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The purpose of this research were to assessment the composite indicators for sub
educational standards that ‘ s learners standards , process standards , factor standards and the
composite indicators major educational standards an application of analytic hierarchy process
technique. The sample were 867 director and teachers from 3 sectors : Office of the National
Primary Education Commission(ONPEC) , Department of General Education(DGE) and Office of the
Private Education Commission(OPEC). The research instruments were questionnaire developed be
the researcher , using indicators for educational standards assessment of basic education
institution as a framework. Data were analyzed be frequencies , percentage , mean , eigenvector
and Pairwise Comparisons Matrix.
The research finding were summarized as follows ;
1) A composite of important weights major standards : the finding a first rank were
learners standards have weight .400 , second rank were process standards have weight .332
and last were factor standards have weight .269
2) A composite of important weights sub standards : the finding , learners standards
in sub standards 11, 9and 1have weight .101 , .092 and .091 , respectively , process standards
in sub standards 18,16 and 17 have weight .203,.169 and .169 , respectively and factor
standards in sub standards 22 , 23 and 21 have weights .126 , .126 and .125 , respectively.
3) an assessment composite indicators for sub educational standards : the finding ,
learners standards have 19 indicators , process standards have 12 indicators and factor
standards have 11 indicators.
4) The composite indicators for major educational standards have 42 indicator, a
most important weights .060 , and .041 , respectively : that ‘ s a development curriculum to be in
line with position and need locality to share community. Don’t to take a drug and to be free
from drugs and don’t to seek benefit. Use of resource , to save and worthwhile.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาตัวบงชี้เปนกระบวนการในการลดปริมาณและความซับซอนของขอมูล เพื่อใหได
สารสนเทศเชิงปริมาณสําหรับบงชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือผลการดําเนินงานของระบบ
ใดระบบหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถใชเปนตัวแปรแทนคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา ในการ
นําไปใชวิเคราะหเพื่อศึกษาวิจัยในแงมุมตาง ๆตามวัตถุประสงคที่ตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือมาก
กวาการใช ตั วแปรเดี่ย วหรือตั วแปรยอยแต ล ะตั ว(Johnstone,1981อ างถึ งใน วรรณี แกมเกตุ ,2540)
กมล สุดประเสริฐ (2543) ไดใชคําวา “ตัวชี้วัด” แทนคําวาตัวบงชี้ และไดพูดถึงตัวชี้วัดวาสามารถ
สรางขึ้นเพื่อประโยชนตาง ๆ กัน ตัวชี้วัดหลายตัวสามารถเอาไปใชโดยนักวางแผน นักบริหาร และ
นักวิจัย ในวิธีการที่คลาย ๆ กันและความมุงหมายเหมือน ๆ กัน ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกันในทุก
กรณี นักวางแผนในโอกาสหนึ่งอาจตองการตัวชี้วัดชนิดหนึ่งจากนักบริหารหรือนักวิจัย ตัวชี้วัด
จึงควรจะเปนสิ่งที่หลายฝายใชไดเพื่อเติมเต็มใหทุกๆกลุม มิใชกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวชี้วัด
เชนนี้จะมีสวนชวยตอระบบการศึกษาไดมาก โดยเฉพาะในการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งจําเปนตอง
ตรวจสอบระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง
สํ า หรับ การพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ เป น กรอบในการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามแนวพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ไดมีการศึกษาโดยการระดมความคิดจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุก
ฝาย
ผลการศึ ก ษาปรากฏวาไดม าตรฐานการศึกษาทั้ งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตั วบ งชี้ ซึ่ ง
จําแนกไดเปน 3 ดาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐาน
ดานปจจัย ในการจัดทําตัวบงชี้เหลานี้ไดมีการพิจารณาใหสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาชาติ
หลักการหรือปรัชญาการศึกษา หลักสูตร นโยบายและแผนการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของของสังคมและประชาชน โดยมีขั้นตอนการพัฒนา
ตัวบงชี้ จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ตลอดจนระดมความคิดและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวบงชี้จากประชาชนทั่วไปจนไดตัวบงชี้เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินดังกลาว
การพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดัง
กลาวขางตน มีขอดีหลายประการ เชน ในขั้นตอนการคัดเลือกตัวแปรนั้นใชการวิเคราะหเอกสารจาก
หลายๆ แหลง และมีการกําหนดตัวบงชี้จากบุคลคลหลายกลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคซึ่ง
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ลวนแตเปนผูที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษาทั้งสิ้น ตลอดจนเมื่อไดตัวบงชี้มาแลวในขั้นตอนสุดทายยัง
มีการจัดทําโพล(Poll) เพื่อสํารวจความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของรางมาตรฐานและตัว
บงชี้ ซึ่งผลการสํารวจพบวา ประชาชนมากกวารอยละ 90 เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวบงชี้
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544) แตอยางไรก็ตามการพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ยังมีขอดอยอยู 2 ประการ คือ ประการแรก
เปนการพัฒนาตัวบงชี้ที่ใชการพิจารณาตัดสินของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะขึ้นอยูกับเจตคติสวนตัวในการ
เลือกตัวแปรหนึ่งหรือคุณลักษณะหนึ่ง ๆ มากกวาตัวแปรอื่น ยังไมมีการนําไปใชกับขอมูลเชิงประจักษ
เพียงแคสํารวจความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของตัวบงชี้เทานั้น การพัฒนาตัวบงชี้โดยวิธีนี้มี
จุดออน เพราะอาศัยการตัดสินใจและประสบการณของผูเชี่ยวชาญเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจทําใหได
นิยามที่ลําเอียงได ประการที่สอง เนื่องจากตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเหลานี้มีจํานวนมาก และ
หลายตัว มีความซับซอนในการวัด เปนลักษณะตัวบงชี้เดี่ยว ตัวบงชี้ประเภทนี้ตองอาศัยนิยามของ
แตละตัวแปร เพื่ออธิบายแตละสวนหรือแตละองคประกอบของระบบการศึกษา ถานําไปใชอธิบาย
เพียงบางสวนก็เกิดปญหาความไมถูกตอง ดังนั้นลักษณะของตัวบงชี้ประเภทนี้จึงไมชวยอธิบายคุณ
ลักษณะหรือระบบที่ตองการศึกษาได (กมล สุดประเสริฐ,2543)
จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของตัวบงชี้พบวา ตัวบงชี้รวมเปนตัวบงชี้ที่มีประโยชนตอการ
วางแผนการศึกษา ดังที่ Johnstone (1981) และ นงลักษณ วิรัชชัย (2541) กลาวถึงการนําตัวบงชี้ไป
ใชประโยชนในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาวา “ตัวบงชี้รวมสามารถใชแทนลักษณะของระบบ
การศึกษาในงานวิจัย โดยนําไปใชวิเคราะหเพื่อศึกษาวิจัยในแงมุมตาง ๆ ตามตองการไดถูกตองและ
นาเชื่อถือดีกวาใชตัวแปรเดียว หรือตัวแปรยอยแตละตัว”
กมล สุดประเสริฐ(2543) กลาววา
“ ตามปกติในระบบการศึกษาหนึ่ง ๆ นั้นมีแงมุมที่เกี่ยวโยงไปดวยกันในแตละแนวคิด มโนทัศน
ซึ่งตองอธิบายดวยวิธีการแบบตัวแปรหลากหลาย(multivariate)
ซึ่งสรุปไดวาตัวแปรที่สัมพันธกัน
จํานวนหนึ่งนั้นรวมกันเขาแลวสามารถอธิบายลักษณะหนึ่งของระบบการศึกษาอยางมีความถูกตองได
ในดีกรีคอนขางสูง ซึ่งนักวิชาการจํานวนมาก ยอมรับวาดัชนีรวมมีความเชื่อมั่นไดมากกวาดัชนีที่มา
จาตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดเพียงตัวเดียว” และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้รวม
พบขอดีและประโยชนของการพัฒนาตัวบงชี้รวม ดังนี้
ลัดดา ดานวิริยะกุล (2536) ไดพัฒนาตัวบงชี้รวมของประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนตน
ซึ่งการพัฒนาตัวบงชี้รวมทําใหดูประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนตนไดงายขึ้นและเปนการขจัดขอมูล
หรือตัวแปรที่ไมมีความจําเปนหรือเกี่ยวของนอยออกไป เปนการสะดวกในการที่จะเก็บขอมูลใน
อนาคตตอไป
อาทิตยา ดวงมณี (2540) พัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการ
ของสาขาวิจัยทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นมา ซึ่งทําใหการมองภาพของการดําเนินภาร
กิจของสาขาวิชาไดเดนชัดขึ้น
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ศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541)พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ
เพื่อจะไดนําไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา และ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ วิไลวรรณ สรรพวัฒน (2542)
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้พบวาตัวบงชี้มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยในการวางแผน
เกี่ยวกับการดําเนินการทางการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ
และไดพัฒนาตัวบงชี้รวมขึ้นมาทําให
ทราบถึงสภาพของความสําเร็จในการดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา รุงรังษี วิบูลชัย (2544)
ไดพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษาขึ้นมา เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหอาจารย
ไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอน สรุปแลวตัวบงชี้รวมมี ขอเดน ทั้งหมด 5 ขอดังนี้ (1) มีดีกรีสูง (2) มีความเชื่อมั่ นได
(3) เปนแบบที่มีเหตุมีผล (4) มีความถูกตองนาเชื่อถือ และ(5) ชวยลดตัวแปรที่ไมจําเปนออกไป
ในการพัฒนาตัวบงชี้ มีวิธีการในการพัฒนาอยูหลายวิธีและในแตละวิธีการสวนใหญจะเนน
การตัดสินใจใน 4 ประเด็น (Johnstone,1981 และ กมล สุดประเสริฐ,2543) คือ (1) การกําหนด
นิ ย ามของตั ว บ ง ชี้ (2) การคั ด เลื อ กตั ว แปรที่ จ ะนํ า มาใช
(3) การกํ า หนดวิ ธี ร วมตั ว แปร
และ (4) การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร เปนการดูวาจะใชน้ําหนักอยางไร ถือวา
เป นขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้
และเป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ขั้ น ตอนหนึ่ ง
ดังที่ จุฑาภรณ บูรณะโอสถ(2543) ไดกลาวถึง การกําหนดน้ําหนักความสําคัญวา “การกําหนด
น้ําหนักความสําคัญขององคประกอบในการประเมินเปนการใหความสําคัญในแตละองคประกอบวามี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด
องคประกอบใดควรพิจารณาเปนอันดับแรกและองคประกอบใด
ควรพิจารณาเปนอันดับรองลงมา คาน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบที่ตางกันยอมทําใหผลการ
ประเมิ น นั้ น ต า งกั น ด ว ย” แสดงว า การกํ า หนดน้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ มี ผ ลต อ การคั ด เลื อ กองค
ประกอบที่จะไปประเมิน
ดังนั้นการกําหนดน้ําหนักความสําคัญใหแตละตัวบงชี้ ก็ยอมที่จะมีผลตอมาตรฐานการศึกษา
ที่จะนําไปประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งวิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรไมมี
หลักเกณฑตายตัววาควรใชวิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด ขึ้นอยูกับธรรมชาติของตัวแปร
และตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น ในทางปฏิบัติมักใชหลักการทฤษฎีควบคูกันไปกับการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ
วิธีการใชขอมูลเชิงทฤษฎีใชผูเชี่ยวชาญเปนผูตัดสินอาจทําใหเกิดอคติหรือความลําเอียงได
แตก็เปนวิธีที่ไมยุงยาก ไมซับซอน และมีความสะดวกในการรวบรวมขอมูล
ใชคาใชจายนอย
วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษเปนการใชหลักการทางสถิติในการวิเคราะห อาจมีความยุงยากซับซอน
ใชคาใชจายสูง แตชวยลดความลําเอียงของขอมูล มีความเที่ยงและความตรงของขอมูล วิธี
การกําหนดน้ําหนักจากขอมูลเชิงประจักษที่เปนที่นิยมใช ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหจําแนกหรือการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
ซึ่งการ
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วิเคราะหองคประกอบนับเปนวิธีที่ดีที่สุดในการกําหนดน้ําหนักความสําคัญ ในแตละองคประกอบ
อีกทั้งยังสามารถใชคัดเลือกตัวแปรที่จะนํามาเปนตัวบงชี้ในการประเมินไดอีกดวย(Johnstone ,1981)
เทคนิ คการวิเคราะห เชิงกระบวนการลําดับ ลดหลั่น หรือ เอ เอช พี (Analytic Hierarchy
Process:AHP ) เปนวิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญ ขององคประกอบจากขอมูลเชิงประจักษ
วิธีห นึ่ งที่ มี การสรางเครื่องมื อเพื่ อเก็บ รวบรวมขอมูล จากผูเชี่ ยวชาญหรือผูคุน เคยกับ การประเมิ น
ในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี เทคนิคนี้พัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty ในป ค.ศ. 1970 เปนเทคนิค
ในการตัดสินใจเลือกหรือเรียงลําดับทางเลือกของปญหาที่ตองการใชการตัดสินใจที่ซับซอน โดยสราง
รูปแบบการตัดสินใจใหเปนโครงสรางลําดับชั้น และนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาวิเคราะหสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม การดําเนินการดวยวิธีนี้ที่ใชวิเคราะหปญหาการตัดสินใจ
ในงานดานตาง ๆ กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ทั้งนี้เพราะวา (1) เปนวิธีการที่มีประ
สิท ธิภาพ มี ขั้น ตอนการดํ าเนิ น งานที่ ไมซับ ซอนและสามารถเขาใจไดงาย
(2) สามารถขจัด
อุปสรรคจากความแตกตางของฐานะทางสังคมขององคประชุม (3) สามารถตรวจสอบยอนกลับ
ถึงเหตุผลของการตัดสินใจ
(4) มีลักษณะที่สามารถใชไดทั้งการพิจารณาที่ไดคาของทางเลือกเปน
ตัวเลข และเปนนามธรรม (5) เปนกระบวนการที่ใชหลักจิตวิทยา และมีวิธีตรวจสอบความไม
สอดคลอง (6) เปนกระบวนการที่สามารถทําใหผูตัดสินใจสามารถลําดับความคิดไดอยางครบถวน
และไมสับสนเมื่อมีเกณฑการพิจารณาที่คอนขางซับซอน (7) เหมาะสมกับการคัดเลือกโครงการที่
ไมมีขอมูลทางสถิติและความนาจะเปนแตอาศัยวิจารณญาณของผูรู(expert) ดังเชน
โครงการที่
เกี่ยวของกับโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม (นภดล หอธิวงค,2539)
ซึ่งสวนใหญ จะนําเทคนิคการวิเคราะหเชิง กระบวนการลําดับลดหลั่น หรือวิธี เอ เอช พี
มาประยุกตใชในการวิจัยเกี่ยวกับทางดานการตลาด การเงิน ทางดานวิศวกร เชน การเลือกแบบ
ผลิตภัณฑของเลน การเลือกผูเขาประมูลระบบควบคุมโรงไฟฟา การปรับแตงผลผลิตในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม (วรพจน มี ถ ม,2539 ; สุ กิ จ อั ง สุ ว รรณ ; 2539 ; จิ ร ะชั ย ศั ก ดิ์ ช นะลายา,2542)
จากผลการวิจัยพบวาเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น ไดสรางความพอ
ใจใหกับหนวยงานและผูนําไปใชเนื่องจากชวยในเรื่องของการประหยัดเวลา เพิ่มความเที่ยงตรงในการ
ประเมิน ลดความลําเอียง สงผลใหผลการวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และมีการประยุกตใช
ในวงการการศึกษา คืองานวิจัยของ จุฑาภรณ บูรณะโอสถ (2543) เรื่องการพัฒนาองคประกอบ
และเกณฑการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
เปรียบเทียบวิธีคาเฉลี่ยน้ําหนัก กับ วิธี เอ เอช พี และใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเปนเกณฑในการ
เปรียบเทียบ ระหวาง 2 วิธีนั้น ซึ่งผลการใหน้ําหนักความสําคัญที่ไดจากวิธี เอ เอช พี มีความ
ใกลเคี ยงกับน้ําหนักความสําคัญ ที่ ไดจากวิธีก ารวิเคราะหองคประกอบ มากกวาน้ําหนักความ

5
สําคัญ ที่ได จากวิธีคาเฉลี่ยน้ําหนัก แสดงวาวิธี เอ เอช พี และวิธีวิเคราะห องคประกอบนาจะมี
ความเหมือนและความตางกันในหลายๆประเด็น ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญ
วิธีกําหนดน้ําหนัก เทคนิคการวิเคราะหเชิง
กระบวนการลําดับลดหลั่น
(เอ เอช พี)
ประเด็น
1. ขอตกลงเบื้องตน
1) ปจจัยที่อยูในระดับชั้นเดียว
กันจะเปนอิสระตอกัน
2) การเปรียบเทียบปจจัยที่อยู
ในระดับชั้นเดียวกันเปนคู ๆ
โดยคํานึงถึงความสําคัญของ
ปจจัยในระดับชั้นที่สูงกวา
3) คาน้ําหนักของปจจัยในแต
ละระดับชั้นจะถูกวิเคราะหหา
คาน้ําหนักรวมของปจจัย
ผูเชี่ยวชาญใชการเปรียบเทียบ
2. วิธีการ
ความสําคัญเปนรายคูแลว
วิเคราะหหาคาน้ําหนัก
3. การใหขอมูล
4. จํานวนผูใหขอมูล
5. การเก็บขอมูล
6. จํานวนองคประกอบที่ใช
กําหนดน้ําหนัก

วิเคราะหองคประกอบ

1) ตัวแปรสังเกตไดแตละตัว
มีความแปรผันเนื่องจากองค
ประกอบรวมและองค
ประกอบเฉพาะ
2) องคประกอบรวมและองค
ประกอบเฉพาะเปนอิสระตอ
กัน
3.)การรวมความแปรปรวน
ขององคประกอบ
ผูเชี่ยวชาญกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญในองคประกอบ
ยอยๆแลวนํามาวิเคราะหหา
คาน้ําหนักตอไป
รายบุคคล
หลายคนประมาณ 20 เทา
แบบสอบถาม
ไมจํากัด

รายบุคคลหรือเปนกลุม
หลายคน
แบบสอบถาม
ไมควรเกิน 15 องคประกอบ
เพราะอาจมีปญหาในการ
คํานวณคาความสอดคลอง
7. การคํานวณผลการใหน้ํา คาไอเกนเวคเตอร(eigenvector) คาน้ําหนักความสําคัญของ
หนัก
องคประกอบ(factor loading)
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ตารางที่ 1.1 (ตอ)
วิธีกําหนดน้ําหนัก เทคนิคการวิเคราะหเชิง
วิเคราะหองคประกอบ
กระบวนการลําดับลดหลั่น
(เอ เอช พี)
ประเด็น
8. องคประกอบในการ
กําหนดจากขอมูลเชิงประจักษ กําหนดจากขอมูลเชิง
ประเมิน
ประจักษ
9. ผลการวิเคราะห
น้ําหนักความสําคัญและคา
น้ําหนักความสําคัญขององค
ความสอดคลองของความคิด ประกอบ
เห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ที่มา : ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ,2542; นงลักษณ วิรัชชัย,2542; จุฑาภรณ บูรณะโอสถ,2543
จากตารางพบวาเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่ น มี ความเหมือนกับ วิธี
วิเคราะหองคประกอบ ในแงของวิธีการใหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การคํานวณผลการ
ใหน้ําหนัก และผลการวิเคราะหที่จะออกมาเปนน้ําหนักความสําคัญของแตละองคประกอบ ซึ่ง
ในการพัฒนาตัวบงชี้โดยสวนใหญจะใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเปนสําคัญ
นอกจากจะมีความ
เหมือนกับวิธีวิเคราะหองคประกอบแลว ขอดีของเทคนิคการวิเคราะหเชิง กระบวนการลําดับลดหลั่น
คือเปน Multiple - Criteria ซึ่งสามารถพิจารณาไดทั้งในเชิงวัดเปนตัวเลขได (Objective)
และ
ในเชิงความรูสึก (Subjective) เปนกระบวนการที่งาย ใชสําหรับการวิเคราะหปญ หาที่ซับซอน
โดยแบงลําดับความสําคัญสําหรับเกณฑ (Criteria) และทางเลือก (Alternatives) จากการเปรียบ
เทียบเปนคูแทนการใหคาเปนตัวเลขตามความรูสึกซึ่งทําใหตัดสินใจไดยาก และไดมีการนําเอา
เทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น มาใชในการใหน้ําหนักความสําคัญของระบบตาง
ๆ ที่สนใจ โดยการสรางเปนโครงสรางแบบเปนลําดับชั้นขึ้นกอน และใชการเปรียบเทียบเปนคู
Pairwise Comparisons Matrix ซึ่งสุดทายจะไดน้ําหนักความสําคัญของแตละทางเลือกออกมา(ธารา
ริน อรามเรือง,2543)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวน
การลําดับลดหลั่น มาประยุกตใชในการประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ ดานผู
เรียน ดานกระบวนการ และดานปจจัย
เพื่อชวยใหเห็นน้ําหนักของความสําคัญของมาตรฐาน
และตัวบงชี้การศึกษาไดชัดเจนขึ้น โดยการนําตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานมาเปรียบเทียบความสําคัญ
กันในแตละคูภายใตมาตรฐานเดียวกัน และเปนแนวทางใหมในการประเมินตัวบงชี้ที่ไดจากการ
เปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ
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คําถามวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
1) การประเมินตัวบงชี้โดยภาพรวมที่ไดจากการประยุกตใชเทคนิคกระบวนการลําดับลดหลั่น
เชิงวิเคราะหประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง
2) การประเมิ น ตั ว บ ง ชี้ ร ายด า น ได แ ก ด า นผู เรี ย น ด า นกระบวนการ และด า นป จ จั ย
ประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง
3) ผลจากการประเมินตัวบงชี้โดยการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานและตัว
บงชี้การศึกษาทําใหเกิดประโยชนอยางไรบาง ตอการนํามาตรฐานและตัวบงชี้ไปใชในการประเมิน
สถานศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษารายดาน ซึ่งไดแก มาตรฐานดานผูเรียน มาตร
ฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัยและตัวบงชี้รวมทั้งหมด โดยการประยุกตใชเทคนิคการ
วิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1) การประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการประยุกตใช
เทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลด
หลั่นนั้นตองใชการเปรียบเทียบความสําคัญเปนรายคู สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้นตองมีมากกวา
หนึ่ง ดังนั้นในมาตรฐานการศึกษาที่มีตัวบงชี้เดียวจึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได ดังเชนใน
มาตรฐานที่ 12 และมาตรฐานที่ 26 มีตัวบงชี้เดียว ผูวิจัยจึงตัดตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 12 และมาตร
ฐานที่ 26 ออกไม นํามาเปรียบเทีย บ
เพื่อให เขากับ หลัก เกณฑ และวิธีการของเทคนิ คการ
วิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น เพราะฉะนั้นจะไดตัวบงชี้ที่นํามาใชในการวิจัยทั้งหมด 89
ตัวบงชี้
2) ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป ดทําการเรียนการสอน ใน 3 สังกัด คือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
3) ตัวบงชี้ที่ ไดจากการประเมิน โดยการประยุกตใชเทคนิ คการวิเคราะหเชิงกระบวนการ
ลําดับลดหลั่นนี้เปนตัวบงชี้รายดานของมาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานดานปจจัยและตัวบงชี้รวมทั้งหมด โดยนําตัวบงชี้ที่ใชสําหรับประเมินสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมาเปรียบเทียบความสําคัญกันภายใตมาตรฐานแตละดาน
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ขอตกลงเบื้องตน
1) การวิจัยครั้งนี้ใชมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาที่ใชสําหรับการประเมินคุณภาพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ซึ่ง
ประกอบไปดวย 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้
2) การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นในงานวิจัยนี้ เปนการ
เปรียบเทียบในมิติเดียว คือ เปนการเปรียบเทียบภายใตเกณฑความสําคัญเทานั้น
3) การเปรียบเทียบความสําคัญ ของตัวบงชี้การศึกษาจะเปรียบเทียบความสําคัญ ภายใต
มาตรฐานเดียวกันเทานั้น เชน ตัวบงชี้ที่อยูในมาตรฐานดานผูเรียนจะเปรียบเทียบกับตัวบงชี้ที่อยูใน
มาตรฐานดานผูเรียน ไมนําไปเปรียบเทียบกับตัวบงชี้ที่อยูในมาตรฐานดานกระบวนการ หรือ
มาตรฐานดานปจจัย
4) การเปรียบเทียบความสําคัญจะเปนการเปรียบเทียบแบบจับคูไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคู เชน
ในมาตรฐานที่ 1 มีตัวบงชี้ 4 ตัวบงชี้ ตองนําตัวบงชี้ที่ 1 เปรียบเทียบกับตัวบงชี้ 2,3,4 ตามลําดับ
และนํ า ตั ว บ งชี้ ที่ 2 เปรีย บเที ย บกั บ ตั ว บ งชี้ 3,4 และนํ า ตั ว บ ง ชี้ 3 เปรีย บเที ย บกั บ ตั ว บ งชี้ 4 เป น
ลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การที่จะตรวจสอบดูวาเปรียบเทียบครบทุกคูหรือไม ตองใชสูตร

n2 − n
2

โดยที่ n = จํานวนตัวบงชี้ที่ถูกนํามาเปรียบเทียบเปนคู เชน มีตัวบงชี้อยู 4 ตัวบงชี้ที่ตองนํามา
เปรียบเทียบภายใตมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นจํานวนครั้งของการวินิจฉัยเปรียบเทียบ จะเทากับ
4 − 4
หรือเทากับ 6 ครั้ง
2
2

