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ตัวบ่งชี้โรงเรียนคุณภาพในชุมชน: แนวคิดใหม่
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
มังกรแก้ว ดรุณศิลป์∗
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการวิจัยองค์ประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คุณภาพในชุมชน โดยสังเคราะห์และนําเสนอกรอบความคิดของตัวบ่งชี้ ตามทฤษฎีระบบ คือ (1) ด้านปัจจัย
ประกอบด้วยการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษา และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหารจัดการด้วยระบบองค์กรคุณภาพ และ การ
เรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล และ (3) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และโรงเรียนดีชุมชนมีคุณภาพ แล้วหาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้โรงเรียนคุณภาพ
ในชุมชน ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพในชุมชน ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การร่วมมือกับชุมชนจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ (2) การให้บริการห้องสมุดคอมพิวเตอร์แก่บุคคลในชุมชน (3) การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน (4) การทําบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับองค์กรในชุมชน (5) บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (6) ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และ (7)
ระดมทรัพยากรเพื่อนํามาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา
คําสําคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้ โรงเรียนคุณภาพในชุมชน การประเมินคุณภาพการศึกษา
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The Schools' Quality Indicators in the Communities: The
New Key Concepts for Educational Quality Assessment
Mungkornkaew Daroonsin∗
Abstract
The objective of this article was to present the research results of the educational
quality indicators of quality schools in the communities. The framework of the indicators
were synthesized and presented into three main factors according to the system theory. The
first one was the input dimension including philosophy, vision, mission, the focus and
strength of schools, and also learning community. The second one was the process
dimension consisting of managements, teaching and learning. The final one was the output
dimension consisting of the effectiveness in learning, individual learning and the quality of
the schools. Then the elements of the main indicators were identified in order to get the
indicators for quality schools in community. The findings concerning the community revealed
that the indicators of learning community were the indicators of the school quality in the
community. These main indicators consisted of 7 indicators including (1) the cooperation
with the community to provide learning resources, (2) the service of computerized library for
the community, (3) the knowledge development was community’s identity, (4) making MOU
with the organizations in the community, (5) the personnel in the educational institutions
and the parents should be the good idols for the learners (6) using learning resources in the
community to develop the learners continuously and (7) mobilizing the resources to improve
the educational management.
Key words: Indicators Development; Effective Schools in Communities; Evaluating Education
Quality
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บทนํา
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
