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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายคอืการสรา้งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ การวจิยัแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอน 1 การศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ที่พึงประสงค์ โดยสงัเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศคือ บรูไน        
ดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย และสมัภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวุฒแิละผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
และเขต 2  (สพม. 1 และ สพม. 2)  รวม 15 คน เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึทีม่คี่า  CVI = 0.95  
ขัน้ตอน 2. การสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยจดัการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญ 9 คน เพื่อใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ที่ผูว้จิยัจดัสรา้งขึน้ และ ขัน้ตอน 3 การศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 จํานวน  72 คน เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง      
กลยทุธด์งักล่าว เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง   
กลยทุธฯ์ ทีม่คีา่ CVI = 0.98  ทัง้น้ีผลการวจิยัมดีงัน้ี 
 1. คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์บ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื (1)กลุม่ความรูไ้ดแ้ก่ความ
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น และการมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล (2) กลุ่มทกัษะ
ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร การทาํงานเป็นทมี และทกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 21  และ  (3) กลุ่ม
เจตคต ิไดแ้ก่การมสีขุภาพกายและใจด ีการมคีุณธรรมและจรยิธรรม  ความเป็นประชาธปิไตย ความภมูใิจ
ในความเป็นไทย และความพอเพยีง  
 2 กลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ ี5 ประเดน็กลยุทธ ์
คอื (1) การศกึษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
(2)การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการศึกษาระหว่าง
สถานศกึษาในประเทศและในอาเซยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงดงักล่าว (3) การพฒันาครู
และบุคลากรทางการศกึษาใหต้ระหนกัถงึความสาํคญัของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนให้
มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  (4) การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคี
เครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนในการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค ์         
และ (5)การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้ เอื้ ออํ านวยต่อการเรียนรู้ เรื่ องอาเซียน  
               3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั สพม.1 และ สพม.2 และผูแ้ทนมคีวามเหน็ว่ากลยทุธ์
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก   (  =  4.31, S.D. = 0.59)   และมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก   
(  =  4.04, S.D. = 0.61) 
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 The objective of this research was to formulate a strategy in relation to the development of 
desirable characteristics of ASEAN citizens studying in basic education students. It has been divided 
into 3 phases : (1) To investigate the desirable characteristics of  ASEAN  citizens by synthesizing the 
basic education curricula of seven of the ASEAN member countries, namely Brunei Darussalam, 
Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam and Thailand. The researcher conducted         
in-depth interviews  with  five scholars in  strategy and ASEAN affairs along with 10 school administrators 
of the Secondary Education Service Area Offices 1 and 2 (SESAO 1 and SESAO 2) . The instruments 
used for in-depth interviewing were questionnaires where the Content Validity Index (CVI) was 0.95.      
(2)The focus group discussion was conducted with nine experts; this was in order to assess objectively 
the strategy which was drafted by the researcher; and (3) To survey opinions of the school administrators 
of SESAO 1 and SESAO 2 on the propriety and feasibility of the strategy. The relevant questionnaire 
developed was based on the strategy and the Content Validity Index (CVI) was 0.98. 
 The Result of the Research Findings Were as Follows: 
  1.The desirable ASEAN characteristics compromised of the following 3 groups:                  
(1) Knowledge: Awareness on ASEAN and neighboring countries and academic knowledge at 
international standards; (2) Skills: English for communicative purposes, teamwork, 21st century skills;   
(3) Attitude: Sound physical and mental health, moral and ethics, a democratic mind, pride in being 
Thai, sufficiency economy in life.  
                      2.The strategy in relation to the development of desirable characteristics of ASEAN 
citizens studying in basic education students consisted of five main strategic issues: (1)To study and 
set up  practical guidelines regarding the development of ASEAN desirable characteristics in basic 
education students; (2) To encourage the establishment of effective educational networking among 
schools in Thailand and other ASEAN member countries through ICT; (3) To enhance the capacity building 
of teachers and educational personnel in the areas of ASEAN awareness and other relevant activities 
regarding ASEAN desirable characteristics; (4) To stimulate participation among all related stakeholders 
from both the public and private sectors; and (5)To promote an ASEAN climate in schools.  
                    3. The opinions of the 72 school administrators of SESAO 1 and SESAO 2 on the 
propriety and feasibility of the aforementioned strategies were seen to be at high levels, they are as 
follows: the propriety (  = 4.31, S.D. = 0.59)  and the feasibility (  = 4.04, S.D. = 0.61). 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธน้ี์สาํเรจ็ไดด้ว้ยดเีพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาอยา่งดยีิง่จาก ดร.จารวุรรณ 
พลอยดวงรตัน์  ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา  และดร.นิตย ์ โรจน์รตันวาณิชย ์ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธท์ี่
ใหค้ําแนะนําในการทําวจิยัทุกขัน้ตอนดว้ยความเมตตาและปรารถนาดอีย่างจรงิใจ ส่งผลใหผู้ว้จิยั
ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ในการทําปรญิญานิพนธ ์รวมถงึทราบแนวทางการสรา้งกลยุทธซ์ึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อภารกจิทีร่บัผดิชอบในอนาคต จงึขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระ  สุภากิจ และ          
ดร.รงัสรรค ์  มณเีลก็ ทีก่รณุาสละเวลาเพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ และ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. บุญลอื  ทองอยู ่รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ทีก่รณุาใหค้าํแนะนําทุกดา้น 
  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าใน
การศกึษาหลกัสูตรการศกึษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ที่ช่วยเปิดโลกทศัน์ด้าน     
การบรหิารการศกึษาใหก้วา้งขึน้  ผูว้จิยัรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นลูกศษิยข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ทีม่ชีื่อเสยีงอกีวาระหน่ึง  รวมทัง้ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึง
คณาจารย์ทุกท่านที่อนุญาตให้สมัภาษณ์เชิงลึก เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม ตอบแบบสอบถาม และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ตลอดจนอํานวยความสะดวกทุกด้านจนการเกบ็ขอ้มูลทุกขัน้ตอนสําเรจ็
ครบถว้นดว้ยดตีามกาํหนด  
 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กรุณา
อนุญาตให้ผู้วิจัยลาศึกษาต่อ และให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และอาเซียน รวมทัง้
ขอขอบพระคุณบณัฑติวทิยาลยัที่กรุณาให้ทุนอุดหนุนการทําวจิยั ทัง้น้ีขอขอบคุณเป็นพเิศษสําหรบั    
คุณดุรยิา อมตววิฒัน์ ผูอ้ํานวยการสาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เพื่อน ๆ และน้องๆ ที่ให้กําลังใจอย่างดี  ขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับคุณยอดเรือน สุตะพรหม 
ศกึษานิเทศก ์สพม. 1 ทีอ่าํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั   คุณสุรพงศ ์  เอมิอุทยั และ 
คุณบุษวรรษ์  แสนปลื้ม  ดุษฎีบณัฑติดา้นการทดสอบและวดัผลการศกึษาที่กรุณาใหค้ําปรกึษาแนะนํา
ด้านสถิติวิจยัและแบบสอบถาม  และท้ายสุดขอขอบคุณครอบครวัพงสรภคัสรณ์ที่สนับสนุน
ทัง้กาํลงักายและกาํลงัใจจนผูว้จิยัประสบความสาํเรจ็ในการจดัทาํปรญิญานิพนธค์รัง้น้ี 
 
                                                                                          สมใจ  ธรีทฐิ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 
 

 

ภมิูหลงั 
 กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิตัน์ส่งผลใหป้ระเทศไทยต้องเตรยีมความพรอ้ม
ของพลเมอืงเพื่อรบัมอืกบัภาวะโลกไรพ้รมแดนและความเจรญิกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีดงันัน้รฐับาลไทยทุกสมยัจงึใหค้วามสาํคญัต่อการสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นการศกึษากบั
ต่างประเทศทัง้ในระดบัพหุภาคแีละทวภิาคโีดยสมคัรเป็นสมาชกิองค์การระหว่างประเทศที่สําคญั
อาทอิงค์การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรอืยูเนสโก  (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้หรอือาเซยีน (Association of Southeast Asian Nations–ASEAN) องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแหง่
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้รอืซมีโีอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) 
กรอบความร่วมมอืเอเชยีหรอืเอซดี ี(Asia Cooperation Dialogue–ACD) และจดัทําบนัทกึความ
เขา้ใจ (Memorandum of Understanding-MOU) กบัรฐับาลนานาประเทศ เพื่อประสานความ
ร่วมมือและแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จระหว่างกัน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร.   2550 : 10) รวมทัง้ไดแ้ถลงนโยบายต่อรฐัสภาเมือ่วนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2554 วา่ประเทศไทย
ใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้นในทุกระดบัเพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดแีละ
ความใกลช้ดิระหว่างกนั ตลอดจนสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศอาเซยีนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจดัตัง้
ประชาคมอาเซยีนตามขอ้ผูกพนัภายใต้กฎบตัรอาเซยีน โดยเฉพาะการเตรยีมความพรอ้มของทุกภาค
สว่นในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมและความ
มัน่คง (รฐับาลไทย.  2554: ออนไลน์)   
 ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) เกดิจากวสิยัทศัน์อาเซยีน 2020 ซึ่งผ่าน 
การรบัรองจากทีป่ระชุมสุดยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) เมื่อปีพ.ศ. 2540 โดยมเีป้าหมายจะรวมตวั
สมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ ไปสูก่ารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ต่อมาที่
ประชุมสุดยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที ่12  เมื่อปี พ.ศ. 2550 ไดเ้หน็ชอบใหเ้ร่งรดัการ
จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนเรว็ขึน้อกี 5 ปี จากปี พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ. 2558  ทัง้น้ีอาเซยีนให้
ความสําคัญกับการจัดตัง้ประชาคมอาเซียนโดยจัดทํากฎหมาย ปฏิญญา นโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการจัดตัง้ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ปฏญิญาชะอาํ-หวัหนิว่าดว้ยการเสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้น
การศึกษาเพื่อบรรลุการจัดตัง้ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปนั  แผนงานการจัดตัง้
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community) ยุทธศาสตร ์5 ปี 
ดา้นการศกึษาอาเซยีน (ASEAN 5 Year Plan on Education 2011-2015)  ตลอดจนจดัการประชุม
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สุดยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) เพื่อกําหนดแนวทางในการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนใหส้าํเรจ็
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด (กระทรวงการต่างประเทศ.  2553: 25-26)  
 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงมีภารกิจสําคญัในการเร่งเตรียมความพร้อม 
คนไทยเพื่อขบัเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการพฒันาเยาวชนที่เป็น
อนาคตของอาเซียนให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผ่านกลไกทาง
การศกึษาในระบบโรงเรยีน (ศรวีกิาร ์ เมฆธวชัชยักุล.  2554: 1) เพราะการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น
การศกึษาที่จดัขึน้โดยรฐับาลเพื่อเตรยีมนักเรยีนซึ่งเป็นทรพัยากรอนัมคี่าใหส้ามารถรองรบัความ
เปลี่ยนแปลง และยกระดับคุณภาพของประชากรที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
(McCain.  2005: 5) และไดม้อบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)      
สัง่การให้สถานศึกษาในสงักัดเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซยีน โดยไดบ้รรจุไวใ้นจุดเน้นของการดาํเนินงานของ สพฐ.ในขอ้ที ่8 คอื “นกัเรยีน คร ู
และสถานศกึษา ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนปี พ.ศ. 2558” เพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้ป็นสมาชกิทีด่ขีองประชาคม สามารถตดิต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกบัประชาชนอาเซยีนอื่นไดอ้ย่าง
เสมอภาค (จนัทรา  ตนิตพิงศานุรกัษ์.  2554: 19) 
 การปลูกฝงัและพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์แก่นักเรยีนได้รบัการ
สนบัสนุนจากสุรนิทร ์พศิสุวรรณ (Pitsuwan.  2007: 2) ซึง่มคีวามเหน็ว่าเป็นสิง่ทีด่เีพราะจะช่วยให้
ผูเ้รยีนเตบิโตขึน้เป็นประชาชนทีด่ขีองประชาคม มคีวามเขา้ใจถงึเป้าหมาย รูส้กึเป็นเจา้ของ พรอ้ม
ทีจ่ะมสีว่นรว่มในกระบวนการสรา้งประชาคมอาเซยีนใหป้ระสบความสาํเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบัอเูรยีเต 
(Uriarte.  2007: 3) ทีม่คีวามเหน็ว่าการกําหนดวสิยัทศัน์ว่าพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคค์วรมลีกัษณะ
เชน่ไร แลว้กาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันาจะชว่ยสรา้งความมัน่ใจในอนาคตทีม่ ัน่คงเพราะเป็นการพฒันา
คนอยา่งถูกทศิทางสง่ผลใหก้ารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการในทีสุ่ด ความคดิเหน็
ดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2554: ออนไลน์) ที่
เสนอแนะว่าการพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ไทยสู่ประชาคมอาเซยีนใหป้ระสบความสําเรจ็จําเป็นต้อง
กําหนดเป้าหมายไดแ้ก่คุณลกัษณะเดก็ไทยทีพ่งึประสงคเ์พื่อกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนใหช้ดัเจนแลว้จงึ
กําหนดกลยุทธ์ในการพฒันา ในขณะทีน่ักวชิาการและนักการศกึษาไทยและต่างประเทศมคีวามเหน็
สอดคล้องกนัว่าการเตรยีมความพร้อมของสถานศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้สําเร็จและเกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ จาํเป็นตอ้งพฒันานกัเรยีนดว้ยการเพิม่คุณภาพการศกึษา ทกัษะการสื่อสารทีม่ี
ประสทิธภิาพ และเจตคตทิีด่ต่ีอการเป็นประชาชนอาเซยีน (วทิวสั  ศรวีหิค.  2554: 33; ธงทอง  จนัทรางศุ.   
2554: 3;  และ พนิิต ิ รตะนานุกลู.  2554: 56)  
 สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (สาํนกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร. 2553ข: 8) แนะนําว่าการจดัการศกึษาแก่เยาวชนไทยใหส้าํเรจ็ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
องคป์ระกอบ 4 ประการ คอื 1.สิง่ทีพ่งึประสงค ์  2. หลกัสตูรการศกึษา 3. ครซูึง่เป็นผูจ้ดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และ 4.ผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงาน
การศกึษานานาชาตขิองยเูนสโก (International Bureau of Education-IBE. 2010: Online) อธบิายว่า
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หลกัสูตรเป็นองค์ประกอบที่สําคญัของการจดัการศกึษาเพราะเป็นนโยบายของรฐับาลที่กําหนดว่า
นักเรยีนควรเรยีนรูอ้ะไร คุณลกัษณะที่ประสงค์ที่ต้องการปลูกฝงัแก่ผูเ้รยีนคอือะไร ครูจะต้องจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งไร และจะตดิตามประเมนิผลไดอ้ยา่งไร ขณะทีช่มพนุูท รว่มชาต ิ(2548: 25) มคีวามเหน็
ว่าหลกัสตูรเป็นเครื่องมอืถ่ายทอดเจตนารมณ์ และเป้าประสงคข์องการศกึษาของชาตสิู่การปฏบิตั ิ ส่วน   
อนิซอิอง (Inciong.  2008: 11) กล่าวว่าหลกัสตูรเป็นหวัใจของการศกึษาเพราะเป็นตวักําหนดทศิทางการ
จดัการศกึษาแก่เยาวชนของประเทศว่าควรเน้นไปในทศิทางใด ซึง่จะเกดิผลโดยตรงต่อผูเ้รยีน สงัคมและ
ชาต ิหลกัสูตรเป็นเครื่องมอืกําหนดความรู ้ คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ การถ่ายทอดวฒันธรรม และ  
เจตคติที่ต้องการให้เกดิกบัผู้เรยีน ตลอดจนเสรมิสร้างความเจรญิงอกงามแก่ผู้เรยีนทุกด้าน ความ
คดิเหน็ขา้งตน้ไดร้บัการยนืยนัจากมารทิสัและดทิาพทั (Maritas; & Ditapat.  2000: 9) ทีม่คีวามคดิว่า
หลกัสตูรมคีวามสาํคญัต่อการจดัการศกึษาของทุกประเทศเพราะเป็นแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็น
ทรพัยากรของชาติ เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นประมวลประสบการณ์ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ คุณธรรม
จรยิธรรม ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีต่อ้งการปลกูฝงัแก่เยาวชนตามนโยบายการพฒันาประเทศ 
ตลอดจนระบุแนวทางการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
 จากความสาํคญัของหลกัสตูรขา้งตน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงคข์อง
สมาชกิอาเซยีนดว้ยการสงัเคราะหห์ลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศสมาชกิอาเซยีนจํานวน   
7 ประเทศ ประกอบดว้ยประเทศสมาชกิเก่าทีร่่วมก่อตัง้อาเซยีน ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี สงิคโปร ์
อนิโดนีเซีย และไทย และประเทศสมาชกิใหม่ที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง
น่าสนใจ คอืเวยีดนาม และบรไูน ดารุสซาลาม (วทิวสั ศรวีหิค.  2554: 35) พบว่าคุณลกัษณะพลเมอืง
ของสมาชิกอาเซียนที่พึงประสงค์คือการมีความรู้ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล การมีทักษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม การมีสุขภาพกายและใจดี การมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม ความเป็นประชาธปิไตย ความตระหนักรูใ้นตวัเอง ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการวางแผน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การคดิวเิคราะหว์จิารณ์ ความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะความ
ร่วมมอื และทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้วยเหตุน้ีการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที ่   
พงึประสงคจ์งึควรพฒันาจากคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่มาชกิอาเซยีนตอ้งการปลกูฝงัแก่เยาวชนของ
ตนตามที่กําหนดไว้ในหลกัสูตรการศึกษาซึ่งเป็นเอกสารทางการที่พฒันาจากนโยบายของรฐับาล
สมาชกิอาเซยีน (Inciong.  2008: 15) 
 อยา่งไรกต็าม การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทยยงัมปีญัหาหลาย
ดา้น โดยธงทอง จนัทรางศุ (2554: 2) มคีวามเหน็ว่าคนไทยยงัมไิดร้บัการเตรยีมความพรอ้มอย่าง
จรงิจงั เน่ืองจากการจดัการศกึษาของไทยไมม่คีุณภาพเพยีงพอ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิปญัหาการวา่งงานใน
อนาคตเพราะจะมกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทีม่ทีกัษะฝีมอือย่างเสรใีนประชาคมอาเซยีน  จงึจําเป็นตอ้ง
กําหนดมาตรฐานการศกึษาใหเ้ป็นสากล และพฒันากลยุทธ์ในการเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษาใน
ทุกระดบั ความคดิเหน็ดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจากพานิช  จติรแ์จง้ (2554: 5) ทีม่คีวามเหน็ว่าประเทศ
ไทยยงัไม่มคีวามพร้อมต่อการเปิดเสรอีาเซียนเพราะแรงงานไทยยงัไม่พร้อมทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ  การ
ทาํงาน และการใชภ้าษาองักฤษ หากไมเ่รง่กาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันาจะเสยีเปรยีบสมาชกิอาเซยีนอื่นทีม่ี
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ความพรอ้มมากกว่า สว่นสุทธศร ีวงษ์สมาน (2553: 22) กล่าวถงึสมรรถนะการแขง่ขนัไทยทีจ่ดัอนัดบั
โดย Institute of Management Development (IMD) พบว่าผลสมัฤทธิด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรข์องไทยอยู่อนัดบัที ่39 จาก 46 ประเทศ ทกัษะภาษาองักฤษทีต่อบสนองความต้องการ
ของผูป้ระกอบการอยู่อนัดบัที่ 43 และระบบการศกึษาไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัเพยีง 4.58 
จาก 10   ขณะที่สวนดุสติโพล (สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2554ก: 1) ได้สํารวจความ
คดิเหน็เกีย่วกบัสภาพความพรอ้มของสถานศกึษาในการเขา้สู่การเปิดเสรอีาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 
จากกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,218 คน โดย
รวบรวมขอ้มลูในระหว่างวนัที ่1-4 สงิหาคม 2554 พบว่ารอ้ยละ 51.37  มคีวามเหน็ว่าประเทศไทย
ยงัมคีวามพรอ้มค่อนขา้งน้อยเพราะปญัหาการศกึษาหลายดา้นไม่ไดร้บัการพฒันาและแกไ้ข ขณะที่
รอ้ยละ 20.42 บอกว่าประเทศไทยไม่มคีวามพรอ้มเพราะการศกึษาไมม่คีุณภาพมาตรฐาน และการ
ปฏริปูการศกึษาไม่ประสบความสาํเรจ็ ดงันัน้สถานศกึษาทุกระดบัจงึตอ้งสรา้งกลยุทธใ์นการพฒันา
คุณภาพการศกึษาและคนไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อใหแ้ข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซยีน มฉิะนัน้แลว้
จะเกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิอยา่งรา้ยแรงในอนาคต 
 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: 
TDRI) ไดนํ้าเสนอผลการศกึษาและรายงานแนวโน้มดา้นการศกึษาของไทยว่าผลสมัฤทธิท์างการ
ศึกษาไทยอยู่ลําดับท้ายๆ ของโลกทัง้ที่ได้ร ับงบประมาณเพิ่มเป็นสองเท่า และไม่น้อยกว่า
งบประมาณดา้นการศกึษาของสมาชกิอาเซยีนอื่น ขณะที่เงนิเดอืนครูได้เพิม่ขึน้ โดยปจัจุบนัครูมี
เงนิเดือนเฉลี่ยคนละสามหมื่นบาทต่อเดือน แต่งบประมาณที่รฐัทุ่มเทลงไปกลบัมไิด้ส่งผลดีต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนแต่อย่างใด    ดงัจะเหน็ไดว้่าผลการสอบทุกแห่ง เช่น Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS), Programme for International Student 
Assessment (PISA) และ Ordinary National Educational Test (O-NET) มแีนวโน้มลดตํ่าลงกว่าประเทศ
ไตห้วนั เกาหลใีต ้ฮอ่งกง (สาํนกังานรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร.  2555: ออนไลน์)   
 โดยล่าสุดสถาบนัทดสอบการศกึษาแหง่ชาต ิ(สมัพนัธ ์พนัธุพ์ฤกษ์.  2555: 23) ประกาศ
ผลการสอบวชิาสามญั 7 วชิา (ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ฟิสกิส ์เคม ีและ
ชวีวทิยา) ทีท่ําการทดสอบเมื่อวนัที ่7-8 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อใหม้หาวทิยาลยันําคะแนนทดสอบ
ไปใช้ประกอบการรบันักเรยีนที่เขา้สอบในระดบัอุดมศกึษาในระบบรบัตรงผ่านเคลยีริง่เฮา้ส์ ปี พ.ศ. 2555  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมรีะดบัตํ่ากว่าครึง่เกอืบทุกวชิายกเวน้
ภาษาไทย ทัง้น้ีผลการศกึษาดงักล่าวไดร้บัการยนืยนัจากโครงการ PISA 2009 ขององคก์ารความ
รว่มมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ (Organization for Economic Co-operation and Development- 
OECD) (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  2553: 20) ทีพ่บว่าผลคะแนนของ
นกัเรยีนไทยอยูร่ ัง้ทา้ยทุกวชิาคอือยูใ่นอนัดบัระหว่าง 44-47 จาก  65 ประเทศ ซึง่พบว่าสาเหตุหน่ึง
เกดิจากนกัเรยีนคดิวเิคราะหแ์กโ้จทยป์ญัหาไมอ่อก (ชไมพร ตัง้ตน.  2555: 23) จากผลการประเมนิ
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการจดัการศกึษาไทยยงัไม่สามารถเตรยีมเยาวชนไทยใหม้ศีกัยภาพในการ
แข่งขนัสําหรบัอนาคต พร้อมเสนอแนะว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องปรบัปรุงอย่างเร่งด่วนทัง้ด้าน
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มาตรฐานการศึกษา คุณภาพครู ทรพัยากรการเรยีนและการบริหารจดัการในโรงเรยีน ขณะที่การ
อุดมศกึษาไทยยงัมปีญัหาเพราะธนาคารโลก หรอื World Bank (Benvenish.  2010: 17) ไดศ้กึษาเรื่อง
การแขง่ขนัของระบบการอุดมศกึษาในเศรษฐกจิโลก ผลการวจิยัพบวา่คุณภาพการอุดมศกึษาไทยยงัอยู่
ในระดบัตํ่า เมื่อเทยีบกบักลุ่มประเทศอื่นในกลุ่ม OECD เพราะผูส้ําเรจ็การศกึษายงัขาดองคค์วามรู้
และทักษะตามที่กําหนด ตลอดจนหลักสูตรการสอนที่จัดไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 นอกจากน้ีผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และ เขต 2 ซึง่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ทีส่อบ O-NET ปีการศกึษา 
2553  ที่ครอบคลุมความรู ้8 กลุ่มสาระวชิา คอืภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ พบว่า
ผลสมัฤทธิย์งัไม่น่าพงึพอใจ(สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน) หรอื สมศ.  2554ก: ออนไลน์) ดงัน้ี 
 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 มสีถานศกึษาทีส่อบผา่นคะแนนตํ่าสดุของคะแนนเฉลีย่แต่ละวชิา 
ในระดบัชาต ิ(คะแนนขดีจาํกดัล่าง) ของทุกวชิาใน 8 กลุ่มสาระวชิามเีพยีง 27 แหง่ (รอ้ยละ 22.88) 
สอบผ่านวชิาคณิตศาสตรเ์พยีง 35 แห่ง (รอ้ยละ 29.66) สอบผ่านวชิาวทิยาศาสตรเ์พยีง 57 แห่ง 
(รอ้ยละ 48.3) และสอบผา่นวชิาภาษาองักฤษเพยีง 30 แหง่ (รอ้ยละ 25.42) (สมศ.  2554ข: 4-17)   
  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 มสีถานศกึษาสอบผา่นคะแนนตํ่าสดุของคะแนนเฉลีย่แต่ละวชิา 
ในระดบัชาต ิ(คะแนนขดีจํากดัล่าง) ของทุกวชิาใน  8 กลุ่มสาระวชิาเพยีง 27 แหง่ (รอ้ยละ 22.68) 
สอบผ่านวชิาคณิตศาสตร์เพยีง 29 แห่ง (รอ้ยละ 24.36) สอบผ่านวชิาวทิยาศาสตร์เพยีง 54 แห่ง 
(รอ้ยละ 45.37) และสอบผา่นวชิาภาษาองักฤษเพยีง 47 แหง่ (รอ้ยละ 39.49) (สมศ.  2554ข: 2-14) 
 ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) ของสํานักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. ทีท่าํการประเมนิสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ซึ่งตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ายงัมสีถานศกึษาถงึ 47 แหง่ (รอ้ยละ 39.50) ทีย่งัตอ้งปรบัปรุงในดา้นต่างๆ 
ดังน้ีมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์ และ
มาตรฐานที ่9 ครมูคีวามสามารถในการจดัการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
(สมศ.  2554ก: ออนไลน์)  
 นอกจากน้ีจากรายงานของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2555: 1) ยงัพบว่านักเรยีนมี
ภาวะโภชนาการเกนิ และโรคอว้นจากพฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่มเ่หมาะสมทาํใหสุ้ม่เสีย่งกบัการเจบ็ปว่ย
ดว้ยโรครา้ยเมือ่มอีายเุพิม่ขึน้ สว่นสงัคมไทยยงัมคีวามขดัแยง้ทางความคดิ เกดิความเสื่อมถอยดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรม รวมถึงมปีญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิม่ขึน้ของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ  2555: 5) 
จากผลการประเมนิดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการจดัการศกึษาทีผ่่านมายงัมปีญัหาในการพฒันาผูเ้รยีน
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ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ในด้านที่สาํคญัได้แก่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีต่ํ่า 
กว่าเป้าหมาย การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ คดิ
สรา้งสรรค ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และการมสีุขภาพกายและใจทีด่ ี(สมศ.  2554ก: ออนไลน์ ;   สมศ.  2554ข:     
2-17)  ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความสาํเรจ็ของการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนสู่ประชาคมอาเซยีนในปี 
พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของรฐับาลอยา่งแน่นอน จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งเรง่รดัการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีนดว้ยการสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์เน่ืองจากกลยทุธค์อืวธิปีฏบิตัพินัธกจิของสถานศกึษาทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่จะสง่ผลใหเ้กดิ
ความสาํเรจ็และบรรลุวสิยัทศัน์ทีต่อ้งการ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 30)   
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตระหนักถงึความสาํคญัของการสรา้งกลยุทธการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ ซึง่การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกศกึษาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต1 และ เขต2  (สพม. 1 และ สพม. 2) ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากตัง้อยู่ในส่วนกลางไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกบัอาเซยีนอย่างหลากหลาย และกระทรวงศกึษาธกิาร
สามารถนําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการพฒันาสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหม้คีวามพรอ้มและรบัประโยชน์จากการเป็นสว่นหน่ึงของประชาคมอาเซยีนต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายหลกัคอืการสรา้งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยมคีวามมุง่หมายยอ่ยคอื 

1. ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนในการเป็นพลเมอืงอาเซยีน 
2. สรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
3. ศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ 

พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  
ความสาํคญัของการวิจยั  
 1. คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์พร้อมตัวชี้ว ัดที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถูกทศิทางสง่ผลให้
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ประสบ
ความสาํเรจ็  
 2. กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ละตวัชีว้ดัทีไ่ด้
จากการวจิยัจะสอดคล้องกบัความต้องการและสภาพปญัหาจรงิ ดงันัน้สถานศกึษาขัน้พื้นฐานจงึ
สามารถใชเ้ป็นกรอบกาํหนดแผนงาน โครงการและกจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนในการ
เป็นพลเมอืงของประชาคมอาเซยีนปี พ.ศ. 2558 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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 3. กระทรวงศึกษาธิการสามารถนํากลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการพฒันาสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหม้คีวามพรอ้มและรบัประโยชน์จากการเป็นสว่นหน่ึงของประชาคมอาเซยีน 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 การวิจยัเรื่องกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึประสงค ์
ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 1.ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 
    1.1.1การสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคม์ผีูใ้หข้อ้มลูหลกั 2 กลุ่มคอื 
    1.1.1.1 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธ์และดา้นอาเซยีน 5 คน โดยมคีุณสมบตัคิอื
สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์การจดัทํากลยุทธแ์ละดา้นอาเซยีนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
และเตม็ใจใหค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
     1.1.1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 และเขต 2 เขตละ 5 คน รวม 10 คน โดยมคีุณสมบตัิคอื สําเรจ็การศกึษาไม ่  
ตํ่ากว่าระดบัปริญญาโท ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 ปี และเต็มใจให้ความ
รว่มมอืในการสมัภาษณ์เชงิลกึ และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
    1.1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพือ่พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ีผู่ว้จิยัจดัสรา้งขึน้
ไดแ้ก่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกลยุทธ์ อาเซยีน การศกึษา ภาษาองักฤษ และดา้นการบรหิารสถานศกึษา 
จาํนวน 9 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
   1.1.3 การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และ   
สพม. 2 จํานวน 92 คน จากประชากร 119 คน (สถานศกึษาแห่งละ 1 คน) โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างจาก
การเปิดตารางเครจซแีละมอรแ์กน (Krejci; & Morgan.  1970: 608)  กําหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุม่กลุ่ม
ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling)  
 2. ขอบเขตเน้ือหา แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
  2.1 ขอบเขตดา้นคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ จากการศกึษา
เอกสารงาน วจิยั และการสงัเคราะห์คุณลกัษณะพลเมอืงที่พงึประสงค์ที่สมาชกิอาเซยีนต้องการ
ปลูกฝงัแก่นักเรยีนของตนผา่นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ ไดแ้ก่
กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนดัง้เดมิตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ 5 ประเทศ คอื ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สงิคโปร ์
อนิโดนีเซยี และไทย (สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ก: 18) และประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ทีม่ ี
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ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ และสงัคม (วทิวสั ศรวีหิค.  2554: 35) จาํนวน  2 ประเทศ คอืบรไูน ดารุสซาลาม 
และเวยีดนาม รวมกบัขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒแิละผูอ้าํนวยการสถานศกึษาทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
และการสนทนากลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
    2.1.1.กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
     2.1.1.1 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น 
     2.1.1.2 การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
    2.1.2 กลุ่มทกัษะ (Skills ) ไดแ้ก่ 
     2.1.2.1 ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
     2.1.2.2 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
     2.1.2.3 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
      2.1.2.3.1 ทกัษะชวีติ 
       ความตระหนกัรูใ้นตวัเอง 
       ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
       ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 
       ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
       2.1.2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
       ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
       ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์
       ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์
       ทกัษะความรว่มมอื 
      2.1.2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        2.1.3 กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
     2.1.3.1 การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจด ี
         2.1.3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม ประกอบดว้ย 
      ความมวีนิยั 
      ความซื่อสตัย ์
      ความกตญัญกูตเวท ี
      ความเมตตากรณุา 
      ความประหยดั 
     2.1.3.3 ความเป็นประชาธปิไตย 
     2.1.3.4 ความภมูใิจในความเป็นไทย 
     2.1.3.5 ความพอเพยีง 
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  2.2 ขอบเขตด้านกลยทุธ ์
   ผู้วิจยัสงัเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหาร     
กลยุทธ์ขององค์การของนักกลยุทธ์และนักการศึกษาจํานวน 19 คน เน่ืองจากสถานศึกษาถือเป็น
องคก์ารประเภทหน่ึง โดยเลอืกแนวคดิของ  เซอรโ์ต และปีเตอร ์(Certo; & Peter. 1991)  และสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  2552: ออนไลน์) เป็นหลกั     
ผลการสงัเคราะหพ์บว่าการบรหิารกลยุทธแ์บ่งออกเป็นสองส่วนคอืการสรา้งกลยุทธ ์(ขัน้ตอน 1-3) และ
การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(ขัน้ตอน 4-5)  
   ผูว้จิยัสรา้งกลยุทธโ์ดยใชข้ ัน้ตอนที ่1-3  ไดแ้ก่ 1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  
การทาํ SWOT Matrix Analysis (สพฐ.  2549: 14-15) และสรา้งแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) 
(สมควร ทรพัยบ์ํารุง.  2553ก: 3) 2.การกําหนดทศิทางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่วสิยัทศัน์ 
(วรรณา สุภาพุฒ.ิ  2553: 27) พนัธกจิ (วโิรจน์ สารรตันะ.  2548: 45) และ 3.การสร้างกลยุทธ์
จากผลการทําแผนที่กลยุทธ์ (สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  2552: ออนไลน์) และการ
ตรวจสอบด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดั สพม. 1 
และสพม. 2 เกี่ยวกบัความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์ (Certo; & Peter.  1991)  
 
ข้อจาํกดัการวิจยั  
 1.การวจิยัเรื่องกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์
ศึกษาเฉพาะในกรอบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 และเขต 2 เท่านัน้เน่ืองจากตัง้อยู่ในส่วนกลาง ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอาเซยีนของ
กระทรวงศกึษาธกิารอยา่งหลากหลาย   
 2.ผูว้จิยัศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งกลยทุธโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การทาํ SWOT Matrix Analysis และ แผนที ่     
กลยุทธ ์(Strategy Map) ขัน้ตอนที ่2 การกําหนดทศิทางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่วสิยัทศัน์ 
(Vision) พนัธกจิ (Mission) และขัน้ตอนที ่3 การสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ และการตรวจสอบกลยุทธ์ด้วยการสอบถามความคดิเหน็ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 เกีย่วกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยุทธ ์ 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาทีม่อียู ่
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ หมายถงึ ลกัษณะที่ต้องการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนใน
ฐานะพลเมอืงอาเซยีน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื 
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  1.1 กลุ่มความรู ้หมายถงึ การแสดงออกของสมรรถภาพของสมองดา้นความจํา หรอืความ
ระลกึไดใ้นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑข์อ้งมลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัและรวบรวมสะสมไวจ้ากการบอกกล่าว หรอืประมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ  แบ่งออกเป็นความรูเ้กีย่วกบัเน้ือหา ความรูเ้กีย่วกบัวธิแีละการดาํเนินการเกีย่วกบัสิง่ใด
สิง่หน่ึง และความรูเ้กีย่วกบัการรวบรวมดา้นแนวคดิและโครงสรา้ง ไดแ้ก่ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน
และเพือ่นบา้น และการมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล ดงัน้ี 

  1.1.1 ความตระหนักรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนและเพื่อนบา้น หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนแสดง
พฤติกรรมการรบัรู้ ผูกพนั และการแสดงออกซึ่งความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งเกิดจาการเรยีนรู้ หรอืการได้รบัประสบการณ์จากสถานศึกษาและการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองเกีย่วกบัสามเสาหลกัของประชาคมอาเซยีนคอื 1. ประชาคมการเมอืงและความ
มัน่คงอาเซยีน  2.ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  และ 3.ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  
   1.1.2 การมีความรู้ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล หมายถึง การมีความรู ้
ความสามารถทางวชิาการ โดยมผีลสมัฤทธิใ์นระดบัด ีมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น     
มผีลการเรยีนเป็นทีย่อมรบั สามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบัต่างๆ ของนานาชาตไิด ้มคีวามสามารถ
ในการเรยีนรู ้รูจ้กัแหล่งและวธิแีสวงหาความรู ้มทีกัษะด้านขอ้มูลที่จะทําใหส้ามารถวเิคราะห ์ประเมนิ 
สงัเคราะห ์และใชข้อ้มลูสารสนเทศ เพือ่การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
  1.2 กลุ่มทกัษะ หมายถงึ ความชํานาญ หรอืความสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ๆ ซึ่ง
เกดิจากการเรยีนรู ้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพรสวรรค ์ทกัษะเป็นปจัจยัสาํคญัในการปฏบิตังิานในองคก์าร
นัน้ๆ ไดแ้ก่ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  การทํางานเป็นทมี และทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ซึ่ง
ประกอบดว้ยทกัษะชวีติ ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม และทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละการสือ่สาร ดงัน้ี 
   1.2.1 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารได้ตามสถานการณ์จริงได้แก่ ความสามารถด้าน
กฎเกณฑไ์วยากรณ์ภาษา  ความสามารถดา้นความสมัพนัธ์ของขอ้ความ ความสามารถในการใช้
ภาษาอยา่งถูกตอ้งกาลเทศะ  และความสามารถดา้นกลวธิใีนการสือ่สาร  
   1.2.2 ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถงึ การทีก่ลุ่มบุคคลมารว่มกนัทํางานโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและมีการประสานงานกันโดยมุ่งดึง
ศกัยภาพทีม่จีากบุคคลมาใชเ้พือ่ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
   1.2.3 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 หมายถงึ ทกัษะทีเ่ตรยีมผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มทัง้ใน
ดา้นความคดิ การเรยีนรู ้การสือ่สาร การทาํงาน การแกป้ญัหา และการใหค้วามรว่มมอือยา่งมปีระสทิธผิล 
สง่ผลใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ทัง้การเรยีน และการทาํงานทาํไปตลอดชวีติ ไดแ้ก่ 
    1.2.3.1 ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการใชค้วามรู ้ เจตคต ิ และ
ทกัษะต่างๆ  ซึง่จะช่วยสนับสนุนพฤตกิรรมของบุคคลใหส้ามารถดําเนินชวีติของตนเอง โดยการ
กาํหนดทางเลอืกทีด่ ีการต่อตา้นความกดดนัจากกลุ่มเพือ่น และการจดัการกบัสิง่ทีคุ่กคามชวีติ ทัง้น้ี
ทกัษะชวีติประกอบดว้ย 
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     1.2.3.1.1ทกัษะความตระหนกัรูใ้นตนเอง หมายถงึ ความสามารถในการ
คน้หาและเขา้ใจจุดด ี จุดดอ้ยของตนเอง รูว้่าอะไรคอืสิง่ทีต่นเองปรารถนาและไมพ่งึปรารถนาและ
เขา้ใจในความแตกต่างของตนเองกบับุคคลอื่นไมว่่าจะในแงค่วามสามารถ เพศ วยั ระดบั การศกึษา ศาสนา   
สผีวิ สขุภาพ ฯลฯ  
     1.2.3.1.2 ทกัษะการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา หมายถงึ ความสามารถใน
การรบัรูส้าเหตุของปญัหา สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหจ์นเกดิความรูค้วามเขา้ใจเพื่อหาทางเลอืกที่
เหมาะสมในการแกป้ญัหา และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
     1.2.3.1.3 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ หมายถงึ ความสามารถใน
การกําหนดเป้าหมาย วางแผน บรหิารและจดัการเกีย่วกบัชวีติ การเรยีน การงานและอาชพีอยา่ง
เป็นระบบอยา่งเหมาะสมกบัตนเองและสภาพแวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากร 
เวลา เงนิ สิง่ของ ตลอดจนสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพีและมรีายได ้
     1.2.3.2.4 ทกัษะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ ความรูส้กึว่า
ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมและมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสือ่มของสงัคม  
    1.2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม  หมายถงึ ทกัษะทีเ่ตรยีมนกัเรยีนสาํหรบั 
ชวีติและสภาพแวดลอ้มทีส่ลบัซบัซอ้นของศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
           1.2.3.2.1 ทักษะความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ หมายถึง ความสามารถที่จะ
วเิคราะห ์ แยกแยะขอ้มลูขา่วสาร ปญัหา เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ ธรรมชาต ิ เทคโนโลย ี และประเมนิปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละ
พฤตกิรรม เชน่ คา่นิยม แรงกดดนัจากกลุ่มเพือ่น อทิธพิลจากสือ่ทีม่ผีลต่อการดาํเนินชวีติ  
     1.2.3.2.2 ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคดิ
อยา่งกวา้งขวาง โดยไมย่ดึตดิกรอบหรอืสิง่ทีเ่ป็นความเคยชนิ เป็นความคดิทีแ่ปลกใหมท่ีก่่อใหเ้กดิ
องคค์วามรูท้ีช่ว่ยในการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา การคน้หาทางเลอืกต่างๆ และผลทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่
ละทางเลอืก ความคดิสรา้งสรรค์ยงัช่วยใหบุ้คคลสามารถนําประสบการณ์ที่ผ่านมามาใชใ้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
     1.2.3.2.3 ทักษ ะกา รสื่ อ ส า รแล ะส ร้ า งคว ามสัมพัน ธ์  หมายถึ ง
ความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษา ท่าทาง สญัลกัษณ์และใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสมกบั
วฒันธรรม โดยคาํนึงถงึความรูส้กึ ความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนั
และกนั มคีวามรว่มมอืและสมัพนัธภาพทีด่ ี ป้องกนัการทะเลาะเบาะแวง้ ลดการขดัแยง้และการใช้
ความรนุแรงในการแกป้ญัหา 
     1.2.3.2.4 ทักษะความร่วมมือ หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที ่รบัฟงั และแสดงความคดิเหน็ซึง่กนั
และกนั เคารพกฎกตกิาของกลุ่ม มกีารประสานงานอยา่งเป็นระบบและรบัผดิชอบรว่มกนั ช่วยให้
สามารถดงึจุดเด่น ศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที ่จน
เกดิการพฒันาดา้นความสามารถ ความเอือ้อาทร มสีว่นรว่มและทาํใหเ้กดิความภมูใิจ 
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        1.2.3.3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดแ้ก่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สบืคน้ คน้ควา้ รวบรวมองคค์วามรู ้และขอ้มูลจากแหล่งความรูต่้างๆ เพื่อการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
การแกป้ญัหา และเพือ่การประมวลผล รวมทัง้การคาํนวณในระดบัต่างๆ ได ้
  1.3 กลุ่มเจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึเชื่อ ศรทัธาต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงจนพรอ้มจะแสดงการ
กระทําออกมา ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่ดหีรอืไม่ดกีไ็ด ้เจตคตเิป็นตวัการทีจ่ะทําใหเ้กดิพฤตกิรรมที่
ต้องการได้ ได้แก่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี การมีศีลธรรมจริยธรรม  ความเป็น
ประชาธปิไตย ความภมูใิจในความเป็นไทย และความพอเพยีง  ดงัน้ี 
   1.3.1การมสีุขภาพกายและใจด ีหมายถงึ การมสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพ และออกกําลงักาย
อย่างสมํ่าเสมอ การมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ และ 
หลกีเลีย่งสภาวะความเสีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ  มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม และมมีนุษยสมัพนัธด์ต่ีอเพือ่น ครแูละผูอ้ื่น 
   1.3.2 คุณธรรมจรยิธรรม หมายถงึ ความดงีามของลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมทีไ่ด้
กระทาํจนเคยชนิ มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสงัคม และทาํใหส้งัคมมคีวามสุข ประกอบดว้ย
ความมวีนิยั ความซื่อสตัยส์จุรติ ความกตญัญกูตเวท ีความเมตตากรณุา ความประหยดั ดงัน้ี 
    1.3.2.1 การมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่
สถานศกึษา หรอืสงัคมกําหนดขึน้ใหน้ักเรยีนหรอืบุคคลใดไดป้ฏบิตัเิพื่อความสงบสุขและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของโรงเรยีนและสงัคม 
   1.3.2.2 ความซื่อสตัย ์หมายถงึ การแสดงออกที่ตรงต่อความเป็นจรงิ การ
ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ไมโ่กงทรพัยส์นิผูอ้ื่น รกัษาคาํพดูและความเป็นจรงิ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์ในทางมชิอบ และไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
    1.3.2.3 ความกตญัญกูตเวท ีหมายถงึ การรูอุ้ปการคุณทีท่่านทําใหแ้ลว้และ    
ตอบแทน แยกออกเป็นกตญัญ ูหมายถงึรูคุ้ณทา่น และกตเวท ีหมายถงึตอบแทนหรอืสนองคุณทา่น 
    1.3.2.4 ความเมตตากรุณา หมายถงึ การใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น การรูจ้กัรบั
และใหอ้ยา่งมเีหตุผล และการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
    1.3.2.5 ความประหยดั หมายถงึ ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการใชเ้วลา ใชเ้งนิ และ
ทรพัยส์นิทัง้ของสว่นตวัและสว่นรวมอยา่งสมเหตุสมผล และเกดิประโยชน์คุม้คา่ 
   1.3.3 ความเป็นประชาธปิไตย หมายถงึ พฤตกิรรมใน 3 ดา้นคอื 1.ดา้นคารวะธรรม 
ไดแ้ก่การแสดงความเคารพเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์การแสดงความเคารพต่อสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึ
สถาบนั เช่น ธงชาต ิพระบรมฉายาลกัษณ์ และเพลงสรรเสรญิพระบารม ีฯลฯ  2. ดา้นสามคัคธีรรม ไดแ้ก่
ความร่วมมอืในการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรยีงกนั มีความรบัผดิชอบและเสยีสละเพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม และ 3.ดา้นปญัญาธรรมไดแ้ก่การใชเ้หตุผล ความถูกตอ้งเป็นธรรมในการทาํงาน
และการตดัสนิปญัหาต่างๆ  ดว้ยสนัตวิธิ ี



 
 

13

      1.3.4 ความภูมใิจในความเป็นไทย หมายถงึ การใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งทัง้
ภาษาพดูและภาษาเขยีน ใชส้นิคา้ไทยและนําภูมปิญัญาไทยมาใชใ้นชวีติประจาํวนั มคีวามอ่อนน้อม
ถ่อมตนและแสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่ รว่มกจิกรรมเกีย่วกบัชาต ิ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์ มสีว่นรว่ม
ในการเผยแพร่และอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศลิปวฒันธรรมไทย และรูจ้กัทอ้งถิน่ รกัและร่วม
พฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
   1.3.5 ความพอเพยีง หมายถงึ การดาํเนินชวีติอยา่งพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ      
มคีุณธรรม มภีมูคิุม้ภยัในตวัทีด่ ีและสามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 2. กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์หมายถงึ วธิทีีใ่ชใ้น 
การปฏบิตัพินัธกจิของสถานศกึษาทีเ่ป็นไปได ้สง่ผลใหเ้กดิความสาํเรจ็และบรรลุวสิยัทศัน์ทีก่าํหนด  
ซึง่พฒันาโดยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน คอืไดแ้ก่ 1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  และการทาํ SWOT 
Matrix Analysis และการสรา้งแผนทีก่ลยุทธ ์ 2.การกําหนดทศิทางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ   3.การสร้างกลยุทธ์จากผลการทาํแผนที่กลยุทธ์ และการตรวจสอบด้วยการ
สอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาเกี่ยวกบัความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ ์ 
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 3.ผู้บรหิารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการของสถานศึกษา
สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และเขต 2 ทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร   
 4.ผูเ้รยีน หมายถงึ นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 และเขต 2 ทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร   
   
กรอบแนวคิดการวิจยั  
 การวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวความคิดการวิจัย ตามหลักการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554: ออนไลน์) ทีเ่สนอแนะว่าการพฒันานักเรยีนไทยเพื่อกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายคือคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
เดก็ไทยในประชาคมอาเซยีน ทัง้ 3 ดา้น คอืดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคต ิเพื่อทีจ่ะพฒันาไดต้รง
เป้าหมาย แลว้จงึกาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งักล่าว  ดงันัน้การวจิยัเรือ่งกลยุทธ์
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์จงึดาํเนินการดงัน้ี 

1.การกาํหนดคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์ว้ยการศกึษาเอกสาร งานวจิยัและ 
การสงัเคราะห์หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานของสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ คอืบรูไน ดารุสซาลาม      
(IBE. 2011a: Online) ฟิลปิปินส ์(IBE.  2011b: Online) มาเลเซยี (IBE.  2011c: Online ) เวยีดนาม (IBE.  
2011d: Online) สงิคโปร ์(IBE.  2011e: Online) อนิโดนีเซยี (IBE.  2011f: Online) และไทย (IBE.  2011g: 
Online)  แลว้บรูณาการกบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่มพบวา่คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
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                     1.1 กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพื่อนบา้น (พนิิต ิรตะนานุกูล.  2554: 54;
วทิวสั ศรวีหิค.  2554: 28; และ พยงุศกัดิ ์ ชาตสิทุธผิล.  2554: 3) 
   1.1.2  การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล ( สพฐ.  2553ก: 10) 
   1.2 กลุ่มทกัษะ (Skills ) ประกอบดว้ย 
    1.2.1 ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (Brown.  2000: 246-247) 
    1.2.2 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (Woodcock  1989: 8) 
    1.2.3 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 (Kay.  2010: Online) ประกอบดว้ย 
     1.2.3.1 ทกัษะชวีติ 
      ความตระหนกัรูใ้นตวัเอง (WHO.  1994: Online) 
      ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหา  (WHO.  1994: Online) 
      ทกัษะการวางแผนและการจดัการ  (WHO.  1994: Online) 
      ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (WHO.  1994: Online) 
     1.2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
      ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ (WHO.  1994: Online) 
      ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์(WHO.  1994: Online) 
      ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์(สพฐ.   2549: ออนไลน์) 
      ทกัษะความรว่มมอื (สพฐ.  2549: ออนไลน์) 
     1.2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ธรามาศ กาญจนตฤณ; รชัภูม ิ
กองแกว้; และวนิิจ สมาธมิงคล.  2551: 25) 
  1.3 กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
   1.3.1 การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจด ี(สมศ.  2548: ออนไลน์) 
   1.3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม (สนีินาฎ สทุธจนิดา.  2543: 16) ประกอบดว้ย 
    ความมวีนิยั (อุไร ซริมัย.์  2550: 22) 
    ความซื่อสตัย ์(กรมวชิาการ.  2546: 10) 
    ความกตญัญกูตเวท ี(ไตรรงค ์ เจนการ; และ คณะ.  2548: 49) 
    ความเมตตากรณุา (สพฐ.  2550: 23) 
    ความประหยดั (ธงชยั วงศช์ยัสวุรรณ.  2546: 4) 
   1.3.3 การเป็นประชาธปิไตย (ธงชยั  วงศช์ยัสวุรรณ.  2546: 4) 
   1.3.4 ความภมูใิจในความเป็นไทย (สพฐ.  2551: 25) 
   1.3.5 ความพอเพยีง (สพฐ.  2551: 27) 
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     2. การศกึษาทฤษฎกีารพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคป์ระกอบดว้ยทฤษฎกีารพฒันาการ
รูค้ดิของเพยีเจต ์(Piaget.  1960) ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์ (Kohlberg,  1976) ทฤษฎี
ดา้นจติพสิยัของแครธโวลและคณะ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 4-5) หลกัการ
พฒันาทกัษะทีพ่งึประสงคข์องนีลเลย ์(Neeley.  2004: 54-56) หลกัแนวคดิเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของบลูม (Bloom.  1981: 166-167) และแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2551: 29) เพื่อเป็นแนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
  3. การสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ ดว้ยการ
สงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองการบรหิารกลยุทธข์ององคก์าร ของนักวชิาการและ
นักการศกึษาจํานวน 19 คน เน่ืองจากสถานศกึษาถอืเป็นองค์การประเภทหน่ึง โดยเลอืกแนวคดิของเซอรโ์ต 
และ ปีเตอร ์(Certo; & Peter.  1991)  และ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัอุดรธานี.  2552: ออนไลน์) เป็นหลกั ผลการสงัเคราะหพ์บวา่การบรหิารกลยุทธแ์บ่งออกเป็นสองสว่นคอื
การสรา้งกลยทุธ ์(ขัน้ตอน 1-3) และการนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(ขัน้ตอน 4-5)  
  ผูว้จิยัจงึศกึษาการสรา้งกลยุทธ ์(ขัน้ตอนที ่1-3) ไดแ้ก่ 1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  การทาํ 
SWOT Matrix Analysis (สพฐ.  2549: 14-15) และสรา้งแผนทีก่ลยุทธ ์ (สมควร ทรพัยบ์ํารุง.  2553ก: 3)          
2.การกําหนดทศิทางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่วสิยัทศัน์ (วรรณา  สุภาพุฒ.ิ  2553: 27) และพนัธกจิ 
(วโิรจน์  สารรตันะ.  2548: 45)  3.การสรา้งกลยุทธจ์ากผลการทาํแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) (สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  2552: ออนไลน์) และการตรวจสอบดว้ยการถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาเกีย่วกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยทุธ ์ (Certo; &  Peter.   1991)  
    เมื่อผู้วิจัยได้จัดสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที ่           
พงึประสงค ์จากผลการวจิยัขอ้ 1 และ 3 แลว้จึงจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อระดมความคิดเห็นของผูเ้ชีย่วชาญจํานวน  9 คน ในดา้นกลยุทธ ์อาเซยีน การศกึษา  ดา้น
ภาษาองักฤษ และด้านการบรหิารสถานศกึษา เพื่อพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักลยุทธ์การ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ทีผู่ว้จิยัจดัสรา้งขึน้ แลว้ปรบัแก้ไขตาม
คาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ก่อนนําเสนอใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณาอกีครัง้ 
     ต่อจากนัน้เป็นสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
กลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์จากผูบ้รหิารสถานศกึษา
สงักดัสพม. 1 และ สพม. 2 จํานวน 92 คน จากประชากร 119 คน (สถานศกึษาแห่งละ 1 คน)  โดย
กําหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตารางเครจซ ี  และ มอรแ์กน (Krejci; & Morgan.  1970: 608)  แลว้   
สุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) จากกรอบแนวคดิดงักล่าว ผูว้จิยัรวบรวม
และสรุปความสมัพนัธ์ของกรอบแนวคดิวจิยัเพื่อสรา้งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะของ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์งัภาพประกอบ 1 ดงัน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยักลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 
 
 
 
 

 

คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์:  
1. การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.การสังเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานของสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ 
3.การสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒแิละ 
ผูบ้รหิารศกึษา สพม. 1 และ สมพ. 2  (15 คน) 
 
 
ทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะพลเมือง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 
กระบวนการสรา้งกลยทุธ:์ 
1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การทาํ SWOT 
Matrix Analysis และแผนทีก่ลยทุธ ์
2.การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา 
ไ ด้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ พั น ธ กิ จ 
3.การสรา้งกลยทุธฯ์  
4. การตรวจสอบไดแ้ก่การศกึษาความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฯ จากผู้บริหาร
สถานศกึษา สพม.1 และสพม. 2  จํานวน 
72 คน  

 
กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี 
 1. สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 
ท่ีตัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร   
  1.1 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
  1.2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  
 2.  แนวคิด ทฤษฎีการพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และงานวิจยั 
  2.1ทฤษฎกีารพฒันาการทางการรูค้ดิของเพยีเจต ์
  2.2 ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบริก์ 
  2.3 ทฤษฎทีางดา้นจติพสิยัของแครธโวลและคณะ 
  2.4 หลกัการพฒันาทกัษะพงึประสงคข์องนีลเลย ์
  2.5 หลกัแนวคดิเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.6 แนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          3.การสงัเคราะหค์ณุลกัษณะพลเมืองเซียนท่ีพึงประสงคจ์ากหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  3.1 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   3.1.1 ประเทศบรไูน ดารสุซาลาม  
   3.1.2 ประเทศฟิลปิปินส ์
   3.1.3 ประเทศมาเลเซยี 
   3.1.4 ประเทศเวยีดนาม 
   3.1.5 ประเทศสงิคโปร ์
   3.1.6 ประเทศอนิโดนีเซยี 
   3.1.7 ประเทศไทย 
  3.2 คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์  
   3.2.1 กลุ่มความรู ้(Knowledge) 
   3.2.2 กลุ่มทกัษะ (Skills) 
   3.2.3 กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
   3.2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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       4  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการสร้างกลยทุธ ์
  4.1 แนวคดิเกีย่วกบักลยทุธ ์และการบรหิารกลยทุธ ์
           4.2 การสงัเคราะหก์ระบวนการบรหิารกลยทุธ ์
  4.3 การสรา้งกลยทุธส์ถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  4.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 1. สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ
เขต 2 ท่ีตัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร  
 1.1 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มี
จํานวนทัง้หมด 67 แห่ง จดัตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องการกําหนดเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา ณ วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2553  กําหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
และทีต่ ัง้ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เพือ่บรหิารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบั
มธัยมศกึษา จาํนวน 42 เขต โดยสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ประกอบดว้ย
ท้องที่เขตพญาไท บางซื่อ ดุสติ สมัพนัธวงศ์ ปทุมวนั ราชเทว ีพระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย      
บางแค บางขนุเทยีน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎรบ์ูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุร ีภาษเีจรญิ ตลิง่ชนั 
ทววีฒันา บางพลดั บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร (สาํนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1.  2553: ออนไลน์) 
 1.2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 (สพม.2) 
  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 มจีํานวน
ทัง้หมด 52 แห่ง จดัตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่ การศึกษา
มธัยมศกึษา ณ วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2553 ไดก้ําหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และทีต่ ัง้ของ
สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เพื่อบรหิารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษา 
จาํนวน 27 เขต โดยสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ประกอบดว้ยทอ้งทีเ่ขตคนันายาว 
คลองเตย จตุจกัร ดอนเมอืง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางรกั บางนา บึงกุ่ม ประเวศ       
พระโขนง มนีบุร ียานนาวา ลาดกระบงั ลาดพรา้ว สาทรสายไหม สวนหลวง หนองจอก หลกัสี ่หว้ยขวาง
หนองแขม กรงุเทพมหานคร (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2.  2553: ออนไลน์) 
  กล่าวโดยสรุป สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
และเขต 2 ทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร  มจีํานวน 119 แห่ง มผีูบ้รหิาร (ผูอ้ํานวยการและรองผูอ้ํานวยการ)
ทัง้หมด 292 คน มคีรทูัง้หมด 7,181 คน และมนีกัเรยีนทัง้หมด  172, 567 คน 
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  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 ทัง้หมดมกีารจดักจิกรรมเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มผูเ้รยีนสู่ประชาคมอาเซยีน โดยสถานศกึษาทีม่คีวามโดดเด่น เป็นทีต่ ัง้ศูนยศ์กึษาอาเซยีนนําร่องของ
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอืโรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั  สถานศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีนพฒันา
ประเทศไทยสู่ศูนยก์ลางการศกึษาในภูมภิาค (Education Hub) คอืโรงเรยีนโยธนิบูรณะ  สถานศกึษาทีเ่ป็น
โรงเรยีนคู่พฒันาไทย-อนิโดนีเซยี คอืโรงเรยีนมธัยมวดันายโรง และโรงเรยีนสายน้ําผึง้ ในพระอุปถมัภ์ และ
โรงเรยีนทีม่ศีนูยก์ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนทีเ่ปิดใหบ้รกิารทัง้นกัเรยีน บุคลากรทางการศกึษา และชุมชน คอื
โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
 
2 แนวคิด ทฤษฎีการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์และงานวิจยั 
 2.1 ทฤษฎีการพฒันาการทางการรู้คิดของเพียเจต ์ 
  ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องเพยีเจต ์(Piaget.  1960) มแีนวคดิว่าพฒันาการทางจรยิธรรม
ของมนุษย์ขึน้อยู่กบัความสามารถทางสติปญัญา ในการที่จะรู้กฎเกณฑ์ และลกัษณะต่างๆ ทาง
สงัคม โดยพฒันาการดา้นจรยิธรรมของบุคคลขึน้อยู่กบัพฒันาการทางสตปิญัญาของบุคคลนัน้ดว้ย 
โดยเสนอพฒันาการการรู ้การคดิไว ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   
        ขัน้ที ่1 ขัน้ระยะการเคลื่อนไหวสมัผสั (The Sensor Motor Stage) เป็นช่วงของ
เดก็แรกเกดิถงึ 2 ขวบ จะมพีฒันาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคงทีข่องวตัถุ โดยจะเริม่รบัรูว้่าวตัถุที่
หายไปจากสายตาตนยงัคงเป็นวตัถุเดมิและไม่ไดห้ายไปไหน เช่นเมื่อเอากระดาษมาคัน่ของเล่นที่
เดก็กําลงัเล่นอยู่ เดก็จะปดักระดาษเพื่อหาของเล่น แสดงว่าเดก็มคีวามเขา้ใจเกี่ยวการคงอยู่ของ
วตัถุ ในชว่งน้ีจะเกดิกระบวนการ  2 ประเภทคอื 
   1. การดดูซมึ (Assimilation) เป็นการรบัรูเ้ขา้สูโ่ครงสรา้งเดมิเป็นการปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัการรบัรูข้องตนและปฏเิสธสิง่ทีไ่มเ่ขา้กบัการรูค้ดิของตน 
   2. การปรบัเปลีย่น (Accommodation) เป็นการปรบัความคดิหรอืปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดล้อมใหม่ เกิดการยอมรบัประสบการณ์ใหม่ กระบวนการทัง้สองจะทําให้บุคคลเกิด
ความสมดุล (Equilibration) 
   ขัน้ที ่2 ขัน้ก่อนปฏบิตักิาร (The preparatory stage) เป็นช่วงของเดก็อายุ 2-7 
ขวบ โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
   1. ส่วนแรกปรากฏในเดก็อายุ 2-4 ขวบ เดก็จะมพีฒันาการทางสรรีะมากขึน้
และสามารถสํารวจสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น เรยีนรู้คําและพฤติกรรมใหม่ ๆ แต่มคีวามคดิและ
พฤตกิรรมทีเ่ดน่คอืยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง (Egocentric) เดก็เชื่อว่าสิง่ทีต่นเหน็ คนอื่นๆ กเ็หน็และ
เขา้ใจอย่างทีต่นเหน็และเขา้ใจ ในช่วงน้ีเดก็จะเลยีนแบบผูป้กครองมากไม่ว่าจะเป็นคําพูด ท่าทาง 
กรยิา มารยาทและพฤตกิรรม ในช่วงกระบวนการ Assimilation เป็นกระบวนการทีใ่ชม้าก โดยเมื่อ
เดก็เล่น เดก็จะเขา้ใจสิง่ต่างๆ รอบตวัมากขึน้ รวมทัง้กระบวนการ Accommodation เช่นการ
เลยีนแบบจะชว่ยพฒันาสตปิญัญาของเดก็จากการเรยีนรูท้างสงัคม 
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   2. ส่วนที่สองปรากฏในเด็กอายุ 4-7 ขวบ เป็นขัน้ความคิดแบบอตัสมัฤทธิ ์
(Initiative Thought) เดก็จะลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางน้อยลง การเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม เดก็อาจ
แยกไมอ่อกระหวา่งความเพอ้ฝนั หรอืนิทานกบัความจรงิ ชว่งน้ีพฒันาการทางความคดิเริม่มมีากขึน้ 
   ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิารแบบรปูธรรม (The Stage of concrete operations) 
ปรากฏในเดก็อายุ 5-10 ขวบ มคีวามคดิทีจ่ดัระบบมากขึน้ สามารถคดิทบทวนกลบัและมสีงักปัปะ
ในเชงิของมวลสาร ปรมิาตร และน้ําหนกั 
   ขัน้ที ่4 ขัน้ปฏบิตักิารแบบระบบ (The stage of formal operations) เป็น
ความสามารถในการคดิแบบสมมตแิละการคดิเป็นเหตุเป็นผล โดยลกัษณะระบบคดิเป็น 3 แบบ คอื 
   1. การสรา้งทวนกลบัความคดิเกีย่วกบัความจรงิกบัความเป็นไปได ้(Thinking 
in Possibilities) ผูม้คีวามสามารถในการคดิขัน้น้ีจะสามารถคดิสลบัไปมาระหว่างความจรงิกบัความ
เป็นไปได ้ซึง่เป็นความคดิสมมตฐิานไดแ้ลว้ตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยการวจิยั 
   2. ความคดิแบบตัง้สมมตฐานจากหลกัทีก่วา้งกว่า (Hypothetical- deductive 
Thinking) ผูท้ีค่ดิในเชงินามธรรมไดจ้ะสามารตัง้สมมตฐานได ้แลว้ตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยการวจิยั 
   3. การคดิถงึการคดิ (Thinking about Thinking) ผูท้ีค่ดิในขัน้นามธรรมแบบ
ระบบขัน้น้ีจะสามารถคดิถงึความหมายสาํคญั คดิวเิคราะห ์และหาเหตุผลประกอบการคดิหรอืการ
คดิจนิตนาการของตนเอง ซึง่เป็นการสาํรวจความคดิและการวจิารณ์ตนเองได ้
 
 2.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก์ 
  โคลเบริก์ (Kohlberg.  1976) ไดศ้กึษาวจิยัพฒันาการทางจรยิธรรมตามแนวทฤษฎี
ของเพยีเจต์ แต่โคลเบริกไ์ดป้รบัปรุงวธิวีจิยั การวเิคราะหผ์ลรวมและไดว้จิยัอย่างกวา้งขวางใน
ประเทศอื่นทีม่วีฒันธรรมต่างไป วธิกีารวจิยั จะสรา้งสถานการณ์สมมตปิญัหาทางจรยิธรรมทีผู่ต้อบ
ยากทีจ่ะตดัสนิใจไดว้า่ “ถูก” “ผดิ” “ควรทาํ” “ไมค่วรทาํ” อยา่งเดด็ขาด  เพราะขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายอยา่ง  การตอบจะขึน้กบัวยัของผูต้อบเกีย่วกบัความเหน็ใจในบทบาทของผูแ้สดงพฤตกิรรมใน
เรื่องค่านิยม  ความสาํนึกในหน้าทีใ่นฐานะเป็นสมาชกิของสงัคม ความยุตธิรรมหรอืหลกัการทีต่น
ยดึถอื (Kohlberg. 1976)     
  โคลเบริก์ใหค้าํจาํกดัความของจรยิธรรมวา่ จรยิธรรมเป็นความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
ความถูกผดิ และเกดิขึน้จากขบวนการทางความคดิอยา่งมเีหตุผล  ซึง่ตอ้งอาศยัวุฒภิาวะทางปญัญา 
โดยเชื่อวา่พฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลจากการพฒันาการของโครงสรา้งทางความคดิความเขา้ใจ
เกีย่วกบัจรยิธรรม  นอกจากนัน้ โคลเบริก์  ยงัพบว่าสว่นมากการพฒันาทางจรยิธรรมของเดก็จะไม่
ถงึขัน้สงูสดุในอาย ุ10 ปี แต่จะมกีารพฒันาขึน้อกีหลายขัน้จากอายุ 11-25 ปี  การใชเ้หตุผลเพื่อการ
ตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะแสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิของจติใจของบุคคล  การ
ใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม  ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บักฎเกณฑข์องสงัคมใดสงัคมหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่เป็นการใช้
เหตุผลทีล่กึซึง้ยากแก่การเขา้ใจยิง่ขึน้ตามลําดบัของวุฒภิาวะทางปญัญา ทัง้น้ีโคลเบริก์ ไดศ้กึษา
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การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของเยาวชนอเมรกินั อายุ 10 -16 ปี และไดแ้บ่งพฒันาการทางจรยิธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั (Levels) แต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ (Stages) ดงันัน้ พฒันาการทางจรยิธรรม
ของโคลเบริก์มทีัง้หมด 6 ขัน้ คําอธบิายของระดบัและขัน้ต่างๆ ของพฒันาการทางจรยิธรรมของ 
โคลเบริก์มดีงัต่อไปน้ี  
   ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนมีจริยธรรมหรือระดบัก่อนกฎเกณฑ์สงัคม (Pre-
conventional level) ระดบัน้ีเดก็จะรบักฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพฤตกิรรมที ่ “ด”ี  “ไมด่”ี จากผูม้ี
อํานาจเหนือตน เช่น บดิามารดา ครูหรอืเดก็โต และมกัจะคดิถงึผลตามที่จะนํารางวลัหรอืการ
ลงโทษ 
   พฤตกิรรม “ด”ี  คอื  พฤตกิรรมทีแ่สดงแลว้ไดร้างวลั 
   พฤตกิรรม “ไมด่”ี  คอื พฤตกิรรมทีแ่สดงแลว้ไดร้บัโทษ 
โดยบุคคลจะตอบสนองต่อกฎเกณฑซ์ึง่ผูม้อีาํนาจทางกายเหนือตนเองกําหนดขึน้  จะตดัสนิใจเลอืก
แสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นหลกัต่อตนเอง  โดยไมค่าํนึงถงึผูอ้ื่น  จะพบในเดก็ 2-10 ปี  โดยไดแ้บ่งพฒันา
ระดบัน้ีเป็น 2 ขัน้ คอื 
    ขัน้ท่ี 1 การถกูลงโทษและการเช่ือฟัง (Punishment and obedience 
orientation)  เดก็จะยอมทาํตามคาํสัง่ผูม้อีาํนาจเหนือตนโดยไมม่เีงือ่นไขเพื่อไมใ่หต้นถูกลงโทษ ขัน้
น้ีแสดงพฤตกิรรมเพื่อหลบหลกีการถูกลงโทษ เพราะกลวัความเจบ็ปวด  ยอมทาํตามผูใ้หญ่เพราะมี
อาํนาจทางกายเหนือกวา่                        
    ขัน้ท่ี 2 กฎเกณฑเ์ป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน  (Instrumental 
relativist orientation) ใชห้ลกัการแสวงหารางวลัและการแลกเปลีย่น  บุคคลจะเลอืกทาํตามความ
พอใจตนของตนเอง  โดยใหค้วามสาํคญัของการไดร้บัรางวลัตอบแทน  ทัง้รางวลัอาจเป็นวตัถุหรอื
การตอบแทนทางกาย วาจา และใจ  โดยไมค่ํานึงถงึความถูกตอ้งของสงัคม ในขัน้น้ีเดก็จะแสดง
พฤตกิรรมเพือ่ผลประโยชน์สิง่ตอบแทน  รางวลั และสิง่แลกเปลีย่นต่าง ๆ  
   ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สงัคม (Conventional level)  
พฒันาการจรยิธรรมระดบัน้ี  เดก็จะประพฤตตินตามความคาดหวงัของผูป้กครอง บดิามารดา หรอื
กลุ่มทีต่นเป็นสมาชกิเพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น   ทุกคนจะปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
ตามกฎเกณฑข์องสงัคมทีต่นเองอยู ่ ตามความคาดหวงัของครอบครวัและสงัคม  โดยไมค่าํนึงถงึผล
ทีจ่ะเกดิขึน้ขณะนัน้หรอืภายหลงักต็าม   จะพบในวยัรุน่อายุ 10 -16 ปี โดยโคลเบริก์แบ่งพฒันาการ
ทางจรยิธรรม ระดบัน้ีเป็น 2 ขัน้ คอื  
    ขัน้ท่ี 3 ความคาดหวงัและการยอมรบัในสงัคม สาํหรบั “เดก็ดี” 
(Interpersonal  concordance of “good boy, nice girl” orientation) ขัน้น้ีบุคคลใชห้ลกัทาํตามที่
ผูอ้ื่นเหน็ชอบ  เลอืกทาํในสิง่ทีก่ลุ่มเพื่อนยอมรบั เพราะตอ้งการเป็นทีช่ื่นชอบและยอมรบัของเพื่อน  
ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง  มกัคลอ้ยตามการชกัจงูของผูอ้ื่นเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ ี  จะพบในวยัรุน่
อาย ุ10 -15 ปี  
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    ขัน้ท่ี 4 กฎและระเบียบ (Law-and-order” orientation) ขัน้น้ีบุคคลจะใชห้ลกั
ทาํตามหน้าทีข่องสงัคม โดยปฏบิตัติามระเบยีบของสงัคมอยา่งเครง่ครดั  เรยีนรูก้ารเป็นหน่วยหน่ึง
ของสงัคม  ปฏบิตัติามหน้าทีข่องสงัคมเพือ่ดาํรงไวซ้ึง่กฎเกณฑใ์นสงัคม พบในอาย ุ13 -16 ปี   
   ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมตามหลกัการด้วยวิจารณญาณ หรือระดบัเหนือ
กฎเกณฑส์งัคม  (Post - conventional level)  พฒันาการทางจรยิธรรมระดบัน้ี  เป็นหลกัจรยิธรรม
ของผูม้อีายุ 20 ปี ขึน้ไป ผูท้าํหรอืผูแ้สดงพฤตกิรรมไดพ้ยายามทีจ่ะตคีวามหมายของหลกัการและ
มาตรฐานทางจรยิธรรมดว้ยวจิารณญาณ  ก่อนทีจ่ะยดึถอืเป็นหลกัของความประพฤตทิีจ่ะปฏบิตัิ
ตาม  การตดัสนิใจ “ถูก” “ผดิ” “ไมค่วร” มาจากวจิารณญาณของตนเอง  ปราศจากอทิธพิลของผูม้ี
อาํนาจหรอืกลุ่มทีต่นเป็นสมาชกิ กฎเกณฑ–์กฎหมาย โคลเบริก์แบ่งพฒันาการทางจรยิธรรม ระดบั
น้ีเป็น 2 ขัน้ คอื  
    ขัน้ท่ี 5 สญัญาสงัคมหรือหลกัการทาํตามคาํมัน่สญัญา (Social Contract 
Orientation)  บุคคลจะมเีหตุผลในการเลอืกกระทาํโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของคนหมูม่าก  ไมล่ะเมดิ
สทิธขิองผูอ้ื่น  สามารถควบคุมตนเองได ้ เคารพการตดัสนิใจทีจ่ะกระทาํดว้ยตนเอง  ไมถู่กควบคุม
จากบุคคลอื่น  มพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้งตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสงัคม  ถอืว่ากฎเกณฑ์
ต่างๆเปลีย่นแปลงได ้  โดยพจิารณาประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั มกัพบไดใ้นวยัรุน่ตอนปลาย
และวยัผูใ้หญ่  ขัน้น้ีแสดงพฤตกิรรมเพื่อทําตามมาตรฐานของสงัคม เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์สว่นตน โดยบุคคลเหน็ความสาํคญัของคนหมูม่ากจงึไมท่าํตนใหข้ดัต่อสทิธอินัพงึ
มไีดข้องผูอ้ื่น  สามารถควบคุมบงัคบัใจตนเองได ้  พฤตกิรรมทีถู่กตอ้งจะตอ้งเป็นไปตามค่านิยม
สว่นตวั  ผสมผสานกบัมาตรฐานซึง่ไดร้บัการตรวจสอบและยอมรบัจากสงัคม   
    ขัน้ท่ี 6 หลกัการคณุธรรมสากล  (Universal ethical principle orientation) 
เป็นขัน้ทีเ่ลอืกตดัสนิใจทีจ่ะกระทําโดยยอมรบัความคดิทีเ่ป็นสากลของผูเ้จรญิแลว้  ขัน้น้ีแสดง
พฤตกิรรมเพื่อทาํตามหลกัการคุณธรรมสากล โดยคาํนึงความถูกตอ้งยุตธิรรมยอมรบัในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์  มอุีดมคตแิละคุณธรรมประจาํใจ  มคีวามยดืหยุน่และยดึหลกัจรยิธรรมของตน
อยา่งมสีต ิ  ดว้ยความยุตธิรรม และคํานึงถงึสทิธมินุษยชน  เคารพในความเป็นมนุษยข์องแต่ละ
บุคคล  ละอายและเกรงกลวัต่อบาป  พบในวยัผูใ้หญ่ทีม่คีวามเจรญิทางสตปิญัญา ในขัน้น้ีสิง่ที ่“ถูก” 
และ  “ผดิ” เป็นสิง่ทีข่ ึน้มโนธรรมของแต่ละบุคคลทีเ่ลอืกยดึถอื (Kohlberg. 1976)  
 
 2.3 ทฤษฎีทางด้านทกัษะและจิตพิสยัของแครธโวลและคณะ 
  แครธโวลและคณะ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 4-6) ได้
ลาํดบัการเกดิลกัษณะนิสยัของบุคคล  5 ขัน้ ดงัน้ี  
   1. ขัน้รบัรู ้(Receiving) เป็นการพฒันาขัน้แรกสุด ขัน้น้ีบุคคลจะมคีวามรูส้กึต่อสิง่
เรา้ทีม่ากระทบต่อประสาทสมัผสัของเขา ซึง่แบ่งเป็น 3 ขัน้ยอ่ยดงัน้ี 
 



 
 