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานัก
งานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับการประเมินรอบแรกประกอบดวย
53 ตัวบงชี้ การประเมินในระยะตอไปในอนาคตประกอบดวย 91 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้รวม หมายถึง ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุดภายใตมาตรฐานเดียวกัน เปน
ตัวบงชี้ที่เกิดจากการเปรียบเทียบความสําคัญเพื่อใหไดน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ แลวคัด
เลือกเฉพาะตัวบงชี้ที่น้ําหนักสูงสุดมาเปนตัวบงชี้รวม
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค และ
เปนเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานหลัก หมายถึง มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตร
ฐานดานปจจัย
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มาตรฐานรอง หมายถึง มาตรฐานยอย ๆ ที่อยูภายในมาตรฐานหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ใช
มาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน
แบงเปนมาตรฐานหลัก 3 ดาน ประกอบไปดวย มาตรฐานดานผูเรียน มีมาตรฐานรอง 12 มาตรฐาน
มาตรฐานดานกระบวนการ มีมาตรฐานรอง 6 มาตรฐาน และมาตรฐานดานปจจัย มีมาตรฐานรอง
9 มาตรฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่เปดทําการเรียนการสอนในระดับกอนประถม
ศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้ หมายถึง ระดับความสําคัญของแตละ
ตัวบงชี้ ที่มีความสําคัญ ตอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้ใช การ
เปรียบเทียบความสําคัญเปนรายคูภายใตมาตรฐานเดียวกัน ดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวน
การลําดับลดหลั่น
เทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น หมายถึง วิธีที่ใหน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสรางเปนโครงสรางแบบลําดับชั้น
ขึ้นกอนแลวใชการเปรียบเทียบเปนคูในแตละมาตรฐานและแตละตัวบงชี้ เพื่อหาความแตกตางของ
ความสําคัญ และนํามาคิดคํานวณโดยใช Pairwise Comparisons Matrix เพื่อใหไดน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุดของตัวบงชี้ออกมา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ได ตั ว บ ง ชี้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส อดคล อ งเป า หมายการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งเปนเครื่องมือบอกทิศทางของการพัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมของสถาน
ศึกษา
2) ตัวบงชี้ที่ไดจากการประเมินนั้นจะเปนเปนตัวบงชี้รวมทั้งหมด และตัวบงชี้รายดานคือ
ดานผูเรียน ดานปจจัย ดานกระบวนการ จะเกิดประโยชนตอแนวทางการประกันคุณภาพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนของการตัดสินใจเลือกตัวบงชี้ที่เหมาะสมสําหรับเปนกรอบในการประเมินระยะ
ตอไปในอนาคต
3) เปนแนวทางใหสถานศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน
4) ประโยชนในทางวิชาการ การวิจัยครั้งนี้ นับเปนครั้งแรกในการประเมินตัวบงชี้ โดย
เทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น ซึ่งจะเขามาชวยขจัดปญหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห
ขอดี ขอเสีย และการใหน้ําหนักความสําคัญ ทําการเปรียบเทียบแบบสัมพันธกับแตละคูของตัวบงชี้
แตละตัวนั้น ๆ และใชการตัดสินใจจากคําพูดแทนการกําหนดตัวเลขเฉพาะ ทําใหสามารถหาคา
ลําดับความสําคัญที่เปนสเกลอัตราสวนซึ่งสามารถนํามาใชกับการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยนํา
เสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
เปนการนําเสนอสาระเกี่ยวกับสังกัปเบื้องตนของตัวบงชี้และการพัฒนาตัวบงชี้
ตอนที่ 2
เปนการเสนอสาระเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้
ตอนที่ 3
เปนการเสนอสาระเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
ตอนที่ 1 สังกัปเบื้องตนเกี่ยวกับตัวบงชี้และการพัฒนาตัวบงชี้
1.1 ความหมายของตัวบงชี้
นักวิชาการไทยแปลคําศัพท indicator ไวหลากหลาย ตามที่อางถึงใน
นงลักษณ วิรัชชัย (2541) ไดแก ราชบัณฑิตยสถาน(2563) บัญญัติศัพทภาษาไทยวา “เครื่องชี้บอก
หรืออินดิเคเตอร” สํานักงานสถิติแหงชาติ(2530) ใชคําวา “เครื่องชี้” นักวิชาการสาขาสังคมศาสตร
และมานุ ษ ยวิ ท ยา เช น สุ พ รรณี ไชยอํ า พร (2532) , ชาติ พวงสํ า ลี แ ละอรทั ย อาจฉ่ํ า (2539)
สุภางค จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล (2539) , เมธี ครองแกว (2540) ใชคําวา “เครื่องชี้วัด”
สวนนักวิชาการทางการศึกษาหรือครุศาสตรใชศัพทที่แตกตางกัน เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2530) ใชคําวา “ดัชนี”
ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ใชคําวา “ตัวชี้วัด”
สําหรับนงลักษณ วิรัชชัย (2541) ใชคําวา “ตัวบงชี้” โดยใหเหตุผลประกอบวา เนื่องจากตัวบงชี้มี
ลักษณะคลายคลึงกับตัวแปร ซึ่งมีลักษณะนามวา “ตัว” และใชคําวา “ชี้วัด” เพราะทําหนาที่เพียง
ระบุ แสดง ใหภาพรวม แตมิไดทําหนาที่วัดโดยตรง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวามีผูใหความหมายของตัวบงชี้ (indicator) ไว ดังนี้
Webster’s Dictionary (1983) ใหความหมายของตัวบงชี้วา หมายถึง สิ่งที่ชี้บอกหรือชี้ให
เห็ น สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได คอ นข างแม น ยํ าไมม ากก็ น อย (something which points out or points to
with more or less exactness)
Johnstone (1981) ใหความหมายของตัวบงชี้วา หมายถึง สารสนเทศที่แสดงคุณลักษณะ
เกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาในภาพรวมกวาง ๆ ในรูปขององคประกอบของตัวแปร ที่แสดงสภาพ
ที่ศึกษาเปนตัวเลขหรือเปนปริมาณเทานั้น โดยมีการกําหนดความหมายและเกณฑเกี่ยวกับตัวบงชี้
อยางชัดเจน เปนการแสดงคา ณ จุด หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อนําตัวบงชี้ที่ไดจากจุดเวลาหรือ
ชวงเวลาตางกันมาเปรียบเทียบกัน จะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530) ใหความหมายของตัวบงชี้ในฐานะดัชนี
วานาจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญอยางนอยสองประการ คือ ตองกําหนดเปนปริมาณหรือที่คิด
เปนตัวเลขได ในการตีความตองนําคาตัวเลขดัชนีมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่จัดทําไว และคาของดัชนี
จะบงบอกความหมายในตัวเองสองประการ คือ ความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขของเวลากํากับ
และความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขของสถานที่กํากับ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ใหความหมายของตัวบงชี้ในรูปของตัวชี้วัดวา หมายถึง คา
ตัวประกอบตัวแปรหรือคาคงที่สังเกตได ซึ่งใชบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน
หรือผลการดําเนินงาน
นงลักษณ วิรัชชัย (2541) ใหความหมายของตัวบงชี้วา หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือ
องคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสถานภาพที่ตองการศึกษา ณ จุดเวลา หรือ
ชวงเวลาหนึ่ง คาของตัวบงชี้แสดง/ระบุ/บงบอกถึงสภาพที่ตองการศึกษาเปนองครวมกวาง ๆ แตมี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพื่อประเมินสภาพที่ตองการ
ศึกษาได
และใชในการเปรียบเทียบระหวางจุดเวลา/ชวงเวลาที่ตางกันเพื่อใหทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลง
กมล สุดประเสริฐ (2543) ใหความหมายของตัวบงชี้ในรูปตัวชี้วัดวา ตัวชี้วัดควรเปน
อะไรบางอยางที่ชี้ทิศทางอยางกวาง ๆถึงสภาวการณที่เรากําลังจะสืบสวนสอบสวน โดยไมจําเปน
ตองใหถูกตามแบบอยางวิธีทางวิทยาศาสตร แตมันชี้ใหเห็นในสภาพทั่ว ๆ ไปในสิ่งที่เรากําลังตรวจ
สอบ
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยเห็นวาความหมายของตัวบงชี้ตามที่ นงลักษณ วิรัชชัย (2541)
ไดใหความหมายไวนั้น มีความชัดเจนและครอบคลุม กลาวคือ (1) ตัวบงชี้เปนตัวที่แสดง ระบุ
บงบอกถึงลักษณะหรือปริมาณ หรือสภาพการศึกษา (2) ตัวบงชี้จะมีความเหมาะสม ณ จุดเวลาหนึ่ง
หรือชวงเวลาหนึ่ง (3) ตัวบงชี้มีความชัดเจนเพียงพอในการเปรียบเทียบกับเกณฑ และ(4) สามารถ
บอกความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาได
ผูวิจัยจึงขอใชความหมายตามที่นงลักษณ วิรัช
ชัย(2541) ไดใหความหมายไว
1.2 ประเภทของตัวบงชี้
นงลักษณ วิรัชชัย (2541) ไดจําแนกประเภทของตัวบงชี้ ออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1. จําแนกตามทฤษฎีระบบ แบงได 3 ประเภท คือ
(1) ตัวบงชี้ดานปจจัย (input indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงปจจัยที่ปอนเขาของ
ระบบการศึกษา เชน รอยละของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา
(2) ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงวิธีการ
ดําเนินงานในขั้นตอนของระบบการศึกษา เชน การมีสวนรวมของสตรีในการจัดการศึกษา
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(3) ตัวบงชี้ดานผลผลิต (output indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ ตลอด
จนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา เชน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งโรงเรียน
ความพึงพอใจตอระบบการศึกษา
2. จําแนกตามลักษณะนิยามของตัวบงชี้ แบงได 2 ประเภท คือ
(1) ตัวบ งชี้แบบอัตนั ย (subjective indicators) เป น ตัวบ งชี้ที่ใชในกรณี ที่ นัก วิชา
การยังไมมีความรูในเรื่องที่กําลังศึกษาไมมากนัก หรือใชในสถานการณที่ตองการนิยามตัวบงชี้ไว
อยางหลวม ๆ คราว ๆ ยังไมชัดเจน
เพื่อใชในการศึกษาเฉพาะเรื่องตามที่นักวิจัยกําหนดนิยาม
เฉพาะการศึกษาครั้งนั้น
(2) ตัวบงชี้แบบปรนัย (objective indicators) เปนตัวบงชี้ที่มีการใหนิยามไวชัดเจน
และไมมีสวนที่จะตองใชวิจารณญาณของนักวิชาการแตอยางไร ตัวบงชี้ประเภทนี้มักใชในการประเมิน
การติดตาม และการเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่เปนการศึกษาระดับนานาชาติ
3. จําแนกตามวิธีการสราง การจําแนกตามวิธีการสรางนี้สอดคลองกับ
Johnstone (1981) และ กมล สุดประเสริฐ (2543) แบงได 3 ประเภท คือ
(1) ตัวบงชี้แทน (representative indicators) เปนตัวบงชี้ที่สรางขึ้นจากตัวแปร
เพียงตัวเดียวใหเปนตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ บอกลักษณะหรือปริมาณที่ตองการศึกษา เชน สัดสวน
จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา อัตราการไมรูหนังสือ ( กมล สุดประเสริฐ,2543 ใชคําวา “ดัชนีตัว
แทน”)
(2) ตัวบงชี้เดี่ยว (disaggregative indicators) เปนตัวบงชี้ที่มีสถานะคลายตัวแปร
หรือเปนตัวบงชี้ยอย โดยที่ตัวบงชี้ยอยแตละตัวเปนอิสระตอกัน และบงชี้ลักษณะหรือปริมาณของ
สภาพที่ตองการศึกษาเพียงดานใดดานหนึ่งพียงดานเดียว การบงชี้สภาพขององครวมจะตองรวม
ตัวบงชี้ยอยทุกตัวรวมกันทั้งชุด การวิเคราะหและนําเสนอตัวบงชี้ประเภทนี้จึงคอนขางจะยุงยากและ
เสียเวลา เนื่องจากตัวบงชี้ทั้งชุดมีจํานวนมาก ( กมล สุดประเสริฐ,2543 ใชคําวา “ดัชนียอย”)
(3) ตัวบงชี้รวม (composite indicators)
เปนตัวบงชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปร
ทางการศึกษาหลาย ๆ ตัวเขาดวยกัน โดยใหน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรตามที่เปนจริง ตัวบงชี้
ประเภทนี้ใหสารสนเทศที่มีคุณคา มีความเที่ยง และความตรงสูงกวาตัวบงชี้สองประเภทแรก จึงเปน
ประโยชนตอการวางแผนการศึกษา การกํากับ ติดตามดูแล และการประเมินการศึกษา และเปนที่
นิยมใชกันมากในปจจุบัน ( กมล สุดประเสริฐ,2543 ใชคําวา “ดัชนีผสมหรือดัชนีตัวรวม”)
4. จําแนกตามลักษณะของตัวแปรที่ใชสรางตัวบงชี้ แบงได 3 ประเภท คือ
(1) ตัวบงชี้ที่จําแนกตามระดับการวัดของตัวแปร ไดแก ตัวบงชี้นามบัญญัติ ตัวบงชี้
เรียงอันดับ ตัวบงชี้อันตรภาค และตัวบงชี้อัตราสวน
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(2) ตั ว บ ง ชี้ ที่ จํ า แนกตามประเภทของตั ว แปร ได แ ก ตั ว บ ง ชี้ ส ต็ อ ก (stock
indicators) จะแสดงสภาวะหรือปริมาณของระบบการศึกษา ณ จุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่ง และตัวบงชี้
เลื่อนไหล (flows indicators) จะแสดงสภาวะที่เปนพลวัตในระบบการศึกษา ณ ชวงเวลาใดชวง
เวลาหนึ่ง
(3) ตัวบงชี้ที่จําแนกตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร ไดแก ตัวบงชี้เกี่ยวกับการ
แจกแจง (distributive indicators) สรางจากตัวบงชี้ที่เปนคาสถิติที่บอกการกระจายของขอมูล เชน
สัมประสิทธิ์การกระจาย
สวนตัวบงชี้ที่ไมเกี่ยวกับการแจกแจง (non-distributive indicators)
สรางจากตัวบงชี้ที่เปนปริมาณหรือคาสถิติที่บอกคากลางของขอมูล เชน คาเฉลี่ย คามัธยฐาน
ของตัวแปร
5. จําแนกตามลักษณะคาของตัวบงชี้ แบงได 2 ประเภท คือ
(1) ตั ว บ ง ชี้ สั ม บู ร ณ (absolute indicayors) เป น ตั ว บ ง ชี้ ที่ ค า ของตั ว บ ง ชี้ บ อก
ปริมาณที่แทจริงและมีความหมายในตัวเอง เชน จํานวนโรงเรียน จํานวนครู ใชในการเปรียบเทียบ
ในกรณีที่ระบบมีขนาด และศักยภาพเทาเทียมกัน
(2) ตั ว บ งชี้ สั ม พั ท ธ (relative or ratio indicators) หมายถึ งตั วบ งชี้ เป น ปริม าณ
เที ย บเคี ย งกั บ ค า อื่ น เช น จํ า นวนนั ก เรีย นต อ ครู 1 คน สั ด ส ว นของอาจารย วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
ต อ ปริ ญ ญาเอก ใช ใ นการเปรี ย บเที ย บในกรณี ที่ ร ะบบมี ข นาด และศั ก ยภาพแตกต า งกั น
(Johnstone,1981 ใชคําวา “ratio”)
6. จําแนกตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบงได 3 ประเภท คือ
(1) ตัวบ งชี้ อิงกลุ ม (non-referenced indicators) เปน ตั วบงชี้ ที่แปลความหมาย
เทียบกับกลุม
(2) ตั ว บ งชี้ อิ งเกณฑ (criterion-referenced indicators) เป น ตั ว บ งชี้ ที่ แ ปลความ
หมายเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว
(3) ตั ว บ ง ชี้ อิ ง ตนเอง (self-referenced indicators) เป น ตั ว บ ง ชี้ ที่ แ ปลความ
หมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุดหรือชวงเวลาที่ตางกัน
7. จําแนกตามลักษณะการใชตัวบงชี้ แบงได 2 ประเภท คือ
(1) ตัวบงชี้แสดงความหมาย (expressive indicators) เปนตัวบงชี้ที่ใชประโยชน
เพื่อบรรยายสภาพของระบบการศึกษา
(2) ตัวบงชี้ทํานาย (predictive indicators) เปนตัวบงชี้ที่ใชประโยชนเพื่อทํานาย
หรือพยากรณปรากฏการณทางการศึกษาดานอื่น ๆ
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1.3 ลักษณะของตัวบงชี้
ลักษณะของตัวบงชี้ตามแนวคิดของ Johnstone (1981) สรุปได 5 ประการ ดังนี้
1. ตัวบงชี้ตองระบุสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอยางกวาง ๆ ตัวบงชี้
ตองใหสารสนเทศที่ถูกตองแมนยําไมมากก็นอย (more or less exactness) แตไมจําเปนตองถูก
ตองแนนอนอยางละเอียดถี่ถวน (precise)
เทียบเคียงไดกับการใชกระดาษลิตมัสตรวจสอบ
ความเปนกรด/ดาง เพื่อใหทราบอยางคราว ๆ วาสารที่ทําการทดสอบนั้นมีฤทธิ์เปนกรดหรือดางโดยไม
จําเปน ตองใชกระบวนการทดสอบดวยวิธีการที่ซับซอน ซึ่งใหผลการวัดอยางละเอียดถูกตองแนนอน
2. ตัวบงชี้มีความแตกตางจากตัวแปร ตัวบงชี้แตกตางจากตัวแปรในแงที่วา ตัวแปร
จะใหสารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะดานเดียว ไมสามารถสรุปสภาพโดยรวม
ทุกดานได แตตัวบงชี้เปนการรวมตัวแปรที่มีความสัมพั นธกันเขาดวยกันทําใหไดภาพของสิ่งหรือ
สภาพที่ ต อ งการศึ ก ษาโดยรวม ตั ว บ ง ชี้ จึ ง เป น ตั ว แปรประกอบ (composite variable) หรือ องค
ประกอบ (factor) ก็ได และตัวบงชี้ไมจําเปนตองมีตัวเดียว อาจจะประกอบดวย 20-30 ตัวที่สราง
จากตัวแปรหลายรอยตัวในการศึกษาระบบการศึกษา
3. ตัวบงชี้จะแสดงถึงปริมาณ ตัวบงชี้ตองแสดงสภาพที่ศึกษาเปนคาตัวเลขหรือปริมาณ
เทานั้น ไมวาสิ่งที่ศึกษาจะเปนสภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ในการสรางตัวบงชี้จะตองมีการกําหนด
ความหมายและเกณฑเกี่ยวกับตัวบงชี้ไวอยางชัดเจน และการแปลความหมายคาของตัวบงชี้ตองแปล
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในตอนสรางตัวบงชี้
4. คาของตัวบงชี้เปนคาชั่วคราว ตัวบงชี้จะแสดงคาของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษา
ณ จุดหรือชวงเวลาหนึ่งเทานั้น แตเมื่อเวลาเปลี่ยนไป คาตัวบงชี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได บางคา
อาจใชไดแค 1 เดือน หรือ 1 ป บางคาอาจใชไดถึง 5 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่นํามาใชในการ
ตรวจสอบ ดังนั้นคาของตัวบงชี้จึงสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่เปลี่ยนไป
ซึ่งอาจเปนบวกหรือลบก็ได และยังสามารถเปรียบเทียบคาตัวบงชี้ในแตละสถานการณในชวงเวลา
เดียวกันก็ไดดวย
5. ตัวบงชี้เป นหน วยพื้น ฐานในการพั ฒ นาทฤษฎี ในการวิจัยเพื่อพั ฒ นาทฤษฎีใหม
เมื่อนักวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร และพบความสัมพันธ นักวิจัยมัก
จะอนุมานความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนตัวบงชี้ในกลุมประชากร แตถาตัวบงชี้และตัวแปรใน
การวิจัยแตกตางกัน การอนุมานความสัมพันธระหวางตัวแปรจึงไมถูกตอง นักวิจัยจึงใชตัวบงชี้ที่ได
เปนหนวยพื้นฐานในการสรางทฤษฎีใหม
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1.4 คุณสมบัติที่ดีของตัวบงชี้
สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รัฐ สิ น ธุ (2539 อ างถึ งใน เอมอร จั งศิ ริพ รปกรณ ,2541) กล า ววา
ตัวบงชี้ที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียง (Bias) ของตัวบงชี้
เชน ตัวบงชี้ผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน เมื่อนํา
ตัวบ งชี้นี้ไปใชในหน วยงานประเภทผลิตและประเภทบริการ
จะทํ าให ขาดความเปนกลาง
เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั้นตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวนกลางปฏิบัติงานประเภท
การผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวาแรงงาน
2. ความเปนวัตถุวิสัย (Objectivety) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้มิ
ไดเกิดจากการคิดเอาเองของผูวิจัย แตขึ้นอยูกับสภาพที่เปนอยู หรือที่เปนรูปธรรม
3. มีความไวตอความแตกตาง (Senitiveity) หมายถึง ความสามารถของตัวบงชี้
ที่จะวัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง
4. ตี ค วามได ส ะดวก (Meaningfulness & Interpretability) ตั ว บ ง ชี้ ที่ ไ ด ค วรมี
ความหมาย กลาวคือ คาของมาตรวัดและตัวบงชี้ควรมีจุดสูงสุดและต่ําสุดที่งายตอความเขาใจ เชน
มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100
คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการวัดหากอยูที่ 60
จะตีความไดสูงกวาคาเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอย แตหากคาของมาตรวัดและตัวบงชี้ ไมมีคาสูงสุด
หรือต่ําสุด ที่แนนอน เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 110 ก็ไมทราบวา 50 หรือ 110 นั้นจะตีความ
ไดอยางไร
5. ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช (Content validity) ในการ
ศึกษาหรือพัฒนาตัวบงชี้จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานั้น ๆ คืออะไร ตัวบงชี้ที่ดีตอง
มีความถูกตองในเนื้อหาที่ตองการวัด
6. ความถูกตองในการสรางตัวบงชี้ (Construct validity) การสรางตัวบงชี้ คือ
การนําเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกตองในการสราง
จึงขึ้นอยูกับความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีกับเชิงประจักษตามที่ปรากฎ
1.5 ประโยชนของตัวบงชี้
Johnstone (1981) และนงลั ก ษณ วิ รั ช ชั ย (2541) กล า วถึ ง การนํ า ตั ว บ ง ชี้ ไ ปใช
ประโยชน ดังนี้
1. ด านการกํ าหนดนโยบาย ตั วบ งชี้จะช วยในการกํ าหนดและพั ฒ นานโยบายที่
เฉพาะและเชื่อมโยงกันไดมากขึ้น ในกรณีที่นโยบายถูกกลาวอยางกวาง ๆ และคลุมเครือไมชัดเจน
ตัวบงชี้จะชวยแกปญหาในเรื่องเหลานี้ได
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2. ดานการกํากับและประเมินระบบการศึกษา
การใชตัวบงชี้ในการกํากับ
และประเมินระบบการศึกษานั้น เปนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญมาก เพราะจะ
ชวยตรวจสอบวาการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษานั้นเปนไปในทิศทางที่ตองการ หรือพึงประสงค
หรือไม มีจุดดี จุดดอย ดานใดอันจะนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ตัวบงชี้มีประโยชนตอการพัฒนาการวิจัย
โดยเฉพาะตัวบงชี้รวมสามารถใชแทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจัย โดยนําไปใชวิเคราะห
เพื่อศึกษาวิจัยในแงมุมตาง ๆ ตามตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือ ดีกวาใชตัวแปรเดียว หรือตัวแปร
ยอยแตละตัว ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของการวิเคราะหเทานั้น
4. ดานการจําแนกระบบการศึกษา ตัวบงชี้ชวยทําใหการจัดแบงกลุมในระบบการ
ศึกษามีความตรง และความเที่ยง ทําใหประเทศที่มีระบบการศึกษาในกลุมเดียวกันสามารถใชขอมูล
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได นอกจากนี้การจัดแบงกลุมยังชวยชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่เหมือน
หรือแตกตางกันในการศึกษา ใชในการเปรียบเทียบการศึกษาระหวางจังหวัด ภายในประเทศหรือ
ระหวางประเทศได ซึ่งดีกวาการใชตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือใชตัวแปรแตละชนิดหลาย ๆ ตัว การ
สรางตัวบงชี้รวมจะชวยลดความผิดพลาดลงได
5. ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้เปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาตองอาศัยตัวบงชี้
เปนตัวที่กําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
6. ดานการกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได ในการประเมินผลระบบการศึกษาหนวย
งานจะกําหนดเกณฑ มาตรฐานซึ่งมีลักษณะเปนการกําหนดเปาหมายที่หนวยงานตั้งใจปฏิบัติจริง
ประโยชนของตัวบงชี้ในกรณีนี้คือตองพัฒนาตัวบงชี้เพื่อใหเปนขอมูลพื้นฐานและใชในการตรวจสอบ
วาดําเนินการไดผลตามเปาหมายแตละขั้นที่กําหนดไวหรือไม
1.6 กรอบความคิดเพื่อกําหนดตัวบงชี้การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530) ไดเสนอแนวทางในการกําหนด
ตัวบงชี้การศึกษาไว 2 แนวทาง คือ
1. ก ารกํ าห น ด โด ย พิ จ ารณ าจ าก ผ ล ก ารศึ ก ษ าวิ เ ค ราะห ส ภ าพ ป ญ ห า
จากแหล ง ข อ มู ล ภายนอกระบบการศึ ก ษา แต วิ ธี ก ารนี้ ย ากที่ จ ะรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาสร า ง
เปนตัวบงชี้ และยากที่จะจัดวางระบบสารสนเทศใหสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
2. กํา หนดโดยอาศั ย แนวความคิ ด “การวิ เคราะห เชิ งระบบ” (Systems analysis
theory) มาเป นกรอบ โดยถือวาระบบการศึกษามีความสัม พั น ธกับระบบยอยอื่น ๆ ในสั งคม ทั้ ง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยถือวาระบบการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สังคม ซึ่งแนวความคิดนี้ ระบบการศึกษาจะประกอบดวย 3 สวน คือ ปจจัย (input) กระบวนการ(
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process) และผลผลิต (output) ซึ่ง Johnstone (1981) ไดกําหนดนิย ามสําหรับ การจัดทําตัวบ งชี้
การศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวบงชี้การศึกษาดานปจจัย คือตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับปจจัยเชิงปริมาณที่ระบบการ
ศึกษาที่จะนําไปใช หรือตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับความประสงคของสังคมที่มีตอระบบการศึกษา
2.2 ตัวบงชี้การศึกษาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต คือตัวบงชี้ที่อธิบายปจจัย
ของระบบการศึกษาที่ไดรับมาเปนผลผลิต
2.3 ตัวบงชี้การศึกษาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต คือ ตัวบงชี้ที่แสดงปริมาณผล
ผลิตที่ออกจากระบบการศึกษา หรือทักษะตาง ๆ ที่ไดรับจากกระบวนการผลิตและพรอมที่จะออกสู
สังคม เปนตัวบงชี้ที่แสดงความพึงพอใจของสังคมที่มีตอการศึกษา
1.7 หลักการพัฒนาตัวบงชี้
Johnstone (1981) ไดอธิบายวิธีการพัฒนาตัวบงชี้ไว 3 วิธี คือ
1. การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) ใน
กรณีนี้จะมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ไวพรอมแลว นักวิจัยเพียงแต
ใชวิจารณญาณในการคัดเลือกตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยูแลวนํามาพัฒนาเปนตัวบงชี้การศึกษาโดย
กําหนดวิธีรวมตัวแปรยอยและกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอย การพัฒนาตัวบงชี้โดยวิธีนี้
มีจุดออนมาก เพราะไมมีการอางอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร แตอาศัยการ
ตัดสินใจและประสบการณของนักวิจัย ซึ่งอาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียงได
2. การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) เปนการ
พัฒนาตัวบงชี้โดยการเลือกกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่สนใจ แลวจัดลําดับความ
สําคัญของตัวแปรโดยกําหนดน้ําหนักของตัวแปรตามเหตุผลหรือพื้นฐานทางทฤษฎี เพื่อสังเคราะหขึ้น
เปนตัวบงชี้
3. การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ (Empirical Definition) เปนการ
พัฒนาตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ ในการจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปร การกําหนดน้ํา
หนักของตัวแปรโดยใชวิธีการทางสถิติเปนหลัก
ขอควรคํานึงในการพัฒนาตัวบงชี้
1. การคัดเลือกองคประกอบตัวแปรหรือกลุมตัวแปร การคัดเลือกกลุมตัวแปร
เพื่อสังเคราะหขึ้นเปนตัวบงชี้ เริ่มจากการระบุหรืออธิบายคุณลักษณะของตัวบงชี้อยางชัดเจน
โดยอาศัยเอกสารขอเสนอเชิงทฤษฎีหรือจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหไดตัวแปรหลักที่
สําคัญ การคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธสูงกับคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช
ตัวแปรจํานวนมากที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกัน และมีความสัมพันธสูง โดยทั่วไปถาตัวแปรสองตัว
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ขึ้นไปมีความสัมพันธกันสูง จะไมนิยมใชตัวแปรเหลานั้นทั้งหมด ควรเลือกใชตัวใดตัวหนึ่ง เพราะถา
ใชตัวแปรเหลานั้นทั้งหมดจะทําใหเกิดความยุงยากในการนําไปใชภายหลัง
2. การกําหนดวิธีรวมตัวแปร วิธีการรวมตัวแปรเขาดวยกัน โดยทั่วไปใชกันอยู
2 วิธี คือ การบวกทางพีชคณิ ต (additive) และการรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) ซึ่งมีขอแตก
ตางกันดังนี้
2.1 การบวกทางพีชคณิต (additive) มีขอตกลงเบื้องตน คือ ความสําคัญของแต
ละตัวแปรสามารถทดแทน หรือชดเชยกันได กลาวคือ ถาตัวแปร V1 มีคาต่ําก็สามารถทดแทนไดดวย
คา V2 ที่สูง เปนใหคาตัวบงชี้ (I) ไมเปลี่ยนแปลง ดังสมการ
I = V1 + V2 เมื่อ I คือ ตัวบงชี้ , V1 คือ ตัวแปรที่ 1 , V2 คือ ตัวแปรที่ 2
การรวมตัวแปรองคประกอบดวยวิธีนี้มักมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระบบตั้งแต
2 ระบบขึ้นไปวามีความแตกตางกันกี่หนวยในเรื่องที่ศึกษา
2.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) มีขอตกลงเบื้องตน คือ การเปลี่ยนแปลง
คาของตัวแปรหนึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของอีกตัวแปรหนึ่งไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันได ดังสมการ
Ι = V1 × V2 เมื่อ I คือ ตัวบงชี้ , V1 คือ ตัวแปรที่ 1 , V2 คือ ตัวแปรที่ 2
เงื่ อ นไขของวิ ธี ก ารนี้ คื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะมี ค า สู ง ได ก็ ต อ เมื่ อ ตั ว แปรองค
ประกอบทุกตัวมีคาสูงทั้งหมด การรวมแบบทวีคูณนี้ มักจะใชเมื่อตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2
ระบบขึ้นไปวาระบบหนึ่งมีคาตัวบงชี้สูงกวาอีกระบบหนึ่งอยูกี่เทา
ดังนั้น ในการพัฒนาตัวบงชี้สามารถเขียนสมการตาง ๆ โดยจําแนกตามวิธีการรวม
ตัวแปรดังนี้
(1) การพัฒนาตัวบงชี้ดวยการหาคาตัวบงชี้ในรูปของคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
mean) ของตัวแปรหาไดจากสมการ

