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	 หลายคนอาจจะมองว่าการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชีด้้านการบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองยาก	 เพราะว่าไม่ทราบว่าการสร้าง
และการพฒันาตวับ่งชีข้ึน้มาได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญอะไรบ้าง	หรือผู้บริหารเองได้มองเห็นและให้ความส�าคญักบัการสร้าง
และการพัฒนาตัวบ่งชี้ในเรื่องการบริหารนั้นๆ	หรือไม่	ฉะนั้น	จึงนับว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้บริหารจะต้องตอบค�าถามนีใ้ห้ได้	เพราะ
น่ันจะเป็นการน�าเน้ืองานหรือประเด็นต่างๆ	 ทีม่รีายละเอยีดปลกีย่อยในการบริหารงานมาสร้างความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั	 	 เพือ่ทีจ่ะ
สามารถมองเห็นหรือเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ของการบริหาร	 พร้อมทั้งเป็นการวางแผนไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาองค์กร
ต่อไปในอนาคตด้วย

	 กระบวนการหน่ึงที่ส�าคัญของ
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า คื อ ต ้ อ ง มี
การวางแผน	(planning)	กล่าวคือ	ก่อน
ที่จะท�าอะไรสักอย่างไม่ว่าเร่ืองน้ันจะ
เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก	อันดับแรกสุด
ที่จะต ้องท�า คือการวางแผน			เพราะ
การวางแผนน้ีเป็นการป้องกนัความผดิพลาด
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการน�าไป
สู ่การด�าเนินการ	 (implementing)	
อย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นขั้นตอน
มากขึน้	 ซึง่ในขัน้ตอนของการด�าเนินการน้ี
จะมี ก า รประ เมิ นผล	(evaluation)	
การปฏิบัติและดูผลป้อนกลับ	 (feed-
back)	 ของแผนที่ได้วางไว้แล้ว	 เพื่อเป็น
การตรวจสอบความส� า เ ร็ จ ในงาน
ทางการศึกษาที่ประกอบด้วยงานด้าน
วิชาการ	 	 ด้านงบประมาณ	 ด้านงาน
บุคคล	และด้านการบริหารงานทั่วไป						
	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้เข้าใจ
ได้ว่าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบั
ตัวบ่งชี้มีความส�าคัญและมีประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อการบริหารการศึกษา	
คือเม่ือวงการการศึกษาได้น�าแนวคิด
และทฤษฎเีกีย่วกบัตัวบ่งชีม้าเป็นเคร่ืองมอื
การจัดการย ่อมสามารถขจัดป ัญหา

ในปัจจุบันที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้และสามารถสร้างเง่ือนไขที่ดีให้เกิดมีขึ้นในองค์กรได้
ด้วย	ดังนั้น	 ในที่นี้	 ผู้เขียน	จึงขอเสนอบทความเรื่องการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้	
โดยจะเร่ิมกล่าวต้ังแต่ความหมายและประเภท	 ตลอดจนเร่ืองอืน่ๆ	 ทีเ่ป็นเน้ือหาเกีย่วกบั
ความรู้เรื่องตัวบ่งชี้เป็นล�าดับไป													
ความหมายของตัวบ่งชี้
	 ในเรื่องตัวบ่งชี้นี้มีผู้รู้ให้ความหมายหรือนิยามไว้หลากหลายประเด็น	 ซึ่งนั่น
ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครให้ความส�าคัญในประเด็นไหน	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในเรื่องนี้	 ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอความหมายของตัวบ่งชี้ตามทรรศนะของผู้รู้ทั้งหลาย
ดังนี้											
	 เบอร์สไตน์	โอค	และ	กุยตัน	(Burstein,	Oakes	&	Guiton,	1992,	p.15)	
กล่าวว่า	 ตัวบ่งชี้	 (Indicators)	 เป็นค่าสถิติที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะคุณภาพ
หรือผลการปฏบิติังานของระบบการศึกษา	 ซึง่อาจเป็นค่าสถติิเฉพาะเร่ืองหรือค่าสถติิรวม	

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ : แนวคิดและทฤษฎี
The Development of Indicators: Concepts and Theories
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(Single		or		Composite		Statistics)
ก็ ได ้ โดยจะต ้องมี เกณฑ ์มาตรฐาน
ส�าหรับการตัดสนิใจ	 นอกจากน้ี	 ยังต้องให้
สารสนเทศที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
ต้องการจะวัดด้วย
	 จอห์นสโตน	(Johnstone,	1981,	
p.2)	กล่าวว่า	ตัวบ่งชี้	หมายถึง	สารสนเทศ
ที่บ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือสภาวะ
ของสิ่งที่มุ่งวัดในเวลาใดเวลาหน่ึงเท่าน้ัน	
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต		
เช่น	 	 ตัวบ่งชี้เปรียบเทียบความสามารถ
ของนักเรียนในปีต่างๆ	 เป็นต้น	 ตัวบ่งชี้
จะเป็นสิ่งบอกชี้อย่างกว้างๆ	 ถึงสภาวะ
หรือสภาพของสถานการณ์ที่เราสนใจ
เข้าไปตรวจสอบ	 ตัวอย่างของการบ่งชี้
ระบบการศึกษาระดับชาติ	 เช่น	 	ตัวบ่งชี้
การมีส่วนร่วมในทรัพยากรมนุษย์ต่อการ
ศึกษาในอนาคต	ซึ่งค่าที่ค�านวณได้นั้นจะ
ต้องแปรผลในลักษณะภาพรวมๆ	 หรือ
เป็นสภาพสะท้อนของการกระจายการมี
ส ่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์ในการ
ศึกษา		
	 นงลกัษณ์	วรัิชชยั		(2551,	หน้า	6-7)
กล่าวว ่า	 ตัวบ่งชี้ 	 หมายถึง	 ตัวแปร
ประกอบหรือองค ์ประกอบที่ มี ค ่ า
แสดงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่
ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลา
หน่ึง	 ค่าของตัวบ ่งชี้ ระบุ/บ ่งบอกถึง
สภาพที่ต ้องการศึกษาเป ็นองค ์รวม
อย่างกว้างๆ	 แต่มีความชัดเจนเพียงพอ
ที่จะใช ้ ในการเปรียบเทียบเกณฑ ์ที่
ก�าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่ต้องการ
ศึกษาได้	 และใช้ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างจุดหรือช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่
ต้องการศึกษาได้
	 พิมผกา	ธรรมสิทธิ์	(2552,	หน้า	
15)	กล่าวว่า	ตัวบ่งชี้เป็นค่าสังเกตได้ซึ่งชี้
ให้เห็นคุณลักษณะ	 สถานการณ์ของสิ่งที่

ก�าลังศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้างๆ	
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซึ่งมีลักษณะเชิง
คุณภาพหรือปริมาณทีม่คีวามชดัเจนเพียง
พอที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด
นโยบาย	 วตัถปุระสงค์	 การวางแผนการ
ด�าเนินงานและการก�ากับดูแลเพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้		
	 พรพันธุ	์ บญุยรัตนพนัธุ	์ และบญุ
เลศิ	เลีย้วประไพ	(2531,	หน้า	22)	กล่าว
ว่า	 ตัวบ่งชี	้ (Indicators)	 คือ	ตัวแปรหรือ
กลุม่ของตัวแปรต่างๆ	ทีจ่ะวดัสภาวะอย่าง
หน่ึงออกมาเป็นปริมาณ	และเปรียบเทยีบ
กบัเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง	เพือ่
ให้ทราบถงึระดับ	 ขนาดหรือความรุนแรง
ของปัญหาหรือสถานภาพที่ต ้องการ		
	 ไกรศิษฏ์		เปลรินทร์			(2552,	หน้า	
28)				กล่าวว่า	ตัวบ่งชี	้			หมายถงึ				ตัวแปรประกอบ
หรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะ
หรือปริมาณของระบบการด�าเนินงาน
ส่วนใดส่วนหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง	
	 ศิริชยั	กาญจนวาส	ี(2550,	หน้า
82)	กล่าวว่า	ตัวบ่งชี	้หมายถงึ	ตัวประกอบ
ตัวแปร	 หรือค ่าที่สังเกตได ้ 	 ซึ่ งบ ่งชี้
บอกสถานภาพ	 หรือสะท้อนลกัษณะงาน
หรือผลการด�าเนินงาน							
	 สรุปว่า	ความหมายของตัวบ่งชีท้ี่
นักวิชาการได้น�าเสนอไว้นั้นคือการศึกษา
เพ่ือหาผลลัพธ์ในเร่ืองที่ต้องการ	 โดยมี
ประเด็นหรือตัวแปรทีต้่องการศึกษาอย่าง
ชดัเจน	 มหีลกัฐานอ้างองิจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่สามารถตรวจสอบได้	 เพื่อให้ได้
ค�าตอบที่ต้องการศึกษาออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมจนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการการ
พัฒนาได้จริงต่อไป	 ดังนั้น	 ความหมาย
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้จึงเป็นกระบวนการน�า
เสนอถึงสิ่งที่เป็นอยู่หรือเป็นการสะท้อน
ภาพเหตุการณ์ที่ด�าเนินไปอยู่ของสังคมที่
เข้าไปศึกษานั่นเอง

