัวบ่งชี้ เครื่องมือ การนำารูปแบบประเมินไป

ใช้ในภาพรวม เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

มคีา่ตัง้แต ่4.73-4.93) แสดงวา่รปูแบบประเมนิการจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตรน์ี้

มคีวามเหมาะสมในการนำาไปใชใ้นการประเมนิการจดัการศกึษาของคณะวทิยาศาสตรไ์ด ้

สามารถทำาให้ทราบสภาพการณ์ของผลการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ อันจะทำาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำากลับไปปรับปรุงคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังสามารถประเมินความพร้อมสำาหรับการพัฒนาในอนาคตได้อีกด้วย

4. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
 1)  ผลวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสามารถนำาไปใช้ได้กับคณะ

วิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละบคุลากร คณะในคณะวทิยาศาสตร ์ทำาการประเมนิระหวา่ง

ภาคการศกึษา ทำาใหท้ราบถงึผลการจดัการศกึษาของคณะฯ เพือ่จะไดน้ำาขอ้มลูยอ้นกลบั 

ไปวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯ ให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ ต่อไป

      2)  คณะวิทยาศาสตร์ ที่นำารูปแบบประเมินนี้ไปใช้ในการประเมิน สามารถ

ปรับปรุงตัวบ่งชี้ในแต่ละมุมมองได้ตามความเหมาะสมของบริบทของคณะฯ หรือตาม

สภาพการดำาเนินงานของแต่ละคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถปรับเกณฑ์การ

ประเมินต่างๆ ให้เหมาะสมซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ที่ท้าทายขึ้นได้

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
 ผูว้จิยัขอขอบคณุ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชทีไ่ดส้นบัสนนุทนุในการทำา

วิจัยในครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง (References)
Alkin, Ellett.(1990) Development of evaluation model. In H.J. Walberg 

& G.D. Haertel (Eds.) The national encyclopedia of educational  

evaluation (p. 15-20). Oxford: Pergamon. 



77
Education Management Evaluation Model for the Faculty 

of Science by Balanced Scorecard

วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

Chalemmiprasert Chaisit, (2001) 7 Hurdles  standards  of financial 

management and budgeting new system. Bangkok : Teerafilm 

and Sytec Ltd. Co., (in Thai).  

Harris, Men M.  Development Teacher. Evaluation. Massachusetts : Allyn 

and Bacon. 1986.

Johnstone, J. N. (1981) Indicators of   Education Systems. London : The 

Ancher Press, Tiptree  Essex. (1996).

Kaplan, Robert S, & Norton, David P. The Balanced Scorecard: translating 

strategy into action. Massachusetts : Harvard Business School 

Press. 

Millman, Jason. (1990). The New Handbook of Teacher Evaluation. 

London : Sage. 

Niven, P.R. (2003) Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing perform-

ance. New York : John Wiley & Son. 

Rompoo, Noppadol. (2002). Balanced Scorecard and University in Thailand. 

Journal of Business Administration. 25(94) : 61-69. (in Thai.)

Olive, N.G., Roy, J. & Wetter, M. (1999). Performance Drivers : A Practice 

Guide to Using the Balanced Scorecard. Chichester : John Wiley 

& Sons. 

Poopat Pathuchai., (2005). The development of indicators and criteria for 

assessment. The teaching of academic assessment and evaluation, 

project management unit, 4: 166-189. Sukhothai Thammathirat 

Open University. Education; (in Thai.)

Diecharin Pasu. (2003). New strategies in management . Bangkok : Hason 

Printing. (in Thai).

Phongsri Pisanu., (1999). Indicators development of education quality 

assurance system in Faculty of Education Rajabhat University 

by  Malcolm Baldrige National Quality Award. Suratthani 

Rajabhat University. (in Thai).



78 KKU Research Journal

KKU Res J 1 (1) : April-June

Kanchanawasi Sirichai., (2007). Theoretical evaluation. 6th ed. Bangkok: 

Publisher of Chulalongkorn University; (in Thai).

Pitiyanuwat Somwang., (2006). Evaluation Methodology Science of values. 

6th ed. Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University; (in Thai).

Schoderbek, Peter P., Schoderbek, Chales G. & Kefalas, Asterios G. (1990). 

Management System Conceptual Considerations. UA : Richard 

D. Irwin. 

Wattananimitkul Wannarat. (2003). Balanced Scorecard Using in Manage-

ment for Development. ASAIHL University. Thailand. 6(2): 99-109. 

(in Thai).

Juntrakul Wallop. (2001). Indicators for the survival of academic administration  

for Organizations  on campus.  Ph.D.  thesis.  Department of 

Vocational and Technical Education, Graduate School of Management. 

King Mongkut Institute of Technology. (in Thai).