เมื่อ

n

กรณีที่ตัวแปรมีคาน้ําหนักเทากัน

Ι=

V1 + V2 + V3 + ... + Vn
n

กรณีที่ตัวแปรมีคาน้ําหนักตางกัน

Ι=

W1V1 + W2V2 + W3V3 + ... + WnVn
∑Wi

คือ จํานวนตัวแปร , ∑Wi คือ ผลรวมของน้ําหนักของตัวแปรที่ i , V n คือ ตัวแปร

ตัวที่ n
(2) การพั ฒ นาตั ว บ งชี้ด ว ยการหาค า ตัว บ งชี้ ในรูป ค า เฉลี่ ย เรขาคณิ ต (Geometric
mean ) ของตัวแปรหาไดจากสมการ
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กรณีที่ตัวแปรมีคาน้ําหนักเทากัน

Ι = n V1 .V2 .V3 .....Vn

กรณีที่ตัวแปรมีคาน้ําหนักตางกัน

Ι=

w1

W2

W3

1

2

3

v .v .v

W

..... v n m

การคํานวณคาในสมการขางตน สามารถคํานวณไดดวยวิธีการหาคา Logarithm ดังนี้
n

LogGM =

∑ log Vi
i =1

n

n

และ

LogGM =

∑W log V
i =1

i

i

n

(3) การพัฒนาตัวบงชี้โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ แลวนํามาจัดกลุมตัวแปร โดยใช
วิธีการทางสถิติ เชน วิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชแนวคิดการรวมตัวแปร
ทางพีชคณิต ดังนี้
I = W1 (Z 1 ) + W2 (Z 2 ) + W3 (Z 3 ) + .... + Wn (Z n )
คือ คาตัวบงชี้รวม , W1 คือ คาน้ําหนักตัวประกอบ , Z1 คือ คะแนนมาตรฐานของตัวแปร
3. การกําหนดน้ําหนักของตัวแปร การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแตละตัว สามารถทําได
โดยใหน้ําหนักของตัวแปรเทากันทุกตัว หรือใหมีความแตกตางกันในแตละตัว โดยมีวิธีการหลัก 3
วิธี คือ
3.1 วิธีการตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert judgement) เปนการพิจารณาลงความ
เห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนนักวิจัยหรือนักวางแผนโดยใหสมาชิกแตละคน
เสนอคาน้ําหนักของตัวแปรแลวจึงพิจารณาหาขอยุติดวยการใชคาเฉลี่ย หรือการอภิปรายลงความ
เห็น หรืออาจใชแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูคารอยละผูตอบเห็นดวยกับความสําคัญของตัวแปร
นั้น นอกจากนั้นยังมีวิธีการที่เปนระบบมากขึ้น เชนใชเทคนิคเดลฟาย เพื่อสํารวจความคิดเห็นจาก
กลุมคนที่ไดคัดเลือกเปนพิเศษ โดยการสัมภาษณ หรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจนไดคํา
ตอบที่ชัดเจนแลว จึงนําขอมูลดังกลาวมาใชหาคาน้ําหนักของตัวแปร
3.2 วิ ธี ก ารวั ด จากความพยายามของการได ม าของตั ว แปร (Measure effort
required) โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช หรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับตัวแปร ถาตัวแปรใดมีการใช
เวลา หรือคาใชจายสูง คือ มีการใชความพยายามมากกวาอีกตัวแปรหนึ่ง ตัวแปรนั้นควรมีน้ําหนัก
มากกวา (หรือนอยกวา) อีกตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับบริบทของสิ่งที่ตองการศึกษา
เมื่อ

I
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3.3 วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical data) เปนการใชวิธีการทางสถิติในการ
วิ เคราะห ข อ มู ล เพื่ อ ให ได น้ํ า หนั ก ของแต ล ะตั ว แปรโดยอาจใช ห ลั ก การวิ เคราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ
การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหจําแนก หรือการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนตน
1.8 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้
การตรวจสอบคุณ ภาพของตัวบงชี้ ประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก การตรวจสอบคุ ณ ภาพของตั ว บ ง ชี้ ภ ายใต ก รอบทฤษฎี และประการที่ ส อง คื อ
การตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ สําหรับขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ มีดังนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปร โดยจะตองมีกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ที่ ชั ด เจน มี ค วามครอบคลุ ม ในการวั ด ตั ว แปรและความเป น ตั ว แทนของตั ว แปร มี นิ ย าม
เชิงปฏิบัติการที่ถูกตอง สอดคลองกับเปาหมายในการนําตัวบงชี้ไปใชประโยชน
2. ศึ ก ษาและพิ จ ารณาวิ ธี ก ารรวบรวมตั ว แปรแต ล ะวิ ธี แต ล ะเงื่ อ นไข และ
ความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน เพื่อใหไดตัวบงชี้ที่มีคุณภาพสอดคลองกับเปา
หมายในการนําไปใชมากขึ้น
3. การกํ า หนดน้ํ า หนั ก ของตั ว แปรควรเลื อ กวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ธรรมชาติ
ของตัวแปรและเปาหมายในการนําไปใชประโยชน
ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาจากทฤษฎี สิ่งที่สําคัญที่จะตรวจสอบวาโมเดล
ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพหรือไม ตองดูที่ความตรงเชิงโครงสราง เพราะเปนความตรงที่เชื่อมโยง
การวัดในทางปฏิบัติกับการวัดในทางทฤษฎี ดังนั้น การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางจึงเปนวิธี
การย้ําขอมูลเชิงประจักษมาสนับสนุนสมมติฐาน หรือโครงสรางตามทฤษฎีที่ตองการทดสอบ
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้
ในการพัฒนาตัวบงชี้บางครั้งขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดอาจจะไมถูกตอง เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการเตรียมขอมู ล การคํ านวณคาของขอมู ล หรืออาจจะเกิดจากกรอบแนวคิดในการ
พัฒ นาตัวบ งชี้ไมสอดคลองกับแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ตองการศึกษา ดังนั้น การตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางจึงเปนวิธีการที่ผูศึกษานําเอาขอมูลเชิงประจักษมาสนับสนุนสมมติฐานหรือโครงสราง
ตามทฤษฎีที่ตองการทดสอบ ซึ่งจําเปนตองนิยามคุณลักษณะที่ตองการศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎี
ใหอยูในรูปของตัวบงชี้หรือพฤติกรรมที่สามารถวัดไดแลวจึงนําผลการวัดเชิงประจักษมาตรวจสอบวา
สอดคลองตามคุณลักษณะที่กําหนดไวหรือไม
สําหรับวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธี ดังเชน ใชวิธี
เชิงทดลอง ใชหลักการวิเคราะหเชิงตรรกะ วิธีการศึกษาหาความสัมพันธ วิธีการวิเคราะหดวยทฤษฎี
วิธีการเปรียบเทียบกับกลุมที่มีหลักฐานอยูแลว วิธีเมทริกซลักษณะหลากวิธีหลายวิธี การวิเคราะห
องคประกอบ และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
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ตัวบงชี้การศึกษาที่มีคุณภาพที่จะใชเปนสารสนเทศในการบริหารและจัดการระบบการศึกษา
ควรมีคุณ สมบัติ 4 ประการ คือ (1) ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ สารสนเทศที่ไดจากตัวบงชี้การศึกษาตองสามารถบอกถึงสถานะและแนวโนมการเปลี่ยน
แปลง (2) ควรตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายของการใชงาน (3) ควรมีคุณสมบัติของความ
ตรง ความเที่ยง และความเปนปรนัย ใชปฏิบัติไดจริง และ(4) ควรมีเกณฑการวัดที่เปนกลาง มี
ความเปนทั่วไป และใหสารสนเทศเชิงปริมาณที่สามารถเปรียบเทียบกันได
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้
จากการศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ ก ารศึ ก ษา 5 เรื่อ ง
คือ (1) การพัฒนาตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ตามแนว
ทบวงมหาวิทยาลัย (ลลิตา จันทรแกง,2543) (2) การพัฒนาตัวบงชี้รวมความสําเร็จในการดําเนิน
งานขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (วิไลวรรณ สรรพวัฒ น,2543)
(3) การพัฒ นาตัวบงชี้รวมคุณ ภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ (ศักดิ์ชาย เพชรชวย,2541) (4) การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปน
เลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(อาทิตยา ดวง
มณี,2540) และ(5) การพัฒนาตัวบงชี้รวมคานิยมความมีอาวุโสของขาราชการไทย (เกียรติศักดิ์ วจี
ศิริ,2542) พบวาวิทยานิพนธทั้ง 5 เรื่อง มีวิธีการพัฒนาตัวบงชี้โดยการนําขอมูลที่ไดมาจัดกลุมตัว
แปรแลวกําหนดเปนตัวบงชี้ดวยเทคนิควิธีตาง ๆ เชน เทคนิคเดลฟาย ซึ่งพบในงานวิจัยของ อาทิต
ยา ดวงมณี(2540) นอกจากนี้ยังมีการใชขอมูลเชิงประจักษนํามาวิเคราะหแลวจัดกลุมตัวแปรโดย
ใชหลักเกณฑทางสถิติเปนพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบโดยที่เปนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ โดยนําตัวบงชี้เดี่ยวมาวิเคราะหองคประกอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พบในงานวิจัย ของ ลลิตา จันทรแกง(2543) เกียรติศักดิ์ วจีศิริ(2542) วิไลวรรณ สรรพวัฒน(2542)
และ ศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541)
ตอนที่ 2 มาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงาน
และสถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหบรรลุ
ตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี ทั้ ง หมด
27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 3 ดาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มี 12 มาตรฐาน
38 ตัวบงชี้ เนนพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม โดยมุงใหผูเรียนเปน
คนดีมีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุข
มาตรฐานดานกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน
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29 ตั ว บ ง ชี้
เน น ในด า นกระบวนการบริห ารจั ด การ และกระบวนการจั ด การเรีย นการสอน
มาตรฐานดานปจจัยมี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบงชี้ เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอม
ของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน ซึ่งแตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานรอง
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเองตามระเบียบ
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
และหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา
ประสงค
2. ซื่อสัตยสุจริต ( และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสําหรับระดับ
อาชีวศึกษา
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อ
สวนรวม
4. ประหยัด ( ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและ
สวนรวม อยางประหยัดและคุมคา )
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนเปน
1. เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาติและผูใหญ
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 2. รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพ
สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ของผูอื่น
ประชาธิปไตย
3. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของ
สังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น
5. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีจิตสํานึก 1. รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเอง
ที่เห็นแกประโยชนสวนรวม
และสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
อนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 2. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
3. ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
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มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานรอง
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความ
1. สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิด
สามารถในการคิดวิเคราะห คิด
รวบยอด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
2. สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลรูจักพิจารณา
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
ขอดี ขอเสีย ความถูก- ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคําตอบ
และมีวิสัยทัศน
เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจได
อยางสันติและมีความถูกตองเหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและ
กําหนดเปาหมายได
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู
1. มีผลสัมฤทธทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชาเฉพาะสาขาสําหรับ
อาชีวศึกษา )
2. มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะใน 1. มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ รูจัก
การแสวงหาความรูดวยตนเอง
ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุ-ผล
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 2. รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณได
อยางถูกตองดวยตนเอง
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนเห็นคุณคา 1. รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
และภูมิใจในภูมิปญญาไทย
2. มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปญญา
ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของทองถิ่น และนํามาใชได
ของไทย
3. ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่นและของไทย
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มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานรอง
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนรูจักตนเอง 1. รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอย
พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี
ของตนเอง และพยายามปรับปรุงตนเอง
2. เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น
3. รูกาละเทศะในการใชคําพูด กิริยามารยาทและการแตงกาย
4. สามารถกําหนดเปาหมาย แนวทาง ตัดสินใจและแกปญหา
ของตนเองได ( เฉพาะระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา )
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะใน 1. สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
การทํางาน รักการทํางาน
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สามารถทํางานอยางมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 3. สามารถทํางานเปนทีม ( ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ให
ความรวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอื่น รวมรับผิดชอบผลงานของกลุม )
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย 1. มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคล
ทั่วไป
4. รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย
มาตรฐานที่ 11 ผูเรียนปลอด
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่ง
จากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่ง
มอมเมา
มอมเมา
2 ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา และไม
แสวงหาผลประโยชน
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมี
1. มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
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2. มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานรอง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี
การจัดองคกรโครงสรางและการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบ
วงจร ใหบรรลุเปาหมายการ
ศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสง 1.
เสริมความสัมพันธและความรวม
มือกับชุมชนในการพัฒนาการ
2.
ศึกษา
3.
4.
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู สงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของ
ผูเรียน

1.
2.
3.
4.

