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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์โดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด วิธกี ารวิจยั มี 2 ขัน้ ตอน คือ (1) การกำ�หนด
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและสัดส่วนนํา้ หนักความสำ�คัญของมุมมองทัง้ 4 ตามแนวคิด
ของบาลานซ์สกอร์การ์ด และ (2) การสร้างรูปแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน คณบดีและรองคณบดี 223 คน อาจารย์ 344 คน และบุคลากร
สายสนับสนุน 277 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เครือ่ งมือได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา สหสัมพันธ์ของ
เคนดอลล์ และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) รูปแบบประเมินการจัดการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมายของการประเมิน
2) สิ่งที่มุ่งประเมิน ซึ่งกำ�หนดตามมุมมองของบาลานซ์สกอร์การ์ด ประกอบด้วย ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 3) ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 4) วิธีการประเมิน และ 5) การสะท้อนผลย้อนกลับ และ
(2) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบที่พัฒนามี
ความเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ในระดับมากที่สุด (x= 4.84)
1
2
3
4

รองศาสตราจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำ�นักทดสอบ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วารสารวิจัย มข : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เมษายน-มิถุนายน 2554 หน้า 58-78
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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).
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบประเมินการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ บาลานซ์สกอร์การ์ด
Keywords: Education Management Evaluation Model, Faculty of Science,
Balanced Scorecard.

บทนำ� (Introduction)

คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำ �นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึง่ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ ชุมชนและสังคม แต่จาก
ผลกระทบของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการ เช่น แนวโน้มที่คุณภาพของ
บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ มีความแตกต่างกันมากขึ้น จึงจำ�เป็นที่
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา ให้เป็นสากล รวมทั้งการ
สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าคณะฯ มีศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ อีกทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่กำ�หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงต้องทำ�การ
กำ�กับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาการจัดการศึกษาของตนให้ดขี นึ้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ �ำ เป็นต้อง
เร่งดำ�เนินการ อีกทัง้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ความสามารถในการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์
และพันธกิจ จะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ว่าประสบความ
สำ�เร็จเพียงใด บาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การจัดการศึกษา
ดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [5][16] โดยการ
กำ�หนดมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและ
ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดสมดุลในการบริหารจัดการ ดังนัน้ ในการ
หาแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยการนำ�หลัก
บาลานซ์สกอร์การ์ดเข้ามากำ�หนดเนือ้ หาของสิง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน ซึง่ นับว่าเป็นกลไกทีส่ ำ�คัญ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ เกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำ�เนินงานต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงดำ�เนินการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดของ บาลานซ์สกอร์การ์ด ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Kanchanawasi (2007); Kaplan(1996) ดังภาพที่ 1
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ผู้ประเมิน
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 กาหนดแนวทางในการ
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กระบวนการ
ประเมิน ร้อย
ประเมิน
51
2. เพื่อนา
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52
ผลการ
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 ดาเนินการตาม
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องค์กร
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55
วิทยาศาสตร์
56
 สรุปผลการประเมิ
วารสารวิ
จัย มข. 1น (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
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องค์ประกอบที่ 5
สรุปผล
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

ขั้นที่ 1 การสร้างตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนัก
ความสำ�คัญ ของมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา
1) ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
(1) สร้างตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน ภายใต้มมุ มองทัง้ 4 ด้าน โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เนือ้ หา ข้อมูล สภาพและการดำ�เนินการจัดการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของรัฐจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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(2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
การประเมิน สำ�หรับแต่ละมุมมอง และกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนักความสำ�คัญของมุมมอง
ทั้ง 4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 15 คน
(3) ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 60 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
(4) ตรวจสอบความสำ�คัญของตัวบ่งชี้และการกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนักความ
สำ�คัญของแต่ละมุมมอง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
จำ�นวน 844 คน
(5) ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม
2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยรองคณบดี
อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ในคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาโท เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้บริหารด้านการ
จัดการศึกษา หรือมีความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินหรือวิธกี ารบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือเป็น
กรรมการประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำ�คัญของตัวบ่งชี้และการกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนักความสำ�คัญของมุมมอง
ทั้ง 4 มุมมอง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
		 1 คะแนน หมายถึง เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำ�คัญน้อยที่สุด
		 2 คะแนน หมายถึง เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำ�คัญน้อย
		 3 คะแนน หมายถึง เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำ�คัญปานกลาง
		 4 คะแนน หมายถึง เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำ�คัญมาก
		 5 คะแนน หมายถึง เห็นว่าข้อความนั้นมีความสำ�คัญมากที่สุด
เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย มี ดังนี้
		 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความสำ�คัญน้อยที่สุด
		 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความสำ�คัญน้อย
KKU Res J 1 (1) : April-June