โดยรวมถึง ผู้ย ากไร้ ผู้พิก ารหรือ ทุพ พลภาพหรือ ผู้
อยู่ใ นสภาวะยากลํา บาก ต้อ งได้ร ับ การสนับ สนุน
จากรัฐ เพื ่อ ให้ไ ด้ร ับ การศึก ษาโดยทัด เทีย มกับ
บุคคลอื่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 29 ให้ส ถานศึก ษาร่ว มกับ บุค คล
ครอบครัว ชุม ชน องค์ก รชุม ชน องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สัง คมอื่น ส่ง เสริม ความเข้มแข็ง ของชุม ชนโดยจัด
กระบวนการเรีย นรู ้ภ ายในชุม ชน เพื่อ ให้ช ุม ชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่ าวสาร และรู้ จั กเลื อกสรรภู มิ ปั ญญาและวิ ทยาการ
ต่า ง ๆ เพื ่อ พัฒ นาชุม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับ สนุน
ให้มีการแลกเปลี่ย นประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน (กระทรวง ศึก ษาธิก าร, 2545) สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน จึง กํ า หนด
นโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่น
ชนบทเพื่อ ให้มีค วามพร้อ มที่จ ะเป็น ต้น แบบ หรือ
ศูนย์สาธิตการให้บ ริก ารทางการศึก ษาที่มีคุณ ภาพ
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด ความเชื่อมั่น
และศรัท ธาในการปฏิ บั ติ งานของโรงเรี ยนและไม่
จําเป็นต้องส่งลูกหลานไปเรียนในเมือง นําไปสู่การ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
ใช้บ อกทิศ ทางหรือ บอกสภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ให้
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ นั ก วางแผนได้ ท ราบถึ ง สภาพทาง
การศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนและ
จัด วางนโยบายในอนาคตได้ นอกจากนั้น ยัง ใช้ใ น
การติด ตามหรือ ตรวจสอบระบบการศึก ษา ทํา ให้
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บอกสภาพทางการศึกษาได้ง่า ยขึ้น และตัว บ่งชี้ยัง
มีค วามสํ า คัญ ในด้า นการพัฒ นาระบบการศึก ษา
และการวิจัยระบบการพัฒนาการศึกษา (นงลักษณ์
วิรัชชัย และคณะ, 2551) บทวิพากษ์การศึกษาไทย:
มาตรฐานการศึกษากับ “ความเป็นอื่น”? โดย จุฬาภรณ์
มาเสถี ย รวงศ์ (2553) กล่ า วว่ า การศึก ษาและ
มาตรฐานการศึก ษาที ่ถ ูก นิย ามภายใต้ว าทกรรม
ภาครัฐ ที ่เ น้น เนื ้อ หาและองค์ป ระกอบความรู้
สมัย ใหม่ ผลที ่เ กิด ขึ ้น ก็คือ กรรมวิธ ีก ารประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูและปัจจัย
เชิงกระบวนการ และการบริหารจัดการในโรงเรียน
แต่ ช ุ ม ชนและภู ม ิ ป ั ญ ญามี ส ่ ว นน้ อ ยมากในการ
เข้าร่วมให้นิยามและมิติของคําว่า คุณภาพ รวมทั้ง
มีส ่ว นน้อ ยมากในการประเมิน คุณ ภาพ จากบท
วิพากษ์การศึกษาไทยดังกล่า ว แสดงให้เห็นว่า การ
กํ า หนดมาตรฐานและตัว บ่ง ชี ้คุณ ภาพการศึก ษา
เพื ่อ ใช้ป ระเมิน คุณ ภาพภายในและภายนอกของ
โรงเรีย นนั ้น จะวัด ประเมิน และให้ค ่า น้ํ า หนัก ที่
ผู ้บ ริห าร ครู และนัก เรีย น โดยไม่ไ ด้ใ ห้ช ุม ชนมี
ส่วนร่ว มในการจัดการศึกษาเลย และ ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์ (2556) ประกาศร่า งตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน ภายนอกรอบสี ่ (พ.ศ. 2559–2563)
เพื่อ ให้ส ถานศึก ษาได้เ ตรีย มความพร้อ มล่ว งหน้า
โดยเกณฑ์ตัว บ่ง ชี้ต่า ง ๆ จะไม่มีก ารเปลี่ย นแปลง
มากนัก เป็น การพัฒ นาและปรับ ปรุง เป็น การ
ประเมิน สร้า งสรรค์ ขณะเดีย วกัน ตัว บ่ง ชี้ส ามมิติ
ที่ ป ระกอบด้ ว ย ตัว บ่ง ชี ้พื ้น ฐาน อัต ลัก ษณ์ห รือ
เอกลั กษณ์ และมาตรฐานการส่ งเสริ มก็ ยั งประเมิ น
เช่น เดิม แต่อาจพัฒ นาในรายละเอีย ดเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเกณฑ์ต ัว บ่ง ชี ้ใ นหัว ข้อ การประเมิน
คุณ ภาพศิษ ย์ คุณ ภาพครู และ ตัว บ่ง ชี้ก ารมีส่ว น
ร่วมของชุมชน
ดัง นั ้น จึง สนใจที ่จ ะศึก ษาเพื ่อ ค้น หาตัว
บ่ง ชี ้ค ุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นคุณ ภาพใน
ชุม ชน ว่า มีต ัว บ่ง ชี ้ใ ดบ้า งที ่จํ า เป็น ต้อ งวัด และ