ตัวบงชี้
มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารชัดเจน
มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมมนูญสถานศึกษา แผนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีการปฏิบัติตามแผน
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมาย
อยางตอเนื่อง
มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความ
ตองการและทันตอการใชงาน
มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน
ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการ
รวมกันจัดการศึกษา
มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
รวมกัน
มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ
ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษา
จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย
จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพยติด
อาชญากรรม และอบายมุข
จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู และบุคลากรอยางเพียงพอ
และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
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มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานรอง
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาสง
เสริมและพัฒนาบุคลากร / ครู
ตามความจําเปนและเหมาะสม
อยางสม่ําเสมอ
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามี
การจัดการเรียนการสอนสอด
คลองกับหลักสูตร ความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

ตัวบงชี้
จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือ
ความรู ความสามารถ
ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
สงเสริมการทํางานเปนทีม
มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่น โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน / ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่น
ไดและนําไปปฏิบัติไดจริง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจัก
ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวย
ตนเอง
มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสม
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมของผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ
และกีฬา
สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น
และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
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มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานรอง
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวบงชี้
8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลายและตอเนื่อง
9. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน และมี
ความกระตือรือรนในการไปเรียน

3. มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานรอง
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 19 ผูบริหารมีคุณ 1. ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยาง
ธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่
ตอเนื่อง
ดี
2. ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม
ซื่อสัตย
3. ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไม
เกี่ยวของกับอบายมุข สิ่งเสพยติด
มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะ 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการ
ผูนําและมีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง
บริหารจัดการ
2. ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับ
ของผูเกี่ยวของ
3. ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 21 ครูมีวิญญาณ
1. ครูมีความเอื้ออาทร เขาใจและเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยาง
ความเปนครู มีคุณธรรม จริย
สม่ําเสมอและเทาเทียมกัน
ธรรม
2. ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับ
การพัฒนาผูเรียน
4. ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความ
ประพฤติ บุคลิกภาพ
5. ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู
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มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานรอง
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความ
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
สามารถในการจัดการเรียนการ 2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทํา
สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน แผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. ครูมคี วามรูความสามารถในการประเมินผลการเรียนการ
สอนและการนําผลการประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 23 ครูมีความ
1. ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลง
สามารถในการแสวงหาความรู
ตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
คิดวิเคราะห และสรางองคความ 2. ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา
รู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
3. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไข
สถานการณได
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ /
1. ครูมีความถนัด / ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
ความรู ความสามารถ ตรงกับ 2. มีจํานวนครูตามเกณฑ
งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามี
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความตองการของ
และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ
ผูเรียนและทองถิ่น
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ 26 สถานศึกษามี
1. มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ
อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 27 ชุมชน / ผูปก
1. ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่ง
ครองมีศักยภาพในการสนับสนุน
สอนบุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี
การจัดและการพัฒนาการศึกษา 2. ชุมชน / ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาและมี
ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
3.1 มโนทัศนเบื้องตน
การวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น หรือวิธี เอ เอช พี (Analytic Hierarchy
Process:AHP) ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty ในป ค.ศ.1970 เปนเทคนิคที่ใชจัด
การรวบรวมขอมูล อยางเปนระบบและวิเคราะหหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในปญหาการตัดสินใจที่
ซับซอน โดยการสรางรูปแบบปญหาใหเปนโครงสรางลําดับชั้นและนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น
ของผูตัดสินใจมาวิเคราะหหาบทสรุปของแนวทางเลือกที่เหมาะสม เปนกระบวนการชวยในการตัด
สินใจโดยอาศัยหลักการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ วิธีทํานั้นจะตองจัดเกณฑของเปาหมายที่ตองการ
ศึกษาใหอยูในลักษณะเปนลําดับชั้น สวนในระดับที่ต่ําลงมาจะเปนเกณฑ เกณฑยอย ตามลําดับ
จนถึงทางเลือก ซึ่งจะเปนระดับต่ําสุดของการจัดลําดับชั้น (ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ,2542)
การวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นสามารถใชแกนสารขององคความรูและประสบ
การณ สนับสนุนกระบวนการทางจิตวิทยาผานกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการนี้ยังสามารถใช
การตัดสินใจดวยกระบวนการวิเคราะหหา ขอดี/ขอเสีย และกระบวนการตัดสินใจดวยการใหน้ํา
หนัก โดยการนําโครงสรางในเรื่องของลําดับชั้นของปญหาเขามาใช มีการเปรียบเทียบกันเปนคู ๆ ใน
แตละสวนของแตละลําดับชั้นเพื่อหาความสําคัญ ภายใตขั้นตอนการตัดสินใจแตละขั้นตอน ที่มาก
มาย
ที่สามารถลดขอผิดพลาดไดดวยการวิเคราะหคาอัตราสวนความไมสอดคลอง
วิฑูรย ตันศิริคงคล (2542) กลาววาขั้นตอนการตัดสินใจที่มีเหตุผลที่เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก
ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ
1) ใหคําจํากัดความประเด็นของปญหา หมายถึง ผูตัดสินใจตองเขาใจปญหาการตัดสินใจ
อยางทองแท หรือตองการทราบเปาหมายของการตัดสินใจอยางชัดเจน และอยูในสมมติฐานที่ถูก
ตองไมลําเอียง
2) กําหนดปจจัยหรือกฎเกณฑในการตัดสินใจ
3) วินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยหรือเกณฑในการตัดสินใจ เนื่องจากปจจัยแตละปจจัยยอมมี
ความสําคัญไมเทากันในแตละสถานการณที่ทําการตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถทราบถึงความ
สําคัญของแตละปจจัยจึงตองมีการเปรียบเทียบกันในแตละคูปจจัยเพื่อใหสมเหตุสมผลมากขึ้น
4) การกําหนดทางเลือกเปนการกําหนดหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายการตัดสินใจ
5) การจัดลําดับทางเลือกภายใตปจจัยการตัดสินใจ
6) พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด หรือจัดลําดับทางเลือกตามความสําคัญ โดยอาศัยหลักการ
นํ า เอาระดั บ คะแนนของแต ล ะทางเลื อ กมาคู ณ กั บ น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ที่ พิ จ ารณาอยู
โดยคะแนนรวมที่ไดหลังจากพิจารณาจนครบทุกปจจัย คือ คาลําดับความสําคัญโดยรวมของทาง
เลือกนั้นเอง
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ป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาการวิ เคราะห เชิ ง กระบวนการแบบลํ า ดั บ ลดหลั่ น (Analytic
Hierarchy Process:AHP) เปนกระบวนการตัดสินใจที่ใชหลักการทั้ง 6 ขั้นที่ระบุไวขางตนเปนสวน
ประกอบ โดยแบงองคประกอบของปญหาทั้งหมดออกเปนสวนยอย ๆ แลวจัดทําใหอยูในรูปแผนภูมิ
ตามลําดับชั้น หลังจากนั้นกําหนดคาของการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ และนํามาคํานวณเพื่อดู
วาปจจัยและทางเลือกอะไรมีคาลําดับความสําคัญสูงที่สุด
ลักษณะเดนของการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
1. เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ไมซับซอนและสามารถเขาใจไดงาย
2. สามารถขจัดอุปสรรคจากความแตกตางของฐานะทางสังคมขององคประชุม
3. สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงเหตุผลของการตัดสินใจ
4. มีลักษณะที่สามารถใชไดทั้งการพิจารณาที่ไดคาของทางเลือกเปนตัวเลขและเปน
นามธรรม
5. เปนกระบวนการที่ใชหลักจิตวิทยาและมีวิธีตรวจสอบความไมสอดคลอง
6. เปนกระบวนการที่สามารถทําใหผูตัดสินใจสามารถลําดับความคิดไดอยางครบถวนและ
ไมสับสนเมื่อมีเกณฑการพิจารณาที่คอนขางซับซอน
7. เหมาะสมกับการคัดเลือกโครงการที่ไมมีขอมูลทางสถิติและความนาจะเปนแตอาศัย
วิจารณญาณของผูรู ( Saaty,1980)
3.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
1) วิเคราะหในรายละเอียดสวนประกอบตาง ๆ ของปญหา กระทําใหเปนลําดับชั้น
ในขั้นตอนแรกของการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นนี้
ตองทําการ
ศึกษาวิเคราะหปญหาองคประกอบตาง ๆ ของการตัดสินใจของผูทําการตัดสินใจแปรสภาพใหเปน
ลําดับชั้นกอน ไดแก เปาหมายของการตัดสินใจ เกณฑการพิจารณา และทางเลือกในการตัดสิน
ใจ ในแตละลําดับหรือ แตละสวน ก็สามารถกระทําใหเปนโครงสรางลําดับชั้นซอนเขามาไดอีก
เชน เกณฑการพิจารณาแตละเกณฑ (criteria) ก็สามารถจําแนกใหเปนเกณฑยอย (sub-criteria)
ได จนกระทั่งโครงสรางของลํ าดั บชั้น ลงสูสวนประกอบของป ญ หาได อยางจําเพาะเจาะจงลงไป
โดยมีโครงสรางทั่วไปของการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นตามรูปที่ 1
2) กําหนดระดับความสําคัญในแตละลําดับชั้น
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะเปนการกําหนดระดับความสําคัญของแตละสวน ในแตละ
ลําดับชั้น
โดยผูทําการตัดสินใจจะตองทําการประเมินความสําคัญ ของแตละสวนดวยวิธีการ
เปรียบเทียบความสัมพันธกัน ในเรื่องของความสําคัญ ความชอบหรือ ความเปนไปไดของแตละคู
ในแตละกลุมของลําดับชั้นนั้น ๆ โดยตองกระทําอยูภายใตสวนที่อยูในระดับชั้นที่สูงกวาเทานั้น
การคํานวณหาคาความสําคัญนั้นจะเปนการใชหลักการของเมทริกซและทฤษฎีของไอเกนเวคเตอร ตัว
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อยางเชน การกําหนดความสําคัญของเกณฑการพิจารณา (criteria) ก็จะตองมีการกําหนดความ
สําคัญของสวนยอยของเกณฑนั้น (sub-criteria) กอน โดยการเปรียบเทียบกันเปนคู ๆ ในกลุมของ
เกณฑยอยนั้น ดวยการใชคาสเกลเปรียบเทียบในตารางที่ 2.1
3) การสังเคราะหผลของการตัดสินใจ
การสังเคราะห ผลจะเป น การรวมเอากรรมวิธีที่ พั ฒ นากัน มาตั้ งแต ในขั้น ตอนที่ 1,2 และ
คํานวณระดับ (คะแนน) ความสําคัญทั้งหมดในแตละทางเลือก ที่สนองตอบตอวัตถุประสงคภายใต
เกณฑการตัดสินใจหลัก (criteria) และเกณฑยอย (sub-criteria)
ทางเลือกที่ไดรับการวิเคราะห
หาระดับความสําคัญไดสูงที่สุด ดวยกระบวนการลําดับลดหลั่นเชิงวิเคราะห จะเปนทางเลือกที่ชอบ
มากกวาทางเลือกทั้งหมดนั่นเอง
4) การประเมินความสอดคลองของการตัดสินใจในลําดับของเกณฑ
การวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับชั้นหาคาอัตราสวนความสอดคลอง (consistency
ratio) ของเกณฑทั้งหมด สมารถกลาวไดวา คาอัตราสวนความสอดคลองที่ได ไมควรจะมีคาเกิน
0.10 หากคาที่ไดเกินกวา 0.10 ไมวาที่ลําดับใดก็ตาม หรือที่คาการตัดสินใจลําดับสุดทาย จะแสดง
วากระบวนการนี้ ใชกระทําการตัดสินใจไมได ตองมีการแกไขใหม จนกวาคาอัตราสวนความสอด
คลองนี้จะคํานวณไดไมเกิน 0.10 ครั้นเมื่อไดคาอัตราสวนความสอดคลองไมเกิน 0.10 แลว สิ่งที่
จะตองพิจารณาตอไปก็คือ การวิเคราะหความไวของขอมูล จึงจะทําใหการวิเคราะหเชิงกระบวนการ
ลําดับชั้นนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ลําดับที่ 1
วัตถุประสงคของการตัดสินใจ
ลําดับที่ 2

เกณฑหลักที่ 1

เกณฑหลักที่ 2

เกณฑหลักที่ n

ลําดับที่ 3

เกณฑยอยที่ 1

เกณฑยอยที่ 2

เกณฑยอยที่ n

ลําดับที่ 4

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ n

รูปที่ 1.1 แสดงโครงสรางทั่วไปของการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
ตารางที่ 2.1 คาสเกลเปรียบเทียบ สําหรับการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
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ระดับการตัดสินใจ
แบบคําพูด
แบบตัวเลข
มีความสําคัญมากกวาอยางยิ่ง
9
มีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัดจนถึงมีความสําคัญมากกวาอยางยิ่ง
8
มีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัด
7
มีความสําคัญมากกวาพอประมาณจนถึงมีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัด
6
มีความสําคัญมากกวาพอประมาณ
5
มีความสําคัญมากกวาพอสมควรจนถึงมีความสําคัญมากกวาพอประมาณ
4
มีความสําคัญมากกวาพอสมควร
3
มีความสําคัญเทากันจนถึงมีความสําคัญมากกวาพอสมควร
2
มีความสําคัญเทากัน
1

5) การสังเคราะหทางเลือก
ในขั้นตอนนี้ ผูทําการตัดสินใจจะตองทําการประเมินระดับความสําคัญของทางเลือก
ดวยวิธีการเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑกันเปนคูในเรื่องของเกณฑนั้น (หรือสวนยอยของเกณฑ
ถามี) จนกระทั่งครบทุกเกณฑ การคํานวณหาคาระดับความสําคัญนั้น จะเปนการใชหลักการ
ของเมทริกซและทฤษฎีของไอเกนเวคเตอร(eigenvector) เชนเดียวกัน คาระดับความสําคัญของทาง
เลือกที่ได แสดงใหเห็นถึงทางเลือกที่ผูทําการตัดสินใจพอใจนั่นเอง
6) การประเมินคาความสอดคลองของการตัดสินใจของทางเลือก
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหนี้จะมีการวิเคราะหหาคาอัตราสวนความสอดคลอง
ของทางเลือกทั้งหมด สามารถกลาวไดวา คาอัตราสวนความสอดคลองที่ไดไมควรจะมีคาเกิน 0.10
หากคาที่ไดเกินกวา 0.10 คาการตัดสินใจลําดับสุดทาย จะแสดงวากระบวนการนี้ ใชกระทําการ
ตัดสินใจไมได ตองมีการแกไขใหม จนกวาคาอัตราสวนความสอดคลองนี้จะคํานวณไดไมเกิน 0.10
เชนเดียวกับการประเมินคาความสอดคลองของการตัดสินใจในลําดับของเกณฑ เมื่อไดคาอัตราสวน
ความสอดคลองไมเกิน 0.10 แลว สิ่งที่ตองพิจารณาตอไปก็คือ การวิเคราะหความไวของขอมูล จึง
จะทําใหการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นนี้สมบูรณยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2.2 แสดงการคํานวณในการแกปญหาลําดับสุดทาย
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เกณฑการตัดสินใจ

เกณฑที่ เกณฑที่ เกณฑที่
น้ําหนักรวม
1
2
n
ทางเลือก
W1
W2
Wn
A1
W1A1 W2A1 WnA1 W1*W1A1+W2*W2A1+…Wn*WnA1
A2
W1A2 W2A2 WnA2 W1*W1A2+W2*W2A2+…Wn*WnA2
An
W1An W2An WnAn W1*W1A3+W2*W2A3+…Wn*WnA3
หมายเหตุ คา W1 ถึง Wn หาไดจากการคํานวณแบบไอเกนเวคเตอร จากการจับคูเกณฑทั้งหมด
คา W1A1 ถึง WnAn หาไดจากการคํานวณแบบไอเกนเวคเตอร จากการจับคูทาง
เลือกทั้งหมด ภายใตการพิจารณาในแตละเกณฑการตัดสินใจ คาน้ําหนักรวมที่คํานวณได จะเปนคา
แสดงใหเห็นการตัดสินใจของผูทําการตัดสินใจขั้นสุดทาย ทั้งนี้คาอัตราสวนความสอดคลองไมควร
เกิน 0.10
3.3 หลักการของเมทริกซและทฤษฎีของไอเกนเวคเตอรที่ประยุกตใชกับการวิเคราะหเชิง
กระบวนการลําดับลดหลั่น
สมมติวาเราตองการเปรียบเทียบ เกณฑ (criteria) 3 เกณฑ คือ A , B และ C และผลของ
การเปรียบเทียบ แสดงใหเห็นในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 คาที่ไดจากการเปรียบเทียบเปนคู
Criteria
A
A
1
B
C

B
2

C
8
6

ตารางที่ 2.4 เมื่อพิจารณาแบบเต็มสเกล คาที่ไดจะเปนเมทริกซดังนี้
Criteria
A
B
A
1
2
B
1/2
2
C
1/8
1/6

C
8
6
1

ตารางที่ 2.5 เปนการหาผลรวมของเมทริกซในแตละสดมภ
Criteria
A
B

C
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A
B
C
Column Total

1
1/2
1/8
13/8

2
1
1/6
19/6

8
6
1
15

ตารางที่2.6 เปนการคํานวณเมทริกซปกติโดยการหารดวยผลรวมของเมทริกซในแตละสดมภ
Criteria
A
B
C
A
8/13
12/19
8/15
B
4/13
6/19
6/15
C
1/13
1/19
1/15
Column Total
1
1
1
ตารางที่ 2.7 เปนการคํานวณคาเฉลี่ยในแตละแถว
Criteria
A
B
C
A
1/13 +
12/19 +
8/15
3

=

Row Average
0.593

B

4/13 +

6/19 +
3

6/15

=

0.341

C

1/13 +

1/19 +
3

1/15

=

0.066

=

1.000

Total
คาที่ไดจะเปนคาน้ําหนักความสําคัญในแตละเกณฑนั่นเอง

การคํานวณอัตราสวนความสอดคลอง(consistency ratio) กระทําไดโดยลําดับตอไปนี้
1. คูณตารางที่ 2.4 ดวยคาที่ไดจาก ตารางที่ 2.7 และรวมคาที่ไดในแตละแถว
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Criteria
A
B
C

A(0.593)
1*0.593
0.5*0.593
0.125*0.593

B(0.341)
2*0.341
1*0.341
0.167*0.341

A
0.593
0.682
B
0.297
0.341
C
0.074
0.057
Summing the Row Elements
A
0.593 + 0.682 + 0.528
=
B
0.297 + 0.341 + 0.396
=
C
0.074 + 0.057 + 0.066
=

C(0.066)
8*0.066
6*0.066
1*0.066
0.528
0.396
0.066
1.803
1.034
0.197

2. หารคาที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ดวยคาจากตารางที่ 2.7
1.803/0.593 = 3.040 ; 1.034/0.341 = 3.032 ; 0.197/0.066 = 2.985
3. หาคาเฉลี่ยจากขั้นตอนที่ 2 กําหนดใหเรียกวา
λ max = (3.040 + 3.032 + 2.985) / 3

λ max

= 3.019

4. คํานวณคา ดัชนีความสอดคลอง (consistency index ; CI) ตามสูตรดังนี้
CI
=
( λmax - n) / (n-1)
=
(3.019 – 3) / (3 – 1)
=
0.0095
5. คํานวณคาความสอดคลอง (consistency ratio ; CR) ตามสูตรดังนี้
CR =
CI / RI
โดย RI =
Random Index
คา Random Index เปนดัชนีความสอดคลองของคาสุมจํานวนมากที่สรางขึ้นจากเมทริกซ
การเปรียบเทียบเปนคู ๆ ของขนาด n ดังตอไปนี้
ดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการสุม
N
2
3

4

5

6

7

8
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RI

0.00

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

ดังนั้น ถา คา n = 3 แลว RI = 0.58
คํานวณ
CR = 0.0095/0.58 = 0.016
3.4 การคํานวณทางคณิตศาสตร
สมมติวาเรารูน้ําหนักที่สัมพันธกันของเซตของกิจกรรมทั้งหมด เราสามารถอธิบายสิ่งเหลานี้
ไดดวยเมทริกซ ของการเปรียบเทียบ ดังนี้
A =
W1/W1
W1/W2
W1/W3
………..
W1/Wn
W2/W1
W2/W2
W2/W3
………..
W2/Wn
W3/W1
W3/W2
W3/W3
………..
W3/Wn
…
…
…
………..
…
…
…
…
………..
…
…
…
…
……….
…
Wn/W1
Wn/W2
Wn/W3
………
Wn/Wn
ถาเราตองการหาเวคเตอรของน้ําหนัก (W1 , W2 , W3,……Wn) ไดใหสัดสวนเหลานี้
มาแลว เราสามารถหาเมทริกซ ที่เปนผลผลิตของเมทริกซ A ดวยเวคเตอร W ที่ไดรับมา
W1/W1 W1/W2 W1/W3 ……..W1/Wn
W2/W1 W2/W2 W2/W3 ……..W2/Wn
W3/W1 W3/W2 W3/W3 ……..W3/Wn
…
…
…
…
Wn/W1 Wn/W2 Wn/W3 ……..Wn/Wn

W1
W2
W3
…
Wn

= nW1
= nW2
= nW3
= …
= nWn

ถาเรารูคา เมทริกซ A แตไมรู เมทริกซ W เราสามารถแกปญหานี้ โดยการหาคา
nonzero solution ของเซตของสมการนี้ ซึ่ ง เรี ย กการแก ป ญ หานี้ ว า ป ญ หาการหาค า ไอเกน
(eigenvalue)
λW
AW =
การแกปญหาของสมการเซตเหลานี้โดยทั่วไป พบไดโดยแกปญหา order ลําดับที่ 3
สําหรับคา lambda ดังนั้น โดยทั่วไปดวยวิธีนี้มันสามารถกาวไปสูการหาคา n สําหรับ lambda
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ดวยความชวยเหลือของ W เวคเตอร สําหรับแตละคาของ n ในกรณีนี้ อยางไรก็ตาม เมทริกซ A
มีรูปแบบที่พิเศษออกไป ดังนั้นในแตละแถวจะเปนผลคูณที่คงที่ของแถวแรก สําหรับแตละเมทริกซ
แถวของเมทริ ก ซ เป น หนึ่ ง และค า ไอเกนทั้ ง หมดของ A เป น ศู น ย ยกเว น สํ า หรั บ 1 ดั ง นั้ น
คาผลรวมของคาไอเกนของเมทริกซบวกจะเทากับแนวของเมทริกซหรือผลรวมของเสนทแยงมุม คาไอ
เกนที่ไมเปนศูนย จะเปนคาของ n (ขนาดของเมทริกซ) คาไอเกนนี้จะหมายถึงคา λmax
สังเกตไดวาในแตละสดมภของ A เปนผลคูณที่คงที่ของ W ดังนั้น W สามารถ
ถูกพบ โดยการทําใหเปนปรกติของทุก ๆ สดมภของ A กลาวไดวาเมทริกซ A เปนเมทริกซที่
สอดคลองอยางมาก เมื่อ aikakj = aij สําหรับทุกคาของ ij
พิจารณากรณีที่เราไมรูคาของ W เรามีแตการประมาณคาของ aijS ในเมทริกซ A
และสวนมากจะไมมีการคงไวของคาความสอดคลองอยางมากที่เหมาะสม(นี้เปนการยอมใหผิดพลาด
ไดเล็กนอยและความไมสอดคลองในการตัดสินใจ) มันถูกแสดงใหเห็นแลววาสําหรับทุก ๆ เมทริกซ
การรบกวนในการปอนขอมูลเขามาจะอุปมาไดรับการรบกวนในคาไอเกน ดังนั้นปญหาของคาไอเกน
สําหรับกรณีความไมสอดคลองนั้นคือ AW = λmax W
เมื่อ λmax จะถูกเขาใกลกับ n (ที่ถูกตองมากกวาหรือเทากับ n ) และคา λ อื่น ๆ
จะถูกเขาใกล 0 การประมาณคาน้ําหนักสําหรับกิจกรรมทั้งหลายสามารถถูกพบไดโดยปกติ ไอเกน
เวคเตอรสอดคลองกับคาไอเกนที่ใหญที่สุด ในสมการเมทริกซขางบนนี้
ดัง
คา λmax เขาใกล n มากเทาไรก็ยิ่งมีการสอดคลองของขอมูลมากเทานั้น
นั้นความแตกตางหรือ λmax - n สามารถใชวัดคาความสอดคลองของการตัดสินใจได แตแทน
ที่จะใชคาความแตกตางโดยตรง Saaty กําหนดคาดัชนีความสอดคลอง ดังนี้
(
λmax - n
) / (n-1) ดังนั้นจึงแทนคาเฉลี่ยของ คาไอเกนที่ เหลืออยู
เพื่ อที่จะไดการตี
ความที่ถูกตองของแตละความแตกตางหรือคาดัชนีความสอดคลอง Saaty ไดจําลองการเปรียบ
เทียบกันเปนคู ๆ จํานวนมากสําหรับเมทริกซหลาย ๆ ขนาด และคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง
สําหรับแตละเมทริกซ แลวชี้ใหเห็นคาสัดสวนความไมสอดคลองที่เปนสัดสวนของคาดัชนีความสอด
คลองสําหรับแตละชุดของการตัดสินใจจนถึงคาดัชนีความสอดคลองสําหรับการเปรียบเทียบแบบสุม
สําหรับเมทริกซที่มีขนาดเดียวกัน ดังนั้นเซตของการตัดสินใจที่มีคาความสอดคลองที่สมบูรณแบบ
(เปน 0 ) คาสัดสวนความสอดคลอง ก็จะเปน 0 ดวย