ประเภทของตวับ่งช้ี
	 เกีย่วกบัเร่ืองประเภทของตัวบ่งชี้
น้ี ส ามารถท� า ได ้ อย ่ า งหลากหลาย
ลักษณะ	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู ่กับเกณฑ์ที่ใช้
จ�าแนกด ้วย	 ดังที่นงลักษณ์	 วิ รัชชัย	
(2551,	หน้า	7-8)	ได้จัดแยกประเภทของ
ตัวบ่งชี้ไว้เป็น	7	ประเภท	ด้วยกัน	ดังนี้
	 1 .การ จัดแยกประเภทตาม
ทฤษฎรีะบบ	 แบ่งได้เป็น	 3	 ประเภท	 คือ	
ตัวบ่งชีด้้านปัจจัยน�าเข้า	(Input		Indicators)
ตัวบ่งชี้ทางกระบวนการ	 (P r o ce s s										
Indicators)	 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต	
(Output		Indicators)
	 2.	การแยกประเภทตามลกัษณะ
นิยามของตัวบ่งชี	้ แบ่งได้เป็น	 2	ประเภท	
คือตัวบ่งชี้แบบอัตนัย	 (Subjective		
Indicators	 )	 และตัวบ่งชี้แบบปรนัย	
(Objective		Indicators)			
	 3.	การแยกประเภทตามวิ ธี
การสร้าง	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ
ตัวบ ่งชี้ ตัวแทน	 (Representative	
Indicators)	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจาก
ตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทนตัว
แปรอื่นๆ	ตัวบ่งชี้แยก	(Disaggregative		
Indicators)	เป็นตัวบ่งชี้ที่มีสถานะคล้าย
กับตัวแปร	หรือตัวบ่งชี้ย่อยโดยที่ตัวบ่งชี้
ย่อยแต ่ละตัวเป ็นอิสระต ่อกันและ
บ่งชี้ลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่
ต้องการศึกษาเฉพาะด้านในด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว	 การที่จะบ่งชี้สภาพ
โดยรวมจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัวรวม
กันทั้งชุด	ตัวบ่งชี้ประกอบ	(Composite	
Indicators)	 เป็นตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการ
รวมตัวแปรหลายๆ	 ตัวเข้าด้วยกัน	 โดย
ให้น�้าหนักความส�าคัญของตัวแปรตามที่
เป็นจริง	 ตัวบ่งชี้ชนิดน้ีให้สารสนเทศที่
มีคุณค่า	มีความเที่ยงตรง	และความตรง
สูงกว่าตัวบ่งชี้สองประเภทแรก		จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน	การก�ากบัติดตาม
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และการประเมิน	 และเป็นที่นิยมใช้กัน
มากในปัจจุบัน
	 4.	การ จัดแยกประเภทตาม
ลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้		การจัด
วิธีนี้แยกประเภทที่ส�าคัญได้	 3	 วิธี	 วิธี
แรก	คือ	การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้	การ
ศึกษาตามระดับการวัดของตัวแปร	 วิธีนี้
จัดแยกได้เป็น	 4	 ประเภท	 คือ	 ตัวบ่งชี้
นามบัญญัติ	 (Nominal	 Indicators)	
ตัวบ่งชี้เรียงล�าดับ	(Ordinal	Indicators)	
ตัวบ่งชี	้	อนัตรภาค	(Interval	Indicators)
และตัวบ่งชี้อัตราส่วน	(Ratio	Indicators)
วธิทีีส่อง	 คือ	 การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้
การศึกษาตามประเภทของตัวแปร	 วิธีนี้
จัดแยกได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ตัวบ่งชี้
สต๊อก	(Stock		Indicators)	และตัวบ่งชี้
การเลือ่นไหล	(Flows		Indicators)	วธิทีีส่าม
คือ	การจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติ
ทางสถิติของตัวแปร	 วิธีนี้จัดแยกได้เป็น
2	 ประเภท	 คือตัวบ ่งชี้ เกี่ยวกับการ
แจกแจง	(Distributive	Indicators)	เช่น	
สัมประสิทธิ์การกระจาย	 (Coeficient	
of	 Variation)	 และตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับ
การแจกแจง	 (Non-distributive	 Indicators)
เช่น	ค่าเฉลี่ย	มัธยฐาน	ของตัวแปร
	 5 .การ จัดแยกประเภทตาม
ลกัษณะค่าของตัวบ่งชี	้แบ่งเป็น	2	ประเภท
คือ	ตัวบ่งชีส้มบรูณ์(Absolute		Indicators)	
หมายถึง	 ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้บอก
ปริมาณที่แท ้จริง		และมีความหมาย
ในตัว	 และ	 ตัวบ่งชี้สัมพัทธ์	 หรือตัวบ่งชี้
อตัราส่วน	(Relative		or		Ratio		Indicators)
หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ค ่าของตัวบ่งชี้เป็น
ปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่นๆ								
	 6.	การ จัดแยกประเภทตาม
การเปรียบเทียบในการแปลความหมาย	
แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	ตัวบ่งชี้อิงกลุ่ม	
(Norm-referenced		Indicators)	หมายถงึ
ตั ว บ ่ ง ชี้ ที่ มี ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย
   

กบักลุม่		ตัวบ่งชีอ้งิเกณฑ์	(Criterion-ref-
erenced		Indicators)	หมายถงึ	ตัวบ่งชี้
ที่มีการแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้		และตัวบ่งชีอ้งิตน	(Self-refer-
enced		Indicators)	หมายถงึ		ตัวบ่งชีท้ี่
มกีารแปลความหมายเทยีบกบัสภาพเดิม	
ณ	จุด	หรือช่วงเวลาทีต่่างกนั
	 7.	การจัดแยกประเภทตาม
ลกัษณะการใช้ตัวบ่งชี้		แบ่งตามการใช้
ตัวบ ่งชี้ ในการวิ จัยไ ด้	2	ประเภท		คือ	
ตัวบ่งชี้แสดงความหมาย	 (Expressive		
Indicators)	และตัวบ่งชีท้�านาย	(Predictive
Indicators)	และแบ่งตามการใช้ตัวบ่งชีใ้น
การก�ากบัโครงได้	2	ประเภท		คือ		ตัวบ่งชี้
ผลการปฏบิติั(Performance		Indicators)	
และตัวบ่งชีต้ามข้อก�าหนด	 (Compliance	
Indicators)
	 สรุปแล้ว	 เกี่ยวกับประเภทของ
ตัวบ่งชี้ตามที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นเพียง
หน่ึงแนวคิดในหลายๆ	 แนวคิดที่มีอยูใ่น
วงการการศึกษาเร่ืองน้ี	 คือประเภท
ทั้งหมดที่แสดงมาน้ีเป็นการรวมเอาจาก
หลายๆ	แนวคิดของผูรู้้มาแสดงเท่าน้ัน	แต่
ถ้าให้สรุปกล่าวแสดงแล้ว	ในเร่ืองประเภท
ของตัวบ่งชี้น้ีก็มีแบ่งประเภทตามทฤษฎี
ระบบ	 แบ่งตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้	
และแบ่งตามลักษณะตัวแปร	 หรือแม้แต่
แบ่งแบบอืน่ๆ	กม็	ีดังน้ัน	การกล่าวถงึเร่ือง
ประเภทของตัวบ่งชีจึ้งเป็นการกล่าวอย่าง
กว้างๆ	 เพราะประเภทของตัวบ่งชีน้ี้จะเป็น
อย่างไร	 ย่อมขึน้อยูก่บัเกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้
เพ่ือจ�าแนกเป็นส�าคัญ				
คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี
	 ศิริชัย	กาญจนวาสี	(2550,	หน้า	
84-86)	 กล่าวถึงคุณสมบัติที่ส�าคัญของ
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดที่ดีเพ่ือการสร้างและ
พัฒนาตัวบ่งชี้ไว้ดังต่อไปนี้	
	 1.	ความตรง	(Validity)	ตัวบ่งชี้
ที่ ดี จะต ้องบ ่ งชี้ ได ้ตามคุณลักษณะ