23

    1.1 ขัน้รูต้วัไดแ้ก่การสงัเกต รบัรูค้วามแตกต่างของสิง่เรา้ 
    1.2 ขัน้ตัง้ใจรบัไดแ้ก่การมคีวามตัง้ใจ ฝกัใฝ่ต่อสิง่เรา้เฉพาะอย่างเริม่สะสม
ความรูห้รอืประสบการณ์ใหมใ่นสิง่เรา้เฉพาะอยา่งนัน้แลว้จงึรบั            
    1.3 ขัน้เลอืกสรรสิง่ทีร่บัรูไ้ดแ้ก่การเลอืกรบัเฉพาะอย่าง เช่นการสนใจอ่าน
เฉพาะบางเรือ่งเชน่สนใจคาํตอบคาํถามเฉพาะบางคาํถาม 
   2. ขัน้ตัง้ใจตอบสนอง (Responding) เป็นพฒันาการทีส่งูขึน้มาอกีขัน้หน่ึงในขัน้น้ี
บุคคลไมเ่พยีงรบัรูส้ ิง่เรา้เทา่นัน้ แต่เริม่มปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ 3 ลกัษณะคอื 
    2.1 ขัน้เต็มใจตอบสนองเป็นการยนิยอมปฏิบตัิตามหลกัการหรอืกฎเกณฑ์
และยอมรบัในสิง่ทีร่บัรูม้า 
    2.2 ขัน้ตัง้ใจตอบสนอง เป็นขัน้ทีบุ่คคลเริม่อาสาทีจ่ะเขา้ร่วมปฏบิตักิารกบั
ผูอ้ื่นและอาจมกีารพยายามหลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัใินสิง่ทีข่ดักบัสิง่ทีต่นรบัรูม้า 
    2.3 ขัน้พอใจตอบสนองเป็นขัน้ทีบุ่คคลจะเกดิความพงึพอใจ หรอืไม่พอใจต่อ
พฤติกรรม หรือการแสดงออกของผู้อื่นที่สอดคล้องหรือขดัแย้งกับสิ่งที่ร ับรู้มา เป็นการเลือก
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ 
   3. ขัน้เหน็คุณคา่ (Valuing) เป็นขัน้ทีบุ่คคลเริม่เหน็คุณประโยชน์ของสิง่ทีร่บัรูแ้ละ
สิง่ที่ตอบสนองแล้ว เขาเริม่ยอมรบัสิง่ที่ได้รบัรู้มาว่าสิง่ใดมคีวามหมายต่อเขา สิง่ใดไม่มคี่าไม่มี
ความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกดว้ยพฤตกิรรมต่างๆ ตามขัน้ตอนการพฒันายอ่ยคอื 
    3.1 การยอมรบัค่านิยม ได้แก่พยายามเพิม่พูนประสบการณ์ในสิง่เร้านัน้ๆ 
พยายามปฏบิตัติามบ่อยครัง้เขา้ 
    3.2 การแสดงความนิยมในคํานิยมไดแ้ก่การเขา้ช่วยเหลอืสนบัสนุน รว่มมอื
ในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิสิง่ทีเ่หน็ดว้ย 
    3.3 การเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่การเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มที่เขาเหน็
คุณคา่และปฏเิสธ คดัคา้น โตแ้ยง้ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิรอืพฤตกิรรมทีเ่ขาไมเ่หน็คุณคา่ 
   4. ขัน้จดัระบบ (Organization) เมื่อบุคคลพฒันาคุณลกัษณะขึน้มาถงึขัน้น้ี เขาจะ
พยายามปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัคุณลกัษณะหรอืพฤตกิรรมทีเ่ขายอมรบั และจะพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่านิยม (Value) ที่เขาเห็นคุณค่าหลายๆ อย่างพร้อม ๆ กนั พยายามจดัลําดบัค่านิยม
เหล่านัน้และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ขายอมรบันัน้ ขัน้น้ีประกอบดว้ยขัน้ยอ่ย 2 ขัน้คอื 
    4.1 ขัน้สร้างความเข้าใจค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วมกลุ่ม
อภปิราย รว่มสรา้งแนวคดิ เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมนัน้ๆ 
    4.2 ขัน้สรา้งระบบค่านิยม เขาจะพยายามสรา้งค่านิยมต่างๆ ทีเ่ขายอมรบั 
จดัลําดบัค่านิยมเหล่านัน้ สรา้งแผน สรา้งกฎเกณฑใ์นสอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ขายอมรบั และระบบทีเ่ขา
สรา้งขึน้ แลว้นําไปใชก้บัตวัเอง หรอืพยายามชกัชวนใหผู้อ้ื่นยอมรบักบัระบบนัน้ 
   5. ขัน้เกดินิสยั (Characterization) เป็นพฒันาการทีต่่อจากขัน้จดัระบบซึ่งเป็น
การเริม่ตน้ของการวางตวั หรอืการยอมรบัสิง่ทีบุ่คคลเหน็คุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคอื
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เมื่อการจดัระบบสําหรบัตวัเองเขา้รูปเขา้รอยแล้ว บุคคลก็จะยดึระบบที่จดันัน้เป็นของตนเองแล้ว
ปฏิบตัิหรอืยดึถือต่อไปจนเกิดการแสดงออกจนอตัโนมตัิ หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้า เขาก็จะตอบสนองในรูแบบคงเส้นคงวาจนจดัได้ว่าเป็น
ลกัษณะประจาํตวัของเขาในทีส่ดุ ขัน้เกดิกจินิสยัแบ่งออกเป็นขัน้ยอ่ย 2 ขัน้คอื 
    5.1 ขัน้สรา้งขอ้สรุปไดแ้ก่การพยายามปรบัปรุงระบบจนอยู่ในขัน้สมบูรณ์ใน
ตวัตามแนวหรอืระบบทีต่นเองตอ้งการ 
    5.2 ขัน้กิจนิสยัได้แก่การแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอจนได้รบัการยอมรบัจาก
วงการหรอืหมูค่ณะวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเขา ซึง่เป็นเครือ่งแสดงถงึคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  ดังนัน้จึงสามารถสรุปได้ว่าพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่เป็นหลักในการวัด
พฒันาการทางจรยิธรรม มกีารพฒันาเป็นลาํดบัขัน้ตอน และทาํเป็นประจาํจนเป็นลกัษณะนิสยัทีเ่ป็น
คุณลกัษณะเฉพาะตวับุคคล ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าวอาจเกดิขึน้ไดใ้นแต่ละคนไม่เท่ากนั ดงันัน้จงึมี
แนวคดิในการพฒันาคุณลกัษณะในในระดบัต่างๆ ทัง้ในสงัคมและสถานศกึษา 
 
 2.4 หลกัการพฒันาทกัษะพึงประสงคข์อง นีลเลย ์(Neeley.  2004: 54-56) ไดศ้กึษา
หลกัการพฒันาทกัษะทีพ่งึประสงค ์7 ดา้น ดงัน้ี 
  องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self – Confidence 
Development) ไดแ้ก่ 
   1.1 การมอีตัมโนทศัน์ต่อตนเองอยา่งถูกตอ้ง (Have accurate self-concept) 
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้นคุณลกัษณะสว่นบุคคลของตนเอง และการอธบิายเกีย่วกบัดา้น 
รา่งกายของตนเองได ้
   1.2 การตระหนกัรูใ้นลกัษณะเฉพาะของตนเอง (Appreciate their uniqueness) 
ประกอบดว้ย การระบุความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่งตนเองกบัผูอ้ื่น และการอธบิายวา่ 
อะไรทีจ่ะชว่ยสรา้งตนเองใหม้คีวามรูส้กึทีด่ ี
    1.3 การจดัการกบัความรูส้กึตนเอง (Manage their feeling) ประกอบดว้ย การ 
ระบุถงึความรูส้กึของตนเอง และการตระหนกัรูว้า่ทาํไมการจดัการอารมณ์ของตนเองนัน้ถงึเป็น 
สิง่สาํคญั 
   องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านแรงจงูใจเพ่ือความสาํเรจ็ (Motivation to Achieve) ไดแ้ก่ 
   2.1 การพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนของตนเอง (Develop their own academic 
potential) ประกอบดว้ย การตระหนกัรูว้่าอะไรเป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้และจะเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร การตระหนกัรู้
ถงึประโยชน์จากการเรยีนรู ้ การตระหนักรูถ้งึสิง่ทีส่นใจในการเรยีนรู ้และการมสี่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรยีน 
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   2.2 การไดร้บัประโยชน์ของโอกาสทางการศกึษาในโรงเรยีน (Take advantage of the 
educational opportunities afforded them in School) ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้นทกัษะและเจตคตทิี่
จาํเป็นสาํหรบัความสาํเรจ็ทางการศกึษาในโรงเรยีน 
   2.3 การรบัรูใ้นอาชพีว่าอะไรจะเป็นสิง่ทีช่่วยเตมิเตม็ในศกัยภาพของตนเอง (Recognize 
careers that will allow them to fulfill their potential) ประกอบดว้ย การอธบิาย ถงึอาชพีทีต่นเองปรารถนาใน
อนาคต      
   2.4การพฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้า (Develop their leadership skill) ประกอบดว้ย การ
ไดเ้ป็นหวัหน้าหอ้ง และการนํากลุ่มไปสูจุ่ดมุง่หมาย 
     องคป์ระกอบท่ี 3 ด้านทกัษะการสร้างการตดัสินใจ (Decision Making Skill) 
ด้านการตัง้เป้าหมาย (Goal-Setting Skill) ด้านการวางแผน (Planning Skill) และด้านทกัษะ 
การแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill) ไดแ้ก่ 
   3.1 การสรา้งการตดัสนิใจ (Make decision) ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้น 
การสรา้งทางเลอืก และการเขา้ใจในทางเลอืกทีย่ากต่อการตดัสนิใจระหวา่งทางเลอืกทีต่อ้งการ 
2 ทางเลอืก 
   3.2 การพฒันาแผนการปฏบิตั ิ(Develop a plan of action) ประกอบดว้ยการ 
วางแผนชวีติประจาํวนั และการตระหนกัรูใ้นความจาํเป็นของการใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   3.3 การตัง้เป้าหมาย (Set goal) ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้นเป้าหมายของ 
ตนเอง 
   3.4 การรวบรวมขอ้มลูขา่วสาร (Gather information) การตระหนกัรูใ้นความ 
แตกต่างของอาชพี  
   3.5 การแกป้ญัหา (Solve problems) ประกอบดว้ย การนิยามถงึปญัหา 
และการระบุปญัหาต่าง ๆ 
  องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Interpersonal Effectiveness) ได้แก่ 
   4.1 การใหค้วามเคารพผูอ้ื่น (Respect others) ประกอบดว้ย การตระหนกัรู ้
ในความรูส้กึของบุคคลอื่น และการแสดงถงึความเอาใจใสผู่อ้ื่น 
   4.2 การมสีมัพนัธท์ีด่กีบับุคคลอื่น (Relate well with others) ประกอบดว้ย 
การตระหนกัรูใ้นความรบัผดิชอบของตนเองเมือ่ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ตระหนกัรูว้า่ทาํอยา่งไรที ่
จะสามารถแสดงถงึความเอาใจใสบุ่คคลอืน่ 
   4.3 การรกัษาความซื่อสตัยใ์นตนเองเมือ่ตอ้งทาํงานรว่มกนัในกลุ่ม (Maintain 
their personal integrity while participating in groups) ประกอบดว้ย การกลา้แสดงความตอ้งการและความ
จาํเป็นของตนเองในกลุ่ม การหาเอกลกัษณ์ของตนเองเมือ่เป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม  
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   4.4 การพฒันาสมัพนัธภาพทีด่ ี(Develop healthy friendships) ประกอบดว้ย 
อธบิายถงึลกัษณะทีด่ขีองตนเองทีส่ามารถสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีอธบิายลกัษณะของบุคคลอื่น 
ทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ ี
 

           4.5การทาํหน้าทีส่มาชกิกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Function effectively  
as group members) ประกอบดว้ย การตระหนกัถงึการทาํงานเป็นทมี การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของกลุ่ม ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่าง ๆ ทัง้ในครอบครวั โรงเรยีน และชุมชน 
  องคป์ระกอบท่ี 5 ด้านทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) ได้แก่ 
   5.1 การเขา้ใจพืน้ฐานของทกัษะการสือ่สาร (Understanding basic communication skills) 
ประกอบดว้ย การเขา้ใจถงึการฟงัและการพดูกบับุคคลทีห่ลากหลาย 
   5.2 การแสดงออก (Express themselves) ประกอบดว้ย การแสดงออกทัง้ 
ดา้นคาํพดู ความคดิ และความรูส้กึ    
   5.3 การรบัฟงัผูอ้ื่น (Listen to others) ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้นการเป็น 
ผูฟ้งัทีด่ ีการรบัรูว้า่บุคคลอื่นมกีารสือ่สารทีแ่ตกต่างกนั และการรบัฟงับุคคลอื่นอยา่งตัง้ใจและการทบทวน
ความคดิของบุคคลอื่นเมือ่สนทนา 
  องคป์ระกอบท่ี 6 ด้านวฒันธรรมท่ีต่างกนั (Cross-Cultural Effectiveness) ได้แก่ 
   6.1 การซาบซึง้ในวฒันธรรมของตนเอง (Appreciate their own culture) ประกอบดว้ย 
การแสดงถงึความภมูใิจในครอบครวัของตนเอง 
   6.2 การเคารพและยอมรบับุคคลทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มทีม่วีฒันธรรมทีต่่างกนั 
(Respect others as individuals and accept them for their culture relationships) ประกอบดว้ย 
การเคารพและแสดงความชืน่ชมสมาชกิของกลุ่มต่างๆ 
 
 2.5 หลกัแนวคิดเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) 
   บลูม (Bloom.  1981: 166-175) กล่าวว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบดา้นสตปิญัญา (Cognitive Variable) และสิง่ทีท่าํใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดต้รง
ตามจุดมุ่งหมายของสถาบนันัน้ๆ  โดยปกตจิะผลสมัฤทธิพ์จิารณาจากคะแนนสอบทีก่ําหนด หรอื
คะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีค่รมูอบให ้หรอืทัง้สองอยา่ง 
  ทัง้น้ีองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื 
   1. พืน้ฐานทางความรูค้วามคดิ หรอืพุทธพสิยั (Cognitive Entry Behavior) มอีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรอ้ยละ 50 จงึตอ้งนํามาพจิารณาในการจดัการเรยีนการสอน และพฒันาหลกัสตูรให้
มปีระสทิธภิาพ คอื 
    1.1 ผลการเรยีนทีส่ะสมมา 
    1.2 ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ะตอ้งนําไปใชเ้รยีนต่อ 
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    1.3 ความฉลาดหรอืสตปิญัญาซึง่เกดิจากกรรมพนัธุแ์ละการเรยีนรู ้
   2. พืน้ฐานดา้นจติพสิยั  (Affective Entry Behavior) มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รอ้ยละ 25 บลูมกล่าวว่าพืน้ฐานดา้นจติพสิยั หมายถงึผลของความสนใจ ความมานะตัง้ใจเรยีน ความขยนั 
รวมทัง้เจตคตต่ิอรายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิานัน้ ตลอดจนมโน
ภาพแหง่ตน (Self concept) และบุคลกิภาพ ( Personality characteristic) 
   3. คุณภาพการเรยีนการสอน (Quality of Instruction) มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รอ้ยละ 25 บลมูอธบิายวา่ไดส้งัเกตพฤตกิรรมการสอนของครทูีส่อนนกัเรยีน 30 คน พบว่าผูส้อนทีม่คีวามรู้
ในวชิาทีส่อนทีม่คีวามพยายามหรอืความตัง้ใจสอนจะทาํใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิส์งู 
  นอกจากน้ีเพรสคอทท ์(Prescott.  1961: 14-16) ผูอ้าํนวยการสถาบนัคน้ความเรื่องเดก็แหง่
มหาวิทยาลยัแมรแีลนด์ ได้ทําการศึกษาวจิยัและสรุปองค์ประกอบที่มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างเรยีนของ
นกัเรยีนไวด้งัน้ี 
   1.องคป์ระกอบทางรา่งกาย (Physical factors) ไดอ้ตัราการเตบิโตของรา่งกาย สขุภาพ
ของรา่งกาย ลกัษณะทา่ทาง และความบกพรอ่งของรา่งกาย 
   2. องคป์ระกอบทางความรกั (Love factors) ไดแ้ก่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบดิามารดาและ
บุตร และความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในครอบครวั 
   3. องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม (Culture and socialization factors) 
ไดแ้ก่ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเป็นอยูข่องครอบครวั การอบคมทางบา้น และฐานะทางเศรษฐกจิ 
   4. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาแหง่ตน (Self –development factors) ไดแ้ก่สตปิญัญา 
ความสนใจ เจตคต ิแรงจงูใจ ความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรยีนต่อการเรยีน 
   5. องคป์ระกอบดา้นความสมัพนัธข์องเพือ่นในวยัเดยีวกนั (Peer group factors) ไดแ้ก่ 
ความสมัพนัธข์องนกัเรยีนกบัเพือ่นในวยัเดยีวกนั 
   6. องคป์ระกอบดา้นการปรบัตวั (Self adjustment factors) ไดแ้ก่ดารปรบัตวัและการ
แสดงอารมณ์ 
  ขณะทีแ่มดดอกซ ์(Maddox.  1975: 9) ไดท้าํการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแต่
ละบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบทางสตปิญัญาและความสามารถทางสมองรอ้ยละ 50 ขึน้อยูก่บั
ความพยายามและวธิศีกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 30-40 และขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มและโอกาสอกี
รอ้ยละ 10 -15   
 
 2.6 แนวทางการพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ัง้ 8 ประการ เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุขในฐานะพลเมอืงไทย
และพลโลก ในการพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์จําเป็นต้องอาศยัการบรหิารจดัการและ
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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ครผููส้อน ครปูระจาํชัน้ ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งรว่มมอืกนัปลูกฝงัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หเ้กดิ
ขึน้กบัผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง จงึตอ้งพจิารณาถงึกจิกรรมต่างๆ ทีส่ถานศกึษาจดัขึน้แลว้ส่งผลต่อการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คุุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ซึง่อาจใชว้ธิกีารต่างๆ (สพฐ.   2551: 29) ดงัน้ี 
  1. การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ กจิกรรมที่สอดแทรกเขา้ไปใน
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนปกต ิเพือ่พฒันาคุณลกัษณะของเดก็ใหไ้ดเ้รยีนรู ้และพฒันาตวัเอง
จากหลกัสตูรเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื การแสดง
บทบาทสมมต ิกจิกรรมทีเ่น้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และกลยทุธต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
           2. จดัในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นการจดักจิกรรมทีจ่ดันอกเหนือจากหลกัสตูร ไมย่ดึ
ติดกบัเน้ือหา แต่ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรหรอืส่งเสรมิคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
นกัเรยีนและเป็นกจิกรรมทีท่าํต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
           3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ซึ่งต้องจดัใหเ้ป็นประจําเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิการปฏบิตัทิีเ่ป็นประจาํจนเป็นนิสยั 
           4. การปลูกฝงัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคโ์ดยสอดแทรกในกจิวตัรประจาํวนั กจิกรรม
ดงักล่าวมกัเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นสํานึกในการพฒันาตนเอง หรือการให้สญัญากับตนเองหรือ
สาธารณชนในการพฒันาตนเอง 
  ทัง้ น้ีการนําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลนั ้น 
สถานศึกษาต้องมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อย่างชดัเจน โดยพจิารณาจาก
นิยาม ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมบ่งชี ้และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์ว้ย 
  
 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  เพยีเจต ์ (Peaget. 1969 : 58)  ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบักระบวนการคดิ ผลการศกึษา
พบว่าการคิดเป็นการกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยปญัญา โดยสรุปได้ว่าการคิดของบุคคลถือเป็น
กระบวนการ      2 ลกัษณะ คอื 1) กระบวนการปรบัเขา้โครงสรา้งเพื่อจดัสิง่เรา้ หรอืขอ้ความจรงิที่
ไดร้บัใหเ้ขา้กบัประสบการณ์เดมิทีม่อียู่ และ 2) กระบวนการปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง โดยการปรบั
ประสบการณ์เดมิทีม่อียู่ใหเ้ขา้กบัความจรงิทีไ่ดร้บัรูใ้หม ่  ทัง้น้ีบุคคลจะใชก้ารคดิทัง้สองลกัษณะน้ี
รว่มกนั หรอื สลบักนัเพื่อปรบัความคดิของตนใหเ้ขา้กบัสิง่เรา้มากทีสุ่ด ผลของการปรบัเปลีย่นการ
คดิดงักล่าวจะชว่ยพฒันาวธิกีารคดิของบุคคลจากระดบัหน่ึงไปสูว่ธิกีารคดิอกีระดบัหน่ึงทีส่งูกวา่ได ้
  โคลเบอรก์  (Kohlberg.  1976: 392-405) ทาํการวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบั
พฒันาการทางจรยิธรรมไวอ้ยา่งละเอยีด พบว่าเดก็อเมรกินัอายุ 7, 11, 13 และ 16 ปี มกีารใชเ้หตุผลเชงิ
เหตุผลเชงิจรยิธรรมในขัน้ที่สูงขึน้ตามระดบั  โดยเด็กอายุ 7 ปี เกอืบทุกคน (รอ้ยละ 90) ใช้เหตุผลเชงิ
จรยิธรรมในขัน้ที ่1 และ 2  เดก็อาย ุ10 ปี ยงัคงใชเ้หตุผลในขัน้ที ่1 และ 2 อยูเ่ป็นสว่นมาก (รอ้ยละ 50) แต่
เริม่ใชเ้หตุผลในขัน้สงูขึน้ คอืขัน้ที ่3 และ 4 บา้งแลว้ (รอ้ยละ 35) วยัรุน่อายุ 13 ปี ใชเ้หตุผลในขัน้ที ่3 และ 
4 เป็นส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 50)  และยงัมผีูใ้ชเ้หตุผลในขัน้ที ่1 และ 2 อยูบ่า้ง (รอ้ยละ 20) ส่วนวยัรุน่อายุ 16 
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ปี แมย้งัใชเ้หตุผลในขัน้ที ่3 และ 4 (รอ้ยละ 50) แต่ยงัมผีูใ้ชเ้หตุผลในขัน้ที ่5 และ 6 มากกว่าเดก็กลุ่มอื่น 
(รอ้ยละ 23)  ทัง้หมดน้ีแสดงวา่เหตุผลเชงิจรยิธรรมกบัอายมุคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  โรมโีอ  (Romeo.  1987: 9A)  ไดศ้กึษาผลการสอนดว้ยความรูใ้นการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนมธัยมประจาํตําบลจาํนวน 201 คน ในโรงเรยีนแหง่หน่ึงในรฐัไมอาม ีแบ่งออกเป็น
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บัการสอนและนําเสนอตามแนวคดิการพฒันาจรยิธรรมของ
โคลเบอรก์ (Kohlberg) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบทดสอบการวดัประเดน็เกีย่วกบัจรยิธรรมทีพ่ฒันา
โดยเรส (Rest) ซึง่เป็นการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมตามระดบัขัน้ต่างๆ ของทฤษฎทีีโ่คลเบอรก์ ไดพ้ฒันาไว ้
ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนทัง้สองกลุ่มมกีารใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
และปจัจยัทางเพศ ระดบัคะแนนเฉลี่ย ระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง การนับถือศาสนาของผู้ปกครอง 
ความเอาใจใสข่องผูป้กครองต่อการศกึษา กลุ่มเพื่อทีน่บัถอืศาสนา และการเรยีนในโรงเรยีนประจาํตําบลมี
ความสมัพนัธก์บัการใหเ้หตุผลทางจรยิธรรม 
  จสัตชิ  (justice.  2001: 108-117) ไดศ้กึษาผลการสอนวรรณกรรมทีเ่น้นการพฒันาดว้ย
เหตุผลตามระดบัขัน้ของโคลเบอรก์  และปจัจยัทีส่มัพนัธ์กบัความฉลาด เพศ ทกัษะการเขยีน ทกัษะการ
อา่น และทกัษะคณิตศาสตร ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีเ่รยีนภาษาองักฤษ จาํนวน 295 
คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 130 คน กลุ่มควบคุม 165 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 7 สปัดาห ์กลุ่ม
ทดลองไดร้บัการสอนวรรณกรรม โดยเน้นแนวคดิการพฒันาจรยิธรรมตามทฤษฎขีองโคลเบอรก์ สว่นกลุ่ม
ควบคุมได้รบัการสอนแบบปกติ มกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม  
แบบวดัทกัษะความรู ้และแบบประเมนิทางดา้นทกัษะ ผลการวจิยัพบว่ามคีวามแตกต่างกนัทางดา้นการ
พฒันาเหตุผลเชงิจรยิธรรมระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความฉลาด เพศ 
ทกัษะการเขยีน ทกัษะการอา่น และทกัษะทางคณติศาสตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 
  ผลจากงานวิจยัสรุปได้ว่าการพฒันาด้านจรยิธรรม ของผู้เรยีนต้องคํานึงถึงวุฒภิาวะที่
เกดิขึน้ตามอาย ุรวมทัง้การเสรมิแรงตามทฤษฎกีารพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยเฉพาะทฤษฎขีอง       
โคลเบริก์ และเพยีรเ์จต ์
  
3. การสังเคราะห์คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์จากหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ 
   3.1 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ 
       หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามสําคญัต่อการจดัการศกึษาของทุกประเทศเพราะ
เป็นแนวทางการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิเน่ืองจากหลกัสูตร
เป็นประมวลประสบการณ์ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ คุณธรรมจรยิธรรม ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ี่
ตอ้งการปลูกฝงัแก่เยาวชนตามนโยบายการพฒันาประเทศ ตลอดจนระบุแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ (Maritas; & Ditapat. 2000: 9) การศกึษาครัง้น้ีไดส้งัเคราะห์
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หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของสมาชิกอาเซียน จํานวน 7 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม 
ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และไทย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
    
  3.1.1 ประเทศบรไูน ดารสุซาลาม 

   3.1.1.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    กระทรวงศกึษาธกิารบรไูน ดารุสซาลาม มพีนัธกจิหลกัในการผลติเยาวชนรุน่
ใหม่ที่สามารถจรรโลงอุดมการณ์และแรงบนัดาลใจของประเทศในโลกปจัจุบนัที่เต็มไปด้วยการ
แขง่ขนัสงู สาํหรบัเป้าหมายสงูสุดคอืส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคค์อืรกัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติทีม่คีวามมัน่ใจและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์เยาวชนในอนาคตต้องมพีลวตัร มคีวามรู ้และ
ทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการแขง่ขนั และเป็นชาวบรไูน ดารุสซาลามและชาวโลกทีป่ระสบความสาํเรจ็ เหน็
คุณค่าของสาธารณูปโภค และเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมเศรษฐกจิและเทคโนโลยขีองชาต ิ(Ministry of 
Education. Of Brunei Darussalam.  2008) 
    ระบบการศึกษาใหม่ของบรูไน ดารุสซาลาม เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2552 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมผูเ้รยีนสําหรบัศตวรรษที่ 21 โดยมยีุทธศาสตร์สําคญัคอืการเตรยีมทกัษะและ
ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสร้างผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ ทัง้ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาต ิ
ขณะเดียวกนัยงัคงไว้ซึ่งความจงรกัภกัดีและความผูกพนัต่อประเทศชาติในฐานะพลเมืองที่มคีวาม
รับผิดชอบต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและของโลก 
(International Bureau of Education.-IBE.   2011a:  Online) โดยมจุีดเน้นดงัน้ี 
     1.เติมเต็มความหวงัและความท้าทายในการพฒันาประเทศและประชากร
ในช่วงศตวรรษที่ 21 นักเรยีนในฐานะผู้นําแห่งอนาคตจะต้องมคีวามรู้และทกัษะ รวมถึงค่านิยมและ
ทศันคติที่ถูกต้องเพื่อก้าวทนัความต้องการของสงัคมในอนาคตที่เปลี่ยนไป อีกทัง้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีห่ลากหลาย 
     2.ตระหนักรู้ถึงวิส ัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ อาท ิ
การศกึษาทีม่คีุณภาพทีมุ่่งสู่ความเป็นชาตทิีพ่ฒันา สนัตสิุข และเจรญิรุ่งเรอืง และการจดัการศกึษา
ในองคร์วมเพือ่บรรลุถงึศกัยภาพสงูสดุของปวงชน 
     3.ส่งเสริมการพฒันาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ที่
จําเป็น คณาจารยแ์ละนักฝึกอบรมแก่โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา นอกจากน้ีวตัถุประสงค์หลกั
ประการหน่ึงของแผนพฒันาระยะยาว พ.ศ. 2578  ของบรไูน  ดารุสซาลาม ทีเ่ริม่ใชเ้มื่อพ.ศ.2551 ว่าการ
สรา้งประชากรที่มกีารศึกษา ทกัษะและประสบความสําเรจ็ ต้องระบบการศกึษาชัน้หน่ึงที่สร้างโอกาส
สําหรบัพลเมอืงทุกคนที่สอดรบักบัเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรดเรว็ ส่งเสรมิการศึกษาตลอดชวีิต 
รวมทัง้ผลสมัฤทธิด์้านกฬีาและศลิปะ  ทัง้หมดน้ีต้องการกลยุทธ์ทางการศกึษาเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
เยาวชนสําหรบัการจ้างงาน และความสําเร็จในโลกที่มกีารแข่งขนัและตัง้อยู่บนการศึกษาเพิม่สูงขึ้น 
ขณะเดียวกนัความตระหนักรู้ถึงความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง ประเทศบรูไน ดารุสซาลามได้
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ยกระดบัคุณค่าที่เป็นพืน้ฐานของความมัน่คงทางการเมอืง ความเจรญิรุ่งเรอืงทางสงัคม  ดว้ยการ
สรา้งการยอมรบัในศรทัธาต่อศาสนาอสิลาม ความอดทนใจเยน็ ความรกัและความสมานฉันทท์าง
สงัคม 
    3.1.1.2.หลกัสตูรการศึกษา 
    ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการทบทวนระบบการศกึษาแหง่ชาตไิดก้ําหนด
หลักการทบทวนและปรบัปรุงระบบการศึกษาใหม่ ทัง้น้ีคณะกรรมการได้เสนอให้อนุมตัิระบบ
การศกึษาใหม่ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร ปี พ.ศ. 2550-2554 ที่
เรยีกวา่ Sistem Pendidikan Negara Abad Ke 21 (SPN 21) หรอื ระบบการศกึษาแหง่ชาตสิาํหรบั
ศตวรรษที ่21 (Ministry of Education of Brunei Darussalam.  2006: 10) 
    ระบบการศกึษาแห่งชาตสิาํหรบัศตวรรษที ่21 (SPN 21) ถูกนํามาใชใ้นปี
พ.ศ. 2552 และคาดหวงัว่าจะถูกนํามาใชใ้นระบบการศกึษาทุกระดบัอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2555 
เพราะมลีกัษณะเด่นคอืการสรา้งชาตแิละทุนมนุษย ์รวมทัง้เสนอแนวทางการบรรลุการจดัการศกึษาที่มี
คุณภาพดว้ยการจดัหลกัสตูรการศกึษาทีส่มดุล มคีวามสอดคลอ้ง และแตกต่าง ทีเ่ทยีบเคยีงกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา และระบบการประเมนิผลตามมาตรฐานนานาชาติ ความมุ่งหมายของ
โครงสรา้งระบบการศกึษาแห่งชาตฯิ คอืการทําใหร้ะบบการศกึษาเหมาะสมกบัผูเ้รยีน และส่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาสาํเรจ็การศกึษาในระยะเวลาน้อยลง ( 4 ปี) 
    หลกัสูตรของระบบการศึกษาแห่งชาติในศตวรรษที่ 21 ตัง้อยู่บนพื้นฐานว่า
ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางของการเรยีนการสอนทัง้หมด ตวัแบบของหลกัสูตรมวีตัถุประสงค์ในการพฒันา
ผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น  การส่งเสริมจุดแข็งและความสามารถ และการจดัการศึกษาที่สมดุลที่เอื้อให้
นกัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ียงัเสรมิสรา้งการเชื่อมโยง
และความต่อเน่ืองระหว่างหลกัสูตรการศึกษาจากระดบัปฐมวยัไปยงัระดบัมธัยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม   (IBE.  2011a: Online) 
    หลกัสตูรของระบบการศกึษาแหง่ชาตใินศตวรรษที ่21 แสดงถงึภาพรวมของ
การออกแบบหลกัสูตรบนพืน้ฐานของวสิยัทศัน์และพนัธกจิของกระทรวงศกึษาธกิารทีก่ล่าวว่าการ
เรยีนรูเ้ป็นความต่อเน่ือง และวตัถุประสงคท์ีจ่าํเป็นของการเรยีนการสอนคอืการบ่มเพาะความรอบรู้
ของผูเ้รยีน ยกระดบัการพฒันาและทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมถงึการเตรยีมนักเรยีนในดา้น
ทกัษะการตลาดทีจ่าํเป็น ขอบเขตการเรยีนรูห้ลกัจะเป็นฐานเพือ่ต่อยอดความรู ้ทกัษะและค่านิยมใน
ขัน้สูง โดยสาระการเรียนรู้ที่จดัสอนได้แก่ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและ
สงัคมศาสตร ์ศลิปะและวฒันธรรม เทคโนโลย ีความรูเ้กีย่วกบัศาสนาอสิลาม และระบบกษตัรยิข์อง
มาเลยอ์สิลาม และพลศกึษาและสุขภาพ รวมถงึ ICT การงานอาชพี ทีแ่ทรกในทุกวชิาในหลกัสตูร 
หลกัสตูรเสรมิ (co-curriculum) และโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชน (IBE.  2011a: Online) 
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    การเรียนรู้หลักในทุกวิชามุ่ ง เ น้นการบ่มเพาะนักเรียนเพื่อให้เ ป็นมี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คอืทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ผูเ้รยีนมคีวามสมดุลทัง้ในดา้นความรู ้มทีกัษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ   มคีวามคดิวเิคราะหว์จิารณ์ ความคดิสรา้งสรรค ์รูจ้กั
การทํางานเป็นทมี มสีุขอนามยัดทีัง้กายและใจ รวมถงึความรูท้างดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิสงัคม และ
เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
   กระทรวงศกึษาธกิารบรไูน ดารุสซาลาม ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหลกัสตูรเพราะเป็น
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ผ่านการวางแผนที่บูรณาการคุณค่าและวตัถุประสงค์ในลกัษณะ
กวา้งๆ โดยนักเรยีนทัง้หมดต้องมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจที่เหมาะสม และทกัษะที่จําเป็นและค่านิยมใน
การมสี่วนร่วมและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงในสหสัวรรษใหม่ ความรูแ้ละความเขา้ใจจะครอบคลุม
เน้ือหาความรูท้ี่สรา้งความมัน่ใจว่าผูเ้รยีนจะมพีืน้ฐานความรูข้า้มสาขาวชิาที่ด ีทกัษะที่จําเป็นไดแ้ก่
ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมโยงกบัความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งและการปลูกฝงัทศันคตแิละค่านิยมที่
ถูกต้องจะกลายเป็นหลกัการของการศกึษาตลอดชวีติและการจา้งงานในโลกทีก่า้วหน้าและทา้ทาย ทัง้น้ี
ทกัษะที่ต้องการปลูกฝงัแก่ผูเ้รยีนประกอบด้วย การสื่อสาร ( 4 ทกัษะ) การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและแก้ไขปญัหา ทกัษะการ
จดัการตวัเอง  และทกัษะการแขง่ขนั ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการทาํงาน ทกัษะความรว่มมอืสงัคม พล
ศกึษา และ      สุนทรยีภาพ นอกจากน้ียงัมปีรชัญาและจรยิธรรม ในกรอบดงักล่าวคอืความรูส้กึ
ภูมใิจในตนเอง ความเคารพ ความรูส้กึร่วม และความชื่นชม ความไว้วางใจและความเป็นอสิระ 
ความอดทนและการเคารพซึง่กนัและกนั ความใสใ่จ ความมคีุณธรรม ความรกัชาต ิความเลื่อมใสใน
ศาสนา ความสามารถในการแขง่ขนั และความผกูพนั (MOE of Brunei Darussalam.  2008) 
ผลลพัธข์องการเรยีนรูค้อืสิง่ทีผู่เ้รยีนจะรูแ้ละสามารถกระทาํไดซ้ึง่เกดิจากกจิกรรมการเรยีนการสอน
ทีมุ่่งเน้นทีค่วามเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ขณะเดยีวกนักถ็ูกใชเ้ป็นแนวทางของสาระ
วชิา การสอนและการประเมนิผลทีร่ะบุวา่สิง่ใดควรเรยีนรู ้ไมต่อ้งเรยีนรู ้หรอืเรยีนรูใ้หม ่ผลลพัธข์อง
การเรยีนรู้จะถูกถ่ายโอนไปยงัผูเ้รยีนว่าจะเกิดผลสมัฤทธิอ์ะไรบ้าง ความก้าวหน้าของผูเ้รยีนจะ
สามารถสงัเกต วดั เพื่อยนืยนัทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจที่จําเป็นควบคู่กบัทศันคติและค่านิยมที่
ถูกตอ้ง บทเรยีนทีใ่ชส้อนตอ้งมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะทีต่้องบรรลุ และตอ้งเชื่อมโยงกบัผลลพัธข์องการ
เรยีนรูเ้น้ือหาสาระวชิาทีเ่อือ้ต่อความสาํเรจ็จะถูกตดัสนิใจเมือ่วตัถุประสงคถ์ูกกาํหนดขึน้อยา่งชดัเจน 
    หลกัสูตรของระบบการศกึษาแห่งชาตฯิใหค้วามสําคญักบัความแตกต่างของ
ความสามารถและรูปแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาสรา้งสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล หลกัสตูรทีแ่ตกต่างจะถูกสรา้งขึน้เพื่อรองรบัความสามารถและสมรรถนะของผูเ้รยีน 
พรอ้มสาระการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยสาระเรยีนรูแ้กนกลาง  (จาํเป็นตอ้งทาํ) สาระเรยีนรูร้ะดบักลาง (ควรทาํ) 
และสาระเรยีนรูเ้พิม่เตมิ (ควรทํา) ครูจะไดร้บัสนับสนุนใหใ้ช ้ICT อย่างเตม็ศกัยภาพ และการจดัทีน่ัง่
อยา่งหลากหลาย วสัดุการสอนทีเ่ป็นรปูธรรม  แผนภาพและแผนภูม ิหนังสอืพมิพ ์และอุปกรณ์การ
เรยีนการสอนเพือ่ชว่ยใหช้ัน้เรยีนน่าสนใจ กจิกรรมการปฏบิตัคิวรครอบคลุมถงึการใชเ้กมส ์การสวม
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บทบาท และการใช้รูปแบบและประสบการณ์เพื่อสาธิตกรอบแนวคดิ รวมถึงการอภิปรายกลุ่มที่
สง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีน 
    นอกจากน้ีทุกปีสถานศกึษาต้องจดัการประเมนิประสทิธภิาพของผูเ้รยีนราย
คนโดยมีจุดเน้นพิเศษด้านการอ่าน/ภาษา และคณิตศาสตร์ในระดับเกรด 3 ถึงเกรด 6 พร้อม
เสนอแนะใหส้ถานศกึษาสง่เสรมิการเขา้ถงึสื่อการอ่านทีม่คีุณภาพรวมถงึโปรแกรมการทบทวนและ
การใหค้วามรูแ้ก่ครอบครวั รวมถงึกระบวนการสนุก เล่น และเรยีนมากขึน้ รวมถงึการสอดแทรกแต่
แรกเริ่มในโปรแกรมการทบทวน รวมถึงการปรบัปรุงการอ่าน การจดัการชัน้เรียน การจดัมุม/
สถานทีแ่หง่การเรยีนรู ้ รวมถงึการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการจดักจิกรรม 
    สําหรบัระดบัมธัยมศกึษาควรมุ่งเน้นที่การส่งเสรมิทกัษะที่ต้องการในช่วงปี
แรกของการเรยีน ทัง้น้ีจะมกีารเคลื่อนยา้ยสูห่ลกัสตูรทีม่วีนิยัมากขึน้รวมถงึระดบัอาชวีศกึษา การทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกบัรายวิชา และการพฒันาค่านิยมและทศันคติ การประเมินบนพื้นฐานโรงเรียนจะถูก
นํามาใช ้ ทัง้น้ีสถานศกึษา และครจูะเป็นผูป้ระเมนิผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน ซึง่จะถูกนํามาใชใ้นการ
ปรบัขัน้ตอน ความกวา้งและความลกึของการสอนของคร ูทัง้น้ีปญัหาหรอืความเขา้ใจผดิของผูเ้รยีน
จะถูกหยบิยกขึ้นมาเพื่อจดัการสอน     ซ่อมเสรมิ สําหรบัผู้เรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษจะต้อง
ปรบัตวัและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองตน ทัง้น้ีหลกัสตูรการจดัการศกึษาในระดบัต่างๆ มี
ดงัต่อไปน้ี (IBE.  2011a: Online)   
     1. การศกึษาระดบัประถมศกึษา  
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาแบ่งออกเป็นการศกึษาระดบัประถมศกึษา
ตอนตน้(เกรด 1-3) จะจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษามาเลย ์และประถมศกึษาตอนปลาย (เกรด 4-6) 
จะจดัการเรยีนการสอนเป็นสองภาษาโดยวชิาเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม ศลิปะและงานฝีมอื พลศกึษาและ
ประวตัิศาสตร์จะสอนด้วยภาษามาเลย์ ขณะที่วชิาอื่นเช่นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์จะสอนด้วย
ภาษาองักฤษ 
      ระบบการศกึษาระดบัชาตสิาํหรบัศตวรรษที ่21 (SPN 21) ไดเ้ริม่ใช้
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 และจะใชอ้ย่างเต็มระบบในปี พ.ศ. 2555 โดยจดัสอนวชิาหลกั 8 วชิาคอืภาษา 
คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ศลิปะและวฒันธรรม ความรูศ้าสนาอสิลาม 
ระบบกษตัรยิใ์นมาเลยอ์สิลาม สุขศกึษาและพลศกึษา ความรูด้า้น ICT หลกัสตูรเสรมิ และโปรแกรม
เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน หลกัสูตรใหม่จะช่วยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างการศกึษาปฐมวยั การประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษาทีเ่ป็นไปดว้ยความราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ   
     2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
       ระบบการศึกษาแบบดัง้เดิม มธัยมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (Forms 1-3) และมธัยมศกึษาตอนปลาย (Forms 4-5) เมื่อสิน้สุดการเรยีนใน
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น นักเรยีนจะเขา้สอบประเมนิผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (Lower 
Secondary Assessment – PMB) ซึง่เป็นการจดัผูเ้รยีนว่าควรศกึษาต่อในสายอาชวีศกึษา หรอืสาย
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วชิาการ รวมทัง้เป็นการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการศกึษาในระดบัชาตขิองนักเรยีนภายหลงัจากใช้
เวลา 3 ปีในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
      สว่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะแบ่งออกเป็นสองสายคอืสายทีใ่ช้
เวลาเรยีน 2 ปี และ 3 ปี นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีส่อบผา่นดว้ยเกรด “O” (ordinary) จะศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในสายทีใ่ชเ้วลาเรยีน 2 ปี แลว้จงึเขา้สอบ Brunei-Cambridge GCE O-Level 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สอบผ่านด้วยเกรด “N” (Normal) จะศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร Normal โดยใช้เวลาเรียน 2 ปีแล้วเข้าสอบ Brunei-Cambridge     
GCE N-Level  
      นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Level ที่มีคะแนนดี จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัเตรยีมอุดมศกึษา โดยใชเ้วลา 2 ปี แล้วจงึเขา้สอบ Brunei-Cambridge GCE A-Level 
นกัเรยีนทีม่ผีลการสอบ A-Level ดว้ยคะแนนดพีอจะมสีทิธเิขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั หรอื
สถาบนัระดบัอุดมศกึษาอื่น (หรอืไดร้บัทุนไปศกึษาต่อในต่างประเทศ) 
      สําหรบันักเรยีนที่สอบ PMB ด้วย N-Level หรอื GCE O-Level 
สามารถศึกษาต่อในด้านอาชีวศึกษาหรือเทคนิคหรอืด้านวิชาชีพ ในโรงเรยีนอาชีวศึกษา หรือ
วทิยาลยัเทคนิคหรอืวศิวกรรม ทีเ่ปิดสอนดา้นงานฝีมอืหรอืเทคนิค (ใชเ้วลา 2 ปีครึง่) 
      ระบบการศกึษาแห่งชาตศิตวรรษที่ 21 นักเรยีนจะใชเ้วลาศกึษาต่อ 4 ปี 
(สาํนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถสงู) หรอื 5 ปี ก่อนเขา้สอบ BC-GCE O-Level  นกัเรยีนทุกคนจะศกึษาต่อใน
โปรแกรมปกตใินเกรด 7 และ เกรด 8 ภายหลงัจบเกรด 8 นกัเรยีนจะศกึษาต่อใน The General Education 
Programme  (ปี 9 และ 10 หรอืปี 9-11) หรอื The Special Education Programme (ปี 9-11) สาํหรบัการ
สอบ PMB ถูกยกเลกิไปเมื่อปี 2010 แลว้ทดแทนดว้ยการสอน Student Progress Assessment (SPA โดย
สอบต่อเน่ืองในปี 7 และ 8) ซึ่งประกอบดว้ย School-based assessment และ Student Progress 
examination (เมื่อจบปี 8) การสอบ SPA จะใชเ้พื่อแบ่งนกัเรยีนว่าควรศกึษาต่อใน general หรอื applied 
programme การถ่ายโอนนักเรยีนระหว่างโปรแกรม 4 ปี และ 5 ปี จะอนุญาตใหเ้รยีนวชิาเพื่อผลสมัฤทธิ ์
ของผูเ้รยีน หรอืความตอ้งการพเิศษ 
      สาํหรบั เกรด 7 และเกรด 8 ใน general education การเสรมิสรา้ง
ทกัษะ พฒันาความถนัดทางการเรยีนและความสนใจ ความเป็นตัวตน ทศันคติ และค่านิยม มี
จุดมุง่หมายเพือ่ใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะดงัน้ี (MOE of Brunei Darussalam.  2008) 

      1.  เรยีนรู ้โดยอสิระ 
      2.  มคีวามมัน่ใจในการใช ้ICT เพือ่การเรยีนรู ้

     3.    พฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผล แกป้ญัหา การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
และความคดิสรา้งสรรค ์ดงัต่อไปน้ี 

      3.1 เชีย่วชาญในภาษามาเลยแ์ละภาษาองักฤษ 
    3.2 มกีารพฒันาประสบการณ์ทุกดา้นในดา้นวชิาการ สงัคม 

และวฒันธรรม 
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3.3 พฒันาความรกัประเทศอยา่งลกึซึง้ และมคีวามเขา้ใจใน 
ปรชัญา MIB 

3.4 พฒันาความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพ 
3.5 พฒันาความสนใจในศลิปะและความชื่นชมในสนุทรยีภาพ 
 

    ในเกรด 9 ถงึ 11 มกีารเสรมิสรา้งทกัษะ การพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 
21 รวมถงึความถนดัและความสนใจ ความเป็นสว่นบุคคล ทศ้นคตแิละค่านิยม การศกึษาในสายที่
มุง่สูอ่าชวีศกึษาจะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดาํเนินการดงัน้ี 
      1. เสรมิสรา้งพืน้ฐานดา้นทกัษะการศกึษาตลอดชวีติ 

     2. พฒันา พืน้ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ภาษา และอื่นๆ  
เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
      3. พฒันาความเขา้ใจ และทดลองอาชพีทีเ่ลอืก หรอืในตลาดแรงงาน 

4. พอใจและชื่นชมสนุทรยีภาพ 
     The Student Progress Assessment (SPA) เป็นการวดัผลการเรยีนแบบใหม่
แทนที ่PMB เป็นการเปลีย่นการประเมนิผลจากการประเมนิแบบภาพรวมเป็นการประเมนิความกา้วหน้า
และผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนต่อในโปรแกรม 4 ปี หรอื 5 ปี ตวัอย่างเช่น 
การศกึษา 2 ปี หรอื 3 ปี ภายหลงัการสอบ Student Progress Examination ภายหลงัจบการศกึษาเกรด 8 
และเพื่ออํานวยความสะดวกแก่โรงเรยีน นักเรยีน และผูป้กครอง ในการเลอืกการเชื่อมโยงวชิาต่างๆ ที่
เสนอไวใ้น The General Education หรอื Applied Programme 

     วตัถุประสงคส์าํหรบักลวธิกีารสอบแบบใหมเ่พือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์อง 
นักเรยีนผ่านวธิีหรอื เครื่องมอืที่มคีวามหมาย เที่ยงตรง เชื่อถือได้ การประเมนิมติิอื่นของการพฒันา
การศกึษา (ทกัษะ ความรู ้ทศันคต/ิค่านิยม) การกําหนดจุดแขง็ จุดด่อนในการเรยีนของนกัเรยีน เพื่อกา้ว
ต่อไปอย่างเหมาะสมในการแทรกแซง/การซ่อมเสรมิ การเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนและครูจดัการ
ประเมนิผลทีเ่หมาะสม แม่นยํา เทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้และการตัง้มาตรฐานชาตเิพื่อการเทยีบเคยีงของ
โรงเรยีนทัง้หมด สาํหรบัการสอบ The Student Progress Examination เมือ่สิน้สดุการเรยีนในเกรด 8/ ปี 8 

      สว่น School-based Assessment (SBA) จะจดัสอบตลอดเกรด 7 และ 
เกรด 8   เมื่อสิน้สุดการเรยีนในเกรด 7 นกัเรยีนจะเขา้สอบในสถานศกึษา สว่นการสอบ The Student 
Progress Examination (เมื่อจบเกรด 8) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการสอบในสว่นกลางจะเตรยีมขอ้สอบ 
แนวทางการสอบ และแผนการใหค้ะแนนสาํหรบัวชิาหลกั สาํหรบัวชิาอื่นๆ คณะกรรมการ The Scheme of 
Work Preparation จะเตรยีมคาํถาม แนวทางการสอบ และแผนการใหค้ะแนน การใหน้ํ้าหนกัคะแนน SPA 
สาํหรบัวชิาหลกั และวชิาอื่นๆ คอื รอ้ยละ 30 สาํหรบั SBA การเปลีย่นแปลงวชิาขึน้อยูก่บัการพฒันาใน
อนาคตและความกา้วหน้าของผูเ้รยีน) และรอ้ยละ 70 สาํหรบั The Student Progress Examination 
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     การกาํหนดคุณสมบตัสิาํหรบั The General Education Programme  
หลกัสตูร 4 ปี หรอื 3 ปี สายวทิยาศาสตร ์นักเรยีนตอ้งสอบวชิาใน SPA ไดค้ะแนนตามทีก่ําหนด 
นกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนน ตํ่ากว่าทีก่ําหนดจะถูกจดัใหเ้รยีน The General Education Programme หลกัสตูร 5 
ปี หรอื The Applied Programme สว่น The Specialized Applied Programme จดัขึน้สาํหรบันกัเรยีน
ทีม่ผีลสมัฤทธิข์อง SPA ตํ่า จงึจดัใหเ้รยีนในวชิาทีต่อ้งลงมอืทาํงาน หรอืการเรยีนทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ 
    สรุปคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคค์อืทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ผูเ้รยีนมคีวามรู ้มี
ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ความคิด
สรา้งสรรค ์รูจ้กัทํางานเป็นทมี มสีุขภาพอนามยัดทีัง้กายและใจ มคีวามรูด้า้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ
และสงัคมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
 
  3.1.2 ประเทศฟิลิปปินส ์
   3.1.2.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    ประเทศฟิลปิปินสม์วีตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษา (IBE.   2011b: Online) ดงัน้ี 
     1. จดัเตรยีมความรูท้ ัว่ไปอยา่งกวา้งๆ ทีช่ว่ยใหบุ้คคลในสงัคมเกดิศกัยภาพใน
ฐานะมนุษย ์รวมทัง้สง่เสรมิคุณภาพของบุคคลและกลุ่มบุคคล 
     2. ชว่ยบุคคลใหม้ปีฏสิมัพนัธใ์นหน้าทีข่ ัน้พืน้ฐานในสงัคมและไดร้บัการศกึษา
พืน้ฐานทีจ่าํเป็นเพือ่พฒันาคนใหเ้ป็นประโยชน์และเกดิผลติภาพทีด่ ี
     3. ฝึกอบรมกาํลงัคนทีม่ทีกัษะระดบักลางใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาต ิ
     4. พฒันาอาชพีขัน้สงูทีเ่ป็นระดบัผูนํ้าของชาต ิสรา้งความรูข้ ัน้สงูผ่านการทํา
วจิยั และการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้หมเ่พือ่พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองมนุษย ์
     5. ตอบสนองต่อความตอ้งการและเงื่อนไขทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ
ผา่นระบบการการวางแผนและการประเมนิผล (พระราชบญัญตักิารศกึษา 1982  หมวด 4) 
    รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2530 มาตรา 14 กําหนดว่าสถานศกึษาจะต้องปลูกฝงัความรกั
ชาติและชาตินิยม ส่งเสริมความรกัมวลมนุษย์ เคารพในสทิธิมนุษยชน ชื่นชมวีรชนที่ร่วมกนัพฒันา
ประวตัศิาสตรข์องประเทศ สอนบทบาทหน้าทีข่องพลเมอืง ส่งเสรมิจรยิธรรมและค่านิยม พฒันาศลีธรรม
และความมีวินัย เสริมสร้างความคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์  เพิ่มพูนความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสนบัสนุนประสทิธภิาพในการประกอบอาชพี (Department of Education of 
Philippines.  2008a) 
    นอกจากน้ีเป้าหมายหลกัของแผนปฏบิตักิารแหง่ชาตวิ่าดว้ยการจดัการศกึษาเพื่อ
ปวงชนปี พ.ศ. 2558 (จดัเตรยีมเมื่อปีพ.ศ. 2549) ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งสมรรถนะพืน้ฐานแก่ทุกคน
โดยสรา้งความมัน่ใจว่าเยาวชนฟิลปิปินสท์ุกคนจะไดร้บัการพฒันาสมรรถนะพืน้ฐานซึง่จะช่วยใหม้ทีกัษะ
และความสามารถทัง้ทางดา้นความรู ้จติพสิยัและพฤตกิรรม สง่ผลใหทุ้กคนมชีวีติและทาํงานรว่มกนัได ้ไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพ คดิวเิคราะห์และตดัสนิใจแบบสรา้งสรรค์ เพื่อทําหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพใน
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สภาพแวดล้อมที่ตนอยู่และในประชาคมภายนอกอนัได้แก่ท้องถิ่น ภูมภิาค ชาติ และโลก เพื่อพฒันา
คุณภาพชวีติของตนเองและสงัคม ( Department of Education of Philippines.  2008 b) 
    สว่นวสิยัทศัน์วา่ดว้ยทางด่วนหลกัดา้นการศกึษา (Main Education Highway) ของ
คณะทาํงานดา้นการศกึษาของประธานาธบิดแีหง่ฟิลปิปินส ์(Presidential  Task Force for Education.  
2008c) กําหนดไว้ว่าครอบครวัชาวฟิลปิปินส์ทุกคนจะมัน่ใจได้ว่ากุลบุตรและกุลธิดาจะได้รบัโอกาสใน
การศกึษาทีม่คีุณภาพทีจ่ะหล่อหลอมใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณค่าของประเทศ มโีอกาสทํางานที่มี
รายไดสู้ง หรอืเป็นผูป้ระกอบการที่ประสบความสําเรจ็ ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึต้องสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมเพือ่เสรมิสรา้งเศรษฐกจิฐานความรู ้
   3.1.2.2  หลกัสตูรการศึกษา 
    กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นหลกัสตูรโดยพจิารณาใหส้อดคลอ้ง
กบัลําดบัความสําคญัของชาต ิและมุ่งสู่ผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายแห่งการพฒันา อย่างไรกต็ามกฎหมาย
หลายฉบบัต้องผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการดา้นกฎหมายโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตรการ
สอนของโรงเรยีน 
    ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลกําหนดนโยบายให้ลดจํานวนหลักสูตรลง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จดัทําหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพ.ศ. 2552 สําหรบัการศึกษาระดบั
ประถมศกึษา และปรบัโครงสรา้งหลกัสูตรการศกึษาสําหรบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา โดยลดเน้ือหาการ
เรยีนรูใ้หเ้หลอื 5 วชิา คอื ภาษาฟิลปิปินส ์ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร ์และ Mayabayan มุง่เน้นสูก่ารศกึษา
ตลอดชวีติ และการพฒันาพลเมอืงฟิลปิปินสใ์นมคีณุลกัษณะท่ีพึงประสงคค์อืมคีวามรกัชาต ิเคารพใน
สทิธมินุษยชน มคีวามยดืหยุ่น มรีะเบยีบวนิัย คุณธรรมจรยิธรรม มคีวามคดิสรา้งสรรค์ และมสีุขภาพ
อนามยัทีด่ ีโดยหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานถูกนํามาใชใ้นปี พ.ศ. 2545-2546  (Department of 
Education of Philippines. 2008a)  โดยกําหนดวสิยัทศัน์ว่าจะส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของเยาวชน
ฟิลปิปินสแ์บบองคร์วม สนับสนุนการสรา้งสมรรถนะหลกัและพฒันาค่านิยมทีเ่หมาะสม หลกัสตูรมคีวาม
ยดืหยุ่นเพื่อสอดคล้องกบัความต้องการในการเรยีนรูข้องนักเรยีนที่หลากหลายและมคีวามเชื่อมโยงกบั
สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนัและความเป็นจรงิทางสงัคมและวฒันธรรม (Inciong.  2008) 
    นอกจากน้ีกระทรวงศกึษาธกิาร ไดอ้อกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เลขที ่76 ลงวนัที ่ 
4   มถุินายน  พ.ศ. 2553 กําหนดว่าภายหลงัจากนําหลกัสตูรฉบบัใหมไ่ปทดลองใชก้บัโรงเรยีนนํารอ่งเป็นเวลา 4 
ปี ใหนํ้าหลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ. 2553 ทีเ่น้นดา้นการเรยีนการสอนเพื่อความเขา้ใจ และการฝึก
ปฏบิตัดิว้ยการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม โดยใหนํ้าหลกัสตูรดงักล่าวไปใชก้บัโรงเรยีนทัว่ไปตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2553/2554 (ปีแรกของมธัยมศกึษา) จนถงึ พ.ศ. 2556/2557 (ปีที ่4 ของมธัยมศกึษา)  
    ต่อจากนัน้กระทรวงศกึษาธกิารฟิลปิปินสไ์ดว้างแผนจะใชโ้ปรแกรมการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบดว้ยการเรยีนระดบัอนุบาล 1 ปี ต่อดว้ยการเรยีนระดบัประถมศกึษา 6 ปี  การเรยีนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้อกี 4 ปี (เกรด 7-10) และการศกึษาในระดบัมธัยมการศกึษาตอนปลายอกี 2 ปี 
(เกรด 11 และเกรด 12)  การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมวีตัถุประสงคใ์หน้ักเรยีนไดร้บัทกัษะ
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และสมรรถนะทางวชิาการ หลกัสตูรทีจ่ดัขืน้จะสง่เสรมิใหม้คีวามเชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ดนตรแีละศลิปะ เกษตรกรรมและการประมง ธุรกจิและวสิาหกจิ และสาขาวชิาทีใ่ชใ้นการศกึษาต่อ ในปีพ.ศ. 
2555/2556 หลกัสตูรใหม่จะกําหนดใหน้ักเรยีนตอ้งสอบเขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ตอนตน้ การปรบัปรุงหลกัสตูรจะถูกออกแบบใหส้อดคลอ้งสมรรถนะและทกัษะของผูส้าํเรจ็การศกึษาใน
หลกัสตูร K+12  กระทรวงศกึษาธกิารฟิลปิปินสไ์ดแ้ต่งตัง้คณะทาํงานขึน้มาเพือ่ทบทวนหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในปจัจุบนัและแผนปฏบิตังิาน โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของสมรรถนะที่แตกต่าง ความสนใจของ
ผูเ้รยีน ทุนมนุษยแ์ละผลติภาพของประเทศ (IBE.  2011b: Online) 
     1.การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ใชเ้วลาเรยีน 6 ปี การเรยีน 4 ปีแรกเรยีก Primary Grades และทีเ่หลอือกี 2 ปี เรยีก Intermediate Grades 
ทัง้น้ีพระราชบญัญตัิว่าด้วยการบรหิารจดัการที่ดีของการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป้าหมายของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ครอบคลุมการศกึษาระดบัอนุบาล ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา) คอืการจดัเตรยีม
เดก็ในวยัเรยีนและเยาวชนในดา้นทกัษะ ความรูแ้ละคา่นิยมเพือ่ความใสใ่จ การพึง่พาตนเอง เป็นทรพัยากร
มนุษยแ์ละรกัชาต ิและพฒันาสมรรถนะขัน้พืน้ฐานในดา้นการเรยีนรู ้ตวัเลข ความคดิอยา่งวเิคราะหว์จิารณ์  
ทกัษะการเรยีนรู ้และรบัผดิชอบต่อสงัคม  
     2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
      การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาใชเ้วลาเรยีน 4 ปี และเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน หลักสูตรสําหรบัการศึกษาระดับน้ีแบ่งออกเป็นสายสามญั สายเทคนิคและ
อาชวีศกึษา โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิปีพ.ศ. 2525 วตัถุประสงคข์องการศกึษาระดบัน้ีคอื
การศกึษาต่อเน่ืองจากการศกึษาระดบัประถมศกึษา การเตรยีมผูเ้รยีนสําหรบัการเรยีนต่อระดบัวทิยาลยั 
รวมทัง้เตรยีมผู้เรยีนสําหรบัโลกการทํางาน ปกติมธัยมศึกษาจะใช้เวลา 3 ปี สําหรบัการศึกษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ (เกรด    7-9) และ เวลาอกี 1 ปี สาํหรบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (เกรด 10)  
      หลกัสูตรการสอน สําหรบัการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
พ.ศ. 2545 มคีวามแตกต่างจากหลกัสตูรฉบบัก่อนดงัน้ี 1. ปรบัโครงสรา้งขอบเขตการเรยีนรูใ้นวชิาทีส่อน
โดยใหเ้รยีนเพยีง    5 วชิาคอื ภาษาฟิลปิปินส ์องักฤษ วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ Makabayan  2. 
การบูรณาการสมรรถนะและค่านิยมขา้มสาขาวชิา  3. การเน้นในกระบวนการเรยีนรูแ้ละการสอนดว้ยวธิี
หลากหลาย  4. เพิม่เวลาเรยีนเพือ่ใหเ้ชีย่วชาญในวชิาทีเ่รยีน  นอกจากน้ียงักาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้
ในรปูของสมรรถนะและความรู ้ทกัษะและทศันคต ิทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัเมื่อสิน้สุดการศกึษา โดยไดบู้รณาการ 
ICT เขา้กบัการเรยีนการสอนดว้ย 
      นอกจากน้ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 76 ลงวนัที่ 4 มถุินายน  
พ.ศ. 2553 กําหนดว่าภายหลงัจากนําหลกัสตูรฉบบัน้ีไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนนํารอ่งเป็นเวลา 4 ปี ใหนํ้า
หลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาพ.ศ. 2553 ทีเ่น้นดา้นการเรยีนการสอนเพือ่ความเขา้ใจ และการลงมอื
ทาํดว้ยการออกแบบการเรยีนการสอนโดยใหนํ้าหลกัสตูรดงักล่าวไปใชก้บัโรงเรยีนทัว่ไปตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2553/2554  (ปีแรกของมธัยมศกึษา) จนถงึ พ.ศ. 2556/2557  (ปีที ่4 ของมธัยมศกึษา)  
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      สืบเน่ืองจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กลัน่กรองหลกัสูตรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ. 2552 ตามกรอบความเขา้ใจโดยการออกแบบการเรยีน
การสอนซึง่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 1. ผล/ผลลพัธ ์2. การประเมนิผล และ 3. การจดัทาํแผนการเรยีนรู/้การ
สอน  ทัง้น้ี  2   ขัน้ตอนแรกปรากฏอยูใ่นคู่มอืหลกัสตูร สว่นขัน้ตอนที ่3 ปรากฏอยูใ่นคู่มอืคร ูทัง้น้ีหลกัสตูร
ระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ. 2552  มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

      1.เน้นความเขา้ใจ 
      2.ตัง้ความคาดหวงัสงู (บนพืน้ฐานมาตรฐานการศกึษา) วา่ 

นกัเรยีนความรูเ้รือ่งอะไร ควรทาํ เขา้ใจและถ่ายทอดสูช่วีติจรงิอยา่งไร เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานของการเรยีนรู ้
      3.เขม้ขน้และน่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางของผูเ้รยีนรายบุคคล 

ในการพฒันาสติปญัญาทีห่ลากหลาย ดว้ยการจดัหลกัสตูรเน้นความชาํนาญเฉพาะทาง โปรแกรมพเิศษ
ด้านศิลปะ หรอืด้านกีฬา ด้านสื่อมวลชน และด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์
โปรแกรมวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรศ์กึษา โปรแกรมเทคนิคและอาชวีศกึษา ซึง่นกเรยีนสามารถต่อ
ยอดสงูสดุในหลกัสตูรแกนกลาง 

     หลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ประกอบดว้ย 8 กลุ่มสาระ 
ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ  วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาฟิลปิปินส ์ Araling Panlipunan  (สงัคมศกึษา 
ประกอบด้วยประวตัิศาสตร์และรฐับาลของฟิลปิปินส์  อาเซยีนศกึษา ประวตัิศาสตร์และเศรษฐกจิโลก) 
Edukasyon sa  Pagpapahalaga (การศกึษาเรื่องค่านิยม) การศกึษาเกีย่วกบัเสน้ทางสู่อาชพีดา้น
เทคโนโลยแีละการดาํรงชวีติ (CP-TLE) ดนตรแีละศลิปะ พลศกึษาและสขุภาพ (MAPEH) 
      นอกจากน้ีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหน้าของพลเมอืง (CAT) จะสอน
เพิม่เตมิในปีที ่4  (35 ชัว่โมง) Araling Panlipunan , Edukasyon sa Pagpapahalaga, CP-TLE, MAPEH 
และ CAT จะถูกรวมไวใ้น Makabayan  
      ภาษาองักฤษถูกนํามาใชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์และ
วทิยาศาสตร ์, CP-TLE, MAPEH และ CAT ขณะเดยีวกนัภาษาองักฤษเป็นเครื่องมอืเพื่อการเรยีนรูแ้ละ
การพฒันาสมรรถนะระดบัโลกของผูเ้รยีน ขณะเดยีวกนัวชิา Araling Panlipunan, Edukasyon sa  
Pagpapahalaga ยงัคงสอนดว้ยภาษาฟิลปิปินส ์อกีทัง้เพื่อคงไวซ้ึ่งค่านิยมในการสื่อสารเกี่ยวกบัค่านิยม 
อตัลกัษณ์ และความเป็นชาตฟิิลปิปินส ์
      นอกจากน้ียงัมกีารนําเทคโนโลยมีาใช้ในการสอนในโรงเรยีนที่มคีวาม
พรอ้ม ซึง่การสอนดว้ย    สื่อการสอนอย่างหลากหลายไดร้บัการสนบัสนุน ขณะเดยีวกนัการเรยีนการสอน
ไดข้ยายไปสูชุ่มชนโดยใชชุ้มชนเป็นหอ้งทดลองสาํหรบัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นจรงิ 
      ส่วนเวลาที่ใชส้อนในการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (IBE.  2011b: Online) มี
ดงัต่อไปน้ี ภาษาองักฤษ (300 นาท/ีสปัดาห)์  วทิยาศาสตร ์(360 นาท/ีสปัดาห)์ คณิตศาสตร ์(300 นาท/ี
สปัดาห)์ ภาษาฟิลปิปินส ์(240 นาท/ีสปัดาห)์ Araling Panlipunan (240 นาท/ีสปัดาห)์  Edukasyon sa  
Pagpapahalaga (120 นาท/ีสปัดาห ์สาํหรบัปี 1 และ ปี2, 120 นาท/ีสปัดาห ์สาํหรบัปี 3 และปี 4)  CP-TLE 
(240 นาท/ีสปัดาห)์ MAPEH (240 นาท/ีสปัดาห)์ และ CAT ( 35 ชัว่โมง ในปีที ่4)  
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     สรุปคุณลกัษณะที่พงึประสงค์คอืมคีวามรกัชาติ เคารพในสทิธิมนุษยชน มี
ความยดืหยุน่ มรีะเบยีบวนิยั คุณธรรมจรยิธรรม ความคดิสรา้งสรรค ์และมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี
 
  3.1.3 ประเทศมาเลเซีย 
   3.1.3.1. หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
      ปรชัญาแห่งชาติด้านการศึกษาของมาเลเซียที่เริม่ใช้ในปีพ.ศ. 2531 กล่าวว่า” 
การศกึษาในมาเลเซยีเป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลแบบองค์รวม และใน
ลักษณะบูรณาการ เพื่อผลิตพลเมืองที่มีความสมดุลทางด้านสติปญัญา จิตวิญญาณ อารมณ์ และ
สุขอนามยัด ี   บนพื้นฐานความเชื่อและเสยีสละเพื่อพระเจา้ ความพยายามดงักล่าวออกแบบเพื่อผลติ
พลเมอืงมาเลเซยี  ผูม้คีวามรูแ้ละสมรรถนะสงู มมีาตรฐานทางศลีธรรมสงู และสามารถบรรลุความเป็นอยู่
ทีด่ขีองบุคคล รวมทัง้เสยีสละเพื่อความสุขของครอบครวั สงัคม แบะชาตบิ้านเมอืงในภาพรวม (IBE.  
2011c: Online) 
    หลกัการพืน้ฐานและเป้าหมายของปรชัญาแหง่ชาตดิา้นกฎหมายถูกถ่ายทอด
สู่หลกัสูตรสถานศกึษาทีเ่อื้อต่อการพฒันาบุคคลใหม้คีวามสมดุลทางดา้นความสามารถ ไดร้บัการ
อบรมใหร้อบรูเ้พื่อสามารถรกัษาแรงบนัดาลใจของชาตทิางดา้นแรงจูงใจ นอกจากน้ีกจิกรรมดา้น
การศกึษา และโปรแกรมมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปน้ี (Ministry of Education of Malaysia.  2008) 
   1.การจดัเตรยีมทกัษะความรู ้จติพสิยั และพลศกึษา แบบองคร์วมและบูรณาการ
การกระทําเพื่อผลติบุคคลผูซ้ึ่งมสีติปญัญา มสีุขอนามยั อารมณ์ เจตนารมณ์ที่มคีวามสมดุล และ
เรยีนรูห้น้าทีข่องตน 
   2.ปลูกฝงัและบ่มเพาะความรกัชาตผิ่านการสง่เสรมิความคดิ ค่านิยม แรงบนัดาลใจ และ
ความจงรกัภกัดรีว่มกนัเพือ่หล่อหลอมความเป็นเอกภาพ อตัลกัษณ์ของชาตใินสงัคมพหชุาตพินัธุ ์
   3.ผลติแรงงานทีม่ทีกัษะในดา้นเศรษฐกจิ และการพฒันาประเทศชาต ิ  
   4.ปลูกฝงันักเรยีนเกี่ยวกบัค่านิยมด้านศีลธรรมและส่งเสรมิความเป็นบุคคลและการ
พฒันาดา้นความมสีนุทรยีภาพรวมถงึความรบัผดิชอบและความมวีนิยั และการเสยีสละเพือ่การสรา้งชาต ิ  
   3.1.3.2 หลกัสตูรการศึกษา 
    การปฏริปูหลกัสตูรของมาเลเซยีเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 
2542 โดยมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการศกึษามากขึน้ เพื่อเพิม่คุณภาพทางการศกึษา
และการทบทวนหลกัสตูรเมือ่เรว็ ๆ  ไดบ้รูณาการกลวธิกีารสอนบนพืน้ฐานของสาระวชิาและผลลพัธก์บัการ
ออกแบบหลกัสตูร รวมทัง้เพิม่วชิาใหม่ การเรยีนรูบ้นฐานชองผลลพัธ์ การเปลี่ยนแปลงการสอนแบบ
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั รวมทัง้องคป์ระกอบใหมล่งไปเน้ือหาทีม่อียูเ่ดมิ นอกจากน้ียงันํา ICT มาใชใ้น
การเรยีนการสอนทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ทัง้น้ีหลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐานของหลกัสตูร
ใหม่คอืการศกึษาสายสามญั แต่ใชก้ลวธิแีบบบูรณาการในการวางแผนหลกัสตูร เพื่อกําหนดความรู ้
ทกัษะ และทศันคตเิชงิบวกทีต่อ้งการ (Ministry of Education of Malaysia.  2004) 
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    สว่นพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2539  และทีแ่กไ้ข หลกัสตูรระดบัชาตทิี่
จดัทําโดยกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อใชเ้ป็นกรอบการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนจะกําหนด
ความรู ้ทกัษะ และค่านิยมทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิกบัผูเ้รยีนเมื่อเสรจ็สิน้การเรยีนในระดบัต่างๆ รวมทัง้
วชิาแกนหลกัทีอ่ยูใ่นการเรยีนการสอนต่างๆ (หมวดที ่18.2) 
    การทบทวนหลกัสตูรเมื่อปี พ.ศ. 2542 ไดม้กีารวเิคราะหจุ์ดแขง็จุดอ่อนของ
หลักสูตร เน่ืองจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา ทักษะ ค่านิยมและทัศนคติของผู้เรียน 
กระบวนการสอนของครู รวมทัง้การวดัผลและการประเมนิผล ในการจดัทําแผนที่ทางความคิด
เกี่ยวกบัลกัษณะดงักล่าว ส่งผลให้เกิดการปรบัปรุงหลกัสูตรใหม่ทัง้ในสาระที่ต้องฝึกอบรมใหม่ การ
จดัลาํดบัความสาํคญัใหม ่ รวมถงึการลด หรอืเพิม่เน้ือหาของหลกัสตูรทุกมติ ิ(Ministry of Education of 
Malaysia.  2004) 
    ทัง้น้ีการทบทวนหลกัสูตรดงักล่าวนําไปสู่การจดัทําหลกัสูตรที่เน้นเน้ือหา และ
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน โดยในสว่นของเน้ือหาไดก้ําหนดรายชื่อหวัขอ้หรอืแนวคดิของวชิาทีน่กัเรยีนตอ้ง
เรยีน ขณะทีผ่ลสมัฤทธิไ์ดก้ําหนดทกัษะ และความสามารถทีค่าดหวงัว่าจะเกดิกบันักเรยีนเมื่อเสรจ็สิน้
การศกึษาดว้ย 
    การบูรณาการและการจดัเรยีงลําดบัความสาํคญัระหว่างและขา้มสาขาวชิาถอืเป็น
ลกัษณะพืน้ฐานของหลกัสูตรใหม่ โดยเน้ือหาการศกึษาพเิศษ อาทศิลีธรรม ความรกัชาต ิวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีภาษา และสิง่แวดล้อมศกึษา และทกัษะการเรยีนไดถู้กบูรณาการไปในวชิาต่างๆ เน่ืองจาก
เป็นวชิาทีม่กีารสอนอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้มกีารนํากจิกรรม และการสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ควบคู่
ไปกบัการสอนแบบวเิคราะห์วจิารณ์ และการคดิแบบสรา้งสรรค์ การตัง้คําถาม การสอบถาม และการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
    ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศกึษาธกิารไดส้รา้งหลกัสตูรว่าดว้ยการนํา
หลกัสูตรมาตรฐานมาใชใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาตอนต้น (ประถมศกึษาปีที ่1-2) หลกัสูตรใหม่ดงักล่าว
สรา้งจากหลกัสตูรแบบบูรณาการ สาํหรบัการศกึษาระดบัประถมศกึษาทีเ่ริม่ใชช้่วงทศวรรษ 1990 ทัง้น้ี
หลกัสตูรการสอนสาํหรบัการศกึษาระดบัต่างๆ (IBE.  2011c: Online) มดีงัต่อไปน้ี 

    1.การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
    การศกึษาระดบัประถมศกึษาจดัขึน้เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการจดั 

การศกึษาทีม่สีมดุล และการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนแบบบรูณาการ ทีค่รอบคลุมถงึสตปิญัญา จติ
พสิยั และรา่งกาย .ในการสรา้งบุคคลทีม่คีวามสมดุลและกลมกลนืทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม การศกึษา
ระดบัประถมศกึษา จะตอ้งสรา้งผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

      1. มคีวามรูใ้นภาษามาเลย ์และภาษาราชการอื่นๆ 
      2. รอบรูใ้นทกัษะเพือ่การสือ่สาร ทัง้ดา้นการพดู ฟงั อา่น และเขยีน 

     3. รอบรูใ้นเลขคณติและนํามาใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั 
           4. มทีกัษะในการเรยีนรู ้
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           5.  มทีกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ทัง้การพดู การฟงั การอ่าน
และการเขยีน 
      6.  มคีวามเป็นผูนํ้าและเชื่อมัน่ในตวัเอง 
      7.  รูจ้กัเสาะแสวงหาความรู ้

     8.  มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       9. ดแูลสขุภาพกายและสขุภาพใจ 

        10. มทีกัษะในการอา่นและทอ่งจาํคมัภรีอ์ลักุรอาน (นกัเรยีนมสุลมิ) 
11.ความเชื่อมัน่ในพระเจา้ และปฏบิตัภิารกจิทางศาสนาอสิลาม 

    12.มคีวามรกัชาต ิ
13. พฒันาความสามารถและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
14. มคีวามพระพฤตดิ ีและปฏบิตัติามคา่นิยม 