90

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ให้โ รงเรีย นและชุม ชนมีส ่ว นร่ว มในการจัด การ
ศึ ก ษา และได้ นํ า ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษานี ้ ไ ป
ใช้เ ป็น แนวทางในการประเมิน ผลทางการศึก ษา
เพื ่อ ให้โ รงเรี ย นมี ค ุ ณ ภาพและชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ควบคู่ กั น ไป

ตัวบ่งชี้ คืออะไร
มี นั ก การศึ ก ษาให้ ค ว ามเห็ น เกี่ ย ว กั บ
ความหมายของตัวบ่งชี้ ดังเช่น
James (1981) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง
สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือสภาวะ
ของสิ่ง ที่มุ่ง วัด ในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จํา เป็น
จะต้องบ่งบอกสภาวะที่เจาะจง แต่จะบ่งบอกหรือ
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรือทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง เท่า นั้น วรรณี แกมเกตุ
(2540) กล่ า วว่ า ตั ว บ่ งชี้ หมายถึ ง สารสนเทศหรื อ
ค่า ที่สังเกตได้เ ชิงปริม าณ หรือ เป็น สารสนเทศเชิง
คุ ณ ภาพซึ่ ง ใช้ บ่ ง บอกสภาวะของสิ่ ง ที่ มุ่ ง วั ด หรื อ
สะท้ อ นลั ก ษณะรวมทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคของการ
ดํ า เนิ น งานอย่ า งกว้ า ง ๆ ในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง
ส่วน ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ได้ให้ความหมาย
ตั ว บ่ ง ชี้ หมายถึ ง ตั ว ประกอบ ตั ว แปร หรื อ ค่ า ที่
สั ง เกตได้ ซึ่ ง ใช้ บ่ ง ชี้ บ อกสถานภาพ หรื อ สะท้ อ น
ลัก ษณะดํ า เนิน งานหรือ ผลการดํ า เนิน งาน และ
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551) กล่าวว่าตัวบ่งชี้
หมายถึง ตัวแปรประกอบ หรือองค์ประกอบ ที่มีค่า
แสดงถึ ง ลั ก ษณะหรื อ ปริ ม าณของสภาพที่ ต้ อ งการ
ศึกษา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี้แสดง/ระบุ/
บ่ งบอกถึ งสภาพที่ ต้ องการศึ กษาเป็ น องค์ ร วมแต่ มี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กําหนดไว้
กล่า วได้ว่า ตัว บ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศที่
บ่ ง บอกปริ ม าณเชิ ง สั ม พั น ธ์ ที่ ส ามารถระบุ ผ ลการ
ดําเนินงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรือทางที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเปรียบ

กั บ เกณฑ์ ที่กํา หนดไว้ เ พื่ อประเมิ น สภาพที่ ต้ องการ
ศึกษาว่าบรรลุ /ไม่บรรลุเป้าหมาย
ลักษณะสําคัญของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้มีลักษณะที่สําคัญ 8 ประการ ดังนี้
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ, 2551)
1. ตัว บ่ง ชี้ต้องให้ส ารสนเทศเกี่ย วกับ สิ่ง
หรื อสภาพที่ศึกษาอย่ างกว้ าง ๆ โดยไม่ จํา เป็ นต้ อง
แม่นยําถูกต้องอย่างแน่นอน
2. ตั ว บ่ ง ชี้ จ ะ ใ ห้ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ แ ส ด ง
คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่ง หรือสภาพที่ต้องการศึกษา
ที่กว้าง ๆ
3. ค่าของตัว บ่งชี้แสดงถึงปริมาณ จะต้อง
นํ า มาเปรีย บเทีย บกับ เกณฑ์ห รือ มาตรฐานที่
กําหนดขึ้น
4. ตัวบ่งชี้ต้องให้สารสนเทศ ณ เวลาหรือ
ช่วงเวลานั้น ๆ
5. ตัว บ่งชี้เป็ นหน่ว ยพื้นฐานสําหรับการ
พัฒ นาทฤษฏี โดยการรวมตัว แปรเพื่อ สร้า งเป็น
ตัวบ่งชี้แล้วนําไปอธิบายทฤษฏี
6. ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ใช้บอกทิศทางหรือ
บอกสภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารนักวางแผน
นักวิจัย และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึง
สภาพทางการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบระบบการศึกษา ทําให้บอกสภาพทางการ
ศึกษาได้ง่าย
8. ตัวบ่งชี้มีความสํา คัญในด้า นการพัฒ นา
ระบบการศึกษา เพื่อเปรีย บเทีย บระบบการศึกษา
ระหว่ า งประเทศ หรื อเพื่ อการติ ด ตามการศึ กษา
สรุป ลัก ษณะสํ า คัญ ของตัว บ่ง ชี ้ท างการ
ศึกษาคือ สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษา
อย่างกว้าง ๆ แสดงถึงปริมาณในการแปลความหมาย
ค่ า ของตั ว บ่ ง ชี้ จ ะต้ อ งนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์
หรือมาตรฐานที่กําหนดขึ้น ใช้บอกทิศทางหรือสภาพ
การศึกษา ใช้ในการติดตามตรวจสอบระบบการศึกษา