ตัวอยางการคํานวณการตัดสินใจโดยวิธีการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
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บริ ษั ท แห ง หนึ่ ง ต อ งการเลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง โรงงาน มี ท างเลื อ กให เลื อ ก 3 ทางเลื อ กคื อ (1)
กรุงเทพ (2)สมุทรปราการ (3)ปทุมธานี
สามารถเขียนโครงสรางลําดับชั้นไดดังนี้

ทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม

ระดับที่ 1
วัตถุประสงค
ระดับที่ 2
เกณฑ
ระดับที่ 3
ทางเลือก

การขนสง

ตลาด

กรุงเทพ

ราคาที่ดิน

สมุทรปราการ

แรงงาน

ปทุมธานี

รูปที่ 1.2 ตัวอยางโครงสรางลําดับชั้นของการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน
สําหรับในการประเมินผล เพื่อหาน้ําหนักความสําคัญของแตละเกณฑ เมื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑตัวอื่น จะใชคําถามในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ เชน ทานคิดวาความสําคัญปจจัย
ราคาที่ดินเปนเทาไร เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยแรงงาน เมือเปรียบเทียบเกณฑแตละคูจนครบ ก็นํา
มาสรางเปนตารางเปรียบเทียบเปนคู ๆ ได ดังนี้
เกณฑ
การขนสง
ตลาด
ราคาที่ดิน
แรงงาน

การขนสง
1
4
3
1/4

ตลาด
1/4
1
1/3
1/4

ราคาที่ดิน
1/3
3
1
1/6

แรงงาน
4
6
4
1

จากตารางเปรียบเทียบเปนคู ๆ เราจะสามารถหาน้ําหนัก (จากทฤษฎีไอเกนเวคเตอร)
และอัตราสวนความสอดคลองได คือ
0.150
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W

0.524
C.R. = 0.78 ( อัตราสวนความสอดคลองตองไมเกิน 0.10)
0.259
0.067
จากนั้นทําการเปรียบเทียบเปนคู ๆ ของทําเลที่ตั้งตาง ๆ ที่กําหนด
พิจารณาปจจัยดานตลาด
ทางเลือก
กรุงเทพ
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพ
1
1
1/3
สมุทรปราการ
1
1
1/2
ปทุมธานี
3
2
1

W

=

=

0.221
0.241
0.548

C.R. = 0.016

ในทํานองเดียวกับป จจัยดานตลาด
เมื่อทํ าการเปรียบเทียบเป นคู ตอเกณฑ ที่
เหลืออีก 3 เกณฑแลว เราสามารถสรางเมทริกซ ไดดังนี้
ทางเลือก กรุงเทพ
เกณฑ
การขนสง
ตลาด
ราคาที่ดิน
แรงงาน

สมุทรปราการ

0.544
0.210
0.075
0.458

0.278
0.240
0.183
0.416

ปทุมธานี

0.178
0.550
0.742
0.216

ในที่สุด ทางเลือกที่ดีที่สุด จะไดจากการพิจารณาจากลําดับความสําคัญของเกณฑ และน้ํา
หนักของแตละทางเลือก ดังนี้

กรุงเทพ
สมุทรปราการ = (0.150)
ปทุมธานี

0.544
0.278
0.178

0.211
0.241
0.548

0.075
0.186
0.740

0.458
0.416
0.126
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+(0.524)

=

+(0.259)

+(0.067)

0.242
0.243
0.515

จากคะแนนที่ได จะเห็นวา ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ปทุมธานี
3.5 การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
งานวิจัยในตางประเทศ
Zahir และ Chang (1992) ได นํ า การวิ เคราะห เชิ ง กระบวนการลํ า ดั บ ลดหลั่ น
(AHP) มาชวยเลือกระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่มีการ online โดยผูเชี่ยวชาญ ที่เรียกวา online
– expert เพื่อที่จะชวยเหลือผูใชคอมพิวเตอรในการ online ขอมูลตาง ๆ และเปนการดูความตองการ
ของผูใชฐานขอมูล
Liberutore และ Nydick (1997) ไดประยุกตใช AHP มาวิเคราะหการตัดสินใจ
กลุ ม และประเมิ น สถานการณ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ การวิจั ย เชิ ง วิช าการการวาง
ยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษา
Lam และ Zhao (1998) ไดศึกษาเกี่ยวกับการขยายคุณภาพของหนวยงานที่เกี่ยว
กับการปรับปรุงแกไขคุณภาพของการสอนในมหาวิทยาลัย ดวยการนําเทคนิค AHP มาประยุกตใชใน
การประเมินคาประสิทธิภาพของวิธีการสอนและเทคนิคการสอน โดยการสอบถามกับนักศึกษาที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
Lee , Mccool และ Napieralski (2000) ได นํ า AHP
มาประเมิ น ความ
ชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษา พบวา นักศึกษาชอบกิจกรรมการอภิปราย การ
สะทอนความคิด และการทําโครงการเดี่ยว ตามลําดับ
Bender ( 2000) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย อสังหาริมทรัพยจําพวกที่ดิน ในประเทศสวิตเซอรแลนด
โดยดูความแตก
ต า ง 3 ด า น คื อ ด า นภาษา ท อ งถิ่ น ที่ อ ยู จากเจ า ของบ า นในเมื อ ง Genera , Zurich และ
Lugano เครื่องมือที่สําคัญคือแบบสอบถามที่ถามในลักษณะเปรียบเทียบเปนรายคู โดยนําเทคนิค
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AHP ในเรื่องความชอบมากกวามาใช โดยมีเกณฑที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร และจัดประเภท
ในดานฐานะทางสังคมเปนเกณฑยอย ผลที่ออกมานํามาอภิปรายใหเห็นขอที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
ชอบในเรื่องสิ่งแวดลอมของความเปนสวนตัวในแตละบาน
Godwin (2000) ไดนําการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่นมาประยุกตใชใน
การหาองคประกอบที่สําคัญของการใชประโยชนจากสารสนเทศทางดาน ไอที ของบริษัทตาง ๆ ที่จัด
ทําเกี่ยวกับ ไอ ที โดยสอบถามกับพนักงานบริษัท และผูใช ไอที เปนการหาแหลงขอมูลภายนอก
และภายใน โดยมีทางเลือกที่ดีที่สุดมาเปนเกณฑในการตัดสินใจ เพื่อใชปรับปรุงการใหบริการดาน
ไอที
งานวิจัยในประเทศไทย
ชัชวาล ตันตระกูล (2539) ไดนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการแบบลําดับลด
หลั่น ไปประยุกตใชในการคัดเลือกผูปอนชิ้นสวนรถยนตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบงปจจัยที่
ตองพิจารณาเปน 4 หมวดใหญ คือ หมวดการจัดการคุณภาพ หมวดขีดความสามารถ หมวดการ
เงิน และหมวดพลาธิการ/การจัดสง โดยมีการประมวลผลการตัดสินใจดวยโปรแกรม Expert choice
ซึ่งผลการใชงานพบวา สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบรายละเอียดสภาพความเปนจริง
ของผูปอนชิ้นสวนตัวถังรถยนตไดงายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังชวยใหผูตัดสินใจสามารถ
สังเกตเห็นจุดบกพรองและนําไปปรับปรุงโรงงานผูปอนชิ้นสวนรถยนตไดอีกประการหนึ่ง
ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ (2542) นําวิธี AHP มาใชในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน
สําหรับบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ พบวาเกณฑที่ใชในการตัดสินใจประกอบดวย ราคาที่ดิน คาขนสง ตน
ทุนการผลิต ตลาด ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมในการทํางาน สังคมและชุม
ชน และการสงเสริมสนับสนุนจากทางราชการ
รุจ เลข กาญจนรุ จ วิ วั ฒ น (2542) นํ า วิ ธี AHP มาช ว ยในการวางแผนของผู ผ ลิ ต
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนความตองการเชิงเทคนิค ความตองการดาน
การออกแบบ ลักษณะความสําคัญของชิ้นสวนผลิตภัณฑ ลักษณะความสําคัญของกระบวนการ จน
กระทั่งไดแผนการดําเนินงานที่ตองการ โดยใชเมทริกซเขามาชวย แผนดังกลาวจะถูกเรียงตามลําดับ
ความสําคัญกับความตองการ โดยคาความสําคัญจะไดมาจากการใหคะแนนตามความคิดเห็นของลูก
คาและทีมงาน
กิตติพงษ โพธิ์ธรานนท (2543) ประยุกตใหหลักการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับ
ลดหลั่น เพื่อเลือกวัสดุทนไฟที่ใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมเหล็กสําหรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจของผูผลิตวัสดุทนไฟขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศ
ไทย การกําหนดปจจัยที่ตองการพิจารณาในการเลือกผลิตภัณฑจากการรวบเอกสารและการระดม
สมองของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑมาจัดกลุมและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ โดยใชเทคนิค
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แผนผังกลุมเชื่อโยง และแผนผังแสดงความสัมพันธ หลังจากนั้นแปลงใหอยูในรูปโครงสรางลําดับชั้น
และใชแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปจจัยทีละคูโดยมีคณะกรรมการ 7 ทานเปนผูพิจารณาเปรียบ
และคํานวณน้ําหนักความสําคัญโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป Expert choice
ธารารินทร อรามเจริญ (2543) ไดออกแบบวิธีการวัดสมรรถนะระบบการจัดการ
ซอมบํารุงรักษา โดยศึกษาเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดระบบการซอมบํารุงรักษา สรุปเปนโครง
สรางกิจกรรมของระบบการจัดการซอมบํารุงรักษา จากนั้นไดกําหนดตัวชี้สมรรถนะของกิจกรรมตาง ๆ
ออกแบบการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซอมบํารุงรักษา โดยอาศัยเทคนิคเดลฟาย เทคนิค
การวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น(AHP)และวิธีเปรียบเทียบเปนคู ๆ จากนั้นมีการใหผูเชี่ยว
ชาญตรวจสอบระบบ กระบวนการ วิธีการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซอมบํารุงรักษาที่ไดออกแบบ
ไว และสุดทายนําไปทดลองใชกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปโตรเคมี
ทั้งหมดที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางการนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับ
ลดหลั่นมาประยุกตใชในการตัดสินใจ จะเห็นวาสวนใหญจะนํามาใชในภาควิศวกรรม อุตสาหกรรม
ตาง ๆ สําหรับในวงการศึกษายังไมคอยนํามาใช ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังเปนเทคนิคที่ใหมและมีความ
ซับซอนในการสรางแบบวิเคราะห แตก็เปนกระบวนการที่สามารถใชในการแกปญหาดานการตัดสินใจ
ในหลาย ๆ ด า น เนื่ องจากเป น หลั ก การที่ งาย และสามารถทํ าให เห็ น เป าหมายและป จ จัย ที่ ต อ ง
พิจารณาอยางชัดเจนวามีความสัมพันธกันอยางไร
จากการศึกษาเอกสารที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดขอคน พบซึ่งนํามาเป น กรอบ
ความคิดในการวิจัย ซึ่งใชมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับ
รองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.)เปนกรอบในการวิจัย โดยการประยุกตใชเทคนิค
การวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น ดังแผนภาพตอไปนี้
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มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ประเมิน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทําโครงสรางลําดับชั้นตัวบงชี้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับชั้นที่ 1
มาตรฐานเพื่อ
การประเมิน
สถานศึกษา

ลําดับชั้นที่ 2
มาตรฐานหลัก

ลําดับชั้นที่ 3
มาตรฐานรอง

เปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ

น้ําหนักความสําคัญ
สูงสุดของตัวบงชี้

ตัวบงชี้รวมมาตรฐานการ
ศึกษา

รูปที่ 1.3 กรอบแนวคิดแสดงการวิจัย

ลําดับชั้นที่ 4
ตัวบงชี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น (เอ เอช พี) รายละเอียดของ
วิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารยในโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(สปช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) และสังกัดกรมสามัญศึกษา(สศ.) ทั่วประเทศ จํานวน 529,278 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย จากโรงเรียนทั้ง 3 สังกัด
คือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(สปช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน(สช.) และสังกัดกรมสามัญศึกษา(สศ.) การคัดเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยทําการสุม
กลุมตัวอยางกระจายตามภาคภูมิศาสตร โดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน(Multi-Stage) และกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Yamane (Yamane ,1967) ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่
ระดับความเชื่อมั่น 99 %ความคลาดเคลื่อนจากการสุมรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน
900 คน แตเนื่องจากลักษณะของเรื่องที่ศึกษาวิจัยเปนเรื่องของมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจํานวนมากเกรงวาจะไดขอมูลที่ไมสมบูรณ ทําใหผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 1,300 คน โดยมีขั้นตอนการสุม ดังนี้
1. สุมจังหวัดจากภาคภูมิศาสตร ซึ่งประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 2 จังหวัด และกรุงเทพมหานครอีก 1 จังหวัด รวมเปน 9 จังหวัด
2. สุมโรงเรียนและครูผูสอนจากแตละภาคตามสังกัดโรงเรียนใหไดจํานวน 1,300 คน
โดยแบงเปนกลุมผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร จํานวน 200 คนและที่เหลือเปนครูผูสอน จํานวน 1,100 คน
โดยประมาณ
การส ง แบบสอบถามจํ า นวน 1,300 ฉบั บ ได รับ แบบถามกลั บ คื น 867 ฉบั บ
คิดเปนรอยละ 66.69 ผลการสุมกลุมตัวอยางและรายละเอียดการสงและการตอบกลับแบบสอบ
ถาม มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.1 และ 3.2

45
ตารางที่ 3.1 ขนาดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจําแนกตามสังกัด
สังกัด

จํานวนและรอยละ
ของประชากร
334,389 (63.18)
119,777 (22.63)
75,112 (14.19)
529,278 (100.00)

1. สปช.
2. กรมสามัญ
3. สช.
รวม

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยาง
580 (44.61)
490 (37.70)
230(17.70)
1,300 (100.00)

อัตราการตอบ
กลับ
370 (63.79)
323 (47.35)
174 (75.65)
867 (66.69)

ขนาดและรอยละของ
ผูตอบแบบสอบถาม
370 (42.70)
323 (37.30)
174 (20.10)
867 (100.00)

ตารางที่ 3.2 อัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
สถานภาพและสังกัดของสถานศึกษา

กทม.

เหนือ
(เชียงใหม,
พะเยา)

ผูบริหาร

10

ผูชวย ผอ.

10

ครูผูสอน

80

รวม
ผูบริหาร

100
10

ผูชวย ผอ.

10

ครูผูสอน

80

รวม

100

2
(7.10)
3
(10.7)
23
(82.1)
28(100)
1
(1.7)
6
(10.0)
53
(88.3)
60(100)

5

-

5

10

4
(6.7)
56
(92.14)
60(100)
1
(1.3)
3
(3.9)
73
(94.8)
77(100)

5

75
90
5
10
85
100

40
50
5
5
40
50

สช.
อัตรา
การตอบ
กลับ
(รอยละ)
1
(2.4)
2
(4.8)
39
(92.9)
42(100)
1
(2.4)
4
(9.5)
37
(88.1)
42(100)

จํานวนสง

รวม

จํานวนสง

สังกัดสถานศึกษา
สปช.
กรมสามัญ
อัตรา
อัตรา
การตอบ
การตอบ
กลับ
กลับ
(รอยละ)
(รอยละ)
จํานวนสง

สถานภาพ

จํานวนสง

ภาค

20
25
195
240
20
25
205
250

อัตราการ
ตอบกลับ
(รอยละ)
3
(2.3)
9
(6.9)
118
(90.7)
130(100)
3
(1.7)
13
(7.3)
163
(90.1)
179(100)
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)

กลาง
ผูบริหาร 10
(ปราจีนบุรี,
เพชรบุรี)
ผูช วย
10
ผอ.
ครูผูสอน 120

ใต
(สุราษฎร,
สตูล)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ขอนแกน,
สุรินทร)

รวม

รวม
ผูบริหาร

140
10

ผูชวย
10
ผอ.
ครูผูสอน 120
รวม
ผูบริหาร

140
10

ผูชวย
ผอ.
ครูผูสอน

10

รวม

100
580

80

6
(5.3)
4
(3.5)
103
(91.2)
113(100)
3
(2.9)
6
(5.7)
96
(91.4)
105(100)
4
(6.3)
5
(7.8)
55
(85.9)
64(100)
370(42.7)

5
10
85
100
5
10
85
100
5
10
85
100
490

2
(2.4)
8
(9.4)
75
(88.2)
85(100)
1
(2.5)
39
(97.5)
40(100)
3
(4.9)
3
(4.9)
55
(89.11)
61(100)
323(37.3)

5
5
40
50
5
5
30
40
5
5
30
40
230

สช.
อัตราการ
ตอบกลับ
(รอยละ)

-

จํานวนสง

รวม

จํานวนสง

สปช.
อัตราการ
ตอบกลับ
(รอยละ)

สังกัดสถานศึกษา
กรมสามัญ
อัตราการ
ตอบกลับ
(รอยละ)

จํานวนสง

จํานวนสง

สถานภาพ

ภาค

20

อัตราการ
ตอบกลับ
(รอยละ)

8
(3.3)
10
25
22
(22.2)
(9.1)
35
245
213
(77.8)
(87.7)
45(100)
290
243(100)
20
3
(1.8)
3
25
10
(12.5)
(5.9)
21
235
156
(87.5)
(90.5)
24(100)
280 169(100)
20
7
(4.8)
1
25
9
(6.2)
20
195
130
(88.11)
21(100)
240
146(100)
174(20.1) 1,300 867(66.69)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอน
ในการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ มาตรฐานและ
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทคนิคกระบวนการลําดับลดหลั่นเชิงวิเคราะห
2.2 นําเนื้อหาที่ไดมา สรางเปนแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคลองของมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาที่นํามาสรางเปน
แบบสอบถามนั้น เปนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพ
ภายนอก ที่ผานการวิเคราะหมาแลว
2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
รูปแบบ วิธีการ ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยใชผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาตัวบงชี้ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น ซึ่งมีผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
ดังตารางที่ 3.3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2

คนที่ 3
คนที 4

คนที่ 5

รายละเอียดของการแกไข/ตรวจสอบ
ปรับแกสํานวนภาษาใหเขาใจงาย และลดจํานวนหนาใหนอยลง ทาง
ดานเนื้อหาถูกตอง เหมาะสมดี
ปรับคําอธิบาย คําแนะนํา และเนนตัวอยางจะทําใหผูตอบเขาใจงาย
ขึ้น และใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร แทนตัวหนังสือจะทําใหลด
จํานวนตัวหนังสือลงได
ใหนําแบบสอบถามนี้ไปทดลองใช วาคนตอบรูสึกอยางไร พอใจใน
ขอคําถาม วิธีการตอบ ทางดานเนื้อหาถูกตองเหมาะสม.
การประยุกตใชเทคนิค AHP กับเนื้อหาเหมาะสม สามารถใชได แต
ในการใชสเกลใหอธิบายเปนคําพูดหรือตัวหนังสือแทนตัวเลข ดีกวา
การใชตัวเลขอยางเดียวทําใหผูตอบสับสน
นําขอเปรียบเทียบอยูฝงเดียวกัน และเขียนคําอธิบาย คําแนะนําให
เขาใจงาย เนนตัวอยางจะทําใหผูตอบเขาใจมากกวา
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2.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับเนื้อหา การเขียนคําอธิบาย รูปแบบ
ของแบบสอบถาม ตามความเหมาะสม
2.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน
30 คน ที่เปน ผูบริหาร ครูอาจารย จากโรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสามัญศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถาม
ผูวิจัยนํามาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชในการประเมินสถานศึกษา
จํานวน 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ มาใชเปนกรอบในการสรางแบบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการ
ศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบเติมคํา จํานวน 7 ขอ
มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
ตอนที่ 2 เปนการเปรียบเทียบความสําคัญของมาตรฐานหลัก 3 ดาน และมาตร
ฐานรอง 27 มาตรฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดอันดับความสําคัญของมาตรฐานโดยถือวามาตรฐานที่
มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุดจะเปนมาตรฐานที่มีความสําคัญที่สุดภายใตเกณฑการตัดสินใจของผูที่ใช
มาตรฐานการศึกษานี้ ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบภายใตมาตรฐานหลักแตละดานเทานั้น
ชุ ด ที่ 2 เป น แบบสอบถามการเปรีย บเที ย บน้ํ าหนัก ความสํ าคั ญ ของตัวบ งชี้ก าร
ศึกษา เปนการนําตัวบงชี้การศึกษาทั้ง 91 ตัวบงชี้ มาสรางเปนขอคําถาม โดยจะเปรียบเทียบความ
สําคัญภายใตมาตรฐานรองแตละตัวเทานั้น
รู ป แบบของข อ คํ า ถามการเปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของแบบสอบถาม
ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะมีลักษณะที่คลายกัน ดังนี้
1. ให เปรีย บเที ย บความสํ า คั ญ ของมาตรฐาน และ ตั ว บ ง ชี้
แต ล ะคู ก อ น
วา ”มาตรฐาน หรือ ตัวบงชี้ใด มีความสําคัญกวากัน”
2. เมื่อเปรียบเทียบความสําคัญของมาตรฐานและตัวบงชี้แตละคูไดแลว ใหระบุน้ํา
หนักความสําคัญ วา “สําคัญกวากันในระดับใด” ซึ่งระดับคะแนนความสําคัญมี 9 ระดับ ไดแก
ระดับที่