     การศกึษาระดบัประถมศกึษาแบ่งออกเป็นสองประเภท คอืโรงเรยีนแหง่ชาตทิี่
สอนดว้ยภาษามาเลย ์และโรงเรยีนแบบชาตทิีส่อนดว้ยภาษาจนี หรอืทามลิ ขณะทีม่าเลยเ์ป็นภาษาบงัคบั
เรยีน และภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง การเรยีนในชัน้ประถมศกึษาที ่1-6 จะเลื่อนไหลไปโดยอตัโนมตั ิ
รวมทัง้มกีารประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง ผลการสอบจะถูกนํามาใชก้ารตดิตามผลการเรยีนของนักเรยีนให้
เชีย่วชาญในทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้วางแผนพฒันาโรงเรยีน  การศกึษาระดบัน้ีจะใชเ้วลาเรยีน 6 ปี เมื่อ
เสรจ็สิน้การเรยีนนกัเรยีนจะเขา้สอบ Primary School Assessment Test (PSA) 
     หลกัสูตรแบบบูรณาการสําหรบัการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะเน้นความ
เชีย่วชาญและส่งเสรมิการเรยีน 3 Rs (การอ่าน การเขยีน และเลขคณิต) คามรูแ้ละทกัษะ ทกัษะดา้น
อาชพีเบือ้งตน้ การพฒันาบุคลกิภาพ ทศันคตแิละค่านิยม หลกัสตูรขา้งตน้จะใหค้วามสาํคญัในสาม
เรื่องคือการสื่อสาร คนและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 
องคป์ระกอบคอืทกัษะพืน้ฐาน มนุษยศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์สุขภาพ
กายและสขุภาพจติทีด่ ีทกัษะชวีติ และหลกัสตูรเสรมิ 

    2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
     การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาต่อเน่ืองจากระดับ 

ประถมศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคอืมธัยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (Form 1-3) และ
มธัยมศกึษาตอนปลาย   2 ปี (Form 4-5) นกัเรยีนจากโรงเรยีนระดบัชาตจิะเขา้ศกึษาต่อใน Form 1 
ไดเ้ลย แต่นักเรยีนจากโรงเรยีนที่สอนภาษาจนี และภาษาทามลิต้องเรยีนเพิม่อกี 1 ปี เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มภาษามาเลยก่์อนเขา้เรยีน Form 1 ซึง่เป็นภาษาทีใ่ชส้อนในชัน้เรยีน แต่นกัเรยีนทีส่อบ
ผา่นการสอบระดบัประถมศกึษาศกึษา (PSA) ดว้ยคะแนนดจีะเขา้เรยีนใน Form 1 ไดเ้ลย 
      การศึกษาระดบัมธัยมศึกษามุ่งที่จะพฒันาศกัยภาพของผู้เรียนใน
ลกัษณะองคร์วม สมดุลและบูรณาการ ไดร้บัการพฒันาทางสตปิญัญา อารมณ์ และสุขภาพกายและ
สุขภาพทางใจ เพื่อเป็นคนทีส่มดุลทัง้รา่งกายและจติใจเพื่อเป็นมนุษยท์ีม่มีาตรฐานทางศลีธรรมและ
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จรยิธรรมสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายขา้งต้นการศึกษาระดบัน้ีต้องสรา้งผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคด์งัน้ี 
       1.เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
       2.เพิม่ทกัษะในการใช้ภาษามาเลยแ์ละภาษาประจําชาตอิื่นเพื่อ
ความเป็นเอกภาพของชาต ิ
       3.พฒันาสมรรถภาพทางสตปิญัญาดว้ยการคดิวพิากษ์วจิารณ์ และการคดิ
สรา้งสรรค ์
       4.พฒันาทกัษะชวีติทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั 
       5. พฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่พนูความรูใ้หม ่
       6.พฒันาความมัน่ใจและความเลื่อมใสในพระเจา้ 
       7.พฒันาความเขา้ใจในประวตัศิาสตร ์ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
       8. ดแูลรกัษาสขุภาพกายและใจ 
       9. รกัษาและชื่นชมในคุณธรรมและจรยิธรรม 
              10. รกัการเรยีนรู ้
     เมื่อจบการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น นักเรยีนจะเขา้สอบ Lower 
Secondary Assessment Examination (ตารางสอน มธัยมแบบ National School) 
     การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแบ่งออกเป็นสองสายคอื โรงเรยีน
มธัยมศกึษาสายวชิาการ และสายเทคนิค ซึ่งใชเ้วลาเรยีน 2 ปี โดยโรงเรยีนสายเทคนิคจะจดัการ
สอนการศึกษาด้านเทคนิค อาชีวศึกษาและการฝึกทกัษะ การจดันักเรียนเข้าเรียนต่อในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทใด ขึ้นอยู่กับผลการสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แม้ว่า
การศึกษาระดับน้ีจะแบ่งออกเป็นสายวิชาการ สายเทคนิค หรืออาชีวศึกษา จะสามารถแยก
การศกึษาสายสามญัโดยพจิารณาจากวชิาแกนหลกัทีส่อน เมื่อจบการศกึษานกัเรยีนสายวชิาการจะ
เขา้สอบ Malaysian Certificate of Education (MCE) Examination ขณะทีน่กัเรยีนสายเทคนิคและ
อาชวีศกึษาจะเขา้สอบ Malaysian Certificate of Education (Vocational) Examination  
      หลกัสตูรการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายวชิาการอนุญาต
ให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนบนพื้นฐานความสนใจและศักยภาพ วิชาแกนหลักที่สอนในระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นจะถูกสอนต่อเน่ืองในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดแ้ก่ภาษามาเลย ์องักฤษ 
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์การศกึษาดา้นศาสนาอสิลาม การศกึษาเกี่ยวกบัศลีธรรมและจรยิธรรม 
และประวตัศิาสตร ์สําหรบัวชิาบงัคบันักเรยีนไม่ต้องสอบ ไดแ้ก่ภูมศิาสตร ์สุขศกึษาและพลศกึษา 
ทศันศลิป์ ทกัษะชวีติ ดนตร ีพลเมอืงศกึษา  และหน้าทีพ่ลเมอืง สําหรบัวชิาเลอืก นักเรยีนสามารถ
เลอืกเรยีนจากชุดวชิาทีจ่ดัใหไ้ดแ้ก่วทิยาศาสตรบ์รสิุทธ ์เทคโนโลยวีทิยาศาสตรป์ระยุกต ์ศลิปะประยุกต ์
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อิสลามศึกษา มนุษยศาสตร์ การอาชีวศึกษา  ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้น้ีมีวิชาให้เลือก 
มากกวา่ 100 วชิา (UNESCO Bangkok.  2009) 
          สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาจีนและทามิล ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต ทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความเลื่อมใสในพระเจ้า การรกัษาสุขภาพกายและใจ การมคีุณธรรมและ
จรยิธรรม และรกัการเรยีนรู ้
 
  3.1.4 ประเทศเวียดนาม 
   3.1.4.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    พระราชบญัญตักิารศกึษา ปีพ.ศ. 2548  (มาตรา 2) กําหนดว่าเป้าหมายของ
การจดัการศกึษาคอืการสรา้งชาวเวยีดนามใหเ้ป็นบุคคลทีม่จีรยิธรรม ความรู ้มสีุขภาพทางกายและ
ใจด ีรกัความสุนทรยี ์และการทาํงาน จงรกัภกัดต่ีอความเป็นอสิระและสงัคมนิยม สรา้งและบ่มเพาะ
ความมีเกียรติของตน คุณสมบตัิของพลเมอืง และความสามารถ พึงพอใจในการสร้างและและ
ปกป้องปิตุภมู ิ การศกึษาของเวยีดนามเป็นการศกึษาของสงัคมนิยมทีเ่น้นวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั มี
รูปลกัษณ์ทีใ่หม่ บนพืน้ฐานแนวคดิของมารค์ซสี-เลนิน และโฮจมินิห ์การศกึษาจะจดับนหลกัการ
เรยีนรูแ้ละการปฏบิตั ิการศกึษาจะเชื่อมโยงกบัผลผลติ ทฤษฎทีีเ่ชื่อมโยงกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปได ้
และการศกึษาในโรงเรยีนเชื่อมโยงกบัการศกึษาทีบ่า้นและสงัคม (มาตรา 3) (IBE.  2011d: Online) 
    การพฒันาการทางการศึกษาอยู่ในลําดบัแรกของชาติด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
พฒันาความรู้ของประชาชน ฝึกอบรมแรงงาน และส่งเสริมความสามารถ การพฒันาการทาง
การศกึษาจะสอดคล้องกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ความเข้มแข็งในการปกป้องประเทศและความมัน่คง ดังนัน้การดําเนินการจึงให้
ความสําคญักบัมาตรฐาน ความทนัสมยั และการถ่ายทอดทางสงัคม เพื่อสรา้งความมัน่ใจในความ
สมดุลระหวา่งคุณสมบตั ิอาชพี และโครงสรา้งทางภูมภิาค ทีเ่ชื่อมโยงการศกึษากบัการจา้งงาน (ขอ้ 
9) (Ministry of Education and Training of Vietnam.  2000)  
   3.1.4.2 หลกัสตูรการศึกษา 
    พระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ. 2548 มาตรา 6 กําหนดว่าหลกัสูตรการศึกษา 
จะตอ้งสะทอ้นเป้าหมายของการจดัการศกึษา กาํหนดมาตรฐานความรู ้ทกัษะ กรอบและโครงสรา้งของสาระ
การศกึษาเพือ่ใชก้าํหนดวธิกีารสอนและรปูแบบกจิกรรม และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องแต่ละวชิา ทุกเกรด 
และทุกระดบัของคุณลกัษณะทางการศกึษา หลกัสูตรการศกึษาจะสรา้งความมัน่ใจในเรื่องความทนัสมยั 
ความมัน่คง ความคงเสน้คงวา ความสอดคลอ้งของระหว่างชัน้เรยีนและคุณสมบตัทิีต่่างกนั อํานวยความ
สะดวกในการถ่ายโอนระหว่างคุณสมบตัทิางการศกึษา ความเชี่ยวชาญ รูปแบบการจดัการศกึษาระดบัชาต ิ
ความตอ้งการในเรื่องเน้ือหาและสาระความรู ้และทกัษะทีก่ําหนดในหลกัสตูรจะปรากฏในตําราทีใ่ชใ้นการศกึษา
สายสามญั ในหลกัสตูรการสอน และสือ่การสอนสาํหรบัการศกึษาดา้นวชิาชพี และการศกึษาต่อเน่ือง นอกจากน้ี
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ตํารา หลกัสูตร และวสัดุการสอนต้องสอดคล้องกบัความต้องการของกลวิธีการสอน การจดัการสอนตาม
หลักสูตรตามปฏิทินทางการศึกษา การสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และการ
อุดมศกึษา (Luong.  2002: 8) 
    ดว้ยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development 
Bank-ADB) หลกัสตูรใหมแ่ละแผนการสอนสาํหรบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (เกรด 6) ไดร้บัการ
พฒันาและทดลองใชใ้นปี 2543  ตามดว้ยการจดัทําหลกัสูตรร่างสุดทา้ย สําหรบัเกรด 7-9  และทําไป
ทดลองในโรงเรยีนนํารอ่งในปี พ.ศ. 2543 – 2549  รวมถงึการทดลองใชต้ําราฉบบัใหมส่าํหรบัเกรด 6-7-8 
และ 9  ทา้ยสดุจงึมกีารนําหลกัสตูรใหมม่าใช ้พรอ้มตําราเรยีน 15 เล่ม คูม่อืคร ูและแบบฝึกหดั 
    ทัง้น้ีหลกัสตูรการศกึษาสายสามญัไดร้บัการปรบัปรุงในปี พ.ศ. 2549 โดยหลกัสตูร
สาํหรบั     เกรด 10 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ ปี พ.ศ. 2549-2550 และหลกัสตูรสาํหรบัเกรด 11 และ12 มผีล
บงัคบัใชเ้มื่อปี     พ.ศ. 2550-2551 และพ.ศ. 2551- 2552 ตามลําดบั ( UNESCO Bangkok.  2007) ทัง้น้ี
กระทรวงศกึษาและฝึกอบรม ของเวยีดนามจะเป็นผูต้ดัสนิใจทบทวนหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบั ในทุก 5-
10 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ และความตอ้งการของสงัคม 
     1. การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
      พระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2548 (มาตรา 26) กําหนดใหก้ารศกึษา
สามญัประกอบดว้ยการศกึษาระดบัประถมศกึษา การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ทัง้น้ีการศกึษาสายสามญัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคอ์ยา่ง
กวา้งขวาง     ทัง้ดา้นศลีธรรม ความรู ้สุขภาพทางกาย ความสุนทรยีภาพ และทกัษะพืน้ฐาน  เพื่อพฒันา
บุคลกิภาพส่วนบุคคล อาทคิวามยดืหยุ่น ความคดิสรา้งสรรค ์และการสรา้งบุคลกิภาพตามระบอบสงัคม
นิยมเวยีดนาม ความรบัผดิชอบ ความมวีนิยั ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มในการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ 
      การศกึษาระดบัประถมศกึษามุ่งพฒันาผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานในดา้น
ศลีธรรมจรยิธรรมทีย่ ัง่ยนื สตปิญัญา  การพฒันาทางรา่งกายและจติใจ  ตลอดจนการพฒันาทกัษะพืน้ฐาน
เพือ่ศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (มาตรา 17) 
      เน้ือหาหลกัสตูรของการศกึษาสายสามญัจะสรา้งความมัน่ใจในความทนัสมยั 
ความครอบคลุม มุ่งพฒันาอาชพี ส่งเสรมิบุคลิกภาพอย่างเป็นระบบ เกี่ยวขอ้งความจรงิของชวีติ และ
สอดคลอ้งวตัประสงคข์องการศกึษาในแต่ละดบั การศกึษาระดบัประถมศกึษา ไดร้บัรองว่านกัเรยีนจะไดร้บั
ความรูท้ี่เขา้ใจง่ายและจําเป็นเกี่ยวกบัธรรมชาต ิสงัคมและความเป็นมนุษย ์ทกัษะพืน้ฐานในการสื่อสาร 
ปลูกฝงัสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพทางร่างกายและจติใจ และความเขา้ใจเกีย่วกบัการรอ้งเพลง การเตน้รํา 
ดนตรแีละศลิปะ  วธิกีารสอนการศกึษาระดบัสามญัคอืการสรา้งความกระตอืรอืรน้ ความตระหนกั ความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์ใหเ้หมาะสมกบัชัน้และวชิาทีเ่รยีน วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การทาํงานเป็นทมีรวมทัง้การ
นําความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ(มาตรา 28) การศกึษาระดบัประถมศกึษาใชเ้วลาเรยีน 5 ปี (เกรด 1-5) โดยเริม่เรยีน
เมือ่อาย ุ6 ขวบ  
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      หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม่เน้นความเป็นเอกภาพ แต่แนวปฏบิตัิ
ระดบัชาตกิลบัมคีวามยดืหยุ่น โดยเฉพาะระดบัทอ้งถิน่ ทัง้น้ีโรงเรยีนสามารถประยุกต์แนวปฏบิตัใิห้
ครอบคลุมเน้ือหาสาระในทอ้งถิน่ไดถ้ึงรอ้ยละ 15 นอกจากน้ียงัสอนภาษาต่างประเทศ และสารสนเทศที่
เหมาะสมไดด้ว้ย รวมทัง้มกีฎเกณฑพ์เิศษสาํหรบัโรงเรยีนต่างประเภทกนัดว้ย  
     2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
      การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคอืการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ใชเ้วลาเรยีน 4 ปี (เกรด 6-9) และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรยีน  3 ปี (เกรด 10-12)  
      สบืเน่ืองจากพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2548  การศกึษาสาย
สามญัหรอืการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะครอบคลุมการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ดงันัน้การสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจะมเีน้ือหาต่อจากการเรยีนในระดบัประถมศกึษา 
โดยผูเ้รยีนตอ้งสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการศกึษาดา้นเทคนิคอาชวีศกึษาและการอาชพีเพือ่การเลอืก
เขา้ศกึษาก่อนเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้น้ีการศกึษาสายสามญัมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดแ้ก่การมคีวามรู ้คุณธรรม สุขภาพทางกายและใจ ชื่นชมใน
สุนทรยีภาพ และทกัษะพืน้ฐานเพื่อพฒันาบุคลกิภาพส่วนบุคคลอาทคิวามยดืหยุ่น ความคดิสรา้งสรรค ์
และการสร้างบุคลิกภาพตามระบอบสงัคมนิยมเวียดนาม รู้จกัตนเอง ความรบัผิดชอบ ความมีวินัย 
ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มในการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ 
      ดงัน้ีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จงึต่อยอดและพฒันาจากสาระที่
ไดเ้รยีนรูใ้นระดบัประถมศกึษา เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้รยีนว่าจะไดร้บัความรูพ้ืน้ฐานในภาษาเวยีดนาม 
คณิตศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ของชาติ  ความรู้ด้านสงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กฎหมาย 
สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ ความเขา้ใจดา้นเทคนิคในขัน้ตํ่า และการแนะนําดา้นอาชพี 
      ขณะทีก่ารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะพจิารณาจากผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ความสาํเรจ็ทางการศกึษาสายสามญั ความเขา้ใจดา้น
เทคนิคและอาชีพ เพื่อเลือกทิศทางในการพฒันาตนเอง และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิทยาลัย  
วทิยาลยั โรงเรยีนมธัยมศกึษาสายอาชพี โรงเรยีนฝึกอบรมดา้นอาชวีศกึษา หรอืสถานประกอบการ (มาตรา 27)  
      การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะต่อยอดการพฒันาผูเ้รยีนจาก
สาระความรูใ้นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และความรูใ้นระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากน้ียงัรบัรอง
ความรูแ้ละความเขา้ใจขัน้พืน้ฐานทัว่ไป  การแนะนําเกีย่วกบัอาชพี รวมทัง้การสอนความรูข้ ัน้สงูในบางวชิา
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน (มาตรา 26) 
     สรปุคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคค์อืการมคีวามรู ้คุณธรรม สุขภาพทางกายและใจ
ด ีชื่นชมสนุทรยี ์และทกัษะพืน้ฐานเพือ่พฒันาบุคลกิภาพสว่นบุคคลอาทคิวามยดืหยุน่ ความคดิสรา้งสรรค ์
และการสรา้งบุคลกิภาพตามระบอบสงัคมนิยมเวยีดนาม รูจ้กัตนเอง ความรบัผดิชอบ และความมวีนิยั  
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  3.1.5 ประเทศสิงคโปร ์ 
   3.1.5.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    สงิคโปร์มพีนัธกจิหลกัในการใหบ้รกิารทางการศกึษาซึ่งเป็นเบ้าหล่อหลอม
อนาคตของชาติ ด้วยการพฒันาพลเมอืงซึ่งเป็นผู้กําหนดอนาคตของชาติ การให้บริการดงักล่าวจะ
จดัเตรยีมเยาวชนผ่านการจดัการศกึษาอย่างรอบดา้น พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ และดูแลรกัษาใหเ้ป็น
ประชาชนทีด่ ีตระหนักรบัรูถ้งึความรบัผดิชอบต่อครอบครวั สงัคมและประเทศชาต ิระบบการศกึษาของ
สงิคโปรม์จุีดมุง่หมายในการบ่มเพาะเดก็ทุกคน และสง่เสรมิใหค้น้พบความสามารถ ตระหนกัถงึสมรรถนะ 
และพฒันาความรกัในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยกระทรวงศกึษาธกิารตอ้งสง่เสรมิใหเ้ดก็สงิคโปรก์ลา้คดิใน
วถิทีางใหม ่แกป้ญัหา และสรา้งโอกาสใหมส่าํหรบัอนาคต (IBE.  2011e: Online) 
    การศกึษาต้องจดัเตรยีมเยาวชนทัง้ด้านทกัษะและความรู ้ตลอดจนค่านิยมและ
ทศันคตทิีถู่กตอ้ง เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการอยูร่อดและความสาํเรจ็ทัง้สว่นตวัและประเทศ เยาวชนตอ้งมี
ความเชื่อมัน่ในตวัเองและสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และสามารถแขง่ขนัดว้ยคุณธรรมทางสงัคมดว้ย 
    นอกจากน้ีสงิคโปรไ์ดก้ําหนดผลลพัธข์องการศกึษาทีพ่งึประสงค ์ (The Desired 
Outcomes of Education-DOE, Version of 2009) คอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีน่กัการศกึษาตอ้งการใหเ้กดิ
ขึน้กบัชาวสงิคโปรภ์ายหลงัสาํเรจ็การศกึษาในขัน้สดุทา้ย (Ministry of Education of Singapore.  2010: 5-6) คอื 

   1.คนทีม่คีวามมัน่ใจทีส่ามารถแยกแยะสิง่ทีถู่กและผดิ สามารถปรบัตวั  
รูจ้กัตนเอง สามารถคดิวเิคราะห ์และสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   2.ผูเ้รยีนทีส่ามารถชีนํ้าตนเอง รบัผดิชอบในการเรยีนรู ้สามารถตัง้ 
คาํถาม แสดงถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้และพากเพยีรในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.ผูอุ้ทศิตนทีท่าํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในทมีงาน มคีวามคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์ประเมนิความเสีย่งได ้และสรา้งสรรคน์วตักรรม  

   4.พลเมอืงสงิคโปรท์ีพ่าํนกัในสงิคโปร ์มจีติสาํนึกใหค้วามเป็นพลเมอืง  
และมบีทบาทในการทาํสิง่ทีด่แีก่คนทีอ่ยูร่อบตวั  
   3.1.5.2 หลกัสตูรการศึกษา 
    ผลลพัธท์างการศกึษาทีพ่งึประสงคข์องสงิคโปร ์(Desired Outcomes of 
Education –DOE Version 2009) ถูกนํามาแปลเป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่การพฒันาในแต่ขัน้ตอน
หลกัของระบบการศึกษา ทัง้น้ีผลลพัธ์หลกัดงักล่าวจะกําหนดขอบเขตการให้บรกิารศึกษาที่จะ
พฒันานักเรยีนตัง้แต่ระดบัการศกึษาปฐมวยั ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และเตรยีมอุดมศกึษา โดย
การศึกษาในแต่ละระดบัจะถูกสร้างบนพื้นฐานของการศึกษาในระดบัที่ผ่านมา (Ministry of 
Education of Singapore.  2010: 11) ดงัต่อไปน้ี 
    กระทรวงศกึษาธกิารของสงิคโปร ์ประกาศว่าได้กําหนดกรอบในการพฒันา
ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 แก่นกัเรยีน (Ministry of Education of Singapore. 2010: 12) ซึง่เป็นการ
จัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อให้สถานศึกษาของสิงคโปร์เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มี
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คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ทีส่อดคล้องกบัโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และเชื่อมต่อกนัอย่างกวา้งขวาง
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์จากโลกาภวิตัน์ ดว้ยการสรา้งสมรรถนะทีส่ําคญัไดแ้ก่ความคดิสรา้งสรรค ์
การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา การวางแผนและการจดัการ การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ และรกัใน
ประชาธปิไตย 
    นอกจากน้ีทกัษะซึ่งเป็นสมรรถนะดา้นสงัคมและอารมณ์ทีจ่ะช่วยใหน้ักเรยีน
จดัการดา้นอารมณ์และมคีวามหว่งใยผูอ้ื่น ซึง่นําไปสูก่ารสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิบวกแก่ผูค้นรอบขา้ง
และเผชิญสิง่ท้าทายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สมรรถนะดงักล่าวประกอบด้วยความตระหนักรู้ใน
ตนเองและสงัคม การใหค้วามร่วมมอื การทํางานเป็นทมี  นอกจากน้ีทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ยงั
เกีย่วขอ้งกบัความรูเ้กีย่วกบัความเป็นพลเมอืง การตระหนักรูเ้กีย่วกบัโลก ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรม และทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร 
    สมรรถนะดงักล่าวจะช่วยใหผู้้เรยีนเชื่อมโยงโอกาสในยุคดจิติอล พร้อมทัง้
รกัษาคุณค่าของระบบการศกึษาของสงิคโปร์ที่เขม้แขง็ ดงันัน้ความคาดหวงัและผลลพัธ์ของการ
เรยีนรูท้ีต่ ัง้อยูบ่นทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 จะถูกบรรจุในหลกัสตูรใหม ่ช่วง 2555–2557 พรอ้มกนัน้ี
กระทรวงศกึษาธกิารจะพฒันาครูใหม้สีมรรถนะเพยีงพอสําหรบัการสอนทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ผา่นตวัอยา่งกลวธิกีารสอน การฝึกอบรม และการสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญ 
    การบูรณาการทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ในหลกัสตูรทางวชิาการ สถานศกึษา
ตอ้งกลัน่กรองกลวธิกีารสอนและการประเมนิผลของตนเอง เพือ่ชว่ยเหลอืใหน้กัเรยีนคงไวซ้ึง่ความกา้วหน้า
ของตนเอง กระทรวงศกึษาธกิารจะสนับสนุนสถานศกึษาในดา้นเครื่องมอืเพื่อตรวจสอบผลลพัธ์ทางการ
ศกึษาและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักระทรวงศกึษาธกิารจะส่งเสรมิคุณภาพของวชิาพล
ศกึษา ศลิปะและดนตร ีโดยสาขาวชิาดงักล่าวจะบูรณาการในลกัษณะประสบการณ์แบบองคร์วม นอกจากน้ี
สถานศกึษายงัพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ผา่นกจิกรรมของหลกัสตูรเสรมิ (Co-curriculum) ดว้ย 
    นอกจากน้ีครูยังมีส่วนในการแบ่งปนัประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
ขณะทีผู่ป้กครองกม็บีทบาทสาํคญัในการเตรยีมความพรอ้มลูกหลานสาํหรบัอนาคตดว้ยเช่นกนั นับ
แต่ปี พ.ศ.2555 สถานศึกษาจะจดัเตรยีมแฟ้มรายงานการพฒันาของนักเรยีนแบบองค์รวมเพื่อ
รายงานความกา้วหน้าของผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาคุณค่าและสมรรถนะของนักเรยีนเป็นรายบุคคล 
(Ministry of Education.  2010: 14-16) 
     1.การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาเป็นการศกึษาภาคบงัคบัประกอบดว้ย
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เกรด 1-4) และการศกึษาตอนปลาย (เกรด 5 และ 6) โดยมวีตัถุประสงคค์อื
การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษาองักฤษ ภาษาแม ่และคณติศาสตร ์
      เมื่อสิน้สุดการศกึษาระดบัประถมศกึษา ผลลพัธ์ทางการศกึษาที่พงึ
ประสงค ์(2009) ทีต่้องการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนคอืความสามารถในการแยกแยะสิง่ทีถู่กและผดิออก
จากกนั ทราบจุดแขง็และความเตบิโต กลา้แสดงออก และรูจ้กัทํางานเป็นทมี รวมทัง้มสีุขภาพและ
สขุนิสยัทีด่ ีรกัศลิปะ รูจ้กัและรกัสงิคโปร ์
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      หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาถูกออกแบบให้ครอบคลุม
ประสบการณ์การเรยีนรูทุ้กด้าน โดยเน้นการเรยีนรูใ้นสามด้านคอื 1.ชุดความรูไ้ด้แก่ภาษา 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศลิปะและงานช่างฝีมอื และดนตร ี2. ทกัษะความรูเ้พื่อการ
พฒันาความคดิของผูเ้รยีน กระบวนการและทกัษะการสื่อสาร ทกัษะความรูใ้นสาขาวชิาต่างๆ และ 
3.การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนเพื่อเสรมิสรา้งค่านิยมทีด่ใีนผูเ้รยีน และคงไวต้ลอดชวีติในฐานะ
ผูใ้หญ่ที่มคีวามรบัผดิชอบ นอกจากน้ีนักเรยีนยงัไดร้บัในการพฒันาทกัษะชวีติผ่านกจิกรรมเสรมิ
หลกัสูตร (Co-curriculum) การศกึษาเกี่ยวกบัหน้าที่พลเมอืงศีลธรรม การเรยีนรู้เรื่องการเขา้สงัคม 
การศกึษาเกีย่วกบัประเทศสงิคโปร ์และพลศกึษา (Ministry of Education of Singapore.  2010: 17) 
      กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นการศึกษาแบบองค์รวม และเป็นส่วน
สําคญัในการสรา้งคุณลกัษณะทีด่ขีองผูเ้รยีน อาทคิวามยดืหยุ่น ความมัน่คง ความมัน่ใจในตนเอง 
และการอนุรกัษ์นิยม ซึ่งจะช่วยให้นักเรยีนปรบัตวัและยนืหยดัอยู่ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายประเภทอาทิกีฬา ศิลปะ ลูกเสือและเนตรนาร ี
สถานศกึษาบางแหง่อาจสอนการเล่นกอลฟ์ สเกต็น้ําแขง็ และโบวล์ิง่ 
      การศึกษาระดบัประถมศึกษาในช่วง 4 ปีแรกจะเน้นการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาแม่ (ภาษาจนี มาเลย์และทามลิ) และคณิตศาสตร์ ส่วนวชิาอื่นเช่นหน้าที่
พลเมอืงและศลีธรรม วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศลิปะและการช่าง ดนตร ีสุขศกึษาและพลศกึษา 
ส่วนในการศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนปลาย อกี 2 ปีจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ตามภาษาแม่คอื 
EM1, EM2 และ EM3 นับตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป สถานศกึษาไดร้บัอนุญาตใหก้ําหนดนักเรยีน
ตามความสามารถเพือ่เพิม่คุณคา่แก่ผูเ้รยีน 
      ในการศกึษาระดบัประถมศกึษาในช่วง 4 ปีแรก นักเรยีนจะมุ่งความ
สนใจไปยงัภาษาองักฤษและภาษาแม่ และคณิตศาสตร ์รวมถงึหวัขอ้ทัว่ไปอาทสิุขศกึษา และสงัคม
ศกึษา การศกึษาวชิาภาษาแมค่รอบคลุมถงึวชิาหน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม สว่นวชิาวทิยาศาสตรจ์ะ
สอนในเกรด 3 เป็นตน้ไป สว่นสงัคมศกึษาจะเริม่สอนในชัน้เกรด 4  
      เมื่อสิ้นสุดการศกึษาในระดบัประถมศกึษานักเรยีนจะเขา้สอบ The 
Primary School- Leaving Examination (PSLE) ซึง่เป็นการสอบในระดบัชาต ิโดยมวีตัถุประสงค์
คอืเพือ่ประเมนิความเหมาะสมของผูเ้รยีนในการเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษา และกาํหนดใหเ้รยีนใน
หลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
       สาํหรบันักเรยีนทีเ่รยีนชัน้ EM1 และ EM2 (ปจัจุบนัรวมกนั) นักเรยีนจะ
เขา้สอบ PSLE   ในรายวชิา องักฤษ ภาษาแม ่(จนี มาเลย ์หรอืทามลิ) คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
แต่หากอยูใ่นหลกัสตูร EM3 นกัเรยีนจะตอ้งสอบ 3 วชิาคอืภาษาองักฤษ ภาษาแม ่ในระดบัพืน้ฐาน
และคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนสาย ME3 จะสอบ 3 วชิาคอืภาษาแม ่(จนีขัน้สงู มาเลยข์ ัน้สงูหรอื
ทามลิขัน้สงู) ภาษาองักฤษขัน้สงู และคณติศาสตรท์ีจ่ะสอบโดยใชภ้าษาแม ่
      นกัเรยีนทีส่อบผา่น PSLE จะเขา้เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตามผล
การสอบ PSLE โดยเขา้ศกึษาในหลกัสตูร Special course, Express course หรอื Normal course  
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     2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและเตรยีมอุดมศกึษา 
      นักเรยีนเข้าศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตามผลการสอบไล่ในระดบั
ประถมศกึษา (PSLE)   โดยนักเรยีนทีส่อบไดค้ะแนน PSLE รอ้ยละ 10 แรก จะเลอืกเขา้ศกึษาต่อใน 
Special course นกัเรยีนทีเ่หลอืสามารถเลอืกเขา้เรยีนใน Express course หรอื Normal course ทัง้น้ี 
Special Course และ Express course จะนําไปสู่การสอบ GCE O-Level ภายใน 4 ปี ขณะที ่Normal 
course จะนําไปสู่การสอน GCE N-Level ภายใน 4 ปี แลว้เรยีนปีที ่5 ก่อนเขา้สอบ GCE O-Level 
หลกัสตูร Normal course มใีหเ้ลอืก 2 ทางคอื Normal (Academic) และ Normal (Technical) โดย 
Normal (Technical) จะนํานักเรยีนไปสูก่ารศกึษาดา้นอาชวีศกึษาและเทคนิค และการฝึกอบรมใน
สถาบนัดา้นเทคนิค หรอืพาณชิย ์
      ปกตสิถานศกึษาจะจดัสอนเพยีงสองหลกัสูตรคอื Special course 
และ Express course หรอื Express course และ Normal course (Technical & Academic)  
      ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ (DOE 
2009) เมื่อเสรจ็สิ้นการเรยีนในระดบัมธัยมศึกษา นักเรยีนต้องมคีุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์คอืมี
ศลีธรรมจรยิธรรม กล้าตดัสนิใจและรูจ้กัแก้ปญัหา รูจ้กัการวางแผน สามารถใหค้วามร่วมมอืและ
ทํางานเป็นทมี มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะเบยีบวนิัย 
ดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองอยา่งด ีมคีวามรู ้ICT มคีวามชื่นชมในศลิปะสุนทรยีภาพ รบัผดิชอบต่อ
ครอบครวัและสงัคม มคีวามเชื่อมัน่ในประเทศสงิคโปร ์และเขา้ใจสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงิคโปร ์
      หลกัสตูร Special course จะใชเ้วลาเรยีนเพยีง 4 ปี เพื่อเขา้สอบ 
Singapore- Cambridge GCE O-Level โดยนักเรยีนจะเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ภาษาจนีขัน้สงู 
(หรอืภาษามาเลย/์ภาษาทามลิขัน้สงู) วชิามนุษยศาสตร ์คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ใน Form 1 
(เกรด 7) และ Form 2 (เกรด 8) จะถูกสอนในหลกัสตูรธรรมดา ใน Form 3 (เกรด 9) และ Form 4 
(เกรด 10) จะไดเ้ลอืกวชิาแกนหลกั ซึง่รวมถงึภาษา 2 ภาษา และ เลอืกวชิาเลอืก หลกัสตูรน้ีจดัขึน้
เฉพาะนกัเรยีนทีส่อบผา่น PSLE ด ีและมภีาษาองักฤษ และภาษาแมท่ีเ่ขม้แขง็เทา่นัน้ 
      หลกัสตูร Express course จะใชเ้วลาเรยีนเพยีง 4 ปีเช่นกนั เพื่อเขา้
สอบ Singapore- Cambridge GCE O-Level โดยนกัเรยีนจะเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ภาษาจนี (หรอื
ภาษามาเลย/์ภาษาทามลิ) และเรยีนหลกัสตูรเหมอืน Special course 
      ขณะทีห่ลกัสูตร Normal course จะใชเ้วลาเรยีน 4 ปี เพื่อเขา้สอบ 
Singapore- Cambridge GCE N-Level และปีที ่5 สาํหรบัเตรยีมนักเรยีนทีเ่รยีนดเีพื่อเขา้สอบ 
Singapore- Cambridge GCE O-Level นกัเรยีนทีเ่รยีนหลกัสตูรน้ีสามารถเลอืกหลกัสตูร Normal 
(Academic) หรอื Normal (Technical)  ทัง้น้ีผูเ้รยีนหลกัสตูร N(A) จะเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ภาษา
แม ่คณิตศาสตร ์และวชิาอื่นเหมอืนหลกัสตูร Special หรอื Express course สว่นหลกัสตูร N(T) จะ
เรยีนภาษาองักฤษ และภาษาแม่ในระดบัพื้นฐาน (เน้นการออกเสยีงและความเขา้ใจในการอ่าน) 
คณติศาสตร ์คอมพวิเตอร ์และสาขาวชิาดา้นเทคนิคและการฝึกปฏบิตั ิ
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      การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนสารถเปลี่ยนจาก
หลกัสตูรหน่ึงไปยงัอกีหลกัสตูรหน่ึงได ้โดยสถานศกึษาจะเกบ็บนัทกึผลการเรยีนและความกา้วหน้า
ของผูเ้รยีนเพือ่ความมัน่ใจในความถูกตอ้งและยตุธิรรม 
      สาํหรบัหลกัสตูร Special และ Express course (Form 1 และ    
Form 2) หลกัสูตรทีเ่หมอืนกนัประกอบดว้ย ภาษาองักฤษ ภาษาแม่ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์
ทัว่ไป ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตรท์ัว่ไป วรรณคด ีประวตัศิาสตร ์ภมูศิาสตร ์ศลิปะและการช่าง การ
ออกแบบและเทคโนโลย ีหรอืคหกรรม ซึ่งเป็นวชิาทีม่กีารสอบ  และวชิาทีไ่ม่มกีารสอบไดแ้ก่ วชิา
หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม ดนตร ีและพลศกึษา สาํหรบันกัเรยีนทีส่อบ PSLE ไดใ้นระดบัรอ้ยละ 10 
แรก และมคีวามสามารถด้านภาษาและวิชาอื่น อาจได้รบัการสอนให้เรยีนภาษาที่ 3 (เยอรมนี 
ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ หรอืมาเลย)์  
      ใน Form 3 และ Form 4 วชิาแกนหลกัคอืองักฤษ ภาษาแม ่คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวชิาเลอืกไม่เกนิ 4 วชิาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน สาํหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะและดนตรอีาจเลอืกเป็นวชิาเลอืกไดถ้้ามคีุณสมบตัติามทีก่ําหนด ยงัคงมกีารเรยีนวชิาหน้าที่
พลเมอืงและศลีธรรม ดนตร ี พลศกึษา ในระดบัน้ีโดยไมม่กีารสอบ 
      ตามปกตแิลว้นักเรยีนจะเรยีน 7 หรอื 8 วชิาเพื่อเขา้สอบ GCE      
O-Level แต่ผูท้ีม่คีวามสามารถสงู อาจเลอืกเรยีนถงึ 9 วชิา 
      สาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีน Form 1 และ Form 2 หลกัสตูร N(A) จะเรยีน
หลกัสตูรสามญัคอืภาษาองักฤษ ภาษาแม ่คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรท์ัว่ไป วรรณคด ีประวตัศิาสตร ์
ภมูศิาสตร ์ศลิปะและการชา่ง ออกแบบและเทคโนโลย ีและคหกรรม ซึง่เป็นวชิาทีต่อ้งสอบ สว่นวชิา
ทีไ่ม่ตอ้งสอบคอื หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม ออกแบบและเทคโนโลย ีส่วนForm 3 - Form 5 
หลกัสูตรจะครอบคลุม วชิาแกนหลกัภาษาองักฤษ ภาษาแม่ คณิตศาสตร ์และวชิาเลอืก 2-4 วชิา 
โดยวิชาเลือกอาจเลือกจากมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และวิชาฝึกปฏิบตัิ อาทิอาหารและ
โภชนาการ แฟชัน่และสิง่ทอ การออกแบบและเทคโนโลย ีหลกัการบญัชแีละพาณิชย ์หน้าทีพ่ลเมอืง
และศลีธรรม ดนตรแีละพลศกึษา ซึง่เป็นวชิาทีไ่มม่กีารสอบ 
      นกัเรยีนทีเ่รยีน Form 1 และ Form 2 หลกัสตูร N(T) จะเรยีนวชิาสามญั
ไดแ้ก่ภาษาองักฤษ ภาษาแมใ่นขัน้พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์การใชค้อมพวิเตอร ์วทิยาศาสตร ์การศกึษาดา้น
เทคนิค และคหกรรม สงัคมศกึษา ศลิปะและการชา่ง หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม และพลศกึษาซึง่เป็นวชิา
ทีไ่มต่อ้งสอบใน Form 3 – Form 5 หลกัสตูรทีส่อนจะครอบคลุมวชิาแกนหลกัไดแ้ก่ภาษาองักฤษ ภาษา
แม่ในขัน้พืน้ฐาน คณิตศาสตรแ์ละการใชค้อมพวิเตอร ์และวชิาเลอืกไม่เกนิ  3 วชิาไดแ้ก่ การศกึษาดา้น
เทคนิค (หรอืการออกแบบและเทคโนโลย)ี วทิยาศาสตร ์อาหารและโภชนาการ แฟชัน่และสิง่ทอ ศลิปะและ
การช่าง และองคป์ระกอบในการบรหิารองคก์าร หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม ดนตรแีละพลศกึษา ซึง่เป็นวชิา
ทีไ่มต่อ้งสอบ  
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      ปกตนิกัเรยีนทีเ่รยีนหลกัสตูร N(A) และ N(T) จะเรยีน 5-7 วชิาเพื่อ
เขา้สอบ GCE    N-Level นกัเรยีนทีม่ผีลการสอบดจีะไดโ้อกาสในการเรยีนเพิม่อกี 1 ปี เป็นปีที ่5 
เพื่อเตรยีมสอบ GCE O-Level นกัเรยีนทีม่ผีลการสอบดอีาจไดเ้ขา้เรยีนใน Integrated Programme (IP) ซึง่
คลอบคลุมระดบัมธัยมศกึษาและเตรยีมอุดมศกึษาโดยไมต่อ้งสอบ เพือ่เตรยีมนกัเรยีนเขา้สอบ GCE O-Level 
      นกัเรยีนจะไดเ้รยีนกจิกรรมพเิศษเพื่อสรา้งความสมดุล ปกตนิกัเรยีน
จะไดเ้รยีนกฬีาและเกมส ์และเลอืกกจิกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ีหรอืกจิกรรมทางวฒันธรรมเช่นดนตร ี
การเต้นรํา ศลิปะและการช่าง ผูท้ี่มผีลการเรยีนตํ่าอาจได้รบัการฝึกอบรมซํ้า หรอืยา้ยไปเรยีนใน
หลกัสตูรทีม่คีวามเขม้ขน้น้อยกว่า ซึง่ครใูหญ่และครจูะร่วมกนัพจิารณาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ
ของผูเ้รยีน 
      นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีม่ผีลการเรยีนด ีและมคีุณสมบตัิ
ตามที ่GCE O-Level กําหนด อาจเลอืกเรยีนในหลกัสตูรเตรยีมอุดมศกึษา ที ่Junior college หรอื 
centralized institute หรอื pre university centres เมื่อสิน้สุดการศกึษานกัเรยีนจะเขา้สอบ GCE A-
Level ซึ่งผลการสอบน้ีจะใชส้มคัรเขา้เรยีนต่อในมหาวทิยาลยั นักเรยีนที่เรยีนสายเทคนิคและ
พาณิชยท์ีม่ผีลการสอบ GCE O-Level สามารถสมคัรเขา้เรยีนต่อใน Polytechnic ซึง่หากมผีลการ
เรยีนดจีะสมคัรเขา้เรยีนต่อในมหาวทิยาลยัไดเ้ชน่กนั 
      นกัเรยีนทีม่ผีลการสอบ GCE O-Level และ GCE N-Level สามารถ
สมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูรเทคนิคและอาชวีศกึษาทีจ่ดัโดย Institute of Technical Education (ITE) 
หากมผีลการเรยีนดจีะไดเ้ขา้เรยีนต่อใน Polytechnic เพือ่เรยีนโปรแกรมสาํหรบัประกาศนียบตัรขัน้สงูได ้
      สาํหรบัผลลพัธท์างการศกึษาทีพ่งึประสงค ์(DOE 2009) เมื่อสาํเรจ็
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย นกัเรยีนตอ้งมศีลีธรรมทีก่ลา้ต่อสูเ้พือ่สิง่ทีถู่กตอ้ง สามารถ
เชญิกบัความเปลี่ยนแปลง  สามารถทํางานเป็นทมีภายใต้วฒันธรรมทีห่ลากหลาย และรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม สามารถใชน้วตักรรมและประกอบอาชพี มคีุณภาพชวีติทีด่ ีชื่นชมในสุทรยีภาพ  ภูมใิจใน
ความเป็นชาวสงิคโปร ์และเขา้ใจสงิคโปรใ์นการเชื่อมโยงกบัโลกภายนอก  
     สรุปคุณลกัษณะที่พงึประสงค์คอืมศีีลธรรมจรยิธรรม กล้าตดัสนิใจและ
รู้จ ักแก้ปญัหา รู้จ ักการวางแผน สามารถให้ความร่วมมือและทํางานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์สามารถสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มรีะเบยีบวนิยั ดแูลรกัษาสุขภาพของตนเองอยา่ง
ด ีมคีวามรูด้า้น ICT       มคีวามชื่นชมในศลิปะสุนทรยีภาพ รบัผดิชอบต่อครอบครวัและสงัคม มี
ความเชื่อมัน่ในประเทศสงิคโปร ์และเขา้ใจสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงิคโปร ์
  
  3.1.6. ประเทศอินโดนีเซีย 
   3.1.6.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    กฎหมายว่าดว้ยระบบการศกึษา ปีพ.ศ. 2532 กล่าวถงึวตัถุประสงค์ของระบบ
การศกึษาแห่งชาตวิ่า ประการแรกเพื่อสรา้งมนุษยท์ีม่คีุณภาพสงู พึง่พาตนเองได ้มคี่านิยมในอุดมการณ์
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ของประเทศบนหลกัการ 5 ประการคอืมคีวามเชื่อมัน่ในพระเจา้ ยุตธิรรม และเป็นมนุษยท์ีม่คีวามเจรญิ มี
ความอดทนต่อทุกคน เป็นเอกภาพ และรกัความประชาธปิไตย)  ประการทีส่อง สนับสนุนสงัคม พลเมอืง
และประเทศอนิโดนีเซยี ในบรบิทของการพฒันาสงัคมและประเทศ  ทัง้น้ีวตัถุประสงค์ของการศกึษาคอื
รกัษาและคงไว้ซึ่งภูมิหลังด้านวฒันธรรมของอินโดนีเซีย ความเจริญก้าวหน้าที่จะทําให้อินโดนีเซีย
ทดัเทยีมนานาประเทศในศตวรรษที ่21  การศกึษาแห่งชาตติ้องปรบัปรุงคุณภาพชวีติและพฒันาพลเมอืง
ของอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ทัง้ในด้านสติปญัญา ศีลธรรม ความรับผิดชอบ และสุขภาพการและใจ          
(IBE.  2011f: Online) 
    หลกัการของพระราชบญัญตักิารศกึษา (กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ) กําหนดว่าระบบ
การศึกษาจะต้องสร้างความมัน่ใจโอกาสที่เท่าเทียม ปรบัปรุงคุณภาพ ความเกี่ยวข้อง และความมี
ประสทิธภิาพของการจดัการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความทา้ทายทีห่ลากหลายทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทัง้
ในระดบัทอ้งถิน่ ชาต ิและโลก ในขอ้ 1 การศกึษาหมายถงึความพยายามทีร่อบรู ้และเตรยีมการอยา่งดใีน
การสรา้งสรรคส์งัคม และกระบวนการแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อ
การรบัความเข้มแขง็แห่งจิตวิญญาณและศาสนา พฒันาการควบคุมตนเอง  สติปญัญา ศีลธรรม และ
บุคลกิภาพของผูด้ ีและทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัตนเอง ชุมชน ชาต ิและรฐั (Ministry of National Education.  
2010: 10) 
    มาตรา 3 กําหนดว่าการศึกษาแห่งชาติมหีน้าที่ในการพฒันาความสามารถ คุณ
ลกัษะที่พงึประสงค์ และความเจรญิก้าวหน้าของชาติเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะและสติปญัญาของพลเมอืง 
ตลอดจนพฒันาความรูข้องผูเ้รยีน ซึง่ประกอบดว้ย ค่านิยมของความเป็นมนุษยท์ีศ่รทัธาต่อพระเจา้ เป็นผู้
มศีลีธรรม มบุีคลกิภาพสงา่งาม มสีขุภาพด ีมคีวามสามารถ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นประชาธปิไตยและมี
วนิัย ทัง้น้ีหลกัการในการจดัการศกึษามดีงัต่อไปน้ี 1. การศกึษาถูกจดัตามหลกัประชาธปิไตย เท่าเทยีม ไม่
แบ่งแยกบนพื้นฐานของสทิธมินุษยชน ค่านิยมทางศาสนาและวฒันธรรม และความหลากหลายของเชื้อชาต ิ          
2. การศกึษาถูกจดัอยา่งเป็นเอกภาพดว้ยระบบเปิดและความหมายทีห่ลากหลาย 3. การศกึษาถูกจดัดว้ย
กระบวนการศกึษาตลอดชวีติเพื่อปลูกฝงัค่านิยมทางวฒันธรรมและเพื่อสรา้งพลงัอํานาจแก่ผูเ้รยีน   
4.การศกึษาถูกจดัในหลกัการของรปูแบบ การจูงใจ การสรา้งสรรคใ์นกระบวนการเรยีนรู ้และ 5.การศกึษา
ถูกจัดขึ้นพฒันาวัฒนธรรมแห่งการอ่าน การเขียน และคณิตสาสตร์สําหรับสมาชิกทุกคนในสังคม             
6. การศกึษาถูกจดัขึน้โดยการประสานองคป์ระกอบทัง้หมดในชุมชนและควบคุมคุณภาพของการใหบ้รกิาร
ทางการศกึษา  
   3.1.6.2 หลกัสตูรการศึกษา 
    พระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ทําให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางการศกึษาหลายดา้น ประการแรกการศกึษาขัน้พืน้ฐานขยายจาก 3 ปี เป็น 6 ปี ประการที่
สองรฐับาลกลางกระจายอาํนาจใหห้น่วยงานสว่นภมูภิาคเป็นผูก้าํหนดเน้ือหาของหลกัสตูรทอ้งถิน่ ประการ
ทีส่าม ครมูคีวามยดืหยุ่นในการปรบัหลกัสตูรแห่งชาตใิหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และบรบิทของทอ้งถิน่ 
ประการทีส่ ี ่หวัหน้าของครมูโีอกาสเลอืกตําราและหนงัสอืสนบัสนุนการเรยีนการสอน ประการทีห่า้สง่เสรมิ
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การอนุรกัษ์และพฒันาสถานทีท่างวฒันธรรม รวมทัง้สนบัสนุนการสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศกึษา
ในเขตพืน้ทีท่ีม่อุีตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว หรอืเขตเมอืง (IBE.  2001f: Online) 
    หลกัสูตรสําหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระใน
ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่  ทัง้น้ีเน้ือหาในระดบัชาตจิะถูกพฒันาโดยรฐับาลกลาง สว่นเน้ือหาในระดบัทอ้งถิน่จะ
พฒันาในระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ  การพฒันาหลกัสตูรเป็นหน้าทีข่องศูนยก์ารพฒันาหลกัสตูร
ภายใตก้ระทรวงศกึษาธกิารแหง่ชาต ิ
    พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระบบการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2003 มาตรา 35 กําหนดว่า
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านเน้ือหา กระบวนการ และผลลพัธ์คอืผู้สําเร็จ
การศกึษา บุคลากรทางการศกึษา สิง่อาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์ การบรหิารจดัการ งบประมาณ และ
การประเมนิผลทางการศึกษา ซึ่งต้องมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาตจิะถูกนํามาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาหลกัสตูร บุคลากรทางการศกึษา การจดัหาสิง่อํานวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ การจดัการและงบประมาณ ทัง้น้ีการพฒันา การตดิตามผลและการายงานผลสมัฤทธิ ์
ของมาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิจะกระทําโดยหน่วยงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา (Ministry of 
National Education of Indonesia.  2007: 23) 
    มาตรา 36 ของพระราชบญัญตัดิงักล่าวกําหนดว่าการพฒันาหลกัสตูรจะตัง้อยู่บน
พื้นฐานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนดหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบัและทุก
ประเภทจะไดร้บัการพฒันาใหส้อดคล้องกบัความต้องการที่หลากหลาย ปรบัปรุงเพื่อความเป็นหน่ึงทาง
การศกึษาและศกัยภาพของทอ้งถิน่และผูเ้รยีน การพฒันาหลกัสตูรของประเทศเป็นไปเพื่อสรา้งความเป็น
เอกภาพของประเทศ ดงัน้ี 1.สง่เสรมิศรทัธาและความเลื่อมใสในศาสนา 2. การสง่เสรมิบุคลากรทีส่งา่งาม 3. 
การเสรมิสรา้งผูเ้รยีนในด้านสติปญัญา ศกัยภาพ และความสนใจ 4.ความหลากหลายของศกัยภาพและ
สภาพแวดลอ้มของภูมภิาค 5. ความตอ้งการในการพฒันาประเทศและภูมภิาค 6. การพฒันาตลาดแรงงาน 
7. การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละศลิปะ 8. การสง่เสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา 9. พลวตัรของการ
พฒันาโลก และ 10. ความเป็นเอกภาพและคา่นิยมของประเทศชาต ิ
    หลักสูตรระดับชาติของการศึกษาขัน้พื้นฐานและมัธยมศึกษาประกอบด้วย
การศกึษาดา้นศาสนา พลเมอืงศกึษา ภาษา คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปะและวฒันธรรม 
พลเมอืงและกฬีา ทกัษะดา้นอาชพีและสาระความรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่ (ขอ้ 37) รฐับาลเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบั
กรอบหลกัสตูรและโครงสรา้งการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (IBE.  2011f: Online) 
    การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ยการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ดงัน้ี 
     1.การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาเป็นการศกึษาภาคบงัคบั ใชเ้วลาเรยีน 6 ปี 
(เกรด 1-6) เริม่เมื่อปี 2527 การศกึษาภาคบงัคบัไดข้ยายใหค้รอบคลุมถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (เกรด 
7-9) เรยีกว่านโยบายการศกึษา 9 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดปญัหาแรงงานเดก็ รวมทัง้เกบ็เดก็ไวใ้น
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ระบบการศกึษาจนถงึจุดจุดทีพ่รอ้มกา้วทนัความเปลีย่นแปลงความตอ้งการของสงัคม โดยเฉพาะผูท้ีไ่มไ่ด้
เรยีนต่อในระดบัสงูขึน้ 
      นอกจากน้ีโรงเรยีนสอนศาสนาบางแห่งไดจ้ดัสอนในระดบัประถมศกึษา 
(Madrarash  Ibtidaiyah) มธัยมศกึษาตอนตน้ (Madrarash  Tsanawiyah) และมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(Madrarash  Aliyah) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงการศาสนา (MORA) เมื่อสิน้สุดการเรยีนระดบั
ประถมศกึษานกัเรยีนจะเขา้สอบการสอบแหง่ชาต ิเพือ่เขา้เรยีนต่อในชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยใชผ้ลสอบ
ดงักล่าว และการทดสอบทางจติวทิยา 
      การเรยีนระดบัประถมศกึษาจะสอนวชิาดงัน้ี Pancasila ศาสนา พลเมอืง
ศึกษา ภาษาอินโดนีเซีย การอ่านและการเขียน คณิตศาสตร์ การแนะนําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตรข์องชาตแิละทัว่ไป งานฝีมอืและแกะสลกั กฬีาและพลศกึษา วาดเขยีน 
ภาษาองักฤษ และเน้ือหาเกีย่วกบัทอ้งถิน่ 
      2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
       การศกึษาระดบัน้ีใช้เวลาเรยีน 3 ปี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 1. การศกึษาสายสามญัมุง่เพิม่ความรูพ้ฒันาทกัษะและ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่เรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา 2. การศกึษาสายอาชวีศกึษาทีมุ่ง่เน้นทกัษะอาชพีพเิศษ
เพื่อกา้วสูโ่ลกการทํางานและทศันคตทิีด่ต่ีออาชพี  3.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาดา้นศาสนา (Madrasah 
Aliyah) ทีจ่ดัโดยกระทรวงการศาสนา เน้นการสอนเรื่องศาสนา 4. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาดา้นการ
ใหบ้รกิาร เน้นการฝึกอบรมแก่ขา้ราชการ และผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นขา้ราชการ 
       การศึกษาระดับมัธยมศึกษามุ่งเน้นการเพิ่มและพัฒนาทัศนคต ิ
ความรูแ้ละทกัษะของนักเรยีนในการศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษา หรอืการทํางาน การศกึษาสายสามญัเป็น
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ละพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นสมาชกิของชุมชนโดยมคีณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงคค์อืมศีรทัธาต่อพระเจา้ มคีุณธรรมจรยิธรรม มบุีคลกิภาพสงา่งาม มสีุขภาพอนามยัด ีมคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์และรกัความเป็นประชาธปิไตย (Ministry of National Education of Indonesia.  2010: 23) 
     สรุปคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคค์อืมศีรทัธาต่อพระเจา้ มคีุณธรรมจรยิธรรม มี
บุคลกิภาพ   สงา่งาม มสีขุภาพอนามยัด ีมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และรกัความเป็นประชาธปิไตย 
 
  3.1.7 ประเทศไทย 
   3.1.7.1 หลกัการและวตัถปุระสงคท์างการศึกษา 
    การศกึษาของไทยจดัขึ้นโดยใช้หลกัการจากพระราชบญัญตัิและแผนการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
     พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 
2545 ไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการศกึษา และกําหนดการจดัการศกึษาไวใ้นมาตรา 6 และมาตรา 8 
ว่าการจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ สตปิญัญา 
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ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
นอกจากน้ีการจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัเป็นการศกึษาตลอดชวีติเพื่อประชาชน ใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดั
การศกึษา มพีฒันาการกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง และมาตรา 7 ไดบ้ญัญตัวิ่ากระบวนการเรยีนรูต้อ้ง
มุ่งปลูกฝงัจติสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 
รูจ้กัรกัษา และส่งเสรมิสทิธหิน้าที ่เสรภีาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์  
มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาต ิภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มี
ความสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน และเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2545: 7-8) 
     นอกจากน้ีแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(2545- 2559) ซึง่เป็นแผนการศกึษา 15 ปี 
จดัขึน้ตามมาตรา 33 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ารบูรณาการคุณลกัษณะของ
คุณภาพชีวิต โดยเน้นการพฒันาโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง และแผนการด้านศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรมแบบองคร์วม แผนการศกึษาแหง่ชาตมิวีตัถุประสงคส์ามประการ (IBE.  2001g: Online) ดงัน้ี 
      1. พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา 
ดว้ยการพฒันาทุกคนตัง้แต่แรกเกดิ จนตลอดชวีติใหม้โีอกาสเขา้ถงึโอกาสการเรยีนรู ้การปฏริปูการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ และการปลูกฝงัและสรา้งเสรมิศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิถีชีวิตที่ดีงาม และพฒันากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือ่การพึง่พาตนเองและเพิม่สมรรถนะการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ
      2. การสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมคุณธรรม ภมูปิญัญาและการเรยีนรูด้ว้ย
การพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ ความประพฤต ิและคุณธรรมของคน การ
ส่งเสริมการวิจัยและพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ของคนและสงัคมไทย การสร้างสรรค ์
ประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพรค่วามรูแ้ละการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสงัคมคุณธรรม ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้
      3.การพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน และ
สรา้งสงัคมคุณธรรม ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้
      แนวทางการจดัการศกึษาขา้งตน้ไดร้บัการสนบัสนุนจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต.ิ 2555: 22-23) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี เพือ่สง่เสรมิสงัคมทีเ่ป็นธรรมและเป็นสงัคมสนัตสิุข          
การพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทัง้ทางกาย ใจ สตปิญัญา อารมณ์ คุณธรรม จรยิธรรม และ
สถาบนัทางสงัคมมบีทบาทหลกัในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ พฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ 
คุณภาพ และยัง่ยนื และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้พยีงพอต่อการรกัษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานทีม่ ัน่คงต่อการพฒันาคุณภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต.ิ  2554: 15)  
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   3.1.7.2 หลกัสตูรการศึกษา  
    ประเทศไทยไดป้รบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษามอียู่
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของกระทรวงศกึษาธกิาร 
    กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูก้าํหนดหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัชาตโิดยมี
องคป์ระกอบสามประการ คอื 1. กรอบหลกัสตูรทีก่ล่าวถงึวตัประสงค ์มาตรฐานและการประเมนิผลการ
จดัการเรยีนการสอน 2. กรอบหลกัสตูรแกนกลางในระดบัชาตแิบ่งเป็น 4  ขัน้ๆ ละ 3 ปี และ 3. กรอบ
สําหรบัหลกัสูตรท้องถิ่น พร้อมแนวทางดําเนินการเพื่อช่วยให้สถานศึกษาประยุกต์สาระการเรยีนรู้ให้
เหมาะสมกบัทอ้งถิน่ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 8 กลุ่มสาระคอืภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม 
ศาสนาและวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ 
    ปจัจุบนัสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจดัการเรยีนการสอนโดยใช้หลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นหลกัซึง่ครอบคลุมการจดัการศกึษาใน 3 
ระดบัคอืการศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที ่1-6  การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ปีที ่1-3 และการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายปีที ่4-6  เป็นกรอบและเสนอแนะแนวทางการจดัเตรยีมหลกัสูตรสถานศกึษา 
กจิกรรมที่สอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นการส่งเสรมิคุณภาพของผูเ้รยีนดา้นความรูแ้ละทกัษะที่
จาํเป็นสาํหรบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองตลอด
ชวีติ นอกจากน้ียงัระบุมาตรฐานและตวับ่งชี้ซึ่งจะช่วยใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบถงึผลลพัธ์ของการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวงั และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจนเพื่อขจดัปญัหาในการถ่ายโอนผลลพัธ์
ของการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ นอกจากีห้ลกัสตูรแกนกลางดงักล่าวยงักาํหนดกรอบและทศิทางการศกึษาของทุก
ประเภททีค่รอบคลุมนกัเรยีนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ คอื 1. ความสามารถในการ
สื่อสารเป็นความสามารถในการรบั-ส่งสาร วฒันธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดความคิด 
ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึและทศันะของตนเองและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ตนเองและสงัคม  2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ การคดิ
สงัเคราะห์ การคดิอย่างสรา้งสรรค์เป็นระบบเพื่อสรา้งองค์ความรู ้หรอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจของ
ตนเองและสงัคมไดอ้่างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตในการนํา
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชวีติประจําวนัในการเรยีนรูด้้วยตนเอง การรูจ้กัตนเอง การแก้ไขปญัหาและ
ความขดัแย้งต่างๆ การอยู่ร่วมในสงัคมด้วยการสร้างความสมัพนัธ์ที่ด ีตลอดจนการวางแผนและ
จดัการตนเองใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
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เพื่อพฒันาตนเอง ในดา้นการเรยีนรู ้การสื่อสาร การทาํงาน และการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกตอ้งและมี
คุณธรรม (สพฐ.  2553ค: 6-7) 
    นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางข้างต้นยงัมุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์และใช้ชีวิตด้วยความสามัคคีท่ามกลางพลเมืองไทยและพลโลกดังน้ี รักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมัน่ในการทํางาน รกัความเป็นไทย 
และมจีติสาธารณะ  โดยแบ่งเน้ือหาการเรยีนรูอ้อกเป็น 8 กลุ่มสาระคอืภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ  ดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทีใ่ชก้ระบวนการเรยีนรูอ้ยา่ง
หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิส์อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรอาทกิระบวนการเรยีนรู้
แบบบรูณาการ กระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้การเรยีนรูจ้ากประสบการตรง (สพฐ.  2553ค: 8) เป็นตน้ 
    นอกจากน้ีการประเมนิผลการเรยีนรูย้งัตัง้อยู่บนหลกัการพืน้ฐาน  2 ประการ คอื
การประเมนิเพื่อการพฒันาสมรรถนะของผู้เรยีน และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน ในการพฒันา
คุณภาพการเรยีนรูน้ัน้ผูเ้รยีนจะได้รบัการพฒันาและประเมนิผลโดยการใช้ตวัชี้วดัที่สอดคล้องกบั
มาตรฐานการศกึษาที่กาํหนดจงึสะทอ้นใหท้ราบถงึสมรรถนะหลกัและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผูเ้รยีนดงัรายละเอยีด (IBE.  2011g: Online) ต่อไปน้ี   
     1.การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาใชเ้วลาเรยีน 6 ปี (ประถมศกึษาตอนตน้ 3 ปี
และประถมศกึษาตอนปลาย 3 ปี) เป็นการศกึษาภาคบงัคบัสําหรบันักเรยีนทีม่อีายุ 6 ปี ทัง้น้ีหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดใหก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐานครอบคลุมถงึการศกึษาระดบั
ประถมศกึษา 6 ปี (ประถมศกึษาปีที ่1-6) การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 3 ปี (มธัยมศกึษาปีที ่1-3) 
และการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศกึษาปีที ่4-6)  
      การศกึษาระดบัประถมศกึษาจะศกึษาเน้ือหาการเรยีนรูใ้น 8 กลุ่มสาระคอื
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ เพื่อมุ่งสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคค์อืรกัชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมัน่ในการทํางาน รกัความเป็นไทย 
และมจีติสาธารณะ 
     2.การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
      การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแบ่งออกเป็นการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 3 ปี และการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี ขณะทีก่ารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ยงัแบ่งออกเป็นสองสายคือสายสามัญ หรือสายวิชาการ และสายอาชีวศึกษา การเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษาขึน้อยูก่บัผลการสอบเขามหาวทิยาลยั ภายหลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
      สถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษาระดับมธัยมศึกษาสายสามญั แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคอืสถานศึกษาที่จดัสอนตัง้แต่การศกึษาปฐมวยัหรอืระดบัประถมศึกษาจนถึง
มธัยมศกึษาตอนปลาย สถานศกึษาทีจ่ดัสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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และสถานศกึษาทีเ่ปิดสอนเฉพาะระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้น้ีสถานศกึษาของรฐัทีเ่ปิดสอนการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกํากบัดูและของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) นอกจากน้ีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายยงัแบ่ง
ออกเป็นการเรยีนสายสามญั และการอาชวีศกึษา ทัง้น้ีการศกึษาสายเทคนิคและอาชวีศกึษาจะอยู่ภายใต้
การดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 
      หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 จะครอบคลุมการจดั
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาทัง้ตอนตน้และตอนปลาย โดยจดัการเรยีนการสอนใน 8 กลุ่มสาระเหมอืนระดบั
ประถมศกึษา โดยการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจความถนดัและความ
สนใจของตนเอง พฒันาบุคลิกภาพ ทกัษะการคดิวิพากษ์วจิารณ์และการคดิสร้างสรรค์ การแก้ปญัหา 
ทกัษะชวีติ และการแก้ปญัหา ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
คน้ควา้และเรยีนรูต้ลอดชวีติ ขณะทีก่ารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมุ่งเน้นในการเพิม่พนูความรู้
เฉพาะดา้น รวมถงึสมรรถนะ ความถนัดและความสนใจทัง้ความรูด้า้นวชิาการและเทคนิคและอาชวีศกึษา 
ทกัษะการคดิขัน้สูงคอืการคดิวพิากษ์วจิารณ์ ความคดิสรา้งสรรค ์และการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์
เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือการใช้ชีวิตประจําวัน ทัง้น้ีเมื่อสําเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคค์อืรกัชาต ิศาสน์และกษตัรยิ ์ซื่อสตัย ์มวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่
ทาํงาน รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ (สพฐ.  2553ค: 40) 
    สรุปคุณลกัษณะที่พงึประสงค์คอืรกัชาติ ศาสน์และกษัตรยิ์ ซื่อสตัย์ มวีินัย ใฝ่

เรยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ทาํงาน รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ 
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ตาราง 1 การสงัเคราะหค์ุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคจ์ากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
        สมาชกิอาเซยีน  7 ประเทศ 
 

ไทย บรไูน 
ดารุสซาลาม 

ฟิลปิปินส ์ มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร ์ อนิโดนีเซยี 

•รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
•ซื่อสตัย ์
•มวีนิยั 
•ใฝเ่รยีนรู ้
•อยูอ่ยา่ง
พอเพยีง 
•มุง่มัน่
ทาํงาน 
•รกัความ
เป็นไทย 
•มจีติ
สาธารณะ 

• ทกัษะแหง่
ศตวรรษที ่21 
• มคีวามรู ้
•คดิวเิคราะห ์
•คดิสรา้งสรรค ์
•ทาํงานเป็นทมี 
•มสีขุอนามยั 
•มทีกัษะภาษา 
องักฤษเพือ่
การสือ่สาร 
• ความรู ้ICT 
 

•รกัชาต ิ
•เคารพใน
สทิธิ
มนุษยชน 
•มวีนิยั 
•คุณธรรม 
จรยิธรรม 
•มคีวามคดิ 
สรา้งสรรค ์
•สขุภาพด ี

•ภาษาองักฤษ
เพื่อสือ่สาร 
•ภาษามาเลย ์
จนี/ทามลิ 
•คดิวเิคราะห ์
•คดิสรา้งสรรค ์
• ทกัษะชวีติ 
• ทกัษะ ICT 
•เลื่อมใสพระเจา้ 
•สขุภาพด ี
•มคีุณธรรม 
•รกัการ
เรยีนรู ้
 

• ความรู ้
•คุณธรรม 
•ยดืหยุน่ 
•บุคลกิ
แบบสงัคม
นิยม 
• รูจ้กัตนเอง 
•สขุภาพด ี
•ชื่นชม
สนุทรยีภาพ 
•ความคดิ 
สรา้งสรรค ์
•มวีนิยัและ
รบัผดิชอบ 

•มจีรยิธรรม 
•ตดัสนิใจ/แก ้
ปญัหา 
•รูจ้กัวางแผน 
•ทาํงานเป็นทมี 
•คดิสรา้งสรรค ์
•สือ่สารอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ 
•มวีนิยั 
•รกัษาสขุภาพ 
•ความรู ้ ICT 
• ชื่นชมศลิปะ 
• รบัผดิชอบ 
สงัคม 

•มศีรทัธาต่อ 
พระเจา้ 
•มคีุณธรรม 
จรยิธรรม 
•บุคลกิภาพ 
สงา่งาม 
•มสีขุภาพ
อนามยัด ี
•คดิสรา้งสรรค ์
•รกัความเป็น
ประชาธปิไตย 

 
 สรุปการสงัเคราะห์คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ที่สงัเคราะห์จากหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ และเมือ่บรูณาการกบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการ
สนทนากลุ่ม พบวา่คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ดีงัต่อไปน้ี 
  1.กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
   1.1ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น 
   1.2การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
  2.กลุ่มทกัษะ (Skills ) ไดแ้ก่ 
   2.1ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
   2.2ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
   2.3ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21  
    2.3.1 ทกัษะชวีติ 
     ความตระหนกัรูใ้นตวัเอง 
     ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
     ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 
     ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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    2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
     ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
     ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์
     ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์
     ทกัษะความรว่มมอื 
    2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3. กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
   3.1 การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจด ี
   3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
   3.3 ความเป็นประชาธปิไตย 
   3.4 ความภมูใิจในความเป็นไทย 
   3.5 ความพอเพยีง 
 