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต้
ภาคใต้ปีทปีี่ ท6 ี่ 8ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2 ่ 1กรกฎาคม
มกราคม––ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
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ประโยชน์ของตัวบ่งชี้
1. ตั ว บ่ งชี้ ทางการศึ กษาใช้ บ รรยายสภาพ
และลักษณะของระบบการศึกษาได้อย่างแม่นยํา
2. ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาประเภทตัวบ่งชี้ค่า
สมบู ร ณ์ ห รื อ ตั ว บ่ ง ชี้ อิ ง ตน ใช้ ศึ ก ษาลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในช่วงเวลา ช่วงใด
ช่วงหนึ่ง
3. ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาประเภทอิงเกณฑ์
หรื อตั วบ่ งชี้ สัมพั ทธ์ ใช้ ศึกษาเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์
หรื อ ระบบการศึ ก ษาของประเทศ หรื อ ระหว่ า ง
ภูมิภาคในประเทศ

คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี
ศิ ริ ชั ย ก า ญจ นว า สี (2544) กล่ าว ถึ ง
คุณสมบัติที่สําคัญของตัวบ่งชี้ที่ดีดังนี้ (1) ความตรง
(Validity) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้ได้ตามคุณลักษณะ
ที่ต้องการ วัดได้อย่างถูกต้องแม่นยํา (2) ความเที่ยง
(Reliability) ตัว บ่ง ชี้ที่ดีจ ะต้อ งบ่งชี้คุณ ลัก ษณะที่
มุ่งวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ คงเส้นคงวา หรือบ่งชี้ได้คงที่
เมื่อวัดซ้ําในช่ว งเวลาเดียวกัน (3) ความเป็นกลาง
(Neutrality) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ดี จ ะต้ อ งบ่ งชี้ ด้ ว ยความเป็ น
กลาง ปราศจากความลํ า เอี ย ง (Bias) (4) ความไว
(Sensitivity) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค ว า ม ไว ต่ อ
คุณ ลัก ษณะที ่มุ่ง วัด หรือ แสดงความผัน แปรหรือ
ความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
(5) สะดวกในการนําไปใช้ (Practicality) ตัวบ่งชี้ที่ดี
จะต้อ งสะดวกในการนํา ไปใช้ ซึ่ง มีลัก ษณะสํา คัญ
คือ เก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Availability)
และแปลความหมายง่าย (Interpretability)

การพัฒนาตัวบ่งชี้
นงลัก ษณ์ วิร ัช ชัย และคณะ (2551) ได้
สรุ ป ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า มี 6
ขั้นตอน คือ ขั้ นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์
(Statement of Purposes) เป็น การกํา หนด
ล่วงหน้าว่าจะนําตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์
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ขั้น ตอนที่ 2 การนิ ย ามตั ว บ่งชี้ (Definition) นิ ย าม
ของตัว บ่ง ชี ้กํา หนดขึ ้น จะเป็น ตัว ชี ้นํ า วิธ ีก ารที ่จ ะ
ต้ อ งใช้ ในขั้ น ตอนของกระบวนการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
เป็นการดําเนินการวัดตัวแปรย่อย เพื่อเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะ
นํามารวมเป็นตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี้
(Construction) ในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การสร้ า งมาตรา
ประมาณค่ าระดั บตั วบ่ งชี้ โดยนํ าตั วแปรย่ อยที่ ได้ มา
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล มาวิเ คราะห์ร วมให้ไ ด้
ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
(Quality Check) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
คุณ ภาพของตัว บ่ง ชี้ที่พัฒ นาขึ้น ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อย และ ขั้นตอนที่ 6
การนําเสนอรายงาน (Presentation) เป็น ขั้น ตอนการ
สื่อสารระหว่างผู้พัฒนาตัวบ่งชี้ กับผู้ใช้ตัวบ่งชี้ และ
ตรวจสอบตัวบ่งชี้ให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับ
บริ บ ท แล้ ว จึ ง รายงานให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและใช้
ประโยชน์จากตัวบ่งชี้การศึกษาได้อย่างถูกต้อง