ทีต้่องการวดัอย่างถกูต้องแม่นย�า		ตัวบ่งชี้
ทีส่ามารถชีไ้ด้แม่นย�า	 ตรงตามคุณลกัษณะ
ทีมุ่ง่วดัน้ันมลีกัษณะ	ดังน้ี	1.1	มคีวามตรง
ประเด็น	 (Relevant)	 ตัวบ่งชีต้้องชีว้ดัได้
ตรงประเด็น		มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่
มุง่วดั	 เช่น	 กระดาษลทิมสั	 เป็นตัวบ่งชี้
สภาพความเป็นกรด/ด่างของสารละลาย		
GPA	 ใช้เป็นตัวบ่งชีผ้ลสมัฤทธิท์างการเรียน
โดยทัว่ไป		เป็นต้น	1.2	มคีวามเป็นตัวแทน	
(Representative)	 ตัวบ ่งชี้มีความ
เป็นตัวแทนคุณลักษณะที่มุ ่งวัด	 หรือ
มมีมุมองทีค่รอบคลมุองค์ประกอบส�าคัญ
ของลักษณะที่มุ่งวัดอย่างครบถ้วน	 	 เช่น		
อณุหภูมิร่างกาย		เป็นตัวบ่งชี้สภาวะการ
มไีข้ของผู้ป่วย	 	 คุณภาพของผู้ท�าหนา้ที่
ประชาสัมพันธ์สามารถชี้วัดด้วยลักษณะ
การใช้สารสนเทศ	 	 ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการ		ลักษณะการ
พูดจา		สีหน้าท่าทางของการให้บริการ		
เป็นต้น
	 2.	 ความเที่ยง	 (Reliability)	
ตัวบ่งชีท้ีดี่จะต้องบ่งชีคุ้ณลกัษณะทีมุ่ง่วดั
ได้อย่างน่าเชื่อถือคงเส้นคงวา		หรือบง่ชี้
ได้คงทีเ่มือ่ท�าการวดัซ�า้ในช่วงเวลาเดียวกนั
ตัวบ่งชี้สามารถชี้ได ้อย่างคงเส้นคงวา
เมือ่ท�าการวดัซ�า้น้ัน	มลีกัษณะดังน้ี		
2.1	มคีวามเป็นปรนัย	 (Objectivity)
ตัวบ ่งชี้ต ้องชี้ วัดได ้อย ่างเป ็นปรนัย	
การตัดสินใจเกี่ยวกับค ่าของตัวบ ่งชี	้	
ควรขึ้ นอ ยู ่ กับสภาพที่ เป ็นอยู ่ ห รือ
คุณสมบัติของสิ่งน้ันมากกว่าที่จะขึ้นอยู่
กบัความรู้สกึตามอตัวสิยั	 เช่น	 การรบัรู้
ประสิทธิภาพของหลักสูตรอัตราการ
ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร		ต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหน่ึงของ
คุณภาพหลักสูตร		แต่อัตราการส�าเรจ็
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จะเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดได้อย่างมีความเป็น
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ปรนัยมากกว่าการรับรู ้ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร	2.2	มีความคลาดเคลื่อนต�่า	
(Minimum		Error)	ตัวบ่งชี้ต ้องชี้วัด
ได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต�่า		ค่าที่
ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ		
เช่น	 	คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตาม
ปฏิกิริยาหรือสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ		
ต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหน่ึงของความส�าเร็จ
ของการฝึกอบรม	 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์
จ า ก ก า ร ท ด ส อบ จ ะ เ ป ็ น ตั ว บ ่ ง ชี้
ที่น่าเชื่อถือ	 หรือมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัดต�่ากว่า
	 3.	ความเป็นกลาง	(Neutrality)	
ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องบ่งชี้ด้วยความเป็นกลาง
ปราศจากความล�าเอียง	 (Bias)	 ไม่โน้ม
เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง		ไม่ชี้น�าโดย
การเน้นการบ่งชี้เฉพาะลักษณะความ
ส�าเร็จ		หรือความล้มเหลว		หรือความไม่
ยุติธรรม
	 4.	ความไว	(Sensitivity)	ตัวบ่งชี้
ที่ ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่
มุ่งวัด	 	 สามารถแสดงความผันแปรหรือ
ความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้
อย่างชัดเจน	 	 โดยตัวบ่งชี้จะต้องมีมาตร
และหน่วยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ	
เช่น	 ตัวบ่งชี้ระดับปฏิบัติไม่ควรมีความ
ผันแปรที่แคบ	 เช่น	 ไม่ปฏิบัติ	 (0)	 และ
ปฏิบัติ	(1)	แต่ควรมีระดับของการปฏิบัติ
ที่มีการระบุความแตกต่างของคุณภาพ
อย่างกว้างขวางและชัดเจน		เช่น		ระดับ	
0	ถึง	10	เป็นต้น
	 5.	สะ ด ว ก ใ น ก า ร น� า ไ ป ใช	้
(Practicality)	 ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องสะดวก
ในการน�าไปใช้	 ใช้ได้ดีและได้ผลโดยมี
ลักษณะ	ดังนี้	5.1	เก็บข้อมูลง่าย	(Avail-
ability)	 ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสามารถน�าไป
ใช้วัดหรือเก็บข้อมูลได้สะดวก	 	 สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจนับ	

วดั	 หรือการสงัเกตได้ง่าย	 5.2	 แปลความ
หมายง่าย	 (Interpretability)	 ตัวบ่งชีท้ี่
ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุดและต�่าสุด		
เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสิน
คุณภาพได้ง่าย
	 ส่วน	 พส	ุ เดชะรินทร์	 (2545,	
หน้า	66-69)	ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของ
ตัวบ่งชี้ที่ดีไว้ว่าต้องประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ	ดังน้ี	
	 1.	มคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์		
ภารกจิ		และกลยทุธ์ขององค์กร
	 2.ควรแสดงถงึสิง่ทีม่คีวามส�าคัญ
เท่าน้ัน	ซึง่ตัวบ่งชีม้คีวามส�าคัญน้ันจะม	ี2
ลกัษณะ	 ได้แก่	 	 ตัวบ่งชีท้ีแ่สดงถงึผลการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญขององค์กร	 	 หรือ
ทีเ่รียกว่า	 Performance	 	 Indicators	
และตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดกิจกรรมหรืองานที่มี
ความส�าคัญแต่อาจจะไม่ค่อยผิดพลาด		
แต่ถ้ากิจกรรมเหล่าน้ีมีความผิดพลาด
เมือ่ไร		จะก่อให้เกดิปัญหาอย่างใหญ่หลวง
ต่อองค์กร		ซึง่ตัวบ่งชีใ้นลกัษณะน้ีเรียกว่า	
Danger		Indicators	
	 3.	ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทัง้ทีเ่ป็น
ด้านการเงิน		และไม่ใช่ด้านการเงิน
	 4.ประกอบด้วยตัวบ่งชีท้ีเ่ป็นเหตุ	
(Lead	Indicators)	และผล	(Lag		Indicators)
	 5.ตัวบ่งชี้ที่สร ้างขึ้นจะต้องมี
บคุคลหรือหน่วยงานทีรั่บผดิชอบทกุตัว			
	 6.	ตัวบ่งชีท้ีส่ร้างขึน้มา		ควรเป็น
ตัวบ่งชี้ที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่าง
น้อย	 ร้อยละ	80	ทัง้น้ีเน่ืองจากถ้าภายใน
องค์กรประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้มากเกินไป		จะท�าให้ตัวบ่งชี้
น้ันไม่สามารถแสดงถึงความสามารถใน
การด�าเนินงานทีแ่ท้จริงขององค์กร
	 7.	เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้
แล้วเป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป	 ไม่ใช่
ตัวบ่งชีท้ีผู่ท้ีเ่ข้าใจมเีพียงแค่ผูจั้ดท�าตัวบ่งชี้
เท่านั้น