Education Management Evaluation Model for the Faculty
of Science by Balanced Scorecard

63

		 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความสำ�คัญปานกลาง
		 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความสำ�คัญมาก
		 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความสำ�คัญมากที่สุด
ซึ่ ง ถ้ า ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า ตั้ ง แต่ 3.5 ขึ้ น ไป แสดงว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค วามสำ � คั ญ ใน
การชี้วัดผลการจัดการศึกษา
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถาม ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบและ
รับกลับคืนทางไปรษณีย์
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล คำ�นวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของเคนดอลล์ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
1) ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
(1) สร้ า งรู ป แบบประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาศาสตร์ โดย
สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบประเมิน จากเอกสาร ตำ�รา
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบประเมิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
4) วิธีการประเมิน และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
(2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบประเมินการ
จัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 15 คน ด้วยวิธกี ารคำ�นวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(3) ปรับปรุงรูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาไม่ตาํ่ กว่าปริญญา
โท เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้บริหารด้านการจัดการ
ศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิธีการบาลานซ์สกอร์การ์ด หรือเป็น
กรรมการประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา จำ�นวน 15 คน ซึ่งทำ�การเลือกแบบเจาะจง
เนือ่ งจากรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ ต้องให้ผทู้ รงคุณวุฒเิ ป็นผูต้ รวจสอบ เพือ่ ความถูกต้อง เชือ่ ถือ
ได้ของผลการประเมิน
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบประเมินการจัดการ
ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฉบับร่าง และแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความ
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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เหมาะสมในการนำ�รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ใน
การประเมิน
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามและรูปแบบประเมินการ
จัดการศึกษาฉบับร่าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบและรับกลับคืนทางไปรษณีย์
5) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คำ � นวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)