วิธีการวิจัย
ได้กําหนดวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพตัวบ่งชี้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การร่ า งตั ว บ่ ง ชี้
ศึ ก ษา
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร งานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ องการพั ฒ นาตั ว บ่ งชี้ และโรงเรี ย น
คุ ณ ภาพแล้ ว นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(Content Analysis) ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
เพื่อเป็นกรอบในการวิจัย ตามทฤษฎีระบบคือ ด้าน
ปัจจัย (Input) ด้า นกระบวนการ (Process) และ
ด้านผลผลิต (Output) สอดคล้องกับ นงลักษณ์
วิรัชชัย และคณะ (2551) กล่าวว่า รูปแบบตัวบ่งชี้
การดํ า เนิ น งานในวงการศึ ก ษาของไทย นิ ย มใช้
Input/Process/Output-Outcome Model เนื่องจาก
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการจั ด การศึ กษาของไทย
เพราะเป็ น รู ป แบบที่ สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น งานใน
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ระยะแรก และมี ร ะบบการดํ า เนิ น งานชั ด เจนกว่ า
รู ป แบบอื่ น ๆ เพราะระบบนี้ จ ะพิ จ ารณาว่ า ปั จ จั ย
นํ า เข้ า กระบวนการ และปั จ จั ย การผลิ ต สามารถ
กําหนดเป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างตัวบ่งชี้ นําตัวบ่งชี้
จากการร่างในขั้นตอนที่ 1 ไปสร้างแบบสอบถาม
ปลายปิด แบบประเมินใช้ความสอดคล้อง 3 ระดับ
คือ ใช่ ไม่แ น่ใ จ ไม่ใ ช่ และเว้น ช่อ งข้อ เสนอแนะ
แล้ ว นํ า ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 คน ให้ ค วาม
คิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ไม่ แล้ ว ประเมิ น ความ
สอดคล้อง (Item–Objective Congruence, IOC)
เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งด้ า นเนื้ อ หา และ
คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ามี
ความสอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาตัวบ่งชี้ นําตัวบ่งชี้
ที่ ไ ด้ จ ากการสร้ า งในขั้ น ตอนที่ 2 ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จํ า นวน 20 คน ตอบแบบสอบถามจํ า นวน 3 รอบ
แล้ว นํา ข้อมูล ที่ได้คืน มาหาค่า แนวโน้มสู่ส่ว นกลาง
ค่ า ฐานนิ ย ม (Mode) ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า
สัม บูร ณ์ข องผลต่า งระหว่า งค่า ฐานนิย มกับ ค่า
มั ธยฐาน [Mo-Mdn] และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์
(Interquartile Range) รายข้ อและของกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนําความคิดเห็นที่ส อดคล้องกันมา
สรุป เป็น ตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
คุณภาพในชุมชนที่มีความเหมาะสมและเป็น ไปได้
ในการปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ชุมชนที่ส่งผลกับโรงเรียนคุณภาพ
พบว่ า ตั ว บ่ งชี้ ด้ า นชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู้ มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนคุณภาพในชุมชนมี 7 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การ
ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนจั ด ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ (2) การ
ให้บ ริการห้องสมุด คอมพิว เตอร์แก่บุคคลในชุมชน
(3) การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(4) การทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรใน

ชุมชน (5) บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองใน
ชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (6) ใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ (7) ระดม
ทรัพยากรเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าทิศทางของสังคมไทย
ในอนาคตน่า จะเป็นสั งคมฐานความรู้ ที่การเรี ยนรู้
และนวั ต กรรมเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญในการพั ฒ นา จึ ง มี
ความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคม
แห่ งภู มิปั ญ ญา ที่ ทุกคนเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เป็ น การ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ในทุกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและจะต้องมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ มี
ระบบข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
เพื่อส่งเสริมการสืบ ค้นหาความรู้ เพิ่ มเติ ม เช่น การ
พัฒ นาศูน ย์ร าชการ เป็น แหล่งเรีย นรู้ต ลอดชีวิต
ห้องสมุ ด ชุ มชน ห้ องสมุ ดโรงงาน ห้ องสมุ ดในบ้ า น
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบที่
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
พื้ น บ้ า น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี พื้น บ้ า น มี การ
พัฒ นาวิท ยากรให้มีค วามรู้ สามารถถ่า ยทอดองค์
ความรู้ และมีการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ศักยภาพและทรัพยากรชุมชนเป็นหลัก

ตัวบ่งชี้ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียน
คุณภาพ
โรงเรีย นคุณ ภาพในชุม ชน จะเกิด ขึ ้น ได้
หากมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การร่วมมือกับชุมชนจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ ตัวบ่งชี้นี้จะส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน
ร่ ว มกั น พั ฒ นาให้ มี แหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ง ในโรงเรี ย นและ
ชุมชน เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สามารถ
เรี ย นรู้ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ งการเรี ย นรู้ ไม่จํ า เป็น ต้ อง
เรียนในห้องเรียนแต่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
และสถานการณ์จริง