	 8 .จะต ้ อ งช ่ วย ให ้ ผู ้ บ ริ หาร
และพนักงานสามารถ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีในการใช้ตัวบ่งชี้
ให้เกิดประโยชน์นั้น	 	 ไม ่ใช ่ตัวบ ่งชี้ เมื่อ
ต้องการประเมินผลเท่าน้ันแต่ควรใช้
ตัวบ่งชี้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ	 ที่ส�าคัญส�าหรับองค์กร	 	 องค์กร
บางแห่งน�าผลของตัวบ่งชี้ใส่ไว้ในระบบ	
Internet	 ภายในองค์กร	 โดยเป็นรูป
กราฟิกที่เข้าใจง่าย	 	 และประกอบด้วย
สีสากล		ได้แก่	สีเขียว		ซึ่งแสดงว่าตัวบ่งชี้
นั้นบรรลุเป้าหมาย		ปลอดภัย		สีเหลือง		
ซึ่ งแสดงว ่ าผลการด� า เ นินงานตาม
ตัวบ่งชี้เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น		ผู้บริหารและ
พนักงานสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบ
ตัวบ่งชี้แต่ละตัวท�าให้สามารถทราบว่า		
การด�าเนินงานของตนเอง		หน่วยงาน
ของตนเอง		และองค์กรเป็นอย่างไร
	 9.ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งภายในองค์กร	 	ซึ่งเป็นข้อที่
ควรระวังในการจัดท�าตัวบ่งชี้เน่ืองจาก	
9.1เมื่อตัวบ่งชี้ที่ดีโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน	 	 จะท�าให้
แต ่ละหน ่วยงานต ้องมีการแย ่ งชิ ง
ทรัพยากรภายในองค์กรกัน		เพื่อที่จะ
ท�าให้แต่ละฝ่ายบรรลุเป ้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ของตนเอง	9.2		การมีตัวบ่งชี้ของ
แต่ละหน่วยงาน		ท�าให้เกดิการไม่ร่วมมอืกนั
ระหว ่างหน ่วยงานแต ่ละหน ่วยงาน		
เน่ืองจากหน่วยงานทั้งหลายจะไม่ร่วม
มอืหรือช่วยเหลอืกนั	 	 เพราะการช่วยเหลอื
หน่วยงานอื่นจะท�าให้หน่วยงานของ
ตนเองไม่บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้น
ซึ่ งแนวทางหน่ึงในการแก ้ป ัญหา น้ี
สามารถด�าเนินการได้	 ดังนี้	 1)	 สร้างตัว
บ่งชี้ที่แสดงถึงการร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงาน	 2	 หน่วยงาน	 เพื่อกระตุ้นให้
เกดิการร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานขึน้มา
เช่น	ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงจ�านวนของชิ้นงาน
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หรือรายได้ทีเ่กดิขึน้		เน่ืองจากการท�างาน
ร่วมกนั		ของหน่วยงาน	2	หน่วยงาน		เป็นต้น
2)	ก�าหนดเป็นข้อบงัคับให้ชดัเจนว่า		ส�าหรับ
แต่ละบุคคลหรือ	 	 แต่ละหน่วยงานนอก
เหนือจากจะมีตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานของตน
จะต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้ว	 	ยังต้องมี
ตัวบ ่งชี้ที่แสดงถึงการสนับสนุนการ
ท�างานของหน่วยงานอื่นด้วย	 	 เพื่อไม่ให้
หน่วยงานมุ ่งเน้นที่ตัวบ่งชี้ของตัวเอง
มากเกินไป
	 สรุปว่า	 คุณสมบัติของตัวบ่งชี้
ที่ดี น้ันคือการมีลักษณะหลายๆ	อย่าง
ในตัวบ่งชี้	ซึ่งไม่ใช่มีแค่ลักษณะเดียว
แล้วสรุปว่าตัวบ่งชีน้ี้ดีทีส่ดุ	 หมายความว่า
ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นเชิงลบ
ได้แก่	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือความขัดแย้งในระดับ
บุคคลและองค ์กร	 และตัวบ ่งชี้ต ้อง
มีลักษณะเป็นเชิงบวก	ได้แก่	เป็นตัวบ่งชี้
ที่ก่อให้เกิดการสนับสนุนหรือเป็นแรง
จูงใจของทุกคนและองค์กร	 ตลอดถึง
คุณสมบั ติของ ตัวบ ่ งชี้ ที่ ดี ต ้ อ ง ไม ่มี
ลักษณะแห่งอคติหรือความเอนเอียง	
และต้องมีความเป็นกลางหรือมีลักษณะ
แห่งมัชฌิมาประกอบด้วย				
การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้   
 การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้
มี นักวิชาการกล่าวไว ้เหมือนกันบ้าง	
แตกต่างกนับ้าง	แต่ในภาพรวมแล้ว	มกัจะ
มีขั้นตอนคล้ายกันหรือไม่แตกต่างกัน
เลย	ดังที่นงลักษณ์		วิรัชชัย	(2551,	หน้า	
8-15)	กล่าวสรุปไว้ดังนี้
	 1.	การก�าหนดวัตถุประสงค์		ขั้น
ตอนแรกของการพัฒนาตัวบ่งชี้คือการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัว
บ่งชี้	 นักประเมินต้องก�าหนดล่วงหน้าว่า
จะน�าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์
ในเร่ืองอะไรและอย่างไร	 วัตถุประสงค์
ส�าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชีคื้อเพ่ือพัฒนา

และตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ที่พัฒนา
ขึ้นให้ได้ตัวบ่งชี้ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์		
โ ด ยที่ ตั ว บ ่ ง ชี้ ที่ พั ฒ น า ขึ้ น เ พ่ื อ ใช ้
ประโยชน์ต่างกัน	มีลักษณะต่างกัน
	 2.	การนิยามตัวบ่งชี้	 หลังจาก
การก�าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้	งานส�าคัญชิ้นแรกในกระบวนการ
พัฒนาตัวบ่งชีคื้อการก�าหนดนิยามตัวบ่งชี้
เพราะนิยามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนดขึ้นน้ันจะ
เป็นตัวชี้น�าวิธีการที่จะต้องใช้ในขั้นตอน
ต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้		
	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	(Data		
Collection)	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ในกระบวนการ พัฒนา ตัวบ ่ งชี้		คือ	
การด�าเนินการวัดตัวแปรย่อย	 	 ได้แก่		
การสร้างเคร่ืองมอืส�าหรับวดั		การทดลอง
ใช้และการปรับปรุงเคร่ืองมือ		ตลอดจน
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ		การ
ก�าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		
การออกภาคสนามเพ่ือใช้เคร่ืองมือเก็บ
ข้อมูล		และการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะน�ามารวม
เป็นตัวบ่งชี้ในขั้นตอนน้ีวิธีการด�าเนิน
การคล้ายกับกระบวนการวัดตัวแปร
	 4.การสร้างตัวบ่งชี้ในขั้นตอน
นี้นักวิจัยสร้างสเกล	 (Scaling)	 ตัวบ่งชี้
โดยน�าตัวแปรย่อยที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตัวบ่งชี้
โดยใช ้วิธีการรวมตัวแปรย ่อย		และ
การก�าหนดน�้าหนักตัวแปรย่อยตามที่ได้
นิยามตัวบ่งชี้ไว้
	 5 . ก า ร ต ร ว จ ส อบ คุณภ าพ	
(Quality		Check)	ตัวบ่งชี้	การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของตัวแปรย่อยและตัวบ่งชี้
ด้วย		โดยตรวจสอบทั้งเร่ืองความเที่ยง	
(Reliability)	 ความตรง	 (Validity)	
ความเป็นไปได้	 (Feasibility)	 ความเป็น

ประโยชน์	(Utility)	ความเหมาะสม	(Ap-
propriateness)	 และความเชื่อถือได้	
(Credibility)	
	 ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพซึ่งจะใช้เป็น
สารสนเทศในการบริหารและการจัดการ
ระบบการศึกษา	ควรมีคุณสมบัติที่ส�าคัญ	
4	 ประการ	 ประการแรก	 ตัวบ่งชี้ควรมี
ความทนัสมยั	ทนัเหตุการณ์	เหมาะสมกบั
เวลากับสถานที่ 		สารสนเทศที่ได ้จาก
ตัวบ่งชี้ต้องสามารถบอกถึงสถานะและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 หรือสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ทันเวลาให้
ผู้บริหารสามารถด�าเนินการแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที	 	 ประการที่สองตัวบ่งชี้ควร
ตรงกับความต้องการหรือจุดมุ ่งหมาย
ของการใช้งาน	 ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการก�าหนดนโยบายการศึกษาไม่ควร
มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันกับตัวบ่งชี้ที่
สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบรรยายสภาพ
ของระบบการศึกษา	 แต่อาจจะมีตัวบ่งชี้
ย่อยบางตัวเหมือนกันได้	 ประการที่สาม
ตัวบ ่งชี้ควรมี คุณสมบั ติข ้อ น้ีมีความ
ส�าคัญมาก	 ตัวบ่งชี้ควรมีเกณฑ์การวัด
(Measurement		Rules)	ทีมี่ความเป็นกลาง
มีความเป็นทั่วไป		และให้สารสนเทศ
เชิงปริมาณที่ใช้เปรียบเทียบกันได้ไม่ว่า
จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด		
ระหว่างระดับประเทศใดประเทศหน่ึง	
หรือก า ร เป รี ยบระหว ่ า งป ระ เทศ
ในทางปฏบิติั		นักประเมนินิยมตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง	 (Construct	
Validity)	ของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	
(Conirmatory		Factor		Analysis)	โดย
ทฤษฎีหรือนิยามตัวบ่งชี้รองรับโมเดล
แบบหนักแน่นเข้มแข็งและสามารถตรวจ
สอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณา
จากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตาม
ทฤษฎีข้อมูล	ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
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ข้อมูลลิสเรล	(L inear		Structural	
Relationship	 =	 LISREL)	 นอกจากนี้
ยังนิยมตรวจสอบความตรงเชิงท�านาย	
(Predictive	 Validity)	 และความตรง
ร่วมสมัย	 (Concurrent	 	Validity)	 โดย
การใช้ผลการวัดด้วยเคร่ืองมือชนิดอื่น
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ	 นักประเมิน
หลายคนนิยมตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 โดย
ผู้เชี่ยวชาญ	การจัดเข้าบริบท	และการน�า
เสนอรายงาน	(Contextualization	and
Presentation)	 ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนหน่ึง
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความส�าคัญมาก
เพราะเป็นการสือ่สาร	 (Communication)
ระหว่างนักประเมินต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับบริบท	
(Context)	 โดยอาจวิเคราะห์ตีความ
แยกตามระดับเขตการศึกษา	 จังหวัด	
อ�าเภอ		โรงเรียน		หรือแยกตามประเภท
ของบุคลากรหรืออาจวิเคราะห์ตีความ
ในระดับมหภาค	 แล้วจึงรายงานค่าของ
ตัวบ่งชี้ให้ผู้บริโภค/ผู้บริหาร/นักวางแผน
/นักวิจัย		ตลอดจนนักการศึกษาทั่วไปได้
ทราบและใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้อย่าง
ถูกต้อง
	 กล่าวโดยสรุป	 การสร้างและ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ น้ีเป ็นการกล่าวถึง
กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง
และความเที่ ยงตรงของผลลัพธ ์ คือ
เป็นการบอกถึงการศึกษาเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลการสรุปวิเคราะห์อย่างชัดเจน	
หมายความว่าการสร้างและการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ทั้ งหมดมีลักษณะโดยรวมไม ่
แตกต่างกัน	 ดังจะเห็นได้จากลักษณะที่
คล้ายกันในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้	
6	ขั้นตอน	ดังนี้	การก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาตัวบ่งชี้	 การนิยามตัวบ่งชี้	
การรวบรวมข้อมูล	 การสร้างตัวบ่งชี้	
การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ 		และ