 3.2 คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
  คาํว่า “คุณลกัษณะ”  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2542 (ราชบณัฑติยสถาน. 2542: 121) หมายถงึเครื่องหมายหรอืสิง่ชีใ้หเ้หน็ความด ีหรอืลกัษณะ
ประจําตวัทัง้น้ีในทศันะของนักวชิาการเช่น พรรณพร วรรณลกัษณ์ (2548: 22)  ไดก้ล่าวถงึ 
“คุณลักษณะ” ว่าหมายถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความดี หรือพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือลักษณะ
ประจาํตวัของบุคคลซึง่เป็นการแสดงออกทีส่ามารถสงัเกตและเหน็ได ้
  ขณะทีค่ําว่า “พงึประสงค”์  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน.  2542: 135) หมายถงึสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 
  ความหมายทีไ่ดจ้ากพจนานุกรมขา้งต้น สรุปไดว้่าคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค ์หมายถงึ ลกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนในฐานะพลเมอืงอาเซยีน ซึง่ผลจากการ
สงัเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ บูรณาการกับผลการ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิและการสนทนากลุ่ม มดีงัต่อไปน้ี 
   1.กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
    1.1 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น 
    1.2 การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
   2.กลุ่มทกัษะ (Skills ) ไดแ้ก่ 
    2.1ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
    2.2ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
    2.3ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21  
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    2.3.1 ทกัษะชวีติ 
     2.3.1.1 ความตระหนกัรูใ้นตวัเอง 
     2.3.1.2 ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
     2.3.1.3 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 
     2.3.1.4 ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
    2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
     2.3.2.1 ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
     2.3.2.2 ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์
     2.3.2.3 ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์
     2.3.2.4 ทกัษะความรว่มมอื 
    2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3. กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
    3.1 การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจด ี
    3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม  
    3.3 การเป็นประชาธปิไตย 
    3.4 ความภมูใิจในความเป็นไทย 
    3.5 การอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554: ออนไลน์)  เสนอแนะวา่การพฒันา 
นักเรยีนไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสําเรจ็จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายคือ
คุณลกัษณะของเดก็ไทยทีพ่งึประสงคท์ีจ่ะพฒันาสู่การเป็นพลเมอืงอาเซยีนใหช้ดัเจนทัง้ 3 กลุ่มคอื
กลุ่มความรู ้(Knowledge) กลุ่มทกัษะ (Skills) และกลุ่มเจตคต ิ(Attitude) แลว้จงึกําหนดกลยุทธใ์น
การพฒันา 
 สาํหรบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ีต่อ้งการพฒันานักเรยีนไทยเพื่อกา้วสู่
ประชาคมอาเซยีน มดีงัต่อไปน้ี 
  3.2.1 กลุ่มความรู้ (Knowledge) 
  สาํหรบัความรูม้นีกัวชิาการและพจนานุกรมหลายฉบบัไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน.  2542: 231) 
ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้า่การรูห้รอืเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
   พจนานุกรมเวบสเตอร ์(Webster.  1977: 531) ใหค้าํจาํกดัความของความรูว้่า
เป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์และโครงสรา้งทีเ่กดิจากการศกึษาหรอืการคน้ควา้ หรอื
เป็นความรูเ้กี่ยวกบัสถานที ่สิง่ของ หรอืบุคคลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ประสบการณ์ หรอืจากรายงาน 
การรบัรูข้อ้เทจ็จรงิเหล่าน้ีตอ้งชดัเจน และตอ้งอาศยัเวลา 
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   ขจรศกัดิ ์ ศริมิยั (2554: 3) อธบิายว่าความรูห้มายถงึสิง่ทีบุ่คคลรูแ้ละเขา้ใจใน
หลกัการแนวคดิเฉพาะดา้น เชน่มคีวามรูด้า้นบญัช ีมคีวามรูด้า้นการตลาด ดา้นการเมอืง เป็นตน้ 
   แมคคลแีลนด ์ (McClelland. 1973: 17) กล่าวว่าความรู ้คอืความรูเ้ฉพาะใน
เรือ่งทีต่อ้งรู ้เป็นความรูท้ีเ่ป็นสาระสาํคญั เชน่ความรูด้า้นเครือ่งยนต ์เป็นตน้ 
   บลมู (Bloom. 1981: 271) ใหค้วามหมายวา่ ความรูเ้ป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระลกึถงึสิง่
เฉพาะเรือ่ง เรือ่งทัว่ไป หรอืระลกึถงึวธิกีาร กระบวนการ หรอืสถานการณ์ต่าง  ๆโดยเน้นความจาํ  
   โนนากา (Nonaka. 1991: 21) เสนอแนะว่า ความรูค้อืการรบัรูเ้บือ้งตน้ทีบุ่คคล
ได้รบัผ่านประสบการณ์ โดยเรยีนรูจ้ากการตอบสนองต่อสิง่เรา้ แล้วจดัระบบโครงสรา้งความรู้ที่
ผสมผสานระหว่างความจํากบัสภาพจติวทิยา ดงันัน้ความรู้จงึเป็นความจําที่ผ่านการคดัเลือกที่
สอดคลอ้งกบัสภาพจติใจของบุคคลนัน้ 
   โบมและสแปโร  (Boam; & Sparrow. 1992: 30) กล่าวว่าความรูห้มายถงึการ
แสดงออกของสมรรถภาพของสมองดา้นความจํา หรอืความระลกึไดใ้นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ขอ้มลู
ต่างๆ ที่ได้รบั และรวบรวมสะสมไว้จากการบอกกล่าว หรือประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็นความรูเ้กี่ยวกบัเน้ือหา ความรูเ้กี่ยวกบัวธิ ีและการดําเนินการเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง และ
ความรูเ้กีย่วกบัการรวมรวมแนวคดิและโครงสรา้ง 
  กล่าวโดยสรุปความรูห้มายถงึการแสดงออกของสมรรถภาพของสมองดา้นความจํา 
หรอืความระลกึไดใ้นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ขอ้มูลต่างๆ ทีไ่ดร้บั และรวบรวมสะสมไวจ้ากการบอก
กล่าว หรอืประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ แบ่งอกเป็นความรูเ้กี่ยวกบัเน้ือหา ความรูเ้กี่ยวกบัวธิแีละ
การดาํเนินการเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง และความรูเ้กีย่วกบัการรวบรวมแนวคดิและโครงสรา้ง 
  ส่วนคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ทีเ่ป็นความรูไ้ดแ้ก่ ความตระหนักรูเ้กีย่วกบั
อาเซยีนและเพือ่นบา้น และ การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  1.ความตระหนักรู้เก่ียวกบัอาเซียนและเพ่ือนบา้น 
   ความหมายของความตระหนักรู้ (Awareness) 
   นักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความตระหนักรู ้ (Awareness) ไว้
อยา่งหลากหลายดงัน้ี 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (ราชบณัฑติสถาน.  2542: 320) ไดใ้หค้วามหมาย 
ของคาํวา่ตระหนกัไวว้า่ หมายถงึ รูป้ระจกัษ์ชดั รูช้ดัแจง้ 
   มยุร ีบุญเยีย่ม (2545: 60) อธบิายว่า ความตระหนกัรูห้มายถงึ การทีบุ่คคลแสดง
ถงึการรบัรู ้การคดิได ้ผกูพนั และการแสดงออกซึง่ความรบัผดิชอบเมื่อเผชญิกบัปญัหา เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
   ศศธิร บวัทอง (2549: 10) ใหค้วามหมายว่า ความตระหนกัรูห้มายถงึ การมคีวาม
สาํนึกในบางสิง่บางอย่างหรอืเป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึการรบัรูแ้ละพจิารณาใครค่รวญเหตุการณ์ 
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ประสบการณ์ วตัถุหรอืเหตุการณ์ทีด่าํเนินไปบางอยา่ง การใชค้วามคดิจดจ่อ ผกูพนั เตอืนตนเองได้
ไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด 
   จารุชา สมศร ี(2550: 14) ใหค้วามหมายของตระหนกัรูว้่าหมายถงึ การทีบุ่คคล
ฉุกคดิได ้หรอืเกดิขึน้ในความรูส้กึว่ามสีิง่หน่ึง เหตุการณ์หน่ึง หรอืสภาพการณ์หน่ึง ซึง่การรูส้กึว่าม ี
หรอืการฉุกคดิถงึสิง่ใดสิง่หน่ึง เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในภาวะของจติใจ แต่ไม่ไดห้มายความว่า
บุคคลนัน้จะจาํได ้หรอืระลกึไดถ้งึลกัษณะบางอยา่งของสิง่นัน้ 
   กูด (Good.  1973: 54)  กล่าวถงึความหมายของตระหนกัรู ้ (Awareness) ว่า
หมายถงึความรูส้กึที่แสดงถงึการรบัรูข้องบุคคล หรอืการที่บุคคลแสดงความรูส้กึรบัผดิชอบต่อ
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
   คมิเบอรก์ (Kimbrough.  1988: 212) กล่าวถงึความตระหนกัรูว้่ามคีวามหมาย
คลา้ยกบัความสาํนึก ในแงข่องภาวะทางจติใจทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิและความปรารถนา
ต่างๆ ซึง่ความตระหนกัเป็นสภาวะทีบุ่คคลไดร้บัรู ้หรอืไดป้ระสบการณ์ต่างๆ แลว้มกีารประเมนิค่า
และรูถ้งึความสาํคญัในการทีต่นเองมสีิง่นัน้ๆ นัน่คอืประสบการณ์และสภาวะแวดลอ้ม หรอืสิง่เรา้
ภายนอกเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหบุ้คคลเกดิความตระหนกัขึน้  
   ชาพโิร (Shapiro.  1997: 32) กล่าวถงึความตระหนกัรูว้่า เป็นการกระทาํทีเ่กดิ
จากความสาํนึกในเรือ่งหรอืเหตุการณ์นัน้ๆ  
  จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดสรุปไดว้่า ความตระหนักรู ้ หมายถงึ ความรูส้กึทีแ่สดงถงึ
พฤติกรรม การรบัรู ้ผูกพนั การแสดงออกซึ่งความรบัผดิชอบของบุคคลที่เกดิจากการเรยีนรูห้รอื
ไดร้บัประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ดงันัน้ ความตระหนักรู้เก่ียวกบัอาเซียนและเพ่ือนบ้าน หมายถึงการที่แสดง
พฤติกรรมการรบัรู้ ผูกพนัและ การแสดงออกซึ่งความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งเกิดจาการเรยีนรู้ หรอืการได้รบัประสบการณ์จากสถานศึกษาและการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  ทัง้น้ีการตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและประเทศสมาชกิอาเซยีนเป็นประเดน็ทีอ่าเซยีน
ใหค้วามสําคญัมากทีสุ่ดเน่ืองจากจะนําไปสู่การสรา้งความไวเ้น้ือเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกนัและกนั 
ซึง่เป็นปจัจยัสาํเรจ็ของการสรา้งประชาคมอาเซยีน พ.ศ. 2558  (วทิวสั ศรวีหิค.  2554: 37)  โดยได้
มกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นเอกสารสําคญัของอาเซยีน ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิ
หลายทา่นดงัน้ี 
  กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ในบทที ่1 ขอ้ยอ่ยที ่10 ทีก่ล่าวยํ้าถงึบทบาท
ของงการศกึษาใน การเพิม่ความตระหนกัในความเป็นอาเซยีนและอตัลกัษณ์อาเซยีนรวมทัง้สง่เสรมิ
ความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซยีน (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 
2553: 7)   
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  แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community)  ไดก้ําหนดไวใ้นการส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในเรื่องอาเซยีนว่าให้
จดัทําหลกัสตูรอาเซยีนศกึษาร่วมกนัในระหว่างประเทศสมาชกิ ส่งเสรมิการเรยีนภาษาองักฤษและ
แลกเปลีย่นทางดา้นภาษาอาเซยีนระหว่างสมาชกิ แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม และสอนค่านิยมร่วม
และมรดกทางวฒันธรรมแก่เยาวชนอาเซยีนผ่านหลกัสูตรโรงเรยีน (สํานักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร.  2552ข: 37)     
  ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ท่ี 15 เมื่อเดอืนตุลาคม พ.ศ. 
2552 ผู้นําอาเซียนได้กําหนดทศิทางในการดําเนินความร่วมมอืด้านการศึกษาของอาเซียน  
ตามขอ้เสนอของรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีนซึง่รวมถงึการสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน โดยที่
ประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครัง้ที่ 6 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศบรูไน ดารุซาลาม           
ทีป่ระชุมไดเ้หน็ชอบใหจ้ดัสอนวชิาอาเซยีนศกึษาแก่เยาวชนอาเซยีนโดยรว่มกนัจดัทาํหลกัสตูรอาเซยีนศกึษา
เพื่อสอนในโรงเรยีนประเทศสมาชกิอาเซยีน จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนักรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนและ    
อัตลักษณ์อาเซียน การรื้อฟ้ืนค่ายเยาวชนอาเซียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สํานักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2554ข: 29) 
  ยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี ด้านการศึกษาอาเซียน (ASEAN 5-Year Plan on 
Education 2011-2015)  ในยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งความตระหนักเกีย่วกบัอาเซยีน โดย
กล่าวว่าอาเซียนมเีป้าหมายในการเสรมิสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน ด้วยการสร้างความตระหนักใน
คุณคา่การเป็นพลเมอืงอาเซยีนในสงัคมทุกระดบัทัง้ในสาขาการศกึษา ยุทธศาสตรใ์นการดาํเนินการ
ดงักล่าวประกอบดว้ยการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัทําโครงการอาเซยีนศกึษาในภูมภิาค  หลกัสูตร
ของโรงเรียนในอาเซียนในชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาให้รวมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาเซยีนไวด้ว้ยรวมทัง้จดัทาํโครงการฝึกอบรมครแูละพฒันาสื่อการเรยีนการสอนในภูมภิาค รวมทัง้
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวฒันธรรมระหว่างสมาชกิอาเซียน (สํานักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร.  2554ข: 36-37) 
  นโยบายการขบัเคล่ือนการศึกษาในอาเซียนสู่เป้าหมายในการจดัตัง้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในนโยบายที ่1 กําหนดใหเ้ผยแพร่ความรู ้
ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติที่ดเีกี่ยวกบัอาเซียนเพื่อเสรมิสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัอาเซยีนและ
เตรยีมความพรอ้มของคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน นักศกึษาและประชาชน
เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2558  
  นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒหิลายท่านยงัใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนกัรู้
เกีย่วกบัอาเซยีนและประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยสุรนิทร ์ พศิสุวรรณ (Pitsuwan.  2007: 2) กล่าว
ว่าเยาวชนไทยจําเป็นต้องมคีวามรู้เกี่ยวกบัอาเซียน ประชาคมอาเซียน และสามเสาหลกัได้แก่
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซยีน ขณะทีว่ทิวสั ศรวีหิค (2554: 37) ใหข้อ้คดิเหน็วา่เยาวชนไทยตอ้งความตระหนกั
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รู้เกี่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้านทัง้ในเรื่องการปกครอง ประวตัิศาสตร์ที่ดี วฒันธรรมเพราะจะช่วย
นําไปสู่ความไวเ้น้ือเชื่อใจ เคารพซึ่งกนัและกนัทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ส่วนความรูภ้าษาเพื่อน
บ้านจะช่วยให้รู้เขา รู้เรา และเอื้อต่อการทํางานข้ามชาติในอนาคต ส่วนพยุงศกัดิ ์ชาติสุทธิผล         
(2554: 3) สนับสนุนว่าควรส่งเสรมิใหเ้ดก็ไทยมคีวามรูเ้รื่องการเปิดเสรอีาเซยีนเพื่อทราบและ
สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์จากกรอบดงักล่าวได ้ประเดน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมเกยีรต ิอ่อนวมิล ที่
มีความเห็นว่าเยาวชนไทยควรมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคม
อาเซยีน รูจ้กัเพื่อนบา้น และพดูภาษาเพื่อนบา้นได ้ขณะทีพ่นิิต ิรตะนานุกูล (2554: 54) เสนอแนะ
ว่าเยาวชนไทยควรมคีวามรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีน ทัง้ดา้นภาษา วฒันธรรมประเพณี ความหลากหลาย
ทางชาตพินัธุ ์และกฎหมายและระเบยีบอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ดงันัน้การมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อนบ้านจะครอบคลุมความรู้
เกีย่วกบัสามเสาหลกัของอาเซยีน ไดแ้ก่ 
   1. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ไดแ้ก่ความรูเ้กี่ยวกบัประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน และความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่จุดกําเนิดอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน 
ปฏญิญาอาเซยีนทีส่าํคญั ระบอบการปกครองของสมาชกิอาเซยีน และความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบั
อาเซยีนและสมาชกิอาเซยีน 
   2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ไดแ้ก่ความรูเ้กี่ยวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่สนิคา้และสกุลเงนิของสมาชกิอาเซยีน ระบบเศรษฐกจิอาเซยีน การเปิด
เสรแีละการคา้บรกิารดา้นการศกึษา และขอ้ตกลงทางการคา้อาเซยีนต่างๆ  
   3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีน และความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ระบบการศกึษาของสมาชกิอาเซยีน ชาตพินัธุ ์
ภาษา การแต่งกาย สภาพภูมอิากาศ วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ที่สร้างสรรค์ บุคคลสําคญัใน
อาเซยีน ความหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 
  ดว้ยเหตุน้ีการมคีวามตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพื่อนบา้น จะหมายถงึการแสดง
พฤติกรรมการรบัรู้ ผูกพนั และการแสดงออกซึ่งความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งเกิดจาการเรยีนรู้ หรอืการได้รบัประสบการณ์จากสถานศึกษาและการศึกษา
คน้คว้าดว้ยตนเอง เกี่ยวกบัสามเสาหลกัของอาเซยีนคอื1.ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
อาเซยีน และความรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 2.ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 3.ประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  ตวัช้ีวดั 
  1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
  2.มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
  3.มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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  2. การมีความรู้ทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานสากล 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน.  2542: 232) 
ใหค้วามหมายของความรูว้่าเป็นสิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน การคน้ควา้ หรอืประสบการณ์ 
รวมทัง้ความสามารถในทางปฏบิตั ิหรอืทกัษะ ส่วนวชิาการ (ราชบณัฑติยสถาน.  2542: 1073) 
หมายถงึความรูส้าขาใดสาขาหน่ึง หรอืหลายสาขา ดงันัน้ความรูท้างวชิาการจงึหมายถงึสิง่ทีส่ ัง่สม
มาจากการศกึษาเล่าเรยีนในสาขาใดสาขาหน่ึง หรอืหลายสาขา 
   Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford University. 821) ไดอ้ธบิาย
ความหมายของความรู ้(Knowledge) ว่าหมายถึงสารสนเทศ ความเขา้ใจ หรอืทกัษะที่ได้รบัจาก
การศกึษาหรอื/และประสบการณ์  สว่น ความรูท้างวชิาการ (Academic knowledge) หมายถงึความ
เขา้ใจหรอืทกัษะทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในวชิาความรูเ้ฉพาะ 
   น้ําทพิย ์วภิาวนิ (2546: 86) อธบิายว่า ความรูท้างวชิาการ เป็นผลทีไ่ดจ้ากการ
เรยีนรูใ้นสาขาวชิาเฉพาะ เกดิจากความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูใ้นสาขาวชิานัน้ๆ  เป็นความสามารถใน
การระลกึนึกออกในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ ความรูท้ีแ่ต่ละบุคคลม ี คอื ความรูร้อบตวัและความรูใ้น   
แต่ละสาขาวชิาชพี  ความรูท้ีอ่งคก์ารสรา้งขึน้หรอืต้องการใชใ้นการพฒันาองคก์ารใหด้ยีิง่ขึน้ คอื
ความรูใ้หม่ ซึ่งจําเป็นต้องมวีฒันธรรมองค์การที่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องคนใหเ้พิม่พูนอยู่เสมอ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแสวงหาความรูโ้ดยการอา่นและการคดิ 
   คลารค์ และเครจ (Clarke; & Clege.  1998: 43) ใหค้วามหมายว่าความรูท้าง
วิชาการเป็นผลที่ได้จากภูมิปญัญา และการเรียนรู้เฉพาะสาขาที่มีอยู่ในตัวคนและพนักงานใน
องคก์ารทัง้หมด และเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ดสาํหรบัองคก์ารทีต่อ้งการความสาํเรจ็ และสรา้ง
สิง่ทีเ่หนือกวา่องคก์ารคูแ่ขง่อื่น 
   เกรย ์(Grey.  2002: Online)  เสนอแนะว่า ความรูท้างวชิาการ คอืขอ้มลูขา่วสาร
ทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่องคก์ารจะสามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ กต่็อเมื่อไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ผูนํ้าส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ ความคดิ สญัชาตญิาณและความ
เชีย่วชาญของตน 
   ลติเตลิ ควนิตสั และเรย ์(Little; Quintas;& Ray.  2002: 42) อธบิายความหมาย
ของความรูท้างวชิาการ ว่าเป็นพลวตัร (Dynamic) ทีเ่กดิขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนัระหว่าง
บุคคล หรอืบุคคลกบัองคก์าร หรอืองคก์ารกบัองคก์ารทีส่นใจในองคค์วามรูร้่วมกนั โดยการ
แลกเปลีย่นความรูฝ้งัลกึในคน และความรูท้ีเ่ปิดเผย ในรปูแบบต่างๆภายใตเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
และเพยีงพอกบัการพฒันาองคก์ารทัง้ในมติขิองการสรา้งความรู ้ การเกบ็ความรู ้ การแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละการนําความรูไ้ปใช ้
  จากความหมายของความรูท้างวชิาการทีเ่สนอแนะไวข้า้งตน้นัน้ สรุปไดว้่าหมายถงึ 
ผลทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน การคน้ควา้ หรอืประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหน่ึง หรอืหลาย
สาขา รวมทัง้ความสามารถในทางปฏบิตั ิหรอืทกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง 
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  ดงันัน้ความรูท้างวชิาการ หมายถึงผลที่ส ัง่สมจากการศึกษา เล่าเรยีน การค้นคว้า 
หรอืประสบการณ์ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหน่ึง หรอืหลายสาขาทีส่ามารถสรา้งคุณค่าและนําไปใช้
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและองค์การ และเป็นทีย่อมรบัและสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบั
นานาชาตไิด ้(สพฐ.  2553ข: 27)  
  แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2552 – 2559) ไดก้ําหนดนโยบายการสง่เสรมิความ
รว่มมอืดา้นการศกึษาโดยพฒันาความเป็นสากลของการศกึษาเพือ่รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน
ซึง่จะส่งผลใหเ้ยาวชนไทยตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในระดบัสากลสามารถแขง่ขนัได ้และสามารถ
อยู่ร่วมกบัพลโลกอย่างสนัตสิุข (สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ข: 24-25) นโยบาย
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเป้าหมายยุทธศาสตรข์อ้ 1 ของการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 
2552 – 2561) ทีก่าํหนดวา่คนไทยและการศกึษาไทยมคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล โดยมตีวับ่งชีแ้ละ
ค่าเป้าหมายคอื 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาหลกัจากการทดสอบระดบัชาตมิคี่าเฉลีย่มากกว่า
รอ้ยละ 50   2.ผลสมัฤทธิท์างการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เพิม่ขึ้นเป็นไม่ตํ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ระดบันานาชาต ิ(ผลการสอบ PISA) 3. ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 
ต่อปี  4. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี  5.สดัสว่นผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอน
ปลายประเภทอาชวีศกึษา: สามญัศกึษาเป็น 60:40  6. ผูส้าํเรจ็อาชวีศกึษาและอุดมศกึษามคีุณภาพ
ระดบัสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิละ 7. จาํนวนปีการศกึษาเฉลีย่ของคนไทย (อาย ุ
15 -59 ปี) เพิม่ขึน้เป็น 12 ปี  
  ขณะทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มจุีดมุง่หมายทีก่าร
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูอ้นัเป็นสากล มคีวามสามารถในการสื่อสาร คดิเป็นและมทีกัษะชวีติ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการที่จะพฒันาเยาวชนของชาติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลย ีสามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ย่างสนัตโิดยได้
กําหนดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการคอื 1.ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคดิ  
3. ความสามารถในการแกป้ญัหา  4.ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และ  5. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี(สพฐ.  2553ค: 5) 
  ทัง้น้ีเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 -2561)   
การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561) และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยให้มมีาตรฐานสากล 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานจงึไดร้เิริม่โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล (สพฐ. 
2553ข: 9) ซึง่เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากลเพื่อรองรบัการเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการศกึษาของอาเซยีน (ASEAN Education Hub) (วทิวสั  ศรวีหิค.  2554: 41) โดย
ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก ด้วยการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและการบรหิาร
จดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการพฒันาต่อยอดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีเ่ป็นมาตรฐานชาติ
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ได้แก่คนเก่ง คือรู้สงัคมไทย สงัคมสากล มคีวามสมารถเฉพาะทาง คดิสร้างสรรค์ ทนัสมยั ทนั
เหตุการณ์โลก ทนัเทคโนโลย ีแสวงหาและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  คนดี คอืดําเนินชวีติอย่างมี
คุณภาพด ีทัง้จติใจและพฤตกิรรม มวีนิัยต่อตนเองและสงัคม ควบคุมตนเองได ้อยู่รว่มกบัคนอื่นได ้
พฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ และมีความสุข คอืร่างกายแขง็แรง ร่าเรงิแจ่มใส จติใจเขม้แขง็ มี
ความสขุในการเรยีนรูแ้ละการทาํงานโดยกําหนดใหคุ้ณภาพของผูเ้รยีนในโรงเรยีนมาตรฐานสากลที่
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (สพฐ.   2553ก: 10-14 ) ดงัน้ี 
  1.ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) ไดแ้ก่การมคีวามรู้
ความสามารถทางวชิาการโดยมผีลสมัฤทธิใ์นระดบัด ีมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางทีโ่ดด
เด่น มผีลการเรยีนเป็นที่ยอมรบั สามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบัต่างๆ ของนานาชาติได้มี
ความสามารถในการเรยีนรู ้รูจ้กัแหล่งและวธิแีสวงหาความรู ้มทีกัษะดา้นขอ้มูลทีจ่ะทําใหส้ามารถ
วเิคราะห ์ประเมนิ สงัเคราะห ์และใชข้อ้มูล สารสนเทศ สามารถใช้ ICT เพื่อการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล 
  ตวัช้ีวดัคอื 
   1. รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผา่นการประเมนิระดบัชาตอิยู่
ในอยูใ่นระดบัด ี 
   2. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง เป็นทีป่ระจกัษ์สามารถ
แขง่ขนัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
   3. ร้อยละของนักเรยีนที่สามารถเขา้ต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทัง้ใน
และต่างประเทศ 
   4. อัตราการเพิ่มของรางวัลที่ได้ร ับจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ
ระดบัชาต ิ
  ดงันัน้การมีความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นสากลผูว้จิยัสรุปไดว้่าหมายถงึการมคีวามรู ้
ความสามารถทางวชิาการโดยมผีลสมัฤทธิใ์นระดบัด ีมคีวามสามารถเฉพาะทางทีโ่ดดเด่น มผีลการ
เรยีนเป็นที่ยอมรบั สามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาของนานาชาตไิดทุ้กระดบั มคีวามสามารถใน
การเรียนรู้ รวมทัง้ทาบวิธีแสวงหาความรู้ มีทักษะด้านข้อมูลที่ช่วยให้วิเคราะห์  สังเคราะห ์
ประเมนิผล และใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  
  ตวัช้ีวดัคอื 
   1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผา่นการประเมนิระดบัชาตอิยูใ่นอยูใ่นระดบัด ี 
   2. นกัเรยีนมคีวามสามารถเฉพาะทาง เป็นทีป่ระจกัษ์สามารถแขง่ขนัในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ
   3. นักเรยีนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
   4. อตัราการเพิม่ของรางวลัทีไ่ดร้บัจากการแขง่ขนัทางวชิาการ/วชิาชพีระดบัชาตสิงูขึน้ 
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  3.2.2 กลุ่มทกัษะ (Skill) 
  นกัวชิาการและนกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของทกัษะไวด้งัน้ี 
   แสงดาว  ถุงคํา (2553: 18) เสนอแนะว่าทกัษะ (Skill) หมายถงึความชํานาญ 
หรอืความสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ๆ ซึง่เกดิจากการเรยีนรู ้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพรสวรรค ์
ทกัษะเป็นปจัจยัสําคญัในการปฏบิตัิงานของสมาชกิในองค์การ เช่นครูต้องมทีกัษะในการจดัการ
เรยีนรู ้ขณะทีผู่บ้รหิารตอ้งมทีกัษะในการบรหิารเป็นตน้ 
   ขจรศกัดิ ์ ศริมิยั (2554: 3) กล่าวว่าทกัษะหมายถงึสิง่ทีบุ่คคลรูแ้ละสามารถทาํได้
เป็นอยา่งด ี
                แมคคลแีลนด ์ (McClelland.  1973: 17) กล่าวว่าทกัษะคอืสิง่ทีต่อ้งการทาํใหไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทกัษะเกดิขึน้จากพืน้ฐานทางความรูแ้ละสามารถปฏบิตัไิด้อย่างคล่องแคล่ว
วอ่งไว เชน่ทกัษะทางคอมพวิเตอร ์ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู ้เป็นตน้ 
   แคทส ์(Katz.  1996: 23) ไดก้ําหนดทกัษะทีจ่าํเป็นในกระบวนการบรหิาร โดย
เน้นวา่ผูบ้รหิารทีป่ระสบความสาํเรจ็ตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานทีส่าํคญั 3 ประการคอื 
    1. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) เป็นทกัษะ ความชํานาญในการ
ปฏบิตังิานตามวชิาชพี หรอืสายงานทีร่บัผดิชอบ เช่นการสอน การรกัษาพยาบาล หรอืการก่อสรา้ง 
ทกัษะดา้นเทคนิคเกดิจากการเรยีนรู ้การฝึกฝน และประสบการณ์ทีบุ่คคลผูน้ัน้ไดป้ฏบิตัจินชาํนาญ 
ถอืเป็นทกัษะทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการแกป้ญัหา และใหค้าํแนะนําแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
    2. ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (Human Relation Skills) เป็นทกัษะในการ
ปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นอยา่งสรา้งสรรค ์ทัง้น้ีผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลหลายกลุ่มอาท ิ
ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง ตลอดจนบุคคลภายนอก ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึต้องพฒันาทกัษะในการทํางาน
และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างเหมาะสม ทกัษะด้านมนุษย์จึงเป็นทกัษะพื้นฐานสําหรบัผู้บรหิาร และ
สมาชกิทุกคนในองค์กร ทกัษะดงักล่าว ประกอบดว้ยการพูด การฟงั และการเปิดรบัต่อบุคคลอื่น 
การทาํงานเป็นทมี ฯลฯ 
    3. ทกัษะดา้นความคดิ (Conceptual Skills) เป็นทกัษะดา้นการกําหนดปญัหา 
การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การวางแผน การประสานงานและการ
ประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ การสรุปความรูแ้ละความเขา้ใจความสมัพนัธ์ของกจิกรรมต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรที่มอีทิธิพลต่อความสําเรจ็ หรอืความล้มเหลวของการดําเนินงาน 
รวมทัง้ความสามารถในการหาโอกาส การวางแผนอนาคต และการตัดสินใจ ตลอดจนการ
ดําเนินงานในระยะยาวขององคก์ร ทกัษะความคดิรวบยอดน้ีเป็นทกัษะทีผู่บ้รหิารตอ้งคดิอย่างเป็น
ระบบ โดยการกาํหนดปญัหา และการแกป้ญัหาอยา่งถูกตอ้งทนัทว่งท ี
  กล่าวโดยสรปุทกัษะคอืความชาํนาญ หรอืความสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ๆ ซึง่เกดิ
จากการเรยีนรู ้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพรสวรรค์ ทกัษะเป็นปจัจยัสําคญัในการปฏบิตัิงานของ
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สมาชกิในองคก์าร เชน่ครตูอ้งมทีกัษะในการจดัการเรยีนรู ้ขณะทีผู่บ้รหิารตอ้งมทีกัษะในการบรหิาร
เป็นตน้ ตามหลกัการของแสงดาว ถุงคาํ (2553: 18) 
  สว่นคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ทีเ่ป็นทกัษะไดแ้ก่ทกัษะภาษาองักฤษ
เพือ่การสือ่สาร ทกัษะการทาํงานเป็นทมี และทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  1. ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร       
   ปจัจุบนัสารสนเทศ วทิยาการใหมเ่กดิขึน้ตลอดเวลา สงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็ การติดต่อสื่อสารดําเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายอย่าง
กว้างขวางส่งผลให้การเดินทางของข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไว ภาษาจึงเป็น
เครื่องมอืสําคญัในการติดต่อสื่อสารของมนุษยม์าอย่างต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีผูท้ี่มทีกัษะความรูด้้าน
ภาษาในการสื่อสารอย่างมคีุณภาพจงึไดเ้ปรยีบอย่างยิง่ โดยเฉพาะภาษาองักฤษซึ่งมผีูใ้ชจ้ํานวน
มากมายทัว่โลก ประเทศไทยเป็นอกีประเทศหน่ึงทีเ่หน็ความสาํคญัของภาษาองักฤษและนํามาใชใ้น
การตดิต่อสื่อสารกบัประชาคมโลกเพื่อรบัรูแ้ละแลกเปลีย่นความร่วมมอืและขอ้มลูขา่วสารกบันานา
ประเทศ (ผกาภรณ์  ผดุงกจิ.  2552: 3) 
   การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในปจัจุบนัเป็นการสอนทีเ่น้นทกัษะเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach) ทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะทางดา้นการพดู การฟงั การอ่าน และการ
เขยีน แต่คนส่วนใหญ่มกัคดิว่าทกัษะด้านการพูดเป็นสิง่สําคญัที่สุดในการเรยีนภาษาต่างประเทศ 
ทัง้น้ีเน่ืองจากทกัษะดงักล่าวเป็นการแสดงถงึความสาํเรจ็ในการใชภ้าษา (Nolasco; & Arther.  1991: 31)  
ขณะทีเ่ออร ์(Ur.  1998: 120) มคีวามเหน็วา่การพดูเป็นทกัษะสง่สารทีใ่ชก้นัมากทีสุ่ด เป็นทกัษะทีจ่าํเป็น
มากในการสื่อสารประจําวนั ในการพูดผูพู้ดจะต้องใชค้วามคดิและถ่ายทอดความคดิโดยใชค้ําศพัทแ์ละ
โครงสร้างไวยากรณ์รูปแบบต่างๆ และเป็นพื้นฐานนําไปสู่ทกัษะอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั
จาํนวนมากระบุวา่เดก็ไทยทีไ่ดเ้รยีนภาษาองักฤษเป็นเวลาหลายปี ยงัไมส่ามารถใชภ้าษาองักฤษใน
การสื่อสารไดถู้กตอ้งตามสถานการณ์จรงิ ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนรูส้กึอาย เมื่อตอ้งพดูภาษาองักฤษ หรอื
พดูเบาเพื่อปกปิดความผดิพลาดของตนเอง กลวัคนอื่นดถููกว่าพดูไมไ่ดท้ัง้ในและนอกชัน้เรยีน และ
อกีปญัหาหน่ึงคอืปญัหาดา้นวฒันธรรม เพราะคดิวา่การพดูภาษาองักฤษคาํหน่ึงภาษาไทยคาํหน่ึง หรอื
การพูดภาษาองักฤษกบัคนไทยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะพูดกบัคนไทยต้องพูดภาษาไทยทําใหไ้ม่มี
โอกาสใชภ้าษาไดจ้รงิ (ผกาภรณ์  ผดุงกจิ.  2552: 64) นอกจากน้ีชมูนิ (Shumin.  1997: 8) กล่าวถงึ
ปญัหาการพูดภาษาองักฤษของผู้เรยีนว่าผู้เรยีนขาดความคล่องแคล่วในการใช้คําศพัท์ สํานวน 
โครงสร้างภาษา และความเข้าใจสภาพเป็นจริงทางวฒันธรรมทําให ้ขาดโอกาสใช้ภาษาใน
สถานการณ์จรงิ  ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของทองใบ ทองภูบาล (2553: 2) ว่าการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษของนักเรยีนไทยโดยเฉพาะการพูดจะมปีญัหามาก เน่ืองจากนักเรยีนไทยไม่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดภาษาองักฤษ มีโอกาสในการพูดภาษาองักฤษน้อยมากและไม่เห็น
ความสาํคญัของการเรยีนภาษาองักฤษ 
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   1.1 ความหมายของการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
   นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว้
ดงัต่อไปน้ี 
    สกอ็ต (Scott.  1981: 70) กล่าวถงึการพดูเพื่อการสื่อสารว่าเป็นพฤตกิรรม
การสื่อสารทีผู่พู้ดและผูฟ้งัปฏสิมัพนัธ์กนั โดยการใหข้อ้มูลข่าวสารกนัทางวาจาเพื่อโต้ตอบสิง่ทีไ่ด้
ยนิ จงึทาํใหเ้กดิการสือ่สารได ้
    เบริน์  (Byrn.  1987: 8) กล่าว่าการพูดเพื่อการสื่อสาร หมายถงึ
กระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างผูพู้ดกบัผูฟ้งัในการแปลความหมายจากขอ้ความทีถู่กป้อนเขา้
มาและการโตต้อบขอ้ความนัน้  
    พอลสตนั (Paulston.  1995: 56-57) กล่าวถงึความสามารถในการพดูเพื่อ
การสื่อสารว่ามไิด้เป็นเพยีงปฏิสมัพนัธ์ทางภาษาเท่านัน้ แต่ถ้าสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพผู้พูด
จะต้องสามารถสื่อสารในสงัคมขา้มวฒันธรรมได ้กล่าวคอืจะต้องใชภ้าษาตามกฎของสงัคมนัน้ ๆ 
นอกจากน้ีการพูดเพื่อการสื่อสารยงัรวมถงึพฤตกิรรมที่มใิช่คําพูดดว้ย (Non-Verbal Behavior) 
ดงันัน้องคป์ระกอบทีม่ใิชค่าํพดู นบัเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของการพดูเพือ่การสือ่สารดว้ย 
    เรฟเวล (Revel.  1995: 1-3) ใหค้วามเหน็ว่าการพดูเพื่อการสื่อสารเป็น
การแลกเปลีย่นความรู ้ขอ้มลู ความคดิเหน็ และความรูส้กึระหว่างบุคคลซึง่เกดิขึน้ไดห้ลายวธิ ีโดย
ใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร ทัง้ภาษา ท่าทางและการพดู เป็นการแสดงถงึวฒันธรรมของผู้
พดูโดยไมม่กีฎเกณฑบ์งัคบัตายตวั แต่สิง่เหล่าน้ีตอ้งสอนและเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิ บุคคล
ตอ้งมคีวามสามารถในการสือ่สารทีเ่หมาะสมทัง้การพดูและการกระทาํ 
    ซาวยิอง (Savigon.  2000: 14-15) ใหค้วามหมายของการพดูเพื่อการ
สือ่สารวา่เป็นวธิทีีบุ่คคลหน่ึงกล่าวคาํพดูกบับุคคลอื่นเพื่อความเขา้ใจและแปลความหมายไดถู้กตอ้ง
ตามความต้องการของผู้พูดโดยการสื่อสารเกิดขึ้นได้หลายสถานการณ์ ซึ่งการสื่อสารจะประสบ
ความสําเรจ็นัน้ขึน้อยู่กบับรบิทและจุดประสงค์ของการสื่อสาร โดยบุคคลสองฝ่ายเขา้ใจกนัและมี
ประสบการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
    ลูโอมา (Luoma.  2004: 27) กล่าวถงึการพูดเพื่อการสื่อสารว่าเป็น
กระบวนการสื่อความหมายระหว่างบุคคลที่ประกอบด้วยระบบเสียง โครงสร้างไวยากรณ์ และ
หน่วยคาํ เพือ่ทาํใหเ้ขา้ใจขอ้มลูระหวา่งสองฝา่ย 
   จากขอ้คดิเหน็ของนักการศกึษาขา้งต้นสรุปได้ว่าการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึ แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร วฒันธรรม ประเพณ ี
และการกระทาํใหผู้อ้ื่นเขา้ใจดว้ยภาษาองักฤษ โดยใชน้ํ้าเสยีง ภาษาหรอืกรยิาทา่ทางทีไ่มใ่ชค่าํพดู  
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   1.2 องคป์ระกอบของการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
   นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ดงัน้ี 
   ชมูนิ (Shumin.  1997: 8) เสนอแนะว่าการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 
    1. การกล่าวถอ้ยคํา (Utterance Act) หมายถงึการทีผู่พู้ดกล่าวคําหรอื
ประโยคขึน้มาโดยคาํพดูหรอืประโยคดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พือ่การตดิต่อสือ่สารดว้ย 
    2. การกล่าวคําพูดที่ก่อให้เกิดหรือบรรลุผลอย่างใดอย่างหน่ึงตามแต่
สถานการณ์ (Propositionary  Act)  หมายความวา่การทีผู่พ้ดูโตต้อบคาํทีเ่หมาะสมกบัเหตุการณ์กบั
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นัน้ เช่นการกล่าวคําพูดทีท่ําใหผู้ฟ้งัเกดิสํานึก หรอืเชื่อถอื เช่นการ
พดูทีก่่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ หรอืทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
    3. การแสดงเจตนาในการกล่าวคําพูด (Illocutionary Act) หมายถงึการ
แสดงออกซึ่งความตัง้ใจของผูพู้ดในการกล่าวถ้อยคํา เช่นการทกัทาย ขอรอ้ง ตกัเตอืน ยอมรบั ขอโทษ 
เป็นตน้ 
   อนัเดอรฮ์ลิ (Underhill.  2000: 2) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการพดูเพื่อการ
สือ่สารวา่มอีงคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี 
    1. ผูพ้ดู (Speaker) หมายถงึบุคคลซึง่พดูสื่อความหมายหรอืสง่ขอ้ความหรอื
ขอ้มลูไปยงัผูฟ้งั 
    2. สาร  (Message) หมายถงึขอ้ความหรอืขอ้มลูทีผู่พ้ดูสง่ไปยงัผูฟ้งั 
    3. ผูฟ้งั (Listener) หมายถงึบุคคลทีร่บัสารหรอืรบัฟงัขอ้มลูทีผู่พ้ดูสง่มาให ้
   กระบวนการน้ีจะเกดิการปฏสิมัพนัธ์สองทางคอืผูพู้ดส่งสารหรอืขอ้มูลไปยงัผูฟ้งั 
ซึ่งผู้ฟงัรบัข้อมูลแล้วแปลความหมายให้เข้าใจ จากนัน้จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้พูดเพื่อให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัไปยงัผูพ้ดูคนแรกซึง่จะเปลีย่นสถานะเป็นผูฟ้งั กระบวนการน้ีเรยีกวา่กระบวนการสือ่สาร 
   สรปุไดว้า่การพดูตอ้งประกอบดว้ยผูพ้ดู สารหรอืขอ้มลู และผูฟ้งัหรอืผูร้บัสาร โดย
ใชภ้าษาเป็นสื่อเพื่อทําใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกนัและกนั นอกจากน้ีความสามารถในการตคีวาม 
หรอืใชก้ลวธิต่ีางๆ ในการสือ่สารถอืเป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหก้ารสื่อสารระหว่างสองฝา่ยเขา้ใจไดร้วดเรว็
และตรงกนัยิง่ขึน้ 
   1.3 ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
   การสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารมวีตัถุประสงคห์ลกัคอืการพฒันาใหผู้เ้รยีน
ใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสื่อสารไดต้ามสถานการณ์จรงิ ดงัทีน่กัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนะ
ไวด้งัน้ี 
   บารทซ ์(Bartz.  1989: 81-82) กล่าวถงึการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารว่ามี
องคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 
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    1. ความคล่องแคล่ว ความต่อเน่ือง ความราบรื่น และมคีวามเป็นธรรมชาติใน   
การพดู (Fluency)  
    2. ความเขา้ใจ (Comprehensibility) คอืความสามารถทีจ่ะพดูใหผู้อ้ื่นเขา้ใจใน
สิง่ทีผู่พ้ดูตอ้งการสือ่สารออกมา 
   บราวน์ (Brown.  2000: 246 -247) กล่าวถงึความสามารถของภาษาองักฤษเพื่อการ
สือ่สารวา่ประกอบดว้ยความสามารถดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    1. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น กฎ เ กณฑ์ ไ ว ย า ก ร ณ์ ภ า ษ า  (Grammatical 
Competency) ซึง่มใิช่เพยีงความสามารถในการใชไ้วยากรณ์เท่านัน้ แต่หมายรวมถงึความสามารถ
ในการใชอ้งคป์ระกอบทัง้หมดของตวัภาษา ไดแ้ก่การออกเสยีง การใชค้ําศพัท ์และกฎการวางรูป
ประโยคซึ่งทําใหผู้พู้ดสามารถเขา้ใจและใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกต้องตามโครงสรา้งโดยปราศจากการ
ลงัเล ทาํใหพ้ดูไดอ้ยา่งแคล่วคล่อง 
    2. ความสามารถดา้นความสมัพนัธข์องขอ้ความ (Discourse Competency) 
หมายถงึผูพ้ดูสามารถจดัการกบับทบาทของการสนทนาโดยการผลดัเปลีย่นบทบาทในการเปิดและ
เปิดบทสนทนาและเชื่อมโยงการสนทนาใหด้ําเนินต่อไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม นอกจากน้ีผูพู้ด
ต้องรูจ้กัเชื่อมโยงภาษาพูดและภาษาเขยีน โดยการใชค้ําพูดแสดงความสมัพนัธ์ของประโยคหรอื
ขอ้ความเพือ่สือ่ความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ ได ้
    3. ความสามารถดา้นภาษาศาสตรส์งัคม (Sociolinguistic Competency) 
หมายถงึผูพ้ดูสามารถใชค้าํพดูไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ โดยสามารถเลอืกรปูแบบของภาษา
ให้สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของบุคคลในสงัคม นอกจากน้ีผู้พูดยงัต้องสามารถพูดสนทนาเพื่อสร้าง
สมัพนัธท์างสงัคม และพดูเพือ่จุดประสงคเ์ฉพาะทีแ่ตกต่างทีแ่ตกต่างไปตามสถานการณ์ดว้ย. 
    4. ความสามารถดา้นกลวธิใีนการสื่อสาร (Strategic Competency) นอกจาก
ความสามารถทัง้สามประการขา้งตน้แลว้ ผูพ้ดูควรมคีวามสามารถดา้นกลวธิใีนการสื่อสาร หมายถงึ
ผูพ้ดูสามารถแกป้ญัหาในขณะสือ่สารดว้ยกลวธิต่ีางๆ ทีท่าํใหผู้ฟ้งัเขา้ใจความหมายได ้แมว้่าจะไมม่ี
ความสามารถดา้นไวยากรณ์ดพีอ แต่ผูพู้ดก็ใชก้ลวธิใีนการจดัการกบัความบกพร่องเหล่านัน้เพื่อ
ชว่ยในการสือ่สารกบัผูอ้ื่นได ้
   ขณะทีแ่ฮรสิ (Harris.  2001: 81-82) กล่าวถงึความสามารถในการพดูเพื่อการ
สือ่สารวา่ประกอบดว้ยความสามารถดงัต่อไปน้ี 
    1. การออกเสยีง (Pronunciation) หมายถงึผูพ้ดูตอ้งออกเสยีงพยญัชนะ สระ 
การเน้นหนกัในคาํ ประโยคและควบกลํ้าต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
    2. ไวยากรณ์ (Grammar) ผูพ้ดูตอ้งใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของ
ภาษา 
    3. คาํศพัท ์(Vocabulary)  ผูพ้ดูใชค้าํศพัทอ์ยา่งหลากหลายและถูกตอ้ง 
    4. ความแคล่วคล่องของการใชภ้าษา (Fluency) หมายถงึผูพ้ดูใชภ้าษาเพื่อ
การสือ่สารไดอ้ยา่งแคล่วคล่อง 
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    5. ความสามารถในการเขา้ใจ (Comprehensibility) คอืความสามารถในการ
เขา้ใจขอ้มลูและพดูโตต้อบใหก้ารสือ่สารดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ 
   แครร์อล (Carroll.  1982: 135) ไดจ้ดัระดบัความสามารถของทกัษะของการพดูไว ้
9 ระดบั ดงัน้ี 
    ระดบัที ่1 ระดบัผูใ้ชพู้ดภาษาองักฤษไม่ไดเ้ลย (Non-User) หมายถงึผูพ้ดูไม่
เขา้ใจหรอืพดูภาษาไมไ่ดเ้ลย 
    ระดบัที ่2 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดเ้ลก็น้อย (Intermitten User) หมายถงึระดบัทีผู่้
พดูสามารถพดูไดเ้พยีงสองสามคาํ 
    ระดบัที ่3 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดใ้นวงจาํกดั (Extremely Limited User) หมายถงึ
ระดบัทีผู่พู้ดพูดอย่างตะกุกตะกกั เกดิความผดิพลาดบ่อย ๆ เขา้ใจบทสนทนาและรูร้ายละเอยีด
บางส่วน จงึไม่สามารถสนทนาได้ต่อเน่ือง อย่างเป็นเรื่องเป็นราว จบัรายละเอยีดไม่ได ้จบัได้แต่
ใจความสาํคญัเทา่นัน้ 
    ระดบัที ่4 ระดบัทีผู่ใ้ชภ้าษาภาษาเกอืบพอเพยีง (Marginal User) หมายถงึ
ระดบัทีผู่พู้ดสามารถโตต้อบสนทนาได ้แต่ค่อนขา้งเป็นคู่สนทนาทีเ่งยีบ ไม่สามารถนําการสนทนา
ด้วยความเร็วปกติ ขาดความคล่องแคล่วและความถูกต้อง การสนทนาดําเนินไปด้วยความ
ยากลําบากและขาดความต่อเน่ือง แต่ยงัเขา้ใจในเรื่องทีส่นทนา มสีาํเนียงในการใชภ้าษาเดมิปนอยู ่
มคีวามแตกต่างจากระดบัที ่3 คอืคูส่นทนามคีวามเขา้ใจผดิน้อยกวา่คูส่นทนาในระดบัที ่3 
    ระดบัที ่5 ระดบัทีผู่ใ้ชภ้าษาไดป้านกลาง (Modest User) หมายถงึระดบัทีผู่้
พูดสื่อความหมายของใจความหลกัได ้แต่ยงัใชห้ลกัไวยากรณ์ผดิพลาด ในบางครัง้ยงัถูกถามหรอื
ตอ้งถามคู่สนทนาเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจความหมาย แต่ยงับกพร่องในการสนทนาและความคล่องแคล่ว
ในการใชภ้าษา ผูพ้ดูไมส่นใจและไมม่ลีลีาในการสนทนา 
    ระดบัที ่6 ระดบัผูใ้ชภ้าษาได ้(Competent User) หมายถงึการทีผู่พ้ดูสามารถ
คุยในหวัขอ้ทีส่นใจ ตดิตามเรือ่งราวทีส่นทนาได ้เปลีย่นเรื่องทีพ่ดูได ้อาจมกีารหยุดหรอืตะกุกตะกกั
ในบางครัง้บางคราว รวมทัง้เริม่ตน้การสนทนาได ้
    ระดบัที ่7 ระดบัทีผู่ใ้ชภ้าษาไดด้ ี(Good User) หมายถงึระดบัทีผู่พ้ดูสามารถ
เล่าเรือ่งราวต่างๆ ได ้อยา่งชดัเจน มกีารเกบ็รายละเอยีด สามารถสนทนาไดเ้ป็นเรื่องเป็นราว แต่ยงั
ไมค่ล่องนกั สามารถตดิตามการสนทนาเมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงอารมณ์ น้ําเสยีง มกีารตะกุกตะกกั 
หรอืพดูซํ้าขอ้ความ แต่สามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    ระดบัที ่8 ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดด้มีาก (Very Good User) หมายถงึระดบัทีผู่พ้ดู
สามารถอภิปรายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถนําการสนทนา และดําเนินการอภิปรายต่อไป 
แสดงอารมณ์ขนั และโตต้อบดว้ยน้ําเสยีงและกรยิาทา่ทางไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ระดบัที ่9 ระดบัผูเ้ชีย่วชาญการใชภ้าษา (Expert User) หมายถงึระดบัทีผู่พ้ดู
สามารถพดูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามรถนําการสนทนา ดําเนินเรื่องต่อกนั ขยายความไดแ้ละพดู
ไดใ้จความสาํคญั 
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   ดงันัน้ความสามารถในการสื่อสารหมายถึงระดบัความสามารถในการพูดสื่อ
ความหมายไดอ้ย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสมกบักาลเทศะ และสามารถเชื่อมโยงสิง่ทีพู่ดเพื่อ
ความต่อเน่ืองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความหมายทีต่อ้งการสือ่สารได ้
   กล่าวโดยสรุปการมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมายถงึการทีผู่เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสื่อสารไดต้ามสถานการณ์
จรงิไดแ้ก่ ความสามารถดา้นกฎเกณฑไ์วยากรณ์ภาษา (Grammatical Competency) ความสามารถ
ดา้นความสมัพนัธ์ของขอ้ความ (Discourse Competency)  ความสามารถในการใชภ้าษาอย่าง
ถูกต้องกาลเทศะ (Sociolinguistic Competency) และความสามารถด้านกลวธิีในการสื่อสาร 
(Strategic Competency) (Brown.  2000: 246 -247)    
        ตวัช้ีวดั 
     1.ผู้ เรียนมีความสามารถด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา (Grammatical 
Competency) 
    2.ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นความสมัพนัธข์องขอ้ความ (Discourse Competency) 
    3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องกาลเทศะ (Sociolinguistic 
Competency) 
    4. ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นกลวธิใีนการสือ่สาร (Strategic Competency) 
 
        2. ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 
   2.1ความหมายของการทาํงานเป็นทีม 
     นกัวชิาการและนกัการศกึษาหลายทา่นใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทมี ดงัน้ี 
    สุนนัทา เลาหนนัท ์(2540: 62)  กล่าวว่าการทาํงานเป็นทมีหมายถงึกลุ่มของ
บุคคลทีท่าํงานรว่มกนั มปีฏสิมัพนัธก์นัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม ช่วยกนัทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
เดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และผูร้ว่มทมีต่างมคีวามพอใจในการทาํงานนัน้ 
    วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์(2549: 7) อธบิายวา่การทาํงานเป็นทมีหมายถงึการที่
บุคคลมารวมกลุ่มกนัเพื่อรว่มมอืกนัในการกระทาํ สิง่หน่ึงสิง่ใดใหส้าํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยการรว่มมอื
กนั ประสานงานกนั มุง่ดงึศกัยภาพทีม่จีากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาชว่ยกนัดาํเนินกจิกรรม
ใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
    วดูคอค (Woodcock.  1989: 8) ใหค้วามหมายว่าการทาํงานเป็นทมีเป็นการ
ทีแ่ต่ละบุคคลมารว่มกนัทาํงานเพือ่นําไปสูผ่ลสาํเรจ็ทีม่ากกวา่การทีพ่วกเขาจะทาํงานเพยีงลาํพงัและ
ยงัทาํใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ เกดิความพงึพอใจ และสนุกสนานในการทาํงานรว่มกนั 
    โกยอล (Goyal.  1993: 232) ใหค้วามหมายการทาํงานเป็นทมีวา่ เป็นการ
ประสานกนัโดยการรว่มมอืรว่มใจกนัของกลุ่มซึง่สมาชกิมคีวามรบัผดิชอบและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 
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    เทปเปน (Teppen.  1995: 317) ใหค้วามหมายการทาํงานเป็นทมีหมายถงึ
กลุ่มบุคคลทีท่าํงานรว่มกนัโดยมเีป้าหมายรว่มกนั 
    รอบบนิส ์ (Robbins.  2001: 258) ใหค้วามหมายการทาํงานเป็นทมี ว่า
หมายถงึการทาํงานรว่มกนัของกลุ่มบุคคล เพือ่ใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ และผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้เป็นของ
สมาชกิทุกคนทีท่าํงาน มใิชเ่ป็นผลสาํเรจ็ของผูใ้ดผูห้น่ึง 
   สรุปไดว้่า การทาํงานเป็นทมี หมายถงึการทีแ่ต่ละบุคคลมารว่มกนัทาํงานโดยมี
เป้าหมายร่วมกนั มปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชกิในกลุ่มและมกีารประสานงานกนั โดยมุ่งดงึ
ศกัยภาพทีม่จีากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยกนัเพื่อนําไปสูผ่ลสาํเรจ็ทีม่ากกว่าการทีพ่วก
เขาจะทาํงานเพยีงลําพงั และยงัทาํใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ เกดิความพงึพอใจ และสนุกสนานใน
การทาํงานรว่มกนั ตามหลกัการของวดูคอค (Woodcock.  1989: 8) 
   2.2 ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 
    ความสําคญัของการทํางานเป็นทมีด้วยกนันัน้ เป็นเพราะความเชื่อที่ว่า 
มนุษยแ์ต่ละคน มคีวามรู ้ความสามารถแตกต่างกนั อกีทัง้ความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพในตวั
บุคคลมขีอบเขตจาํกดั จงึจาํเป็นตอ้งรวมกลุ่มกนั เพื่อนํา จุดด ี จุดเด่น ความรู ้ ความสามารถที่
แตกต่างกนั ในส่วนทีด่ทีีสุ่ดของแต่ละบุคคลมารวมกนัทํางาน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทมี     
(วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ.์  2549: 8) 
    วภิาพร มาพบสุข (2543: 314) ไดใ้หท้ศันะในเรื่องของความสาํคญัของการ
ทาํงานเป็นทมีวา่ 
     1. เกดิความสามคัคแีละความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัระหว่างสมาชกิในทมี และ
ช่วยเหลอืกนัทาํงานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุง่หมายเดยีวกนั รวมทัง้เป็นการสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน
ทีด่อีกีดว้ย 
     2.ทมีจะก่อใหเ้กดิงานเลก็ ๆ ไปสู่งานใหญ่ และงานใหญ่จะประสบ
ความสาํเรจ็ไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจกนัทาํงาน 
     3. สมาชกิทุกคนมโีอกาสปรกึษาหารอืกนั เพื่อสรา้งมาตรฐานของงาน  
ในขณะเดยีวกนัสมาชกิสามารถพฒันาตนเองไปพรอ้ม ๆ กบัความสาํเรจ็และความกา้วหน้าของ
ทมีงาน 
     4. มาตรฐานการทํางานทีด่ขีองทมีงานหน่ึงในองคก์าร จะมผีลต่อการ
กําหนดมาตรฐานแก่ทมีงานอื่น ๆ ในองคก์ารเดยีวกนั ซึง่สง่ผลใหม้าตรฐานการทาํงานขององคก์าร
ในภาพรวมดไีปดว้ย 
     5. ทาํใหอ้งคก์ารเจรญิกา้วหน้า มมีาตรฐานการทาํ งานทีด่ ีมบีรรยากาศ
การทาํงานทีด่ ีสมาชกิมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามรกัใครช่อบพอกนั ปราศจากความขดัแยง้ในการ
ทาํงาน สมาชกิทุกคนรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง ซึง่สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในแงป่ระสทิธภิาพทัว่ทัง้
องคก์าร 
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    วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์(2549: 8) ไดส้รปุสาระสาํคญัของการทาํงานเป็นทมีดงัน้ี 
     1. เพือ่รว่มกนัแกป้ญัหา 
     2. เพือ่ผลประโยชน์ทัง้สว่นบุคคลและสว่นรวม 
     3. เพือ่ความรูส้กึปลอดภยัและมัน่คง 
     4. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของจติใจ คอื ความตอ้งการใฝส่มัฤทธิ ์
ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถอื และความตอ้งการพฒันาตนเอง 
    สมชาต ิกจิบรรยง และอรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2550: 199) ไดส้รุปความสาํคญั
ของการทาํงานเป็นทมีวา่เกดิจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
     1. งานบางชนิดไมส่ามารถทาํใหส้าํเรจ็ดว้ยคนเพยีงคนเดยีว 
     2. หน่วยงานมงีานเรง่ด่วน ทีต่อ้งระดมกําลงัคนเพื่อทาํงานใหส้าํเรจ็ทนั
ตามกาํหนดเวลา 
     3. งานที่ต้องทําเป็นงานที่ต้องใชค้วามรู ้ ความสามารถจากบุคคล
หลากหลาย 
     4. งานบางอยา่งเป็นงานหลาย ๆ หน่วยงานตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั 
     5. งานบางอยา่งเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
     6. หน่วยงานตอ้งการสรา้งสรรคบ์รรยากาศของความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ใน
หน่วยงาน 
   ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า การทาํงานเป็นทมีจาํเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัความรว่มมอืของกลุ่ม
บุคคลในการทีจ่ะใหง้านประสบความสาํเรจ็ เพราะผลทีไ่ดจ้ากการทาํงานเป็นทมีจะมมีากกว่าผลที่
ไดจ้ากการทํางานของบุคคลเดยีว ไม่ว่าจะเป็นองคก์ร หรอืหน่วยงานใดกต็้องการที่จะพฒันา
บุคลากรใหเ้หน็ความสําคญัของผูร้่วมงานและทํางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการทาํงานเป็นทมีเพราะเป็นการพฒันากระบวนการทาํงานของนกัศกึษาให้
มรีะบบและรูจ้กัทีจ่ะทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
   2.3แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
    2.3.1 ทฤษฎตีาขา่ยการปฏบิตังิาน 
    พงพนัธ ์พงษ์โสภา (2542: 46-47) ไดก้ล่าวถงึ ทฤษฎตีาขา่ยการปฏบิตังิาน
ว่าการทาํงานเป็นทมีนัน้ จะตอ้งมุง่ใหไ้ดท้ัง้ผลงานและความรว่มมอืของสมาชกิในทมีงาน หลกัการ
สาํคญัของทฤษฎน้ีีเชื่อว่า คนเราตอ้งการทํางานใหไ้ดผ้ลงาน และตอ้งการมสี่วนร่วมในงานทีเ่ขา
รบัผดิชอบ ซึง่การทีจ่ะทาํใหส้มาชกิเขา้มามสีว่นรว่มนัน้จะตอ้งสรา้งบรรยากาศของการยอมรบัเพื่อ
สนับสนุนความคดิสรา้งสรรค ์ และเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดแ้สดงความคดิเหน็ในการทาํงานร่วมกนั
เพราะทฤษฎน้ีีเชื่อมัน่วา่ผลงานทีเ่กดิขึน้ยอ่มมาจากบูรณาการ (Integration) ซึง่หมายถงึการประสม
ประสานความต้องการขององค์กรและของสมาชิกเขา้ด้วยกนั แนวคิดที่สําคญัของทฤษฎีน้ี
ประกอบดว้ย 
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    1. ลกัษณะของกลุ่มซึง่ประกอบดว้ย 
     1.1 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชกิ ซึง่มบุีคลกิภาพเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัไดแ้ก่ สตปิญัญา ทศันคต ิและบุคลกิภาพ เป็นตน้ 
     1.2 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมลีกัษณะเฉพาะกลุ่ม หรอืมคีวามสามารถเฉพาะที่
ไดร้บัจากคุณสมบตัเิฉพาะตวัของสมาชกิทีร่วมเป็นกลุ่ม ซึง่สง่ผลใหแ้ต่ละกลุ่มมลีกัษณะแตกต่างกนั
ออกไปบุคลกิภาพของกลุ่มพจิารณาไดจ้ากความสามารถของกลุ่มที่แสดงออกพฤตกิรรมโดยรวม
ของสมาชกิตลอดจนการตดัสนิใจและการแสดงออกของสมาชกิ 
     1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่มมลีกัษณะโครงสรา้งภายในโดยเฉพาะ ซึง่หมายถงึ 
แบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ หรอืลกัษณะในการรวมกลุ่มของสมาชกิ เช่น การแสดง
บทบาทตําแหน่งหน้าที ่และการสือ่สารระหวา่งสมาชกิในกลุ่ม เป็นตน้ 
    2. พลงั หรอืการเปลีย่นแปลงบุคลกิลกัษณะของกลุ่ม หมายถงึ การแสดง
พฤตกิรรมหรอืความร่วมมอืของสมาชกิ หรอืจุดมุ่งหมายของกลุ่มพฤตกิรรมของสมาชกิ มลีกัษณะ       
2 ประการ คอื 
     2.1 ลกัษณะทีท่ําใหก้ลุ่มรวมกนัได ้ หมายถงึ ความร่วมมอืในการทํา
กจิกรรมของสมาชกิ ซึง่ความสมัพนัธจ์ะดาํเนินไปอยา่งราบรื่น เกดิความสามคัค ีรว่มแรงรว่มใจกนั 
(Cohesion) ซึง่ทาํใหก้ารรวมกลุ่มมคีวามเหน่ียวแน่นมัน่คง 
     2.2 ลกัษณะทีท่ําใหก้ลุ่มประสบความสาํเรจ็ หมายถงึ กจิกรรมของ
สมาชกิทีก่ระทาํเพือ่ใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุง่หมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 
   จากทฤษฎตีาขา่ยการปฏบิตังิาน สรุปไดว้่า การทาํงานเป็นทมีนัน้ จะตอ้งเกดิมา
จากการบูรณาการความตอ้งการขององคก์รเขา้ดว้ยกนั เพื่อมุง่ใหไ้ดท้ัง้ผลงานและความรว่มมอืของ
สมาชกิในทมีจะต้องสรา้งบรรยากาศของการยอมรบัเพื่อสนับสนุนความคดิสรา้งสรรค ์ และเปิด
โอกาสใหส้มาชกิไดแ้สดงความคดิเหน็ในการทาํงานรว่มกนั    
   2.4 ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
   การทํางานเป็นทมีของบุคลากรทุกระดบัในองค์การ จะทําใหง้านที่ปฏบิตัิน้ี
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์ารตัง้ไวไ้ด ้ ทัง้น้ีมนีกัวชิาการเสนอลกัษณะการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ไวด้งัน้ี 
    ทศินา แขมมณ ี(2545: 10) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะการทาํงานเป็นทมี
ประกอบดว้ย  6 ดา้น คอื การมเีป้าหมายรว่มกนั การมสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน การตดิต่อสือ่สาร
กนัในกลุ่ม  การรว่มมอืประสานงานกนัในกลุ่ม การตดัสนิใจรว่มกนั และการมผีลประโยชน์รว่มกนั มี
รายละเอยีดดงัน้ี  
     1. การมเีป้าหมายร่วมกนั คอื บุคคลที่มาร่วมกนัทํางานจะต้องมี
วตัถุประสงคใ์นการมารวมกลุ่มรว่มกนั จะตอ้งมกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจเป้าหมายรว่มกนัว่าจะทาํอะไรให้
เป็นผลสาํเรจ็ 
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     2. การมสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน คอืบุคคลทีม่ารวมกนัทาํงานจะตอ้งมี
บทบาทหน้าทีก่ารดาํเนินงานของกลุ่ม ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
     3. การตดิต่อสื่อสารกนัในกลุ่ม คอื บุคคลทีม่ารวมกนัทาํงานจะตอ้งมกีาร
สือ่ความหมายต่อกนัและกนั เพือ่ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจในการทาํงานรว่มกนั 
     4. การร่วมมอืประสานงานกนัในกลุ่ม คอื บุคคลทีม่ารวมกนัทํางาน
จะตอ้งมกีารประสานงานกนั เพือ่ใหง้านของกลุ่มดาํเนินไปสูค่วามสาํเรจ็ 
     5. การตดัสนิใจร่วมกนั คอื บุคคลทีม่ารวมกนัทํางานจะตอ้งมโีอกาส
รว่มกนัทีจ่ะตดัสนิใจงานทีท่าํในระดบัใดระดบัหน่ึง 
     6. การมผีลประโยชน์รว่มกนั คอื บุคคลทีม่ารวมกนัทาํงานจะตอ้งไดร้บั
การจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลทีเ่กดิจากการทาํงานรว่มกนั 
    ณฐัพนัธ ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545: 23-26) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะทมีงานที่
ประสบความสาํเรจ็ ประกอบดว้ย 6 ดา้น คอื เป้าหมาย การแสดงออก ความเป็นผูนํ้า แสดงความ
คดิเหน็ทีส่อดคลอ้งและเป็นเอกฉนัท ์ความไวว้างใจ และความคดิสรา้งสรรค ์มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
     1. เป้าหมาย (goal) เป็นเรือ่งสาํคญัและเป็นสิง่จาํเป็นทีข่าดไมไ่ดใ้นทุก
ทมี เพราะเป้าหมายทีทุ่กคนมสีว่นรว่มจะทาํใหเ้กดิพฒันาการของทมีงานทีม่น้ํีาหน่ึงใจเดยีวกนั โดย
สมาชกิ แต่ละคนในทมีจะตอ้งเขา้ใจ มสีว่นรว่ม และมคีวามผกูพนัในเป้าหมายของทมี 
     2. การแสดงออก (expression) สมาชกิทุกคนในทมีงานมสีทิธทิีแ่สดง
ความคดิเหน็ของตนไดอ้ยา่งเสร ี แต่ตอ้งไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น รบัฟงัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัเพือ่นสมาชกิคนอื่น ๆ 
     3. ความเป็นผูนํ้า (leadership) สมาชกิแต่ละคนในทมีงานจะตอ้งเตม็ใจ
รบัหน้าทีเ่ป็นผูนํ้าตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และตามความสามารถของตน 
     4. แสดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งและเป็นเอกฉนัท ์(consensus) สมาชกิ
ทุกคนมกีารแสดงความคดิเหน็โตต้อบและลงมตริว่มกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัแกป้ญัหา
และปฏบิตังิานโดยไม่สรา้งความกดดนั หรอืบงัคบัใหส้มาชกิคนใดคนหน่ึงจําใจต้องยอมรบัเสยีง 
สว่นใหญ่อยา่งไมเ่ตม็ใจ 
     5. ความไวว้างใจ (trust) สมาชกิในทมีงานจะตอ้งเชื่อใจ ไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
     6. ความคดิสรา้งสรรค ์ (creativity) ดาํเนินงานอยา่งสรา้งสรรค ์โดยอาศยัพลงั
ความคดิและความสามารถของสมาชกิแต่ละคน ในการสรา้งการเปลีย่นแปลงและความกา้วหน้าแก่ทมีงาน 
    วดูคอค (Woodcock.  1989: 75-116) กล่าววา่ลกัษณะของการทาํงานเป็นทมี
ทีม่ปีระสทิธภิาพไว ้ 11 ดา้น คอื ความสมดุลในบทบาท เป้าหมายทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ การเปิดเผยและเผชญิหน้า การสนับสนุนและการไวว้างใจ ความร่วมมอืและขดัแยง้ 
วธิปีฏบิตังิานชดัเจน ภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสม ทบทวนการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ การพฒันาบุคลากร
สมัพนัธภาพระหวา่งกลุ่มทีด่ ีและการตดิต่อสือ่สารทีด่ ีมรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 
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     1. ความสมดุลในบทบาท (balanced roles) คอื ในทมีการทาํงานจะ
ผสมผสานทกัษะความรู ้ความสามารถ ทีแ่ตกต่างกนัของบุคคล และใชค้วามแตกต่างดาํเนินบทบาท
ของแต่ละงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป 
     2. เป้าหมายทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (clear objectives 
and agreed goals) คอื ทมีการทาํงานทีเ่ป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน สอดคลอ้งกนั สมาชกิ
ทุกคนในทมีรบัรูแ้ละยอมรบัเป้าหมายและวตัถุประสงคน์ัน้ 
     3. การเปิดเผยและเผชญิหน้า(openness and confrontation) คอื บรรยากาศใน
การทาํงานเป็นทมี เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชกิสามารถทีจ่ะแสดงความรูส้กึความคดิเหน็ของตนต่อการ
ทาํงานได ้มกีารสือ่สารโดยตรง หนัหน้ามารว่มกนัแกไ้ขปญัหา สรา้งความเขา้ใจกนั 
     4. การสนบัสนุนและการไวว้างใจ (support and trust) คอื สมาชกิทุกคน
ไดร้บัการชว่ยเหลอื สนบัสนุนซึง่กนัและกนั มคีวามจรงิใจต่อกนั สามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการทาํงาน พรอ้มทีจ่ะรว่มมอืในการแกป้ญัหา 
     5. ความรว่มมอืและขดัแยง้ (co-operation and conflict) คอื สมาชกิใน
ทมีใหค้วามรว่มมอืกนัในการทํางาน พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนุน ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ ความรู ้
ความสามารถใหแ้ก่กนั รวมทัง้การสนบัสนุนแลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการทาํงาน 
มกีารใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคเ์พือ่รว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหา 
     6. วธิกีารปฏบิตังิานชดัเจน (sound procedures) คอื การทาํงานของทมี
มกีารประชุมปรกึษาหารอืและหาแนวทางปฏบิตัริว่มกนั การตดัสนิใจจะใชข้อ้มลูและความเหน็ของ
สมาชกิทมีทุกคน 
     7. ภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสม (appropriate leadership) การทาํงานในทมี
จะตอ้งมผีูนํ้าทีม่คีวามสามารถและเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ ๆ โดยสมาชกิทุกคนสามารถทีจ่ะเป็น
ผูนํ้าทมีไดข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์ในขณะนัน้ 
     8. ทบทวนการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ (regular review) คอื การตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานของทมีอยา่งสมํ่าเสมอวา่มปีญัหาใดทีจ่ะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุแกไ้ข 
     9. การพฒันาบุคลากร (individual development) คอื การพฒันาทกัษะ
ความรูค้วามสามารถของสมาชกิทมี ใหโ้อกาสใหส้มาชกิไดใ้ชท้กัษะความรู ้ความสามารถทีม่ใีนการ
ทาํงานเตม็ที ่
     10. สมัพนัธภาพระหว่างกลุ่มทีด่ ี(sound inter-group relations) คอื การ
ทาํงานทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ ีมกีารรว่มมอืใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
     11. การตดิต่อสื่อสารทีด่ ี (good communications) คอื การตดิต่อสื่อสาร
ในทมีเป็นไปอย่างถูกต้องชดัเจนเหมาะสม สื่อสารกนัทางตรง สมาชกิในทมีมกีารสื่อสารเพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ความคดิเหน็ ทีจ่าํเป็นต่อการทาํงาน 
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    คาซแีมก็ (Kazemek.  1991) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 
     1. สมาชกิยอมรบัและเขา้ใจเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการทาํงาน 
     2. มกีารจดัการความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค ์
     3. สมาชกิมโีอกาสแสดงบทบาทผูนํ้า 
     4. สมาชกิใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่
     5. มกีารตดิต่อสือ่สารกนัอยา่งเปิดเผย และรูท้ศิทางการดาํเนินงาน 
     6. สมาชกิยอมรบัและสนบัสนุนกระบวนการดาํเนินงานของทมี 
     7. สมาชกิยอมรบัการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ 
     8. มกีารทดลองและสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม ่ๆ 
     9. มกีารตดิตามประเมนิผลการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
        10. สมาชกิเขา้ใจบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและอาํนาจของตนเอง 
    ดายเยอร ์(Dyer.  1995: 15-16) ไดก้ล่าวถงึทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 
     1. มเีป้าหมายและประโยชน์ทีช่ดัเจน สมาชกิทุกคนเขา้ใจ ยอมรบั และ
สามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย 
     2. สมาชกิทุกคนเขา้ใจในหน้าทีแ่ละบทบาทการปฏบิตังิาน 
     3. มคีวามเชื่อถอืไวว้างใจและสนบัสนุนซึง่กนัและกนัในทมี 
     4. มกีารตดิต่อสือ่สารกนัอยา่งเปิดเผยและแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 
     5. สมาชกิยอมรบัการตดัสนิใจของคนอื่น 
     6. ทุกคนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดาํเนินงาน 
     7. ผูนํ้าทมีใหก้ารสนบัสนุนผูอ้ื่น และเป็นผูท้ีม่มีาตรฐานในการปฏบิตังิานสงู 
     8. ยอมรบัและจดัการความขดัแยง้อย่างเฉลยีวฉลาด มโีครงสรา้งและ
กระบวนการของทมีทีม่ ัน่คงและสอดคลอ้งกบังาน เป้าหมาย และสมาชกิทมี 
    จอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson; & Johnson.  2000: 13-15) ไดก้ล่าวถงึ
ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพดงัน้ี 
     1. เป้าหมายของสมาชกิกบัทมีงานเขา้กนัไดม้ลีกัษณะสนับสนุนและเอือ้
ต่อการรว่มมอืกนัระหวา่งสมาชกิ 
     2. มกีารสื่อสารแบบ 2 ทาง ดว้ยบรรยากาศการทาํงานแบบเปิดเผยได้
สือ่สารทัง้คามคดิและความรูส้กึ 
     3. สมาชกิมสีว่นรว่มและมโีอกาสเป็นผูนํ้ารว่ม 
     4. มกีารกระจายอาํนาจใหก้บัสมาชกิในทมีอยา่งเท่าเทยีมกนั ทีม่าของ
อาํนาจ คอื ศกัยภาพของสมาชกิและขอ้มลู 
     5. สง่เสรมิการตดัสนิใจโดยกลุ่มกระบวนการในการตดัสนิใจยดืหยุน่ตาม
สถานการณ์และความคดิเหน็สว่นใหญ่เป็นมตขิองกลุ่ม 
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     6. ความขดัแยง้และการอภปิรายโดยมกีารวพิากษ์วจิารณ์อยา่งสรา้งสรรค์
เป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้และชว่ยในการปรบัปรงุทมีงาน 
     7. ความเหนียวแน่นในทมีการทํางานเกดิขึน้จากการยอมรบั การ
สนบัสนุนการเชื่อใจ ความรกัและความเป็นพวกเดยีวกนั 
     8. สมาชกิทุกคนในทมี มสี่วนร่วมในการประเมนิประสทิธภิาพของทมี 
และชว่ยกนัตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกลยทุธใ์นการปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั  
     9. สมาชกิในทมีทุกคน ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
บุคคล การพฒันาศกัยภาพของตนเอง และสนบัสนุนใหม้คีวามคดิรเิริม่ 
   กล่าวโดยสรุป การทาํงานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะดงัน้ี  1. มเีป้าหมายและ
ประโยชน์ทีช่ดัเจน สมาชกิทุกคนเขา้ใจ ยอมรบั และสามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย  2. สมาชกิ
ทุกคนเขา้ใจในหน้าทีแ่ละบทบาทการปฏบิตังิาน  3. มคีวามเชื่อถอืไวว้างใจและสนบัสนุนซึง่กนัและ
กนัในทมี  4. มกีารตดิต่อสื่อสารกนัอยา่งเปิดเผยและแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั  5. สมาชกิ
ยอมรบัการตดัสนิใจของคนอื่น  6. ทุกคนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดาํเนินงาน  7. ผูนํ้าทมีใหก้าร
สนบัสนุนผูอ้ื่น และเป็นผูท้ีม่มีาตรฐานในการปฏบิตังิานสงู  8. ยอมรบัและจดัการความขดัแยง้อยา่ง
เฉลยีวฉลาด มโีครงสรา้งและกระบวนการของทมีทีม่ ัน่คงและสอดคลอ้งกบังาน เป้าหมาย และ
สมาชกิทมี ตามหลกัการของดายเยอร ์(Dyer.  1995: 15-16) 
   ตวัช้ีวดั 
    1. นกัเรยีนทีท่าํงานรว่มกนัโดยมเีป้าหมายรว่มกนั 
    2. นกัเรยีนมกีารประสานงานและชว่ยกนัแสดงความคดิเหน็ในการทาํงาน 
    3. การทาํงานของนกัเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
 
      3. ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
   ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทกัษะที่มคีวามสําคญัสําหรบัผูเ้รยีนเพราะช่วยเตรยีม
ความพรอ้มทัง้ในดา้นความคดิ การเรยีนรู ้การสือ่สาร การทาํงาน การแกป้ญัหา และใหค้วามรว่มมอือยา่ง
มปีระสทิธผิลไปตลอดชวีติ สง่ผลใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ทัง้การเรยีนและการทาํงานทาํไปตลอดชวีติ 
(Kay.  2010: Online) ทัง้น้ีไดม้นีกัวชิาการและนกัการศกึษาหลายท่านใหค้วามเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบ
ของทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ไวด้งัน้ี 
    วรากรณ์  สามโกเศศ (2554: 4) เสนอแนะว่าทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ประกอบดว้ย 
     1. ทกัษะชวีติ 
     2. ทกัษะนวตักรรมและการเรยีนรู ้
     3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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    ปิยะสกล  สกลสตัยาทร (2554: 5) กล่าวถงึองคป์ระกอบของทกัษะแหง่ศตวรรษที ่
21 วา่ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปน้ี 
     1. ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
     2. ทกัษะการแกป้ญัหา 
     3. ทกัษะดา้นการสือ่สารและการเจรจาต่อรอง 
     4. ทกัษะในการคดิไตรต่รอง 
    เกษมรสัมิ ์ วจิติกุลเกษม (2553: 5) กล่าววา่ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 มดีงัต่อไปน้ี 
     1. ทกัษะการสรา้งสรรคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     2. ทกัษะความรูด้า้นดจิติอล 
     3. ทกัษะการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     4. ทกัษะความคดิ 
    เคย ์(Kay.  2010: Online) เสนอแนะวา่ทกัษะแหง่สตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
           1.ทกัษะชวีติ 
      1.1ทกัษะความตระหนกัรูใ้นตวัเอง 
      1.2 ทกัษะการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
      1.3 ทกัษะการวางแผนและจดัการ 
      1.4 ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
     2.ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (4 Cs) 

             2.1ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
2.2 ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
2.3 ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์
2.4 ทกัษะความรว่มมอื 

     3.ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ผูว้จิยัจงึศกึษาในองคป์ระกอบ
ตามหลกัการของเคย ์(Kay.  2010: Online)  ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
     1. ทกัษะชวีติ 
      1.1 ทกัษะความตระหนกัรูใ้นตวัเอง 
      1.2 ทกัษะการการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
      1.3 ทกัษะการวางแผนและจดัการ 
      1.4 ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
     2. ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
      2.1 ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
      2.2 ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
      2.3 ทกัษะการสือ่สารและสรา้งความสมัพนัธ ์
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      2.4 ทกัษะความรว่มมอื 
     3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
    1.ทกัษะชีวิต 
     1.1ความหมายของทกัษะชวีติ    
      สุวรรณา ไชยะธน (2548: 66) อธบิายว่าทกัษะชวีติหมายถงึความรู้
ความสามารถ ความเชีย่วชาญทีจ่ะช่วยใหค้วามเป็นอยู่หรอืการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
รา่งกาย สงัคมและจติใจของบุคคลใหส้ามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุและประสบความสาํเรจ็ในชวีติ 
      แมค็เวล (Maxwell.  1981: 8) เสนอแนะว่าทกัษะชวีติหมายถงึ
ความสามารถในการจดัการหรอืแกป้ญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ  
      องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization.  1993: Online) 
แนะนําว่าทกัษะชวีติหมายถงึความสามารถในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในทางทีเ่หมาะสมทีช่่วยให้
บุคคลจดัการกบัความตอ้งการแ ละสิง่ต่าง ๆ ทีม่ากระตุน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

        ทชวิลูา (Tshiwula.  1995: 8) ใหค้วามหมายวา่ ทกัษะชวีติเป็น 
กระบวนการทีช่ว่ยสง่เสรมิพฒันาการของบุคคลและพฒันาการระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีนรู ้
                  ด ี จงู (De Jong.  1995: 93) ใหค้วามหมายว่าทกัษะชวีติเป็นสิง่ที่
บุคคลมคีวามจาํเป็นตอ้งมอียา่งยิง่ทีจ่ะเผชญิกบัชวีติและความทา้ทายต่าง ๆ ใหไ้ดร้บัความสาํเรจ็ 
                             เฮนดรกิส ์ (Hendricks.  1996: Online) อธบิายว่าทกัษะชวีติหมายถงึ
ความสามารถของบุคคลทีเ่รยีนรูท้ีจ่ะชว่ยเหลอืตนเองเพือ่ใหป้ระสบความสาํเรจ็ และมคีวามพงึพอใจในชวีติได ้
                     เนลสนั โจนส ์ (Nelson-Jones.  1997: 7)  เสนอแนะถงึความหมาย
ของทกัษะชวีติว่าเป็นทางเลอืกของบุคคล ทีต่อ้งรบัผดิชอบตวัเอง นบัเป็นกระบวนการการสรา้งทางเลอืกที่
จะทาํใหช้วีติของตนเองสมบูรณ์ และมคีวามสุขมากทีสุ่ด ดงันัน้ทกัษะชวีติจงึเป็นทกัษะในการช่วยเหลอื
ตนเอง (Self-helping skills) หรอืเป็นความสามารถทีบุ่คคลดแูลตนเองในดา้นต่าง ๆ ใหจ้ดัการชวีติ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                  ยนิูเซฟ (UNICEF.  2001: Online)  ใหค้วามหมายของทกัษะชวีติว่าเป็น
ความสามารถในการใชค้วามรู ้ทกัษะ และเจตคตเิพือ่สนบัสนุนพฤตกิรรมของบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบตนเอง 
โดยการกาํหนดทางเลอืกทีด่ ีการต่อตา้นความกดดนัจากกลุ่มเพือ่น และการจดัการกบัสิง่ทีเ่ขา้มาคุกคามชวีติ 
    กล่าวโดยสรุปทกัษะชวีติหมายถงึความสามารถในการใชค้วามรู ้ทกัษะ และเจต
คตเิพื่อสนับสนุนพฤตกิรรมของบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบตนเอง โดยการกําหนดทางเลอืกทีด่ ี การ
ต่อตา้นความกดดนัจากกลุ่มเพื่อน และการจดัการกบัสิง่ทีเ่ขา้มาคุกคามชวีติตามหลกัการของยนิูเซฟ 
(UNICEF.  2001: Online) 
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     1.2.ทฤษฎแีละแนวคดิของทกัษะชวีติ 
           ทกัษะชวีติ (Life-Skill) เป็นความสามารถของบุคคลดา้นสงัคมและ
จติวทิยาในการเผชญิปญัหาและปรบัสภาพตวัเองกบัความตอ้งการ และสิง่ทีท่า้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ในชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยทาํใหด้ํารงไวซ้ึง่สุขภาพจติทีด่แีละ
สามารถปรบัตวัและมพีฤตกิรรมไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง ในขณะทีต่อ้งเผชญิกบัแรงกดดนั หรอืแรง
กระทบจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆ รอบตวั (Nelson-Jones. 1997: 8)   
     1.3 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 
      1.3.1องคก์ารอนามยัโลก (WHO.  1994: Online) ไดก้ล่าวถงึ 
องคป์ระกอบของทกัษะชวีติไว ้10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
              1. การตดัสนิใจ (Decision making) 