1
2
3
4

มีความสําคัญเทากัน
มีความสําคัญกวาอยางนอยที่สุด
มีความสําคัญกวาพอประมาณ
มีความสําคัญกวาพอประมาณถึงปานกลาง
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5
6
7
8
9

มีความสําคัญกวาปานกลาง
มีความสําคัญกวาปานกลางถึงคอนขางมาก
มีความสําคัญกวาคอนขางมาก
มีความสําคัญกวาคอนขางมากถึงมากที่สุด
มีความสําคัญกวาอยางมากที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในระหวาง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2546 ถึง 30 มีนาคม
2546 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1) สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการ เก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผูบริหารโรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และในตางจังหวัด
ดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยแนบซองเปลาที่ติดอากรแสตมปไปพรอมกับแบบสอบถาม เพื่อให
ทางโรงเรียนสงกลับคืนทางไปรษณีย
2) ตรวจนั บจํานวนแบบสอบถามที่ได กลั บ คืน มา หลังจากที่ สงไปแล ว
2 อาทิตย (ในระหวางวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ 2546)
3) ดําเนินการติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับกลับคืน โดยการติดตอกับผู
รับผิดชอบในแตละโรงเรียนทางโทรศัพท ( ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2546 ในระยะแรก) และใน
ระหวางวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2546 ในระยะที่ 2 )
4) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและดําเนินการวิเคราะหพรอมกับการ
ตรวจสอบขอมูล
วิธีการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
วิธีการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับตัวเลขจํานวนมากผูวิจัยจึงมีการดําเนินงานแบงเปน 2 ขั้นตอนไดแก กอนการวิเคราะหขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ไมสามารถทําโดยลําพังไดผูวิจัยจึงไดมีผูชวยวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน
เปนจํานวน 10 ทาน แบงเปนกอนการวิเคราะห 5 ทาน และขณะดําเนินการวิเคราะหในสวนของการ
คียขอมูลอีก 5 ทาน เพื่ อใหการวิเคราะหขอมูลนี้มีความสมบูรณ และผิดพลาดนอยที่สุด ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

กอนการวิเคราะหขอมูล

50
1) รวบรวมแบบสอบถามที่ไดมาจัดเปนหมวดหมูโดยแยกเปนแบบสอบถามชุดมาตร
ฐาน และชุดตัวบงชี้แลวทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก กรณีที่ไมสมบูรณ เชน ตอบไม
ครบขอคําถาม ไมไดตอบ เปนตน
2) บันทึกจํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาตามจํานวนภูมิภาค จังหวัด และสังกัด
โรงเรียน
3) ลงรหัสการตอบขอมูลลงในแบบสอบถาม โดยเนื้อหาของแบบสอบถามเปนการ
เปรียบเทียบและใหคะแนนความสําคัญ รหัสที่ลงจะเปนตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ตัว
อยางเชน 1> 4 = 5 หมายความวา ตัวบงชี้ที่ 1 มีความสําคัญกวาตัวบงชี้ที่ 5 ระดับคะแนน 5
4) นําตัวเลขที่ลงรหัสเรียบรอยแลวเขียนลงในแบบบันทึกขอมูล ซึ่งแบบบันทึกขอมูล
เปนแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหเปนลักษณะของตารางเมทริกซคะแนนความสําคัญของผูตอบแตละทาน
(ตัวอยางแสดงในภาคผนวก)
การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลดวยคา สถิติเบื้องตน ซึ่งไดแก ความถี่ และรอยละ ในสวนของ
ขอมูลพื้นฐาน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Window
2) ในสวนของการวิเคราะหหาคาไอเกนเวคเตอรห รือคาน้ําหนัก ความสําคั ญ ของ
มาตรฐานและ ตัวบงชี้ดวยการคํานวณโดยใช Pairwise Comparisons Matrix ซึ่งมีขั้นตอนใน
การคํานวณ ดังนี้
2.1 นําชุดของตัวเลขที่ไดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของ
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ไดจากแบบบันทึกขอมูลมาหาคาเฉลี่ย
2.2 นําคาเฉลี่ยคะแนนความสําคัญมาใสในตารางเมทริกซใหเปนเมทริกซ
เดียวแลวเติมเมทริกซใหสมบูรณโดยใหเสนทแยงมุมทุกตัวเปน 1 ดังตัวอยางตารางที่ 3.4 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.4 การคํานวณน้ําหนักความสําคัญ
มาตรฐาน
กระบวนการ
มฐ 13
มฐ 14
มฐ 15
มฐ 16
มฐ 17
มฐ 18

มฐ 13

มฐ 14

มฐ 15

มฐ 16

มฐ 17

มฐ 18

1
1.491
1.96
2.229
2.483
2.753

2.378
1
2.058
2.558
2.161
2.806

1.837
1.865
1
1.776
1.925
2.481

1.6044
1.4969
2.1019
1
1.8005
2.2619

1.540
1.700
1.690
1.970
1
2.080

1.589
1.557
1.562
1.553
1.645
1
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2.3 หาผลรวมของตัวเลขในแนวตั้งของแตละแถวในตารางเมทริกซ ดังตัวอยางตา
รางที่ 3.5 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.5 การหาผลรวมในแนวตั้ง
มาตรฐาน
กระบวนการ
มฐ 13
มฐ 14
มฐ 15
มฐ 16
มฐ 17
มฐ 18
รวม

มฐ 13

มฐ 14

มฐ 15

มฐ 16

มฐ 17

มฐ 18

1
1.491
1.96
2.229
2.483
2.753
11.92

2.378
1
2.058
2.558
2.161
2.806
12.96

1.837
1.865
1
1.776
1.925
2.481
10.88

1.6044
1.4969
2.1019
1
1.8005
2.2619
10.26

1.540
1.700
1.690
1.970
1
2.080
9.98

1.589
1.557
1.562
1.553
1.645
1
8.90

2.4 นําผลรวมในแตละแนวตั้งไปหารตัวเลขทุกตัวในแตละแถวแลวหาคา
เฉลี่ย ดังตัวอยางในตารางที่ 3.6 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.6 คาเฉลี่ยของน้ําหนักความสําคัญแตละมาตรฐาน
มาตร
ฐาน
กระบวน
การ
มฐ 13
มฐ 14
มฐ 15
มฐ 16
มฐ 17
มฐ 18
รวม

มฐ 13

มฐ 14

มฐ 15

มฐ 16

มฐ 17

มฐ 18

คา
เฉลี่ย

1/11.92
1.491/11.92
1.96/11.92
2.229/11.92
2.483/11.92
2.753/11.92

2.378/12.96
1/12.96
2.058/12.96
2.558/12.96
2.161/12.96
2.806/12.96

1.837/10.88
1.865/10.88
1/10.88
1.776/10.88
1.925/10.88
2.481/10.88

1.6044/10.26
1.4969/10.26
2.1019/10.26
1/10.26
1.8005/10.26
2.2619/10.26

1.540/9.98
1.700/9.98
1.690/9.98
1.970/9.98
1/9.98
2.080/9.98

1.589/8.90
1.557/8.90
1.562/8.90
1.553/8.90
1.645/8.90
1/8.90

0.154
0.144
0.161
0.169
0.169
0.203
1

ค า เฉลี่ ย ในแต ล ะแถวจะเป น ค า ไอเกนเวคเตอร(eigenvector) หรื อ น้ํ า หนั ก ความ
สําคัญของแตละมาตรฐานนั่นเอง
ในขั้ น ตอนของการคํ า นวณในข อ ที่ 2.1 ถึ ง 2.4 ผู วิ จั ย คํ า นวณโดยเขี ย นสู ต รการ
คํานวณลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel เพื่อใหการคํานวณในสวนนี้มีความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น (ตัวอยางผลการคํานวณแสดงในภาคผนวก)
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3) การคํานวณอัตราสวนความสอดคลองเพื่อตรวจสอบขอมูล
เมื่อไดน้ําหนักความสําคัญในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้แลว เทคนิคการ
วิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น หรือ วิธี เอ เอช พี นี้ สามารถตรวจสอบขอมูลที่ใชในการตัด
สินใจวามีความสอดคลองเพียงใดที่ได เปนการใชเหตุผลหรือเปนการตัดสินใจแบบสุม โดยดูไดจาก
การหาคาอัตราสวนความสอดคลอง ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้
3.1 คูณตารางที่ 3.4 ดวยคาไอเกนเวคเตอรที่ไดจากตารางที่ 3.6 และรวม
คาที่ไดในแตละแถว ดังตัวอยางตารางที่ 3.7 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.7 การคํานวณอัตราสวนความสอดคลอง
มาตรฐาน
กระบวนการ
มฐ 13
มฐ 14
มฐ 15
มฐ 16
มฐ 17
มฐ 18

มฐ 13
(0.154)
1*0.154
1.491*0.154
1.96*0.154
2.229*0.154
2.483*0.154
2.753*0.154

มฐ 14
(0.144)
2.378*0.144
1*0.144
2.058*0.144
2.558*0.144
2.161*0.144
2.806*0.144

มฐ 15
(0.161)
1.837*0.161
1.865*0.161
1*0.144
1.776*0.161
1.925*0.161
2.481*0.161

มฐ 16
(0.169)
1.604*0.169
1.496*0.169
2.101*0.169
1*0.169
1.800*0.169
2.261*0.169

มฐ 17
(0.169)
1.540*0.169
1.700*0.169
1.690*0.169
1.970*0.169
1*0.169
2.080*0.169

มฐ 18
(0.203)
1.589*0.203
1.557*0.203
1.562*0.203
1.553*0.203
1.645*0.203
1*0.203

3.2 หาผลรวมในแตละแถว ดังตัวอยางตารางที่ 3.8 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.8 ผลรวมน้ําหนักความสําคัญ
มาตรฐาน มฐ 13
กระบวนการ
มฐ 13
0.154
มฐ 14
0.230
มฐ 15
0.302
มฐ 16
0.343
มฐ 17
0.384
มฐ 18
0.424

มฐ 14
0.342
0.144
0.296
0.368
0.311
0.404

มฐ 15
0.296
0.300
0.161
0.286
0.310
0.400

มฐ 16
0.271
0.253
0.355
0.169
0.304
0.382

มฐ 17
0.261
0.287
0.286
0.333
0.169
0.352

มฐ 18
0.323
0.316
0.317
0.315
0.334
0.203

รวม
1.647
1.529
1.717
1.815
1.811
2.165
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3.3 นําผลรวมที่ไดจากขั้นตอนที่ 3.2หารคา ดวยคาน้ําหนักความสําคัญ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 1.647/0.154=10.69 1.529/0.144 = 10.62 1.717/0.161 = 10.67
1.815/0.169 = 10.74 1.811/0.169 = 10.71 2.165/0.203 = 10.66
3.4 หาคาเฉลี่ยจากขั้นตอนที่ 3.3 ซึ่งก็คือการกําหนดคา

λ max ดังตัวอยาง

ตอไปนี้
λ

max

(10.69+10.62+10.67+10.74+10.71+10.66) / 6
= 64.10/6
= 10.68

=

3.5 คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Consistency index;C.I.) ตามสูตร
ดังนี้
C.I . = (λ max − n ) / (n − 1)

= (10.68-6)/(6-1)
= 0.94
โดย n = จํานวนองคประกอบที่ใชในการเปรียบเทียบ ในตัวอยางขางตนนี้มาตรฐาน
ดานกระบวนการมีจํานวนมาตรฐานรองที่ใชเปรียบเทียบ 6 มาตรฐาน ดังนั้น n = 6
3.6 คํานวณคาอัตราสวนความสอดคลอง (Consistency ratio;C.R.) ตาม
สูตรดังนี้ C.R. = C.I./R.I. โดย R.I. = Ramdom Index เปนคาดัชนีความสอดคลองของ
ขอมูลแบบสุม สรางขึ้นโดย Oak Ridge National Laboratory เปนคาเฉลี่ย R.I. ที่ใชกับจํานวน
องคประกอบ 1 – 15 ดังนี้
ตารางที่ 3.9 ดัชนีความสอดคลองของขอมูลวิธี เอ เอช พี
N 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59

ดังนั้น ถาคา n= 6 แลว R.I. = 1.24
C.R. = 0.94 / 1.12 = 0.76
อัตราสวนความสอดคลองมีคา 0.76 แสดงวาขอมูลที่ใชในการตัดสินใจมี
ความสอดคลองกันคอนขางนอย เพราะโดยปกติแลวคาอัตราสวนความสอดคลองที่ยอมรับไดมีคาไม
เกิน 0.10
4) การประเมินผลตัวบงชี้โดยรวมทั้งหมด
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เมื่อไดคาน้ําหนักความสําคัญของแตละลําดับชั้นของโครงสรางตัวบงชี้มาตร
ฐานการศึกษาแลว จะมาดูผลความสําคัญทั้งหมด ดวยการนําคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวมา
คูณกัน (น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานหลัก x น้ําหนักความสําคัญมาตรฐานรอง x น้ําหนักความ
สําคัญของตัวบงชี้) ดังตัวอยางการคํานวณในตารางที่ 3.10 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.10 ตัวอยางการคํานวณน้ําหนักความสําคัญรวมของตัวบงชี้
มาตรฐาน / ตัวบงชี้การศึกษา
มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ 1
ตัวบงชี้ 2
มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13
ตัวบงชี้ 1
ตัวบงชี้ 2

น้ําหนักความสําคัญ
.145
.348
.488
.294
.291
.380
.620
.890

น้ําหนักความสําคัญรวม

.145* .348 *.488=.025
.145*.348*.294=.015

.291*.380*.620=.069
.291*.380*.890=.098

เนื่องจากมีการจัดกลุมตัวบงชี้ใหม ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญ สูงสุดจะถูกคัด
เลือกแลวนํามาถวงน้ําหนักใหมีผลรวมเทากับ 1 โดยการนําเอาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
มาหารดวยผลรวมทั้งหมด เพื่อดูในภาพรวมวาตัวบงชี้ใดบางที่ไดรับน้ําหนักความสําคัญถวงน้ําหนัก
สูงที่สุด ซึ่งถือวาตัวบงชี้ที่ไดรับน้ําหนักความสําคัญสูงสุดจะเปนตัวบงชี้ที่ดีที่สุดภายใตองคประกอบ
การตัดสินใจเลือกตัวบงชี้ที่สําคัญจากตัวบงชี้ทั้งหมด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรายดาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัย
และตัวบงชี้รวมทั้งหมด โดยไดนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น(เอ เอช พี)
มาประยุกตใช ซึ่งผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินตัวบงชี้รวมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไดจากการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น ได นํ า เสนอข อ มู ล เป น 2 ส ว น ส ว นแรก คื อ
จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 4.1) สวนที่สอง เปนจํานวน
และรอยละของการมีประสบการณในการทํากิจกรรมที่ใชมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตารางที่ 4.2) ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอน
อื่น ๆ (เจาหนาที่ ,ครูอัตราจาง)

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบ
ถาม
24 (2.80)
63 (7.30)
771 (88.9)
9 (1.00)
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
2. ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
มากวา 10 ป
ไมระบุประสบการณในการทํางาน
3. วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไมระบุวุฒิการศึกษา
4. ประสบการณในการทํากิจกรรมที่ใช
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมมีประสบการณ
มีประสบการณ
ไมระบุ

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบ
ถาม
67 (7.70)
135 (15.6)
663 (76.50)
2 (0.2)
25 (2.90)
714 (82.4)
121 (14.00)
7 (0.8)

307 (35.40)
451 (52.00)
109 (12.60)

จากตาราง 4.1 พบวาสถานภาพของผูตอบสวนใหญเปนครูผูสอนมากที่สุด จํานวน
771 คนคิ ด เป น รอ ยละ 88.9 ในด านประสบการณ ก ารทํ างาน ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 663 คน คิดเปนรอยละ 76.5 ในดานวุฒิ การ
ศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 714คน คิด
เปนรอยละ 82.4 และในสวนของประสบการณในการทํากิจกรรมที่ใชมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้
นั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการใชมาตรฐานและตัวบงชี้ มากที่สุด จํานวน
451 คน คิดเปนรอยละ 52
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของการมีประสบการณในการทํากิจกรรมที่ใชมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดของประสบการณ

จํานวนและรอยละ

1.การจัดทําการประเมินภายในของสถานศึกษา เชน การประเมินตน
เอง การทํา SSR
2.รับการประเมินจากบุคคลภายนอก
3.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
4.การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานในแนวทางการประกันคุณภาพ
5.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
การทําแผนการสอน การบูรณาการ การทําโครงการตาง ๆ
6.เปนคณะกรรมการการประกันคุณภาพในโรงเรียน และกลุมโรงเรียน
เชน ประเมินการปฎิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน การออกแบบ
เครื่องมือเก็บขอมูลตัวบงชี้ การวิเคราะหมาตรฐานสูการปฏิบัติ
8.กําหนดและรวมทําประชาพิจารณมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา
9.รวมรับผิดชอบในรายมาตรฐานตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรง
เรียน เชน มาตรฐานที่ 1 , มาตรฐานที่ 4

34 (15.88)
16
30
5
62

(7.47)
(14.01)
(2.33)
(28.97)

19 (8.87)

2 (0.93)
46 (21.49)

จากตาราง 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการใชมาตร
ฐานและตัวบงชี้การศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.97 รองลงมาคือ
การรับผิดชอบในแตละรายมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 21.49
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
การวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา ผูวิจัยนําตัวบงชี้มาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาสรางเปนโครงสรางลําดับชั้น ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของ
วิธีเอ
เอช พี ประกอบดวย มาตรฐานหลัก มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐาน
ดานปจจัย และตัวบงชี้ ดังแผนภาพที่ 1.4 ตอไปนี้
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานดานผูเรียน

มาตรฐานดานกระบวนการ

มาตรฐานดานปจจัย

มาตรฐานรอง

มาตรฐานรอง

มาตรฐานรอง

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้

รูปที่ 1.4 โครงสรางลําดับชั้นของตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากแผนภาพที่ 1.4 จะเห็นวาโครงสรางลําดับชั้นที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มี 2 ระดับ คือ
มาตรฐานหลักประกอบไปดวยมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัย
(ระดั บ ที่ 1) มาตรฐานรองประกอบไปด ว ยตั ว บ ง ชี้ (ระดั บ ที่ 2) และเป น โครงสรา งลํ า ดั บ ชั้ น ที่ ไม
สมบูรณเพราะแตละปจจัยไมไดเชื่อมตอกันทั้งหมด ถาเปนลําดับชั้นที่สมบูรณแตละปจจัยตองเชื่อม
ตอกันทั้งหมด การวิเคราะหหาน้ําหนักความสําคัญจึงเปนการเปรียบเทียบภายใตมาตรฐานแตละดาน
เทานั้น ไดผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4.3 ถึง 4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานหลักที่ใชในการประเมินสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายการมาตรฐาน
น้ําหนักความสําคัญ
มาตรฐานดานผูเรียน
.400
มาตรฐานดานกระบวนการ
.332
มาตรฐานดานปจจัย
.269
อัตราสวนความสอดคลอง
2.06
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.3 พบวามาตรฐานหลักที่ใชในการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ผูตอบใหความสําคัญกับมาตรฐานดานผูเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา คือ มาตร
ฐานดานกระบวนการ โดยมีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 33.2 สวนมาตรฐานที่มีน้ําหนัก
ความสํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด คื อ มาตรฐานด า นป จ จั ย โดยมี น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ คิ ด เป น รอ ยละ 26.9
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 2.06 หมายความวาความสอดคลองของขอ
มูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.4 น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐาน
รายละเอียดมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานที่10
มาตรฐานที่11
มาตรฐานที่12

น้ําหนัก
ความสําคัญ
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
.091
ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตน
.086
ตามระบอบประชาธิปไตย
ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวม อนุรักษและพัฒนา
.081
สิ่งแวดลอม
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
.083
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
.068
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
.083
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนเห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ และวัฒน
.077
ธรรมที่ดีงามของไทย
ผูเรียนรูจักตนเอง พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี
.082
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวม
.092
กับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
.083
ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา
.101
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
.074
อัตราสวนความสอดคลอง
0.72
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.4 พบวาในมาตรฐานดานผูเรียนนั้นผูตอบใหความสําคัญกับ มาตร
ฐานที่ 11 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 10.1 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 9 และมาตรฐาน 1 โดยมีน้ํา
หนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 9.2 และ 9.1 ตามลําดับ สวนมาตรฐานที่มีน้ําหนักความสําคัญ
นอยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 โดยมีน้ําหนักความสําคัญคิดเปนรอยละ 6.8 สําหรับอัตราสวนความ
สอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.72 หมายความวาความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบ
ไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.5 น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐาน
รายละเอียดมาตรฐาน

น้ําหนัก
ความสําคัญ
.154

มาตรฐานที่13 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยาง
เปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน
.144
การพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่15 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริม
.161
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน
มาตรฐานที่16 สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปน
.169
และเหมาะสม อยางสม่ําเสมอ
มาตรฐานที่17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร
.169
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
มาตรฐานที่18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
.203
สําคัญ
อัตราสวนความสอดคลอง
0.76
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.5 พบวาในมาตรฐานดานกระบวนการนั้น ผูตอบให ความสํ าคัญ กั บ
มาตรฐานที่ 18 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.3 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 16 และมาตรฐาน 17 โดย
มีน้ําหนักความสําคัญเทากัน คิดเปนรอยละ 16.9 สวนมาตรฐานที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด
คือ มาตรฐานที่ 14 โดยมีน้ําหนักความสําคัญ คิดเป นรอยละ 14.4 สําหรับอัตราสวนความสอด
คลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.76 หมายความวาความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไม
คอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.6 น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการดานปจจัย
มาตรฐาน
รายละเอียดมาตรฐาน
มาตรฐานที่19
มาตรฐานที่20
มาตรฐานที่21
มาตรฐานที่22