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต้
ภาคใต้ปีทปีี่ ท6 ี่ 8ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2 ่ 1กรกฎาคม
มกราคม––ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
2558

ตัว บ่ง ชี ้ที่ 2 การให้บ ริก ารห้อ งสมุด และ
คอมพิวเตอร์แ ก่บุค ลากรในชุม ชน ตัว บ่งชี้นี้เ ป็น
การที ่โ รงเรีย นส่ง เสริม ให้ช ุม ชนรัก การอ่า นและ
ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนต้องให้บ ริก าร
ห้องสมุด และให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่ชุมชน
โรงเรีย นนอกจากจะสอนนัก เรีย นแล้ว ก็ย ัง คงมี
หน้าที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ให้เป็นสังคมฐานความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาองค์ค วามรู้ที่เ ป็น
เอกลัก ษณ์ข องชุม ชน ตัว บ่ง ชี ้นี ้ต ้อ งอาศัย ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน จะต้องแสวงหา
เอกลัก ษณ์ จุด เน้น จุด เด่น เพื ่อ พัฒ นาสร้า งองค์
ความรู้ชุมชน (Knowledge Community) เช่น
อาชีพที่ควรส่งเสริมรายได้ในชุมชน ประวัติศาสตร์
ของชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน โบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุที่สําคัญ เป็นต้น
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 การทํ า บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(MOU) กับองค์กรในชุมชน ตัวบ่งชี้นี้เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ฝ่ า ย ใน
ลักษณะข้อสัญญาว่าจะทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ให้มีความร่วมมือ ช่วยเหลือกันสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
ตลอดจนการช่วยเหลือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต สาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม
ตั ว บ่ ง ชี ้ ที ่ 5 บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
และผู ้ ป กครองในชุ ม ชนเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี แ ก่
ผู้เ รียน จากคํา กล่า วที่ว่า “ตัว อย่า งที่ดีมีค่า กว่า
คํ า ส อน” เนื ่อ งจากผู ้เ รีย นเ กิด การเรีย นรู ้ที่
ครอบครัว ชุม ชน และสถานศึก ษา หากบุค คลที่
เป็น ต้น แบบดี มีคุณ ธรรม มีร ะเบีย บวินัย ตรงต่อ
เว ลา ซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริต ห่า งไกลยาเส พติด แล ะ
อบายมุข เป็นสังคมที่เข้มแข็ง ผู้เรียนจะศึกษาและ
เรียนรู้ การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อยู่ในสังคมอย่าง
สงบสุข
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนที่มีภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ า น ถื อ เป็ น ทรั พ ยากร
บุ ค คลที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการความรู้ ประเพณี
วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ ศิ ล ปิ น หรื อ การประกอบอาชี พ
ล้ ว นแต่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น
ถ่ า ยทอด มรดกทางวั ฒ นธรรม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี
ให้แก่ผู้เรียน เพื่ออนุรักษ์ไว้
ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ระดมทรัพยากรเพื่ อนํา มาใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา การศึกษาคือการ
ลงทุนที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก การกระจายอํานาจให้
โรงเรียนเป็นนิติบุคคล เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องร่วมระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา ทั้งด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุสื่อการศึกษา ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ

สรุป
การนําตัวบ่งชี้ที่ได้จากการศึกษานี้ทั้ง 7 ตัว
บ่งชี้ไปใช้ในกระบวนการประเมินคุณภาพศึกษาของ
โรงเรียนคุณภาพในชุมชน นอกจากการประเมินด้าน
ผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการแล้ว ควรกําหนดตัวบ่งชี้ด้านชุมชนแห่ง
การเรีย นรู้ ให้ เ ป็ นมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาของ
โรงเรียนคุณภาพในชุมชน โดยการกําหนดหลักเกณฑ์
และ วิธีการประเมิน และหากผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัวก็จะส่งผลให้สถานศึกษา
มีคุณภาพ เพราะความร่วมมือของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนควบคู่
กันไป สร้างองค์ความรู้ร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของชุมชน สู่เป้าหมายสุดท้ายคือ “โรงเรียน
มีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง”
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