ขั้นที่ 1 การสร้างตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและการกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนัก
ความสำ�คัญของมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา
1.1 ผลการตรวจสอบความสำ�คัญของตัวบ่งชี้ของแต่ละมุมมอง พบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 0.73 ถึง 1.00 และระดับความ
สำ�คัญของตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ถึง 4.46 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
แสดงว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความสำ�คัญมากพอที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละมุมมองของ
สิ่งที่มุ่งประเมินในรูปแบบประเมินที่จะพัฒนาขึ้น และจำ�นวนตัวบ่งชี้ของทั้ง 4 มุมมอง
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับ Olive, & wetter(1999) ที่บอกว่า
จำ�นวนตัวบ่งชี้ในการประเมินผลองค์กรแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดนั้น ควรประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 15-25 ตัว ซึง่ ในการวิจยั นี้ สามารถสร้างตัวบ่งชีใ้ นการประเมินการจัดการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้จำ�นวน 25 ตัวบ่งชี้ ภายใต้ 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการ
เงิน มี 5 ตัวบ่งชี้ ด้านลูกค้ามี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านกระบวนการภายใน มี 9 ตัวบ่งชี้ และ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มี 7 ตัวบ่งชี้ และเมื่อคิดร้อยละของจำ�นวนตัวบ่งชี้อื่นที่
ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน จะได้ร้อยละ 80 ของจำ�นวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบจากการศึกษาของ Kaplan (1996) ในการสร้างตัวบ่งชี้ขององค์กรต่างๆ นั้น
มักประกอบด้วยตัวบ่งชี้ในมุมมองด้านการเงินร้อยละ 22 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด และควร
จะประกอบด้วยตัวบ่งชี้อื่นที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ด้านการเงินประมาณร้อยละ 80 ของจำ�นวน
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด โดยที่รายละเอียดของแต่ละมุมมองจากการวิจัยมีดังนี้
(1) มุมมองด้านการเงิน มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารงบประมาณและทรัพยากร
อย่างประหยัด การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การแสวงหา
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งบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างโปร่งใส โดยที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำ�คัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่
3.50 – 4.26 ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นระดับมาก นับว่าเป็นตัวบ่งชีท้ มี่ คี วามสำ�คัญต่อการประเมินผล
การจัดการศึกษาในด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ได้ เนือ่ งจากปัจจุบนั องค์กรต่างๆ
โดยเฉพาะองค์กรในระบบราชการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทำ�ให้มีการปรับลดงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์
จำ�เป็นต้องบริหารงบประมาณด้วยความประหยัด โปร่งใสและมีการกระจายงบประมาณ
แก่ฝ่ายต่างๆ อย่างยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Chalermmiprasert (2001) ที่กล่าวถึง
มุมมองทางด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐว่า คือความรับผิดชอบขององค์กรในด้าน
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าของเงินและความมีประสิทธิผล รวมไปถึง
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในการบริหารการเงินและบัญชี นอกจากนี้ Rompoo (2002)
ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า มุมมองด้านการเงิน แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องสามารถอยู่
รอดได้ภายใต้การแข่งขัน ดังนั้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องพยายาม
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะสามารถทำ�ให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Juntrakul (2001) ที่ได้กำ�หนดตัวบ่งชี้ในด้านความ
อยู่รอดด้านการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของผลการประเมินองค์กรสำ�หรับคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนตัวบ่งชี้ในเรื่องของการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การดำ�เนินงานทางธุรกิจ การจัดโครงการอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน
เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำ�ให้คณะสามารถหาแหล่งเพิ่ม
รายได้ ภายใต้การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาจากรัฐ
สามารถเลีย้ งดูตนเองได้ สำ�หรับการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
นัน้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด ส่วนตัวบ่งชีด้ า้ นการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรอย่างประหยัด การบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนั้น
ตรงกับส่วนหนึง่ ของตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพของประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ Phongsri.(1999)
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ มุมมองด้านการเงินนี้ เป็นมุมมองทีส่ �ำ คัญต่อการดำ�เนินงานขององค์กร
ในสภาวะที่คณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ จะต้องสามารถอยู่รอดได้
ภายใต้การแข่งขันต่อไปในอนาคต
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(2) มุมมองด้านลูกค้า มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาตามระยะ
เวลาที่ กำ � หนด ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านต่างๆ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นต่อการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษา โดยที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำ�คัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่
3.50 – 4.46 ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นระดับมาก การให้ความสำ�คัญแก่ลกู ค้า ในทีน่ หี้ มายถึง นักศึกษา
และผู้บังคับบัญชาของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ใช้ผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นการให้คุณค่าแก่บริการด้านต่างๆ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักศึกษา
ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อ
ให้เกิดสัมฤทธิผล ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยที่ผู้สำ�เร็จการศึกษาเหล่านี้จะสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บังคับบัญชาได้ ตัวบ่งชี้ระดับความ
พึงพอใจ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ Rompoo (2002) ซึ่งใน
ปัจจุบันและอนาคต องค์กรทางการศึกษาต่างๆ จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันในการที่จะต้องพยายามเพิ่มจำ�นวน
ผู้เรียนให้มากขึ้นในแต่ละปีนั่นเอง
(3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน มี 9 ตัวบ่งชี้ คือ อัตราส่วนของอาจารย์
ประจำ�ต่อนักศึกษา การจัดการเครือข่าย จำ�นวนงานวิจยั และนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน (3 ปีย้อนหลัง) จำ�นวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร (3 ปีย้อนหลัง) จำ�นวน
กิจกรรม/ โครงการทีใ่ ห้บริการวิชาการแก่สงั คม/ชุมชน จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อปี
จากมหาวิทยาลัย จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อปีจากหน่วยงานภายนอก ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการบริหารวิชาการ และการดำ�เนินการประกันคุณภาพ โดยที่ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อความสำ�คัญ
ของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 3.59 – 4.21 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก โดยที่กระบวนการภายใน
เป็นเรือ่ งทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากกิจกรรมหลักของคณะวิทยาศาสตร์คอื การสร้างผลผลิต
ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของคณะ ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรหนึง่ ทีด่ ำ�เนินการผลิตบุคลากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร อันประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
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การวัดและประเมินผลและการบริการวิชาการแก่สงั คม โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกลไกทีก่ อ่ ให้เกิดการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นำ�ไปสูผ่ ลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การให้
ความสำ�คัญต่อตัวบ่งชี้ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องจำ�เป็นที่สุด ส่วนตัวบ่งชี้อื่นๆ นั้น ต่างก็เป็น
ตัวบ่งชี้ที่มีความสำ�คัญมากในการสนับสนุน เสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนากระบวนการภายในคณะ อันจะส่งผลให้การ
ดำ�เนินงานบรรลุพนั ธกิจของคณะฯ ได้ในทีส่ ดุ ทัง้ นีส้ งิ่ เหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับมุมมอง
ด้านกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยที่ Rompoo (2002) ได้นำ�เสนอไว้
(4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ ความสอดคล้อง
ของแผนพัฒนาบุคลากรกับเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ
ของการดำ�เนินการของคณะวิทยาศาสตร์ที่บรรลุตามแผนพัฒนาบุคลากร งบประมาณ
ในการอบรมบุคลากรต่อคนต่อปี ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการสนับสนุน/ส่งเสริม การเรียนรู้ ความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน โดยที่
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตอ่ ความ
สำ�คัญของตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 3.52 – 4.00 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก องค์กรจำ�เป็นต้อง
ให้ความสำ�คัญแก่มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรู้ ความชำ�นาญ และทักษะทีจ่ ำ�เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน อันเป็น
ภารกิจหลักของคณะฯ โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและฝึกอบรมอย่าง
เต็มทีใ่ นสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของคณะฯ ในการพัฒนาบุคลากร ทัง้ นีเ้ พราะ
สภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลของ
องค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และหน่วยงานจะ
ต้องสนับสนุน สือ่ เทคโนโลยี ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
นอกจากนี้ คณะฯ ยังต้องสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในคณะฯ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างบุคลากรให้เป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมองค์กร ที่เกิดขึ้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สำ�หรับตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะนำ�ไปสูผ่ ลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป ซึง่ ตัวบ่งชีเ้ หล่านีต้ รงกับส่วนหนึง่
ของตัวบ่งชี้ในมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาจากงานวิจัยของ Juntrakul (2001)
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และสอดคล้องกับตัวแปรความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องของประสิทธิผลองค์กรภาครัฐ
อีกด้วย [12]
1.2 ผลการกำ�หนดสัดส่วนนํ้าหนักความสำ�คัญ ของมุมมองทั้ง 4 โดย
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ได้
กำ�หนดนํ้าหนัก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการกำ�หนดสัดส่วนนํา้ หนักความสาคัญของทัง้ 4 มุมมอง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
(n= 15) และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
(n= 844) และการทดสอบความแตกต่างของน้าหนักของแต่ละมุมมองของ
กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์ โดย t-test
มุมมอง

ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการ
ภายใน
ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา

นํ้าหนักที่ นํ้าหนักที่กําหนด อันดับ
กําหนดโดย
โดยผู้มีส่วน
ความ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวข้อง
สาคัญ

t

p

ผลการทดสอบ

17.00
24.00
31.00

17.01
24.15
31.32

4
3
1

.008 .994 ไม่แตกต่างกัน
.261 .794 ไม่แตกต่างกัน
.307 .759 ไม่แตกต่างกัน

28.00

27.52

2

-.589 .556 ไม่แตกต่างกัน

พบว่า กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้พจิ ารณากำ�หนดสัดส่วน
นํ้าหนัก ของทั้ง 4 มุมมองใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเมื่อทำ�การทดสอบความแตกต่างของค่า
นํา้ หนักเฉลีย่ ของแต่ละมุมมองระหว่าง 2 กลุม่ โดยการทดสอบค่าที พบว่า ทัง้ 4 มุมมอง
มีค่านํ้าหนักเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน โดยที่ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของการให้ลำ�ดับ
ความสำ�คัญของมุมมองทั้ง 4 ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของเคนดอลล์
คือ 0.527 (p = 0.000) แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน ให้สัดส่วนนํ้าหนักความสำ�คัญ
ของ มุมมองทั้ง 4 มุมมองไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของเคนดอลล์ คือ 0.308 (p = 0.000) แสดงว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 844 คนให้สัดส่วนนํ้าหนัก ความสำ�คัญ
แก่มุมมองทั้ง 4 สอดคล้องกัน เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงกันว่า มุมมอง
ด้านกระบวนการภายในมีความสำ�คัญมากเป็นอันดับที่ 1 โดยให้นาํ้ หนักเป็น ร้อยละ 31
อันดับที่ 2 คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ร้อยละ 28 อันดับที่ 3 คือ มุมมอง
ด้านลูกค้า ร้อยละ 24 และอันดับที่ 4 คือ มุมมองด้านการเงิน ร้อยละ 17
ในการให้นาํ้ หนักของมุมมองทัง้ 4 ด้าน ซึง่ เน้นในเรือ่ งของกระบวนการภายใน
เป็นอันดับที่ 1 นั้น สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์ ย่อมต้องให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เช่น การ
บริหารวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งสิง่ เหล่านีจ้ ะนำ�ไปสูก่ ารผลิตทีไ่ ด้
ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ส่วนด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีนํ้าหนัก เป็น
อันดับที่ 2 และที่ 3 ตามลำ�ดับ โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำ�คัญแก่
ผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phongsri (1999) ที่พบว่า ผู้บริหาร
องค์กรได้จัดลำ�ดับความสำ�คัญของตัวแปรผลการดำ�เนินการในเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นอันดับที่ 2 สถาบันการศึกษา ถือว่าลูกค้าซึ่งหมายถึงผู้เรียน เป็นกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความสำ�คัญ ต้องคำ�นึงถึงความต้องการความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เป็น
สิง่ สนับสนุนและส่งเสริม เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตร สำ�หรับการให้ความสำ�คัญแก่การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร
เป็นอันดับที่ 3 ซึ่งถือว่ามีความจำ�เป็นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก บุคลากรจำ�เป็นต้องได้รับ
การพัฒนาตนเองด้วยวิธกี ารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การนำ�ความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้
มีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนมุมมองด้านการเงิน เป็นมุมมองที่ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับ
สุดท้าย ด้วยนํ้าหนักร้อยละ 17 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรทางการศึกษา
ที่ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากำ�ไรเป็นหลัก แต่คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายใน
การผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการของสังคม อย่างไรก็ตาม การเงินจะ
เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันจะนำ�ไปสู่การบรรลุพันธกิจต่อไป Niven (2003)
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จะต้องคำ�นึงถึงมุมมองด้านการเงิน ในเรื่องประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากร ที่เน้นการประหยัด โปร่งใส การแสวงหางบประมาณ
และทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะ ฯ ต่อไป
1.3 ผลการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ (n=15)
การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านการเงิน		
ร้อยละ 80 ของนํ้าหนักที่การ
กำ�หนดในแต่ละด้านขึ้นไป
2. ด้านลูกค้า
ถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลผ่าน
3. ด้านกระบวนการภายใน		
การประเมิน
4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา		
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ใน
การจัดการศึกษาโดยรวม
ระดับที่มีผลผ่านการประเมิน