การน�าเสนอรายงาน
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของตัวบ่งชี้
	 เร่ืองจุดมุ่งหมายและประโยชน์
ของตัวบ่งชี้นี้	 มีนักวิชาการกล่าวไว้อย่าง
หลากหลาย	 สืบเน่ืองจากวิธีการศึกษา
แบบน้ีเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและใช้เป็น
เคร่ืองมือหาค�าตอบของแต่ละหน่วยงาน
หรือองค์กรได้ดี	 ดังที่นงลักษณ์	 วิรัชชัย
และคณะ	(2551)	สรุปกล่าวไว้ว่า	ตัวบ่งชี้
มีจุดมุ่งหมาย	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 การ
บรรยาย	 นักวิชาการใช ้ ตัวบ ่งชี้ ใน
การบรรยายสภาพ	 และลกัษณะของระบบ
ได้อย่างแม่นย�าเพียงพอที่จะท�าให้เข้าใจ
การท�างานของระบบได ้เป ็นอย ่างดี
เปรียบเสมอืนการฉายภาพระบบ	ณ	จุดเวลา
จุดใดจุดหนึ่ง	 2)	 การแสดงแนวโน้มหรือ
การเปลี่ยนแปลง	ตัวบ่งชี้ประเภทตัวบ่งชี้
ค่าสมบรูณ์	หรือตัวบ่งชีอ้งิตน	เป็นประโยชน์
ในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง	
หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงได้อย่างถกูต้อง
แม่นย�า	เปรียบเสมอืนการศึกษาระยะยาว
และ	3)	การเปรียบเทียบ	ตัวบ่งชี้ประเภท
ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์	หรือตัวบ่งชี้สัมพัทธ์	
เป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบ	ทั้งการเปรียบเทียบกับเกณฑ์	หรือ
การเปรียบเทียบระหว ่างระบบของ
ประเทศต่าง	ๆ	หรือการเปรียบเทยีบสภาพ
ระหว่างภูมิภาคในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง	และตัวบ่งชี้มีประโยชน์	4	ประการ	
คือ	 1)	 เป็นข้อความก�าหนดนโยบาย	
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการวางแผน	 คือ
ขาดความชดัเจนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์
และนโยบาย	มกัจะระบใุนลกัษณะทีก่ว้าง
มากเกินไป	 การน�าตัวบ ่งชี้มาใช ้ใน
การก�าหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบสิ่งที่
ต ้องการให ้บรรลุผลตามนโยบายได ้
ชัดเจนขึ้น	 	 2)	 ติดตามผลในระบบการ
ศึกษา	 การใช ้ ตัวบ ่งชี้ทางการศึกษา

ในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงมี
ความส�าคัญมาก	 เพราะช่วยตรวจสอบ
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น	 เป็นไปในทิศทาง
ที่ต้องการหรือพึงประสงค์หรือไม	่ ซึ่ง
จะต้องมีการใช้การวัดอย่างสม�่าเสมอ
ต่อเน่ือง	 จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษาได้	 3)	 พัฒนาการ
วิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา	 ตัวบ่งชี้
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัย	 โดย
เฉพาะตัวบ่งชีร้วม	 สามารถใช้แทนลกัษณะ
ของระบบการศึกษาในงานวิจัย	 โดย
น�าไปใช้วิเคราะห์เพ่ือศึกษาวิจัยในแง่มุม
ต่าง	 ๆ	 ตามต้องการ	 ได้ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือดีกว่าการใช้ตัวแปรเดียว	 หรือ
ตัวแปรย่อยแต่ละตัว	 ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐาน
ของการวิเคราะห์เท่านั้น	และ	4)	จัดกลุม่
ระบบการศึกษา	 ตัวบ่งชีช่้วยท�าให้การจัด
แบ่งกลุ่มในระบบการศึกษามีความตรง
และความเที่ยง	 ท�าให้ประเทศที่มีระบบ
การศึกษาในกลุ่มเดียวกัน	 สามารถใช้
ข้อมูลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันได้	 นอกจากนี้	 การจัดแบ่งกลุ่ม
ยังช ่วยชี้ ให ้ เห็นถึงลักษณะที่ เหมือน
หรือแตกต่างกันในการศึกษา	 ใช้ในการ
เปรียบเทียบการศึกษาระหว่างจังหวัด
หรือระหว่างประเทศได้			
บทสรุป
	 จากที่ กล ่ าวมา ต้ังแต ่บทน�า	
ความหมาย	ประเภท	คุณสมบัติที่ดี	และ
การสร้างและการพัฒนา	 เกี่ยวกับตัวบ่ง
ชี้นั้น	 ท�าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าการ
ศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้น้ีมีประโยชน์กับ
วงการการศึกษามาก	 เพราะตัวบ่งชี้จัด
ว่าเป็นการรู้จักบริบทหรือองค์ประกอบ
ปัจจุบันที่หน่วยงานหรือองค์กรก�าลังเป็น
ไปอยู	่ ตลอดถึงว่าตัวบ่งชี้ยังเป็นบริบท
หรือองค์ประกอบใหม่ๆ	ทีจั่ดว่าเป็นกรอบ
ทีดี่ของหน่วยงานหรือองค์กรไปด้วย	ดังน้ัน
เร่ืองการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี	้
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จึงสามารถกล่าวสรุปอย่างย่อๆ	ได้	3	วิธี	
ดังนี้
	 วิธีที่	1	เป็นการสร้างและพัฒนา
ตัวบ่งชี้การศึกษาโดยอาศัยแนวคิดหรือ
การสร้างขึน้แล้วน�าไปใช้	 หรืออาจจะเป็น
การใช ้นิยามเชิงปฏิบัติ	 (pragmatic	
deinition)	จะมีการก�าหนดตัวแปรย่อย	
การรวบรวมตัวแปรย่อยและการก�าหนด
ค่าน�า้หนักตัวแปรย่อย	โดยผูท้ีท่�าการศึกษา
วิจัยเองไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีและงาน
วิจัยเลย	
	 วิธีที่	2	เป็นการสร้างและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาโดยอาศัยทฤษฎี
และงานวิจัยรวมทั้งใช้ผู ้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคนอ้างอิง	 หรืออาจจะ
ใช ้ นิยามเชิงทฤษฎี	 (theoretical	
deinition)	 โดยวิธีนี้จะมีการก�าหนด
ตัวแปรย่อยและการรวบรวมตัวแปรย่อย
จากการใช้ทฤษฎแีละงานวจัิยเป็นพ้ืนฐาน
สนับสนุน	 ส่วนการก�าหนดค่าน�า้หนักของ
ตัวแปรย่อยน้ันจะใช้ทั้งทฤษฎีและงาน
วิจัย	หรือ	ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ก็ได้
	 วิธีที่	3	เป็นการสร้างและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์	หรือใช้การนิยามเชิงประจักษ์
(empirical	 deinition)	 ในการก�าหนด
ตัวแปรย่อยและการรวบรวมตัวแปร
ย่อยจากการใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พื้นฐานสนับสนุน	 โดยวิธีการท�าตาราง
สังเคราะห์เพ่ือหาความถี่ของตัวแปร
ที่ เราจะน�ามาศึกษาเ พ่ือให ้ ได ้มาซึ่ ง
คุณภาพและความเที่ยงตรงของงานวิจัย
ทั้งน้ีผู ้วิจัยเองจะต้องท�าการศึกษางาน
วจัิยเอกสารและต�าราเป็นจ�านวนมากพอ
จนสามารถสังเคราะห์หรือสกัดตัวแปรที่
ส� า คัญออกมาได ้ 	 ส ่วนการก�าหนด
ค่าน�้าหนักของตัวแปรย่อยจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้มาจาก