        2. การแกป้ญัหา (Problem solving) 
      3. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative thinking) 
      4. ความคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical thinking) 
      5. การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective communication) 
      6. ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal 

relationship skills) 
      7. ความตระหนกัในตนเอง (Self-awareness) 
      8. ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy) 
      9. การจดัการกบัอารมณ์ (Coping with emotions) 
      10. การจดัการกบัความเครยีด (Coping with Stress) 

    จากองคป์ระกอบของทกัษะชวีติทัง้ 10 องคป์ระกอบ แบ่งตามพฤตกิรรมการ
เรยีนรูไ้ด ้3 ดา้นดงัน้ี 

      1. องคป์ระกอบของทกัษะชวีติดา้นพทุธพิสิยั (ความคดิ)ประกอบดว้ย  
     1.1 ความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative thinking) เป็นความสามารถใน

การคดิอยา่งกวา้งขวาง โดยไมย่ดึตดิในสิง่ทีเ่ป็นกรอบหรอืสิง่ทีค่ดิต่อเน่ืองกนัมาจนกลายเป็นความ
เคยชนิ เป็นความคดิทีแ่ปลกใหมท่ีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรู ้มสีว่นช่วยในการสนบัสนุนในการตดัสนิใจและ
แกไ้ขปญัหา ในการคน้หาทางเลอืกต่างๆ และผลทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละทางเลอืก ถงึแมว้่ายงัไม่มกีาร
ตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหากต็าม ความคดิสรา้งสรรคย์งัช่วยใหบุ้คคลสามารถนําประสบการณ์ทีผ่า่น
มา มาใช ้ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
                      1.2 ความคดิวเิคราะหว์จิารณ์ (Critical thinking) เป็นความสามารถ 
ทีจ่ะวเิคราะห ์แยกแยะขอ้มลูขา่วสาร ปญัหา เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง
และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ ธรรมชาต ิ เทคโนโลย ี และประเมนิปจัจยั ทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศันคตแิละพฤตกิรรม เชน่ คา่นิยม แรงกดดนัจากกลุ่มเพือ่น อทิธพิลจากสือ่ ทีม่ผีลต่อการดาํเนินชวีติ 
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        2.องค์ประกอบของทกัษะชวีติด้านจติพสิยั หรอืเจตคติ (จติใจ) 
ประกอบดว้ย  

            2.1 ความตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-awareness) เป็นความสามารถ ใน
การคน้หาและเขา้ใจจุดด ีจุดดอ้ยของตนเอง อะไรทีต่นเองปรารถนาและไมพ่งึปรารถนาและเขา้ใจในความ
แตกต่างจากบุคคลอื่นไมว่า่จะในแงค่วามสามารถ เพศ วยั ระดบั การศกึษา ศาสนา สผีวิ สขุภาพ ฯลฯ  

            2.2 ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy) เป็นความสามารถในการเขา้ใจ 
ความรูส้กึ และความเหน็ใจบุคคลทีแ่ตกต่างจากเรา ถงึแมว้่าเราจะไมคุ่น้เคย ซึง่จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจ 
และยอมรบัความแตกต่างของบุคคลอื่น ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางสงัคม เช่น ความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาตวิฒันธรรม โดยเฉพาะบุคคลทีต่อ้งการไดร้บัการช่วยเหลอืและดแูล เช่น ผูป้ว่ยโรคเอดส ์
ผูม้ภีาวะบกพรอ่งทางจติใจ หรอื บุคคลทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัจากสงัคม 

    3. องคป์ระกอบของทกัษะชวีติดา้นทกัษะพสิยั (การกระทํา) ม ี 3 คู ่
ประกอบดว้ย  

          3.1 การสรา้งสมัพนัธภาพและการสือ่สาร  
            ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal 

relationship skills) เพื่อใหบุ้คคลมปีฏสิมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั สามารถทีจ่ะรกัษาและดํารงไวซ้ึ่ง
สมัพนัธ์อนัด ี ซึ่งเป็นสิง่สําค ัญต่อการอยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงการมี
สมัพนัธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครวัที่เป็นแหล่งสาํคญัของแรงสนับสนุนทางสงัคม ทัง้น้ี
การสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ (Effective communication) เป็นความสามารถในการใชค้าํพดู 
และภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรูส้กึนึกคิดของตนเองอย่างเหมาะสมกบัสภาพวฒันธรรมและ
สถานการณ์ โดยสามารถที่จะแสดงความคดิเหน็ ความปรารถนา ความตอ้งการ การขอรอ้ง การ
เตอืน การปฏเิสธ และการขอความชว่ยเหลอื 

          สรุปทักษะการสร้า งสัมพันธภาพและการสื่ อสารหมายถึง
ความสามารถในการใชค้ําพดูและภาษาท่าทางเพื่อสื่อสาร ความรูส้กึนึกคดิของตนเองไปยงัผูอ้ื่น
รวมถงึความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิของผูอ้ื่นทีส่ ือ่สารมายงัตนเอง 

         3.2 การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา  
           การตดัสนิใจ (Decision making) เป็นสิง่ทีนํ่าไปสู่การตดัสนิใจ

เกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ในชวีติ ซึง่ถา้บุคคลมกีารตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพในการกระทาํทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสุขภาพ โดยมกีารประเมนิทางเลอืก และผลจากการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกนัน้ จะมผีลต่อ
สขุภาพอนามยัของบุคคล การแกป้ญัหา (Problem solving) เมือ่บุคคลมปีญัหาทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได้
ทําใหเ้กดิภาวะตงึเครยีดทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ขณะที่ทกัษะการแก้ปญัหาจะช่วยใหบุ้คคล
สามารถแกป้ญัหาในชวีติของเขาได ้ 
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     สรุป ทกัษะการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาหมายถงึความสามารถใน
การรบัรูป้ญัหาโดยรูส้าเหตุของปญัหา นํามาวเิคราะห ์ สงัเคราะหจ์นเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีจ่ะ
หาทางเลอืกทีเ่หมาะสม ทําใหต้ดัสนิใจหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหาจนถงึขัน้แกป้ญัหาได้
อยา่งถูกตอ้ง 
      3.3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด  

             การจดัการกบัอารมณ์ (Coping with emotions) เป็นการรูจ้กัและ
เขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่นว่ามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ซึ่งจะทําใหส้ามารถตอบสนองและ
แสดงออก ไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น อารมณ์รุนแรงหรอืความเศรา้โศกทีส่ง่ผลต่อภาวะสุขภาพ ขณะที่
การจดัการกบัความเครยีด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรูถ้งึสาเหตุของ
ความเครยีดและรูถ้งึแนวทางในการควบคุมระดบัความเครยีด เช่น การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มใน
วถิชีวีติ การเรยีนรูว้ธิผี่อนคลายเมื่ออยูใ่นภาวะความตงึเครยีดไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อจะช่วยลด
ปญัหาทางดา้นสขุภาพ 

                สรุปทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดหมายถึง
ความสามารถในการประเมนิอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ รูเ้ทา่ทนัวา่อารมณ์มอีทิธพิลทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมทัง้ทีพ่งึ
ประสงคแ์ละไมพ่งึประสงคไ์ด ้ดงันัน้จงึตอ้งรูจ้กัเลอืกใชว้ธิทีีถู่กตอ้งและเหมาะสมจดัการกบัอารมณ์ที่
อาจก่อใหเ้กดิปญัหายดืเยือ้ต่อเน่ืองไดรู้ส้าเหตุของความเครยีดที่เกดิขึน้ รูว้ธิกีารควบคุมระดบั
ความเครยีด เช่น การผ่อนคลายความเครยีดรูจ้กัหลกีเลีย่งสาเหตุทีจ่ะทําใหเ้กดิความเครยีดซึง่
อาจจะนํามาซึง่พฤตกิรรมหรอืสถานการณ์ทีไ่มพ่งึประสงคไ์ด ้

     1.3.2 องค์ประกอบของทกัษะชวีิตตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสขุ 
                        สําหรบัในประเทศไทย มกีารปรบัเปลี่ยนโดยจดัความคดิสรา้งสรรค์ และ
ความคดิวจิารณญาณเป็นองคป์ระกอบรว่ม และเป็นพืน้ฐานของทุกองคป์ระกอบ แลว้เพิม่องคป์ระกอบดา้น
จติพสิยัอกี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความภูมใิจในตนเอง (Self Esteem) และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Social Responsibility) โดยแบ่งองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบออกเป็นทกัษะชวีติดา้นเจตคต ิ                 
4 องคป์ระกอบ และทกัษะชวีติดา้นทกัษะพสิยัอกี 6 องคป์ระกอบ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมและ
วฒันธรรมไทย (กลัยา ศรสีมบตั.ิ  2544: 41-42) 
                          1.องค์ประกอบด้านพุทธิพิสัย เป็นองค์ประกอบร่วม 
ประกอบดว้ย  
                            1.1 ความคดิวเิคราะหว์จิารณ์ (Critical Thinking) 
ความสามารถในการวเิคราะหแ์ยกแยะขอ้มลู ขา่วสาร ปญัหา และสถานการณ์ต่างๆ รอบตวั  
                             1.2 ความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Thinking) ความสามารถ
ในการคดิอยา่งกวา้งขวางโดยไมย่ดึตดิอยูใ่นกรอบ 
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                2. องคป์ระกอบดา้นจติพสิยั หรอืเจตคต ิประกอบดว้ย  
                              2.1ความตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ความสามารถ
คน้หาและเขา้ใจจุดดจุีดดอ้ยของตนเองและความแตกต่างจากบุคคลอื่น  
                               2.2 ความเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy) ความสามารถในการเขา้ใจ
ความรูส้กึและ เหน็อกเหน็ใจบุคคลทีแ่ตกต่างจากเรา  
                               2.3 ความภูมใิจในตนเอง (Self esteem) ความรูส้กึว่าตนเอง
มคีุณค่า คน้พบและภูมใิจในความสามารถดา้นต่างๆ ของตน โดยไมมุ่่งสนใจแต่เรื่องความโกเ้ก๋ 
รปูรา่งหน้าตา เสน่หห์รอืความสามารถทางเพศ  
                                2.4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social responsibility) ความรูส้กึ
วา่ตนเอง เป็นสว่นหน่ึงของสงัคมและมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคม 
                           3. องคป์ระกอบดา้นทกัษะพสิยั หรอืทกัษะ ประกอบดว้ย  
                                3.1ก า ร ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ แ ล ะ สื่ อ ส า ร (Interpersonal 
communication) ความสามารถในการใชค้าํพดู ภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตน 
และรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิของอกีฝา่ย  
                                3.2 การตดัสนิใจและการแกป้ญัหา (Decision making and 
Problem solving) ความสามารถในการรบัรูป้ญัหา สาเหตุหาทางเลอืก วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีประเมนิ
ทางเลอืก ตดัสนิใจเลอืกและลงมอืแกป้ญัหาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
                                 3.3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด (Coping with 
emotion and stress) เป็นความสามารถในการประเมนิและรูเ้ท่าทนัอารมณ์หรอืความเครยีดว่ามี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน เลอืกใชว้ธิกีารจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด มวีธิป้ีองกนัการเกดิ
อารมณ์และความเครยีดทีเ่หมาะสม 
                     สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดพ้ฒันาทกัษะชวีติพืน้ฐาน ที่
ใชก้นัอยูท่ ัว่ไปและเป็นทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัเยาวชนไทยยุคปจัจุบนั โดยศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะ
ชวีติในแง่ของทกัษะในการจดัการตนเอง ทกัษะทางสงัคม ทกัษะในการจดัการจดัการงานอาชพี 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 21) ประกอบดว้ยทกัษะในแต่ละดา้นดงัน้ี 
                          1. ดา้นการจดัการดแูลชว่ยเหลอืตนเอง ไดแ้ก่  
                               1.1 ทกัษะการรูจ้กัตนเอง หมายถงึ การรูส้ถานภาพของตนเอง 
ไดแ้ก่ เพศ วยั บทบาทหน้าที ่ฐานะ ความเป็นอยู ่ความถนดั ความสามารถ ความสนใจตอ้งการ จุดเด่น-จุด
ดอ้ย รวมไปถงึลกัษณะนิสยั เจตคต ิค่านิยม ยอมรบั รูคุ้ณค่าและควบคุมตนเองไดช้่วยใหบุ้คคลเขา้ใจและ
ยอมรบัตนเอง สามารถตดัสนิใจและปรบัตวัอยา่งเหมาะสมทัง้ในดา้นการเรยีน การงานและการดาํเนินชวีติ  
                          1.2 ทกัษะการคดิตดัสนิใจและแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิสรา้งสรรค ์ คดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ และสามารถตดัสนิใจได้
อยา่งเหมาะสม ทัง้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าและสถานการณ์ทัว่ไป ป้องกนัการถูกหลอกลวง ช่วย
ในการตดัสนิใจ แกป้ญัหาอยา่งฉลาดรอบคอบ  
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      2. ดา้นการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  
                               ทกัษะการแสวงหาขอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้หมายถงึ ความสามารถใน
การใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการเขา้ถงึขอ้มูลแหล่งการเรยีนรูแ้ละใชข้อ้มูล แหล่งการเรยีนรู ้
กลัน่กรองและเลือกรบัข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ทําให้รู้เท่าทนัความ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ สามารถเตรยีมความพร้อมในการเผชิญ
สถานการณ์ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ  
                         3. ดา้นสงัคม ไดแ้ก่  
                              3.1 ทกัษะการปรบัตวั หมายถงึ ความสามารถในการคดิเชงิ
บวก ยอมรบัปรบัความคดิ อารมณ์และพฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์สิง่แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เกดิภาวะสมดุลทางจติใจ มคีวามสงบสุขในชวีติ ลด
ความเครยีด การทาํรา้ยตนเองและผูอ้ื่น ช่วยใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นหรอืสถานการณ์แปลกใหม่
ไดอ้ยา่งด ีและปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
                               3.2 ทกัษะการสื่อสารและสรา้งสมัพนัธภาพ หมายถงึ 
ความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษา ท่าทาง สญัลกัษณ์และใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสมกบั
วฒันธรรม โดยคาํนึงถงึความรูส้กึ ความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนั
และกนั มคีวามรว่มมอืและสมัพนัธภาพทีด่ ี ป้องกนัการทะเลาะเบาะแวง้ ลดการขดัแยง้และการใช้
ความรนุแรงในการแกป้ญัหา 
       4. ดา้นการจดัการสรา้งงานสรา้งอาชพี ไดแ้ก่ 
                               4.1ทักษะการวางแผนและการจัดการ หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน บรหิารและจดัการเกีย่วกบัชวีติ การเรยีน การงาน
และอาชพีอยา่งเป็นระบบเหมาะสมกบัตนเองและสภาพแวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึความคุม้ค่าของการใช้
ทรพัยากรต่างๆ ช่วยใหม้รีะบบและแบบแผนในการดาํเนินชวีติ สามารถใชท้รพัยากร เวลา เงนิ 
สิง่ของอยา่งคุม้คา่ตลอดจนสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพีและมรีายได ้ 
                               4.2 ทกัษะความร่วมมอื หมายถงึ ความสามารถในการ
ทาํงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที ่รบัฟงั และแสดงความคดิเหน็
ซึง่กนัและกนั เคารพกฎกตกิาของกลุ่ม มกีารประสานงานอยา่งเป็นระบบและรบัผดิชอบรว่มกนั ช่วยให้
สามารถดงึจุดเดน่ ศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที ่เกดิการ
พฒันาดา้นความสามารถ ความเอือ้อาทร ใจกวา้ง รูส้กึมสีว่นรว่มและทาํใหเ้กดิความภมูใิจ 
      แมค็เวล (Maxwell.  1981: 7-8) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
วา่ประกอบดว้ยทกัษะทีจ่าํเป็นใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
                      1. ทกัษะดา้นความรูใ้นตนเอง และการตระหนักรูใ้นตนเอง (Self-
knowledge or Self-awareness Skills) ในดา้นความรูใ้นตนเองและการรูใ้นขอ้จาํกดัของตนเองเป็นสิง่ที่
จําเป็นและมปีระโยชน์อย่างมหาศาล ตวัอย่างเช่น ทกัษะการประเมนิตนเอง หรอืการคน้หาขอ้ดแีละ
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ขอ้ดอ้ยของตนเองในขอบเขตของชวีติ ทกัษะของการเขา้ใจแรงจงูใจในตนเองวามปรารถนา ความชอบ 
และ     การกาํหนดเป้าหมายในชวีติของตนเองอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 
                      2.ทกัษะการมปีฏสิมัพนัธ ์ (Interactive skills) มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม 
จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งอยู่รวมกนัและใชช้วีติรว่มกนั ดงันัน้ทกัษะทีจ่าํเป็นในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล
อื่นไดแ้ก่ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์ของตน ทกัษะการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทกัษะการเขา้ใจ
อารมณ์บุคคลอื่น ทกัษะการตคีวามในแรงจงูใจของบุคคลอื่น ทกัษะการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ทกัษะการต่อตา้นความกดัดนัจากสงัคม และทกัษะการฟงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                      3. ทกัษะการแกป้ญัหา (Problem-solving skills) ชวีติของมนุษยใ์น
แต่ละช่วงวยัจะตอ้งเผชญิกบัความซบัซอ้นทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ทกัษะการแกป้ญัหาจงึจําเป็น
และมคีวามสาํคญัในการดาํรงชวีติ ไมว่า่จะเป็นทกัษะการคน้หาขอ้มลู ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการ
คดิหาทางเลอืกทีเ่หมาะสม ทกัษะการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ทกัษะต่าง ๆ จะขึน้อยูก่บั
การนําไปประยุกตก์บัขอบขา่ยของชวีติในแต่ละดา้นของบุคคล เช่น ชวีติการทาํงาน ชวีติการเรยีน 
ชวีติครอบครวั และชวีติสว่นตวัของการใชเ้วลาวา่ง เป็นตน้ 
      ยเูนสโก (UNESCO.  2001: Online) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบทกัษะชวีติไว้
เป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
                     1. ดา้นความสามารถทางความคดิ (Cognitive Abilities) เป็น
ความสามารถในการเรยีนรูท้ีจ่ะรู ้(Learning to Know) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทกัษะ คอื 
                           1.1 ทกัษะการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ (Decision making and 
Problem solving skills) ประกอบดว้ย ทกัษะในการรวบรวมขอ้มลูขา่วสาร  การประเมนิผลทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคตของพฤตกิรรมในปจัจุบนัสาํหรบัตนเองและผูอ้ื่น การกําหนดทางเลอืกต่าง ๆ ใน
การแกป้ญัหา ทกัษะการวเิคราะหเ์กีย่วกบัอทิธพิลของคา่นิยมและเจตคตขิองตนเองและบุคคลอื่น 
            1.2 ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ(Critical thinking skills) 
ประกอบดว้ยการวเิคราะหก์ลุ่มเพือ่นและอทิธพิลของสือ่ต่าง ๆ การวเิคราะหเ์จตคต ิค่านิยม ปทสัถานทาง
สงัคม และความเชื่อ และปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อตนเอง  
                     2. ดา้นความสามารถส่วนบุคคล (Personal abilities) เป็น
ความสามารถในการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็น (Learning to be) โดยแบ่งออกเป็น 3 ทกัษะ คอื 
                          2.1 ทกัษะการเพิม่การควบคุมภายในตนเอง (Skills for 
increasing internal locus of control) ประกอบดว้ย ทกัษะการสรา้งความเชื่อมัน่ และความ
ภาคภูมใิจในตนเอง ทกัษะการตระหนกัรูใ้นตนเองรวมถงึการตระหนกัรูใ้นสทิธ ิอทิธพิล ค่านิยม เจตคต ิ
จุดแขง็และจุดอ่อน ทกัษะในการกําหนดเป้าหมาย ทกัษะในการดูแลตนเอง และทกัษะในการประเมนิ
ตนเอง 
                      2.2 ทกัษะการจดัการกบัความรูส้กึ (Skills for managing feeling)
ประกอบดว้ยการจดัการความโกรธ การจดัการกบัความวติกกงัวลและความเศรา้ / ผดิหวงั ทกัษะการ
เผชญิสาํหรบัการจดัการกบัความสญูเสยี ความทุกข ์
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            2.3 ทกัษะการจดัการความเครยีด (Skills for managing stress) 
ประกอบดว้ยการบรหิารเวลา การเพิม่ความคดิทางบวก การรูจ้กัเทคนิคการผอ่นคลาย 
                      3.ดา้นความสามารถระหว่างบุคคล (Interpersonal abilities) เป็น
ความสามารถในการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกบับุคคลอื่น แบ่งออกเป็น 5 ทกัษะ คอื 
                               3.1 ทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication 
skills) ประกอบดว้ย การสือ่สารทัง้ภาษาทา่ทางและภาษากาย การฟงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ การแสดง 
ความรูส้กึ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (ไมใ่ชท่างลบ) และการรบัขอ้มลูยอ้นกลบั 
                             3.2 ทกัษะการปฏเิสธและการเจรจาต่อรอง (Negotiation and 
Refusal skills) ประกอบดว้ย การบรหิารความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ทกัษะการแสดงออกอยา่ง
เหมาะสม ทกัษะการปฏเิสธ 
                              3.3 ทกัษะการเหน็อกเหน็ใจ (Empathy skills) ประกอบดว้ย 
ความสามารถทีจ่ะฟงัและเขา้ใจความตอ้งการของบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแสดงถงึ
ความเขา้ใจในสิง่นัน้ 
                              3.4 ทกัษะการทาํงานเป็นทมีและการใหค้วามรว่มมอื (Cooperation 
and Teamwork skills) ประกอบดว้ย การแสดงความเคารพในความคดิเหน็ของบุคคลอื่น การ
ประเมนิความสามารถของบุคคลและการสนบัสนุนกลุ่ม 
          เคย ์(Kay.  2001: Online) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการออกแบบหลกัสตูรเพื่อ
การพฒันาทกัษะชวีติของนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเมอืง ระดบัเกรด 10 เกรด 11 และเกรด 12 
พบว่าทกัษะชีวิตที่มีความเหมาะสมคือทกัษะความตระหนักรู้ในตนเอง ทกัษะการตัดสินใจและการ
แกป้ญัหา ทกัษะการวางแผนและการจดัการ และทกัษะความรบัผดิชอบสงัคม 
    การสงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิ และการปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบัทกัษะชวีติจากขา้งต้นจะ
พบว่าทกัษะชวีติและทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมต่างเป็นทกัษะทีเ่ป็นความสามารถของบุคคลดา้น
สงัคมและจติวทิยาในการเผชญิปญัหาและปรบัสภาพตวัเองกบัความตอ้งการ และสิง่ทีท่า้ทายต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยทาํใหเ้กดิขึน้การดาํรงไวซ้ึง่
สขุภาพจติทีด่แีละสามารถทีจ่ะปรบัตวัและมพีฤตกิรรมไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง ในขณะทีต่อ้งเผชญิกบั
แรงกดดนั หรอืแรงกระทบจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัดงัรายเอยีดต่อไปน้ี 
    1.ทกัษะชีวิต ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปน้ี 

             1.1 ความตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-awareness) หมายถงึความสามารถ
ในการคน้หาและเขา้ใจจุดด ีจุดดอ้ยของตนเอง อะไรทีต่นเองปรารถนาและไมพ่งึปรารถนาและเขา้ใจ
ในความแตกต่างจากบุคคลอื่นไมว่่าจะในแงค่วามสามารถ เพศ วยั ระดบั การศกึษา ศาสนา สผีวิ 
สขุภาพ ฯลฯ  
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   ตวัช้ีวดั 
    1. ผูเ้รยีนสามารถคน้หาและเขา้ใจจุดเดน่และจุดดอ้ยของตนเอง 
    2. ผูเ้รยีนรูถ้งึสิง่ตนเองตอ้งการและไมต่อ้งการ 
    3. ผูเ้รยีนรูถ้งึความเหมอืนและความแตกต่างของตนและเพื่อนในดา้นต่างๆ 
 

              1.2 ทกัษะการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาหมายถงึความสามารถในการรบัรู้
ปญัหาโดยรูส้าเหตุของปญัหานํามาวเิคราะห ์สงัเคราะหจ์นเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีจ่ะหาทางเลอืกที่
เหมาะสม ทาํใหต้ดัสนิใจหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหาจนถงึขัน้แกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

   ตวัช้ีวดั 
     1.ผูเ้รยีนหาสาเหตุของปญัหาได ้
     2.ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหต์้นเหตุของปญัหาเพื่อสรา้งความรูท้ีใ่ช้
เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมได ้

    3. นกัเรยีนแกป้ญัหาทีเ่ผชญิอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
    1.3 ทักษะการวางแผนและการจัดการหมายถึงความสามารถในการ

กําหนดเป้าหมาย วางแผน บรหิารและจดัการเกีย่วกบัชวีติ การเรยีน การงานและอาชพีอยา่งเป็น
ระบบเหมาะสมกบัตนเองและสภาพแวดลอ้ม โดยคํานึงถงึความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรต่างๆ 
ช่วยใหม้รีะบบและแบบแผนในการดาํเนินชวีติ สามารถใชท้รพัยากร เวลา เงนิ สิง่ของอยา่งคุม้ค่า
ตลอดจนสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพีและมรีายได ้ 
     ตวัช้ีวดั         
     1.ผูเ้รยีนสามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผน บรหิารจดัการเกีย่วกบัการเรยีน
อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 
     2.ผูเ้รยีนสามารถใชเ้งนิ เวลา และทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ 
        3. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งอาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน     
 
                         1.4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึความรูส้กึว่าตนเอง เป็นสว่นหน่ึง
ของสงัคมและมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสือ่มของสงัคม 
     ตวัช้ีวดั  
     1.ผูเ้รยีนทีรู่ว้า่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของชุมชนและสงัคม 
     2.ผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมรบัใชชุ้มชน และอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม 
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    2.ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (4Cs) หมายถงึทกัษะที่เตรยีมความ
พรอ้มของนักเรยีนสําหรบัชวีติและสภาพแวดล้อมที่สลบัซบัซ้อนของศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย
ทกัษะดงัต่อไปน้ี 
     2.1ทกัษะดา้นความคดิวเิคราะหว์จิารณ์ (Critical Thinking) เป็น
ความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์แยกแยะขอ้มลูขา่วสาร ปญัหา เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิ
ขึน้กบัตนเองและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ ธรรมชาต ิ เทคโนโลย ี และประเมนิปจัจยั ทีม่ี
อทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน อทิธพิลจากสือ่ ทีม่ผีลต่อการ
ดาํเนินชวีติ 
     ตวัช้ีวดั 
      1. ผูเ้รยีนทีว่เิคราะหข์อ้มลู ขา่วสาร สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองได ้
        2. ผูเ้รยีนทีส่ามารถวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมเกี่ยวกบัมนุษย ์ธรรมชาต ิ
เทคโนโลยไีด ้
      3.ผู้เรียนที่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของตนเองและเพือ่นได ้
     2.2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถในการคิดอย่าง
กวา้งขวางโดย ไม่ยดึตดิในสิง่ทีเ่ป็นกรอบหรอืสิง่ที่คดิต่อเน่ืองกนัมาจนกลายเป็นความเคยชนิ เป็น
ความคดิทีแ่ปลกใหม่ทีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรูม้สี่วนช่วยในการสนับสนุนในการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา 
ในการคน้หาทางเลอืกต่างๆ และผลทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละทางเลอืก ถงึแมว้่ายงัไมม่กีารตดัสนิใจและแกไ้ข
ปญัหากต็าม ความคดิสรา้งสรรคย์งัชว่ยใหบุ้คคลสามารถนําประสบการณ์ทีผ่า่นมา มาใช ้ในการปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
     ตวัช้ีวดั 
         1.ผู้เรยีนที่สามารถคดิอย่างกว้างขวางจนเกิดองค์ความรู้ที่ช่วยในการ
ตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา 
        2. ผูเ้รยีนสามารถนําความรูเ้ดมิมาสรา้งเป็นความรูใ้หมต่ามความคดิของ
ตนเองไดอ้ยา่งมหีลกัเกณฑ ์
                                 3.ผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยในปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                         2.3 ทกัษะการสื่อสารและสรา้งความสมัพนัธ์หมายถงึความสามารถใน
การสือ่สารดว้ยภาษา ทา่ทาง สญัลกัษณ์และใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรม โดยคาํนึงถงึ
ความรูส้กึ ความต้องการของตนเองและผูอ้ื่น ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั มคีวาม
ร่วมมอืและสมัพนัธภาพทีด่ ี ป้องกนัการทะเลาะเบาะแวง้ ลดการขดัแยง้และการใชค้วามรุนแรงใน
การแกป้ญัหา  
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     ตวัช้ีวดั 
            1. ผูเ้รยีนสามารถสื่อสารดว้ยภาษา ท่าทาง สญัลกัษณ์และเทคโนโลยี
อยา่งเหมาะสม 
                   2. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัครูและเพื่อนดว้ยการใชภ้าษา 
ทา่ทาง สญัลกัษณ์ และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 
                   3. ผูเ้รยีนทีไ่มข่ดัแยง้หรอืไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหากบัเพื่อน 
      2.4 ทกัษะความร่วมมอื หมายถงึความสามารถในการทํางานร่วมกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ   มกีารปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที ่รบัฟงั และแสดงความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั เคารพกฎกตกิา
ของกลุ่ม มกีารประสานงานอยา่งเป็นระบบและรบัผดิชอบรว่มกนั ช่วยใหส้ามารถดงึจุดเด่น ศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลออกมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที ่เกดิการพฒันาดา้นความสามารถ ความเอือ้อาทร ใจ
กวา้ง รูส้กึมสีว่นรว่มและทาํใหเ้กดิความภมูใิจ 
     ตวัช้ีวดั 
          1.ผูเ้รยีนทีท่าํงานรว่มกบัเพือ่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
           2. ผูเ้รยีนปฏบิตัติามบทบาทหน้าที ่รบัฟงัความคดิเหน็ เคาระพกตกิา
ของกลุ่ม และรว่มรบัผดิชอบงานของกลุ่ม 
            3. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็ม
ความสามารถเพือ่ใหง้านสาํเรจ็ลุล่วง 
 
    3.ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1ความหมายของเทคโนโลยสีารสนทศ 
                             กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 13) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร วา่ หมายถงึ เทคโนโลยทีีป่ระกอบดว้ยเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยี
สื่อสารขอ้มูลและเทคโนโลยอีื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทํางานของขอ้มูลและสญัญาณทีป่รากฏอยู่ในรูป 
digitized codes ทัง้น้ีใหร้วมถงึเทคโนโลยขีอ้มลูหลายสือ่ (multimedia) 
                             สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2548: 4-7) ไดใ้ห้
ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หมายถงึ เทคโนโลยทีีใ่ชจ้ดัการ 
สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ การรวบรวม การจดัเกบ็ขอ้มลู การประมวลผลการ
พมิพ ์การสรา้งรายงาน การสือ่สารขอ้มลู ฯลฯ เทคโนโลยสีารสนเทศจะรวมไปถงึเทคโนโลยทีีท่าํให ้
เกดิระบบการใหบ้รกิาร การใชแ้ละการดแูลขอ้มลู 
                          ยนื ภู่วรวรรณ และ สมชาย นําประเสรฐิชยั (2546: 20) ไดใ้หค้วามหมาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ ว่าเป็นเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยสีื่อสารทีใ่ชจ้ดัการสารสนเทศ ตัง้แต่การ
จดัเกบ็ขอ้มลู การประมวลผล การพมิพ ์การสรา้งรายงาน การสือ่สารขอ้มลู ฯลฯ 
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                         ทอฟเลอร ์ (Toffler. 1981: 9) ไดใ้หค้วามหมาย คําว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology) ว่าเป็นการประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจ ในระบบการสื่อสาร 
และการใชค้อมพวิเตอรบ์นฐานขอ้มลูเดยีวกนั ในการคน้หาขอ้มลู แลกเปลีย่นขอ้มลูและการ
ตดิต่อสื่อสารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง 
                             บฮีาน และ โฮลม์ (Behan; & Holmes.  1990 : 2) ใหค้วามหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ว่า หมายถงึเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ การประมวลผล การคน้คนื การสง่ผา่นและการรบั
สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่เชน่คอมพวิเตอร ์โทรสาร โทรคมนาคม เป็นตน้ 
                            เฟเธอร ์ และ สเทอรเ์จส (Feather; & Sturges.  1997 : 220) กล่าวว่า 
เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัการจดัเกบ็ การประมวลผลและการ
สื่อสารสารสนเทศ ประกอบดว้ยเทคโนโลยสีองสาขา คอืระบบคอมพวิเตอร ์ ใชใ้นการประมวลผลและ
ระบบโทรคมนาคม ใชใ้นการเผยแพรส่ารสนเทศ 
                        กล่าวโดยสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยสีื่อสารคมนาคม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทําสารสนเทศไวใ้ชง้าน ตัง้แต่การแสวงหาการ
วเิคราะห ์การประมวลผล การจดัเกบ็ขอ้มลู การเรยีกใช ้การแลกเปลีย่นและการเผยแพรส่ารสนเทศ
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ รวมไปถงึเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลู อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึง่สามารถ
เชื่อมต่อสารสนเทศถงึกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในรปูแบบของภาพ เสยีง ตวัอกัษรหรอืภาพ เคลื่อนไหว 
มคีวามถูกตอ้ง ความแมน่ยาํ และรวดเรว็ทนัต่อการนํามาใชป้ระโยชน์ 
    3.2 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปสอนสถานศึกษา 
     อุทยัวรรณ์  ภูตใิส (2546: 23)  กล่าวว่ากระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดใหใ้ช้
คอมพวิเตอรใ์นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่นักเรยีนใน 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
                     3.2.1 การนําคอมพิวเตอรไ์ปใช้สอนเป็นรายวิชา 
                                     การนําคอมพิวเตอร์ไปใช้สอนเป็นรายวิชาเป็นการสอนรายวิชาเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร ์ โดยตรงไดแ้ก่วชิาความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ (การปิด เปิดเครื่อง การใชแ้ป้นพมิพ ์การใชเ้ครื่องพมิพ ์การทาํงานของโปรแกรม) 
ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ความรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบของคอมพวิเตอรท์ีม่ต่ีอชวีติความเป็นอยู่ ความรู้
เกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม 
                              สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรน์ัน้ ควร
จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทีเ่ป็นหอ้งปฏบิตักิาร การเรยีนการสอนอาจจะใชค้อมพวิเตอร ์     
1 เครื่องต่อนกัเรยีน 2 คน และจากรายงานวจิยั พบว่า การเรยีน 2 คนต่อคอมพวิเตอร ์ 1 เครื่อง    
ไมม่ผีลต่อการเรยีนรู ้แต่ถา้เกนิ 2 คนต่อ 1 เครือ่ง จะทาํใหค้นที ่3 ไมไ่ดม้สีว่นรว่มเท่าทีค่วร เป็นแค่ผู้
สงัเกตการณ์เทา่นัน้ แต่อยา่งไรกด็หีากมนีกัเรยีนเป็นจาํนวนมาก มแีนวทางแกไ้ขปญัหา ดงัต่อไปน้ี 
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                                   1. การสอนทกัษะพืน้ฐานเกีย่วกบัแป้นพมิพ ์ ครอูาจสอนโดยการสรา้ง
แป้นพมิพจ์าํลองเพื่อสอนปุม่ต่างๆ ไวท้ีห่น้าหอ้งแลว้สอนพรอ้มกนั หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนฝึกจบัคู ่
แลว้หาปุม่ต่างๆ บนแป้นพมิพก์ระดาษทีค่รสูาํเนาแจก และเมือ่นกัเรยีนสามารถพมิพจ์นคล่องแลว้ 
ใหฝึ้กจากเครือ่ง โดยการเล่นเกมหรอืโปรแกรมฝึกพมิพด์ดี 
                                    2. เพิม่อุปกรณ์เพื่อขยายภาพ เช่น จอทีวีขนาดใหญ่ วีดีโอ 
โปรเจคเตอร ์
                                    3. ใชแ้ผน่ใสทีจ่าํลองหน้าจอเพือ่ประกอบการอธบิาย 
                             สาํหรบัขอ้ดขีองการจดัการเรยีนการสอนเป็นรายวชิานัน้ คอื เดก็ทุกคนมี
โอกาสไดร้บัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมต่างๆ โดยเทา่เทยีมกนัจากครผููช้าํนาญ 
                                    3.2.2 การนําคอมพิวเตอรไ์ปใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอน 
                              การใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
หมายถงึ บทเรยีนทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสือ่หรอืชอ่งทางในการนําเสนอเน้ือหา ซึง่อาจเป็นกจิกรรม 
ในรปูแบบต่างๆ โดยเป็นการรวมศกัยภาพการทาํงานของคอมพวิเตอร ์และโครงสรา้งทีพ่งึประสงค์
ของบทเรยีนแบบโปรแกรมเขา้ไวด้ว้ยกนั ทัง้น้ีสว่นใหญ่จะไดร้บัการออกแบบเพื่อมุง่ใหน้ักเรยีนได้
ศกึษาเน้ือหาดว้ยตนเอง และยดึความพรอ้มและความสนใจของนักเรยีนเป็นหลกัการพจิารณาว่า
ความรูท้ีม่าจากโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) หรอืไมน่ัน้ มกีารพจิารณา 
ดงัน้ี 
                              1. ตอ้งมเีน้ือหาสาระ มกีารเรยีบเรยีงเป็นอยา่งด ี
                               2.ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                               3.สามารถโตต้อบหรอืมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคอมพวิเตอรก์บันกัเรยีน 
                               4.สามารถใหผ้ลป้อนกลบัไดท้นัท ี
                      สาํหรบัประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 
โปรแกรมการนําเสนอเน้ือหาแบบใหม ่ โปรแกรมแบบฝึกหดั โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ และเกม  
ดงัต่อไปน้ี (Behan; & Holmes.  1990: 62) 
                       1. โปรแกรมการนําเสนอเน้ือหาใหม ่ (Tutorial) เป็นโปรแกรมทีม่เีป้าหมาย
นําเสนอเน้ือหาใหมใ่หน้กัเรยีน ซึง่มกีารนําเสนอเน้ือหาทีเ่ป็นแบบเสน้ตรง (Linear) และแบบเป็น
สาขาหรอืแตกกิง่ (Branching) โดยโปรแกรมจะเริม่จากทดสอบความพรอ้มของนักเรยีนแลว้นําเสนอ
เน้ือหา และซกัถามนกัเรยีน ซึง่การนําเสนอเน้ือหาน้ีจะมตีวัชีแ้นะเพื่อใหน้กัเรยีนสามารถตอบคาํถามได้
อยา่งถกูตอ้ง 
                        2. โปรแกรมแบบฝึกหดั (Drill and Practice) เป็นโปรแกรมทีม่เีป้าหมาย
ทบทวนความรูเ้ดมิทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนไปแลว้ เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีค่งทนจาํไดน้าน 
ดงันัน้เน้ือหาทีใ่ชใ้นโปรแกรมประเภทน้ี จงึเป็นเน้ือหาทีค่รผููส้อนไดส้อนไปแลว้หรอืทีน่กัเรยีนไดเ้คย
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เรยีนไปแลว้โปรแกรมประเภทน้ีจงึเน้นการซกัถาม ตัง้คาํถามนกัเรยีน สาํหรบับทบาทของครผููส้อน
จะตอ้งทาํหน้าทีพ่จิารณาผลการเรยีนของนกัเรยีนวา่เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดหรอืไมอ่ยา่งไร 
                         3. โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นโปรแกรมทีม่เีป้าหมาย ช่วย
ให้นักเรยีนได้เรยีนรู้โดยการค้นพบความรู้ใหม่จากการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจาํลองมา
จากสถานการณ์จรงิโดยโปรแกรมจะนําเสนอสถานการณ์พรอ้มทัง้ขอ้จาํกดัต่างๆ เช่น อุปสรรคของ
สถานการณ์จาํลอง ระยะทาง เวลา และราคา เป็นตน้ จากนัน้ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กแกป้ญัหา ซึง่นกัเรยีนตอ้งใช้
ทกัษะทางปญัญาในระดบัสงูในการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พือ่แกป้ญัหานัน้ๆ 
                          4. เกม (Game) โปรแกรมเกมมเีป้าหมายเพื่อสรา้งความสนใจและแรงจงูใจใน
การเรยีนการสอน การแกป้ญัหา ซึง่โดยทัว่ไปแลว้เกมมกัจะเป็นการแขง่ขนัระหวา่งผูเ้ล่นมากกวา่ 2 คน ขึน้
ไปการนําเกมไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอาจจะผสมผสานเขา้ไปกบับทเรยีนทีนํ่าเสนอใหมก่ไ็ด้
สาํหรบัเกมทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งแรงจูงใจใหก้บันักเรยีน เกมทีด่คีวรจะมี
ลกัษณะทีท่า้ทายผูเ้ล่น กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้ล่น สรา้งความรูส้กึใหก้บัผูเ้ล่นว่ามี
ความสามารถควบคุมสถานการณ์และมสีสีนัสวยงาม 
                               3.2.3. การนําไปใช้สอนในรายวิชาอ่ืนๆเป็นการนําคอมพวิเตอรไ์ปใช้
เป็นเครื่องมอืหรอืสื่อประกอบการเรยีนรายวชิาอื่นๆ ซึง่ครแูละนกัเรยีนควรจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอรเ์บือ้งตน้มาก่อนเช่น ศพัทพ์ืน้ฐานคอมพวิเตอร ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์
การดแูลรกัษาเครื่อง โปรแกรม และการเรยีกใชโ้ปรแกรม และความรบัผดิชอบเกีย่วกบักฎหมาย
ลขิสทิธิ ์เป็นตน้ การนําคอมพวิเตอรไ์ปใชใ้นวชิาอื่นๆ จะชว่ยทาํใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ประโยชน์ของการ
ใชค้อมพวิเตอรม์ากขึน้ ช่วยใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจในการเรยีนดขีึน้ เป็นการกระตุน้เสรมิสรา้ง
บรรยากาศทีด่ทีาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีุณค่า เพิม่ทกัษะความชาํนาญในการใชค้อมพวิเตอร ์ ดงันัน้
การนําคอมพวิเตอรไ์ปใชใ้นระดบัมธัยมศกึษา จงึควรจะใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืเพื่อใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 
  3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                    ธรามาศ  กาญจนตฤณ รชัภูม ิ กองแกว้ และวนิิจ  สมาธมิงคล (2551: 25) ไดท้าํการ
วิจยัเกี่ยวกับแนวทางการนําเสนอจดัการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศตามความรบัรู้ของ
ครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในช่วงชัน้ที ่3 และช่วงชัน้ที ่4 มผีลการศกึษาว่าเป้าหมายของการเรยีน
การสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยมจุีดมุง่หมายดงัต่อไปน้ี 
       1.การรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัพื้นฐานเพื่อการเขา้ถึงและใช้เพื่อการ
คน้ควา้ รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งความรูต่้างๆ เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
                    2.การบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทกัษะการจดัการคอมพิวเตอร์เพื่อ
พฒันาความสามารถในการวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และการทาํงานเป็นทมี 
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      3.การกระตุ้นใหผู้เ้รยีนพฒันาคุณค่า ทศันคต ิและจรยิธรรมในเชงิบวกในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
    4. ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึ ใช ้และเรยีนรูท้กัษะเทคโนโลยสีารสนเทศในการศกึษา
เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติดว้ยหลกัสตูรพืน้ฐาน 
    5. ผูเ้รยีนสามารถใชโ้ปรแกรมประมวลคําและตารางการคํานวณได ้ และผูเ้รยีนไม่
น้อยกวา่   รอ้ยละ 5 เขยีนโปรแกรมได ้
    6. ผูเ้รยีนสามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู 
   กล่าวโดยสรุปทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารหมายถงึความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูต้ลอดชวีติไดแ้ก่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการคน้ควา้ รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งความรูต่้างๆ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อ
พฒันาความสามารถในการวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และการทาํงานเป็นทมี เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติดว้ย
หลกัสตูรพืน้ฐาน เพือ่โปรแกรมประมวลคาํและตารางการคาํนวณได ้ และเพือ่การสบืคน้ขอ้มลู 
   ตวัช้ีวดั 
    1. ผูเ้รยีนสามารถใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสบืคน้ รวบรวมองคค์วามรูแ้ละขอ้มลู
จากแหล่งความรูค้า่งๆ   
    2. ผูเ้รยีนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
แกป้ญัหา 
    3. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการประมวลผลและการคาํนวณในระดบัต่างๆ 
 
  3.2.3 เจตคติ (Attitude) 
  นกัวชิาการ นกัการศกึษา และพจนานุกรม ไดใ้หค้วามหมายของเจตคต ิไวด้งัต่อไปน้ี 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน.  2542: 
215) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่าแบบอย่างของความรู้สึก ซึ่งหมายถึงความรู้สึกที่เห็นด้วย
หรอืไมเ่หน็ดว้ยต่อเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
   ล้วน สายศ และองัคณา สายยศ (2543: 54) ได้ใหค้วามหมายของเจตคตวิ่า
หมายถงึความรูส้กึเชื่อ  ศรทัธาต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงจนพรอ้มจะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจเป็นไป
ในทางทีด่หีรอืไมด่กีไ็ด ้เจตคตเิป็นตวัการทีจ่ะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมได ้
   ชอวแ์ละไรท ์(Shaw; & Wright. 1990: 3) อธบิายว่าเจตคตหิมายถงึความรูส้กึ      
โน้มเอยีงทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูท้ีจ่ะแสดงตอบต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ในทางสนบัสนุนหรอืไมส่นบัสนุนต่อ
สิง่นัน้ ทศัคตจิะเกดิขึน้ก่อนพฤตกิรรม และเป็นเครือ่งกาํหนดพฤตกิรรมของผูน้ัน้ 
   โนนากา (Nonaka.  1991: 23) ไดใ้หค้วามหมายของเจตคตวิ่าเป็นระดบัความ
มากหรอืน้อยของความรูส้กึในดา้นบวกหรอืลบทีม่ต่ีอสิง่หน่ึงซึง่อาจเป็นบุคคล สิง่ของ ความคดิ หรอื
องคก์ร ฯลฯ  ความรูส้กึดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ผูน้ัน้มคีวามเหน็ดว้ยหรอืไม ่
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  กล่าวโดยสรปุเจตคต ิหมายถงึความรูส้กึเชื่อ  ศรทัธาต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงจนพรอ้มจะแสดง
การกระทาํออกมา ซึง่อาจเป็นไปในทางทีด่หีรอืไมด่กีไ็ด ้เจตคตเิป็นตวัการทีจ่ะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรม
ได ้ตามหลกัการของลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543: 54) 
  สําหรบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ ที่เป็นเจตคต ิไดแ้ก่การมสีุขภาพ
กายและใจด ีการมศีลีธรรมจรยิธรรม และการเป็นประชาธปิไตย ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  1. การมีสขุภาพกายและใจดี     
   หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (สพฐ.  2553ค: 4) ได้
กําหนดจุดหมายในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มศีกัยภาพ
ในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึกําหนดเป็นจุดมุ่งหมายผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เมื่อจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี 
    1.1 มคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
         1.2 มคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสื่อสาร การคดิ การ
แกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ 
         1.3 มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีมสีขุนิสยั และรกัการออกกาํลงักาย 
         1.4 มคีวามรกัชาต ิมจีติสาํนึกในการเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ยดึ
มัน่ในวถิชีวีติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 
     1.5 มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย การอนุรกัษ์และ
พฒันาสิง่แวดล้อม มจีติสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์ และสรา้งสิง่ดงีามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมคีวามสขุ 
   มาตรฐานการศกึษาจะกล่าวถงึการพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของนักเรยีน
ดา้นการมสีขุภาพกายและใจด ีในมาตรฐานที ่7 (สพฐ.  2553ค: 54 ) ดงัน้ี 
    มาตรฐานที ่7 ผูเ้รยีนมสีขุนิสยั สขุภาพกายและจติทีด่ ีโดยมตีวัชีว้ดัดงัน้ี 
              1. มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
               2. มน้ํีาหนกั สว่นสงูและมสีมรรถภาพทางรา่งกายตามเกณฑ ์
               3. ป้องกนัตวัเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งต่อ
ความรนุแรง โรคภยั อุบตัเิหตุและปญัหาทางเพศ 
              4. มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก อยา่งเหมาะสม และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
              5. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่น คร ูและผูอ้ื่น 
   นอกจากน้ีมาตรฐานการประเมินภายนอกระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สมศ. 
2549: ออนไลน์)ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการเป็นผู้มีสุขภาพกายและใจดี ใน
มาตรฐานที ่2 ดงัน้ี 
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    มาตรฐานที ่2  ผูเ้รยีนมสีขุนิสยั สขุภาพและสขุภาพจติทีด่ ีโดยมตีวับ่งชี ้5 ตวั ดงัน้ี 
              1. ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสขุภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
              2. ผูเ้รยีนมน้ํีาหนกั สว่นสงูและมสีมรรถภาพทางรา่งกายตามเกณฑ ์
              3. ผูเ้รยีนไมเ่สพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ และสิง่มอมเมา 
หรอืหลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง โรคภยั อุบตัเิหตุ รวมทัง้ปญัหาทางเพศ 
              4. ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก อยา่งเหมาะสม และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
              5. ผูเ้รยีนร่าเรงิแจ่มใส มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน ครู และผูอ้ื่น และ
ชอบมาโรงเรยีน 
 
    เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2547: 13) กล่าวถงึผลการวจิยัทีส่รุปคุณลกัษณะ
ของคนไทยทีพ่งึประสงค ์ใน 4 มติ ิคอื 
              1. มติทิางดา้นร่างกาย คอืเป็นผูม้สีุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แขง็แรงมี
พฒันาการทางดา้นรา่งกายและสตปิญัญาอยา่งสมบรูณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละชว่งวยั 
              2. มติดิา้นจติใจ คอืเป็นผูท้ี่รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรูส้กึคนอื่น 
เขา้ใจสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัเป็นอยา่งด ี
              3. มติดิา้นความรูค้อืเป็นผูส้ามารถรูล้กึในแก่นสาระของวชิา สามารถรู้
รอบตวัในเชงิสหวทิยาการ และเป็นผูส้ามารถรูไ้ดไ้กลโดยการคาดคะเนเกีย่วกบัอนาคตทีท่ีจ่ะมาถงึได ้
              4. มติดิา้นความสามารถ เป็นผูม้ทีกัษะดา้นความคดิ ทกัษะการสื่อสาร 
ทกัษะทางดา้นสงัคม ทกัษะการอาชพี  ทกัษะทางสนุทรยีะ และทกัษะการจดัการทีด่ ี
    คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิ(2548: 9) กล่าวถงึ
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ เกี่ยวกับการมีความสุข คือการมีสุขภาพและ
พลานามยัทีแ่ขง็แรงและรูจ้กัป้องกนัตนเองจากโรคภยัและสิง่เสพตดิ 
    ศรมีาลา จตุพร (2548: 25) ไดศ้กึษาเรือ่งบรรยากาศของโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศของโรงเรยีนกบันกัเรยีนเก่ง ด ีและมี
ความสุข ไดข้อ้สรุปว่าลกัษณะของนักเรยีนทีม่คีวามสุข มลีกัษณะดงัน้ี 1.รูจ้กัคุณค่าของตนเอง 2. 
รูจ้กัคุณค่าของผูอ้ื่น 3. รูจ้กัพฒันาตนเอง 4. มสีุขภาพจติด ีรา่เรงิแจ่มใส 5. มองโลกตามความเป็น
จรงิ และ 6. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
  จากการสงัเคราะห์หลักการ แนวคิด ข้อเสนอแนะและผลการวิจัยเกี่ยวกับการมี
สุขภาพกายและใจดสีรุปว่าหมายถึงการมสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกําลงักายสมํ่าเสมอ 
การมน้ํีาหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ ์ไม่เสพสิง่เสพตดิใหโ้ทษ และหลกีเลี่ยง
สภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ  มีความมัน่ใจ กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม และมมีนุษยสมัพนัธด์ต่ีอเพือ่น ครแูละผูอ้ื่น  
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   ตวัช้ีวดั 
    1. มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
    2. มน้ํีาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพรา่งกายตามเกณฑ ์
    3. ไม่เสพสิง่เสพตดิใหโ้ทษ และหลกีเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบตัเิหตุ และ ปญัหาทางเพศ 
    4. มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
     5. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่น คร ูและผูอ้ื่น 
 
  2. การมีคณุธรรมและจริยธรรม 
   2.1 ความหมายของคณุธรรมและจริยธรรม 
    2.1.1 ความหมายของคณุธรรม 
                           คาํว่า คุณธรรม และจรยิธรรม เป็นคาํทีใ่ชค้วบคู่กนัอยูเ่สมอ มนีกัการ
ศกึษาไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่คุณธรรมและจรยิธรรมไวต่้างกนัดงัน้ี 
                           พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
(ราชบณัฑติยสถาน 2542: 187) ใหค้วามหมายวา่ คุณธรรม วา่เป็น “สภาพคุณงามความด ี“  
     บรรจง ชสูกุลชาต ิ (2533: 5) ไดก้ล่าวว่า คุณธรรมคอื สภาพความดงีาม
ทัง้หลายที่ฝงัลกึอยู่ในจติสํานึกของบุคคล และเป็นคุณสมบตัทิี่มอิาจหาไดใ้นสตัวโ์ลกชนิดอื่นๆ 
คุณธรรมจงึมสีาระสาํคญัคอืเป็นสภาพคุณความดทีีอ่ยู่ในจติใจของมนุษย ์ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการ
แสดงออกอนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
     กรมวชิาการ (2540: 131) อธบิายคุณธรรม ( Virtue ) คอื ความรูส้กึนึก
คดิ (Moral attitude ) หรอืสภาพทางจติใจทีเ่ป็นกุศล คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของการแสดงออก เป็น
การกระทําพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมที่มปีระโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น สภาพจติที่เป็นกุศลที่เรยีกว่า
คุณธรรม    ทีเ่กดิขึน้ไดเ้พราะจติรูจ้กัความจรงิ ( Truth ) ความด(ี Goodness ) และความงาม( 
Beauty ) 
     สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา(2550ข: 126) ไดก้ล่าวว่า คุณธรรม
หมายถงึลกัษณะนิสยัของบุคคลทีเ่อือ้แก่การปฏบิตัสิิง่ทีถู่กตอ้ง เช่นความยบัยัง้ชัง่ใจ ความขยนัมัน่
เพยีร เป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดโ้ดยอาศยัระยะเวลา และความคุน้เคยกบับุคคลนัน้  
     ธอรน์ไดค ์และบารน์ฮารต์ (Thorndike; & Barnhart.  1967: 1052) ให้
ความหมายของคุณธรรม เป็นความดเีลศิเฉพาะอยา่งในเรื่องเกีย่วกบัศลีธรรม เช่น ความยุตธิรรม
ความกรณุา   
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                          กดู ( Good.  1973: 641 ) ใหค้วามหมายของคุณธรรมไว ้2 ประการ คอื 
                            1. คุณธรรม หมายถงึความดงีามของลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมทีไ่ด้
กระทาํจนเคยชนิ 
                            2. คุณธรรม หมายถงึคุณภาพทีบุ่คคลไดก้ระทําตามความคดิและ
มาตรฐานของสงัคม ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความประพฤตแิละศลีธรรม 
               กล่าวโดยสรุปคุณธรรม หมายถงึ ความดงีามของลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรม
ทีไ่ดก้ระทาํจนเคยชนิ มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสงัคม ทาํใหส้งัคมมคีวามสุข ตามหลกัการ
ของกดู(Good.  1973: 641) 
    2.1.2 ความหมายของจริยธรรม  
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
(ราชบณัฑติยสถาน2542: 214) ใหค้วามหมายของ จรยิธรรมว่าว่าเป็นธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤติ
ปฏบิตั ิ ศลีธรรม หรอื กฎศลีธรรม  
     กระมล ทองธรรมชาต(ิ2535: 3) กล่าวว่า จรยิธรรมคอืการกระทาํทัง้กาย 
วาจา และใจทีด่งีาม เป็นประโยชน์ต่อตวัเอง ผูอ้ื่น และสงัคม 

  เพยีเจต ์(Piaget.  1960: 1) ใหค้วามเหน็วา่ จรยิธรรมเป็นประสบการณ์ของ มนุษย ์ 
และหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบักฎเกณฑใ์นการใหค้วามร่วมมอืเกีย่วกบัการจดัเตรยีมทางสงัคมในเรื่องความสนใจ และ
อนามยับุคคล ความสมัพนัธร์ว่มกนัในรปูแบบของการกระทาํและสทิธ ิ
       กูด (Good.  1973: 57) กล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ การประพฤตดิ ี
ประพฤตชิอบ ทัง้ต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น ตลอดจนสงัคมประเทศชาต ิ เพื่อก่อใหเ้กดิความสุข ความ
เจรญิรุง่เรอืง และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

  โคลเบอรก์ (Kohlberg.  1976: 4-5) นกัจติวทิยาสงัคมทีศ่กึษาเกีย่วกบั 
พฒันาการทางจรยิธรรมกล่าวถงึจรยิธรรมว่า มพีืน้ฐานของความยุตธิรรม ถอืเอาการกระจายสทิธิ
และหน้าทีอ่ย่างเท่าเทยีมกนัโดยมไิดห้มายถงึกฎเกณฑท์ีบ่งัคบัทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑซ์ึง่มคีวาม
เป็นสากลทีค่นสว่นใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์ ไมม่กีารขดัแยง้กนั เป็นอุดมคต ิดงันัน้ พนัธะทาง
จรยิธรรมจงึเป็นการเคารพต่อสทิธ ิขอ้เรยีกรอ้งของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั 
    กล่าวโดยสรุปจรยิธรรมหมายถงึ แนวทางประพฤต ิปฏบิตัทิีด่งีามทัง้ทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และสงัคม เพื่อความสงบเรยีบรอ้ยและประโยชน์ในการอยู่
รว่มกนัของบุคคลในสงัคม ซึง่เป็นลกัษณะการแสดงออกทางรา่งกาย 
   2.2 องคป์ระกอบของจริยธรรม 

   ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 2-3) ไดแ้บ่งลกัษณะองคป์ระกอบทางจรยิธรรม
ของมนุษยอ์อกเป็น 4 ประการ คอื 
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                          1. ความรูเ้ชงิจรยิธรรม หมายถงึการมคีวามรูว้่าในสงัคมของตนนัน้ ถอืว่าการ
กระทาํชนิดใดดคีวรทาํ และการกระทาํชนิดใดควรงดเวน้ ลกัษณะพฤตกิรรมประเภทใดเหมาะสม
หรอืไม ่เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ความรูเ้ชงิจรยิธรรม หรอืความรูเ้กีย่วกบัค่านิยมทางน้ีขึน้อยูก่บั
อายุ ระดบัการศกึษา และพฒันาการทางสตปิญัญาของบุคคลดว้ย ความรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑท์าง
สงัคม และศาสนา สว่นใหญ่เดก็จะเริม่เรยีนรูต้ ัง้แต่เกดิ โดยในช่วงอายุ 2-10 ปี จะไดร้บัการปลูกฝงั
คา่นิยมเหล่าน้ีเป็นพเิศษ 
    2. ทศันคตเิชงิจรยิธรรม หมายถงึความรูส้กึของบุคคลเกีย่วกบัลกัษณะหรอื
พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมต่างๆ ว่าตนชอบหรอืไมช่อบลกัษณะนัน้ ๆ เพยีงใด ทศันคตเิชงิจรยิธรรม
ของบุคคลสว่นมากจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคมนัน้ แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกตอิาจมี
ทศันคตต่ิางไปจากค่านิยมของสงัคมกไ็ด ้ ทศันคตเิชงิจรยิธรรมของบุคคลมคีวามกวา้งขวางกว่า
ความรูเ้ชงิจรยิธรรมของบุคคลเพราะทศันคตนิัน้รวมทัง้ความรูแ้ละความรูส้กึในเรื่องนัน้ๆ เขา้
ดว้ยกนั ฉะนัน้ ทศันคตเิชงิจรยิธรรมจงึสามารถใชท้าํนายพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมไดแ้มน่ยาํกว่าการ
ใช้ความรู้เชิงจริยธรรมเพียงอย่างเดียวทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนัน้ในเวลาหน่ึงยงัอาจ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิได ้
    3.เหตุผลเชงิจรยิธรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลใชเ้หตุผลในการเลอืกทีจ่ะกระทาํ 
หรอืเลอืกทีจ่ะไม่กระทําพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เหตุผลทีก่ล่าวถงึน้ีจะแสดงใหเ้หน็เหตุจูงใจ 
หรอืแรงจูงใจทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการกระทําต่างๆ ของบุคคล การศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมจะทําให้
ทราบว่าบุคคลผูม้จีรยิธรรมในระดบัที่แตกต่างกนัอาจมกีารกระทําทีค่ล้ายคลงึกนัได ้ นักทฤษฎี
พฒันาการทางจรยิธรรม คอื เพยีเจต ์(Piaget) และ โคลเบอรก์ (Kohlberg) ไดใ้ชก้ารอา้งเหตุผลเชงิ
จรยิธรรมของบุคคลเป็นเครื่องแสดงถงึพฒันาการดา้นจรยิธรรมของบุคคลนัน้ นอกจากน้ีการใช้
เหตุผลเชงิจรยิธรรมยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฒันาการอื่นๆของบุคคลด้วย คอืพฒันาการด้าน
สตปิญัญา อารมณ์ และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมประเภทต่างๆ ของบุคคลดว้ย 
    4. พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลแสดงพฤตกิรรมทีส่งัคมนิยม
ชมชอบ หรอืงดเวน้การแสดงทีฝ่า่ฝืนกฎเกณฑห์รอืค่านิยมในสงัคมนัน้ พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมซึง่
เป็นการกระทําทีส่งัคมเหน็ชอบและสนบัสนุนมหีลายประเภท เช่น การเสยีสละเพื่อสว่นรวม การ
ชว่ยเหลอืผูต้กทุกขไ์ดย้าก เป็นตน้ นอกจากน้ีพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอกีพวกหน่ึง คอื พฤตกิรรมใน
สถานทีเ่ยา้ยวนใจ หรอืในสภาพทีย่ ัว่ยุใหบุ้คคลกระทําผดิกฎเกณฑ ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนบาง
ประการ พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในสถานการณ์ยัว่ยุ เช่น การโกงสิง่ของ เงนิทอง หรอืคะแนน และ
การกล่าวเทจ็ เป็นตน้ 
   กรมวชิาการ (2540: 3) ตามโครงการวจิยัทางการศกึษาจรยิธรรมไทย ไดก้ล่าวถงึ
องคป์ระกอบของจรยิธรรมไว ้3 ประการ คอื 
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 1.องคป์ระกอบดา้นความรู ้(Moral Reasoning) ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเหตุผลของ 
ความถูกตอ้งดงีามโดยระบบการคดิ 

   2.องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Moral Attitude an Belief) ไดแ้ก่ ความ      
พงึพอใจความศรทัธาเลื่อมใส เกดิความนิยมยนิดทีีจ่ะรบัจรยิธรรมขึน้มาเป็นแนวปฏบิตั ิ

   3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการแสดงออก(Moral Conduct) ได้แก่
พฤตกิรรมการกระทาํทีบุ่คคลตดัสนิใจกระทาํถูกหรอืกระทาํผดิในสถานการณ์แวดลอ้มต่างๆกนั 
   บราวเน (Browne.  1978: 122) แบ่งจรยิธรรมออกเป็น 3 ดา้น คอื 

 1. ดา้นความรู ้  
 2. ดา้นความรูส้กึ 
 3. ดา้นความประพฤตปิฏบิตั ิ

  ลกัษณะคุณธรรมจรยิธรรม เป็นลกัษณะของบุคคลทีด่มีจีติวญิญาณของความเป็น
คน เป็นกลัยาณมติร แก่สงัคมประพฤตแิละปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอสงัคมและมศีาสตรแ์ละ
ศลิป์ในการถ่ายทอดวชิาความรูใ้หแ้ก่สงัคม 
           2.3 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและตวับ่งชี ้ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  
                       สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2548: 20) ไดก้ําหนด
มาตรฐาน และตวับ่งชี้ ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน:ประถมและมธัยมศกึษา ด้านมาตรฐานผูเ้รยีน 
มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์โดยมตีวับ่งชีด้งัน้ี 

 1.ผูเ้รยีนมวีนิยัและความรบัผดิชอบ 
 2.ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
 3.ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี
 4.ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรณุา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และไมเ่หน็แก่ตวั 
 5.ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ 
 6.ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

   สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 9) ไดก้ําหนดมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ในมาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม
ทีพ่งึประสงค ์โดยกาํหนดตวัชีว้ดัไวด้งัน้ี 
    1. มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และปฏบิตัตินตามหลกัธรรมเบือ้งตน้ของศาสนาทีต่นนบัถอื 
    2. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
    3. มคีวามกตญัญกูตเวท ี
    4. มเีมตตากรณุา เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
    5. ประหยดั รูจ้กัใชท้รพัยส์ิง่ของสว่นตนและสว่นรวมอยา่งคุม้คา่ 
    6. ภมูใิจในความเป็นไทย เหน็คุณคา่ของภมูปิญัญาไทย 
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   ดงันัน้คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์า้นคุณธรรมและจรยิธรรมประกอบดว้ย
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความประหยัด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ
มาตรฐานและตวับ่งชีร้ะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน:ประถมและมธัยมศกึษาในดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
ของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
        2.4 คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคด้์านคณุธรรมและจริยธรรม 
    คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ประกอบด้วยความมวีนิัย ความซื่อสตัย์ ความกตญัญูกตเวท ีความเมตตา และคามประหยดั ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี 
                   1. ความมีวินัย 
                     1.1 ความหมายของความมวีนิยั 
                       พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน.     
2542: 756) .ใหค้วามหมายของวนิยัวา่การอยูใ่นระเบยีบแบบแผนและขอ้ปฏบิตั ิ
     กรมวชิาการ (2540: 39) ไดก้ําหนดความหมายของวนิยั คอื โครงสรา้ง
ของความเป็นคนทีค่วบคุมตนเองได ้ สิง่ทีด่จีะไดไ้มต่อ้งเสยีหายเพราะความไมด่ ี ซึง่เป็นสิง่ตรงกบั
ขา้ม รูจ้กัขอบเขตของตนเองเอาชนะอะไรกไ็ดแ้ต่อยากใหเ้อาชนะตนเองและของผูอ้ื่น 

    สนีินาฎ สุทธจนิดา (2543: 16) ไดใ้หค้วามหมาย วนิยัหมายถงึความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตามทีมุ่่งหวงั โดยเกดิจากความสาํนึกว่า
เป็นค่านิยมทีด่งีาม แต่ทัง้น้ีจะตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ อนัเป็นผลทีท่าํใหเ้กดิความยุง่ยากแก่ตนเอง
และบุคคลอื่นในอนาคตและจะตอ้งเป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ตนเองและบุคคลอื่นโดย
ไมข่ดัต่อกฎระเบยีบของสงัคมและสทิธขิองผูอ้ื่น    
               กูด (Good.  1973: 525) ไดใ้หค้วามหมายของการมวีนิยัในตนเองว่า 
วนิยัในตนเองหมายถงึ การบงัคบัควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลไมใ่ช่การบงัคบัจากอาํนาจภายนอก 
แต่เป็นการบงัคบัโดยอาํนาจภายในของบุคคลนัน่เอง และเป็นอาํนาจอนัเกดิจากการเรยีนรูห้รอืยอมรบัใน
คุณคา่  สิง่ใดอนัหน่ึง ซึง่ทาํใหบุ้คคลสามารถบงัคบัพฤตกิรรมของตนเองได ้
     วนิเซนต ์ (Vincent.  1985: 42-43) กล่าวว่า วนิยัในตนเอง คอืการที่
บุคคลไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นผลใหเ้กดิความยุ่งยากแก่ตนในอนาคต หรอืการไม่เขา้ไปยุ่ง
เกีย่วกบัเรื่องสว่นตวัและสทิธขิองผูอ้ื่น รวมทัง้หมายถงึการทีบุ่คคลนัน้กระทาํ สิง่ทีต่นไม่อยากทํา 
แต่การกระทาํนัน้ช่วยใหค้วามตอ้งการและสทิธขิองบุคคลอื่น ๆ ไดร้บัการตอบสนองหรอืกระทาํใน
สิง่อนัเป็นผลใหผู้น้ัน้ประสบผลสาํเรจ็ในอนาคต 
     เดรเวอร ์ (Drever.  1990: 262) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมตนเอง 
ซึง่มคีวามหมายเดยีวกบัการมวีนิยัในตนเอง คอื การควบคุมพฤตกิรรมทีก่ระทาํโดยบุคคลทีเ่หนือ
ความรูส้กึเพือ่สรา้งแรงกระตุน้ของตนเองขึน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
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กล่าวโดสรปุการมวีนิยัหมายถงึวนิยัหมายถงึความสามารถของบุคคลในการ 
ควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตามทีมุ่ง่หวงั โดยเกดิจากความสาํนึกว่าเป็นค่านิยมทีด่งีาม 
แต่ทัง้น้ีจะตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ อนัเป็นผลทีท่าํใหเ้กดิความยุง่ยากแก่ตนเองและบุคคลอื่นในอนาคตและ
จะตอ้งเป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ตนเองและบุคคลอื่นโดยไมข่ดัต่อกฎระเบยีบของสงัคมและ
สทิธขิองผูอ้ื่น  
           1.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่วีนิยั 
     วนิัยเป็นสิง่สําคญัต่อการพฒันาเดก็เพราะช่วยเติมความปรารถนาของ
เดก็ใหเ้ตม็รวมทัง้การปรบัตวัทางบุคลกิภาพอยา่งมคีวามสุข (Hurloch.  1964: 393 ) เน่ืองจากวนิยั
คอื การแสดงออกซึง่การแสดงคุณธรรมต่างๆ มหีลกัปจัจยัสาํคญัรว่มกนัทีท่าํใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้น
วนิยัในตนเองดงัทีน่กัศกึษาและนกัจติวทิยาไดส้รปุลกัษณะของบุคคลทีม่วีนิยัในตนเองไวด้งัน้ี 
      ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 59-69) กล่าวถงึลกัษณะของผูท้ีม่วีนิยัใน
ตนเองวา่มคีุณลกัษณะดงัน้ี  

     1. มคีวามสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
     2. มคีวามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
     3. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
     4. มคีวามรบัผดิชอบสงู 
     5. มคีวามสามารถในการชะลอความตอ้งการ 
     6. สามารถคาดหวงัผลกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงั 
     7. มกีารตัง้เป้าหมายเพือ่อนาคต 
    โสภา  ศริอุิเทน  (2548: 45)  ไดศ้กึษาถงึลกัษณะคนมวีนิัยพบว่ามพีฤตกิรรม

ดงัต่อไปน้ี 
     1. แต่งกายไปโรงเรยีนด้วยเครื่องแบบนักเรยีนอย่างเรยีบร้อยและ

ถูกตอ้งตามระเบยีบของโรงเรยีน 
     2.เขา้แถวเวลาซือ้สิง่ของต่างๆ  
     3.ใสห่มวกกนัน็อคขณะขบัจกัรยานยนต ์และปฏบิตัติามกฎจราจร 
     4. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 
     5. ทิง้ขยะลงในถงัขยะจดัไว ้
     6. ไมส่ง่เสยีงดงับนรถประจาํทาง 
     7. ทาํหน้าทีพ่ลเมอืงด ีโดยแจง้ความต่อเจา้หน้าทีเ่มื่อเหน็การกระทาํ

ผดิกฎหมาย หรอืระเบยีบวนิยั 
    อุไร ซริมัย ์(2550: 22) ไดศ้กึษาถงึคนทีม่วีนิยัพบว่าผูม้วีนิยัคอืผูท้ีป่ฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆที่โรงเรยีน หรอืสงัคมกําหนดขึน้ใหน้ักเรยีนหรอืบุคคลใดได้ปฏบิตัิ
เพือ่ความสงบสขุและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของโรงเรยีนและสงัคม 
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     วกิกิน้ส ์( Wiggins.  1971: 17) กล่าวถงึผลการวจิยัของกอฟ ( Gough ) ซึง่ศกึษา
ถงึการควบคุมตนเองหรอืความมวีนิยัในตนเองพบวา่ ผูท้ีม่วีนิยัในตนเองสงูจะมคีุณลกัษณะดงัน้ี คอื 

     1. มคีวามรบัผดิชอบมาก 
     2. มคีวามวติกกงัวลน้อย 
     3. มคีวามอดทน 
     4. ประพฤตอิยา่งมเีหตุผล 
    ออซเูบล (Ausubel.  1980: 122) เสนอวา่ผูม้วีนิยัในตนเองจะมคีุณลกัษณะดงัน้ีคอื 
     1. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคม 
     2. เชื่อมัน่ในตนเอง 

      3. พึง่ตนเอง 
     4. ควบคุมอารมณ์ได ้
     5. อดทน 
    ดเูอลเบอรก์ (Duellberg.  1997: 4607-A) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัลกัษณะบุคคลผู้

มวีนิยัในตนเอง โดยสรปุผลการวจิยั ดงัน้ีคอื 
     1. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
     2. มคีวามรบัผดิชอบ 
     3. ปฏบิตัตินตามระเบยีบของสงัคม 
   กล่าวโดยสรุปผูม้วีนิยัคอืผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ถานศกึษาหรอื

สงัคมกาํหนดใหน้กัเรยีนหรอืบุคคลใดไดป้ฏบิตัเิพือ่ความสงบสขุและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
สถานศกึษาและสงัคม ตามหลกัการของอุไร  ซริมัย ์(2550: 22) 
     ตวัช้ีวดั 
      1. ผูเ้รยีนแต่งกายไปโรงเรยีนดว้ยเครื่องแบบนักเรยีนอย่างเรยีบรอ้ย
และถูกตอ้งตามระเบยีบของโรงเรยีน 
      2.ผูเ้รยีนเขา้แถวเวลาซือ้สิง่ของต่างๆ  
      3.นกัเรยีนใสห่มวกกนัน็อคขณะขบัจกัรยานยนตแ์ละปฏบิตัติามกฎจราจร 
      4. ผูเ้รยีนปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 

 5.ผูเ้รยีนทิง้ขยะลงในถงัขยะจดัไว ้
6. ผูเ้รยีนทาํหน้าทีพ่ลเมอืงด ีโดยแจง้ความต่อเจา้หน้าทีเ่มือ่เหน็การ 

กระทาํผดิกฎหมาย หรอืระเบยีบวนิยั 
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    2. ความซ่ือสตัยส์จุริต 
       2.1 ความหมายของความซื่อสตัยส์จุรติ 
       พจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 286 ) ไดใ้ห้
ความหมายของคาํว่าซื่อสตัยส์ุจรติหมายถงึความจรงิใจ ความซื่อตรงทัง้กาย วาจา ใจ ทัง้ต่อหน้า และลบั
หลงัผูอ้ื่น 
       พไิลลกัษณ์  ทองรอด (2547: 30) กล่าวว่าความซื่อสตัยห์มายถงึการ
แสดงออกโดยการปฏบิตัติรงต่อความเป็นจรงิ ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ไมโ่กงทรพัยส์นิของผูอ้ื่น 
รกัษาคาํพดู พดูแต่ความจรงิ ไมห่าผลประโยชน์ในทางมชิอบ ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น 
      อนุศกัดิ ์ จนิดา (2548: 21) กล่าวว่าความซื่อสตัยห์มายถงึการประพฤติ
อย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจรงิ ประพฤตปิฏบิตัอิย่างตรงไปตรงมา  ทัง้ทางกาย วาจา และใจ ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 
      สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 22) ไดใ้ห้
คาํอธบิายวา่ ซื่อสตัยส์จุรติหมายถงึการพดูแต่ความจรงิ ไมพ่ดูเทจ็หรอืพดูเกนิความจรงิ ไมล่กัขโมย 
ไมค่ดโกง ไมห่ลอกลวงตนเองและผูอ้ื่นทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั กลา้รบัความจรงิทัง้ถูกและผดิ ปฏบิตัิ
ตามคาํพดูหรอืขอ้ตกลงทีก่าํหนดไว ้
      ฮอมบ ี(1978: 474) อธบิายว่าความซื่อสตัย ์หมายถงึพฤตกิรรมอยา่ง
เหมาะสม ไม่คดโกง ไม่คดิทรยศ จงรกัภกัดต่ีอชาต ิไม่คดิคดโกง ประกอบอาชพีในทางซื่อสตัย ์ไม่
ขโมยและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด พูดแต่ความจรงิ ละอายต่อบาป ไม่เอาเปรยีบ มคีวาม
รบัผดิชอบ ยตุธิรรม ไมห่ลอกลวง และมาหาผลประโยชน์ในทางลพัธ ์
     กล่าวโดยสรุปความซื่อสตัยห์มายถงึการแสดงออกทีต่รงต่อความเป็นจรงิ 
การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ไมโ่กงทรพัยส์นิผูอ้ื่น รกัษาคาํพดูพดูแต่ความเป็นจรงิ ไมห่า
ผลประโยชน์ในทางมชิอบไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น ตามหลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (2550: 22) 
     2.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
                      กรมวชิาการ (2546: 10) ไดก้ําหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
พฤตกิรรมบ่งชีเ้พือ่ใหส้ถานศกึษามแีนวปฏบิตัใินสว่นของความซื่อสตัยส์จุรติคอื 