นํ้าหนัก
17.00
24.00
31.00
28.00
100.00

IOC
0.73
0.80
0.67
0.87
0.93

พบว่า เกณฑ์การตัดสินผลการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้
แนวคิดของบาลานซ์สกอร์การ์ดนัน้ ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ก�ำ หนดเกณฑ์การตัดสินรายด้านและ
ในภาพรวมดังนี้ ผลการประเมินการจัดการศึกษาด้านการเงินร้อยละ 80 ของสัดส่วน
นํา้ หนัก (17) ขึน้ ไป ด้านลูกค้าร้อยละ 80 ของสัดส่วนนํา้ หนัก (24) ขึน้ ไป ด้านกระบวนการ
ภายในร้อยละ 80 ของสัดส่วนนํ้าหนัก (31) ขึ้นไป และผลการประเมินการจัดการศึกษา
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาร้อยละ 80 ของสัดส่วนนํ้าหนัก (28) ขึ้นไป สำ�หรับแต่ละ
ด้านจะถือว่า อยู่ในระดับที่มีผลผ่านการประเมิน และเกณฑ์การจัดการศึกษาโดยรวม
ทั้ง 4 มุมมอง คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลผ่านการประเมิน ซึ่ง
ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมีความเหมาะสม
โดยมีคา่ IOC ด้านการเงิน เท่ากับ 0.73 ด้านลูกค้า เท่ากับ 0.80 ด้านกระบวนการภายใน
เท่ากับ 0.67 ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา เท่ากับ 0.87 และเกณฑ์การจัดการศึกษาโดย
รวมทัง้ 4 มุมมอง มีคา่ IOC เท่ากับ 0.93 แต่ทงั้ นีเ้ กณฑ์การประเมินสามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ เนือ่ งจากลักษณะของเกณฑ์การประเมินทีด่ ี ต้องมีความท้าทายและเป็นไปได้ ต้องเป็น
ความคาดหวังอันท้าทายและอยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะบรรลุตามความคาดหวังนัน้ ได้ สามารถปรับ
เปลีย่ นไปตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เกณฑ์สามารถปรับเปลีย่ นตามสภาพสังคม
และสถานการณ์ เช่นเมื่อมีการบรรลุผลตามเกณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว อาจมีการตั้งเกณฑ์
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ตามแนวคิดของบาลานซ์สกอร์การ์ดประกอบด้4วยมุมมอง
การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจแก่

นักศึกษาและผู
้ใช้บัณfor
ฑิตในหลั
กสูตFaculty
รวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
Education Management
Model
the
ด้านลูEvaluation
กค้า
ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
of Scienceเรียนการสอนและการบริ
by Balanced
การ Scorecard
ความพึงพอใจของ

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
 ตัวบ่งชี้
 เกณฑ์การประเมิน

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต่อการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
และผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 4 วิธีการประเมิน

 การวางแผนการประเมิน
 เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน
 เตรียมความพร้อมด้านผู้ประเมิน
 กาหนดแนวทางในการประเมิน
 ผู้ประเมิน
 การดาเนินการประเมิน
 ดาเนินการตามแผนการประเมิน
 สรุปผลการประเมิน
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
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การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการการดาเนินการด้าน