การสร้างแบบจ�าลองโมเดลตัวชี้วัดที่
เราศึกษามาแล้วน�ามาเก็บข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ผลเชิงประจักษ์
ออกมาว่าสิ่งที่เราท�าการศึกษามาน้ัน
หรือแบบจ�าลองของโมเดลที่เราสร้างน้ัน
เป็นจริง	 วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างเป็น
ที่ยอมรับกันในวงการวิชาการ	 ทั้งนี้
ถ้างานวิจัยของเราน้ันมีหลักการแนวคิด
หรือทฤษฎีรองรับแบบหลวมๆ	 ผู้วิจัย
สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชงิส�ารวจ	(exploratory	factor	analysis)
หรือที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	 การวิเคราะห์	 EFA	
แต ่ถ ้างานวิ จัยของเราน้ันมีหลักการ
แนวคิดหรือทฤษฎีรองรับแบบหนักแน่น
และเข้มแข็งแล้ว	 เราจะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (conirmatory	
factor	analysis)	หรือที่ได้ยินกันแบบ
ติดหูว่า	การวิเคราะห์	CFA	นั่นเอง

 “ความรู ้ที่ เป ็นไปเพื่อพัฒนาคนในสังคม
อย่างแท้จริงก็คือความรู ้ที่ไม่ใช่เป็นแค่แนวคิด
และทฤษฎีที่เอาไว้เรียนกันในช้ันเรียนอย่างโก้หรู
เท่านั้น แต่ต้องเป็นความรู้ที่สามารถท�าให้ผู้เรียน
อยู่ในสังคมได้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความสง่าผ่าเผย มีความภาคภูมิในตนเอง ไม่เห็น
แก่ตัว และมีจิตสาธารณะเพื่อองค์กรและสังคม”
 

                                         วีร์-โรส
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

	 เมื่อวันที่	 6	 –	 8	 กรกฎาคม	 2559	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาล	6	นครเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งในแต่ละกิจรรมได้มาจากการคิดค้นและพัฒนามาจากงานวิจัยของอาจารย์และน�ามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียน
การสอนทีมี่คุณภาพและเป็นนวตักรรมใหม่ๆ	 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่ายไม่ยุง่ยากซบัซ้อน	 เช่น	 Barcode	 of	 life	 ,	 Silica	 aerogel,
Robotic	hand	,	Think	beyond	,	ใครคือคนร้ายกันนะ	,	ถอดรหัส	,	Roller	Coaster	ฯลฯ	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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	 เมื่อวันที่	 21,23	 กันยายน	 2559	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 จังหวัดนนทบุรี	
มีกิจกรรมดังนี้	 1.เครื่องผสมแสงสี	 	2.	Think	beyond	3.	Robotic	hand	4.	 ใครคือคนร้ายกันนะ	ซึ่งวิทยากรผู้สอนมีความรู้
ความสามารถโดยเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา	 นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โดยได้คิด	 ค�านวณ	 และ
ฝึกทดลองในแต่ละกิจกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ	ท�าให้มีความสนุก	ไม่น่าเบื่อ	และน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั
จังหวัดนนทบุรี
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	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้	จัดโครงการอบรม	“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”		ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนสตรีวิทยา	๒	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	28	–	30	กันยายน	2559	ณ	ห้องประชุมบุญศิริ	สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน	 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ	 ดังนี้	 1.	 เครื่องผสมแสงสี	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง	แสงและการมองเห็นการเกิดสีของจอภาพแบบสี	การรับรู้สี	2.	ใครคือคนร้ายกันนะ	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิชาชีววิทยา	 ให้นักเรียนได้ฝึกทดลองเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ	 และได้ฝึกทักษะ	 กระบวนการคิดวิเคราะห์	 และ
ทักษะการท�างานร่วมกันเป็นทีม	 และเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองพันธุกรรม	 3.	 ความสวยวัดได้อย่างไร	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเรขาคณิตและตรีโกณมิติ	 4.	 คานไม้ไม่กระดก	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	
เพ่ิมความเข้าใจเร่ืองโมเมนต์ของแรงโดยใช้สถานการณ์ทีพ่บในชวีติประจ�าวนั	5.	Barcode	of	life	เป็นกจิกรรมเกีย่วกบัวชิาชวีวทิยา
กจิกรรมน้ีนักเรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองการจัดจ�าแนกสตัว์โดยใช้	ข้อมลูต่างๆ	เช่น	ลกัษณะภายนอก	ข้อมลูทางดีเอน็เอ	ข้อมลูสิง่แวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม	 6.	 Robotic	 hand	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์	 นักเรียนจะได้ออกแบบและประดิษฐ์มือกล
จากหลอดดูด	เรียนรู้การควบคุมมือกลโดยใช้รหัสตัวเลข	เลขฐาน	2,	Engineering	Design,	Coding

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒
กรุงเทพฯ
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	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2559	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	จัดงานครบรอบ	14	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้	มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	สร้างค่านิยมในองค์กร	และจิตส�านึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพัน
ต่อองค์กร		เสริมสร้างความร่วมมอื	ให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการจัด	และเป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากรในการปฏบิติังาน
โดยมีกิจกรรม	 ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์	 9	 รูป	 รับฟังโอวาทจากผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 และปาฐกถาพิเศษ	
จากรองศาสตราจารย์	ดร.ภิญโญ	พานิชพันธ์	ณ	ห้องประชุม	109	อาคารปัญญาพิพัฒน์	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

งานครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู้
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	 	 ปัญหาสิง่แวดล้อมนับเป็นปัญหา
ส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	
เน่ืองจากเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานจน
กระทั่งเกิดผลกระทบต่อโลกและสังคม
เป็นวงกว้าง	 	 โดยเฉพาะปรากฏการณ์
โลกร้อน	 ท�าให้สภาพอากาศของโลกเกดิ
การเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการด�ารง
อยูข่องผูค้นเป็นอย่างมาก	 	 เช่นกรณีของ
ประเทศอนิเดีย	 ทีมี่การเปลีย่นแปลงของ
สภาพอากาศอย่างรุนแรงมากขึน้		โดย
ระบไุด้ว่าประเทศอนิเดียมอีากาศร้อนจัด
ในช่วงเดือนเมษายน	ซึง่ส�านักข่าวต่างประเทศ
รายงานอากาศร้อนจัดในอนิเดีย	 ส่งผลให้
มผีู ้เสียชีวิตอีกกว่า	 300	 คน	 และเมื่อ
วนัที	่ 19	 พฤษภาคม	 2559เมอืงพาโลดี
ในรัฐราชสถาน			อุณหภูมิทะลุถึง	51	
องศาเซลเซียส		ซึ่งถือว่าเป็นอณุหภมูทิีส่งู
ทีส่ดุเท่าที่มีการบันทกึ					ส่วนประเทศจีน
อณุหภมิูพุ่งสงูจัดถงึ	50	องศา	ณ	เมอืงฉงชิง่
ถึงขนาดมีการย่างเน้ือบนรถไฟให้สุกได้
ภายในเวลา	1	ชัว่โมง	และจากสภาพอากาศร้อน

ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการ
เกษตรในมองโกเลยีชัน้ใน	(ข้อมลู	ณ	วนัที่
22	สงิหาคม	2559)	หรือแม้กระทัง่ประเทศไทย
ที่มีอุณหภูมิพุ่งขึ้นสูงตลอดเดือนเมษายน
ทีผ่่านมา		อน่ึง	เวบ็ไซต์		eldoradocounty
weather.com		ได้รวมข้อมลูของอณุหภมูิ
จากเมอืงต่างๆ	ในโลก	ระบวุ่า	จังหวดัสโุขทยั
มอีากาศร้อนเป็นเป็นอันดับที่	 9	 ด้วย
อณุหภมู	ิ44.3	องศาเซลเซยีส						
	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว	เหน็ว่า
เราควรตระหนัก	 และให้ความส�าคัญกบั
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่ิมส่งผลต่อการ
ด�ารงชพีของมนุษย์	 	 และทวคีวามรุนแรง
เพ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเ น่ือง	 ประกอบกบั
มหาวทิยาลยัมหดิล	ได้ให้ความส�าคัญและ
ก�าหนดแนวทาง	 นโยบายปรับเปลีย่นภมูิ
ทศัน์ให้เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว	 ซึง่ได้น�า
ไปสูแ่นวทางปฏบิติั	 จัดให้มกีจิกรรม	และ
โครงการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	 เช่น	 โครงการ
“Eco	 Town	 มหิดลกับชุมชน”โดยมี