     1.พดูความจรงิ 
     2.ไมทุ่จรติการสอบ 
     3.ไมล่กัขโมย 
     4.ไมนํ่าผลงานคนอื่นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 
     5.ไมโ่กงและไมห่ลอกลวงผูอ้ื่น 
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           อนุศกัดิ ์จนิดา(2548: 21-22) กล่าวว่าผู้ที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติจะมี
พฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 

      1.มัน่คงต่อการทาํความดขีองตน 
     2.ไมค่ลอ้ยตามพวกทีช่กัจงูไปในทางทีเ่สยี 
     3.ไมส่บัปลบักลบักลอก 
     4.ตัง้ใจทาํจรงิ ไมค่ดโกง 
     5.ไมเ่อาเวลาในหน้าทีไ่ปหาผลประโยชน์สว่นตน 
     6.ไมใ่ชอ้าํนาจหน้าททีาํประโยชน์สว่นตน 
     7.เตอืนสตแิละแนะนําในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
     8.ยนิดใีนความสาํเรจ็ของผูอ้ื่น ไมค่ดิรษิยาหรอืกลัน่แกลง้ 
     9.รว่มมอื รว่มใจทาํงานดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
            10.ไมร่ว่มทาํงานทีผ่ดิกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของสงัคม 

      ไตรรงค ์ เจนการและคณะ (2548: 4) ไดจ้ดัทําเอกสารประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานดา้นความซื่อสตัยส์จุรติ ดงัน้ี 

      1.ทาํการบา้นดว้ยตนเอง 
      2.ปฏบิตัตินเป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ 
      3.ไมร่บัทรพัยส์นิจากผูอ้ื่น 
      4.ไมล่กัขโมย 

     พระวเิทศธรรมรงัส ี(2550: 69) กล่าวถงึคนทีม่คีวามซื่อสตัยจ์ะม ี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ีซื่อสตัยต่์อตนเอง  ซื่อสตัย์ต่อการงาน ซื่อสตัย์ต่อกาลเวลา ซื่อสตัย์ต่อการพูด 
ซื่อสตัยต่์อบุคคล และซื่อสตัยต่์อความด ี

     คอสนีิ (Cosini.  1999: 451) กล่าวา่คมทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติจะพดู 
แต่ความจรงิ ไมโ่กหก หลอกลวงผูอ้ื่น มลีกัษณะนิสยัซื่อตรง ไม่ลอกลวงฉ้อฉล หรอืลกัขโมย ยดึถอื
หลกัคุณธรรม กล่าวโดยสรุปผูท้ีม่คีวามซื่อสตัยห์มายถงึหมายถงึการแสดงออกทีต่รงต่อความเป็นจรงิ 
การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ไมโ่กงทรพัยส์นิผูอ้ื่น รกัษาคาํพดูพดูแต่ความเป็นจรงิ ไมห่า
ผลประโยชน์ในทางมชิอบไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น ตามหลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (2550: 22) 
      ตวัช้ีวดั 
       1.ผูเ้รยีนพดูความจรงิ 
       2.ผูเ้รยีนไมทุ่จรติการสอบ 
       3.ผูเ้รยีนไมล่กัขโมย 
       4.ผูเ้รยีนไมนํ่าผลงานคนอื่นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 
       5.ผูเ้รยีนไมโ่กงและไมห่ลอกลวงผูอ้ื่น 
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    3. ความกตญัญกูตเวที 
     3.1 ความหมายของความกตญัญกูตเวท ี
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน.  
2542: 139) ใหค้วามหมายของกตญัญูว่าหมายถงึการรูอุ้ปการะทีท่่านทําให ้ผูรู้คุ้ณท่านสมเดจ็พระมหาวรี
วงศ ์(2539: 449) อธบิายว่าคนกตญัญูเป็นคนซื่อสตัยจ์งรกัภกัดต่ีอผูม้คีุณ เมื่อไดร้บัอุปการะจากผูใ้ดแลว้
เป็นไมล่มืหน้าทีข่องตนทีต่อ้งรูคุ้ณ และสนองคุณนัน้ดว้ยน้ําใจ ซื่อสตัย ์และชกันําคนอื่นใหนิ้ยมยนิดทีาํคุณ
ความดเีชน่นัน้ 
      พระธรรมปิฎก (2548: 2) อธบิายว่ากตญัญูกตเวท ีหมายถงึการรู้
อุปการะทีท่่านทําแล้วและตอบแทน แยกออกเป็นกตญัญู หมายถงึรูคุ้ณท่าน และกตเวท ีหมายถงึ
ตอบแทนหรอืสนองคุณทา่น 
      ดวงเด่น  นุเรมรมัย์  (2549: ออนไลน์) กล่าวว่ากตญัญูหมายถึง
ความรูส้กึสาํนึกในอุปการคุณ หรอืบุญคุณทีผู่อ้ ื่นหรอืสิง่อื่นมต่ีอตนเอง  กตเวทหีมายถงึการแสดงอก
เพื่อการตอบแทนบุญคุณ กตญัญูกตเวทหีมายถงึการรูบุ้ญคุณและตอบแทนบุญคุณต่อคนอื่นหรอืสิง่
อื่นทีม่บุีญคุณ 
      สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 22) อธบิายว่า
ความกตญัญูกตเวทหีมายถงึการที่ผูเ้รยีนปฏบิตัตินในการเอาใจใส่ดูและช่วยเหลอืภารกจิการงาน 
ปฏิบตัิตนตามที่ส ัง่สอนที่ถูกต้องและเหมาะสม ตอบแทนคุณของผู้มพีระคุณทัง้ที่เป็นบุคคลและ
สถาบนั 
      บราวเน (Browne.  1978: 102) กล่าวว่าความกตญัญูถอืเป็น
เครื่องหมายของคนด ีส่งผลใหค้รอบครวัและสงัคมมคีวามสุขเพราะพ่อแม่ผูป้กครองรูจ้กัหน้าทีข่อง
ตนเองดว้ยการดูแลบุตรธดิาของตนอย่างด ีต่อจากนัน้บุตรธดิาจะรูบุ้ญคุณและดูและพ่อแม่ของตน
เป็นการตอบแทน ทาํใหค้รอบครวัและสงัคมมคีวามสขุ 
      วนิเซนท ์(Vincent.  1985: 52) กล่าวว่าความกตญัญคูอืการรบัรูถ้งึ
บุญคุณของผูใ้หค้วามช่วยเหลอืในทุกดา้นและทุกเวลา ทัง้ในฐานะพอ่แม่กบัลูก ครกูบันกัเรยีน หรอื
นายจา้งกบัลกูจา้ง ทาํใหส้งัคมมคีวามสงบสขุ 
     กล่าวโดยสรุปความกตญัญูกตเวทหีมายถงึการรูอุ้ปการะทีท่่านทาํใหแ้ลว้
และตอบแทน แบ่งเป็นกตญัญ ูหมายถงึรูคุ้ณท่าน และกตเวท ีหมายถงึตอบแทนหรอืสนองคุณท่าน 
ตามหลกัการของพระธรรมปิฎก (2548: 2) 
     3.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามกตญัญกูตเวท ี
      กรมวชิาการ (2546: 15) ไดก้ําหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
พฤตกิรรมของผูท้ีม่คีวามกตญัญกูตเวทวีา่มดีงัต่อไปน้ี 
       1.ตระหนกัในพระคุณครแูละอาจารย ์
       2. มสีมัมาคารวะต่อคร-ูอาจารยอ์ยา่งสมํ่าเสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 
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      ธดิา  เลศิพรประสบโชค (2546: 4) กล่าวถงึผูม้คีวามกตญัญกูตเวที
จะมพีฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 
       1.เคารพและเชื่อฟงัคาํสัง่สอนของพอ่แม ่คร ูหรอืผูป้กครอง 
       2. ดแูลและชว่ยเหลอืงานบา้น หรอืงานโรงเรยีนดว้ยความเตม็ใจ 
       3. แสดงมทุติาจติต่อผูม้พีระคุณเน่ืองในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ 
      ไตรรงค ์เจนการและคณะ (2548: 5) ใหค้วามเหน็ว่าผูม้คีวามกตญัญู
กตเวทมีคีุณลกัษณะดงัน้ี 

      1.อาสาชว่ยงานพอ่แมแ่ละผูป้กครอง 
      2.อาสาชว่ยเหลอืงานคร ูอาจารย ์
      3.แสดงความนบัถอืยกยอ่งผูม้พีระคุณ 
      4.รกัษาเกยีรตแิละนําชื่อเสยีงมาสูค่รอบครวั 
      5.ปฏบิตัตินใหผู้ม้พีระคุณมคีวามสขุใจ อิม่ใจ 

      สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 22) กล่าวถงึ
ประเดน็การพฒันาแลการตรวจสอบผูเ้รยีนทีม่คีวามกตญัญดูงัน้ี 

      1.การเคารพและเชื่อฟงัผูม้พีระคุณ 
      2.การเอาใจใสด่แูลชว่ยเหลอืผูม้พีระคุณและสถาบนัอยา่งเตม็ใจ 
    กล่าวโดยสรปุบุคคลทีม่คีวามกตญัญกูตเวทหีมายถงึคนทีม่พีฤตกิรรม 

ดงัต่อไปน้ี อาสาช่วยงานพอ่แมแ่ละผูป้กครอง อาสาช่วยเหลอืงานครแูละอาจารย ์แสดงความนบัถอื
ยกย่องผู้มีพระคุณ รกัษาเกียรติและนําชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล  และปฏิบตัิตนให้ผู้มีพระคุณมี
ความสขุและอิม่ใจ ตามหลกัการของไตรรงค ์เจนการ และคณะ (2548: 49) 
     ตวัช้ีวดั 
      1.ผูเ้รยีนอาสาพอ่แมแ่ละผูป้กครองทาํงาน 
      2. ผูเ้รยีนอาสาชว่ยเหลอืงานครแูละอาจารย ์
      3. ผูเ้รยีนนบัถอื ยกยอ่งผูม้พีระคุณ 
      4. ผูเ้รยีนรกัษาเกยีรตแิละนําชื่อเสยีงสูโ่รงเรยีนและวงศต์ระกลู 

   4.ความเมตตากรณุา 
   4.1ความหมายชองความเมตตากรณุานกัวชิาการ และนกัการศกึษาหลาย 

ทา่นใหค้วามหมายของความเมตตากรณุาไวด้งัน้ี 
    วจิติร  ศรสีะอา้น (2549: 27) กล่าวถงึความเมตตากรณุาวา่หมายถงึ ความ 

ปรารถนาจะผูอ้ื่นมคีวามสขุ ปราศจากความทุกขด์ว้ยประการทัง้ปวง ไมค่ดิเบยีดเบยีนผูอ้ื่นใหล้าํบากเดอืดรอ้น 
      ธดิา  เลศิพรประสบโชค (2546: 4) กล่าวว่าความเมตตากรุณาหมายถงึ
คุณลกัษณะทีแ่สดงถงึความรูส้กึสงสาร เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น รูจ้กัการใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั รูจ้กัการแบ่งปนั 
และยนิดชีว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
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      วทิยากร  เชยีงกลู (2552: 7) กล่าววา่ความเมตตากรณุาหมายถงึการรูส้กึ
วา่เป็นมติรกบัเพือ่นมนุษยร์ว่มโลก รูส้กึวา่คนเรามอีะไรเหมอืนกนัมากกวา่จะมองสว่นทีต่่างกนั 
      สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 23) อธบิายว่า
ความเมตตากรุณาหมายถึงการที่ผู้เรยีนแสดงพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จกัให้และรบัอย่างมี
เหตุผล และเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่ประโยชน์สว่นรว่ม 
      วนิเซนท ์(Vincent.  1985: 61) อธบิายว่าเมตตากรุณาหมายถงึ
ความปรารถนาใหผู้อ้ื่นไดส้ขุ ความสงสารใหผู้อ้ื่นพน้ทุกข ์รูส้กึเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
      กล่าวโดยสรุปความเมตตากรุณาหมายถึงคุณลักษณะที่แสดงถึง
ความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จกัการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จกัการแบ่งปนั และยินดี
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ ตามหลกัการของธดิา เลศิประสพโชค (2546: 4) 
     4.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามเมตตากรณุา 

    ไตรรงค ์ เจนการและคณะ (2548: 8) กล่าวถงึบุคคลทีม่คีวามเมตตา 
กรณุาวา่มคีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

    1.แสดงความมน้ํีาใจเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
    2.แสดงอาการทางกาย วาจาต่อผูอ้ื่นอยา่งนุ่มนวล 
    3.ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น 
    4.รว่มบรจิาคทรพัยส์นิเพือ่สว่นรว่ม 
    5.เสยีสละเวลาปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

    ธดิา เลศิประสพโชค (2546: 52) ไดศ้กึษาถงึผูม้คีวามเมตตากรณุา 
พบวา่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

    1.บรจิาคอาหารหรอืสิง่ของแก่ผูป้ระสบภยัต่างๆ 
    2.แบ่งปนัอาหารและอุปกรณ์การเรยีนแก่เพือ่น 
    3.รูจ้กัใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั 
    4.ชว่ยเหลอืและหว่งเพือ่นหรอืน้องทีเ่จบ็ปว่ย 
    5.ไมร่งัแกสตัวท์ีอ่ยูบ่รเิวณโรงเรยีน 

     สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 23) อธบิายถงึ
ประเดน็ในการพฒันา และตรวจสอบเกีย่วกบัความเมตตากรณุา วา่มดีงัน้ี 
      1.ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 
      2.การรูจ้กัการใหแ้ละการรบัอยา่งมเีหตุผล 
      3.การเขา้รว่มกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสว่นรวม 
     วกิกนิส ์(Wiggins.  1971: 22) กล่าวถงึพฤตกิรรมของผูม้คีวามเมตตา
กรณุาวา่มลีกัษณะดงัน้ี 

    1.เอือ้อาทรและชว่ยเหลอืเพือ่น่วมงาน 
    2.เตม็ใจชว่ยเหลอืผูอ้ื่นอยา่งเตม็ความสามารถ 
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    3.ใหค้าํแนะนําและชว่ยเหลอืผูอ้ื่นเพือ่ใหพ้น้ทุกขแ์ละมคีวามสขุ 
  กล่าวโดยสรปุผูม้คีวามเมตตากรณุาจะเป็นบุคคลทีช่อบใหค้วามชว่ยเหลอื 

ผูอ้ื่น รูจ้กัการรบัและการให้อย่างมเีหตุผล และเขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตาม
หลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 23) 
     ตวัช้ีวดั 
      1.ผูเ้รยีนใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 
      2.ผูเ้รยีนรูจ้กัรบัและใหอ้ยา่งมเีหตุผล 
      3. ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
 
    5.ความประหยดั 
     5.1 ความหมายของความประหยดั 
     นกัวชิากร นกัการศกึษาและพจนานุกรมไดใ้หค้วามหมายของความประหยดัไวด้งัน้ี 
      พจนานุกรมฉบบัราบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน.  
2542: 510) ไดใ้หค้วามหายของความประหยดัว่าหมายถงึการใชจ้่ายแต่พอควรแก่ฐานะ ส่วนอด
ออมหมายถงึประหยดั ถนอม 
      กรมวชิาการ (2546: 29) ใหค้วามหมายของความประหยดัว่า
หมายถงึการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ และมกีารวางแผนการใชจ้า่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ พฤตกิรรมที่
แสดงออกไดแ้ก่การวางแผนการเบกิจ่าย จดัทําบญัชรีายรบั-รายจ่ายเงนิ วสัดุอุปกรณ์ในการใชง้าน 
ดดัแปลงของเหลอืใชใ้หเ้กดิประโยชน์คุม้คา่ เป็นตน้ 
      พไิลลกัษณ์  ทองรอด (2547: 37) กล่าวว่าความประหยดัหมายถงึ
พฤตกิรรมดา้นการประหยดัเงนิ หมายถงึการรูจ้กัวางแผนการใชจ้่ายเงนิใหเ้กดิประโยชน์คุม้ค่าให้
เหมาะสมกบัรายรบั มีการออม ยบัยัง้ความต้องการของตนเองส่งผลให้ใช้เงนิอยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม การประหยดัเวลา หมายถงึการรูจ้กัวางแผนดา้นเวลาของตน และใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์
คุม้ค่าได้แก่การศกึษาเล่าเรยีน ทําแบบฝึกหดั หาความรูเ้พิม่เตมิ ใช้เวลาในการนอน การทํางาน
อดเิรก ชว่ยเหลอืงานบา้น ชุมชนและสงัคม การประหยดัสิง่ของเครือ่งใชโ้ยชน์คุม้คา่ทีส่ดุ 
      อนุศกัดิ ์ จนิดา (2548: 24) กล่าวว่าความประหยดัหมายถงึการใชส้ิง่
ทัง้หลายอย่างพอเหมาะพอควรใหไ้ดป้ระโยชน์มากที่สุด ไม่ยอมใหม้สี่วนเกนิมากนัก รวมทัง้การ
รูจ้กัระมดัระวงั รูจ้กัยบัยัง้ความตอ้งการใหอ้ยูใ่นกรอบ และขอบเขตพอเหมาะพอควร 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2550: 24) ให้
ความหมายของความประหยดัว่าหมายถงึผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการใชเ้วลา เงนิ และทรพัยส์นิทัง้ส่วน
ตนและสว่นรวมตามความจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เกดิประโยชน์คุม้คา่ 
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    กล่าวโดยสรุปความประหยดัหมายถงึผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการใชเ้วลา ใชเ้งนิ 
และทรพัยส์นิทัง้ของส่วนตวัและส่วนรวมอย่างสมเหตุสมผล และเกดิประโยชน์คุม้ค่า ตามหลกัการ
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 24) 

5.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามประหยดั 
   กรมวชิาการ (2546: 30) กล่าวถงึลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามประหยดัไวด้งัน้ี 
    1.ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน 
    2. ปิดน้ํา ปิดไฟฟ้าทุกครัง้เมือ่เลกิใช ้
    3.ใชจ้า่ยเงนิและสิง่ของสว่นรวมใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
   โสภา  ศริอุิเทน (2548: 49) กล่าวถงึลกัษณะของผูม้คีวามประหยดัไวด้งัน้ี 

    1.คดิก่อนใชจ้า่ย และจะซือ้เทา่ทีจ่าํเป็นเทา่นัน้ 
    2.ไมแ่ต่งตวัตามแฟชัน่ใหม ่ๆ 
    3.ไมซ่ือ้สนิคา้ทีม่ยีีห่อ้เป็นทีนิ่ยมและทนัสมยั 
    4.เกบ็ออมเงนิไวบ้างสว่น 
    5.ไมร่บัประทานอาหารตามรา้นฟาสตฟู์ด 
    6.ไมซ่ือ้หรอืตดัชุดนกัเรยีนใหมทุ่กเทอม 

      ไตรรงค ์ เจนการ และคณะ (2548: 9) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของผูม้ี
ความประหยดัไวด้งัน้ี 

    1.ใชท้รพัยส์นิของตนเองอยา่งประหยดั 
    2. ใชท้รพัยส์นิของสว่นรวมอยา่งคุม้คา่ 
    3.ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
    4. ใชน้ํ้าและไฟฟ้าอยา่งคุม้คา่ 
    5ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่ 

   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 24) กาํหนด 
พฤตกิรรมทีเ่ป็นประเดน็ในการพฒันาและตรวจสอบสําหรบัความประหยดัคอืการใชเ้วลา เงนิ และ
ทรพัยส์นิทัง้สว่นตนและสว่นรวมใหเ้กดิประโยชน์และคุม้คา่ 
      อุไร  ซริมัย์ (2550: 7) กล่าวว่าผู ้มคีวามประหยดัคือผู ้รู ้จกัใช้
ทรพัย์สนิ ทรพัยากร และสิง่ของเครือ่งใชใ้หเ้กดิประโยชน์คุม้ค่า รวมทัง้รูจ้กัดาํเนินชวีติใหเ้หมาะสม
กบัฐานะของตนเอง ไมฟุ่ม่เฟือย 
     กล่าวโดยสรุปผูท้ีม่คีวามประหยดัหมายถงึการใชเ้วลา เงนิ และทรพัยส์นิ
ทัง้ส่วนตนและส่วนรวมให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ตามหลักการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550: 24) 
 
 
 



 
 

116

     ตวัช้ีวดั 
      1. ผูเ้รยีนคดิก่อนใชจ้า่ย และจะซือ้เทา่ทีจ่าํเป็นเทา่นัน้ 

 2.ผูเ้รยีนเกบ็ออมเงนิไวบ้างสว่น 
 3. ผูเ้รยีนใชท้รพัยส์นิของสว่นรวมอยา่งคุม้คา่ 

     4.ผูเ้รยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
        5. ผูเ้รยีนใชน้ํ้าและไฟฟ้าอยา่งคุม้คา่ และปิดทุกครัง้เมือ่เลกิใช ้

  3. ความเป็นประชาธิปไตย 
                     3.1 ความหมายของประชาธปิไตย 
                  ประชาธปิไตยมาจากคําว่า “ประชา” สนธกิบั”อธปิไตย” มคีวามหมายตรงกบั
คําภาษาอังกฤษ”Democracy”ซึ่งหมายถึงการปกครองของประชาชน (คณิต  จิตเจริญทวีโชค   
2548: 8) ทัง้น้ีมนีกัวชิาการและนกัการศกึษาใหค้วามหมายของประชาธปิไตยไวด้งัน้ี 
    จริภา สนุทรสติ (2534: 41) เสนอความหมายของประชาธปิไตยใน 2 ลกัษณะ
คอื 1. ความหมายในฐานะระบอบการปกครองประเทศ ซึ่งหมายถึงระบบการเมอืงที่ถอืว่าอํานาจ
เป็นของประชาชนหรอืมาจากประชาชน รฐับาลเป็นเพยีงผูไ้ดร้บัมอบอํานาจใหท้ําหน้าที่ปกครอง
แทนประชาชนเท่านัน้ และประชาชนสามารถเปลีย่นแปลงผูใ้ชอ้าํนาจแทนตนไดโ้ดยการเลอืกตัง้ทีม่ ี
กําหนดวาระ ถอืว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 2. ความหมายใน
ฐานะวถิกีารดําเนินชวีติ หมายถงึการอยู่รว่มกนั ปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเคารพทัง้ทางการและวาจา 
ไม่กา้วก่ายสทิธขิองผูอ้ื่น เคารพกฎเกณฑท์างสงัคม ร่วมกนัรบัผดิชอบและทําประโยชน์เพื่อความ
ผาสกุของสว่นรวม ตลอดจนการใชส้ตปิญัญาและความเฉลยีวฉลาดในการแกป้ญัหา 
     พระเทพเวที (2535) อธิบายว่าประชาธิปไตยหมายถึงการที่ประชาชน
ปกครองด้วยสติปญัญาที่ด ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถคดิได้ด้วยตนเอง พจิารณาเหตุผล รูจ้กั
แยกแยะ วนิิจฉยัไดว้า่อะไรถูก อะไรผดิ และควบคุมใหเ้วน้จากสิง่ทีผ่ดิและทาํน่ิงถูกตอ้งชอบธรรม 
    สมบตั ิ ธนลาภสกุลกจิ (2535: 10) อธบิายความหมายของประชาธปิไตยว่า
เป็นวถิชีวีติ ซึง่หมายถงึการเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รขีองกนัและกนั แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ดว้ย
เหตุผล สนัตวิธิ ีมใีจกวา้ง พจิารณาปญัหาต่างๆ ดว้ยวจิารณญาณ ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มี
วนิยัในตนเอง และยอมรบัความเสมอภาคของทุกคน 
    สุขมุ  นวลสกุล (2540: 3) ใหค้วามหมายของประชาธปิไตยว่าหมายถงึการ
ปกครองทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนสว่นใหญ่  
         อมร รกัษาสตัย ์(2545: 6) กล่าวถงึประชาธปิไตยว่ามคีวามหมายถงึการ
ปกครองแบบหน่ึงซึ่งสทิธใินการตดัสนิใจทางการเมอืงเป็นของพลเมอืงตามระเบยีบวธิกีารที่เสยีง
ขา้งมากเป็นผูช้นะ อาจเรยีกวา่การปกครองแบบประชาธปิไตยโดยตรง หรอืประชาธปิไตยทางตรง 
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         ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ (2546: 4) อธบิายว่าประชาธปิไตยมคีวามหมายใน          
3 ลกัษณะ คอื1.ประชาธิปไตยในฐานะอุดมการณ์ทางการเมอืง 2.ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบ
รฐับาลหรอืระบอบการปกครอง และ 3.ประชาธปิไตยในฐานะวถิชีวีติหรอืวฒันธรรมทางการเมอืง 
     กล่าวโดยสรุปประชาธปิไตยมคีวามหมายใน 3 ลกัษณะ คอื1.ประชาธิปไตยใน
ฐานะอุดมการณ์ทางการเมอืง 2.ประชาธปิไตยในฐานะรูปแบบรฐับาลหรอืระบอบการปกครอง 
และ 3.ประชาธปิไตยในฐานะวถิชีวีติหรอืวฒันธรรมทางการเมอืง ตามหลกัการของธงชยั  วงศ์ชยัสุวรรณ 
(2546: 4) 
   3.2 หลกัการของระบอบประชาธปิไตย 

  กรมสามญัศกึษา (2540: 3-4) ไดก้าํหนดหลกัการประชาธปิไตยวา่มุง่หวงัใน 
การส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเขา้ใจหลกัการประชาธปิไตยแลว้นําไปประยุกต์ใชก้ารทํางาน ใน 5 ประการ
คอื1. หลกัเสรภีาพ หมายถึงสทิธติามธรรมชาติที่ติดตวัมาตัง้แต่เกดิ ทัง้การคดิ การพูด และการ
กระทํา ภายใต้ขอบเขตความเรยีบรอ้ยของสงัคมอย่างเท่าเทยีมกนั 2. หลกัความเสมอภาค ถอืว่า
มนุษยม์คีวามเท่าเทยีมกนัทางกฎหมาย โดยไม่คาํนึงถงึความแตกต่างทางเพศ ศาสนา ชนชัน้ หรอื
ถิน่พํานัก หรอือุดมการณ์ทางการเมอืง แต่อาจถูกจํากดัดว้ยเงื่อนไขอาทยิงัไม่บรรลุนิตภิาวะ เป็น
นักบวช ถูกจองจํา เป็นต้น 3. หลกัการ โดยยดึเสยีงขา้งมากเป็นหลกัซึ่งเป็นหลกัการที่สําคญัของ
ระบอบประชาธปิไตย แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่ใชเ้สยีงขา้งมากไปเอารดัเอาเปรยีบ กดขี ่หรอืละเมดิสทิธขิอง
คนส่วนน้อย 4. หลกัของเหตุผล หมายถงึความเชื่อมัน่ในเหตุผลและใหค้วามสาํคญัแก่กระบวนการ
หรอืวธิกีารค้นหาคําตอบที่ถูกต้องหรอืเหมาะสมซึ่งเป็นหลกัเชงิวทิยาศาสตร ์และ 5. หลกัภราดร
ภาพ หมายถงึการปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ และรูส้กึ
ต่อกนัฉนัทพ์ีน้่อง ไมแ่บ่งเชือ้ชาต ิเพศ ลทัธคิวามเชื่อ หรอืเพศ ผวิพรรณ 
    สุจติรา  จงอยูสุ่ข (2544: 61-62) กล่าวถงึหลกัการส่งเสรมิประชาธปิไตยใน
โรงเรยีนดงัน้ี 
     1.สรา้งค่านิยมในเรื่องอุดมการณ์ของประชาธปิไตยก่อนโดยการฝึกความ
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น ปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิัย และส่งเสรมิการทํางาน
รว่มกนัคุณลกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่ทีต่อ้งเรง่ปลกูฝงัในตวัผูเ้รยีนเพราะเป็นรากฐานของประชาธปิไตย 
     2.จดัการสอนโดยใชห้ลกัการใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ใน
การเรยีนมากขึน้ พรอ้มฝึกความรบัผดิชอบต่อตนเอง ตลอดจนใหป้กครองตนเอง 
     3. จดักจิกรรมโรงเรยีนใน 2 รูปแบบคอื 1.การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนตามหลกัสูตรซึ่งเป็นการเรียนการสอนในชัน้เรียนที่สนับสนุนเรื่องประชาธิปไตย เช่นการ
ช่วยเหลอืกนั การอภปิราย การทํางานร่วมกนั และ2.การจดักจิกรรมนักเรยีนซึ่งช่วยสนับสนุนและ
ช่วยปลูกฝงัเรื่องประชาธปิไตย ไดแ้ก่การจดัตัง้สภานกัเรยีน คณะกรรมการนกัเรยีน ชมรมและกลุ่ม
สนใจ และชุมนุมทางวชิาการ 3.การส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูส้อนกบัผูส้อน และระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รยีน และ 4. การสรา้งความสมัพนัธร์ะวา่งโรงเรยีนกบัสงัคมภายนอก 
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    กระทรวงศกึษาธกิาร (2547: 4-6) ไดเ้สนอหลกัการสาํคญัของการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยไวด้งัน้ี 1. หลกัความเสมอภาค หมายถงึความเท่าเทยีมกนัในความเป็นมนุษย ์
และความเท่าเทียมกันในฐานะสมาชิกของสงัคมเช่นเดียวกัน 2. หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที ่
หมายถงึอาํนาจหรอืประโยชน์ของบุคคลซึง่กฎหมายรบัรองและคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลทีเ่ป็นประชากร
ของรฐั โดยสทิธเิสรภีาพและหน้าทีเ่ป็นของคู่กนั 3. หลกันิตธิรรม หมายถงึการยดึถอืกฎหมายเป็น
เกณฑ ์กตกิาของประเทศหรอืการใชป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ การรกัษาประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อความถูกตอ้ง สงบเรยีบรอ้ยและยุตธิรรม ซึ่งสทิธเิสรภีาพใดๆ จะไม่เป็นจรงิ หากไม่มี
กฎหมายเป็นหลกัประกนัคุม้ครอง หรอืป้องกนัการละเมดิสทิธเิสรภีาพของผูอ้ื่น 4. หลกัการยอมรบั
เสยีงขา้งมากหมายถงึการทีทุ่กสงัคมมคีนอยู่รวมกนัมาก ๆ ย่อมเกดิความขดัแยง้ ซึ่งความขดัแยง้
อาจระงบัไดด้ว้ยกฎหมาย นอกจากน้ีในระบอบประชาธปิไตยยงันําวธิเีสยีงขา้งมากมาใชใ้นการยุติ
ปญัหา แต่ตอ้งไมไ่ปละเมดิสทิธขิองเสยีงขา้งน้อย และ 5. หลกัอาํนาจอธปิไตยของปวงชน หมายถงึ
การปกครองต้องไดร้บัการยนิยอมจากประชาชน รฐัคอืกลุ่มบุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกจากประชาชน
มาทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้กครองประเทศ รฐัทีด่ตีอ้งเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน และตอ้งรบัผดิชอบ
ต่อประชาชน และ 6. หลกัการใชเ้หตุผล หมายถงึการอาศยัความเชื่อวา่มนุษยม์คีวามสามารถ และมี
สตปิญัญาในการดูแลปกครองตนเอง สามารถใชเ้หตุผลในการตดัสนิปญัหา และกําหนดแนวทางใน
การดาํเนินชวีติใหก้บัตนเองและสงัคมได ้ไมใ่ชก้าํลงัหรอืความรนุแรงในการตดัสนิปญัหา 
   หลกัการสําคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยที่กล่าวมานัน้ ต้องมจุีด
รว่มสาํหรบัการปฏบิตัขิองหมูช่นหรอืประชานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยทีส่าํคญั
คอื ประการแรกอํานาจอธปิไตยเป็นของปวงชน คอืการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ประการที่สองหลกัเสรภีาพ คือประชาชนมเีสรภีาพในการประกอบการใด ๆ ใน
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่ถูกครอบงาํโดยผูอ้ื่น เคารพและไม่ลดิรอนในสทิธเิสรภีาพและหน้าทีข่อง
ผูอ้ื่น ประการทีส่าม หลกัความเสมอภาค คอืทุกคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนัทางกฎหมาย เศรษฐกจิและ
สงัคม ประการที่สี่ หลักภราดรภาพ คือทุกคนมีความเป็นพี้อง รกัใคร่กลมเกลียว สามคัคีกัน 
ประการทีห่า้ หลกัเหตุผล คอืการตดัสนิความขดัแยง้จะต้องใชเ้หตุผลเสมอ และประการทีห่ก หลกั
นิตธิรรม คอืการปกครองโดยกฎหมาย ทุกคนเสมอภาคกนัตามกฎหมาย 
   3.3 พฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตย  
      พฤติกรรมวิถีชวีติประชาธิปไตยเป็นเรื่องสําคญัเพราะเป็นการนําหลกัการ
ต่างๆ ของประชาธปิไตยมาปฏบิตัใิหเ้ป็นรปูธรรม หรอืเป็นการนําทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิ
          3.3.1 ความหมายของพฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตย 
                         พฤติกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึงการกระทําหรือการ
แสดงออกของบุคคลทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา โดยการนําหลักการทาง
ประชาธปิไตยมาใชใ้นชวีติประจําวนัจนเป็นนิสยัหรอืวถิชีวีติชวีติ (A Way of Life) ซึ่งเป็นที่
สงัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน สามารถแข่งพฤตกิรมดงักล่าวออกเป็น 3 ดา้นคอื คารวธรรม หมายถงึ
การยอมรบันับถอืซึ่งกนัและกนั สามคัคธีรรม หมายถงึการร่วมมอืกนัในการเรยีนการทํางาน และ
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ปญัญาธรรม หมายถงึการใชเ้หตุผลในการทาํงานและการตดัสนิปญัหาต่างๆ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2547: 9)  
     สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2540: 25-27) ได้
เสนอพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลจากวเิคราะหจ์ากความหมายของวถิชีวีติประชาธปิไตย ไวด้งัน้ี 

    1. คารวธรรม มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงัน้ีคอืเคารพในสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
ไดแ้ก่   

          1.1 การแสดงความเคารพเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์นทุกโอกาส 
การรว่มกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัเพื่อแสดงความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัการปฏบิตัต่ิอสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึ
สถาบนั เช่น ธงชาต ิพระบรมฉายาลกัษณ์ เพลงสรรเสรญิพระบารม ีฯลฯ ดว้ยความเคารพ เมื่อไดย้นิ
หรอืเหน็บุคคลใดแสดงกริยิา วาจา หรอืการกระทาํอนัไมส่มควรต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ ตอ้งกล่าว
ตกัเตอืนและมใิหป้ฏบิตัเิชน่นัน้อกี เคารพในหลกัปฏบิตัขิองศาสนาทีต่นนบัถอื และไมล่บหลู่ศาสนาอื่น  
                     1.2 เคารพซึง่กนัและกนัทางกาย ไดแ้ก่ การแสดงความเคารพซึง่กนั
และกนั เช่นการทกัทาย การใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น การแสดงความเคารพต่อบุคคลทีอ่าวุโสกว่า การใหก้าร
ตอ้นรบัแก่บุคคล และการแสดงความเอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั 

  1.3 เคารพกนัทางวาจา ไดแ้ก่ การรูจ้กัพดูจาใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ใชค้าํพดู 
   1.4 เหมาะสมตามฐานะของบุคคล พดูจาสภุาพไมก่า้วรา้วสอ่เสยีด  

ไมพ่ดูในสิง่ทีจ่ะทาํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไมนํ่าความลบัของบุคคลอื่นไปเปิดเผย และไมพ่ดูนินทาหรอื
โกหกหลอกลวง 
                     1.5 เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การไมล่่วงละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น ทัง้
ทางกายหรอืวาจา รูจ้กัเคารพในสทิธขิองคนที่มาก่อนหลงั เคารพในความเป็นเจา้ของสิง่ของ
เครือ่งใชแ้ละตอ้งรูจ้กัขออนุญาตเมือ่ล่วงลํ้าเขา้ไปในทีอ่ยูอ่าศยัของบุคคลอื่น  
                     1.6 เคารพในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของบุคคลอื่นเมื่อมผีูพู้ดเสนอความคดิเหน็ควรฟงัด้วยความตัง้ใจ และใคร่ครวญด้วย
วจิารณญาณ หากเหน็ว่าเป็นการเสนอแนวคดิทีด่มีปีระโยชน์มากกว่าความคดิเหน็ของตนกค็วร
ยอมรบัและปฏบิตัติาม 
                        1.7 เคารพในกฎ ระเบยีบของสงัคม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในระเบยีบของ
สงัคม เชน่วฒันธรรมประเพณ ีกฎเกณฑท์างสงัคม และกฎหมายของประเทศ 
                          1.8 มเีสรภีาพและใชเ้สรภีาพตามขอบเขตของกฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
                     2. สามคัคธีรรม มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงัน้ี คอื 
                          2.1 การรูจ้กัประสานประโยชน์ โดยถอื ประโยชน์ของสว่นรวมหรอื
ชาตเิป็นทีต่ ัง้ไดแ้ก่ การทาํงานรว่มกนัอยา่งสนัตวิธิ ี รูจ้กัประนีประนอม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีจ่ะ
เกดิขึน้แก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ มกีารเสยีสละความสุขส่วนตนหรอืหมู่คณะเพื่อประโยชน์สุขของ
สว่นรวมหรอืของชาต ิ
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                         2.2 ร่วมมอืกนัในการทํางาน หรอืทํากจิกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด
รว่มกนัโดยมบุีคคลผูร้ว่มงานตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ในการรว่มกนัทาํงานน้ี จะตอ้งมกีารวางแผนในการ
ทาํงานรว่มกนัคดิรว่มกนั และทาํรว่มกนั เมื่อถงึขัน้ตอนของการทาํงานกช็่วยเหลอืกนัอยา่งตัง้ใจจรงิ 
ไมห่ลกีเลีย่งหรอืทาํแบบเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
                          2.3 เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม โดยถอืวา่งานสว่นรวมเป็นงานของตน 
                          2.4 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัการมอบหมายจากสงัคม 
                          2.5 ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัของคนในกลุ่ม หน่วยงาน และสงัคม 
                          2.6 รกัหมูค่ณะ มใีจหวงัด ีและชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
                 3. ปญัญาธรรม มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงัน้ี คอื 
                        3.1 การไม่ถอืตนเป็นใหญ่ คอืการรูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
การยอมรบัฟงัและปฏบิตัติามมตขิองเสยีงสว่นมากในทีป่ระชุม หรอืในการทาํงานต่าง ๆ และการ
รูจ้กัเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี
                      3.2 เน้นการใชป้ญัญา ใชเ้หตุผลและความถูกตอ้งในการตดัสนิปญัหา
ทัง้ปวงไมใ่ชใ่ชเ้สยีงขา้งมากในการตดัสนิปญัหาเสมอไป 
                      3.3 เมื่อมปีญัหาใดเกดิขึน้ หรอืเมื่อมเีรื่องใดทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจ ทุกคน
ตอ้งรว่มกนัคดิและชว่ยกนัตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผล 
                       3.4 ในกรณีทีม่ปีญัหาโต้แยง้ในหมู่คณะ จะตอ้งพยายามอภปิราย
จนกระทัง่สามารถชกัจงูใหก้ลุ่มหนัไปทางใดทางหน่ึงเทา่นัน้จงึจะใชว้ธิกีารออกเสยีง 
                        3.5 เมื่อไดร้บัข่าวสารขอ้มูลแลว้ สามารถวเิคราะหแ์ละประมวล
เหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยสตปิญัญาสรุปพฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตยนัน้ แบ่งออกเป็นพฤตกิรรมที่
สาํคญั  3 ดา้น คอืคารวะธรรม หมายถงึ การยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั สามคัคธีรรม หมายถงึ การ
รว่มมอืกนัในการเรยีนและการทาํงาน และปญัญาธรรม หมายถงึ การใชเ้หตุผลในการทาํงานและ
ตดัสนิปญัหาต่าง ๆ นัน่เอง 
   3.4คุณลกัษณะของพฤตกิรรมวถิปีระชาธปิไตย 

      คุณลกัษณะของพฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตย หรอืหลกัการดาํเนินชวีติของ 
บุคคลในสงัคมประชาธปิไตย ควรสอดคล้องกบัความหมายของประชาธปิไตยทัง้ 4 ด้านคอื ด้าน
อุดมคต ิหรอือุดมการณ์ทางการเมอืง  ดา้นระบบการเมอืงหรอืการจดัระเบยีบการปกครอง ดา้นวถิี
ชวีติหรอืการดาํเนินชวีติในสงัคมประชาธปิไตยนัน้ มนีกัวชิาการหลายทา่นใหข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
                         อเนก  สทิธปิระศาสน์ (2532: 125-126) ไดเ้สนอแนะหลกัการพืน้ฐานสาํหรบั
การดาํเนินชวีติประจาํวนัของบุคคลตามวถิชีวีติประชาธปิไตยดงัน้ี 1.หลกัการใชเ้หตุผลในกาดาํเนิน
ชวีติ 2. หลกัความสมคัรใจ 3. หลกัความมน้ํีาใจนกักฬีา 4. หลกัการแกไ้ขปญัหาดว้ยสนัตวิธิ ี 5.หลกัการ
เกีย่วกบัความมรีะเบยีบวนิยั 6. หลกัความสาํนึกเกีย่วกบัคุณคา่และศกัดิศ์รขีองบุคคล 
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                     ทศินา แขมมณี (2536: 7) ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูท้ีม่คีวามเป็นประชาธปิไตย
ดงัน้ี1.เคารพในความเป็นบุคคล 2.ใหส้ทิธเิสรภีาพและเปิดโอกาสใหผ้อูื่นใชค้วามคดิของเขาในการ
ตดัสนิใจ 3. มใีจกวา้งรูจ้กัรบัฟงัผูอ้ื่น 4. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นเพื่อสว่นรวม มขีนัตธิรรม 5.ยดึ
หลกัเหตุผลในการตดัสนิใจ 
                        ในระดบัมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา (2540: 2) มคีวามตระหนักใน
ความสาํคญัเกีย่วกบัเรื่องการส่งเสรมิประชาธปิไตยและรณรงคใ์นเรื่องน้ีมาโดยตลอด โดยจดัใหม้ี
การทาํคู่มอืสรา้งเสรมิประชาธปิไตยในสถานศกึษาเผยแพรใ่หโ้รงเรยีนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 และได้
กาํหนดคุณลกัษณะพฤตกิรรมประชาธปิไตยทีค่วรสรา้งม ี12 คุณลกัษณะดงัน้ี 
                         1. การรูจ้กับทบาทหน้าทีม่พีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี รูจ้กัสถานภาพของตนที่
เป็นอยูรู่จ้กัสมัพนัธภาพระหวา่งตนเองกบัผูอ้ื่น เป็นตน้ 
                         2. การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี โดยใหโ้อกาส
ผูอ้ื่นแสดงความคดิเหน็ ไมแ่สดงปฏกิริยิาต่อตา้น ดถููกเหยยีดหยามความคดิเหน็ของคนอื่น เป็นตน้ 
                         3. การมคีวามรบัผดิชอบ มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี เป็นทีพ่ึง่ของตนเองได ้ไม่
เป็นภาระของผูอ้ื่น ทาํหน้าทีก่ารงานสาํเรจ็อยา่งดตีามเวลาทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นตน้ 
                         4. ความเป็นผูม้วีนิยัในตนเอง มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี ปฏบิตังิานและปฏบิตัติน
อยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ยจนเป็นนิสยั มคีวามเทีย่งตรงและยตุธิรรมต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม เป็นตน้ 
                         5. การคดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี 
รูจ้กัเสยีสละทรพัย ์ กําลงักาย กําลงัความคดิ เวลา โอกาส โดยพจิารณาตามเหตุผล และความ
เหมาะสมเลอืกตดัสนิใจและแสดงพฤตกิรรมอนัจะมผีลดต่ีอสว่นรวมเป็นสาํคญั เป็นตน้ 
                         6. การมสีว่นรว่มทัง้ความคดิ การกระทาํ และน้ําใจ ดว้ยมารยาททีด่ตีาม
วฒันธรรมมพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี เขา้ร่วมกจิกรรมของกลุ่มดว้ยความสุจรติใจโดยไม่ละเลย ยนิดี
ปฏบิตัติามภาระหน้าทีท่ีก่ลุ่มมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ เป็นตน้ 
                         7. การใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนัตามฐานานุรปู มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี รูจ้กั
ยกย่องสรรเสรญิผูก้ระทําความดโีดยปราศจากอคต ิ ใหเ้กยีรตต่ิอความคดิเหน็และทศันะของผูอ้ื่น 
และตอบสนองอยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 
                         8. การยอมรบัและเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องเอกตัตบุคคล มพีฤตกิรรม
บ่งชีด้งัน้ีปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ดโดยไม่กา้วก่าย หรอืรบกวน หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที่
ของผูอ้ื่นคดิกระทาํและตดัสนิใจ โดยคาํนึงถงึผลทีก่ระทบต่อผูอ้ื่นและผูเ้กีย่วขอ้งเสมอ เป็นตน้ 
                         9. การใชป้ญัญา หรอืเหตุผลในการตดัสนิปญัหา มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี 
รูจ้กัใชเ้หตุผลในการพจิารณาตดัสนิปญัหาเมื่อเกดิขอ้ขดัแยง้ ตดัสนิปญัหาโดยอาศยัขอ้มลูประกอบ
เป็นตน้ 
                                10. การรูจ้กัเป็นผูนํ้า และผูต้ามทีด่ ีมพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี ยอมรบับทบาท
ของหวัหน้าตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืแต่งตัง้ ยอมรบัขอ้กาํหนดหรอืนโยบายซึง่ไดก้ําหนดไวว้่าเป็น
หน้าทีข่องผูนํ้าหรอืผูบ้รหิาร เป็นตน้ 
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                         11. การยดึมัน่ในความกตญัญ ูเชดิชสูถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี รูจ้กัตอบแทนผูม้บุีญคุณแก่ตนเองและสงัคม ใหเ้กยีรต ิยกยอ่ง เคารพนบัถอื
บุคคลทีท่าํคุณประโยชน์ใหแ้ก่ทอ้งถิน่และประเทศชาต ิเป็นตน้ 
                  12. การยดึคุณธรรมในการดําเนินชวีติ มพีฤตกิรรมบ่งชีด้งัน้ี ใหค้วาม
อนุเคราะหช์่วยเหลอืผูป้ระสบความเดอืดรอ้นตามเหตุผลอนัควร และตดัสนิปญัหา โดยอาศยัหลกั
เหตุผลประกอบหลกัคุณธรรม เป็นตน้ 
               แอพพบิอม (Appebaum.  1998: 34) เสนอแนะถงึคุณลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลตามวถิี
ประชาธปิไตย ดงัน้ี 1.มวีนิยั  2. เคารพสทิธขิองบุคคลอื่น  3. ความรบัผดิชอบ  และ4.ความสามคัค ี
    กล่าวโดยสรุปคุณลกัษณะของพฤตกิรรมวถิปีระชาธปิไตยประกอบดว้ย 3 ดา้นคอื 1.
ดา้นคารวธรรม ไดแ้ก่การยอมรบัซึง่กนัและกนั เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองบุคคล มวีนิัยในตวัเอง เคารพ
กฎของสงัคม 2. ดา้นสามคัคธีรรม ไดแ้ก่การร่วมมอืกนัในการทํากจิกรรมต่างๆ อย่าง    พรอ้มเพรยีงกนั มี
ความรบัผดิชอบและเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ3.ดา้นปญัญาธรรมไดแ้กjการใชเ้หตุผล ความถูกตอ้ง
เป็นธรรมในการทาํงานและการตดัสนิปญัหาต่าง  ๆดว้ยสนัตวิธิ ี
    ตวัช้ีวดั   
     1.ผูเ้รยีนเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นโดยไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นทัง้กาย วาจา และใจ 
     2.ผูเ้รยีนแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลกัษณ์และยนืตรงเพื่อแสดง
ความเคารพเมือ่ไดย้นิเพลงสรรเสรญิพระบารม ีและเพลงชาต ิ 
     3. ผูเ้รยีนรว่มมอืในการทาํกจิกรรมเพือ่สว่นรวมอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 
            4. ผูเ้รยีนใชเ้หตุผลในการทาํงานและตดัสนิปญัหาต่างๆ 
 

 4. ความภมิูใจในความเป็นไทย 
ผูว้จิยัประยกุตใ์ชค้าํนิยามและตวัชีว้ดัของความภมูใิจในความเป็นไทยตามนิยามและ 

ตัวชี้วดัของ แนวทางการพฒันา การวดัและการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลกัสูตร
แกนกลางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (สพฐ.  2551: 31) ดงัน้ี 
   ความภูมใิจในความเป็นไทยหมายถึงคุณลกัษณะเกี่ยวกบัการใช้ภาษาไทยได้
อยา่งถูกตอ้งทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน ใชส้นิคา้ไทยและนําภูมปิญัญาไทยมาใชใ้นชวีติประจาํวนั 
อ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกบัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์มสีว่นรว่มในการเผยแพรแ่ละอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศลิปวฒันธรรม
ไทย และรูจ้กัทอ้งถิน่ รกัและรว่มพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
   ตวัช้ีวดั 
    1.ผูเ้รยีนใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน 
    2.ผูเ้รยีนใชส้นิคา้ไทยและนําภมูปิญัญาไทยมาใชใ้นชวีติประจาํวนั 
    3.ผูเ้รยีนมคีวามออ่นน้อมถ่อมตนและแสดงความเคารพผูใ้หญ่ 
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    4.ผูเ้รยีนรว่มกจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์
    5.ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเผยแพรแ่ละอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
และศลิปวฒันธรรมไทย 
    6.ผูเ้รยีนรูจ้กัทอ้งถิน่ รกัและรว่มพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
   5.ความพอเพียง 

ผูว้จิยัประยกุตใ์ชค้าํนิยามและตวัชีว้ดัของความพอเพยีงตามนิยามและตวัชีว้ดัของ 
แนวทางการพฒันา การวดัและการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (สพฐ.  2551: 32) ดงัน้ี 
   ความพอเพยีงหมายถงึคุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการดาํเนินชวีติอยา่งพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มคีุณธรรม มภีมูคิุม้ภยัในตวัทีด่แีละสามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
   ตวัช้ีวดั 
    1. ผูเ้รยีนดาํเนินชวีติอยา่งพอประมาณ มเีหตุมผีล มคีุณธรรม 
    2. ผูเ้รยีนมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีสามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ดีงัต่อไปน้ี 
 เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2547: 13) ไดศ้กึษาวจิยัถงึคุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึ
ประสงค ์ผลการวจิยัมดีงัต่อไปน้ี 
           1. มติิทางดา้นร่างกาย คอืเป็นผูม้สีุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แขง็แรงมพีฒันาการ
ทางดา้นรา่งกายและสตปิญัญาอยา่งสมบรูณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละชว่งวยั 
           2. มิติด้านจิตใจ คือเป็นผู้ที่รู้จ ักและเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกคนอื่น เข้าใจ
สถานการณ์ความเปลีย่นแปลง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัเป็นอยา่งด ี
           3. มติดิา้นความรูค้อืเป็นผูส้ามารถรูล้กึในแก่นสาระของวชิา สามารถรูร้อบตวัในเชงิสห
วทิยาการ และเป็นผูส้ามารถรูไ้ดไ้กลโดยการคาดคะเนเกีย่วกบัอนาคตทีท่ีจ่ะมาถงึได ้
           4. มติดิา้นความสามารถ เป็นผูม้ทีกัษะดา้นความคดิ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะทางดา้น
สงัคม ทกัษะการอาชพี  ทกัษะทางสนุทรยีะ และทกัษะการจดัการทีด่ ี
  ศรมีาลา จตุพร (2548: 25) ไดศ้กึษาเรื่องบรรยากาศของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ : ความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศของโรงเรยีนกบันักเรยีนเก่ง ด ีและมี
ความสุข ไดข้อ้สรุปว่าลกัษณะของนักเรยีนทีม่คีวามสุข มลีกัษณะดงัน้ี 1.รูจ้กัคุณค่าของตนเอง 2. 
รูจ้กัคุณค่าของผูอ้ื่น 3. รูจ้กัพฒันาตนเอง 4. มสีุขภาพจติด ีรา่เรงิแจ่มใส 5. มองโลกตามความเป็น
จรงิ และ 6. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
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  ษมาพร  ศรอีทิยาจติ  (2548: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุระหวา่งปจัจยับางประการทีส่ง่ผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา จงัหวดันครนายก กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดันครนายก จํานวน 411 คน เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบแระเมินทักษะชีวิต แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
แบบสอบถามสมัพนัธภาพภายในครอบครวั แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์แบบสอบถามการปรบัตวั 
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสงัคม  ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่ทีค่ํานวณดว้ยสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า มคี่าเท่ากบั 
.918, .813, .804, .869, .838 และ .912 ตามลําดบั วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีเิคราะหส์นัทาง โดยใชโ้ปรแกรม 
LISREL version 8.54 ผลการวจิยัพบวา่ปจัจยั ที่มอีิทธิพลทางตรงต่อทกัษะชีวิตมากที่สุดคือผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน รองลงมาตามลําดับคือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การปรับตัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
สมัพนัธภาพในครอบครวั และการสนบัสนุนทางสงัคม   
 เพญ็นภา พุม่หม ี (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรื่องการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับาง
ประการกับค่านิยมประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อค่านิยมประชาธปิไตย และหาค่า
น้ําหนกัความสาํคญั ของปจัจยับางประการทีส่ง่ผลค่อค่านิยมประชาธปิไตยของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3  โรงเรยีนกรุงเทพมหานคร กลุ่มนักเรยีนเป็นนักเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนดงักล่าว 
จํานวน 452 คน เลอืกโดยการสุ่มแบบสองขัน้ตอน ใช้ห้องเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมอืที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามวดัทกัษะทางสงัคม แบบสอบถามวดัการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย แบบสอบถามวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัคร ูแบบสอบถามวดัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
นกัเรยีนกบัเพื่อน แบบสอบถามวดับรรยากาศประชาธปิไตย และแบบสอบถามวดัอทิธพิลของสื่อ ผลการวิ
จบัพบว่าตวัแปรปจัจยั ไดแ้ก่การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย ทกัษะทางสงัคม สงัพนัธภาพระหว่าง
นักเรยีนกบัครู สมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัเพื่อน บรรยากาศประชาธปิไตย และอทิธพิลของสื่อ มี
ความสมัพนัธก์บัค่านิยมประชาธปิไตย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ค่าน้ําหนักความสาํคญัของ
ปจัจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัเพื่อน บรรยากาศประชาธิปไตย และอทิธพิลของสื่อ ส่งผล
ทางบวกต่อคา่นิยมประชาธปิไตย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 สุภาภรณ์ เกิดศรี  (2550: บทคดัย่อ) ทําวิจยัเรื่องการนําเสนอแนวทางการเสริมสร้าง
ประชาธปิไตยในสถานศกึษา สงักดัเขตพืน้?การศกึษาอุทยัธานี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นครูจํานวน 244 คน 
และนักเรยีน 393 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ต่อจากนัน้เป็นการจดัประชุมผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 คน เพื่อนําเสนอแนวทางการ
เสรมิสรา้งประชาธปิไตยในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่าปญัหาพฤตกิรรมการแสดงออกวถิปีระชาธปิไตย
ของนักเรยีนในสถานศกึษาสาํนักงานเขตพืน้ทีอุ่ทยัธานีทัง้ 3 ดา้นคอืคารวธรรม สามคัคธีรรม และปญัญา
ธรรมอยูใ่นระดบัมปีญัหาน้อย สาํหรบัแนวทางการเสรมิสรา้งประชาธปิไตยในสถานศกึษา ดา้นคารวธรรม 
บุคลากรในสถานศกึษา ผูป้กครองต้องปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดใีหก้บันักเรยีน และสถานศกึษาต้อง
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมประชาธปิไตยใหก้บันกัเรยีนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  ดา้นสามคัคธีรรม ผูบ้รหิารตอ้ง
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สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมทีส่ถานศกึษาจดัขึน้รวมทัง้ครอบครวัแลชุมชนตอ้งเปิด
โอกาสใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมรบัผดิชอบเพื่อสนับสนุนใหน้ักเรยีนกลา้คดิ กลา้ทํา และกลา้แสดงออก ดา้น
ปญัญาธรรม กระบวนการจดัการเรยีนการสอนครตูอ้งฝึกใหน้กัเรยีนคดิ วเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารต่างๆ ดว้ย
ตนเอง และสรปุผลจากการวเิคราะหว์า่มผีลกระทบต่อบุคคลรอยตวั ศลีธรรมจรยิธรรม มากน้อยเพยีงใด 
 รุง่รตัน์ สนธขินัธ ์ (2551: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของนักเรยีนในโรงเรยีนกลุ่มสนามชยั สงักดักรุงเทพมหานคร ที่มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนั ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะหส์งู
มคีุณธรรมจรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงคใ์นระดบัสงู สว่นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
ระดบัปานกลาง และตํ่า มคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์อยู่ในระดบัปานกลาง คุณธรรม
จรยิธรรมและค่านิยมพงึประสงคข์แงนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนัอย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และปฏสิมัพนัธ์ของความสามารถในการคดิวเิคราะหก์บัระดบัชัน้มผีลต่อคุณธรรม
จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05  
 อนุตรา  สวสัดิศ์ร ี(2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยการใชส้ถานการณ์จาํลองใน
การพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบรษิทัสยามซนัไรซ์จํากดัที่มหีน้าทีต่ดิต่อสื่อสาร
กบัลูกคา้ชาวต่างชาต ิจํานวน 16 คน รวมทัง้ศกึษาทศันคตขิองผูเ้รยีนต่อกจิกรรมดงักล่าว โดยใช้
เครื่องมอืคอืแผนการสอนโดยใชก้จิกรรมสถานการณ์จําลอง และแบบบนัทกึการเรยีนรูห้ลงัการฝึก
สนทนาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชก้จิกรรมสถานการณ์จําลอง แบบประเมนิความสามารถ
ดา้นการพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารโดยใชก้จิกรรมสถานการณ์จาํลองก่อนเรยีน–หลงัเรยีน และ
เกณฑป์ระเมนิความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กจิกรรมสถานการณ์
จําลอง และแบบวดัทศันคติในการเรยีนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์
จําลอง  ผลการวจิยัสรุปไดว้่าผูเ้รยีนกลุ่มทดลองมคีวามสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารหลงัการทดลองอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 ซึ่งแสดงว่าการสอนภาษาองักฤษโดยใช้
กจิกรรมสถานการณ์จําลองส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษ และ
ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษทีใ่ชส้ถานการณ์จําลองมคีวามมัน่ใจและ
เหน็ว่าสถานการณ์จาํลองเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ น่าสนใจ ใหค้วามเพลดิเพลนิ และนําไปสูก่าร
พฒันาทกัษะทางการพดูภาษาองักฤษ  
 เกนคารโ์ล (Gaincarlo.  2000: 5963) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จาํนวน 393 คน พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสามารถทาํนายความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดด้ทีีส่ดุ มากกวา่ลกัษณะบทบาททางเพศ 
การศกึษาของบดิามารดา และอาชพีของบดิามารดา 
 เคย ์ (Kay.  2001: Online) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการออกแบบหลกัสตูรเพื่อการพฒันาทกัษะ
ชวีติของนกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเมอืง ระดบัเกรด 10 เกรด 11 และเกรด 12 พบวา่ทกัษะชวีติทีม่ี
ความเหมาะสมคอืทกัษะความตระหนกัรูใ้นตนเอง ทกัษะการตดัสนิใจและการแกป้ญัหา ทกัษะการวางแผน
และการจดัการ และทกัษะความรบัผดิชอบสงัคม 
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 คอทเซลนิิ แมร ี( Koutselini.  2003: 593-549)  ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการจดั
กจิกรรมเพื่อพฒันาประชาธปิไตยในโรงเรยีน ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัในโรงเรยีนทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ใน
การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาประชาธปิไตยมากกวา่ปจัจยัภายนอกโรงเรยีน โดยปจัจยัภายในดงักล่าวสามารถ
จดัลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน และบรรยากาศของโรงเรยีน สว่นปจัจยัดา้นครคูอืการมี
ความรบัผดิชอบดา้นคุณภาพการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมสภานักเรยีน การเปิดโอกาสใหน้ักเรยีน
สรา้งขอ้ตกลงในหอ้งเรยีน และใหป้กครองกนัเอง 
 ชารอน ซู และจเูลยีน่า (Sharon; Sue; & Juliana. 2003: 74-165) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบั
การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มซึง่เป็นความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน 
ผูป้กครองและชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 6 โดยเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาทกัษะชวีติ
หลงัเลกิเรยีน ผลจากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฒันาการทกัษะชวีติทางสงัคมเพิม่ขึน้และ
ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนเพิม่ขึน้ 
  

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการสรา้งกลยทุธ ์
 นักการศึกษาเชื่อว่าผลสัมฤทธิข์องการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลเกิดจากการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่แีละเหมาะสม โดยการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมเกดิจากการ
วางกลยุทธอ์ย่างชาญฉลาดจงึสามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการศกึษาทีพ่งึประสงคไ์ด ้(สํานักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2550: 16) ความคดิดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจากพอรเ์ทอร ์(Porter.  
1991: 230) ทีก่ล่าวว่ากลยุทธม์คีวามสาํคญัเพราะจะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและช่วยให้
องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัโอเม (Ohmae.  1991: 63) ทีเ่หน็ว่าในการ
กาํหนดกลยทุธห์ากไดด้าํเนินการอยา่งเป็นระบบอยา่งถูกตอ้งแลว้จะเป็นการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
ยิง่เพราะจะนําไปสู่การบรหิารที่มลีกัษณะป้องปรามโดยมแีผนรองรบัและมคีวามคล่องตวัในการ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้า ดงันัน้องค์การทัง้ภาครฐัและเอกชนจงึได้วางกลยุทธ์ มาใช้เพื่อเป็นกรอบ
กําหนดแผนที่ในการทํางานเน่ืองจากสามารถชี้นําองค์การเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
แขง่ขนัและปรบัเปลีย่นแนวทางดําเนินการใหร้บัมอืความเปลี่ยนแปลงพรอ้มประสานงานเพื่อบรรลุ
เป้าประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  2549: 8) 
 4.1 แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ ์ 
 การวิจยัเรื่องกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึประสงค ์
ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาหลกัการแนวคดิ ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการพฒันากลยุทธจ์ากการ
บรหิารกลยุทธ์เน่ืองจากการบรหิารกลยุทธ์ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอืการสรา้งกลยุทธ์กบัการนํา      
กลยทุธไ์ปใช ้
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  4.1.1 ความหมายของการบริหารกลยทุธ ์

  นกัวชิาการหลายทา่นใหค้วามหมายของการบรหิารกลยทุธไ์วด้งัน้ี 

    ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2547: 3) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารกลยทุธว์่าเป็นชุดของ
การตดัสนิใจรวมถึงการกระทําที่จะนําไปสู่การพฒันากลยุทธ์ที่มปีระสทิธิภาพที่ส่งผลใหอ้งค์การ
บรรลุผลสาํเรจ็ตามทีก่าํหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
   สมยศ  นาวกีาร (2547: 4) ใหค้วามหมายของการบรหิารกลยุทธ์ว่าเป็น
กระบวนการกําหนดทิศทางระยะยาว การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินการตามกลยุทธ์ และการ
ประเมนิกลยทุธ ์
   กลูเอคและลอเรนซ ์ (Glueck; & Lawrence.  1984: 5) อธบิายว่าการบรหิารกล
ยุทธห์มายถงึกระบวนการทีผู่บ้รหิารใชใ้นการตดัสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพื่อ
กาํหนดกลยทุธแ์ละวธินํีากลยทุธไ์ปใชเ้พือ่ชว่ยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายทีต่อังการ 
   เซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter.  1990: 5) ใหค้วามหมายของการบรหิารกล
ยทุธว์า่เป็นการกาํหนดกลยทุธแ์ละการนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    เดสสแ์ละมลิเลอร ์(Dess; & Miller.  1993: 11) อธบิายว่าการบรหิารกลยุทธ ์
หมายถงึการบรหิารที่มกีารวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่ด ีแล้วจงึนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏบิตัใิหป้ระสบความสาํเรจ็ 
  จากขอ้เสนอแนะของนกัวชิาการและนกัการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่าการบรหิารกลยุทธ์
หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ เพื่อ
กําหนดกลยุทธ์ และนํากลยุทธ์ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อช่วยใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมายที่
ตอ้งการ 
 
  4.1.2 ความสาํคญัของการบริหารกลยทุธ ์
   จนิตนา บุญบงการ และณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2549: 22) กล่าวว่า การบรหิาร    
กลยทุธม์ปีระโยชน์ต่อองคก์าร 4 ประการ ดงัน้ี 
             1. การกําหนดทศิทางขององคก์าร (Set Direction) กระบวนการจดัการเชงิ  
กลยุทธช์่วยใหผู้บ้รหิารเกดิความเขา้ใจต่อการเปลีย่นแปลงและมวีสิยัทศัน์ต่ออนาคต ทาํใหส้ามารถ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการดาํเนินงานของธุรกจิไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
    2. สรา้งความสอดคลอ้งในการปฏบิตั ิ (Harmony) การจดัการเชงิกลยุทธใ์ห้
ความสนใจกบัการกําหนด การประยุกต ์การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธข์ององคก์ารในฐานะ
ระบบทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบสาํคญัต่างๆ รวมเขา้ดว้ยกนั แนวคดิน้ีก่อใหเ้กดิวสิยัทศัน์และ
ความเขา้ใจร่วมกนัในวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการดําเนินธุรกจิ ซึง่จะทําใหก้ารจดัสรรทรพัยากร
และการดาํเนินงานเป็นเอกภาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์าร 
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    3. สรา้งความพรอ้มใหแ้ก่องคก์าร (Provide readiness) การศกึษา การ
วเิคราะหส์ภาพ แวดลอ้ม และการกาํหนดกลยทุธ ์ชว่ยใหผู้บ้รหิาร ผูจ้ดัการในสว่นต่างๆ และสมาชกิ
ขององคก์ารเกดิความเขา้ใจในภาพรวมและศกัยภาพของธุรกจิ ตลอดจนอทิธพิลของปจัจยัแวดลอ้ม
ทีม่ต่ีอองคก์าร ทําใหอ้งคก์ารมคีวามพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงหรอืความทา้ทายของสถานการณ์ที่
จะเกดิขึน้ 
    4. สรา้งประสทิธภิาพในการแขง่ขนั (Improve Competitive Efficiency) การ
จดัการเชงิกลยุทธจ์ะช่วยสรา้งประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ เน่ืองจากการ
ดาํเนินงานเชงิกลยุทธช์่วยพฒันาความสามารถของผูบ้รหิาร ขณะเดยีวกนักช็่วยเตรยีมความพรอ้ม
และพฒันาศกัยภาพแก่สมาชกิ ตลอดจนช่วยสรา้งความเขา้ใจและแนวทางรองรบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้มและคู่แขง่ขนั ประการสําคญัการจดัการเชงิกลยุทธช์่วยใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้ใจใน
ภาพรวม ความตอ้งการขององคก์าร และความสามารถในปจัจุบนัขององคก์าร จงึทาํใหส้ามารถ
จดัลําดบัความสาํคญัในการดําเนินงานและเป้าหมาย ซึง่จะช่วยใหธุ้รกจิดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 
และใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   แนวคดิการจดัการเชงิกลยุทธต์ามทศันะของ จนิตนา บุญบงการ และณฏัฐพนัธ ์
เขจรนนัทน์ สามารถสรปุเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 
ภาพประกอบ 2 ความสาํคญัของการบรหิารกลยทุธ ์

 
 ทีม่า: จนิตนา  บุญบงการ; และณฏัพนัธ ์ เขจรนนัทน์. (2549).  การจดัการเชงิกลยุทธ.์ 
พมิพค์รัง้ที ่9.กรงุเทพฯ:  ซเีอด็ยเูคชนั. หน้า 23. 
 

  บุญเลศิ เยน็คงคา และคณะ (2549: 24-26) กล่าวถงึความสาํคญัของการจดัการ
เชงิกลยทุธ ์ดงัน้ี 
       1. ชว่ยใหอ้งคก์ารมวีตัถุประสงคแ์ละภารกจิขององคก์ารในอนาคตอยา่งชดัเจน 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
   2. ชว่ยใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัหน้าทีใ่นองคก์าร เพือ่นําไปสูว่ตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
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   3. เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิาร คดิสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาองคก์าร 
   4. ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถคาดการณ์ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ แลว้เปลีย่นแปลงปญัหา
ใหเ้ป็นโอกาสทีจ่ะดาํเนินธุรกจิในอนาคต 
   5. ชว่ยใหผู้บ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล ตดัสนิใจรอบคอบ และลดความเสีย่งได ้
  นอกจากน้ีแลว้ ยงัไดก้ล่าวถงึประโยชน์ในการจดัการเชงิกลยทุธว์า่มดีงัต่อไปน้ี 
   1. ทําใหเ้กดิการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการขององคก์ารในดา้นระบบการบรหิารทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานอนัจะสง่ผลดี
ต่อการสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ 
   2. ทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจทีด่สีาํหรบัผูบ้รหิาร โดยคาํนึงถงึวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีไ่ด้
วางไวโ้ดยจะสงผลต่อพนกังานทีม่สีว่นรว่มในการกาํหนดกลยทุธใ์หเ้กดิความรูส้กึทีพ่งึพอใจ 
   3. ทําให้เกิดการเรียนรู้ในการมองภาพของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องคก์ารทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ประเมนิสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
   4. ทาํใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต อนัอาจจะสง่ผลต่อธุรกจิ ซึง่มกัจะเกีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตร ์3 C คอื การเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์ ความตอ้งการของลกูคา้  และเปรยีบเทยีบการแขง่ขนัทางธุรกจิ  
  เพอรซ์และโรบนิสนั (Pearce; & Robinson.  2007) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของบรหิาร
กลยุทธ ์ไวด้งัน้ีการบรหิารกลยุทธจ์ะช่วยใหผู้จ้ดัการทุกระดบัของบรษิทัไดเ้ขา้มาทาํงานรว่มกนั ทัง้
ในดา้นการวางแผนและการนําแผนงานไปปฏบิตั ิ การใหผู้จ้ดัการทุกระดบัเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ทาํงาน ย่อมก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในเชงิพฤตกิรรม (Behavioral consequences) ในแงข่องการ
จดัการเชงิกลยุทธท์ีม่คีุณค่าเป็นอยา่งยิง่กล่าวคอืทาํใหผู้บ้รหิารทุกระดบัเกดิความรกั ความสามคัค ี
ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั พรอ้มทีจ่ะอุทศิตน อุทศิเวลามุง่มัน่ทาํงานรว่มกนั เพื่อใหง้านเดนิหน้า
ไปสู่ความสาํเรจ็ ซึง่สิง่ดงักล่าวเหล่าน้ีไม่สามารถวดัเป็นตวัเงนิได ้ แต่มคีวามหมายอยา่งยิง่ในเชงิ
ของการจดัการ ดงันัน้ ในการประเมนิผลการดาํเนินงานขององคก์ารทีถู่กตอ้ง จงึไมค่วรใชเ้กณฑ์
การประเมนิผลดา้นการเงนิ (Financial evaluation criteria) เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ แต่ควรจะใช้
เกณฑก์ารประเมนิทีไ่มใ่ช่การเงนิ (Nonfinancial evaluation criteria) อกีดว้ย นัน่คอื เกณฑอ์นัเกดิ
จากผลประโยชน์เชงิพฤตกิรรม (Behavior-based effects) ดงักล่าวมาแลว้ เพราะการทีฝ่า่ยบรหิาร
ระดบัสงูไดใ้ชม้าตรการทีจ่ะกระตุน้สง่เสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย มพีฤตกิรรมในเชงิบวก กม็สีว่นชว่ย
ใหบ้รษิทับรรลุวตัถุประสงคด์า้นการเงนิเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ประโยชน์ของการจดัการเชงิกลยุทธ์
นอกจากจะเพิ่มความสามารถด้านการทํากําไรแล้ว ยงัมปีระโยชน์ด้านพฤติกรรมบริหาร  
(behavioral effects) ทาํใหเ้กดิผลดต่ีอบรษิทัหลาย 
  กล่าวโดยสรุป การบรหิารกลยุทธม์คีวามสาํคญัเน่ืองจากช่วยใหอ้งคก์ารมกีารกําหนด
วตัถุประสงค์และภารกิจในอนาคตอย่างชดัเจน ส่งผลให้การดําเนินงานสอดคล้องกบัพนัธกิจ ที่
เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนชว่ยใหอ้งคก์ารสมารถคาดการณ์ถงึปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้และเปลีย่นปญัหาให้
เป็นโอกาสสาํหรบัการดาํเนินงานในอนาคต 
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 4.2 กระบวนการบริหารกลยทุธ ์
 สมรศร ี แจ่มสุวรรณ (2548: ออนไลน์) ไดท้าํการสรุปถงึกลยุทธแ์ละกระบวนการจดัการ 
กลยุทธไ์วว้่า กลยุทธ ์ (Strategy) เป็นแนวทางการดาํเนินงาน ทีม่อบหมายใหน้กับรหิารรบัผดิชอบ
เพื่อดําเนินงานทัง้ส่วนงานประจําหรอืงานโครงการ หรอืเป็นการกําหนดวธิกีารในการดําเนินงาน
หรอืปฏบิตัเิพือ่เอาชนะอุปสรรคหรอืขอ้ขดัแยง้ต่างๆ และมกีระบวนดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

 
                             ภาพประกอบ 3  กระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์

 
        ทีม่า: สมรศร ีแจ่มสุวรรณ.  (2548: ออนไลน์).  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารยุทธศาสตรก์าร
บริหารงานแบบบูรณาการ . สืบค้นเมื่อ  1 พฤษภาคม  2554 จากhttp://www.strategymine. 
com/link/1_115_6.ppt.  
      
 บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ (2549: 37) กล่าวถงึการจดัการเชงิกลยุทธส์าํหรบั CEO ว่าการ
จดัการเชงิกลยุทธ์(Strategic management process) คอืการจดัการตามวตัถุประสงค์
(Management by objectives-MBO) อยา่งหน่ึง จะพเิศษกต็รงที ่ “วตัถุประสงค”์ นัน้ ไดร้บัการ
ทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนไป ซึ่งเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า “วตัถุประสงคเ์ชงิ      
กลยุทธ”์ (Strategic objectives) ขัน้ตอนสาํคญัจงึเริม่ตน้ทีก่ารประเมนิสถานการณ์ (Situation 
analysis) ขององค์การหรอือุตสาหกรรม แล้วไปสิ้นสุดที่การนําเอากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
(Implementation) และประเมนิผล (Evaluation and Control) 
 วชิติ อู๋อน้ (2549: 11) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Management 
Process) วา่ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนคอืการกาํหนดกลยทุธ ์และการปฏบิตัติามกลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์

วิเคราะหป์ระเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 

โอกาส               อุปสรรค           

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

วิเคราะหป์ระเมินสภาวะแวดล้อม
ภายใน 

แผนงาน  โครงการ 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนและวธิกีารในการบรหิารกลยทุธ ์ 

 
       ทีม่า: วชิติ  อู๋อน้.  (2549). การจดัการเชงิกลยุทธ ์: ขัน้ตอนและวธิกีารวเิคราะหก์รณีศกึษาเชงิ  
กลยทุธ ์แผนธุรกจิเชงิกลยทุธ.์   พมิพค์รัง้ที ่3.   กรงุเทพฯ : พริน้แอทม ี(ประเทศไทย).  หน้า 12. 
 
 สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ (2549: 42) ไดก้ล่าวถงึโครงสรา้งในการบรหิารเชงิกลยุทธ ์
(Strategic management) ว่าประกอบดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Analysis) ทางเลอืก
เชงิกลยุทธ ์ (Strategic choice) และการดาํเนินการเชงิกลยุทธ ์ (Strategic implementation) โดย
องคป์ระกอบทัง้สามเรยีกรวมกนัว่า “โครงสรา้งของกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ์” (Strategic 
management process)  

ภาพประกอบ 5  กระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
 

       ทีม่า:  สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์. (2549).  การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ : คมัภรีส์ูค่วามเป็นเลศิ
ในการบรหิารการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่17. กรงุเทพฯ: อมรนิทร.์ หน้า 42. 
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  1. การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ (Strategic Analysis) หมายถึงการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกจิ หรอืเป็นการวเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที่
เกีย่วกบัเศรษฐกจิสงัคม ธุรกจิ ทีจ่ะกระทบต่อองคก์ร โดยเป็นการวเิคราะหเ์พื่อทีจ่ะดผูลกระทบทีจ่ะ
เป็นทัง้โอกาส (Opportunity) และภยนัตราย (Threat) และยงัครอบคลุมถงึการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในขององค์กร อนัหมายถงึการวเิคราะหโ์ครงสรา้ง ทรพัยากรขององคก์ร 
เพื่อทีจ่ะหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแขง็ (Strength) นอกจากนัน้ยงัครอบคลุมถงึการวเิคราะห์
คา่นิยมหรอืวฒันธรรมขององคก์ร ซึง่จะเป็นเหมอืนโอกาสและขอ้จาํกดัในการทีจ่ะดาํเนินมาตรการที่
เหมาะสมในการเปลีย่นแปลงเป้าหมายของการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธน้ี์กค็อืการวางตําแหน่งทางธุรกจิ 
(Strategic Position) ดงัภาพ ที ่ 6 กล่าวอกีนยัหน่ึง การวางตําแหน่งทางธุรกจิซึง่เป็นหวัใจสาํคญั
ของการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธน์ัน้ กค็อืการทีจ่ะดาํเนินมาตรการหรอืการกําหนดทศิทางของธุรกจิโดย
คํานึงถงึโอกาสและภยนัตรายจากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มบนพืน้ฐานของการ
ประเมนิจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร ตลอดจนความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของวฒันธรรม
และคา่นิยมขององคก์ร นัน่เอง ซึง่ประกอบดว้ย 
   1.1 การวเิคราะหค์า่นิยม (Expectation, objectives, and power) 
   1.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (The environment) 
   1.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Resources) 

 
ภาพประกอบ 6 กรอบการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์

 
       ทีม่า:  สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์.  (2549: 45).  การบรหิารเชงิกลยุทธ ์: คมัภรีส์ูค่วามเป็น
เลศิในการบรหิารการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่17. กรงุเทพฯ: อมรนิทร.์ หน้า 45. 
 