ด้านกระบวน
คุณภาพการศึ
กรรมและการวิอจงกั
ัย บ
ที่มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป ได้รับการยอมรั
บจากฝ่การประกั
ายต่านงๆ
ที่เกี่ยกษาการคิ
วข้อดงค้นซึนวั่งตสอดคล้
การภายใน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการสนับสนุนของ
ทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
ความเห็
นไปในทิศทางเดียวกัน
Poopat. (2005); Pitiyanuwat. (2006)[14] ต่างมีคณะวิ
ขัน้ ที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบประเมิ
ทงยาศาสตร์
การดาเนิดนการศึ
การเกี่ยวกักบษาของคณะวิ
การพัฒนาบุคลากร การส่
เสริมและ
ด้านการเรียนรู้ นการจั
การสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูล
และการพัฒนา
2.1 ผลจากการสร้ า งรู
ป
แบบประเมิ
การจั
ด
การศึ
ก
ษาของคณะ
ข่าวสารนและความพึ
งพอใจของบุ
คลากรในการปฏิ
บัติงาน
องค์กร
วิทยาศาสตร์ โดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด ด้วยการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาแนวทาง
องค์ประกอบที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
การสร้างรูปแบบประเมิน เอกสาร ตำ�รา รายงานการวิ
จยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงได้รปู แบบประเมิน
การจัดการศึกษาของคณะวิคุณทภาพรู
ยาศาสตร์
ที่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย
ปแบบประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน
1.
ด้
า
นการใช้
ของการประเมิน 2) สิง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน 3)
วบ่งปชีระโยชน์
้ไปได้ละเกณฑ์การประเมิน 4) วิธกี ารประเมิน
2. ด้ตั
านความเป็
นแ
3. ด้านความเหมาะสม
และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ แสดงได้
ดังภาพที
่2 ม
4. ด้านความถู
กต้องครอบคลุ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
แบบประเมินการจั
ดการศึ
กษาของคณะวิ
ทยาศาสตร์
โดยใช้บาลานซ์
สกอร์
การ์ด ประกอบด้
วยด5 องค์
ระกอบ
ดังนี้ ดังนี้
รูรูปปแบบประเมิ
นการจั
ดการศึ
กษาของคณะวิ
ทยาศาสตร์
โดยใช้
บาลานซ์
สกอร์
ประกอบด้
การ์
วย5ปองค์
ประกอบ

การประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

องค์
องค์ปประกอบที
ระกอบที1่ 1
เป้าหมายของ
การประเมิน

1. เพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
คณะ
วิทยาศาสตร์
2. เพื่อนา
ผลการ
ประเมินไป
ใช้ประโยชน์

แก้ไข /
ปรับปรุง

องค์
องค์ปประกอบที
ระกอบที2่ ่ 2
สิ่งที่มุ่งประเมิน

BSC 4 มุมมอง
1. ด้านการเงิน
2. ด้านลูกค้า
3. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน
4. ด้านการ
เรียนรู้และ
การพัฒนา
องค์กร

องค์ประกอบที3่ 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน

- ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 25ตัว
บ่งชี้ (214 ข้อ
คาถาม)
- เกณฑ์การ
ประเมิน ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
ของน้าหนักแต่
ละด้าน ถือว่า
ผ่านการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 5
การให้ข้อมูลย้อนกลับ

องค์ประกอบที่ 4 วิธีการประเมิน

 การวางแผนการประเมิน
 เตรียมความพร้อมด้าน
สิ่งสนับสนุน
 เตรียมความพร้อมด้าน
ผู้ประเมิน
 กาหนดแนวทางในการ
ประเมิน
 การดาเนินการประเมิน
 ดาเนินการตาม
แผนการประเมิน
 ผู้ดาเนินการประเมิน
 แต่งตั้งโดยคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
 สรุปผลการประเมิน
 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ดี
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาที่ต้องปรับปรุง

รูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาได้นี้ มีการ
กำ�หนดแผนการดำ�เนินการประเมินไว้ล่วงหน้า อันได้แก่การกำ�หนดรูปแบบของการ
ประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับ Alkin. (1990); และ Kanchanawasi. (2007) ที่กล่าวว่า
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รูปแบบประเมิน เป็นแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมิน
หรือกระบวนการของการประเมิน ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าในการประเมินโครงการใด
โครงการหนึ่งนั้น ผู้ประเมินควรพิจารณาในเรื่องของอะไรบ้าง (What) ควรพิจารณา
หรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) นอกจากนี้
รูปแบบประเมิน ยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ถ่ายโยงระบบความสัมพันธ์มาจาก
แนวคิด ทฤษฎี การประเมินสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารทางการประเมิน โดยในการวิจยั นี้ สามารถ
จัดอยูใ่ นกระบวนทัศน์ของการประเมินทีเ่ น้นทฤษฎี เนือ่ งจากเป็นการประเมินทีพ่ ยายาม
จะให้ได้แนวทางของการประเมินการจัดการศึกษา ทีจ่ ะทำ�ให้การประเมินนัน้ มีคณ
ุ ค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยที่ผู้บริหารของคณะฯ สามารถนำ�ผลของการประเมินที่ได้กลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดำ�เนินงานของคณะฯได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการประเมิน
เพือ่ ประกอบการวางแผนการดำ�เนินกิจกรรมในกระบวนการประเมิน ดังนัน้ จึงสามารถ
กำ�หนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบประเมิน 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
จัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 2) เพือ่ นำ�ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นการ
กำ�หนดเป้าหมายของการประเมินที่ชัดเจนว่า เพื่อต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
เพือ่ ต้องการนำ�ผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ จะเห็น
ว่าเป้าหมายเหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับ Kanchanawasi. (2007) ทีก่ ล่าวถึงเป้าหมายของ
การประเมินในลักษณะของ ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ว่าการประเมินที่สามารถ
เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารงาน การวางแผน การตัดสินใจ
ในเชิงบริหาร โดยที่ผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ จะเป็นผู้ชี้ขาดคุณค่าของสิ่งที่ทำ�การประเมิน
เป้าหมายหลักเหล่านี้จะทำ�ให้ผู้ประเมินสามารถวิเคราะห์เป้าหมายของการประเมินได้
ดีขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2 สิ่งที่มุ่งประเมิน ในการประเมินการจัดการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่เนือ้ หาหรือประเด็นทีใ่ ช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา โดยกำ�หนดสิ่งที่มุ่งประเมินตามแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ด อันเป็นเครื่องมือใน
การเชือ่ มโยงกลยุทธ์ขององค์กรเข้าสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยอาศัยการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ที่มุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จขององค์กร การใช้แนวคิดบาลานซ์สกอร์
การ์ดมาพิจารณาสิง่ ทีม่ งุ่ ประเมินนัน้ จะเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง การให้ความสำ�คัญในการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นและเหมาะสม
อย่างยิง่ ดังที่ Diecharin.(2003) ได้อธิบายว่า บาลานซ์สกอร์การ์ด เป็นทัง้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวัดและการประเมินผล เป็นเครือ่ งมือทางด้านการจัดการทีช่ ว่ ยในการนำ�กลยุทธ์ไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ ทีม่ งุ่ เน้นในสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อความสำ�เร็จขององค์กร ดังนัน้ สำ�หรับคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นองค์กรทีด่ �ำ เนินการโดยไม่หวังผลกำ�ไร จึงเหมาะสมทีจ่ ะประเมินผล
การดำ�เนินงานทีม่ มี มุ มองด้านต่างๆ ทัง้ 4 ด้านเพือ่ ให้ทราบว่า องค์กรได้มกี ารดำ�เนินการ
กลยุทธ์ไปอย่างถูกทางตามพันธกิจและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ในองค์ประกอบนี้มีตัวบ่งชี้
จำ�นวน 25 ตัวบ่งชี้ (214 ข้อคำ�ถาม) ภายใต้ 4 มุมมอง ซึ่งตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีลักษณะเป็น
ตัวแปร หรือค่าสังเกตทีส่ ามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้และสามารถใช้ชวี้ ดั บอกสถานภาพ
หรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการดำ�เนินงานหรือผลการดำ�เนินงานได้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ Kanchanawasi. (2007) ที่กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่
สังเกตได้ ซึ่งใช้ชี้วัดบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการดำ �เนินงาน
หรือผลการดำ�เนินงาน นอกจากนี้ Johnstone. (1981) ยังให้ความหมายของตัวบ่งชี้
ว่า เป็นตัวประเมินสถานการณ์หรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่สามารถบอกสถานการณ์
ที่เป็นอยู่หรือที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ศึกษา เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์นั้นๆ อยู่ใน
ระดับใด มีภาวะความเป็นอยูอ่ ย่างไร โดยจะเป็นการประมาณสถานการณ์ในเชิงปริมาณ
และกำ�หนดเป็นค่าตัวเลข ในลักษณะทีม่ คี วามใกล้เคียงกับความเป็นจริงของสถานการณ์
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ สถานการณ์ทไี่ ด้ประมาณและกำ�หนดเป็นค่าตัวเลขไว้นี้ สามารถเปลีย่ นแปลง
ไปตามช่วงเวลาของสถานการณ์นั้นๆ ได้
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องค์ประกอบที่ 4 วิธีที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) การวางแผนการ
ประเมิน 2) การดำ�เนินการประเมิน 3) ผู้ประเมิน และ 4) การสรุปผลการประเมิน
จะเห็นว่า วิธกี ารประเมินในรูปแบบนี้ มีการวางแผนการประเมินเพือ่ เตรียมความพร้อม
สำ�หรับการประเมินทุกด้าน จากนั้นจึงดำ�เนินการตามแผนการประเมินที่ได้กำ�หนดไว้
โดยผู้ประเมินอย่างเป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสอดคล้อง
กับ Kanchanawasi. (2007) ที่ได้กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการประเมินว่า วิธีการประเมินเป็น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินเป็นผลมาจาก
การกำ�หนดสิ่งที่มุ่งประเมินได้ เมื่อกำ�หนดได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนดวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมต่อสิ่งที่มุ่งประเมินได้ต่อไป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และความสำ�เร็จของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการรายงานผลการประเมินการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา การสรุปผลแบ่งออกเป็น การสรุปผลของข้อมูลด้านที่ดีและด้าน
ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์เอง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การจัดทำ�ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆ 2) การรายงานผลการ
ประเมินให้ผบู้ ริหารของคณะวิทยาศาสตร์ได้รบั ทราบ เนือ่ งจากข้อมูลย้อนกลับดังกล่าว
จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องคล้องกับ Harris. (1986) ได้กล่าวว่า การนำ�ผลการประเมินไป
ชีแ้ จงให้ผรู้ บั การประเมินได้ทราบถึงผลการดำ�เนินงานของตนเอง จะเป็นการให้ขอ้ มูล ให้
คำ�แนะนำ� ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Millman. (1990) ยังได้กล่าวถึงสาระในการให้ข้อมูลย้อนกลับว่า ควรเป็น
เนื้อหาหรือข้อมูลที่จะต้องนำ�ไปพัฒนา สาเหตุที่ต้องพัฒนา สิ่งที่จำ�เป็นเพื่อช่วยให้การ
พัฒนาสำ�เร็จ ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล
ในส่วนที่ต้องการการปรับปรุง และยังสอดคล้องกับ Schoderbek, & Kefalas. (1990)
ที่กล่าวว่า ข้อมูลย้อนกลับถูกแบ่งออกเป็น ข้อมูลย้อนกลับในทางลบและทางบวก
(Negative and Positive Feedback) ข้อมูลย้อนกลับในทางลบจะชี้ให้เห็นว่า
คุณลักษณะบางอย่างของระบบมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานหรือเป้าหมายและ
สิง่ ทีก่ �ำ หนดไว้ สำ�หรับข้อมูลย้อนกลับในทางบวก คือ สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญงอกงาม
เป็นข้อมูลทีส่ ามารถกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสิง่ ใหม่ๆ ในระบบได้ตลอดเวลา
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2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบประเมิน โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 15 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการนำ�รูปแบบ
		 ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการประเมิน
		 (n=15)
รูปแบบประเมิน			 ความเหมาะสม
				