เรื่อง : วิราวรรณ  ฉายรัศมีกุล  : นักวิชาการพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ เ พ่ื อ น� า ค ว าม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการด�าเนินโครงการ
พัฒนาด้านสิง่แวดล้อมภายในมหาวทิยาลยั	
มาส ่ง เสริมเ พ่ือให ้ เกิดประโยชน ์ ใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมให้กบัชมุชน		โดยในเบือ้งต้น
ได้น�าร่องด้วยการจัดต้ังโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิลให้กบัโรงเรียนพระต�าหนักสวน
กหุลาบ	 มหามงคล	 พร้อมกบัการสาธติ
และแนะแนวทางการด�าเนินโครงการฯ	
ตลอดจนการให้ความร่วมมอืเพ่ือให้เกดิผล
สัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืน
ในการด�าเนินโครงการโดย	 มเีป้าหมาย
ในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ
ให้นักเรียน/ครูและผูป้กครอง	 ได้มส่ีวนร่วม
ในการลดปริมาณขยะ	 และเกดิรายได้จาก
ขยะทีผ่่านการคัดแยก	 เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชวีติทีดี่	ร่วมสร้างชมุชนคาร์บอนต�า่	
ส่งเสริมให้เกดิพันธกจิสมัพันธ์ชมุชนต่อไป

ภาพจาก	:	http://www.thairath.co.th/media/EyWwB5WU57MYnKOuiAP09BQ9DnORrRCBHneYDWaRL0gM1oYG4OWOUy.jpg

เริ่มท่ีตัวเรา...
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เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์ : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ค�าศพัท์
Application
Blog
Browser
Click
Cloud
Computer
Computing
Digital
Directory
E-mail
Facebook
Function
Graphic
Internet
Lab
Link
Log
Mark	up
Matrix
Package
Packet
Platform
Post
Project
Server
Smart
Tag
Update
Version
Website

เขียนถูก
แอปพลเิคชนั
บลอ็ก
เบราว์เซอร์
คลกิ
คลาวด์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวติง
ดิจิทลั
ไดเรกทอรี
อเีมล
เฟซบุก๊
ฟังก์ชนั
กราฟิก
อนิเทอร์เน็ต
แลบ็
ลงิก์
ลอ็ก
มาร์กอปั
เมทริกซ์
แพก็เกจ
แพก็เกต็
แพลตฟอร์ม
โพสต์
โปรเจกต์
เซร์ิฟเวอร์
สมาร์ต
แทก็
อปัเดต
เวอร์ชนั
เวบ็ไซต์

เขียนผิด
แอพพลเิคชัน่
 

บราวเซอร์
คลิก๊
 

 

คอมพิวต้ิง
ดิจิตอล
 

อเีมล์
เฟสบุก๊
ฟังก์ชัน่
กราฟฟิค
อนิเตอร์เน็ต
แลป็	
ลงิค์
 

มาร์คอพั
 

 

 

 

 

 

 

สมาร์ท
 

 

เวอร์ชัน่
เวป็ไซด์

ค�าทับศัพท์ไอที...เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง
	 การออกประกาศเร่ือง	“นโยบาย
ส่งเสริมการลดและการน�าถุงพลาสติก
มาใช้ซ�า้	 (Reduce	 &Reuse	 :Plastic	
Bag”	 โดยมีสาระส�าคัญให้ผูป้ระกอบการ
ร้านสะดวกซือ้	 และร้านของทีร่ะลกึ	 ที่
ต้ังอยูใ่นวทิยาเขตศาลายา	 งดให้บริการ
ถงุพลาสติกแก่ผูซ้ือ้สนิค้าทกุประเภท	 ให้
ส่วนงานส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร	
นักศึกษา	 ประชาชนทีเ่ข้ามาในมหาวทิยา
ลยัฯ	 น�าถงุส่วนตัวมาใช้ซ�า้	 ทัง้น้ีเพ่ือปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมจากการลดใช้ไปสู่การ
เลกิใช้ถงุพลาสติกอย่างยัง่ยนื				
	 พิ ธี ล ง น า ม ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ	
“โครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ	
องค์กร”ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล										
กับองค ์การบริหารจัดการก ๊าซเรือน
กระจก	 (องค์การมหาชน)	 เพ่ือประเมนิ
คาร์บอนก๊าซองค์กรของมหิดลจัดท�า
เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการใช้	 ทรัพยากร
ทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และน�าไป
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพและการลดปริมาณ	 ก๊าซ
เรือนกระจกทัง้ในระดับส่วนงาน	 ระดับ
มหาวิทยาลัยเพือ่มุ่งหน้าสูส่ังคมคารบ์อน
ต�า่ต่อไป				
	 ทัง้น้ีทัง้น้ัน	 ถงึแม้มหาวทิยาลยั
จะก�าหนดกจิกรรม	 โครงการต่างๆ	 ไว้
อย่างมากมาย	 	 แต่หากเราซึง่เป็นส่วน
หน่ึงของประชาคมมหดิล	 ส่วนหน่ึงของ
โลก	 ไม่ร่วมแรงร่วมใจ	 ไม่ให้ความร่วมมอื
ในการด�าเนินกจิกรรม	 โครงการต่างๆ	 	 ก็
ไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้	 	 ดังน้ัน
เราควรปลกูจิตส�านึก	 ซึง่กม็หีลายวธิทีีเ่รา
สามารถด�าเนินการได้	 เช่น	 การลดใช้ถงุ
พลาสติกและหนัมาใช้ถงุผ้า	 หรือภาชนะ
ทีน่�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้	 	 การคัดแยกขยะ		
โดยสิง่ต่างๆ	 เหล่าน้ีสามารถเร่ิมต้นทีตั่ว
เรา	 บคุคลรอบข้าง	 เพ่ือเป็นการบรรเทา
ปัญหาสิง่แวดล้อมในระยะยาวได้

ทีม่า:	
ประกาศมหาวิ ทยาลั ยม หิดล เรื่ อ ง “น โยบายส ่ ง เ ส ริ มกา รลดละการน� า ถุ งพลาสติ กมา ใช ้ ซ�้ า ( Reduce	
	 &Reuse	:Plastic	Bag”
http://news.mthai.com/hot-news/world-news/492706.html
http://www.siamedunews.com/articles/42296815/
https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news59/Recycle-mu.html	
https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news58/cabon_foot/Carbon-footprint.pdf

ทีม่า	:	https://ega.or.th/th/content/890/887/
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เรื่อง : วรนาฏ  คงตระกูล  ภาพ : ILstock

คนดัง..นั่งคุย

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล
 อ.ดร.ศศิธร  ชูแก้ว
การศึกษา
 จบการศึกษาหลักสูตรปรัชญา 
 ดษุฎบัีณฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยศีกึษา  
        สถาบันนวตักรรมการเรยีนรู้  
 มหาวทิยาลัยมหิดล 
สถานที่ท�างาน
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 พระนคร

 อ. ด ร . ศ ศิ ธ ร  ชู แ ก ้ ว  เ ป ็ น
นกัศกึษารุน่ท่ี 7 เข้าศกึษาในปี 2552 
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  
พึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันท่ี 2  กันยายน 2559 ต้องขอ
แสดงความยนิดด้ีวยค่ะ คอลัมภ์คนดงั
นั่งคุยฉบับนี้จึงพาทุกท่านมารู ้จักกับ 
อ.ดร.ศศธิร ชูแก้ว ดอกเตอร์หมาดๆ 
จากสถาบันนวตักรรมการเรยีนรูค่้ะ   
 

ก ่อนอ่ืนอยากทราบแรงบันดาลใจ
ใ น ก า ร เ ป ็ น อ า จ า ร ย ์ ท า ง ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ศึกษา     
 เป็นอาจารย์อยู่แล้ว	 ก�าลังตั้งใจ
จะเรียนต่อ	 ได้ยินมาจาก	Professor	
ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นชาวต่างชาติแนะน�ามาว่า
มหิดลเป็น	 1	 ใน	 3	 ของหลักสูตรด้าน
นวัตกรรม	การเรียนการสอนที่ดีที่สุด	จึง
เข้ามาดูรายละเอยีด	 	สนใจและเข้ามาศึกษา
ในที่สุด

พอเข้ามาเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
	 ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ	 เราเรียน
ในหลกัสตูรในด้าน	Hands-on	เป็นนักปฏบิติั
เรากไ็ด้ความรู้ด้านทฤษฎ	ี	วชิาการ	ได้แนวคิด
จากอาจารย์หลายๆ	 คน	 แต่งเติมความรู้
ให้เรา

แนวทางการท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาที่สนใจ แนวทางงานวิจัยอื่นๆ
	 เรียนที่นี่มาเป็นเวลา	 5	 ปี	 โดย
ตลอดเวลาที่เรียนก็ได้ท�างานวิจัยมาโดย
ตลอด	 มีไอเดียของเราด้วย	 ซึ่งก็มีผล
งานตีพิมพ์มาแล้วถึง	16	ชิ้นงาน		อาจมี
วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน		การวิจัย
ในชั้นเรียน	ซึ่งมีทั้งระดับชาติ		นานาชาติ	