   2. ทางเลอืกเชงิกลยุทธ ์ (Strategic choice) เป็นการกําหนดกลยุทธห์รอืแนวทาง
เพื่อทีจ่ะบรรลุสูท่ศิทางกลยุทธ ์ (Strategic direction) หรอืการกําหนดทางเลอืกเชงิกลยุทธน์ัน้กค็อื
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แนวทางกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ และคดัเลอืกกลยุทธ์หรอืทศิทางทีเ่หมาะสม ซึ่งจะประกอบดว้ย
ทางเลอืกของกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate strategy) กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business strategy) 
และกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational strategy) ซึง่ประกอบดว้ย 
   2.1 การกาํหนดทางเลอืกทีแ่น่นอน (Selection of strategy) 
   2.2 การสรา้งทางเลอืก (Generation of options) 
   2.3 การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of options) 
  3.การนํากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ (Strategic Implementation) เป็นการนํากลยุทธ์ไป
ดําเนินการเป็นรปูธรรมหลงัจากไดม้กีารกําหนดกลยุทธ์และกไ็ดม้กีารนํากลยุทธท์ีไ่ดก้ําหนดนัน้ไป
ปฏบิตัแิละประเมนิผล ซึง่ประกอบดว้ย 
   3.1 การวางแผนทรพัยากร (Resources planning) 
   3.2 โครงสรา้งองคก์ร (Organization structure) 
   3.3 การพฒันาคนและระบบ (People and systems) 
           จากแนวคดิของ สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ (2549: 47) สามารถสรุปองคป์ระกอบของ
การบรหิารเชงิกลยทุธไ์ดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7  องคป์ระกอบของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 
       ทีม่า:  สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์.  (2549).  การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ : คมัภรีส์ูค่วามเป็นเลศิ
ในการบรหิารการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่17. กรงุเทพฯ: อมรนิทร.์ หน้า 50. 
 

การวเิคราะห ์
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

การวเิคราะห ์
สภาพแวดลอ้มภายใน 

ทางเลือกเชิงกลยทุธ ์
(Strategic Choice) 

การนํากลยทุธไ์ปดาํเนินการ 
(Strategic Implementation) 

การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์
(Strategic Analysis) 

การประเมนิทางเลอืก โครงสรา้งองคก์ร 

การกาํหนดทางเลอืกทีแ่น่นอน การพฒันาคนและระบบ 

การสรา้งทางเลอืก การวางแผนทรพัยากร 

การวเิคราะหค์า่นิยม 



 
 

134

       ทศพร ศริสิมัพนัธ ์ (2549: ออนไลน์) กล่าวว่า กระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์
(Strategic management process) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอืการกําหนดกลยุทธ ์การนํากลยุทธ์
ไปปฏบิตัแิละการควบคุมประเมนิผล ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
  1. การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) เป็นการวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัโดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis เพือ่กาํหนดองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
   1.1 วสิยัทศัน์ (Vision) 
   1.2 ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) 
   1.3 เป้าประสงค/์ตวัชีว้ดั (Goal: KPI and Target) 
   1.4 กลยทุธย์อ่ย (Strategies) 
  2.การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตั ิ (Strategy implementation) ซึ่งกจิกรรมจะ
ประกอบดว้ย 
   2.1 การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action plan) 
   2.2 การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการ (Risk assessment and 
management 
   2.3 การจดัทาํขอ้เสนอเพือ่การเปลีย่นแปลง (Blueprint for change) ในดา้น 
    2.3.1 ดา้นโครงสรา้ง (Structure) 
    2.3.2 ดา้นกระบวนงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Process and information 
Technology) 
    2.3.3 ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (People and culture) 
    2.3.4 ดา้นกาํหนดระเบยีบหรอืแนวปฏบิตั ิ(Rule and regulation) 
  3. การควบคุมและประเมนิผล (Strategic control) เป็นการกํากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามกลยทุธท์ีก่าํหนดขึน้ เพือ่การตดัสนิใจทจีะดาํเนินการต่อไปหรอืลม้เลกิ 
การดาํเนินการตามกลยทุธ ์
 สาโรจน์  โอพทิกัษ์ชวีนิ (2552: 5-6) กล่าวถงึขัน้ตอนในการบรหิารเชงิกลยุทธ ์(Stages of 
strategic management) ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ 3 ขัน้ตอนคอืการสรา้งกลยุทธ ์การนํากลยุทธ์
ไปปฏบิตั ิและการประเมนิกลยทุธ ์ดงัน้ี 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างกลยุทธ์ หมายถึงการพฒันาวิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ 
(Mission) ค้นพบโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก พิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนจากภายใน ตัง้
วตัถุประสงคร์ะยะยาว กาํหนดกลยุทธท์างเลอืกและเป็นการเลอืกกลยุทธเ์ฉพาะทีจ่ะปฏบิตั ิโดยตอ้ง
ตดัสนิใจว่ากลยุทธ์ใดจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รมากที่สุด กลยุทธ์ต่างๆ ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ใน
ระยะยาว จงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมมีมุมองทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะเขา้ใจปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุ 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 การปฏิบตัิการของแผนกลยุทธ์ หมายถึงการกระตุ้นให้ผู้จดัการและ
พนกังานนํากลยทุธท์ีพ่ฒันาไวไ้ปปฏบิตั ินบัเป็นขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุ การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตัติอ้งการ
วนิัย คํามัน่สญัญาและการเสยีสละส่วนบุคคล และการประสบผลสาํเรจ็ขึน้อยู่กบัความสามารถของ
ผูบ้รหิารทีจ่ะจูงในบุคลากร กลยุทธท์ีส่รา้งไวห้ากมไิดม้กีารนําไปปฏบิตัจิะไมเ้กดิประโยชน์อะไรเลย 
ดงันัน้ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลจงึมคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของการนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
  ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์เป็นขัน้ตอนสุดท้ายในการบริหารเชิงกลยุทธ ์
ผูบ้รหิารต้องทราบว่าเมื่อใดที่กลยุทธ์เฉพาะไม่สามารถทํางานไดด้ ีการประเมนิกลยุทธ์เป็นวธิทีี่ดี
ทีสุ่ดในการไดส้ารสนเทศ กลยุทธ์ทัง้หมดจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เน่ืองจากปจัจยั
ภายในกบัภายนอกเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กจิกรรมการประเมนิกลยทุธม์พีืน้ฐานสามประการคอื 
   3.1 การทบทวนปจัจยัภายในและภายนอกซึง่เป็นพืน้ฐานของของกลยทุธป์จัจุบนั 
   3.2 การวดัผลงาน 
   3.3 การใชม้าตรการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 จอมพงศ ์ มงคลวานิช (2554: 67-68) กล่าวถงึการบรหิารเชงิกลยุทธว์่ามุง่เน้นความสาํเรจ็ของ
องคก์ารโดยพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั และหาแนวทางทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัมา
เป็นจุดเดน่ทีส่าํคญัในการแขง่ขนั การบรหิารเชงิกลยทุธร์ะกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ไดแ้ก่ 
              1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร (Internal and external 
environment analysis) เป็นขัน้ตอนทีม่บีทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ การวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และภยัคุกคาม เพราะผูบ้รหิารสามารถนําผลการวเิคราะหไ์ปกําหนดพนัธกจิและเป้าหมายเชงิกล
ยทุธ ์ตลอดจนสรา้งกลยทุธร์ะดบัต่างๆ ขององคก์าร 
  2. การกําหนดพนัธกจิและเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์(Mission and strategic goal 
identification) เป็นการกําหนดกรอบการดําเนินงานและเป้าหมายทีอ่งคก์ารประสงคจ์ะไปถงึ โดย
กระทําบนพืน้ฐานของเหตุและผลของความเป็นจรงิ ภายใตส้ภาแวดลอ้มขององคก์าร  หากองคก์าร
ใดตัง้พนัธกิจและเป้าหมายโดยขาดการพจิารณาสภาพแวดล้อมที่เป็นจรงิ ย่อมนําไปสู่ความคิด 
เป้าหมายและแนวทางดาํเนินการทีเ่ลื่อนลอย และนําไปสูค่วามลม้เหลวในทีส่ดุ 
  3. การสรา้งกลยุทธ ์(Strategy formulation) การสรา้งกลยุทธเ์ป็นการนําพาองคก์าร
ไปสูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดซึง่ผูบ้รหิารจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญักบักลยทุธท์เีลอืกใชเ้น่ืองจาก
การเลอืกกลยุทธผ์ดิหรอืไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารอาจนํามาซึง่
ปญัหาและความลม้เหลวในที่สุด การบรหิารเชงิกลยุทธ์มกีลยุทธ์หลายระดบัทีอ่งค์การจําเป็นต้อง
เลอืกใช ้และในแต่ละระดบัยงัมกีลยุทธ์ย่อยอกีหลายรูปแบบที่เลอืกใชไ้ด ้ผูบ้รหิารทีม่สี่วนกําหนด
ทศิทางองคก์ารทุกระดบัตอ้งศกึษากลยทุธร์ะดบัต่างๆ เพือ่จะไดเ้ลอืกใหเ้หมาะสมต่อไป 
  4. การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy implementation) เมื่อองคก์ารกําหนดกลยุทธ ์
ดว้ยการกําหนดทศิทางขององคก์ารทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทุกระดบัคอืกลยุทธร์ะดบัองคก์าร 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ตามพนัธกิจและเป้าหมายขององค์การแล้ว  
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ผูบ้รหิารตอ้งนํากลยทุธน์ัน้ไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแผนงานทีเ่กดิขึน้ องคก์ารทีไ่มส่ามารถนํากลยุทธ์
ไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสมย่อมเกดิปญัหาทางดา้นการบรหิารจดัการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ตอ้งการ 
  ทัง้น้ี การนําเป้าหมายไปปฏบิตัิผูบ้รหิารต้องคํานึงถึงปจัจยัหลกั 4 ประการคอื การ
ประสานสอดคลอ้งภายในองคก์าร การเปลีย่นแปลง ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร และการจงูใจ 
  5. การประสานสอดคลอ้งภายในองคก์าร (Organizational Alignment) ปจัจยัต่างๆ ที่
ผูบ้รหิารต้องพจิารณาใหเ้กดิการประสานสอดคล้องกนัประกอบด้วยปจัจยั 7 ประการคอืกลยุทธ ์
(Strategy) โครงสรา้ง (Structure) ระบบต่างๆ ขององค์การ (Systems) การจดัคนเขา้ทํางาน 
(Staffing) สไตลก์ารทาํงาน (Style) และคุณคา่รว่มกนัของสมาชกิในองคก์าร (Shared value) ปจัจยั
ทัง้หมดตอ้งดาํเนินการสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละสอดคลอ้งซึง่กนัและกนั 
  6. การเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงปจัจยั 7 ประการขา้งตน้ใหเ้ป็นไป
ตามกลยุทธ์และความประสงค ์ซึ่งปจัจยับางประการสามารถเปลี่ยนแปลงไดง้่าย ขณะทีป่จัจยับาง
ประการเปลีย่นแปลงไดย้ากตอ้งใชเ้วลายาวนาน ปจัจยัทีม่คีวามละเอยีดอ่อนสงูเปลีย่นแปลงไดย้าก
ทีส่ดุ สว่นปจัจยัทีม่คีวามชดัเจนสงูเปลีย่นแปลงไดง้า่ยทีส่ดุ 
  7. ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร (Leadership) การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิภาวะผูนํ้ามบีทบาท
สาํคญัอยา่งยิง่ในการเปลีย่นปจัจยั 7 ประการ มกีารประสานสอดคลอ้งกนั ผูนํ้าตอ้งทราบว่าตนเองมี
อํานาจอะไร และควรใชอ้ํานาจอะไรในการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด ผูนํ้ายงัต้องกําหนดบทบาท
และแสดงพฤตกิรมเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพือ่ใหส้ามารถนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
  8. การจูงใจ (Motivation) หมายถงึการทําใหบุ้คลากรยนิดปีฏบิตัหิน้าที่อย่างเต็ม
ความรูค้วามสามารถดว้ยความเตม็ใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ในการยุทธศาสตรไ์ปปฏบิตัน้ีิ
การจูงในมคีวามสําคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากกรณีที่องค์การมกีลยุทธ์ใหม่ และจะนํากลยุทธ์ใหม่ไป
ปฏบิตั ิยอ่มทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ  การเปลีย่นแปลงน้ีอาจทาํใหเ้กดิความไมพ่อใจ
แก่บุคลากรในองคก์าร ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นตอ้งจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติากลยทุธท์ีว่างไว ้
              9. การควบคุมและประเมนิผล (Controlling and evaluation) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของ
กระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ ์กล่าวคอืเมื่อองคก์ารไดนํ้ากลยุทธไ์ปปฏบิตัแิลว้ จาํเป็นตอ้งกําหนด
วธิกีารควบคุม ตดิตามผลการปฏบิตังิาน ตรวจสอบ ตลอดจนประเมนิผลเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธท์ี่
นําไปใช ้บรรลุผลสาํเรจ็ไดม้ากน้อยเพยีงใด ประสบปญัหา ตลอดจนประเมนิผลเพื่อตรวจสอบว่ากล
ยุทธ์ที่ได้นําไปใช้นัน้ บรรลุผลสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด ประสบปญัหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
จําเป็นต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์หรอืไม่ จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวธินํีากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตัหิรอืไม ่
ตลอดจนมขีอ้เสนอแนะอื่นใดทีค่วรบนัทกึไวเ้พือ่นําไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป  
 เดสสแ์ละมลิเลอร ์(Dess; & Miller.  1993: 11) กล่าวถงึกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธว์่า
เป็นการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทีด่ ีต่อจากนัน้เป็นการปฏบิตัติามกลยุทธ์  โดยได้
แบ่งกระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธไ์ว ้3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
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  1. การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์ (Strategic Analysis)เป็นพืน้ฐานของการกระบวนการ
บรหิารเชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 
   1.1 เป้าหมาย(Goals) และเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Goals) เป็นการ
กําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจและวตัถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดหมายในการใช้ความพยายามขององค์การ
เพือ่ใหเ้ป็นเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ซึง่เป็นการนําไปสูก่ลยทุธ ์
   1.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การบรหิารเชงิกลยุทธ์ที่
ประสบความสําเรจ็ขึน้อยู่กบัจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ภายในโรงเรยีนให้
เหมาะสมกบัโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยจุดแข็งและ
จุดออ่น ซึง่มกีารวเิคราะหด์งัน้ี 
    1.2.1 โอกาสและอุปสรรคภายนอก (External opportunities and threats) สิง่
สําคญัในการบรหิารเชงิกลยุทธ์คอืโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกเช่น ด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
ด้านวฒันธรรมประเพณี ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านการเมอืงและ
รฐับาล แนวโน้มทางการแข่งขนัและเหตุการณ์ โอกาสและอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลงัองค์การที่ไม่
สามารถควบคุมได ้             
    1.2.2 จุดแขง็และจุดอ่อนภายใน (Internal strengths and weaknesses) เป็น
กจิกรรมทีส่ามารถควบคุมไดภ้ายในองคก์ารซึง่ทาํใหม้ลีกัษณะดแีละไมด่ ีองคก์ารสามารถใชจุ้ดแขง็
ในการกาํหนดกลยทุธ ์และขณะเดยีวกนัปรบัปรุงจุดอ่อนและจุดแขง็ตอ้งเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัคอื
ถา้ดกีวา่ถอืวา่เป็นจุดแขง็ ถา้ดอ้ยกวา่ถอืวา่เป็นจุดออ่น             
  2. การกําหนดกลยุทธ ์(Strategy formulation) กลยุทธ ์(Strategy) เป็นวธิกีารเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคร์ะยะยาว การวเิคราะหก์ลยทุธท์ีส่มเหตุสมผลแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี  
   2.1 กลยุทธร์ะดบัองคก์าร (Cooperate level strategy) เป็นกระบวนการกําหนด
ลกัษณะ และจุดมุง่หมายขององคก์าร ไดแ้ก่การลงทุน การดาํเนินการ การพฒันาปรบัปรงุองคก์าร 
   2.2 กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) เป็นกลยุทธท์ีแ่สวงหาวธิกีาร
แขง่ขนัคอืขอ้ไดเ้ปรยีบ ความเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน การปรบัตวัทีร่วดเรว็ และการมุง่ทีล่กูคา้กลุ่มเลก็  
   2.3 กลยุทธ์ระดบัหน้าที ่(Function level strategy) เป็นการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ
สาํหรบัการแขง่ขนัซึง่เป็นสาเหตุใหอ้งคก์ารประสบความสาํเรจ็ขึน้อยูก่บัคุณค่า (Value chain) โดย
คาํนึงถงึคุณภาพ ประสทิธภิาพ และการสง่มอบคุณคา่แก่ผูร้บับรกิาร 
  3. การปฏบิตัติามกลยุทธ ์(Strategic Implementation) และการควบคุมเชงิกลยุทธ ์(Strategic control) 
เป็นกระบวนการของการเปลีย่นแปลงกลยทุธท์ีก่าํหนดใหเ้ป็นกลยทุธท์ีเ่ป็นจรงิ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
   3.1 การบรูณาการ (Integration) หมายถงึการทีบุ่คลากรในองคก์ารทาํงานรว่มกนั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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   3.2 โครงสรา้งองค์การ (Organizational structure) การปฏบิตัติามกลยุทธ์
ต้องการช่องทางในการตดิต่อสื่อสารภายในองค์การตามความรบัผดิชอบ มกีารมอบหมายอํานาจ
หน้าทีต่ามทีผู่บ้รหิารไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
   3.3 การควบคุมเชงิกลยุทธ ์(Strategic control) เพื่อตดิตามการปฏบิตังิานตาม
แผนและแผนการปรบัปรงุพฒันาสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน 
   3.4 สภาวะผูนํ้าเชงิกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถงึความสามารถมี
อทิธพิลเหนือผูอ้ื่นในดา้นการกระทาํ มกีารจดัการ การบรูณาการและการเปลีย่นแปลง 
 ฮติต ์ไอรแ์ลนด ์และฮอสคสิสนั (Hitt; Ireland; and Hoskisson.  1999) ไดก้ล่าวถงึ กระบวนบรหิาร
เชงิกลยุทธไ์วอ้ยา่งน่าสนใจว่า ประกอบดว้ย ปจัจยัป้อนของกลยุทธ ์ (Strategic Inputs) การปฏบิตัติามกล
ยทุธ ์(Strategic Actions) และผลผลติของกลยทุธ ์(Strategic Outcomes) ดงัน้ี 

 
ภาพประกอบ 8 กระบวนการบรหิารยทุธศาสตร ์

 
 ทีม่า: Hitt; Ireland; & Hoskisson. (1999). Concept and Cases Strategic Management : 
Competitiveness and Globalization.  3rd ed.   Minnesota: West Publishing.   
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  ขัน้ที ่1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environmental analysis) ทัง้สภาพ แวดลอ้ม 
ภายในและภายนอกองค์การตามแนวคดิของเชอรโ์ตและปีเตอร ์การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมเป็น
การระบุภาวะคุกคามและโอกาสขององค์การในปจัจุบนัและในอนาคต ที่อาจมอีทิธพิลต่อความ 
สามารถขององคก์ารในการไปสู่เป้าหมายในทีน้ี่สภาพแวดลอ้มขององคก์ารเป็นชุด (Set) ของ 
องคป์ระกอบทัง้หมดภายนอก และภายในองคก์าร อาจมผีลต่อความกา้วหน้าขององคก์าร ในการที่
จะไปสูเ่ป้าหมาย 
  ขัน้ที ่2 การกาํหนดทศิทางขององคก์าร (Establishing crganizational direction) 
หรอืกําหนดแนวรุก (Thrust) ขององคก์าร ตวับ่งชีท้ศิทางขององคก์ารม ี2 ตวัคอื พนัธกจิ (Mission) 
ขององคก์าร และวตัถุประสงค ์ (Objective) ขององคก์าร “พนัธกจิขององคก์าร” คอืจุดมุง่หมายหรอื
เหตุผลว่าทาํไมองคก์ารจงึคงอยู ่ (Exists) สว่น “วตัถุประสงค”์ คอืเป้าหมาย (Target) ทีอ่งคก์ารได ้
เลอืกแลว้ กระบวนการสรา้งทศิทางขององคก์ารประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอนคอื 
   2.1 การไตรต่รองผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
   2.2 การสรา้งพนัธกจิขององคก์ารทีเ่หมาะสม 
   2.3 การสรา้งวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีเ่หมาะสม  
   ขัน้ตอนยอ่ยที ่ 2 น้ี เป็นผลมาจากการไตร่ตรองในขัน้ตอนย่อยที ่ 1 เกีย่วกบั
สภาพแวดลอ้มขององคก์าร การกาํหนดพนัธกจิทีเ่หมาะสมจะเพิม่โอกาสของการอยูร่อดในระยะยาว
ใหแ้ก่สถาบนั ซึง่หลงัจากนัน้จะสามารถดาํเนินการในขัน้ตอนยอ่ยที ่3 ไดโ้ดย 
    1. วเิคราะหแ์นวโน้มทีส่าํคญัของสภาพแวดลอ้ม 
    2. พฒันาวตัถุประสงคโ์ดยภาพรวมของสถาบนั 
    3. สรา้งวตัถุประสงคย์อ่ยๆ เป็นลาํดบัขัน้ 
  ขัน้ที ่ 3 การสรา้งกลยุทธ ์ (Strategic formulation) การสรา้งกลยุทธ ์ หมายถงึ 
กระบวนการออกแบบและเลอืกกลยุทธ ์ซึง่นําไปสูก่ารบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร วธิกีารทีใ่ชใ้น
ขัน้ตอนน้ีอาจทาํไดห้ลายแนวทาง เช่นการวเิคราะหค์าํถามวกิฤต (Critical question analysis) การ
วเิคราะหจุ์ดแขง็-จุดอ่อน-โอกาส-ภาวะคุกคาม (SWOT) วธิเีมตรกิซข์อง BCG (Goston consulting 
group growth-share matrix)และวธิเีมตรกิซภ์าพฉายหลายองคป์ระกอบของ G.E. (General 
Electric’s Multifactor Portfolio Matrix) เป็นตน้ 
  ขัน้ที ่4 การปฏบิตัติามกลยทุธใ์นองคก์าร (Implementing organizational strategy) 
ขัน้ตอนน้ีเป็นการนํากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามคดิทีช่ดัเจนในหลายๆ ประเดน็ 
เช่น เมื่อใชก้ลยุทธใ์หมอ่งคก์ารจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงมากเพยีงใด จะดาํเนินการ อยา่งไรกบั 
“วฒันธรรมองคก์าร” เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ การใชก้ลยทุธน้ี์จะประสบความสาํเรจ็ 
  ขัน้ที ่ 5 การควบคุมกลยุทธ ์ (Strategic control) ขัน้ตอนน้ีเน้นทีก่ารควบคุมและ
ประเมนิกลยทุธก์ารจดัการทีใ่ช ้เพือ่พสิจูน์และรบัรองคุณภาพของกลยทุธก์ารจดัการนัน้ 
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       เซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter.  1991) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารกลยุทธว์่า
เป็นกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองที่มจุีดหมายเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายทีต่้องการโดยได้
เสนอขัน้ตอนการจดัการกลยทุธไ์ว ้5 ขัน้ตอนคอื 
  1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) โดยพจิารณา “จุดแขง็-
จุดอ่อน” ภายในองคก์ร และ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคก์ร ต่อจากนัน้จดัทํา SWOT 
Matrix เพือ่พจิารณาประเดน็กลยทุธท์ีเ่หมาะสม  
  2. การจดัวางทศิทางขององคก์าร (Establishing organization direction) โดยพจิารณาพนัธกจิ
ขององค์กร (Organizational mission) ซึ่งเน้นเหตุผลในการมอีงค์กรและเป้าประสงค์ขององค์กร 
(Organizational objectives)  
  3. การสรา้งกลยทุธ ์(Strategic formulation)  
  4. การปฏบิตังิานตามกลยุทธ ์ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตาม
แผนปฏบิตังิานตามกลยุทธท์ีก่ําหนดไว ้ ใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่นโดยคํานึงถงึโครงสรา้งขององคก์าร 
(Organizational structure) และวฒันธรรมขององคก์าร (Organizational culture) เพื่อนําไปสู่
ความสาํเรจ็ตามทีพ่งึประสงค ์
  5. การควบคุมเชงิกลยุทธ ์ (Strategic control) โดยทาํการตดิตามผลการปฏบิตังิาน
และทาํการประเมนิผลกระบวนการและประเมนิผลสาํเรจ็ขององคก์ร 

 
ภาพประกอบ 9  กระบวนการบรหิารกลยทุธ ์ 
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       ทีม่า:  Certo, Samuel C.; & Peter, J.Paul.  (1991). Strategic Management : Concept 
and Applications.  New York: McGraw-Hill. 
 
 พทิส ์และเรล (Pitts; & Lel.  1991: 17) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Management Process) ไวพ้อสรปุได ้9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ตกลงและรเิริม่รว่มกนัเกีย่วกบักระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Agreement on and 
initiation of the strategic management process) 
  2. กําหนดพนัธกจิองคก์ร วตัถุประสงค ์ และกลยุทธท์ีช่ดัเจน (Identification and 
clarification of the organization’s mission, objectives, and current strategies) 
  3. บอกจุดแขง็และจุดอ่อนจากการวเิคราะหภ์ายในองคก์ร (Identification of the 
organization’s Internal Strengths and Weaknesses) 
  4. ประเมนิภยนัตรายและโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอก (Assessment of the 
threats and opportunities from the external environment) 
  5. กําหนดองคป์ระกอบหลกั/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และความคาดหวงั (Identification of 
Key Constituents/ Stakeholders and their Expectations) 
  6. กาํหนดประเดน็กลยทุธเ์พือ่การเผชญิหน้าสาํหรบัองคก์ร (Identification of the key 
strategic issues confronting the organization) 
  7. ออกแบบ/วเิคราะห/์เลอืก ทางเลอืกกลยุทธแ์ละสว่นประกอบต่างๆ เพื่อการจดัการ
ในขัน้ตอนที ่ 6 (Design/analysis/selection of strategy alternatives and options to manage 
issues  identified in step 6) 
  8. การนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ(Implementation of strategy) 
  9. การตดิตาม และทบทวนการปฏบิตัติามกลยุทธ ์ (Monitoring and review of the 
strategy’s performance) 
 แบลค และ พอรเ์ตอร ์(Black; & Porter.  1999) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการบรหิารเชงิ 
กลยทุธ ์(Strategic Management Process) ไว ้7 ประการ คอื 
  1. กาํหนดความมุง่มัน่เชงิกลยทุธ ์(Determine strategic intent) 
  2. กาํหนดความหมายพนัธกจิขององคก์าร (Define organizational mission) 
  3. วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Analyze environment) 
  4. กาํหนดวตัถุประสงค ์(Set objectives) 
   4.1 กาํหนดสิง่ทีต่อ้งการ (Determine requirements) 
   4.2 ความพรอ้มของทรพัยากร (Access resources) 
   4.3 พฒันาแผนปฏบิตักิาร (Develop action plans) 
   4.4 นําแผนไปปฏบิตั ิ(Implement plans) 
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   4.5 ตดิตามตรวจสอบผลลพัธ ์(Monitor outcomes) 
 เป็นทีส่งัเกตว่าจากขัน้ตอนที ่ 3 (วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม) ถงึขัน้ตอนที ่ 7 (การตดิตาม
ตรวจสอบผลลพัธ)์ จะตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) ทุกขัน้ตอนและระหว่างขัน้ตอน
แต่ละขัน้ตอนดว้ยกนั ดงัน้ี 

 
ภาพประกอบ 10 การบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 

 
       ทีม่า:  Black; & Porter. (1999).  Strategic Management Process. New Jersey: 
Pearson Prentice Hall. 
 
 สไครบ์เนอร์ (Scribner.  2000: Online) ได้กล่าวถึงห้าเหลี่ยมเพชรในการบรหิาร 
กลยทุธ ์(Five Facets of Strategic Management) ไวว้า่ประกอบดว้ย  5  ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. การกาํหนดเป้าหมาย (Goals setting) 
  2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (Environmental 
analysis) 
  3. การสรา้งกลยทุธ ์(Strategy formation) 
  4. การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy implementation) 
  5. การตดิตาม (Strategy monitoring) 
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ภาพประกอบ 11  หา้เหลีย่มเพชร ในการบรหิารกลยทุธ ์ 

 
       ทีม่า: Scribner, Susan.  (2000).  Five  Facets of Strategic Management. Retrieved  April 5, 
2012  from http://www.docstoc.com/docs/2704133/Introduction-to-Strategic-Management. 
 
 ทอมสนัและสตรคิแลนด ์(Thompson; & Strickland.  2003: 4) ไดก้ําหนดขัน้ตอนในการ
บรหิารกลยทุธอ์อกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. การกําหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
(Formulation of vision, mission statement, goals and objectives) เป็นการกําหนดจุดหมาย
ปลายทาง  5 ประการดงัน้ี 
 
   1.1 การกําหนดวสิยัทศัน์ขององค์การ (Organizational vision) เป็นขอ้ความ
ทัว่ไปที่กําหนดทิศทาง ข้อความภารกิจ เป็นข้อความที่กําหนดส่วนประกอบของวิสยัทศัน์ควร
อธิบายถึงรายละเอียดขององค์การ ขอบเขตการปฏิบตัิ ความต้องการและคานิยมเบื้องต้นของ
องคก์าร 
   1.2 การกําหนดขอ้ความภารกจิ (Mission statement) เป็นขอบเขตของงานใน
องค์การ ซึ่งกําหนดขึ้นเป็นภาพรวม และผ่านการวินิจฉัยแล้วเขยีนเฉพาะที่เป็นเป้าหมายของ
องคก์าร 
   1.3 การกําหนดเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์(Strategic goals) เป็นขอ้ความจุดมุง่หมาย
ขององค์การหรอืโรงเรียน ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุภารกิจ (Mission) เป็นความมุ่งหมายของ
องค์การหรอืหลกัเหตุผลซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความอยู่รอด หรือการคาดคะเนระยะยาวถึงสิง่ที่
องคก์ารตอ้งการใหเ้กดิขึน้ ภารกจิจงึมลีกัษณะเดน่ 
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   1.4 การกําหนดเป้าหมาย (Goals) เป็นการกําหนดสิ่งที่จ้องการในอนาคตซึ่ง
องคก์ารตอ้งพยายามใหเ้กดิขึน้ โดยเป็นส่วนของการวางแผนทีส่ําคญัเกี่ยวกบัเป้าหมายทีอ่งคก์าร
ตอ้งการบรรลุจุดหมายนัน้ 
   1.5 การกําหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic objectives) วตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ์เป็นขอ้ความเฉพาะอย่างที่กําหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกในชว่งระยะเวลาหน่ึงซึง่เป็นสิง่จาํเป็นทีเ่ป็นโอกาสภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
  2. การกําหนดกลยุทธ ์(Strategy formulation) จากการวางแผนกลยุทธ ์(Strategic 
planning)หมายถงึการกําหนดกลยุทธท์างเลอืกและเลอืกจากทางเลอืกทีส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์
เป็นทีส่าํคญัในระยะยาว 
  3. การปฏบิตัติามกลยุทธ ์(Strategic implementation) เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลง
กลยทุธใ์หเ้ป็นการปฏบิตัแิละเป็นผลลพัธ ์คอื 
   3.1 การกาํหนดโครงสรา้งขององคก์าร 
   3.2 การจดัระบบการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 
   3.3 การยอมรบัรปูแบบการจดัการทีเ่หมาะสม 
   3.4 การจดัวฒันธรรม บรรยากาศ หรอืคา่นิยมองคก์ารทีเ่หมาะสม 
  4. การประเมนิผลและการควบคุมเชงิกลยุทธ ์(Evaluation and strategic control) 
การควบคุมเชงิกลยุทธ ์เป็นกระบวนการพจิารณาว่ากลยุทธไ์ดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
การดาํเนินงานหรอืไม ่

 
ภาพประกอบ 12  การบรหิารกลยทุธ ์5 อยา่ง 

 
       ทีม่า: Thomson, Arthur A.; & Strickland III, A.J.  (2003).  Strategic Management : 
Concepts and Cases. 12th ed.  Boston: McGraw-Hill. 
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 เดวดิ (David.  2007) อธบิายว่ากระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ ์(Strategic management 
process) แบ่งออกเป็นสองส่วนคอืการกําหนดกลยุทธ ์และการนํากลยุทธ์ทีไ่ดไ้ปสู่การปฏบิตัแิละ
การควบคุมใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  ซึง่ไดแ้ก่ 
  1. การสรา้งกลยทุธ ์(Strategy formulation) กจิกรรมจะประกอบดว้ย 
   1.1 การกาํหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ (Develop vision and mission statement) 
   1.2 การตรวจสอบภายนอก (Perform external audit) 
   1.3 การตรวจสอบภายใน (Perform internal audit) 
   1.4 การกาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาว (Establish long-term objectives) 
   1.5 การประเมนิและเลอืกกลยทุธ ์(Generate, evaluate, and select strategies) 
  2. การนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) กจิกรรมจะประกอบดว้ย 
   2.1 นํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ ประเดน็การบรหิารจดัการ (Implement strategies-
management issues) 
   2.2 นํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ ประเดน็การตลาด การเงนิ การบญัช ี การวจิยั และ
พฒันาและบรหิารจดัการ (Implement strategies-marketing finance, accounting, R&D, and 
Management information system issues) 
  3. การประเมนิผล (Strategic evaluation) กจิกรรมจะประกอบดว้ยการวดัและ
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ(Measure and evaluate performance)ดงัรปูดา้นล่าง 

 
ภาพประกอบ 13  ตวัแบบการบรหิารกลยทุธ ์ 

 
       ทีม่า:  David, Fred R.  (2007).   Strategic  Management : Concept and Cases. 
10th ed.  New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
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  เพริช์ โรบนิสนั และรชิารด์ (Pearce; Robinson; & Richard.  2007) ไดก้ล่าวถงึการ
บรหิารเชงิกลยทุธ ์(Strategic management) วา่ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 

 
 

ภาพประกอบ 14  การบรหิารกลยทุธ ์( Pearce; Robinson; & Richard. 2007) 
 

    ทีม่า Pearce II, A.; Robinson, A; & Richard., B.  (2007).  Formulation,  
Implementation, and Control of Competitive Strategy.  9th ed.  New York: McGraw-Hill. 
 
 วลีเลน และฮงัเกอร ์(Wheelen; & Hunger.  2008: 18) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบพืน้ฐาน
ของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Basic elements of strategic management process) ว่ามอียู ่
4 ประการ ดงัน้ี 

 
ภาพประกอบ 15  องคป์ระกอบพืน้ฐานของกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์

 
 ทีม่า:  Wheelen, Thomas L.; & David Hunger.  (2008).  Strategic Management and 
Business Policy.  11th ed.  New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
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              1.  การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental scanning) 
              กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์เริม่ตน้จากการศกึษาวเิคราะห ์ตรวจสอบ และประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบเผยแพรใ่หบุ้คคล
สาํคญัภายในบรษิทัไดร้บัทราบ โดยมจีดัมุง่หมายเพื่อระบุปจัจยัเชงิกลยุทธ ์ (Strategic factors) ทัง้
ปจัจยัทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มภายนอกและภายใน ปจัจยัเชงิกลยุทธด์งักล่าวจะเป็นตวักําหนดอนาคต
ของบรษิทั สําหรบัวธิกีารตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ง่ายที่สุดคอืการใชว้ธิทีี่เรยีกว่า SWOT 
Analysis คอื 
   S = Strength (จุดแขง็) 
   W = Weaknesses (จุดออ่น) 
   O = Opportunities (โอกาส) 
   T = Threats (อุปสรรค หรอื ขอ้จาํกดั) 
  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External environmental) เป็นการวเิคราะห์
ปจัจยั ตวัแปรสองตวั คอื โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึง่อยูภ่ายนอกองคก์าร 
ปกตแิลว้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั (Top management) ไม่สามารถควบคุมไดใ้นระยะสัน้เป็น
ปจัจยัทีม่คีวามเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และมผีลกระทบเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงซึง่
ไดแ้ก่ปจัจยัเกีย่วกบังาน (Task Environment) และปจัจยัทางสงัคม (Social Environment) 
  สว่นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal environment) ของบรษิทันัน้เป็น
การวเิคราะหอ์กีสองตวัแปรคอืจุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของบรษิทั ซึง่โดย
ปกติแล้วผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัก็ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสัน้เช่นเดยีวกนั ซึ่งได้แก่
โครงสรา้ง (Structure) วฒันธรรม (Culture) และทรพัยากร (Resources) ของบรษิทั จุดแขง็ของ
บรษิทัทีส่าํคญัจะกลายเป็น ความสามารถหลกั (Core competencies) ซึง่บรษิทัจะนํามาใชเ้พื่อสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Competitive advantage) ของบรษิทัต่อไป 
 2. การจดัทาํกลยทุธ ์(Strategy formulation) 
  การจดัทาํกลยุทธ ์ คอืการจดัทาํแผนระยะยาว (Long-range plans) เพื่อนํามาใชใ้น
การบรหิารงานใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและปญัหาหรอือุปสรรคทีเ่ผชญิอยู่ในขณะนัน้ รวมทัง้ต้อง
สอดคลอ้งกบัจุดแขง็ จุดออ่นของบรษิทั การจดัทาํแผนกลยทุธป์ระกอบดว้ย การกําหนดพนัธกจิของ
บรษิทั (Corporate mission) การกําหนดวตัถุประสงค ์ (Objectives) ทีส่ามารถบรรลุผลสาํเรจ็ได ้
การพฒันากลยุทธ ์ (Strategies) และการกําหนดนโยบาย (Policies) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
  2.1 พนัธกจิ (Mission) พนัธกจิขององคก์าร คอื ความมุง่หมายหรอืเหตุผลทีอ่งคก์าร
ไดจ้ดัตัง้ขึน้มา และเพือ่เป็นการบอกใหส้งัคมทราบวา่ บรษิทัมอีะไรทีจ่ะเสนอใหแ้ก่สงัคม ซึง่อาจเป็น
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืทัง้สองอยา่งกไ็ด ้พนัธกจิทีด่จีะบ่งบอกถงึความมุง่หมาย
พื้นฐานที่เป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนซึ่งต่างจากบรษิทัอื่น ในแง่ของประเภทและขอบเขตของการ
ดาํเนินงานของบรษิทัอนัเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีนํ่าเสนอต่อตลาดรวมถงึปรชัญาของบรษิทั 
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(Firm’s philosophy) เขา้ไปดว้ย เพื่อบอกใหท้ราบว่าบรษิทัจะดาํเนินธุรกจิอยา่งไร และจะปฏบิตัต่ิอ
พนกังานของเขาอยา่งไรอกีดว้ย โดยสรุปกค็อืพนัธกจิขององคก์ารจะบอกใหเ้ราทราบว่าเราคอืใคร 
เราทาํอะไร และเราอยากจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 
  2.2 วตัถุประสงค ์ (Objectives) วตัถุประสงคค์อืเป้าหมายปลายทางทีต่ ัง้ไว(้End 
results) ซึง่องคก์ารตอ้งการใหบ้รรลุ วตัถุประสงคจ์ะเป็นตวัชีบ้อกว่าองคก์ารตอ้งการใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ อะไร (What) และเมื่อไร (When) ซึง่ควรเขยีนไวใ้นรปูของปรมิาณ (quantity) หรอืตวั
เลขทีช่ดัเจนสามารถวดัได ้ และแน่นอนทีสุ่ดผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัจะตอ้งสอดคลอ้ง
ตามพนัธกจิอกีดว้ย สว่นคาํวา่ เป้าหมายหรอืเป้าประสงค ์(Goals) ซึง่บางครัง้มกัจะใชแ้ทนกนัไดก้บั
คาํว่าวตัถุประสงค ์ (Objectives) แต่อยา่งไรกต็ามในทีน้ี่มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั คอื เป้าหมาย
เป็นสิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการบรรลุผลในระยะยาว แต่ไมไ่ดร้ะบุสิง่ทีต่อ้งการบรรลุในเชงิปรมิาณทีช่ดัเจน 
รวมทัง้ไม่มเีกณฑก์ําหนดดา้นเวลาว่าจะใหส้าํเรจ็เมื่อใดดว้ย เช่น “เพื่อเพิม่ความสามารถทางดา้น
การทาํกาํไรใหส้งูขึน้” จากขอ้ความน้ีจะเหน็ว่าเป็นเป้าหมายไมใ่ช่วตัถุประสงค ์เพราะขอ้ความไมไ่ด้
บอกวา่ไวว้า่ตอ้งการใหบ้รษิทัทาํกาํไรเพิม่ขึน้เทา่ใดในปีหน้า เป็นตน้  
  2.3 กลยุทธ ์ (Strategies) กลยุทธข์องบรษิทั คอื แผนแมบ่ท (Master Plan) ทีบ่รษิทั
จดัทาํขึน้เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัจะดาํเนินการเพือ่ใหบ้รรลุพนัธกจิและวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวไ้ด้
อยา่งไร กลยุทธจ์ะเป็นการนําขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมาใชม้ากทีสุ่ด เช่นภายหลงัการวเิคราะห์
หน่วยธุรกจิบางหน่วยแลว้ บรษิทัทราบว่า บรษิทัไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้หากบรษิทัยงัคง
ใชก้ลยทุธข์ยายเขา้สูธุ่รกจิใหมท่ีแ่ตกต่างออกไป (Diversification) ในกรณเีชน่น้ีบรษิทัอาจขายธุรกจิ
หน่วยนัน้ไปเพื่อนําเงนิมาทุ่มลงทุนในหน่วยธุรกจิบางหน่วยทีม่อียูเ่ดมิ ทีฝ่า่ยจดัการเหน็ว่ามโีอกาส
เจรญิเตบิโตมากกวา่ เป็นตน้ ระดบัของกลยทุธท์างธุรกจิโดยทัว่ไป แบ่งออกได ้3 ระดบั คอื 
   ก. กลยุทธร์ะดบับรษิทั (Corporate strategy) เป็นแผนกลยุทธท์ีแ่สดงใหเ้หน็ทศิ
ทางการดาํเนินงานของบรษิทัโดยรวม ทีฝ่า่ยบรหิารระดบัสงู (Top management)มต่ีอหน่วยธุรกจิ
ต่างๆ (Strategic Business Unit: SBU) รวมทัง้สายผลติภณัฑ ์ (Products line) ว่ามทีศันคตทิีจ่ะ
ดาํเนินงานต่อไปอยา่งไร โดยทัว่ไปจะม ี 3 ทาง คอื หน่วยธุรกจิใดควรรกัษาสภาพเดมิ (Stability) 
หน่วยธุรกจิใดควรเพิม่การลงทุนเพื่อการเจรญิเตบิโต (Growth) และหน่วยธุรกจิใด ควรตดัทอน
ออกไป (Retrenchment) 
   ข. กลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ (Business strategy) เป็นกลยุทธท์ีจ่ดัทาํเพื่อตอบ
คาํถามทีว่่า  “เราจะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหก้บัหน่วยธุรกจิน้ีไดอ้ย่างไร”ซึง่เป็นกล
ยุทธ์ที่เกิดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้บริหาร
ระดบักลาง (Middle Management) เป็นกลยุทธท์ีมุ่ง่เน้นปรบัปรุงฐานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารของบรษิทัในอุตสาหกรรมหรอืสว่นตลาด (Market segment) ทีก่ําลงัเผชญิอยูก่บัคู่แขง่
ในปจัจุบนั กลยุทธใ์นระดบัธุรกจิทีนิ่ยมใชก้นัคอื กลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive strategy) หรอื 
กลยทุธค์วามรว่มมอื (Cooperative strategy) 
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   ค. กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Functional strategy) หรอืกลยุทธ์ปฏบิตัิการ 
(Operational Strategy) เป็นกลยุทธใ์นระดบัแผนกหรอืฝา่ยต่างๆ ของบรษิทั โดยมจุีดมุง่เน้นทีก่าร
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตักิาร ทัง้ในแงก่จิกรรมและกระบวนการดาํเนินงาน  
   ง. นโยบาย (Policies) นโยบายคอืแนวทางกวา้งๆ (Broad guideline) ทีก่ําหนด
ขึน้เพื่อนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจ เพื่อใหก้ารกําหนดกลยุทธก์บัการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตัิ
เชื่อมโยงกนั บรษิทัใชน้โยบายเป็นเครื่องมอื เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าพนักงานทุกคน ในบรษิทั
ตดัสนิใจดําเนินการและปฏบิตักิารต่างๆ สอดคลอ้งสนับสนุน เป็นไปตามพนัธกจิ (Mission) 
วตัถุประสงค ์(Objectives) และกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษิทั 
 3. การปฏบิตัติามกลยทุธ ์(Strategy implementation) 
  การปฏบิตัติามกลยุทธ ์ เป็นกระบวนการดาํเนินงานนํากลยุทธแ์ละนโยบายทีก่ําหนด
ไวไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ ดว้ยการพฒันาจดัทาํเป็นโปรแกรมดาํเนินงาน (Programs) จดัทาํงบประมาณ 
(Budgets) และวธิดีาํเนินงาน (Procedures) ในขัน้น้ีอาจเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม
ขององคก์าร โครงสรา้ง และระบบการจดัการทัง้หมดทัว่ทัง้องคก์ารกไ็ด ้ การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นหน้าทีข่องผูจ้ดัการระดบักลางและระดบัล่าง (Middle and lower Level 
Manager) เท่านัน้ ทัง้น้ีผูบ้รหิารระดบัสงู (Top management) เป็นผูต้รวจสอบ เน่ืองจากเป็น
แผนงานปฏบิตักิาร การปฏบิตัติามกลยุทธจ์งึมกัจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจประจาํวนั (Day-to-day 
decision) ในการจดัสรรทรพัยากรเพือ่นําไปใชใ้นการดาํเนินงาน 
 4.การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and control) 
  การประเมนิผลและการควบคุม เป็นการตรวจสอบกจิกรรมและผลการปฏบิตังิาน
ทัง้หมดขององคก์าร เพื่อเปรยีบเทยีบดวู่าผลการปฏบิตังิานจรงิ (Actual performance) กบัผลการ
ดาํเนินงานทีมุ่ง่หวงั (Desired Performance) บรรลุผลตามเป้าหมายหรอืไม ่ผูจ้ดัการทุกระดบัจะนํา
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประเมนิในขัน้น้ีเพื่อนําไปแกไ้ขใหถู้กตอ้ง (Take corrective action) และ
หาทางแก้ปญัหาต่อไปถึงแมว้่าการประเมนิและการควบคุมจะเป็นองค์ประกอบหลกัสําคญั ใน
ขัน้ตอนสดุทา้ยของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์แต่การดาํเนินงานในขัน้น้ีจะช่วยชีใ้หเ้หน็จุดอ่อน
หรอืขอ้บกพรอ่งของแผนกลยทุธท์ีไ่ดนํ้าไปปฏบิตัมิาแลว้ก่อนหน้าน้ี และยงัเป็นตวักระตุน้ระบบ การ
บรหิารงานใหมท่ัว่ทัง้องคก์ร ใหเ้ริม่ตน้การดาํเนินงานใหมอ่กีในคราวต่อไป 
 แฮรสินั และเซนตจ์อหน์ (Harrison; & St. John.  2008) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการบรหิาร
จดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic management process) วา่เป็นแนวทางการบรหิารทีเ่ป็นระบบโดยแต่
ละสว่นจะสมัพนัธก์นัในเชงิการสรา้งมลูคา่ (Value added) เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไวก้ารบรหิาร
กลยุทธป์ระกอบดว้ย 2 ส่วน คอืส่วนทีว่่าดว้ยการวางแผนกลยุทธ ์และส่วนทีว่่าดว้ยการดําเนินการ
เพือ่ใหแ้ผนกลยทุธส์าํเรจ็ลุล่วง แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 
  1. การวเิคราะหภ์ายนอกและภายใน (External and internal analysis) ประกอบดว้ย 
   1.1 การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มภายนอก (External environment) 
   1.2 การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มภายใน (Internal environment) 
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  2. การกาํหนดทศิทางของกลยทุธ ์(Strategic direction) ดว้ยการจดัทาํแผนทีก่ลยทุธ ์
  3. การสรา้งกลยทุธ ์(Strategic formulation) 
  4. การปฏบิตัติามกลยทุธแ์ละการควบคุม (Strategic implementation and Control) 
  5. การปรบักลยทุธ ์(Strategic restructuring) 

 
ภาพประกอบ 16  กระบวนการบรหิารจดัการกลยทุธ ์

 
       ทีม่า: Harrison, Jeffery S.; & St. John, Caron S. (2008).  Foundation in Strategic 
Management.  Minnesota: Thomson South Western. 
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4.3 การสงัเคราะหก์ระบวนการบริหารกลยทุธ ์(การสร้างกลยทุธแ์ละการปฏิบติัตามกลยทุธ)์ 
 
ตาราง 2  การสงัเคราะหก์ระบวนการบรหิารกลยทุธ ์
 

               ผชช. 
องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

1. การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม 
  - SWOT Matrix 
Analysis 

√ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18

2. กาํหนดทศิทาง
องคก์ร 
  - วสิยัทศัน์ 
  - พนัธกจิ 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18

3. การสรา้งกลยุทธ ์
 

√ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18

  - การตรวจสอบ/
ประเมนิกลยุทธ ์

 √  √ √  √  √  √ √    √ √   9

4. การนํากลยุทธไ์ป
ปฏบิตั/ิทดลอง 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 16

5. การควบคุมกลยุทธ ์
  - การตดิตามผล 
  - การประเมนิผล 
  - การปรบักลยุทธ ์

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 17

 

 หมายเหตุ ผูเ้ชีย่วชาญมดีงัต่อไปน้ี 
1. สมรศร ี แจม่สวุรรณ 
2. เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์
3. บุญเกยีรต ิชวีะตระกลูกจิ 
4. วชิติ อูอ่น้ 
5. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
6. ทศพร ศริสิมัพนัธ ์
7. สาโรจน์  โอพทิกัษ์ชวีนิ 
8. จอมพงศ ์ มงคลวานิช  
9. เซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo ; & Peter) 
10. เดสสแ์ละมลิเลอร ์(Dess ; & Miller) 
11. ฮติต ์ไอรแ์ลนด ์และฮอสคสิสนั (Hitt, Ireland; & Hoskisson) 
12. พทิส ์และเรล (Pitts; &  Lel) 
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13. แบลค และ พอรเ์ตอร ์(Black; & Porter) 
14. สไครบเ์นอร ์(Scribner) 
15. ทอมสนัและสตรคิแลนด ์(Thompson; & Strickland) 
16. เดวดิ(David) 
17  เพริช์ โรบนิสนั และรชิารด์ (Pearce; Robinson; &  Richard) 
18. วลีเลนและฮงัเกอร ์(Wheelen; & Hunger ) 
19. แฮรสินั และเซนตจ์อหน์ (Harrison; & St. John) 

 ผลการสงัเคราะห์ตาราง 2 เกี่ยวกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการ
บรหิารกลยทุธซ์ึง่ประกอบดว้ย1.การสรา้งกลยทุธ ์และ2.การนํากลยทุธไ์ปใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่
ต้องการ ผู้วจิยัพจิารณาองค์ประกอบของกระบวนการบรหิารกลยุทธ์ที่มผีู้เชี่ยวชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัตัง้แต่ 9 คน ขึน้ไป โดยเลอืกแนวคดิของเซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo;&Peter. 1991)  
เป็นหลกั ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT Analysis) เพื่อประเมนิ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การจดัทํา 
SWOT Matrix  Analysis  
  2. การกําหนดทศิทางองคก์าร (Establishing Organizational Direction)ดว้ยการ
กาํหนด วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) 
  3. การกําหนดกลยุทธ ์(Strategic Formulation) และการตรวจสอบกลยุทธ ์(Strategy 
Evaluation) 
  4. การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) 
  5. การควบคุมกลยุทธ ์(Strategy Control) โดยการตดิตามผลการปฏบิตั/ิทดลองใช้
และทาํการประเมนิผลกระบวนการ และผลสาํเรจ็การใชก้ลยทุธ ์
 

4.4 การสร้างกลยทุธส์ถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 ผูว้จิยัได้ศึกษากระบวนการสร้างกลยุทธ์ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโดยการสงัเคราะห์
หลกัการแนวคดิทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีด่ ีในการบรหิารกลยุทธ ์(การสรา้งกลยุทธข์ ัน้ตอน 1-3 และ
การนํากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ ขัน้ตอน 4-5) ของนักกลยุทธ์และนักการศกึษาทัง้ไทยและต่างประเทศ
จํานวน 19 คน แล้วนําผลในส่วนการสร้างกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เน่ืองจากสถานศึกษาถือเป็น
องคก์ารประเภทหน่ึง โดยเลอืกแนวคดิของเซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter.  1991)  เป็นหลกั
ดงัต่อไปน้ี 
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  1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์าร (SWOT Analysis) การทํา SWOT 
Matrix  Analysis 
  2. การกําหนดทศิทางองคก์าร (Establishing Organizational Direction)ดว้ยการ
กาํหนด วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission)  
  3. การกาํหนดกลยุทธ ์(Strategic Formulation) จาก แผนทีก่ลยุทธ ์และการตรวจสอบ
กลยทุธ ์(Strategy Evaluation) ดว้ยการศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ ์
  4. การนํายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) 
  5.. การควบคุมกลยทุธ ์(Strategy Control)  
 
 ทัง้น้ีผูว้จิยัศกึษาเฉพาะการสรา้งกลยทุธส์ถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ขัน้ตอนที ่1-3 เทา่นัน้ 
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 1.การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน (SWOT Analysis) 
          การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมนิวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาเพื่อประเมนิ จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ทัง้น้ีการวเิคราะห ์ SWOT จะถูกใชเ้ป็นรากฐานของการ
กําหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุภารกจิและวตัถุประสงค์ของสถานศกึษาโดยขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากการ
วเิคราะหอ์าจจะเสนอแนะว่าสถานศกึษาควรจะเปลีย่นแปลงภารกจิ วตัถุประสงค ์ นโยบาย หรอืกล
ยทุธข์ององคก์าร (สมยศ นาวกีาร.  2547: 27)  
  ทัง้น้ีมนีักวชิาการและนักการศกึษาไดเ้สนอแนะเกี่ยวกบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
(SWOT Analysis) ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไวด้งัน้ี 
   รงัสรรค ์ มณีเลก็ (2544: 34-35)  เสนอแนะว่าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
สถานศกึษา ควรพจิารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
    1.การศกึษาจุดแขง็และจุดออ่นของสถานศกึษา 
     การหาจุดแขง็และจุดอ่อนของสถานศึกษา พิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
อาทิ จากระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา จากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศกึษา  ผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะครแูละนกัเรยีน 
          ประเด็นที่จะนํามาศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน โดยศึกษาปจัจัย (Input) และ
กระบวนการดาํเนินงาน (Process) โดยพจิารณาดงัต่อไปน้ี 
      1.1 บุคลากร (Man) โดยพจิารณาว่าสถานศกึษามคีร ูและบุคลากรในชุมชนมา
ชว่ยจดักจิกรรมในสถานศกึษาอยา่งเพยีงพอและมคีุณภาพเพยีงใด 
      1.2 เงนิ (Money) โดยพจิารณาวา่สถานศกึษามเีงนิเพยีงพอทีจ่ะนําไปใชใ้นการ
บรหิารจดัการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร 
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      1.3 วสัดุอุปกรณ์ (Materials) โดยพจิารณาว่ามวีสัดุอุปกรณ์เพยีงพอและมี
คุณภาพเพยีงพอต่อการนําไปใชง้านของสถานศกึษาหรอืไมอ่ยา่งไร 
      1.4 การบรหิารจดัการ (Management) โดยพจิารณาว่าการจดัโครงสรา้ง การ
บรหิารสถานศกึษามคีวามเหมาะสม หรอืควรปรบัปรงุอยา่งไร 
    การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) มปีระเดน็ทีจ่ะนํามา
พจิารณาดงัน้ี  
   1. โครงสรา้ง (Structure) ไดแ้ก่ลําดบัขัน้ตอนของการบงัคบับญัชา การสื่อสาร
ภายในองคก์ร และการมอบหมายงาน 
   2. วฒันธรรม (Culture) ไดแ้กความเชื่อ ความคาดหวงั และค่านิยมของบุคคลใน
หน่วยงาน 
   3. การบริการ (Service) ได้แก่การให้บริการ การอํานวยความสะดวกของ
หน่วยงาน    
   4. ทรพัยากร (resource) ได้แก่ปรมิาณและคุณภาพของบุคลากร งบประมาณ 
และวสัดุอุปกรณ์ 
   5. ผลผลติ (Output) ไดแ้ก่ปรมิาณและคุณภาพของนักเรยีนทีจ่บการศกึษาจาก
สถานศกึษา 
   2. การศกึษาโอกาสและอุปสรรคของการดาํเนินงานของสถานศกึษา 
   การศึกษาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ในการดําเนินงานของ
สถานศกึษา เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ประกอบดว้ย 
   1. ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ไดแ้ก่รายไดข้องประชากร ภาวะเงนิเฟ้อ หน้ีสนิ 
การมงีานทาํ 
   2. ด้านสังคมวัฒนธรรม  (Socioculture0 ได้แก่ค่านิยม ความเชื่อ เจตคต ิ
ขนบธรรมเนียมจารตีประเพณ ีวฒันธรรม 
   3. ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ไดแ้ก่ความเปลี่ยนแปลงดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยต่ีางๆ ความทนัสมยัของอุปกรณ์ เครือ่งมอื และเครือ่งใชใ้นการดาํเนินงาน 
   4. ดา้นการเมอืงและกฎหมาย (Political  and Regal Factors) ไดแ้ก่นโยบาย
การเมอืงระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่ เสถยีรภาพรฐับาล กฎหมายและระเบยีบต่างๆ  
   วเิชยีร  เวลาด ี(2547: 35) อธบิายว่า การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นการศกึษา
ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสถนศึกษาทัง้ ในด้านบวกและลบ  ทัง้ น้ีข้อมูล
สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการประเมนิสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคอื
สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน ดงัน้ี  
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          1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิของ
สถานศกึษา แต่สถานศกึษาไม่สามารถควบคุมได ้หรอืควบคุมไดใ้นระยะเวลาสัน้ๆ ประกอบดว้ย
ปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 
        1.1 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Social–culture factors: S) ไดแ้ก่จาํนวน
ประชากร ระบบการศกึษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสงัคม การคมนาคม การ
สือ่สาร อาชพี และปญัหาทางสงัคม ฯลฯ 
    1.2 ดา้นเทคโนโลย ี(Technology: T) ไดแ้ก่ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
การผลติเครือ่งจกัรกลต่าง เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 
    1.3 ดา้นเศรษฐกจิ (Economic Factors: E) ไดแ้ก่รายไดข้องผูป้กครอง ภาวะ
ทางการเงนิ การวา่งวาน อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ การลงทุน ฯลฯ 
    1.4 ดา้นการเมอืงและกฎหมาย (Political and Legal Factors) ไดแ้ก่
รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญัติการศึกษา หลกัสูตร นโยบายรฐับาล นโยบายหน่วยงานต้นสงักัด 
กฎหมาย และระเบยีบต่างๆ การแทรกแซงทางการเมอืง ฯลฯ 
     2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
    การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการศกึษาปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อการ
ปฏบิตังิานของสถานศกึษาและสถานศกึษาสามารถควบคุมปจัจยัเหล่าน้ีได ้ประกอบดว้ย 
    2.1 โครงสรา้งและนโยบายของสถานศกึษา (Structure: S1) ไดแ้ก่โครงสรา้ง
นโยบาย ระบบงานของสถานศกึษา 
    2.2 ผลผลติและการบรกิาร (Products and Service: S2) ไดแ้ก่ประสทิธภิาพ
ของการใหบ้รกิารทางการศกึษา คุณภาพของการใหบ้รกิารทางการศกึษา และคุณภาพนกัเรยีน 
    2.3 บุคลากร (Man: M1) ได้แก่ปรมิาณและคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศกึษา 
    2.4 ประสทิธภิาพทางการเงนิ (Money: M2) ไดแ้ก่ความพอเพยีง ความ
สะดวกในการเบกิจา่ยเงนิ ประสทิธภิาพของการใชเ้งนิทีเ่น้นผลผลติ การระดมทรพัยากร และการใช้
เงนิของสถานศกึษา 
         2.5 วสัดุทรพัยากร (Material: M3) ไดแ้ก่ความพอเพยีงและคุณภาพของวสัดุ
อุปกรณ์ของสถานศกึษา 
          2.7.การบรหิารจดัการ (Management: M4) ได้แก่การมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศกึษา การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการบรหิารสถานศกึษา การบรหิาร
จดัการสถานศกึษา และการประชาสมัพนัธ ์
   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 14-15) เสนอแนะถงึการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนในเงื่อนไขของการบริหารกลยุทธ์ว่าเป็นปจัจัยต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดําเนินงานโรงเรยีน ทัง้ในด้านโอกาสและการเอื้ออํานวยให้ปฏิบตัิ
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ภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล หรอือาจก่อใหเ้กดิอุปสรรค ขอ้จาํกดั หรอืภยัคุกคาม 
โดยสามารถแบ่งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน 
   1. สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไดแ้ก่ปจัจยัต่างๆ จาก
ภายนอกระบบโรงเรยีนทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงเรยีน ตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ จงัหวดั ประเทศ ภูมภิาคและ
ระดบัโลก แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
    1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกทัว่ไปทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงเรยีน แบ่งย่อยเป็น 4 
ดา้นคอื 
     1.1.1 ปจัจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่โครงสร้างประชากร การ
เคลื่อนย้ายถิ่น อาชีพ การศึกษา การอนามยั ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอกจนความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรรมของประชาชนทีส่ง่ผลทัง้ดา้นบวกหรอืลบต่อพนัธกจิ
โรงเรยีน 
     1.1.2 ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การประดษิฐค์ดิคน้ดา้นเทคโนโลย ี
เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา หรอืกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลทัง้
ดา้นบวกและลบต่อพนัธกจิของโรงเรยีน 
     1.1.3 ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่โครงสรา้งรายได ้การกระจายรายได ้
ภาวะวา่งงาน ฯลฯ  ทีม่ผีลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบต่อพนัธกจิของโรงเรยีน 
     1.1.4 ปจัจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่นโยบายของพรรค
การเมอืง เสถียรภาพของรฐับาล พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง ระเบียบ
ปฏบิตัต่ิางๆ ทีม่ผีลกระทบทางบวกและลบต่อพนัธกจิโรงเรยีน 
    1.2 สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ ที่มีผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
(Operating environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลโดยตรงต่อการดําเนินงานของโรงเรยีน ทัง้
ดา้นกายภาพ สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิและการเมอืง ไดแ้ก่ 
     1.2.1 สภาพปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของโรงเรยีน 
     1.2.2  ลกัษณะกลุ่มสงัคมผูร้บัผลประโยชน์และผูร้บับรกิาร (ผูป้กครอง 
นกัเรยีน และชุมชน) 
     1.2.3 พนัธกจิทีเ่ป็นความตอ้งการเรง่ดว่น 
     1.2.4 ความพรอ้มของสถานการณ์ในการจดัการศกึษา 
     1.2.5 ความร่วมมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ดาํเนินการของโรงเรยีน รวมทัง้เจตคตขิองประชาชน 
   2. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal environment) ไดแ้ก่ปจัจยัต่างๆ ภายในระบบ
โรงเรยีนทัง้ที่เป็นจุดแขง็และอ่อน ซึ่งหมายรวมถงึหน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรยีน แบ่งออกเป็น      
6 ประเภทคอื 
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    2.1 โครงสร้างและนโยบายขององค์การ ได้แก่โครงสร้างและนโยบายที่
ครอบคลุมพนัธกิจระดบัข้าราชการประจํา ตัง้แต่กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และโรงเรยีน เช่นโครงสรา้งการบรกิาร นโยบาย 
และเป้าประสงคร์ะยะยาวและสัน้ ตลอดจนระเบยีบปฏบิตั ิกฎเกณฑแ์ละเครอืขา่ยการสือ่สาร ฯลฯ 
    2.2 บรกิารและคุณลกัษณะผลผลติ ไดแ้ก่ความทัว่ถงึและความสามารถในการ
ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน ทัง้ในด้านการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม การจดั
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศกึษาและพฒันาการของผูเ้รยีน ในด้านความรู ้คุณธรรม
จรยิธรรม และบุคลกิภาพและสขุภาพ (เก่ง ด ีและมสีขุ) 
    2.3 บุ คลากร  (Man) ได้แ ก่ความ เพีย งพอของอัต รากํ าลัง  ความรู้
ความสามารถของบุคลากร การกาํหนดตําแหน่ง การบรรจุแต่งตัง้โยกยา้ย การฝึกอบรม การลงโทษ
ทางวนิยั ขวญัและกาํลงัใจ การปฏสิมัพนัธแ์ละวฒันธรรมการทาํงานฯ  
    2.4 การเงนิ ไดแ้ก่ความคล่องตวัในการเบกิจ่าย ประสทิธภิาพในการบรหิาร
เงนิ การระดมทุน และการใชเ้งนิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
    2.5 วสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ อาคาร 
สถานที ่ความสามารถในการจดัหาและประสทิธภิาพในการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
    2.6 การบรหิารจดัการ ได้แก่ความสามารถในการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การกาํกบัตดิตามประเมนิผล การมสีว่นรว่ม การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ 
   3. โรงเรยีนจะวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มอยา่งไร 
    การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อตอบ
คาํถามสาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 
    3.1 ปจัจยัภายนอกใดที่ส่งผลกระทบต่อพนัธกจิโรงเรยีน และส่งผลกระทบ
มากน้อยเพยีงใด 
    3.2 ปจัจยัใดที่โรงเรยีนจดัใหเ้ป็นโอกาสที่ส่งผลใหเ้พิม่พนัธกจิ ขยายการ
ดาํเนินงานหรอืพฒันาประสทิธภิาพ และคุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ขีึน้ 
    3.3 ปจัจยัใดเป็นอุปสรรคหรอืภยัคุกคามทีไ่ม่ส่งผลดต่ีอการปฏบิตัพินัธกจิ
ของโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
    3.4 ปจัจัยภายในใดที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและความสามารถในการ
ดาํเนินการของโรงเรยีน และปจัจยัใดทีม่คีวามสาํคญัต่อผลสาํเรจ็ของโรงเรยีนมากน้อยเพยีงใด 
    3.5 ปจัจยัใดทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดเด่น จุดแกร่ง ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณภาพ เพิม่
ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของโรงเรยีน 
    3.6 ปจัจยัใดที่เป็นจุดอ่อน จุดดอ้ย หรอืขอ้จํากดั ที่ไม่อํานวยต่อโรงเรยีนใน
การดาํเนินพนัธกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 

ภายใน ภายนอก
 

                     1. โครงสรา้ง/นโยบาย                1. สงัคมและวฒันธรรม 
      2.การบรกิาร/คุณลกัษณะผูเ้รยีน   2. เทคโนโลย ี
      3. บุคลากร      3.เศรษฐกจิ 
           4. ประสทิธภิาพทางการเงนิ        4. การเมอืงและกฎหมาย 
 
                    ภาพประกอบ 17 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มโรงเรยีน 
 
  ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2549).  กลยุทธส์ถานศกึษา. (เอกสาร
ประกอบการสมัมนา).  หน้า 38. 
 
  2.การวเิคราะห ์SWOT Matrix Analysis  จากผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มใน 4 
ลกัษณะดงัน้ี 
   1. ตําแหน่งวงรมีพีึน้ทีส่ว่นใหญ่อยูใ่นตําแหน่งดาวรุง่ (Stars) หมายถงึโรงเรยีนมี
สมรรถนะภายในทีเ่ขม้แขง็และสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่อือ้ต่อการดาํเนินกจิการ จงึเป็นภาวะที่
เหมาะสมต่อการกาํหนดกลยทุธ ์เพือ่ขยายงานและสรา้งความเจรญิเตบิโต ดงัภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 18 ตําแหน่งดาวรุง่ 
 
 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2549).  กลยุทธ์สถานศกึษา. 
(เอกสารประกอบการสมัมนา). หน้า 62. 
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   2. ตําแหน่งของวงรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเครื่องหมายคําถาม (?) หมายถึง
สมรรถนะภายในของโรงเรยีนมปีญัหาที่ต้องการแก้ไขจุดอ่อนภายใน ในขณะที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกเอือ้ต่อการดําเนินกจิการ ซึง่โรงเรยีนจาํเป็นตอ้งกําหนดกลยุทธป์รบัปรุงแกไ้ขโดยเรว็ เพื่อ
สรา้งโอกาสในการขยายงานหรอืสรา้งความเจรญิเตบิโตในอนาคต ดงัภาพประกอบ 19 

STAR
S

O

T

S W

CASH COWS DOGS

?

◄

▲

►

►

▼
▲

 
 

ภาพประกอบ 19 ตําแหน่งเครือ่งหมายคาํถาม 
 

         ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2549). กลยุทธ์สถานศกึษา. 
(เอกสารประกอบการสมัมนา). หน้า 62. 
 
   3. ตําแหน่งวงรมีพีืน้ทีส่่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งสุนัขจนตรอก (Dogs) หมายถงึ
โรงเรยีนมปีญัหาดา้นสมรรถนะภายในที่ต้องการแก้ไข และยงัไม่มปีจัจยัที่เอือ้ต่อการขยายกจิการ 
โรงเรียนควรทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาสาเหตุปญัหาเพื่อแก้ไขโดยด่วน ใน
ขณะเดียวกนัต้องเร่งพฒันาสมรรถนะภายใน หากสถานภาพองค์การอยู่ในตําแหน่งน้ีจะมีการ
พจิารณาชะลอการลงทุน หรอืเลกิกจิการไปดําเนินกจิการประเภทอื่นทีม่ผีลตอบแทน หรอืมโีอกาส
ในการดาํเนินการทีด่กีวา่  

                                      
 

                                    ภาพประกอบ 20  ตําแหน่งสนุขัจนตรอก 
                
 ทีม่า: สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2549).  กลยุทธส์ถานศกึษา. 
(เอกสารประกอบการสมัมนา). หน้า 63 
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   4.ตําแหน่งวงรมีพีืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูใ่นตําแหน่งววัแมล่กูออ่น (Cash Cow) หมายถงึ 
โรงเรยีนมสีมรรถนะภายในเขม้แขง็ แต่ขาดการสนับสนุนหรอืไม่ได้รบัความสนใจในการดําเนิน
กจิการ กลยุทธ์ที่ควรนํามาใชห้ากสถานภาพโรงเรยีนตกอยู่ในตําแหน่งน้ีคอืการพฒันาสมรรถนะ
ภายในองคก์ร เพือ่รอโอกาสทีเ่หมาะสมในการดาํเนินกจิการต่อไปเมือ่มโีอกาส ดงัภาพประกอบ 22 
 

 

                             
     ภาพประกอบ 21  ตําแหน่งววัแมล่กูออ่น    
                          

         ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2549).  กลยทุธส์ถานศกึษา. 
(เอกสารประกอบการสมัมนา). หน้า 63. 
 