x
S.D. แปลผล
1. สิ่งที่มุ่งประเมินกาหนดตามมุมมองของ
บาลานซ์สกอร์การ์ดทั้ง 4 มุมมอง ซึ่งประกอบด้วย
มุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร
2. ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านการเงิน		
		
2.2 ด้านลูกค้า		
		
2.3 ด้านกระบวนการภายใน
		
2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
3. เครื่องมือสำ�หรับการประเมินฯ
4. ช่วงเวลาในการใช้เครื่องมือการประเมินแต่ละชุด
5. รูปแบบประเมินฯ มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้กับ
หน่วยงานทางการศึกษา
6. การนำ�รูปแบบประเมินฯ ไปใช้ในภาพรวม
เฉลี่ยรวม		

4.93

.26

มากที่สุด

4.87
4.87
4.73
4.80
4.87
4.93
4.73

.35
.35
.59
.56
.35
.26
.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.84

.56
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนำ�รูปแบบ
ประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ (x= 4.84) ทุกเรือ่ งทีท่ �ำ การประเมิน มีความเหมาะสมในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาในข้อย่อย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ในทุกรายข้อย่อย เช่น
สิ่งที่มุ่งประเมินกำ�หนดตามมุมมองของบาลานซ์สกอร์การ์ด ทั้ง 4 มุมมอง ซึ่งประกอบ
ด้วย มุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการะบวนการภายในและด้านการเรียนรู้
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และการพัฒนา ช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ ตัวบ่งชี้ เครื่องมือ การนำ�รูปแบบประเมินไป
ใช้ในภาพรวม เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
มีคา่ ตัง้ แต่ 4.73-4.93) แสดงว่ารูปแบบประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์นี้
มีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้ในการประเมินการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้
สามารถทำ � ให้ ท ราบสภาพการณ์ ข องผลการจั ด การศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาศาสตร์
ในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ สั ง กั ด สำ� นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ อันจะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำ�กลับไปปรับปรุงคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังสามารถประเมินความพร้อมสำ�หรับการพัฒนาในอนาคตได้อีกด้วย

4. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

1) ผลวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสามารถนำ�ไปใช้ได้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะในคณะวิทยาศาสตร์ ทำ�การประเมินระหว่าง
ภาคการศึกษา ทำ�ให้ทราบถึงผลการจัดการศึกษาของคณะฯ เพือ่ จะได้น�ำ ข้อมูลย้อนกลับ
ไปวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯ ให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ ต่อไป
2) คณะวิทยาศาสตร์ ที่นำ�รูปแบบประเมินนี้ไปใช้ในการประเมิน สามารถ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ในแต่ละมุมมองได้ตามความเหมาะสมของบริบทของคณะฯ หรือตาม
สภาพการดำ�เนินงานของแต่ละคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถปรับเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆ ให้เหมาะสมซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ที่ท้าทายขึ้นได้
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