น้ําหนัก
ความสําคัญ
.107
.109
.125
.126

ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ครูมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิ
ภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่23 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสราง
.126
องคความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มาตรฐานที่24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
.119
ครูเพียงพอ
มาตรฐานที่25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
.103
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่26 สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
.094
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่27 ชุมชน/ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและการ
.091
พัฒนาการศึกษา
อัตราสวนความสอดคลอง
0.60
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.6 พบวาในมาตรฐานดานปจจัยนั้นผูตอบใหความสําคัญกับ มาตร
ฐานที่ 22 และมาตรฐาน 23 มากที่สุด โดยมีน้ําหนักความสําคัญเทากันคิดเปนรอยละ 12.6 รองลง
มาคือมาตรฐานที่ 21 โดยมีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 12.5 สวนมาตรฐานที่มีน้ําหนัก
ความสําคัญนอยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 27 โดยมีน้ําหนักความสําคัญคิดเปนรอยละ 9.1 สําหรับ
อัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.60 หมายความวาความสอดคลองของขอ
มูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษา
ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาในตอนนี้ จะหาน้ําหนัก
ความสําคัญโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้ภายใตมาตรฐานรอง
ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 4.7 – 4.31 ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 1 “ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเองตามระเบียบและหลัก
.316
ธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา
ตัวบงชี้ 2
ซื่อสัตยสุจริต ( และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสําหรับระดับอาชีว
.248
ศึกษา )
ตัวบงชี้ 3
มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม
.251
ตัวบงชี้ 4
ประหยัด ( ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม
.185
อยางประหยัดและคุมคา )
อัตราสวนความสอดคลอง
1.10
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.7 พบวาผูตอบใหความสําคัญ กับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนั ก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
25.1 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 4 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 18.5 สําหรับ อัตราส วนความสอดคล องอยูในระดั บ สู งมาก คือ 1.10 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.8 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 2 “ผูเรียนเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาติและผูใหญ
.247
ตัวบงชี้ 2
รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
.201
ตัวบงชี้ 3
มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคมและ
.229
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตัวบงชี้ 4
รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น
.155
ตัวบงชี้ 5
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
.167
อัตราสวนความสอดคลอง
0.90
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.8 พบวาผูตอบใหความสําคัญ กับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนั ก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
22.9 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 4 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอย
ละ 15.5 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.90 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.9 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 3 “ผูเรียนมี
จิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวม อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
.332
สังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ 2
ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนอนุรักษสิ่งแวด
.325
ลอม
ตัวบงชี้ 3
ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
.342
อัตราสวนความสอดคลอง
2.86
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.9 พบวาผูตอบใหความสําคัญ กับตัวบงชี้ 3 มากที่สุดโดยมีน้ําหนั ก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
33.2 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 32.5 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 2.86 หมายความวาความ
สอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.10 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 4 “ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิด
.309
รวบยอด
ตัวบงชี้ 2
สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลรูจักพิจารณาขอดี
.314
ขอเสีย ความถูก- ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคําตอบ เลือกวิธี
และมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมี
ความถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ 3
มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและกําหนดเปา
.377
หมายได
อัตราสวนความสอดคลอง
1.69
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.10 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 3 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
31.4 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 30.9 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.69 หมายความวาความ
สอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.11 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 5 “ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีผลสัมฤทธทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวด
.544
วิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา ( คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร
คอมพิวเตอร และวิชาเฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา )
ตัวบงชี้ 2
มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร
.456
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.11 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 54.4 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
45.6 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง
ตารางที่ 4.12 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 6 “ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ รูจักตั้งคํา
.346
ถามเพื่อหาเหตุ-ผล
ตัวบงชี้ 2
รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตาง ๆ ทั้ง
.305
ในและนอกสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 3
สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยางถูก
.349
ตองดวยตนเอง
อัตราสวนความสอดคลอง
1.50
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.12 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 3 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 34.9 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
34.1 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 30.5
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.50 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.13 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 7 “ผูเรียนเห็น
คุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
.340
ตัวบงชี้ 2
มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปญญาของ
.329
ทองถิ่น และนํามาใชได
ตัวบงชี้ 3
ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทอง
.331
ถิ่นและของไทย
อัตราสวนความสอดคลอง
1.45
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.13 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคั ญ คิ ดเป น รอยละ 34 รองลงมา คื อ ตัวบงชี้ 3 มีน้ํ าหนั ก ความสําคัญ คิ ดเป น รอยละ
33.1 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 32.9
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.45 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.14 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 8 “ผูเรียน
รูจักตนเอง พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้าํ หนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอยของตน
.275
เอง และพยายามปรับปรุงตนเอง
ตัวบงชี้ 2
เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
.260
และใหเกียรติผูอื่น
ตัวบงชี้ 3
รูกาละเทศะในการใชคําพูด กิริยามารยาทและการแตงกาย
.243
ตัวบงชี้ 4
สามารถกําหนดเปาหมาย แนวทาง ตัดสินใจ และแกปญหาของ
.222
ตนเองได ( เฉพาะระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา )
อัตราสวนความสอดคลอง
1.00
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.14 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
26 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 4 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 22.2 สํ าหรับ อั ตราส วนความสอดคลองอยูในระดับ มาก คือ 1.00 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.15 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 9 “ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
.247
ตัวบงชี้ 2
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน
.263
สามารถทํางานอยางมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบงชี้ 3
สามารถทํางานเปนทีม ( ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ใหความ
.252
รวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น รวม
รับผิดชอบผลงานของกลุม )
ตัวบงชี้ 4
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
.238
อัตราสวนความสอดคลอง
1.00
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.15 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
25.2 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 4 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 23.8
สํ าหรับ อั ตราสวนความสอดคลองอยูในระดั บ มาก คื อ 1.00 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.16 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 10 “ผูเรียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
.223
ตัวบงชี้ 2
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
.227
ตัวบงชี้ 3
ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป
.278
ตัวบงชี้ 4
รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย
.273
อัตราสวนความสอดคลอง
1.10
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.16 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 3 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 34 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
27.3 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 22.3
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.10 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.17 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 11 “ผูเรียน
ปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา
.498
ตัวบงชี้ 2
ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา และไมแสวงหาผล
.502
ประโยชน
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.17 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
49.8 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง
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ตารางที่ 4.18 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 13 “สถานศึกษา
มีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารชัดเจน
.130
ตัวบงชี้ 2
มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนิน
.138
งานของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวบงชี้ 3
มีการปฏิบัติตามแผน
.143
ตัวบงชี้ 4
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายอยาง
.148
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 5
มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ
.152
และทันตอการใชงาน
ตัวบงชี้ 6
มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
.133
ตัวบงชี้ 7
มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับ
.156
ปรุงงาน
อัตราสวนความสอดคลอง
0.65
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.18 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 7 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 15.6 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 5 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
15.2 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 9 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 13 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.65 หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.19 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 14 “สถานศึกษา
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัด
.288
การศึกษา
ตัวบงชี้ 2
มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถาน
.254
ศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน
ตัวบงชี้ 3
มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
.229
สม่ําเสมอ
ตัวบงชี้ 4
ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
.229
อัตราสวนความสอดคลอง
0.90
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.19 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
25.4 สวนตัวบ งชี้ที่มี น้ํ าหนั กความสําคัญ น อยที่ สุด คือ ตัวบ งชี้ 3และตั วบงชี้ 4 มี น้ําหนักความ
สําคัญเทากัน คิดเปนรอยละ 22.9 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ
0.90 หมายความวาความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบ
เทียบ

ตารางที่ 4.20 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 15 “สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย และ
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ความปลอดภัยของผูเรียน”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 1
ตัวบงชี้ 2
ตัวบงชี้ 3
ตัวบงชี้ 4

จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย
จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพยติด
อาชญากรรม และอบายมุข
จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู และบุคลากรอยางเพียงพอและ
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
อัตราสวนความสอดคลอง
Consistency Ratio (CR)

น้ําหนัก
ความสําคัญ
.250
.293
.222
.235
1.10

จากตาราง 4.20 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 25
สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
22.2 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.10 หมายความวาความสอด
คลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.21 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 16 “สถานศึกษา
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครูตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
จั ด ครูเข า สอนตรงตามสาขาวิ ช า หรือ ความถนั ด หรือ ความรู
.361
ความสามารถ
ตัวบงชี้ 2
ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอ
.345
เนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ตัวบงชี้ 3
สงเสริมการทํางานเปนทีม
.294
อัตราสวนความสอดคลอง
1.74
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.21 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
34.5 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 29.4 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.74
หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.22 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 17 “สถานศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีการพัฒ นาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
.488
ของทองถิ่น โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ตัวบงชี้ 2
มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
.512
ความตองการของผูเรียน / ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่นไดและนํา
ไปปฏิบัติไดจริง
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.22 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
48.8 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง
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ตารางที่ 4.23 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 18 “สถานศึกษา
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
.120
กับธรรมชาติของผูเรียน
ตัวบงชี้ 2
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
.116
วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ 3
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
.115
ความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง
ตัวบงชี้ 4
มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมา
.109
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5
มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู
.117
เรียน
ตัวบงชี้ 6
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
.103
สุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
ตัวบงชี้ 7
สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และ
.114
ความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
ตัวบงชี้ 8
มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและ
.106
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 9
มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความ
.101
กระตือรือรนในการไปเรียน
อัตราสวนความสอดคลอง
0.61
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.23 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 12 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 5 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 11.7
สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 39 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
10.1 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.61
หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.24 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 19 “ผูบริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
.337
ตัวบงชี้ 2
ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อ
.360
สัตย
ตัวบงชี้ 3
ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับ
.302
อบายมุข สิ่งเสพยติด
อัตราสวนความสอดคลอง
1.69
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.24 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 36 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 33.7
สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
30.2
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.69
หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.25 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 20 “ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
.385
ตัวบงชี้ 2
ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของผู
.320
เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ 3
ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
.295
อัตราสวนความสอดคลอง
1.62
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.25 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 32
สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
29.5
สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.62
หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอย ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.26 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 21 “ ครูมี
วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม”
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 1
ตัวบงชี้ 2
ตัวบงชี้ 3
ตัวบงชี้ 4
ตัวบงชี้ 5

รายละเอียดตัวบงชี้

น้ําหนัก
ความสําคัญ
ครู มี ค วามเอื้ อ อาทร เข า ใจและเอาใจใส ผู เ รี ย นทุ ก คนอย า ง
.212
สม่ําเสมอและเทาเทียมกัน
ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็น
.190
ของผูอื่น
ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการ
.213
พัฒนาผูเรียน
ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ
.188
บุคลิกภาพ
ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู
.197
อัตราสวนความสอดคลอง
0.88
Consistency Ratio (CR)

จากตาราง 4.26 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 3 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
21.2 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 19 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางมาก คือ 0.88
หมาย
ความวาความสอดคลองของขอมูลมีนอย ผูตอบไมคอยมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 4.27 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 22 “ ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
.333
ตัวบงชี้ 2
ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผนและ
.350
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ 3
ครูมีความรูความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอนและ
.317
การนําผลการประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพ
อัตราสวนความสอดคลอง
1.66
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.27 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 2 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 35 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 1 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ 33.3
สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
31.7 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.66 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.28 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 23 “ ครูมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ
.376
เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2
ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการ
.313
เรียนการสอน
ตัวบงชี้ 3
ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได
.311
อัตราสวนความสอดคลอง
1.56
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.28 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 37.6 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเป นรอยละ
31.3 สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ 3 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปน
รอยละ 31.1 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับสูงมาก คือ 1.56
หมายความวา
ความสอดคลองของขอมูลมีนอยมาก ซึ่งแสดงวาผูตอบไมมีความคงที่ของการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.29 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 24 “ ครูมี
คุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ครูมีความถนัด / ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
.607
ตัวบงชี้ 2
มีจํานวนครูตามเกณฑ
.393
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.29 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
39.3 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง
ตารางที่ 4.30 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 25 “สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอ
การเรียนรู”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลอง
.565
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ตัวบงชี้ 2
มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
.435
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
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จากตาราง 4.30 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
43.5 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง
ตารางที่ 4.31 น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาภายใตมาตรฐานที่ 27 “ ชุมชน
ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษา”
ตัวบงชี้
รายละเอียดตัวบงชี้
น้ําหนัก
ความสําคัญ
ตัวบงชี้ 1
ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่งสอน
.532
บุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี
ตัวบงชี้ 2
ชุมชน / ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาและมีความรูสึก
.468
เปนเจาของสถานศึกษา
อัตราสวนความสอดคลอง
0.00
Consistency Ratio (CR)
จากตาราง 4.31 พบวาผูตอบใหความสําคัญกับตัวบงชี้ 1 มากที่สุดโดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญ คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ 2 มีน้ําหนักความสําคัญ คิดเปนรอยละ
46.8 สําหรับอัตราสวนความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ 0.00 หมายความวาความสอดคลอง
ของขอมูลมีมาก ผูตอบมีความคงที่ของการเปรียบเทียบสูง

ตอนที่ 4 ผลการประเมินตัวบงชี้รวมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจาก
การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น
ผลการประเมินตัวบงชี้รวมในตอนนี้ เปนการพัฒนาตัวบงชี้รวมโดยการคัดเลือกตัวบงชี้
จากน้ําหนักความสําคัญ ที่มีคาสูงที่สุดในแตละมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะนําเสนอเปน 2 สวน
สวนแรกเป นการเสนอผลการรวมตัวบ งชี้ที่ได จากการคูณ น้ํ าหนัก ความสําคั ญ ของมาตรฐานหลัก
มาตรฐานรองและตัวบงชี้ สวนที่สอง เปนการเสนอตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือก ดังแสดงในตารางที่ 4.32
ถึง 4.33 ดังนี้
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ตารางที่ 4.32 น้ําหนักความสําคัญรวมของตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้การศึกษา
มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐาน 1
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 2
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5
มาตรฐาน 3
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 4
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 5
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
มาตรฐาน 6
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3

น้ําหนักความ
สําคัญ
.400
.091
.316
.248
.251
.185
.086
.247
.201
.229
.155
.167
.081
.332
.325
.342
.083
.309
.314
.377
.068
.544
.456
.083
.346
.305
.349

น้ําหนักความ
สําคัญรวม

(.012)
.009
.009
.007
(.008)
.007
(.008)
.005
.006
(.010)
(.010)
(.010)
.010
.010
(.013)
(.015)
.012
.011
.010
(.012)
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ตารางที่ 4.32 (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้การศึกษา
มาตรฐาน 7
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 8
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 9
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 10
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 11
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2

น้ําหนักความ
สําคัญ
.077
.340
.329
.331
.082
.275
.260
.243
.222
.092
.247
.263
.252
.238
.083
.223
.227
.278
.273
.101
.498
.502

น้ําหนักความ
สําคัญรวม
(.010)
(.010)
(.010)
(.009)
(.009)
.008
.007
.009
(.010)
.009
.009
.007
.008
(.009)
(.009)
(.020)
(.020)
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ตารางที่ 4.32 (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้การศึกษา

น้ําหนักความ
สําคัญ

น้ําหนักความ
สําคัญรวม

มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐาน 13
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐาน 14
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 15
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
มาตรฐาน 16
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 17
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2

.332
.154
.130
.138
.143
.148
.152
.133
.156
.144
.288
.254
.229
.229
.161
.250
.293
.222
.235
.169
.361
.345
.294
.169
.488
.512

.007
.007
.007
(.008)
(.008)
.007
(.008)
(.014)
.012
.011
.011
.013
(.016)
.012
.013
(.020)
.019
.016
.027
(.029)
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ตารางที่ 4.32 (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้การศึกษา

น้ําหนักความ
สําคัญ

มาตรฐาน 18
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 9
มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐาน 19
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 20
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 21
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5

.203
.120
.116
.115
.109
.117
.103
.114
.106
.101
.269
.107
.337
.360
.302
.109
.385
.320
.295
.125
.212
.190
.213
.188
.197

น้ําหนักความ
สําคัญรวม
(.008)
(.008)
(.008)
.007
(.008)
.007
(.008)
.007
.007

(.010)
(.010)
.009
(.011)
.009
.009
(.007)
.006
(.007)
.006
(.007)
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ตารางที่ 4.32 (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้การศึกษา
มาตรฐาน 22
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 23
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐาน 24
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
มาตรฐาน 25
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
มาตรฐาน 27
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2

น้ําหนักความ
สําคัญ
.126
.333
.350
.317
.126
.376
.313
.311
.119
.607
.393
.103
.565
.435
.091
.532
.468

น้ําหนักความ
สําคัญรวม
.011
(.012)
.011
(.013)
.011
.011
(.019)
.013
(.018)
.012
(.013)
.011

จากตาราง 4.32 พบวาน้ําหนักความสําคัญที่เปนตัวเขมภายในวงเล็บนั้น เปนน้ําหนักความ
สําคัญที่มีคาสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันเองในแตละชุดของมาตรฐานรองภายใตมาตรฐานหลักเดียว
กัน ในมาตรฐานดานผูเรียนจะไดตัวบงชี้ที่มีนําหนักความสําคัญสูงสุด 19 ตัวบงชี้
มาตร
ฐานดานกระบวนการจะไดตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 12 ตัวบงชี้ และมาตรฐานดาน
ปจจัยจะไดตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 11 ตัวบงชี้
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ตารางที่ 4.33 ตัวบงชี้รวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือก

ดานผูเรียน 1.มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา
2.เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาติและผู
ใหญ
3.มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปน
ปญหาของสังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4.รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบ
ตอตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดลอม
5.ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมและมีสวน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6.ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
7.มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ
และกําหนดเปาหมายได
8.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/
กลุมวิชา/หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตร
ฐานขั้นต่ํา(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอรและวิชา
เฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา)
9.สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบ
การณไดอยางถูกตองดวยตนเอง
10. รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของตน
เอง
11. มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย โดย
เฉพาะภูมิปญญาของทองถิ่น และนํามาใชได

น้ําหนัก
น้ําหนัก
ความสําคัญ ความสําคัญ
ถวงน้ําหนัก
.012

.025

.008

.016

.008

.016

.011

.023

.011
.011

.023
.023

.013

.027

.015

.031

.012

.025

.010

.021

.010

.021
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ตารางที่ 4.33 (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือก

12. ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย
13. รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี
ขอดอยของตนเอง และพยายามปรับปรุงตนเอง
14. เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น
15. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
พัฒนางาน สามารถทํางานอยางมีความสุขและภูมิ
ใจในผลงานของตนเอง
16.ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน
และบุคคลทั่วไป
17. รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิด
อุบัติภัย
18. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย
ติดและสิ่งมอมเมา
19.ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา
และไมแสวงหาผลประโยชน
20. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ
ดาน
กระบวนการ กับเปาหมายอยางตอเนื่อง
21. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรง
กับความตองการและทันตอการใชงาน
22.มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน
23. ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
ในการรวมกันจัดการศึกษา
24.จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ
สิ่งเสพยติด อาชญากรรม และอบายมุข

น้ําหนัก
น้ําหนัก
ความสําคัญ ความสําคัญ
ถวงน้ําหนัก

ดานผูเรียน

.010

.021

.009

.018

.009

.018

.010

.021

.009

.018

.009

.018

.020

.041

.020

.041

.008

.016

.008

.016

.008

.016

.014

.029

.016

.033
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ตารางที่ 4.33 (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือก

25.จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความ
ดาน
กระบวนการ ถนัด หรือความรูความสามารถ
26. มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร ความตองการของผูเรียน/ทองถิ่นและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อม
โยง แกปญหาทองถิ่นไดและนําไปปฏิบัติไดจริง

ดานปจจัย

27.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลาก
หลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน
28.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผู
เรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสราง
สรรค
29.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผู
เรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและ
สรางองคความรูดวยตนเอง
30.มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน
31. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางาน
รวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
32.ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง
33.ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิด
ชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย
34.ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลง

น้ําหนัก
น้ําหนัก
ความสําคัญ ความสําคัญ
ถวงน้ําหนัก
.020

.041

.029

.060

.008

.016

.008

.016

.008

.016

.008

.016

.008

.016

.010

.021

.010

.021

.011

.023
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ตารางที่ 4.33 (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือก

35.ครูมีความเอื้ออาทร เขาใจและเอาใจใสผูเรียน
ทุกคนอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมกัน
36.ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศ
ตนใหกับการพัฒนาผูเรียน
37.ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู
ดานปจจัย 38.ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
จัดทําแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ
39.ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูล
จากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
40.ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่
ปฏิบัติ
41.มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะ
สม สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น
42.ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในกา
รอบรมสั่งสอน บุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี

น้ําหนัก
น้ําหนัก
ความสําคัญ ความสําคัญ
ถวงน้ําหนัก
.007

.014

.007
.007

.014
.014

.012

.025

.013

.027

.019

.039

.018

.037

.013

.027

จากตาราง 4.33 พบวา การประเมิ น ตั ว บ งชี้รวมที่ ได จ ากการคั ด เลื อ กจากน้ํ า หนั ก ความ
สําคัญสูงสุดนั้น มีทั้งหมด 42 ตัวบงชี้ เมื่อนํามาถวงน้ําหนักแลวตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญถวง
น้ําหนักมากที่สุดมีคาเปน .060 คือตัวบงชี้ที่ 26 มีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแก
ปญหาทองถิ่นไดและนําไปปฏิบัติไดจริง รองลงมาตัวบงชี้ที่ 18 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา และตัวบงชี้ที่ 19 ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและ
ไมแสวงหาผลประโยชน โดยมีน้ําหนักความสําคัญเทากัน มีคาเปน .041

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินตัวบงชี้รายดานของมาตรฐานการศึกษา ได
แก มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัย และตัวบงชี้รวมทั้งหมด
โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น มาตรฐานและตัวบงชี้ที่นํามาใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จํานวน 27 มาตร
ฐาน 91 ตัวบงชี้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย จํานวน
867 คน จากโรงเรียนใน 3 สังกัด คือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กรมสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยมีมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการพัฒนาแบบสอบถามนี้ ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนการเปรียบเทียบความสําคัญของมาตรฐานและตัวบงชี้ เพื่อใหไดน้ําหนักความ
สําคัญของมาตรฐานและตัวบงชี้ และนํามาคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสูงสุดเปนตัวบงชี้รวม
การวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาไอเกนเวคเตอร
หรือคาน้ําหนักความสําคัญ ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows และใช Pairwise
Comparisons Matrix ดวยโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณหาคาไอเกนเวคเตอรหรือ
คาน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานและตัวบงชี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดแยกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
และตอนที่ 2 สรุปผลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวากลุมผูใหขอมูลสวนใหญเปนครูผูสอนมากที่สุด
จํานวน 771 คน คิดเปนรอยละ 88.90 มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปมากที่สุด
จํานวน 663 คน คิดเปนรอยละ 76.50 มีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 714 คน คิดเปนรอยละ
82.40 และมีประสบการณในการใชมาตรฐานและตัวบงชี้มากที่สุด จํานวน 451 คน คิดเปนรอยละ
52 ซึ่งเปนประสบการณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
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ตอนที่ 2 สรุปผลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
จากการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานหลักทั้ง 3 ดาน ไดแก มาตร
ฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย พบวา ผูตอบสวนใหญ ให
ความสําคัญกับมาตรฐานดานผูเรียนมากที่สุด โดยมีน้ําหนักความสําคัญ .400 รองลงมามาตร
ฐานดานกระบวนการ มีน้ําหนักความสําคัญ .332 และที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุดคือมาตร
ฐานดานปจจัย มีน้ําหนักความสําคัญ .269
สวนการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานรองภายใตมาตรฐานหลักแต
ละดานนั้น พบวามาตรฐานดานผูเรียนมีมาตรฐานรองที่นํามาเปรียบเทียบทั้งหมด 12 มาตรฐาน
เริ่มตั้งแตมาตรฐานที่ 1 ถึงมาตรฐานที่ 12 นั้น มาตรฐานที่ 11 ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดให
โทษและสิ่งมอมเมา มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด .101 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 9 ผู
เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต และมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีน้ําหนักความ
สําคัญ .092 และ .091 ตามลําดับ
มาตรฐานดานกระบวนการ มีมาตรฐานรองที่นํามาเปรียบเทียบทั้งหมด 6 มาตร
ฐาน เริ่มตั้งแตมาตรฐานที่ 13 ถึง มาตรฐานที่ 18 พบวา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาจัดกิจ
กรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด .203 รองลง
มาคือ มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปนและเหมาะสมอ
ยางสม่ําเสมอ และมาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยมีน้ําหนักความสําคัญเทากัน คือ .169
มาตรฐานดานปจจัย มีมาตรฐานรองที่นํามาเปรียบเทียบทั้งหมด 9 มาตรฐาน เริ่ม
ตั้งแตมาตรฐานที่ 19 ถึง มาตรฐานที่ 27 นั้น พบวามาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 23 ครูมีความ
สามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีน้ํา
หนั กความสําคัญ มากที่ สุด มีคาเท ากัน คือ .126 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 21 ครูมีวิญ ญาณ
ความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีน้ําหนักความสําคัญ .125
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2.2 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษา
จากการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษา ภายใตมาตรฐานรอง
แตละดาน พบวา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริย ตัวบงชี้ 1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ําหนักความ
ธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
และปฏิบัติตนตามระเบียบและหลัก สําคัญสูงสุด
ธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา
.316
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดี ตัวบงชี้ 1 เคารพและรับฟงคําแนะ มีน้ําหนักความ
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
นําของพอแม ญาติผูใหญ
สําคัญสูงสุด
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
.247
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็น ตัวบงชี้ 3 ใชทรัพยากรอยาง
มีน้ําหนักความ
แกประโยชนสวนรวม อนุรักษ และ
ประหยัดและคุมคา
สําคัญสูงสุด
พัฒนาสิ่งแวดลอม
342
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถ ตัวบงชี้ 3 มีความคิดริเริ่ม มี
มีน้ําหนักความ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี จินตนาการ สามารถคาดการณและ สําคัญสูงสุด
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
กําหนดเปาหมายได
.377
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ
ตัวบงชี้ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีน้ําหนักความ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวด สําคัญสูงสุด
วิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตร
.544
ฐานขั้นต่ํา(คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชา
เฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา)
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ ตัวบงชี้ 3 สามารถสรุปประเด็นจาก มีน้ําหนักความ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียน การเรียนรูและประสบการณ ไดอยาง สําคัญสูงสุด
รูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ถูกตองดวยตนเอง
.349
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนเห็นคุณคาและ
ตั ว บ ง ชี้ 1 รู จั ก ท อ งถิ่ น รั ก และร ว ม มีน้ําหนักความ
ภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ และ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง
สําคัญสูงสุด
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
.340
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มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนรูจักตนเอง พึ่งตน ตัวบงชี้ 1 รูถึงความถนัด ความ
เองได มีบุคลิกภาพที่ดี
สามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอย
ของตนเอง และพยายามปรับปรุงตน
เอง
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการ
ตัวบงชี้ 2 ขยัน อดทน ละเอียดรอบ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน คอบในการทํางาน พัฒนางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
สามารถทํางานอยางมีความสุขและ
อาชีพสุจริต
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุข
ตัวบงชี้ 3 ราเริงแจมใสมีมนุษยภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
สัมพันธ ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคล
ทั่วไป
มาตรฐานที่ 11 ผูเรียนปลอดจากสิ่ง
ตัวบงชี้ 2 ไมเสพสิ่งเสพยติดและ
เสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา
ปลอดจากสิ่งมอมเมา และไมแสวง
หาผลประโยชน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัด
ตัวบงชี้ 7 มีการนําขอมูลและผลการ
องคกรโครงสรางและการบริหารงาน
ประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับ
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปา ปรุงงาน
หมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ตัวบงชี้ 1 ผูบริหารและครูสรางความ
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุม สัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัด
ชนในการพัฒนาการศึกษา
การศึกษา
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัด
ตัวบงชี้ 2 จัดระบบปองกันใหสถาน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สง ศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพยติด
เสริมสุขภาพอนามัย และความปลอด อาชญากรรม และอบายมุข
ภัยของผูเรียน
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาสงเสริม
ตัวบงชี้ 1 จัดครูเขาสอนตรงตาม
และพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจํา สาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู
เปนและเหมาะสม อยางสม่ําเสมอ
ความสามารถ

มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.275
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.263
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.278
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.502
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.156
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.288
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.293
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.361
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มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัด
การเรียนการสอนสอดคลองกับหลัก
สูตร ความตองการของผูเรียนและทอง
ถิ่น

ตัวบงชี้ 2 มีการจัดแนวการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความ
ตองการของผูเรียน/ทองถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่น
ไดและนําไปปฏิบัติไดจริง
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ตัวบงชี้ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียน
และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
การสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
เปนสําคัญ
กับธรรมชาติของผูเรียน
มาตรฐานที่ 19 ผูบริหารมีคุณธรรม
ตั ว บ ง ชี้ 2 ผู บ ริ ห ารมี ค วามเมตตา
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
กรุณ า มี ความรับ ผิด ชอบ ยุติ ธรรม
ซื่อสัตย
มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนํา
ตัวบงชี้ 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการ
และมีความสามารถในการบริหารจัด
จัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยน
การ
แปลง
มาตรฐานที่ 21 ครูมีวิญญาณความ
ตัวบงชี้ 3 ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อ
เปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม
สัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการ
พัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถใน ตัวบงชี้ 2 ครูมีความรูความสามารถ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประ
ในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผน
สิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 23 ครูมีความสามารถใน ตัวบงชี้ 1 ครูมีนิสัยรักการแสวงหา
การแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และ ความรูและขาวสารขอมูลจากแหลง
สรางองคความรู เพื่อพัฒนาการเรียน ตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน
การสอน
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู
ตัวบงชี้ 1 ครูมีความถนัด/ความเชี่ยว
ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
และมีครูเพียงพอ

มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.512

มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.120
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.360
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.385
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.213
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.350
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.376
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.607
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มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตร ตัวบงชี้ 1 มีหลักสูตรและเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อ สาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอด
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
คลองกับเปาหมายการศึกษาและ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
มาตรฐานที่ 27 ชุมชน/ผูปกครองมีศักย ตั ว บ งชี้ 1 ผู ป กค รองมี ความ รั ก
ภาพในการสนับสนุนการจัดและการ
ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่ง
พัฒนาการศึกษา
สอนบุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี

มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.565
มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด
.532

2.3 ผลการประเมินตัวบงชี้รวมทั้งหมด
ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้รวม พบวา มาตรฐานดานผูเรียน
ไดตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 19 ตัวบงชี้ ไดแก (1)มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา (2)เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม
ญาติและผูใหญ (3)มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคมและอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข (4)รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคม
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (5)ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมและมีสวนอนุรักษสิ่ง
แวดลอม (6)ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา (7)มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถ
คาดการณและกําหนดเปาหมายได
(8)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/ กลุมวิชา/
หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ขั้นต่ํา(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชาเฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา) (9)สามารถสรุป
ประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยางถูกตองดวยตนเอง (10)รูจักทองถิ่น รักและรวม
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(11)มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปญญาของ
ทองถิ่น และนํามาใชได
(12)ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒ นธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่น และของไทย (13)รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอยของตนเอง
และพยายามปรับปรุงตนเอง (14)เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และใหเกียรติผูอื่น (15)ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน สามารถทํางาน
อยางมีความสุข และภู มิใจในผลงานของตนเอง
(16)ราเริงแจมใส มีมนุษ ยสัมพันธที่ดีกับครู
เพื่อน และบุคคลทั่วไป (17)รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย (18)มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา (19)ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่ง
มอมเมาและไมแสวงหาผลประโยชน
มาตรฐานดานกระบวนการไดตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 12 ตัวบงชี้ ได
แก (1)มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง (2)มีระบบขอมูล
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สารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน (3)มีการนําขอมูลและผล
การประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน (4)ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุม
ชนในการรว มกั น จั ด การศึ ก ษา (5)จั ด ระบบป อ งกั น ให ส ถานศึ ก ษาปลอดสารพิ ษ สิ่ งเสพย ติ ด
อาชญากรรม และอบายมุข (6)จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนั ด หรือความรู
ความสามารถ (7)มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผู
เรียน/ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยง แกปญหาทองถิ่นได
และนําไปปฏิบัติไดจริง (8)มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูเรียน (9)มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห และคิดสรางสรรค (10)มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง (11)มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน (12)สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น
และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
มาตรฐานดานปจจัยไดตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 11 ตัวบงชี้ ไดแก
(1)ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง(2)ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา
มีความรับผิดชอบยุติธรรมซื่อสัตย (3)ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยน
แปลง (4)ครูมีความเอื้ออาทรเขาใจและเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมกัน (5
)ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการพัฒนาผูเรียน (6)ครูมีทัศนคติที่ดีตอ
อาชีพครู (7)ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผนและกระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (8 )ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ
เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอน (9)ครู มี ค วามถนั ด /ความเชี่ ย วชาญตรงกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ
(10)มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น (11)ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี
เมื่อนําตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุดของแตละมาตรฐาน มาจัดกลุมใหม
ใหเปนตัวบงชี้รวมทั้งหมด ดวยการนํามาถวงน้ําหนักความสําคัญใหเปน 1 จะไดตัวบงชี้รวมทั้งหมด
42 ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด คือ ตัวบงชี้ที่วาดวย
มีการจัดแนวการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน/ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยง แกปญหาทองถิ่นไดและนําไปปฏิบัติไดจริง มีน้ําหนักความ
สําคัญ .060 รองลงมาคือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา และไม
เสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและไมแสวงหาผลประโยชน มีน้ําหนักความสําคัญเทากัน
มีคาเปน .041
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่เสนอไปขางตน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. น้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินมาตรฐานการศึกษาดวยการเปรียบเทียบความสําคัญของมาตรฐาน
หลักทั้ง 3 มาตรฐานไดแก มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัย
และมาตรฐานรองทั้ง 27 มาตรฐานนั้น มาตรฐานเหลานี้เปนมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ประเมินสถานศึกษา ผูตอบซึ่งเปนบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ตรง ไดใหความสําคัญกับมาตรฐานหลัก คือ มาตรฐานดานผูเรียนมากที่สุด มาตรฐานรอง ไดแก (1
)มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (2) มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
(3)มาตรฐานที่ 11 ผู เรีย นปลอดจากสิ่ ง เสพย ติ ด ให โทษและสิ่ งมอมเมา
(4)มาตรฐานที่ 16
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒ นาบุคลากร / ครู
ตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
(5)มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรความ (6)มาตรฐาน
ที่ 18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองการของผูเรียน
และทองถิ่น (7)มาตรฐานที่ 21 ครูมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม (8)มาตรฐาน
ที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(9)มาตรฐานที่ 23 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน จะเห็นวาทุกมาตรฐานที่ผูตอบใหความสําคัญมานั้นลวนเปนมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนทั้งสิ้น ทั้งในสวนของตัวครู และสถานศึกษา ซึ่งผลจากการพัฒนาผู
เรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2545) ไดกลาวไวในหนังสือ “ปฏิรูปการเรียนรู
ทั้งโรงเรียนอยางไรใหประสบความสําเร็จ กรณีตัวอยางโรงเรียนราชวินิต มัธยม” วาผลการพัฒนาผู
เรียนทําใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนมีเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมในชั้นเรียนดีขึ้น ทําใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข สง
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน
ในแงของความสอดคลองของน้ําหนักความสําคัญ พบวา
น้ําหนักความสําคัญ
ของมาตรฐานหลักกับมาตรฐานรองไมสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐาน
หลัก มาตรฐานดานผูเรียนมีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด รองลงมา คือ มาตรฐานดานกระบวนการ
และอันดับสุดทาย คือ มาตรฐานดานปจจัย แตเมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานรอง
มาตรฐานรองที่อยูภายใตมาตรฐานดานกระบวนการมีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด มาตรฐานรองภาย
ใตมาตรฐานดานผูเรียนมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะจํานวนการเปรียบ
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เทียบในแตละมาตรฐานไมเทากัน การเปรียบเทียบมาตรฐานหลักครั้งแรกใชการเปรียบเทียบทั้งหมด
3 ครั้ง การเปรียบเทียบมาตรฐานรองภายใตมาตรฐานหลัก มาตรฐานดานผูเรียนมีมาตรฐานรอง
ทั้งหมด 12 มาตรฐาน ดังนั้นตองเปรียบเทียบทั้งหมด 66 ครั้ง มาตรฐานดานกระบวนการมีมาตร
ฐานรองทั้งหมด 6 มาตรฐาน ต องเปรีย บเทียบทั้งหมด 15 ครั้ง จะเห็นวาจํานวนครั้งของการ
เปรียบเทียบในมาตรฐานดานผูเรียนมากกวา จํานวนครั้งการเปรียบเทียบมาก ทําใหผูตอบเกิด
ความเบื่ อหน าย ไม อยากทํ า และต องใชเวลาในการตอบมาก ทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรพจน มีถม (2539 อางถึงใน จุฑาภรณ บูรณะโอสถ 2543) วา
ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจขึ้นอยูกับองคประกอบที่ใช ถาการตัดสินใจมีองคประกอบมากจะทําให
จํานวนครั้งในการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นดวย ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการตอบคําถาม ทําใหขอมูล
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง และงานวิจัยของ ธาราริน อรามเจริญ(2543) วา แบบสอบถาม
ของการเปรียบเทียบเปนคูๆ จะดูเหมือนวกวนและยืดเยื้อ ตองใชเวลาในการตอบแบบสอบถามมาก
ทําใหผูตอบแบบสอบถามสับสนไดงาย ตองทําการเปรียบเทียบใหครบทุกคู ทําใหตองตัดสินใจหลาย
ครั้ง จึงอาจเกิดความสับสนและอาจเกิดความไมสอดคลองได
ระดับที่เหมาะสมของโครงสราง
ตามวิธี เอ เอช พี คือ 3 ระดับ จํานวนองคประกอบในแตละระดับไมควรเกิน 4 องคประกอบ จึง
จะมีความเหมาะสมกับการหาน้ําหนักความสําคัญโดยการเปรียบเทียบเปนรายคู สําหรับงานวิจัยนี้
ประยุกตมาใชกับมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชสําหรับประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีจํานวนมาก
เมื่อนํามาจัดเปนโครงสรางแบบ เอ เอช พี จํานวนปจจัยในแตละระดับมีมากถึง 12 ปจจัย แตก็
สามารถนํามาเปรียบเทียบเปนรายคูได ดังงานวิจัยของ จุฑาภรณ บูรณะโอสถ (2543) ไดกลาวถึง
จํานวนองคประกอบที่ใชกําหนดน้ําหนักตามหลักวิธี เอ เอช พี วาไมควรเกิน 15 องคประกอบเพราะ
อาจมีปญหาในการคํานวณคาความสอดคลองได จํานวนมาตรฐานที่นํามาเปรียบเทียบมีจํานวน
มากนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตราการตอบแบบสอบถามกลับมาไมสูงเทาที่คาดหวัง มีเพียงรอย
ละ 66.69 ซึ่ งตรงส ว นนี้ ส อดคล อ งกั บ อั ต ราการตอบกลั บ แบบสอบถามงานวิ จั ย ของ จุฑ าภรณ
บูรณะโอสถ (2543) ที่ไดใชวิธี เอ เอช พี ในการทําวิจัย พบวา อัตราการตอบกลับมีเพียง 60.36
และพบวาผูตอบสวนหนึ่งใหขอมูลวาไมมีเวลาตอบ เนื่องจากรูปแบบการตอบแบบสอบถามใชเวลา
มากเกินไป รูปแบบของแบบสอบถามในงานวิจัยนี้มีจํานวนหนารวมทั้งสิ้น 37 หนา และใชแบบสอบ
ถามถึง 2 ชุด ซึ่งนาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตราการตอบกลับนอยและ ไดขอมูลที่คลาดเคลื่อน

2. น้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษา
จากผลการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้ภายใตมาตรฐานรองแตละ
ดานนั้น พบวา ตัวบงชี้แตละตัวสวนใหญนั้นมีน้ําหนักความสําคัญใกลเคียงกันไมตางกันมากแสดงวา
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ผูตอบใหความสําคัญ ตัวบงชี้เทา ๆ กัน ซึ่งน้ําหนักความสําคัญ ขององคประกอบ(factor loading)
ของตัวบงชี้การศึกษา จากงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถาน
ศึกษา ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาตินั้น ก็มีความใกลเคียงกัน ดังเชน
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมี จิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวม อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ 1 รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงสิ่งแวดลอม มีน้ําหนักความสําคัญจากวิธี เอ เอช พี .332 (วิธีวิเคราะห .47) ตัวบงชี้ 2ปฏิบัติ
ตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนอนุรักษสิ่งแวดลอม มีน้ําหนักความสําคัญจาก วิธี เอ
เอช พี .325 (วิธีวิ เคราะห .49) ตั วบ งชี้ 3 ใชท รัพ ยากรอยางประหยั ดและคุ ม คามี น้ํ าหนั กความ
สําคัญจากวิธี เอ เอช พี .342 (วิธีวิเคราะห .52) จะพบวาน้ําหนักความสําคัญจากวิธี เอ เอช พี และ
วิธีวิเคราะหองคประกอบ ในตัวบงชี้ 3 มีคามากที่สุด
ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดในแตละมาตรฐานนั้น จะเปนตัวบงชี้ที่เขาใจ
งาย เปนรูปธรรม ใชสํานวนภาษาที่เขาใจงาย ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักมากที่สุดในมาตรฐานดานผูเรียน
เชน เคารพและเชื่อฟงพอแม ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ราเริงแจมใส ในมาตรฐานดาน
กระบวนการ เชน จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา ความถนัด จัดระบบปองกัน ใหสถานศึกษา
ปลอดสิ่งเสพยติด ในมาตรฐานดานปจจัย ครูมีความถนัดตรงกับงานที่ปฏิบัติ ผูปกครองมีความรัก
และเอาใจใสบุตรหลาน เปนตน ตัวบงชี้เหลานี้ที่ถูกคัดเลือกมาใหมีความสําคัญมากที่สุดนั้นลวนเปน
ตัวบงชี้ที่วัดไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการวาดวยคุณ สมบัติที่ดีของตัวบงชี้ที่ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ
(2539)กลาวไว วาตัวบงชี้ที่ดีควรตีความไดสะดวก มีความหมาย งายตอความเขาใจ เปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหตัวบงชี้ที่กลาวมาขางตนไดน้ําหนักความสําคัญสูงกวาตัวอื่น ๆ
3. การพัฒนาตัวบงชี้รวมมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาตัวบงชี้รวมในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของ
ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษา แลวคัดเลือกเฉพาะตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด มาเปนตัวบงชี้
รวม โดยใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา ซึ่งก็คือ กลุมผูบริหาร
ครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 สังกัด มาเปนผูจัดอันดับความสําคัญของมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ จนไดตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับสภาพการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาออกมา ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการของเทคนิคกระบวนการลําดับลดหลั่นเชิงวิเคราะห หรือวิธี เอ เอช พี ที่ วิฑูรย ตันศิริคง
คล(2542) ผูเชี่ยวชาญดาน เอ เอช พี กลาววา ทางเลือกที่มีลําดับความสําคัญหรือคะแนนสูงสุด
จะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะเปนที่พึงพอใจของผูอานมากที่สุด
ผลการประเมินตัวบงชี้รวมพบวา มาตรฐานดานผูเรียนมีตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความ
สําคัญสูงสุด 19 ตัวบงชี้ มาตรฐานดานกระบวนการมีตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 12
ตัวบงชี้ มาตรฐานดานปจจัยมีตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญ 11 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนัก
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ความสําคัญถวงน้ําหนักมากที่สุดอยูในมาตรฐานดานกระบวนการและมาตรฐานดานผูเรียน คือ
(1)มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน/ทองถิ่น และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยง แกปญหาทองถิ่นไดและนําไปปฏิบัติได
จริง (2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา
และ (3)ไมเสพ
สิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและไมแสวงหาผลประโยชน โดยเปนดานผูเรียน 2 ตัวบงชี้
ดานกระบวนการ 1 ตัวบงชี้ จะพบวาตัวบงชี้ที่ถูกคัดเลือกมานั้นเปนตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับผูเรียน
เกี่ยวกับทองถิ่น กับปญหาสังคมในปจจุบัน
ตัวบงชี้รวมที่ถูกคัดเลือกมานั้น เปนตัวบงชี้ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒ นากิจกรรม
ของสถานศึกษา แตไมไดหมายความวาตัวบงชี้อื่นจะถูกตัดทิ้งไป ในอนาคตเมื่อสถานการณเปลี่ยน
ไป ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยกวา ก็อาจจะมีน้ําหนักความสําคัญสูงกวาก็ได ในที่นี้ตัวบงชี้ที่
เปนกรอบในการวิจัยครั้งนี้เปนตัวบงชี้ที่ใชสําหรับประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความ
สําคัญทุกตัว ทุกตัวลวนตองใชเปนตัวชี้สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งสิ้น การนําเทคนิค เอ
เอช พี เขามาพัฒนาตัวบงชี้รวมทําใหเห็นการใหลําดับความสําคัญของตัวบงชี้จากผูที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง ซึ่งทําใหเกิดอิทธิพลตอคุณภาพของสถานศึกษานั้น ๆ วาตัวใดบางที่
ผานการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในสถานการณปจจุบันสําหรับใชประเมินคุณภาพการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ เทคนิ ค เอ เอช พี ที่ วิ ฑู ร ย ตั น ศิ ริ ค งคล(2539) กล า วว า เอ เอช พี เป น
กระบวนการที่ชวยการตัดสินใจในประเด็นของปญหาที่มีความซับซอนใหมีความงายขึ้น โดยเลียน
แบบกระบวนการตัดสินใจทางธรรมชาติของมนุษย เอ เอช พี แบงองคประกอบของปญหาทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรมออกเปนสวน ๆ แลวจัดแจงใหมใหอยูในรูปของแผนภูมิตามลําดับชั้น ตอจาก
นั้นก็กําหนดตัวเลขที่เกิดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญของแตละปจจัยและสังเคราะหตัว
เลขของการวินิจฉัยเพื่อที่จะคํานวณดูวาปจจัยหรือทางเลือกอะไร ที่มีคาลําดับความสําคัญสูงที่สุด
และมีอิทธิพลตอผลลัพธของการแกปญหาอยางไร
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา มาตรฐานดานผูเรียนมีน้ําหนักความสําคัญสูงสุดทั้งในรายมาตร
ฐานและรายตัวบงชี้ ดังนั้นควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ที่กําหนดไว
2. วิธีการพัฒนาตัวบงชี้รวมดวยกระบวนการลําดับลดหลั่นเชิงวิเคราะหหรือเทคนิค เอ เอช พี
เปนวิธีการพัฒนาตัวบงชี้วิธีหนึ่งที่มีความสะดวกและงายตอการจัดทํา สามารถเปนแนวทางใหสถาน
ศึกษาไดนําวิธีนี้ไปใชในการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได
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3. จํานวนตัวบงชี้มีจํานวนนอยลงกวาเดิม ทําใหสะดวกในการรวบรวมขอมูล และการนําไป
ใช
4. ตัวบงชี้รวมที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประกอบการพิจารณาและดําเนินการใน
ดานการตัดสินใจเลือกใชเพื่อประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเพื่อขยายผล โดยการนําตัวบงชี้ที่ไดไปเก็บขอมูลในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อประเมินคุณภาพของตัวบงชี้
2. ควรมีการทําวิจัยกับกลุมผูใหขอมูลหลาย ๆ กลุมนอกจากกลุมครู ผูบริหาร อาจจะเปน
กลุมนักเรียน ผูปกครอง กรรมการโรงเรียน หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งหมดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค วาแตละกลุมใหน้ําหนักความสําคัญเปนอยางไร
เหมือนหรือแตกตางกันอยาง และเปรียบเทียบความแตกตางน้ําหนักความสําคัญของแตละกลุม
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลของน้ําหนักความสําคัญ ของตัวบงชี้แยกตามสังกัดการศึกษา
ภูมิภาค เขตที่ตั้ง เปนตน
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