การประชุมวิชาการก็น�าเสนอในหลายที่		
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน	 ซึ่งจะสอดแทรก	 ทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่างๆ	 	 	 เพื่อท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
มากขึ้น	 ง่ายต่อการเข้าถึงนวัตกรรมการ
เรียนการสอนต่างๆ

ประสบการณ์ที่มีความประทับใจ หรือ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
	 ชอบเป็นครูนะคะ	ดีใจ	ที่เราได้มี
โอกาสไปสอนครูอีกทีนึง	 	 ท�าให้เราได้ใช้
ความรู้ไปช่วยให้เค้าได้พัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอนได้ดีขึ้น		ไปนิเทศ
นักศึกษา	 ครูของนักศึกษามาเรียกเราว่า
ครูอีกทีนึงก็มีความภูมิใจค่ะ

ใช้ความรู้จากหลักสูตรฯ ไปพัฒนางาน
อย่างไร
	 เป ็นอาจารย ์การสอนด ้ าน
คอมพิวเตอร์	 สอนนักศึกษาที่จบแล้วจะ
ไปเป ็นครูสายอาชีวะ	 	 พัฒนาสื่อ		
คอมพิวเตอร์ศึกษา	 จึงได้ใช้ความรู้ตรงสาย

เคล็ดลับดีๆ ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ
	 ท� าอะ ไรก็ ไ ด ้ ให ้ มี ค ว ามสุ ข		
งานที่ เราท� า เป ็นสิ่ งน ่ าค ้นหา		น่าท�า	
เราก็จะมีความสขุ		เราจะไม่รู้สกึฝืน		กจ็ะ
ท�าทกุอย่าง	อย่างมีความสุข

ในฐานะศิษย์เก่า  จะมีความร่วมมือกับ
สถาบันฯ ในอนาคตรึเปล่า
	 ยินดีนะคะ	 มีการพานักศึกษา	
มาศึกษาดูงาน	เน่ืองจากนักศึกษาเรียน
ด้านการผลิตสื่อ		ก็อยากให้ได้เห็นว่า
หน่วยงานที่เค้าท�ากันจริงๆ		ท�าอย่างไรมี
งานวจัิยร่วมกนัอยู่ด้วย	ในด้านการแลกเปลีย่น

ความรู้		กไ็ด้เชญิอาจารย์	สถาบนันวตักรรมฯ
ไปเป็นวิทยากร		ไปช่วยสอน	รวมถึงร่วม
ในงานที่สถาบันฯ	เช่นการเชิญมาประชุม
ระดมความคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
เป ็นต ้น	 รวมถึงร ่วมเป ็นเจ ้าภาพใน
การจัดงานประชุมวิชาการกับทาง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้



  จุลสารนวัตกรรม     17    

3.	Select	a	video	from	the	search	
results.	
ขั้นตอนที่ 1 เลือกวีดิทัศน์
1.	เข้าไปที่เว็บไซต์	TED-ED	โดยใช้	URL:	
ed.ted.com/videos
2.	 ค้นหาวีดิทัศน์สั้นๆ	 จาก	 YouTube	
หรือใส่	 Link	 วีดิทัศน์ที่ต้องการลงไปใน
ช่อง	ค้นหา	(Search)	
3.	 เลื อกวี ดิทั ศน ์ที่ ต ้ อ งการจากผล
การค้นหา

Step #2: Use the TED-Ed lesson 
editor to build your lesson 
1.	 Create	 a	 custom	 title	 for	 your	
lesson,	or	 just	use	the	title	of	 the	
YouTube	video.
2.	Use	the	“Let’s	Begin”	section	to	
add	context	for	your	learner(s).		
3.	 Add	 questions	 (multiple	 choice	
or	 open	 answer),	 extra	 materials	
(you	can	include	links	and	pictures)	
or	discussion	topics	to	the	video.

	 ส�าหรับท่านผู ้อ ่านที่สนใจจะ
สร้างบทเรียนกลับทางด้วย	 TED-ED	
ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี
ได้เลย			
Step #1: Pick a video 
1.	Visit	ed.ted.com/videos
2.	 Search	 for	 any	 video	 on	 You-
Tube,	or	simply	paste	the	video’s	
YouTube	 link	 (listed	 or	 unlisted)	
into	the	search	bar.

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์   อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ต่อจากฉบับทีแ่ล้ว...

การสร้างบทเรียนในห้องเรียนกลับทางด้วย TED-ED
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3.	ท่านสามารถแก้ไขการต้ังค ่าและส่วนต่างๆ	 ของบทเรียนได้ทุกขณะผ่าน
ทาง	TED-Ed	lessons

	 ท่านผู้อ่านที่เมื่ออ่านบทความนี้แล้ว	 น�าความรู้ที่ได้ไปสร้างบทเรียนกลับทาง
ของตนเองได้	 ผู้เขียนขอแสดงความยินดีด้วย	 และขออนุญาตชื่นชมบทเรียนของท่าน	
โดยขอความกรุณาท่าน	 share	 บทเรียนกลับทางของท่านที่	 facebook:	 Flipped	
Classroom	ด้วย	จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

ขั้นตอนที่ 2 ใช้เครื่องมือสร้างบทเรียน
ใน TED-Ed 
1.	ก�าหนดชื่อบทเรียนของท่าน
2.	คลิกที่	 “Let’s	Begin”	 เพื่อใส่ข้อมูล
บริบทของผู้เรียนของท่าน
3.	เพิ่มค�าถาม	(Question)	(ค�าถามแบบ
หลายตัวเลือก	 หรือค�าถามปลายเปิด)	
สื่อการเรียนรู้อื่นๆ	 (Extra	 Materials)
(เช่น	 Links	 หรือรูปภาพต่างๆ)	 หรือ
การอภิปราย	 (Discussion)	 หัวข้อต่างๆ														
ที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์ที่ท่านเลือก				
Step #3: Publish and share your 
lesson! 
1.	You	can	always	revisit	or	revise	
any	lesson	draft	or	published	les-
son	by	visiting	your	TED-Ed	activity	
page.
2.	You	can	share	any	published	les-
son	privately	via	email	or	by	using	
the	lesson’s	unique	URL.	You	can	
also	 share	 the	 lesson	more	 pub-
licly	using	the	social	sharing	icons.	
Only	individuals	with	the	lesson’s	
link	will	see	your	lesson.
3.	 You	 can	 edit	 the	 settings	 and	
sections	of	your	TED-Ed	lessons	at	
any	time.	
ขั้นตอนที่ 3 เผยแพร่บทเรียนกลับทาง 
1.	 ท่านสามารถเข้าดูบทเรียนหรือแก้ไข
บทเรียนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ	 โดยใช้หน้า	
TED-Ed	activity	
2.	 ท่านสามารถเผยแพร่บทเรียนของ
ท่านผ่านทาง	e-mail	หรือใช้การคัดลอก	
URL	 ของบทเรียนส่งไปให้นักเรียน	 หรือ
สามารถเผยแพร่สู ่สาธารณะโดยใช้ปุ ่ม	
share	ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	face-
book,	 twitter,	 	 google+	 ผู้ที่มี	 Link	
บทเรียนของท่านเท่าน้ันที่จะสามารถเข้า
ดูบทเรียนของท่านได้		
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Social Activities

	 อาจารย์	 ดร.ปรัชญพงศ์	 ยาศรี	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมรับเสด็จ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ในโอกาสเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน	“มหิดล-วันแม่”	ประจ�าปี	2559	
ณ	 ห้องประชุมศาสตราจารย์	 นายแพทย์ชัชวาล	 โอสถานนท์	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการนี้สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้	 ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ	 “เก่งวิทย์	 อังกฤษกล้า”	 มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการองค์ความรู้	 ทางด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพ	 (ฟิสิกส์/ดาราศาสตร์/ธรณีวิทยา)	 และภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน	 โครงการน้ีช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
ทั้งสองด้านคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบ	 โดยเน้นการเรียนรู้และการใช้จริง	 ควบคู่ไปกับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง	
โดยยดึหลกัทีว่่า	“การเรียนรู้ในบริบทจริง	คือสิง่ทีส่�าคัญ	เพือ่ใช้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทีน่อกกรอบ”	เมือ่วนัที	่1	สงิหาคม	2559

	 เม่ือวนัที	่ 24	 กนัยายน	 2559	
อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้	 เข้าร่วมวางพวงมาลา	 ถวายราช
สกัการะพระราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระมหิ
ตลาธเิบศรอดุลยเดชวกิรม	 พระบรมราชชนก
เน่ืองใน	“วนัมหดิล”	เพ่ือเป็นการถวายราช
สกัการะ	 น้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคุิณ	
และแสดงกตัญญูกตเวที	 ต่อพระองค์ท่าน	
ณ	ศูนย์การเรียนรู้	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา

งานมหิดล – วันแม่
ประจ�าปี 2559

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เนื่องใน “วันมหิดล”