   กล่าวโดยสรุปการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศกึษาขัน้พื้นฐานคอืการศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินงานของสถนศกึษาทัง้ในดา้นบวกและลบเพื่อนําผลทีไ่ดจ้าการศกึษา
ไปกําหนดกลยุทธบ์รหิารสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ ทัง้น้ีขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอืสภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่
การวเิคราะห์ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ปจัจยัด้นเทคโนโลย ีปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ และปจัจยั
ดา้นการเมอืงและกฎหมาย และการวเิคราะหแ์ละสภาพแวดลอ้มภายในไดแ้ก่โครงสรา้งและนโยบาย
ขององคก์าร บรกิารและคุณภาพของผลผลติ บุคลากร การเงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ 
โดยเลอืกใชห้ลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 14-15) 
 
  3 การจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) 
    ศริวิชิ ดโนทยั (2553: 20) อธบิายว่าแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) คอืแผนภาพที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ถึงเหตุและผลระหว่างเป้าประสงค์และกลยุทธ์ รวมถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างผลลพัธ์ทีอ่งค์กรปรารถนาใน 4 มติ ิคอืการเงนิ ลูกคา้ กระบวนการภายใน และการเรยีนรู้
และการพฒันาองค์กร หรอืในระบบราชการหมายถึงมติิประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติิคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันาองคก์ร  
  สมควร บํารุงทรพัย ์(2553ก: 3) ทีก่ล่าวว่าแผนทีก่ลยุทธ์คอืแผนภาพทีแ่สดงถงึ     
กลยทุธใ์นรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็กลยุทธ ์โดยองคป์ระกอบ
สําคญัของการจดัทําแผนที่กลยุทธ์คือการพิจารณาถึงทิศทางขององค์กรคือวิสยัทศัน์ ประเด็น      
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กลยุทธ ์และเป้าประสงค ์โดยเป้าประสงคภ์ายใตแ้ต่ละประเดน็กลยุทธจ์ะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกนัใน 
4 มติคิอืมติปิระสทิธผิลตามพนัธกจิ มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และ
มติกิารพฒันาองคก์ร 
  สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย(ี2553: 15) เสนอแนะว่าแผนที ่ 
กลยุทธค์อืแผนภาพแสดงถงึความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงคข์องประเดน็กลยุทธใ์น 4 มติคิอืมติิ
ประสทิธิผลตามพนัธกิจ มติิคุณภาพการให้บรกิาร มติิประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน และมติิการ
พฒันาองคก์ร 
  สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสตูล (2556: 40) เสนอแนะว่าแผนทีก่ล
ยุทธ์เป็นภาพทีแ่สดงใหถ้งึเป้าประสงค์ของประเดน็กลยุทธ์ในรูปแบบความสมัพนัธ์ถงึเหตุผล และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธ์ทีอ่งคก์รปรารถนาใน 4 มติ ิคอืมติดิา้นประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติิ
ดา้นคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร มติดิา้นประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติดิา้นการพฒันาองคก์าร 
  สรุปไดว้่าแผนทีก่ลยุทธ์คอืแผนภาพแสดงถงึความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงคข์อง
ประเดน็กลยุทธใ์น 4 มติคิอืมติปิระสทิธผิลตามพนัธกจิ มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันาองคก์ร 
  สมควร ทรพัยบ์าํรงุ(2553ก: 3) ไดเ้สนอแนะการจดัทาํแผนทีก่ลยทุธไ์ว ้ 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
   ขัน้ตอนที ่ 1 การยนืยนัวสิยัทศัน์ขององคก์ร เป็นการยนืยนัทศิทางในการพฒันาที่
องคก์รมุง่มัน่ผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ 
   ขัน้ตอนที ่2 การกาํหนดประเดน็กลยทุธ ์ซึง่หมายถงึสิง่ทีต่อ้งคาํนึงถงึเป็นประเดน็
หลกัในการนําไปสูว่สิยัทศัน์ โดยพจิารณาจากผลการทาํ SWOT Matrix Analysis 
   ขัน้ตอนที ่3 การกาํหนดเป้าประสงค ์ทีต่อ้งการบรรลุภายใตแ้ต่ละประเดน็ยทุธ ์ซึง่
การกาํหนดเป้าประสงคค์วรดาํเนินการดงัน้ี 

พจิารณาวา่ผลลพัธส์ดุทา้ยของประเดน็กลยทุธแ์ต่ละประเดน็คอือะไร โดยดวูา่ 
สิง่ทีเ่ป็นเป้าประสงคท์ีม่ลีกัษณะเป็นตวัขบัเคลื่อนการกระทาํ (Performance Driver) เพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายสดุทา้ยคอือะไร  โดยตอ้งพจิารณาใหค้รอบคลุมทัง้ 4 มติ ิดงัน้ี 
    2.1 มติดิา้นประสทิธผิลตามพนัธกจิ หมายถงึการพจิารณาวา่ผลลพัธท์ีส่าํคญั
ของแต่ละประเดน็ยทุธค์อือะไร ตวัชีว้ดัอะไรทีแ่สดงวา่ประเดน็ยทุธด์งักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 
    2.2 มติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึการพจิารณาวา่ผูร้บับรกิารของ
ประเดน็ยทุธต์อ้งการอะไร และตวัชีว้ดัอะไรแสดงวา่ผูร้บับรกิารไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการ 
    2.3 มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน หมายถงึการพจิารณาวา่ตอ้งมี
กระบวนการ  กจิกรรม และทรพัยากรอะไร จงึจะนําไปสูส่ ิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ หรอืประเดน็กลยทุธน์ัน้
เกดิประสทิธผิลตามทีก่าํหนด 
    2.4 มติดิา้นการพฒันาองคก์ร หมายถงึการพจิารณาวา่จะตอ้งเตรยมความ
พรอ้มดว้ยการพฒันาองคก์รในดา้นใด องคก์รจงึบรรลุผลตามประเดน็กลยทุธน์ัน้ 



 
 

162

  กรมการปกครอง (2550: 4) เสนอแนะถงึวธิกีารทาํแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) ไว้
ดงัน้ี 
   1. การยนืยนักลยทุธ ์เป็นการยนืยนัทศิทางขององคก์รทีต่อ้งการบรรลุนัน่คอื
วสิยัทศัน์ทีต่อ้งการ 
   2. การกาํหนดประเดน็กลยทุธ ์ ซึง่หมายถงึสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งคาํนึงถงึเป็นประเดน็
หลกัในการบรรลุวสิยัทศัน์ทีต่อ้งการ ซึง่ไมค่วรมมีากเกนิไปเพราะจะขาดจุดเน้น 
   3. การกําหนดเป้าประสงค ์ ภายใตป้ระเดน็กลยทุธใ์หค้รอบคลุมทัง้ 4 มติ ิคอืมติิ
ประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันา
องคก์ร แลว้นํามาจดัเรยีงเชื่อมโยงความสมัพนัธใ์นลกัษณะเหตุและผล 
  กล่าวโดยสรปุการทาํแผนทีก่ลยทุธต์อ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้คอื      
1.ขัน้ตอนการยนืยนักลยทุธ ์2. การกาํหนดประเดน็กลยทุธ ์และ 3. การกาํหนดเป้าประสงค ์แลว้
นํามาจดัเรยีงเชื่อมโยงความสมัพนัธใ์นลกัษณะเหตุและผล   
                               
 2.การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา 

     การกําหนดทศิทางของสถานศกึษาช่วยใหก้ารดําเนินงานของสถานศกึษามคีวามชดัเจน
มากขึน้ ซึง่สถานศกึษาตอ้งรูส้ถานภาพของตนเองว่าอยู่ในสถานภาพทีต่อ้งปรบัขยาย แกไ้ขหรอืพฒันา
อะไรบา้ง ในการกําหนดทศิทางสถานศกึษาประกอบดว้ย การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์
องคป์ระกอบขา้งตน้จะตอ้งสมัพนัธใ์นเชงิตรรกะ กล่าวคอืองคป์ระกอบหน่ึงจะส่งผลต่อองคป์ระกอบหน่ึง 
เช่นข้อมูลจากผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเป็นข้อมูลที่ใช้การพิจารณากําหนด
วสิยัทศัน์และพนัธกจิ ซึง่ในการกําหนดพนัธกจิเป็นภาระงานทีจ่ะตอ้งทาํเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ หรอืเป็น
การแปลงวสิยัทศัน์ใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ (วรรณา  สภุาพฒุ.  2553: 19) 
                         2.1 .การกาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) 
      วโิรจน์  สารรตันะ (2548: 24) ใหค้วามหมายว่าวสิยัทศัน์ หมายถงึขอ้ความที่
แสดงถงึสภาพที่พงึปรารถนา หรอืที่เป็นไปไดข้องสถานศกึษาในอนาคต ส่วนวฒันา พฒันพงศ์ (2547: 
22) อธบิายวา่วสิยัทศัน์ (Vision) คอืเป้าหมายทีม่ลีกัษณะกวา้งๆ  มไิดร้ะบุวธิดีาํเนินการไว ้เป็นเรื่องของ
อนาคต เป็นข้อความที่กําหนดไว้เพื่อเป็นทิศทางของพันธกิจ (Mission) อนาคตของวิสัยทัศน์มี
ระยะเวลาระหว่าง 10- 20 ปี ขณะทีว่รรณา  สุภาพุฒ ิ(2553: 27) อธบิายว่าวสิยัทศัน์ (Vision) เป็นภาพ
ความสาํเรจ็ของนกัเรยีนหรอืสถานศกึษาในอนาคตทีอ่ยากเหน็ หรอือยากใหค้นอื่นพดูถงึสถานศกึษาว่า
เป็นอยา่งไร วสิยัทศัน์ทีด่นีัน้ตอ้งมรีะบบภาพในอนาคตใหช้ดัเจน สรา้งแรงจงูใจหรอืกระตุน้ใหผู้ท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบัสถานศกึษาเกดิแรงบนัดาลใจ อยากปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ และทีส่ําคญั
วสิยัทศัน์ตอ้งเกดิจากการกาํหนดรว่มกนัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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        กล่าวโดยสรุปวสิยัทศัน์ของสถานศกึษาเป็นภาพความสําเรจ็ของนักเรยีนหรอื
สถานศกึษาในอนาคตทีอ่ยากเหน็ หรอือยากใหค้นอื่นพดูถงึ วสิยัทศัน์ทีด่ตีอ้งมรีะบบภาพชดัเจน สรา้ง
แรงจูงใจหรอืกระตุ้นให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจ อยากปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุ
วสิยัทศัน์นัน้ ตามหลกัการของวรรณา  สภุาพฒุ ิ(2553: 27) 
                                 องคป์ระกอบทีส่าํคญัของวสิยัทศัน์ 
             องคป์ระกอบทีช่ดัเจนของวสิยัทศัน์ มดีงัต่อไปน้ีคอื ขอ้มลูขา่วสารทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รวมทัง้ความคาดหวงั
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง จินตนาการของผู้ร่วมกําหนดวิสยัทัศน์ และกระบวนการใหม่ของผู้กําหนด
วสิยัทศัน์ (วโิรจน์  สารรตันt.  2548: 30) 
               วธิกีารจดัทาํวสิยัทศัน์  
               การจดัทําวิสยัทศัน์ ควรทําในรูปของการะดมสมอง พยายามให้ผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัแผนกลยทุธข์ององคก์ารเขา้มามสีว่นรว่มจดัทาํดว้ยโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

          1.จดัประชุมผูบ้รหิารทุกระดบัทีร่บัผดิชอบดา้นการวางแผน ในการกําหนด
วสิยัทศัน์ รวมทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพราะวสิยัทศัน์เป็นสิง่สําคญัและเป็นจุดมุ่งหมายระยะยาว
ของสถานศกึษา โดยทัว่ไปทุกองคก์ารจะกาํหนดวสิยัทศัน์ไวใ้นแผนแมบ่ทขององคก์าร  
           2.เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสยัทศัน์บรรยายและควบคุมการระดม
สมองตลอดจนวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมเกดิแนวคดิเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ เพื่อให้
การกาํหนดวสิยัทศัน์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และไดผ้ลลพัธท์ีม่คีุณคา่สงู  
           3. กาํหนดวสิยัทศัน์จากผลการประชุมขอ้ 2 
            2.2 การกาํหนดพนัธกจิ  (Mission)     
       พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั ิและ พพิฒัน์ ลอืประสทิธิส์กุล (2548: 23) ให้
ความหมายว่า พนัธกจิ (mission) การประกาศจุดมุ่งหมายทัว่ไปและเหตุผลของการดาํรงอยูข่อง
องคก์ารอยา่งชดัเจน แน่นอน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
          อดุลย ์วริยิเวชกุล (2548:9) กล่าวถงึ พนัธกจิ หรอื mission ว่า คอื การทาํให้
ชดัเจน วา่สิง่ทีพ่งึประสงค ์อยากได ้อยากควา้ แต่ยงัไมไ่ดน้ัน้มลีกัษณะทีช่ดัเจนอยา่งไร 
          วโิรจน์ สารรตันะ (2548: 45) กล่าวว่า พนัธกจิ (Mission) เป็นขอ้ความทีแ่สดง
ถงึหน้าทีข่องสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป็นสิง่ทีม่คีวามชดัเจนและ เป็นรปูธรรมมากขึน้
เป็นสว่นทีจ่ะทาํใหเ้กดิการวางแผนวา่ ควรจะเป็นไปในทศิทางใด เป็นสิง่ทีส่มาชกิใน องคก์ารจะตอ้ง
รบัรูแ้ละเขา้ใจ และเป็นสิง่ที่ฝ่ายบรหิารสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมนิผลสําเรจ็ใชเ้ป็น
ตวักระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความภกัดแีละความรูส้กึเป็นเจา้ของในองคก์าร และเป็นตวัทีจ่ะทาํใหเ้ป็นที่
รบัรูถ้งึ คา่นิยมและอนาคตขององคก์ารจากบุคคลภายนอก 
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      จนิตนา บุญบงการ และ ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2549: 12) ไดก้ล่าวว่าพนัธกจิ 
หรอืภารกจิ (Mission) หมายถงึ จุดมุ่งหมายเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ซึง่แยก
สถานศกึษาออกจากธุรกจิอื่นทีม่กีารดาํเนินงานทีใ่กลเ้คยีงกนั ภารกจิเป็นเครือ่งกาํหนดขอบเขตการ
ดาํเนินงานของสถานศกึษา 
      วรรณา  สภุาพฒุ (2553: 28) กล่าวา่พนัธกจิ (Mission) เป็นบทบาทหน้าทีท่ี่
สถานศกึษาตอ้งดาํเนินการหรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงไดว้า่ พนัธกจิเป็นการนําวสิยัทศัน์ซึง่เป็นภาพฝนั 
มาจดักระทาํใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ มแีนวปฏบิตัแิละบทบาทหน้าทีข่องสถานศกึษาทีต่อ้งทาํให้
บรรลุวสิยัทศัน์ ทัง้น้ี เป็นเพราะวา่สถานศกึษาเป็นหน่วยงานภาครฐั จาํเป็นตอ้งยดึถอืแนวปฏบิตัิ
ตามหน่วยงานตน้สงักดัทีไ่ดก้าํหนดบทบาทไวอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งเชื่อมโยงกบัเป้าประสงคห์รอื
ความคาดหวงัทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้จากการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ ์
     กล่าวโดยสรปุพนัธกจิหมายถงึขอ้ความทีแ่สดงถงึหน้าทีข่องสถานศกึษาทีส่อดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ เป็นสิง่ทีม่คีวามชดัเจนและ เป็นรปูธรรมมากขึน้เป็นสว่นทีจ่ะทาํใหเ้กดิการวางแผนว่า 
ควรจะเป็นไปในทศิทางใด เป็นสิง่ทีส่มาชกิใน องคก์ารจะตอ้งรบัรูแ้ละเขา้ใจ และเป็นสิง่ทีฝ่า่ย
บรหิารสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิผลสําเรจ็ใชเ้ป็นตวักระตุ้นใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความภกัดี
และความรูส้กึเป็นเจา้ของในองคก์าร และเป็นตวัทีจ่ะทําใหเ้ป็นทีร่บัรูถ้งึ ค่านิยมและอนาคตของ
องคก์ารจากบุคคลภายนอกตามหลกัการของวโิรจน์  สารรตันะ (2548: 45) 
                   รงัสรรค ์ มณีเลก็ (2544: 52) เสนอแนะวา่พนัธกจิทีด่ตีอ้งบอกถงึลกัษณะของหน่วยงาน
และสิง่ทีห่น่วยงานกระทาํอยูท่ ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(2548: 17) ไดแ้นะนําการเขยีนขอ้ความพนัธกจิ และองคป์ระกอบของขอ้ความพนัธกจิ ดงัน้ี 
                    1. การเขยีนขอ้ความพนัธกจิ 
                          ขอ้ความพนัธกจิ (Mission Statement) เป็นการแสดงถงึองคป์ระกอบดา้น
คา่นิยม จุดมุง่หมายหลกัของสถานศกึษาทีต่อ้งการบรรลุ บ่งบอกทศิทางและชอบเขตในอนาคตของ
สถานศกึษา เป็นการตอบคาํถามถงึสิง่ทีต่อ้งดาํเนินการ  (What to do?) เพือ่ใหบ้รรลุผลตามวสิยัทศัน์ 
                  2. องคป์ระกอบของพนัธกจิ 
                        การเขยีนขอ้ความพนัธกจิของสถานศกึษาควรครอบคลุมสระสาํคญัดงัน้ี 
     2.1  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนและกระบวนการดัการเรยีนการสอน 
และการบรกิารการศกึษาของสถานศกึษา 
           2.2 ผูร้บัประโยชน์และบรกิารโดยตรงจากการดาํเนินงานของโรงเรยีนคอืผูเ้รยีน 
       2.3 วธิกีารดาํเนินงานของโรงเรยีนทีมุ่ง่สูค่วามสาํเรจ็ 
                              2.4 ประโยชน์ทีผู่เ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชนทีไ่ดร้บัจากโรงเรยีน                                
  2.3 การกาํหนดวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน (School Objective) 
                         2.3.1 ความหมายของวตัถุประสงค ์
      ธงชยั สนัตวิงษ์ (2547: 32) ใหค้วามหมายของวตัถุประสงคว์่า หมายถงึการ
กาํหนดจุดมุง่หมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปใหถ้งึ   
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     ศริชิยั กาญจนวาส ี(2550: 18) กล่าวว่าวตัถุประสงค ์(Objective) หมายถงึ ความ
มุง่หมายระยะสัน้ทีม่ขีอบเขตทีเ่ฉพาะขึน้  
      ประชุม รอดประเสรฐิ (2545: 6) ใหค้วามหมายขงิวตัถุประสงคว์่าเป็นความมุ่ง
มาดปรารถนาในระยะยาวของบุคคลหรอืของหน่วยงาน 
       กิง่พร ทองใบ (2549: 23) กล่าวว่าวตัถุประสงค ์  หมายถงึ จุดหมายปลายทางที่
องคก์ารแสวงหาเพือ่การบรรลุผล สาํเรจ็ของการดาํเนินงาน 
       จนิตนา บุญบงการ: และณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์ (2548: 35)  อธบิายว่า
วตัถุประสงค ์ หมายถงึ สิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการจะบรรลุภายใตก้าํหนดเวลาทีแ่น่นอน 
       ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2548: 24) ไดใ้หค้วามหมายของวตัถุประสงคว์่าเป็น
ผลลพัธข์ ัน้สุดทายของกจิกรรมทีม่กีารวางแผนไว ้โดยระบุถงึสิง่ทีต่อ้งการ มกักําหนดในรปูตวัเลข 
หรอืเป้าหมายในระยะสัน้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง เป็นผลลพัธท์ีส่ามารถวดัได ้
     บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ (2550: 45) กล่าว่าวตัถุประสงค ์หมายถงึสิง่ทีอ่งคก์าร
ตอ้งการ 
    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2550: 23) ใหค้วามหมายของวตัถุประสงคค์อื 
จุดหมายปลายทาง ทีอ่งคก์ารแสวงหาเพือ่การบรรลุผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน การอยูร่อดและการ
พฒันาขององคก์าร 
   อุทศิ ขาวเธยีร (2549: 24)  กล่าวว่าวตัถุประสงคห์ลกัของแผนยุทธศาสตรเ์ป็น
การแปลงวสิยัทศัน์และ พนัธกจิ เป็นเกณฑท์ีต่อ้งบรรลุในชว่งระยะเวลาของแผนฯ วตัถุประสงคห์ลกั
ของแผนฯ เป็นผลกระทบทีมุ่ง่หวงัไดจ้ากการพฒันา ยุทธศาสตร ์ยุทธวธิ ี(แผนงานโครงการ) ต่างๆ
ของแผนฯโดยสามารถวดัตรวจสอบไดจ้ากการประเมนิผล และหากประเมนิไดว้่า การพฒันาบรรลุ
เกณฑท์ีก่ําหนดตามวตัถุประสงคห์ลกักอ็าจสรุปไดว้่า การพฒันาเป็นไปในทศิทางทีว่สิยัทศัน์และ
ภายใตเ้งือ่นไขทีพ่นัธกจิไดก้าํหนดไว ้
        โดยสรปุแลว้ เป้าประสงค ์หมายถงึ จุดมุง่หมายปลายทางทีอ่งคก์ารตอ้งการบรรลุผล
เพือ่ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามหลกัการของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2550: 23) 
                   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549:  23-240) กล่าวถงึความสาํคญั
ของเป้าประสงค ์แนวทางการเขยีนวตัถุประสงค ์รวมทงัขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวธิกีารดําเนินการตาม
กาํหนดวตัถุประสงคข์องสถานศกึษา  
   2.3.2 ความสาํคญัของเป้าประสงคข์องสถานศกึษา 
    1. แสดงเหตุผลของเป้าประสงคท์ีส่ามารถบรรลุผลไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ 
                            2. ชีนํ้าลกัษณะของแผนปฏบิตังิานและวธิดีาํเนินกจิกรรม 
                             3. เชื่อมโยงเป้าประสงคร์ะดบัสงูสดุถงึระดบัล่างสดุ 
                             4. ประสานการตดัสนิใจของหวัหน้าหน่วยงานย่อยๆ ของโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกนั
และไมข่ดัแยง้กนั 
                5. เพือ่การปรบัตวัต่อขอ้จาํกดัอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม 
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           6.เป็นพืน้ฐานสําหรบัการประเมนิผลทัง้ดา้นความสําเรจ็ของสถานศกึษา และการ
ประเมนิผลกระบวนการดาํเนินการซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปรบัแผนการดาํเนินงาน 
                      2.3.3 แนวทางการเขยีนเป้าประสงคข์องสถานศกึษา 
                              สถานศกึษาสามารถเขยีนเป้าประสงคไ์ดห้ลายวธิดีงัน้ี 
                             1. ระบุระดบัของสถานภาพและบทบาทเมื่อเทยีบกบัสถานศกึษาอื่นที่จดั
การศกึษาระดบัเดยีวกนั   
                             2. ระบุประสทิธภิาพในการจดักระบวนการเรยีนรูห้รอืบรกิารทางการศกึษา 
                               3. ระบุประสทิธผิลจาการนําวธิกีารดาํเนินงานใหมม่าใชใ้นการจดับรกิารทาง
การศกึษา 
                             4. ระบุปริมาณหรือขอบข่ายการให้บริการทางการศึกษาที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
                              5. ระบุประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีส่ามารถวดัได ้
                              6. ระบุถงึสาํนึกชองความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่ถานศกึษาตระหนกัและยดึถอื
ในระหวา่งการดาํเนินงานเพือ่ประโยชน์ของสงัคมโดยสว่นรวม 
 
 4.3  การสร้างกลยทุธ ์
  4.3.1  ความหมายของกลยทุธ ์
   นกัวชิาการหลายทา่นใหค้วามหมายของกลยทุธไ์วด้งัน้ี 

       วฒันา  วงศ์เกยีรติรตัน์ และคณะ (2546: 16) กล่าวว่ากลยุทธ์ มาจากคําว่า 
“Strategos” ในภาษากรกี ทีเ่กดิจากคาํวา่ “Stratos” ซึง่หมายถงึ “ Army” หรอืกองทพั ผสมกบัคาํว่า 
“Agein” ซึง่หมายถงึ “ Lead” หรอื “นําหน้า” จงึทาํใหน้กัวชิาการทางบรหิารตคีวามว่า “Leading to 
total organization” หรอื “การนําทางใหอ้งคก์ารโดยรวม” ซึง่มนียัยะทัง้เชงิจุดมุง่หมายและวธิกีารว่า
ตอ้งการทาํ”อะไร” ใหส้าํเรจ็ และทาํ”อยา่งไร”       
     สมยศ  นาวกีาร (2547: 27) กล่าวว่ากลยุทธค์อืแผนระยะยาวทีอ่งคก์รกําหนด
ขึน้มาเพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมายขององคก์ร กลยุทธ์จะต้องใชข้อ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัให้
ไดม้ากทีส่ดุ และลดขอ้เสยีเปรยีบทางการแขง่ขนัใหน้้อยทีส่ดุ            
   สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 30-31) อธบิายว่ากลยุทธ์
หมายถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามพนัธกจิของสถานศกึษาทีเ่ป็นไปไดท้ีส่ง่ผลใหเ้กดิความสาํเรจ็
หรอืบรรลุวสิยัทศัน์ของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
      เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2549: 2) ใหค้วามหมายของ กลยุทธว์่าเป็นแผนทีค่ดิ
ขึ้นอย่างรอบคอบ มีลกัษณะเป็นขัน้ตอน มคีวามยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มจุีดมุ่งหมายเพื่อ
เอาชนะคูแ่ขง่ขนั หรอืเพือ่หลบหลกีอุปสรรค จนบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ  
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    เซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter. 1991) ใหนิ้ยามว่ากลยุทธห์มายถงึการ
กําหนดภารกจิตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และการลงมอืปฏบิตัิตาม
แผนที่ดําเนินการไวเ้พื่อใหอ้งค์กรสามารถดําเนินการไดต้ามภารกจิและบรรลุถงึวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่าํหนด 

    พอล  แซมวล ( Pual.  1983: 15) มคีวามเหน็ว่ากลยุทธห์มายถงึแผนงานรวมที่
เชื่อมโยงขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ขอองค์การเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเพื่อช่วยให้
องคก์ารอยู่รอดไดภ้ายใตค้วามผนัผวนของสภาพแวดลอ้มต่างๆ กลยุทธถ์ูกกําหนดขึน้และนํามาใช้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตความสามารถที่มีอยู่ขององค์การนัน้ๆ กลยุทธ์เป็น
เครื่องมอืทําใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์าร โดยสามารถนําจุดเด่นของแต่ละส่วนเขา้มาประสานเขา้
ดว้ยกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ                    
    พทิสแ์ละเลล (Pitts; & Lel.  2000) เสนอแนะว่ากลยุทธห์มายถงึแผนปฏบิตักิาร
หลกัทีอ่งคก์รนํามาใชท้ัง้ระยะกลางถงึระยะยาว มคีวามสอดคลอ้งกบั   พนัธกจิ (Mission) เป้าหมาย 
(Goals) และวสิยัทศัน์ (Vision)                                                        
       สรปุไดว้า่ กลยุทธห์มายถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามพนัธกจิของสถานศกึษาที่
เป็นไปไดท้ีส่่งผลใหเ้กดิความสําเรจ็หรอืบรรลุวสิยัทศัน์ของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ตาม
หลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 30) 
  4.3.2 การสรา้งกลยทุธ ์
               รงัสรรค ์ มณีเลก็ (2544:  57-65)  กล่าถงึการสรา้งกลยุทธส์ถานศกึษาว่าแบ่งออกได้
เป็นสองระดบัคอื 
   1. กลยุทธ์หลกัหรอืกลยุทธ์รวม เป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาในภาพรวมที่
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการตามผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา หาก
เปรยีบเทยีบกบัทางธุรกจิ จะเทยีบเทา่กบักลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
                      2 กลยุทธร์อง หรอืกลยุทธแ์ผนงาน เป็นกลยุทธข์องสถานศกึษาตามลกัษณะงาน
ภายในสถานศึกษา หากเปรยีบเทยีบกบัทางธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์ระดบัธุรกิจและกลยุทธ์ระดบั
หน้าที่  ปจัจุบนัสถานศกึษาในแต่ละสงักดัถูกกําหนดใหม้หีน้าที่แตกต่างหนัไปตามธรรมชาติของ
ความรบัผดิชอบ                                                 
                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2549: 64) อธิบายว่ากลยุทธ์
สถานศึกษาเป็นการเลือกวธิีการทํางานอย่างมทีศิทางที่เหมาะสมสอดคล้องสภาพแวดล้อมของ
สถานศกึษา เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การกําหนดกลยุทธ์ทําไดห้ลายวธิ ี
เชน่การระดมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยแบ่งกลยทุธอ์อกเป็น 4 ประเภทคอื 
     1. กลยุทธส์รา้งความเตบิโต เป็นกลยุทธ์ทีเ่อือ้และแขง็ โดยขยายกจิการ 
หรอการดาํเนินงานเพิม่เตมิ 
                     2. กลยุทธ์ความถนัด เป็นกลยุทธ์ที่เอื้อแต่อ่อน โดยเลือกดําเนินงาน
เฉพาะทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญ 
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                 3. กลยุทธ์ร ักษาเสถียรภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อไม่แข็ง โดยเลือก
ดาํเนินงานทีก่าํลงัดาํเนินอยูไ่มข่ยายไปดาํเนินงานอื่น 
              4. กลยุทธต์ดัทอน เป็นกลยุทธ์ทีไ่ม่เอือ้และอ่อน โดยการทบทวนภารกจิ
ในสว่นทีท่าํประโยชน์ได ้อาจตอ้งถ่ายโอนใหค้นอื่นดาํเนินการแทน 
  สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.
2552: ออนไลน์) เสนอแนะถงึกระบวนการสรา้งกลยทุธด์งัน้ี 
  1. การวเิคราะหป์จัจยัทางกลยทุธ ์  จุดแขง็ จุดออ่น โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
  2. การกาํหนดทศิทางองคก์ร   วสิยัทศัน์  พนัธกจิ 
  3. การวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญั                  ประเดน็กลยทุธ ์
                     ทีช่ว่ยใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 
  4. กาํหนดเป้าประสงค ์    เป้าประสงค ์
                     ของแต่ประเดน็กลยทุธ ์
  5. กาํหนดตวัชีว้ดั    ตวัชีว้ดั 
  6. กาํหนดกลยทุธ/์วธิทีาํใหบ้รรลุ   กลยทุธ ์
                     เป้าประสงค ์
  ทัง้น้ี ประเดน็กลยุทธ ์ (Strategic Issue) หมายถงึสิง่สาํคญัทีต่อ้งพฒันาเพื่อใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์  
  เป้าประสงคห์มายถงึสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ภายใตป้ระเดน็กลยุทธซ์ึง่ตอ้งเชื่อมโยงกบั
วสิยัทศัน์และประเดน็กลยุทธ์ และต้องครอบคลุมทัง้ 4 มติิคอืมติิประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติิ
คุณภาพการใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันาองคก์ร 
   ตวัชี้วดัหมายถึงตวัแทนของสิง่ที่เป็นนามธรรมที่แสดงผลเป็นค่าประเมนิ หรอืเป็น
ตวัแทนบ่งบอกความสาํเรจ็ของงานทีค่รอบคลุมผลผลติและผลลพัธ ์
 สมควร  ทรพัยบ์าํรงุ (2553ข: 3) เสนอแนะองคป์ระกอบของการจดัทาํกลยทุธไ์วด้งัน้ี 
 1.การวเิคราะหป์จัจยัทางกลยทุธ ์                  จุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค 
 2.การกาํหนดทศิทางหน่วยงาน                     วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
 3.การวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญั    ประเดน็กลยทุธ ์
               ทีจ่ะบรรลุวสิยัทศัน์ 
 4. กาํหนดเป้าประสงคข์องประเดน็   เป้าประสงค ์
     กลยทุธ ์
 5.การกาํหนดตวัชีว้ดั/เป้าหมายของ   ตวัชีว้ดั 
    แต่ละเป้าประสงค ์
 6. การกาํหนดกลยทุธห์รอืสิง่ทีจ่ะทาํให ้      กลยทุธ ์
     บรรลุเป้าประสงค ์
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 ทัง้น้ีความหมายของแต่ละองคป์ระกอบมดีงัต่อไปน้ี 
  1.วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถงึภาพอนาคตทีค่าดหวงัใหเ้กดิซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความ
เป็นจริงในปจัจุบนั  หรอืภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปี ข้างหน้า และเกิดจากการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและศกัยภาพของภายในหน่วยงาน  
  2. พนัธกจิ (Mission) หมายถงึขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน ภารกจิ และ
หน้าที่ทัว่ไปตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้กําหนดต่างๆ รวมทัง้ที่ได้รบัมอบหมายให้ดําเนินการ 
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ หรอืขอ้ความระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืบทบาทซึง่จะทาํใน 4-5 ปีขา้งหน้า 
  3. ประเดน็กลยุทธ์ (Strategic Issues) หมายถึงประเดน็หลกัที่ต้องคํานึง ต้องพฒันา  
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 
  4. เป้าประสงค ์(Goal) หมาถงึสิง่ทีห่น่วยงานตอ้งการบรรลุในแต่ละประเดน็กลยทุธ ์
  5. ตวัชี้วดั (Key Performance Indicator) หมายถงึสิง่ที่จะบอกไดว้่าหน่วยงานบรรลุ
เป้าประสงคห์รอืไม ่
  6. กลยทุธ ์(Strategy) หมายถงึวธิใีนการดาํเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าประสงค ์
 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสตูล (2556: 1-3) อธบิายถงึการจดัทาํกลยุทธ์
การพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานวา่ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.การวเิคราะหป์จัจยัทางกลยทุธ ์ ดงัน้ี 
  1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรค 
  1.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจุดออ่นและจุดแขง็ 
  1.3 การประเมนิสภาพของสถานศกึษาดว้ยการทาํ SWOT Matrix Analysis 
 2.การจดัวางทศิทางของสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
  2.1 การกาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) 
  2.2 การกาํหนดพนัธกจิ (Mission) 
  2.3 การกาํหนดประเดน็กลยทุธ ์(Strategic Issues) 
  2.4 การกาํหนดเป้าประสงคภ์ายใตป้ระเดน็กลยทุธ ์(Goals) 
  2.5 การจดัทาํแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) 
 3. การถ่ายทอดกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิดงัน้ี 
  3.1 การกาํหนดตวัชีว้ดัในแต่ละเป้าประสงค ์
  3.2 การกาํหนดกลยทุธเ์พือ่บรรลุตวัชีว้ดัของเป้าประสงค ์
 ทัง้น้ีแต่ละองคป์ระกอบมคีวามหมายดงัต่อไปน้ี 
  1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา (SWOT Analysis) หมายถงึการ
ประเมนิว่าปจัจุบนัสถานศึกษามปีจัจยัจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค มี
สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน ดา้นใดบา้ง เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัวางทศิทาง
ของสถานศกึษา 
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  2. การจดัวางทศิทางของสถานศกึษา เป็นกระบวนการทีบุ่คลากรทุกฝ่าย ตัง้ความ
มุง่หวงัทีจ่ะพฒันาสถานศกึษาไปสู่ความสาํเรจ็ โดยระดมพลงัปญัญา และแรงบนัดาลใจ สรา้งสรรค์
ภาพทีพ่งึประสงคข์องสถานศกึษา 
   2.1 วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถงึภาพความสาํเรจ็ของนกัเรยีนหรอืของสถานศกึษา
ทีอ่ยากเหน็หรอือยากใหค้นอื่นพูดถงึ วสิยัทศัน์ทีด่ตี้องระบุภาพในอนาคตใหช้ดัเจน สรา้งแรงจูงใจ
หรอืกระตุน้ใหผู้เ้กีย่งขอ้งเกดิแรงบนัดาลใจ อยากปฏบิตังิาน 
   2.2 พนัธกจิ (Mission) หมายถงึบทบาทหน้าที่ที่สถานศกึษาต้องดําเนินการ
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 
   2.3 ประเดน็กลยุทธ ์(strategic Issue) หมายถงึประเดน็หลกัในการพฒันา แสดง
ใหเ้หน็ถงึทศิทางการดําเนินงานของหน่วยงาน และสมรรถนะในการแข่งขนั ถอืเป็นนโยบายของ
องคก์รทีผู่บ้รหิารจะนําไปเป็นกรอบสาํคญัในการกาํหนดเป้าประสงคแ์ละกลยทุธ ์   
   2.4 แผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy Map) หมายถงึแผนภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ที่องค์กรปรารถนาใน 4 มติิคอืมติิด้านประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติิด้าน
คุณภาพการใหบ้รกิาร มติดิา้นประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ และมติดิา้นการพฒันาองคก์ร 
   2.5 เป้าประสงค ์(Goal) หมายถงึการกําหนดผลลพัธ ์หรอืผลสาํเรจ็ทีห่น่วยงาน
ต้องการบรรลุ โดยทัว่ไปเป็นข้อความกว้างๆ ที่แสดงถึงผลลพัธ์ของของประเด็นยุทธ์หลกั การ
กําหนดเป้าประสงค ์ต้องครอบคลุมกรอบประเมนิผลใน 4 มติ ิคอื มติดิา้นประสทิธผิลตามพนัธกจิ 
มติิด้านคุณภาพการให้บรกิาร มิติด้านประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการ และมิติด้านการพฒันา
องคก์ร   
 3. การถ่ายทอดกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ
  3.1 การกาํหนดตวัชีว้ดัในแต่ละเป้าประสงค ์
   การกําหนดตวัชี้วดั (Indicator) หมายถงึการกําหนดตวัชี้วดัของเป้าประสงค์ ซึ่ง
จะใชเ้ป็นเครื่องมอืการวดัว่าองคก์รบรรลุเป้าประสงคใ์นแต่ละกลยุทธห์รอืไม่ โดยค่าของตวัชีว้ดัอาจ
แสดงเป็นตวัเลข เช่นร้อยละ อตัราส่วน ค่าเฉลี่ย  หรอืตวัชี้วดัของผลผลิต เช่นปรมิาณ (จํานวน
ผลิตภณัฑ์/สนิค้าและบรกิาร) คุณภาพ (มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ หรอืคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ใน
มาตรฐานระดบัใด) เวลา (เวลาทีใ่ชใ้นการนําสง่ผลผลติภายในระยะเวลาทีต่กลง) ความคาดหวงั (ผล
การดาํเนินงานทีเ่ป็นไปไดจ้ากกระบวนการ ความสามารถและทรพัยากรทีม่อียู ่หรอืสิง่ทีต่อ้งทาํหรอื
พฒันาเพือ่ใหบ้รรลุต่อเป้าหมายในระดบัทีส่งูกวา่) 
  3.2 การกาํหนดกลยทุธเ์พือ่บรรลุตวัชีว้ดัของเป้าประสงค ์
   การกําหนดกลยุทธส์ถานศกึษา หมายถงึการเลอืกวธิกีารทาํงานอย่างเหมาะสมที่
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทําให้เกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วดัของเป้าประสงค์ที่
กาํหนด 
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 สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ(2554: ออนไลน์) ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตรส์าํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
(2555-2564) โดยมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คอื 
  1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  
  2. วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
  3. ยทุธศาสตร ์ 
  4. เป้าประสงค ์
  5. กลยทุธ ์
  6. ตวัชีว้ดั 
 สาํนักความสมัพนัธต่์างประเทศ สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2552ข: 2-15) ได้
จดัทํากลยุทธ์ความร่วมมอืดา้นการศกึษากบัต่างประเทศ พ.ศ. 2553-2556 โดยมอีงค์ประกอบ
ดงัต่อไปน้ี 
  1. วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
  2. ประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ 
  3. เป้าประสงคข์องสาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ใน 4 มติ ิคอืมติปิระสทิธผิลตาม    
พนัธกจิ มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร มติปิระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันาองคก์ร  
  4. การกาํหนดตวัชีว้ดั 
   5. ตวัชีว้ดั 
   6. กลยทุธ ์
 กล่าวโดยสรุปวธิกีารสรา้งกลยุทธจ์ะประกอบดว้ย 1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การทาํ 
SWOT Matrix Analysis และการทาํแผนทีก่ลยทุธ ์2. การกาํหนดทศิทางองคก์ร ไดแ้ก่วสิยัทศัน์และ
พนัธกจิ 3. การกําหนดประเดน็ยุทธ ์4. การกําหนดเป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธ์ 4. การกําหนด
ตวัชี้วดั 5. กําหนดกลยุทธ์ ตามหลกัการของสํานักงานคณะกรรมกการพฒันาระบบราชการ
(สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี. 2552: ออนไลน์) 
 
 4. การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
        ธงชยั  สนัตวิงษ์  (2547: 14) เสนอแนะถงึการปฏบิตัติามกลยุทธว์่าเป็นการนํา  
กลยุทธ์มาดําเนินการเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถของบุคลากรทัง้ในระดบับรหิารแงกบักลยุทธ์ ละปฏบิตัิการใหเ้หมาะสมกบักลยุทธ์
องคก์ร นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัโครงสรา้งและวฒันธรรมของสถานศกึษาดว้ย 
   สมยศ  นาวกีาร (2547: 12) กล่าวถงึการนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิเป็นการลงมอื 
ปฏบิตัิตามกลยุทธ์ในระดบัต่างๆ ตามขัน้ตอนการกําหนดกลยุทธ์เพื่อใหก้ารนํากลยุทธ์ไปปฏบิตัิ
ประสบความสาํเรจ็ 
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   ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2548: 26) กล่าวถงึการปฏบิตัติามกลยุทธ ์(Strategy 
Implementation) ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทีก่ําหนดไวใ้หเ้ป็นกลยุทธ์ทีเ่ป็นจรงิ หรอืเป็น
กระบวนการเปลีย่นแปลงกลยทุธใ์หเ้ป็นการปฏบิตัแิละผลลพัธ ์
   ทอมป์สนัและสตรคิแลนด ์(Thomson; & Strickland.  2003: 4) กล่าวถงึการ
ปฏบิตัติามกลยทุธว์า่เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงกลยุทธใ์หเ้ป็นการปฏบิตั ิและเป็นผลลพัธค์อืการ
กําหนดโครงสร้างขององค์การ การจดัระบบการปฏิบตัิการที่เหมาะสม การยอมรบัรูปแบบการ
จดัการทีเ่หมาะสม และการจดัวฒันธรรมและคา่นิยมขององคก์าร 
   วเิชยีร  เวลาด ี(2547: 44) กล่าว่าการนํากลยุทธส์ถานศกึษาไปปฏบิตัเิป็นการนํา
กลยทุธท์ีก่าํหนดไวไ้ปปฏบิตัจิรงิ มขีัน้ตอนดงัน้ี 
   1. สถานศกึษาจดัทาํปฏทินิปฏบิตังิานแจง้ใหบุ้คลากรและผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนทราบ 
   2. การปฏบิตังิานตามแผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรม ใหบ้รรลุผลตามทีก่าํหนด 
   สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 36) อธบิายว่าการนํากล
ยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัเิป็นการจดัทาํแผนปฏบิตักิารรายปี โดยมกีารดาํเนินงานดงัน้ี 
   1.การกาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และแต่งตัง้คณะทาํงานอยา่งชดัเจน 
   2.จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน โดยกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงานตาม 
กลยทุธข์องสถานศกึษา 
   3.จดัเตรยีมขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัทีถู่กตอ้งชดัเจน และครอบคลุมภารกสถานศกึษา 
   4. สรา้งความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการการจดัทํากล
ยทุธส์ถานศกึษา 
   5. ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการระดมความคดิในการดําเนินงานตามกล
ยทุธข์องสถานศกึษา 
   6. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์สถานศึกษาที่วางไว้ในปฏิทิน
ปฏบิตังิาน 
   กล่าวโดยสรุปการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy implementation) หมายถงึการ
นํากลยุทธ์มาดําเนินการเพื่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างทกัษะ
ความสามารถของบุคลากรทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบักลยุทธ์องค์กร 
นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัโครงสรา้งและวฒันธรรมของสถานศกึษาดว้ย ตามหลกัการของ
ธงชยั  สนัตวิงษ์  (2547: 14) 
 
  5. การควบคมุ และการประเมินกลยทุธส์ถานศึกษา 
   รงัสรรค์  มณีเลก็ (2544:  58) กล่าว่าการควบคุมและการประเมนิกลยุทธ์
สถานศกึษาเป็นการกําหนดตวัชีว้ดั การสรา้งเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู กําหนดเกณฑป์ระเมนิ เกบ็ขอ้มลู
และนําผลทีไ่ดจ้ากการควบคุมและประเมนิกลยทุธไ์ปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 
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                       สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2546: 14) กล่าวว่าการควบคุมและประเมนิกลยุทธ ์เป็น
การตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวใ้นกลยุทธ์ ตลอดจนปญัหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชญิอยู ่เพือ่จะไดแ้กไ้ขใหเ้หมาะสม 
                        ธงชยั  สนัตวิงษ์  (2547: 16) เสนอแนะว่าการควบคุมและการประเมนิกลยุทธ ์
หมายถงึการตดิตามและตรวจสอบ วเิคราะหป์ญัหา กําหนดแนวทาง ปรบัปรุง และพฒันาใหก้ลยุทธ์
ทีก่าํลงัดาํเนินอยูเ่กดิความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ 
                        สมยศ  นาวกีาร (2547: 14) อธบิายวา่การควบคุมกลยทุธจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการ
วดัผลงาน เปรยีบเทยีบระหวา่งผลงานทีว่ดัไดก้บัผลงานทีว่างแผนไว ้และแกไ้ขขอ้แตกต่างทีเ่กดิขึน้ 
กระบวนการดงักล่าวถูกใชก้บัการควบคุมกลยทุธข์ององคก์รเชน่กนั เครือ่งชีก้ลการดาํเนินกลยทุธ์
ขององคก์ร การประเมนิผลกลยทุธต์อนแรกๆ จะมคีวามสาํคญัไมเ่พยีงแต่การดาํเนินกลยทุธอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพเทา่นัน้ แต่เพือ่ใชป้รบัปรงุกลยทุธท์ีไ่มม่ปีระสทิธภิาพขององคก์ารดว้ย 
     ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2548: 28) กล่าว่าการควบคุมกลยุทธ ์(Strategic 
Control) เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์หรอืไม่  หาก
กระทบเชน่นัน้และมกีารปฏบิตัเิพื่อแกป้ญัหา ผูก้ําหนดกลยุทธจ์ะประเมนิผลกระทบของกลยุทธแ์ละ
การตอบสนองทีเ่หมาะสม หรอืเป็นกระบวนการในบรหิารจดัการซึง่ตอ้งตรวจสอบและเปลีย่นแปลง
กลยทุธใ์หเ้หมาะสม         
                         ทอมป์สนัและสตรคิแลนด ์(Thomson; & Strickland.  2003: 6) กล่าว่าการ
ประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานหรอืไม ่
  กล่าวโดยสรุปการควบคุมและการประเมนิกลยุทธห์มายถงึการตรวจสอบ ตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกลยุทธ์ ตลอดจนปญัหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชญิอยู่ เพื่อจะได้แก้ไขให้
เหมาะสม ตามหลกัการของสพุานี  สฤษฎว์านิช (2546: 14) 
   อทิธพิล  สทุธภิมู ิ (2547: 37) เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบ และประเมนิกลยุทธว์่า
กรอบแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน การจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาในระยะยาว (3-5 ปี) ซึง่ระบุจุดหมายของการกําหนดกลยุทธใ์นการจดัการศกึษาอยา่งชดัเจน
ว่ามุ่งให้เกิดผลต่อผู้เรียนและผลสัมฤทธิท์างการศึกษาอย่างไร กรอบแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สําคญั 4 ประการคอืกลยุทธ์ระดบัสถานศกึษา กลยุทธ์ระดบัแผนงาน วตัถุประสงค์เชงิ
จุดมุง่หมาย และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
   การตรวจสอบและทบทวนตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ โดยมตีวัชีว้ดั 3 ประการคอื 
    1. ตวัชี้วดั ตวับ่งชี้ หรอืดชันีบ่งชี้ (Indicators) ตวัแทนของสิง่ที่เป็นนามธรรมที่
แสดงผลทีเ่ป็นคา่ประเมนิ 
    2. ตวัชีว้ดัผลสาํเรจ็ (Performance Indicators) เป็นตวับ่งบอกความสาํเรจ็ของงาน
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ
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    3. ตวัชีว้ดัผลสาํเรจ็หลกั (Key Performance Indicators-KPI) เป็นตวับ่งบอกิง่ที่
เป็นตวัแทนความสาํเรจ็ของงานทีค่รอบคลุมผลผลติและผลลพัธ ์แต่ไมร่วมตวัชีว้ดัทีเ่ป็นกระบวนการและ
ผลกระทบ 
   ดงันัน้ตวัชีว้ดัผลสาํเรจ็ทางการศกึษา หมายถงึสิง่ทีบ่่งบอกเป็นตวัเลขทีใ่ชร้ะบุหรอืวดั
แง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผลการดําเนินงานทางการศึกษา เป็นเชงินามธรรมให้เป็นเชิงรูปธรรม ที่
สามารถวดัได ้เปรยีบเทยีบไดภ้ายใตร้ะบบสารสนเทศทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั (lสพฐ.  2548: 44) ทัง้น้ี
การจดัทาํตวัชีว้ดัตอ้งพจิารณาคุณสมบตัขิองตวัชีว้ดั ซึง่จาํแนกได ้3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 

                 1.จาํแนกตามระดบั 
     1.1 ตวัชีว้ดักลุ่มปจัจยัในกระบวนการผลติ (Input Indicators) ทีแ่สดงถงึ
วธิกีาร ดาํเนินงาน เชน่จาํนวนผูส้มคัรเขา้รบัการอบรม 
     1.2 กลุ่มตวัชีผ้ลผลติ (Input Indicators) ทีแ่สดงถงึผลผลติจากกระบวนการ
ผลติ เชน่ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมทีจ่บหลกัสตูร 
    2. จาํนวนตามมาตรวดั 
                                2.1 ตวัชีว้ดัเชงิวตัถุวสิยั (Objective Indicators) ทีม่คี่าตวัเลขทางคณิตศาสตร์
และมนียัทางสถติ ิ
     2.2 ตวัชีว้ดัเชงิอตัวสิยั (Subjective Indicators) เป็นขอ้มลูแสดงเจตคต ิความ
คดิเหน็ ความเชื่อ และความพงึพอใจ เชน่ความพงึพอใจทีม่ต่ีอบรกิารในดา้นต่างๆ ของเจา้หน้าที ่
    3. จาํแนกตามคา่ตวัชีว้ดั 
     3.1 ตวัชี้วดัเชงิบวก (Positive Indicators) ที่ค่าตวัเลขมแีนวโน้มในทาง
เพิม่ขึน้ แสดงถงึแนวโน้มในทางทีพ่งึประสงค ์เชน่อตัราเพิม่ขึน้ของผูร้บัรกิารสารสนเทศสงูขึน้ 
                                  3.2  ตวัชีว้ดัเชงิลบ (Negative Indicators) ทีม่คีา่ตวัเลขมแีนวโน้มลดลง แสดง
ถงึแนวโน้มในทางทีพ่งึประสงค ์เชน่อตัราการรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร 
     คา่ของตวัชีว้ดัทีแ่สดงเป็นตวัเลข ม ี6 ลกัษณะ (สพฐ.   2548: 46) ดงัน้ี 
    1. รอ้ยละ (Percentage) เช่นโรงเรยีนหน่ึงมนีักเรยีนชายคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด 
    2.อตัราสว่น (Ratio) เชน่ในโรงเรยีนหน่ึงมอีตัราครชูายต่อครหูญงิเป็นอตัราสว่น  2:1 
                              3.สดัส่วน (Proportion) เช่นในโรงเรยีนหน่ึงมนีักเรยีนทีส่อบไม่ผ่านวชิาคณิตศาสตร์
เป็นสดัสว่น 1:9 สอบไมผ่า่น 1 คน 
    4. อตัรา (Rate) คอือตัราส่วนระหว่างตวัเลขจํานวนหน่ึงกบัอกีจํานวนหน่ึง 
ภายในระยะเวลาหนึ่ง เช่นอตัราสอบไม่ผ่านวชิาฟิสกิสข์องนักเรยีน ม. 4 ในโรงเรยีนหน่ึงเท่ากบั 
4.5  ต่อนกัเรยีนทัง้หมด 100 คน หมายถงึนกัเรยีน ม.4 ทีเ่ขา่สอบวชิาฟิสกิสท์ุก 100 คน จะสอบ
ไมผ่า่น 4.5 คน 
         5. จํานวน (Number)เช่น จํานวนโรงเรยีน 8 โรงเรยีน จํานวนครู/จํานวน
อาจารย ์ทีเ่ขา้รบัการอบรม ม ี45  คน 
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         6. ค่าเฉลีย่ (Average or Mean) เช่นผลการเรยีนเฉลีย่วชิาภาษาองักฤษชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษาที ่2457 ของโรงเรยีนหน่ึงคดิเป็น 2.75 
     การวดัผลการดาํเนินงาน เกณฑท์ีใ่ชก้ารวดัผลการดาํเนินงาน พจิารณาไดจ้าก 

    1.ปรมิาณของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิจากการดาํเนินงาน 
    2.คุณภาพของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินงานซึง่โดยทัว่ไป 
มมีาตรฐานในการวดัคุณภาพทีค่รอบคลุมถงึสิง่ดงัต่อไปน้ี 
     2.1ความถูกตอ้งแมน่ยาํ 
     2.2ความสมบรูณ์ทุกรปูแบบ 
     2.3ความสามารถในการเขา้ถงึ 
     2.4การคุม้ครองความเสีย่ง 
     2.5การปฏบิตัติามกฎหมาย  
     2.6การทาํใหผู้ร้บับรกิาร หรอืลกูคา้พอใจ 

   3.ตน้ทุนไดแ้ก่ตน้ทุนทีค่าดหวงั ตน้ทุนทีเ่ป็นจรงิ ตน้ทุนเฉลีย่ และตน้ทุนสว่นเพิม่ 
   4.เวลา ไดแ้กการนําสง่ผลงาน หรอืการใหบ้รกิารในเวลาทีต่กลงหรอืกาํหนดไว ้

                        สิง่ทีค่วรชีว้ดั วดัผล หรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีก่าํหนดไวม้ดีงัน้ี 
         1. การวัดผลผลิต (Output) เป็นการวัดผลการดําเนินงานที่ เกิดจริง โดย
เปรยีบเทยีบกบัผลทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ หรอืมาตรฐานผลผลติเช่น นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่าน
เกณฑป์ระเมนิตามหลกัสตูรรอ้ยละ 87 จากทีต่ ัง้เป้หมายไวร้อ้ยละ 95  
         2.การวดัผลลพัธ์ (Outcome) เป็นการวดัผลที่เกดิขึน้จากการนําประโยชน์จากผล
การผลิตไปใช้ว่าเกิดผลอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจมทีัง้ผลกระทบ ผลขา้งเคียง เช่นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
(Output) สง่ผลใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ หรอืประกอบอาชพีได ้
  วเิชยีร  เวลาด ี(2547: 46) เสนอแนะถงึการควบคุมและประเมนิกลยทุธไ์วด้งัน้ี 

 1.การเต่งตัง้กรรมการตดิตามและประเมนิกลยทุธส์ถานศกึษา 
 2.กาํหนดปฏทินิการประเมนิกลยทุธส์ถานศกึษา 
 3.สรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิกลยทุธใ์หค้รอบคลุมภารกจิ 
 4.ตดิตามประเมนิกลยทุธโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ตามปฏทินิทีก่าํหนด 
 5.รายงานผลใหค้ร ูผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน หน่วยงานตน้สงักดั  

สาธารณชนทราบ 
 6.ปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธส์ถานศกึษาทีบ่กพรอ่งใหม้คีุณภาพมากขึน้ 
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 กล่าวโดยสรปุผูวิ้จยัได้ศึกษาวิธีการสร้างกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคโ์ดยการสงัเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎี และการปฏิบติัท่ีดี 
เก่ียวกบัการบริหารกลยทุธข์องนักวิชาการและนักการศึกษาทัง้ไทยและต่างประเทศจาํนวน 
19 ท่าน แล้วเลือกใช้เฉพาะส่วนการสร้างกลยทุธ ์(ขัน้ตอนท่ี 1-3)  โดยใช้วิธีการของเซอรโ์ตและปี
เตอร ์(Certo; & Peter.  1991)  บูรณาการกบัขัน้ตอนการสร้างกลยทุธข์องสาํนักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัอดุรธานี.   2552:  ออนไลน์) จึงประกอบด้วย
ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี           
  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) หมายถึงการศกึษาปจัจยัที่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถนศกึษาทัง้ในดา้นบวกและลบเพื่อนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปกําหนด
กลยุทธ์บรหิารสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทัง้น้ีขอ้มูลสภาพแวดล้อมที่ใชใ้นการประเมนิ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคอืสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่การ
วเิคราะหป์จัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ปจัจยัดน้เทคโนโลย ีปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ และปจัจยัดา้น
การเมอืงและกฎหมาย และการวเิคราะหแ์ละสภาพแวดลอ้มภายในไดแ้ก่โครงสรา้งและนโยบายของ
องคก์าร บรกิารและคุณภาพของผลผลติ บุคลากร การเงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ 
โดยเลอืกใชห้ลกัการของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 14-15) แลว้ทํา 
SWOT Matrix Analysis  
  2. การกาํหนดทิศทางองคก์าร (Establishing Organizational Direction)
ประกอบดว้ยดว้ยการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
   2.1วิสยัทศัน์(Vision)ของสถานศึกษาหมายถึงภาพความสําเรจ็ของนักเรยีนหรอื
สถานศกึษาในอนาคตทีอ่ยากเหน็ หรอือยากใหค้นอื่นพดูถงึ วสิยัทศัน์ทีด่ตีอ้งมรีะบบภาพชดัเจน สรา้ง
แรงจูงใจหรอืกระตุ้นให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจ อยากปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุ
วสิยัทศัน์นัน้ ตามหลกัการของวรรณา  สภุาพฒุ ิ(2553: 27)  
   2.2 พนัธกิจ (Mission) หมายถงึขอ้ความทีแ่สดงถงึหน้าทีข่องสถานศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป็นสิง่ทีม่คีวามชดัเจนและ เป็นรปูธรรมมากขึน้เป็นสว่นทีจ่ะทาํใหเ้กดิการ
วางแผนว่า ควรจะเป็นไปในทศิทางใด เป็นสิง่ทีส่มาชกิใน องคก์ารจะตอ้งรบัรูแ้ละเขา้ใจ และเป็นสิง่
ทีฝ่า่ยบรหิารสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิผลสาํเรจ็ใชเ้ป็นตวักระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความ
ภกัดแีละความรูส้กึเป็นเจา้ของในองคก์าร และเป็นตวัทีจ่ะทาํใหเ้ป็นทีร่บัรูถ้งึ คา่นิยมและอนาคตของ
องคก์ารจากบุคคลภายนอกตามหลกัการของวโิรจน์  สารรตันะ (2548: 45) 
  3. การกาํหนดประเดน็กลยุทธ ์(strategic Issue) หมายถงึประเดน็หลกัในการ
พฒันา แสดงใหเ้หน็ถงึทศิทางการดําเนินงานของหน่วยงาน  ถอืเป็นนโยบายขององคก์รทีผู่บ้รหิาร
จะนําไปเป็นกรอบสําคญัในการกําหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ ประเดน็ยุทธ์จะได้จากการทํา 
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis   
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  4.การทาํแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) หมายถงึแผนภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ที่องค์กรปรารถนาใน 4 มติิคอืมติิด้านประสทิธผิลตามพนัธกจิ มติิด้าน
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพฒันาองค์กร
(สมควร ทรพัยบ์าํรงุ. 2553: 3) ดงัน้ี 
    4.1.มติดิา้นประสทิธผิลตามพนัธกจิ หมายถงึการพจิารณาวา่ผลลพัธท์ีส่าํคญัจาก
ประเดน็ยทุธค์อือะไร อะไรคอืเครือ่งบ่งชีว้า่ประเดน็ยทุธด์งักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 
   4.2 มติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึการพจิารณาวา่อะไรคอืสิง่ที่
ผูร้บับรกิารของประเดน็ยทุธต์อ้งการ และจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูร้บับรกิารไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการ 
   4.3 มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน หมายถงึการพจิารณาวา่ตอ้งมี
กระบวนการ ทรพัยากรหรอืกจิกรรมใดบา้งเพือ่นําไปสูส่ ิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการหรอืเกดิประสทิธผิล
ตามประเดน็กลยทุธ ์
    4.4 มติดิา้นการพฒันาองคก์ร หมายถงึการพจิารณาวา่จะตอ้งมกีารพฒันาองคก์ร
ในดา้นใดเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการดาํเนินการใหบ้รรลุผลตามประเดน็กลยทุธ ์  
  5. การกาํหนดเป้าประสงค ์(Goal) หมายถงึการกําหนดผลลพัธ์ หรอืผลสําเรจ็ที่
หน่วยงานตอ้งการบรรลุ โดยทัว่ไปเป็นขอ้ความกวา้งๆ ทีแ่สดงถงึผลลพัธข์องของประเดน็ยุทธห์ลกั 
การกําหนดเป้าประสงค์ ต้องครอบคลุมกรอบประเมินผลใน 4 มติิ คือ มิติด้านประสทิธิผลตาม    
พนัธกจิ มติิด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร มติิด้านประสทิธิภาพการปฏบิตัิราชการ และมติิด้านการ
พฒันาองคก์ร 
  6. การกาํหนดตวัช้ีวดั (Indicator) หมายถงึการกําหนดตวัชีว้ดัของเป้าประสงค ์ซึง่
จะใชเ้ป็นเครื่องมอืการวดัว่าองคก์รบรรลุเป้าประสงคใ์นแต่ละกลยุทธห์รอืไม่ โดยค่าของตวัชีว้ดัอาจ
แสดงเป็นตวัเลข เช่นร้อยละ อตัราส่วน ค่าเฉลี่ย  หรอืตวัชี้วดัของผลผลิต เช่นปรมิาณ (จํานวน
ผลิตภณัฑ์/สนิค้าและบรกิาร) คุณภาพ (มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ หรอืคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ใน
มาตรฐานระดบัใด) เวลา (เวลาทีใ่ชใ้นการนําสง่ผลผลติภายในระยะเวลาทีต่กลง) ความคาดหวงั (ผล
การดาํเนินงานทีเ่ป็นไปไดจ้ากกระบวนการ ความสามารถและทรพัยากรทีม่อียู ่หรอืสิง่ทีต่อ้งทาํหรอื
พฒันาเพือ่ใหบ้รรลุต่อเป้าหมายในระดบัทีส่งูกวา่) 
  7.การสร้างกลยทุธ ์(Strategy Formulation)  หมายถงึการเลอืกวธิกีารทาํงานอยา่ง
เหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทําให้เกิดผลสําเร็จตามตัวชี้ว ัดของ
เป้าประสงคท์ีก่าํหนด  
  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งกลยทุธ ์มดีงัต่อไปน้ี 
   ปณิธาน  วรรณวลัย ์(2547: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่องการดาํเนินการวางแผนกลยุทธ์
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานี พบว่าผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนงาน 
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ดาํเนินการวางแผนกลยุทธโ์รงเรยีนมธัยมศกึษาทัง้ในภาพรวมและรายดา้น มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนงานมกีารวางแผนกลยุทธ์ดา้นการวาง
ทิศทางของโรงเรียน (วิสยัทัศน์  พนัธกิจ และเป้าหมาย) มากที่สุด รองลงมาคือการติดตาม
ประเมินผลด้านการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน สถานภาพของโรงเรียน และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มตามลาํดบั 
 นอกจากน้ีผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนงาน ที่มวีุฒกิารศกึษาต่างกนั มกีารดําเนินการวางแผน  
กลยุทธโ์รงเรยีนไม่ต่างกนั และผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนงาน ทีข่นาดโรงเรยีนต่างกนั มกีารดาํเนินการ
วางแผนกลยทุธไ์มต่่างกนั 
 สุวด ีอุปปินใจ (2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการพฒันากลยุทธแ์บบมสีว่นรว่มของ
ชุมชนสําหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ทีสู่งภาคเหนือ โดยมวีตัถุประสงค ์2 ประการคอื 1.เพื่อ
ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และอุปสรรค การบรหิารแบบมสี่วนร่วมของชุมชนในสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ และ 2. เพื่อพฒันากลยุทธ์การบรหิารแบบมสี่วนร่วมของชุมชนใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  วธิเีกบ็ขอ้มลูกระทาํโดยศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และอุปสรรค ของการ
บรหิารแบบมสี่วนร่วมของชุมชน โดยการสงัเกต และสมัภาษณ์ผู้มสี่วนร่วมของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานในภาคเหนือ 2 แห่ง ส่วนการพฒันากลยุทธ์ดําเนินการโดยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และ TOWS Matrix ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมของกลุทธโ์ดย
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้วยแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า (1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ทีส่งูภาคเหนือในปจัจุบนัของโรงเรยีนที ่1 อยูใ่นระดบัที ่1 คอืการไมม่ี
สว่นรว่ม ประกอบดว้ยการจดัฉาก และการดแูลรกัษา สว่นโรงเรยีนที ่2  อยูใ่นระดบั 2 คอืการมสีว่น
ร่วมแบบพอเป็นพธิ ีหรอืมสี่วนร่วมบางส่วน (2) กลยุทธก์ารบรหิารแบบมสี่วนร่วมของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในพืน้ทีส่งูภาคเหนือ ประกอบ 4 กลยุทธห์ลกั คอื 1. สรา้งสมชัชาการศกึษาของชุมชน   
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศกึษา 3. พฒันาภาวะผูนํ้าในการบรหิารแบบมสีว่นร่วมของชุมชน 4.ส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 อารรีสัมิ ์ วฒันทองผวิ (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัในหวัขอ้การพฒันากลยุทธ์การ
บรหิารความขดัแยง้สาํหรบัสถานศกึษาของรฐั วตัถุประสงคข์องการวจิยัคอื 1.ศกึษาวเิคราะหส์ภาพ
ความขดัแย้งและวธิีบรหิารความขดัแย้งใยสถานศึกษาของรฐั 2. พฒันากลยุทธ์การบรหิาร
สถานศกึษาของรฐั และ 3. ประเมนิความเหมาะสมของกลยุทธ์การบรหิารความขดัแยง้สําหรบั
สถานศกึษาของรฐั การดาํเนินการวจิยัม ี6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1. กําหนดกรอบแนวคดิการวจิยั 2. ศกึษา
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาจํานวน 240 คน เกีย่วกบัสภาพความขดัแยง้ในสถานศกึษา
และวธิบีรหิารความขดัแยง้ 3. ยกรา่งกลยุทธก์ารบรหิารความขดัแยง้สาํหรบัสถานศกึษาของรฐัดว้ย
วธิวีเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix 4. พฒันากลยุทธก์ารบรหิาร
ความขดัแยง้สาํหรบัสถานศกึษาของรฐัโดยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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5. ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธฯ์ โดยสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และ 6. ปรบัปรุงและนําเสนอกลยุทธก์ารบรหิารความขดัแยง้สาํหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของรฐั  ผลการวจิยัพบว่า 1. สภาพความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษาของรฐั สว่นใหญ่เป็นความ
ขดัแย้งตามสายบงัคบับัญชา โดยสาเหตุเกิดจากความแตกต่างในส่วนบุคคล ทัง้ด้านความคิด 
ทัศนคติ และประสบการณ์ 2.การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาที่พบมากที่สุดคือ การ
ประนีประนอม เทคนิคที่ใช้คอืการยดึความเสมอภาค ความยุติธรรม และกระจายความเป็นธรรม    
3. กลยุทธบ์รหิารความขดัแยง้สาํหรบัสถานศกึษาของรฐั ประกอบ 4 กลยุทธห์ลกั คอื (1) กลยุทธ์
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา (2) พฒันาพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาสู่มอือาชพี (3) กลยุทธก์ารเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทํางานและการสรา้งขวญั
กําลงัใจ และ (4) กลยุทธส์รา้งระบบบรหิารจดัการสถานศกึษาทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล และ 4. ผล
การประเมนิความเหมาะสมของกลยทุธฯ์ อยูใ่นระดบัมากและมากทีส่ดุ 
 เดสส ์และมลิเลอร ์ (Dess; & Miller. 1993: 1) ไดศ้กึษากระบวนการสรา้งกลยุทธ ์ผล
การศกึษาพบวา่การสรา้งกลยทุธป์ระกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  1.การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์แบ่งออกเป็น 1.1 เป้าหมายเชงิกลยุทธ ์ซึง่เป้นการกําหนด
ทศิทางองคก์ร ไดแ้ก่วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 1.2  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 
รวมถงึการทาํ TOWS Matrix และการสรา้งแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map)  
  2. การสรา้งกลยุทธ ์(Strategy Formulation) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์ะยะยาว และ
การตรวจสอบกลยทุธเ์พือ่การปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 ผลจากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันากลยุทธ ์พบว่ามขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ีคอิ 1. การ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  การวเิคราะห ์TOWS Analysis (หรอื SWOT Matrix 
Analysis) การจดัทําแผนทีก่ลยุทธ ์2. การกําหนดทศิทางองคก์ร และ 3. การตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลยทุธ ์
 
 
  
  
   
  
   
  
 
 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

การวจิยัเรือ่งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคม์คีวามมุง่หมายในการ 
วิจยัคือการสร้างกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ โดยมีความ        
มุง่หมายยอ่ยคอื 1. ศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน   2.สรา้งกลยุทธก์าร
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และ 3.ศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ แบ่งการดําเนินการออกเป็น
สามขัน้ตอนดงัน้ี 
  
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ 
 ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 

1.1 ศกึษาและสาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยการ 
ศกึษาเอกสาร  งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และสงัเคราะหห์ลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศสมาชกิอาเซยีน      
7 ประเทศ ได้แก่บรูไน ดารุสซาลาม ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย เวยีดนาม สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี และไทย เพื่อหา
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่มาชกิอาเซยีนตอ้งการปลกูฝงัแก่ผูเ้รยีนของตน  
  1.2  สมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธ์และอาเซยีนจํานวน 5 คน และผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และเขต 2 (สพม.1 และ     
สพม. 2) จาํนวน 10 คน รวมทัง้หมด 15 คน เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ศกึษา
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และสภาพ
ปจัจุบันในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และเขต 2 ทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 
   1.2.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
         1.2.1.1 การสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธ์และดา้นอาเซยีน 5 คน 
(รายชื่อดงัภาคผนวก ข) จะไดคุ้ณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ที่ผ่านการยนืยนั และขอ้เสนอแนะ  
กลยทุธใ์นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
     คุณสมบตัผิูท้รงคุณวุฒ ิ
      1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
      2. มปีระสบการณ์ดา้นการจดัทาํกลยทุธแ์ละดา้นอาเซยีนไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี 
      3. เตม็ใจใหค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
    1.2.1.2 การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และ 
สพม. 2 ซึ่งตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร เขตละ 5 คน รวมทัง้หมด 10 คน (รายชื่อดงัภาคผนวก ข) จะได้
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ที่ผ่านการยนืยนั ขอ้เสนอแนะกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ และสภาพปจัจุบนัเกี่ยวกบัการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 
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       คุณสมบตัผิูบ้รหิารสถานศกึษา 
     1.สาํเรจ็การศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปรญิญาโท 
     2.ดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี 
     3.เตม็ใจใหค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
   1.2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูคอืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ มดีงัน้ี 
    แบบสมัภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้งจาํนวน 2 ชุด สาํหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิและผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ใชป้ระกอบการสมัภาษณ์
เชงิลกึ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
    1.2.2.1 แบบสมัภาษณ์เชงิลกึของผูท้รงคุณวุฒ ิ5 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
     ตอนที ่ 1  แนวคาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์  
     ตอนที่  2 แนวคําถามเกี่ยวกบักลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์  
             แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีผ่านการพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิจาก Waltz; & 
Bausell.  1981; Lynn.  1986) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน  (รายชื่อดงัภาคผนวก  ก) พบวา่มคีา่ CVI เทา่กบั 0.95 
    1.2.2.2 แบบสมัภาษณ์เชงิลกึของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม.1 
และ สพม. 2 จาํนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
     ตอนที ่1   แนวคาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
     ตอนที่ 2 แนวคําถามเกี่ยวกบักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ และ 
     ตอนที ่ 3 เป็นแนวคาํถามเกีย่วกบัสภาพปจัจุบนัในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงคข์องสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 
     แบบสอบถามชุดน้ีผา่นการพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิจาก Waltz; & 
Bausell.  1981; Lynn.  1986) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน (รายชื่อดงัภาคผนวก ข ) พบวา่มคีา่ CVI เทา่กบั 0.95        
   1.2.3 วธิเีกบ็ขอ้มลูดาํเนินการโดยสง่หนงัสอืจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไป
ยงัสถานศกึษาเพื่อขออนุญาตสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒ ิ5 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษาจาก สพม. 1 
และ สพม. 2 เขตละ 5 คน  รวมทัง้หมด 15 คน (รายชื่อดงัภาคผนวก ข) จากนัน้จงึประสานทางโทรศพัท์
เพื่อนัดหมายวนั เวลา และสถานที่ที่สะดวกในการสมัภาษณ์ พรอ้มส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้าทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืทางโทรสาร 
   1.2.4สมัภาษณ์เชงิลกึ โดยใชแ้นวคาํถามตามแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ และ
สร้างความคุ้นเคยด้วยคําถามปลายเปิด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รบัฟงัความคิดเห็นกับ
ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 
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   1.2.5  วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึทีอ่ยูใ่นรปูแบบการบนัทกึเสยีง  
การจดบนัทกึ  และผลการศกึษาเอกสารของสถานศกึษา แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาของขอ้มูล (Content 
Analysis)  และวเิคราะห์ความถี่ของขอ้มูลรวมถึงจดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามกรอบที่ได้กําหนดไว้คอื
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ แนวทางการสร้างกลยุทธ์ฯ และสภาพปจัจุบนัในการ
พฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั สพม. 1 และ   สพม. 2       
  สรุปขัน้ตอนที่ 1 จะได้คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พึงประสงค์ที่ผ่านการยนืยนัจาก
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละอาเซยีน และผูบ้รหิารสถานศกึษา สพม.1 และสพม. 2 รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และสภาพปจัจุบนั
ในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานสงักดั สพม. 1 
และ สพม. 2  
 

ขัน้ตอนท่ี  2  การสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
   ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1. การศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี และผลการวจิยัเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัทิี่ดใีนการสรา้ง  
กลยุทธ์จากการบรหิารกลยุทธข์ององคก์าร (ประกอบดว้ยการสรา้งกลยุทธ ์และการนํากลยุทธไ์ปใช)้ ของ
นกักลยุทธแ์ละนกัการศกึษา จาํนวน 19 คน โดยเลอืกใชข้องเซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter.  1991) 
กบัสาํนกังานพฒันาระบบราชการ (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  2552: ออนไลน์) เป็นหลกั 
พบว่าการสรา้งกลยุทธป์ระกอบดว้ย  3 ขัน้ตอน คอืไดแ้ก่ 1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  และการทํา 
SWOT Matrix Analysis และการสรา้งแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) 2.การกําหนดทศิทางสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 3.การสร้างกลยุทธ์จากผลการทาํแผนที่กลยุทธ์ (Strategy 
Map)  และการตรวจสอบดว้ยการสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 
และสพม. 2 เกี่ยวกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยุทธ์กลพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์   
  2.จดัสรา้งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ตาม
ขัน้ตอน 1 ถงึ 3 โดยบูรณาการกบัผลการวจิยัในขัน้ตอนที ่1  พรอ้มกําหนดตวัชีว้ดั แลว้เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธเ์พือ่พจิารณาตรวจแกไ้ข แลว้ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการปรญิญานิพนธ ์
  3.จดัประชุมผูเ้ชีย่วชาญดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพจิารณาให้
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ีผู่ว้จิยัจดัสรา้ง
ขึน้ ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 9 คน (รายชื่อดงัภาคผนวก ข) ในดา้นกลยุทธ ์อาเซยีน การศกึษา 
การสอนภาษาองักฤษ และดา้นการบรหิารสถานศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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  การสนทนากลุ่มเป็นวธิหีน่ึงในการศกึษาขอ้มลูตามระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพทีเ่ป็น
พลวตัรของกลุ่ม (Group dynamic) โดยการใชห้ลกัการปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่ม (Group interaction) เปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้รว่มและผูด้ําเนินการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยการเผชญิหน้ากนั เป็นการกระตุน้ใหแ้ต่ละคนในกลุ่มแสดง
ความคดิเหน็และทศันะของตนออกมาอย่างเปิดเผยและจรงิใจ ทําให้ได้ขอ้มูลที่มคีวามละเอยีด ลึกซึ้ง    
ลุ่มลึก และมีแง่มุมตามความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม สามารถดําเนินการได้รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา โดยมกีารดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
   1.การกําหนดแนวคําถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยกําหนดประเด็น
คําถามจากกลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ แล้วนําข้อ
คาํถามมาจดัลําดบัความคดิใหเ้ป็นหมวดหมู่ หรอืหวัขอ้ใหญ่ และเรยีบเรยีงใหเ้ป็นเรื่องราว มลีําดบั
ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม ตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนด 
   2.การเตรยีมบุคลากรในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูว้จิยัได้
เตรยีมบุคลากรในการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
    2.1 ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูจุ้ดประเดน็การสนทนาดว้ยการ
ถามคําถามและกํากบัการสนทนาใหเ้ป็นไปตามแนวทางหวัขอ้ทีจ่ะศกึษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีช่ดัเจน 
ตรงประเด็นและครอบคลุมภายในระยะเวลาที่กําหนด และไม่สร้างความตรงึเครยีดแก่ผู้สนทนา 
นอกจากน้ีผูด้ําเนินการสนทนาต้องใหค้วามสนใจกบัสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม มคีวามรูส้กึ
ทางบวก แสดงบทบาทผูด้าํเนินรายการไมใ่ชผู่ร้ว่มแสดงความคดิเหน็ พรอ้มฟงัสิง่ทีอ่าจไมพ่อใจ  
          2.2 ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นกลยุทธ ์อาเซยีน การศกึษา การ
สอนภาษาองักฤษ และดา้นการบรหิารสถานศกึษา รวม 9 คน          
         2.3 การเตรยีมอุปกรณ์ในการรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ยเครื่องบนัทกึเสยีง 
(จาํนวน 2 ชุด เหลื่อมกนั 5 นาท)ี ไมโครโฟน เครือ่งขยายเสยีง เพือ่เกบ็ขอ้มลูการสนทนาทัง้หมด 
     2.4การจดัสถานทีส่นทนากลุ่ม ผูว้จิยัเลอืกใชห้อ้งประชุมสาํนกัความสมัพนัธ์
ต่างประเทศ สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่จดัสนทนากลุ่ม เน่ืองจากสะดวกในการ
เดนิทาง และมเีครือ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั 
    2.5 การนัดหมายผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยัส่งจดหมายเชิญจาก
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แลว้ยนืยนัวนั เวลา และสถานทีอ่กีครัง้ทางโทรศพัท ์และอนิเทอรเ์น็ต 
   3.ขัน้ตอนการดาํเนินการสนทนากลุ่ม 
      การดําเนินการสนทนากลุ่ม ประธานผู้ดําเนินการสนทนาจะกล่าวต้อนรบั
ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาและพูดคุยเรื่องทัว่ไป เพื่อใหส้มาชกิรูส้กึผ่อนคลายและเป็นกนัเอง จากนัน้จงึ
เริม่การสนทนาโดยประธานจะแนะนําตนเอง ผูเ้ขา้รว่มการสนทนา ผูว้จิยั และผูช้่วยนกัวจิยั และขอ
อนุญาตบนัทึกเสียงและจดบนัทึกการสนทนา แล้วดําเนินการสนทนา จากคําถามทัว่ไป จนถึง
คําถามเจาะลกึ ใชค้ําถามง่ายไม่ลําเอยีงแต่เจาะจง การดําเนินการสนทนาใหค้รอบคลุมประเดน็ที่
ตอ้งการใหเ้กดิการอภปิรายครบถว้น ควบคุมการสนทนาใหอ้ยูใ่นประเดน็ โดยใหแ้สดงความคดิเหน็
อย่างเต็มที่ ไม่มีการชี้นําคําตอบที่ต้องการให้เกิด สําหรบักําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนา 



 

 

184

ประมาณ 3 ชัว่โมง ในส่วนที่มคีวามเหน็ไม่สอดคล้องกนั จะมกีารอภปิรายประเดน็นัน้ๆ และปรบั 
กลยทุธใ์นการสนทนา จนกระทัง่มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั (Consensus) 
              4.ขัน้ตอนการยตุกิารสนทนา 
       ขัน้ตอนการยุติการสนทนา เมื่อประธานการสนทนาเห็นว่ามกีารสนทนาอย่าง
กวา้งขวางและครอบคลุมประเดน็ที่ต้องการศกึษาแล้ว จงึยุตกิารสนทนา และกล่าวขอบคุณผูร้่วม
การสนทนาทุกคน 
               5.การประมวลผลและการวเิคราะหข์อ้มลู 
                  ผูว้จิยัจะนําขอ้มลูมาวเิคราะห ์โดยใชก้ารวเิคราะหจ์ากการจดบนัทกึ  จากการถอด
คาํบนัทกึเสยีง และความจํา  จดัพมิพข์อ้มลูและวเิคราะหเ์น้ือหาขอ้มลูทัง้หมด (Content Analysis) 
เพื่อจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล ตามคุณสมบตัขิองมโนทศัน์ และแยกแยะขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักลยุทธ์
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ลว้นําขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ แปล
ความหมายขอ้มลู แลว้เขยีนคําอธบิายเกีย่วกบัเงือ่นไข ความสมัพนัธ ์บรบิท กระบวนการทีป่รากฏ 
จากหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีการวจิยั ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีด่ ีทีไ่ดศ้กึษาไวแ้ลว้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัใน
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มในครัง้น้ี 
   6.นํากลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคเ์สนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์แลว้ปรบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 กล่าวโดยสรปุ ขัน้ตอนที ่2 จะไดก้ลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคท์ีผ่า่นการใหค้วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
  

ขัน้ตอนท่ี 3  การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ 
 ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
       กลุ่มผู้ใหข้อ้มูลหลกัได้แก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 และเขต  2 หรอืผูแ้ทน จาํนวน 92 คน โดยกําหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครจซแีละ
มอรแ์กน (Krejci; & Morgan.  1970: 608) แลว้สุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling)  
   2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 2.1 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยทุธ ์
   ผูว้จิยัจดัสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมและความเป็น  
ไปได้ของกลยุทธ์ฯ ด้วยการนํากลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พึง
ประสงคม์ากาํหนดเป็นคาํถาม เพือ่เกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และ
สพม. 2 หรอืผูแ้ทน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
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   ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูใ้หข้อ้มลูลกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ 
   ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง   
กลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์มลีกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ม ี 5 ระดบั คอื  
   ระดบั 5  หมายถงึ กลยทุธฯ์มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัมากทีส่ดุ 
   ระดบั 4  หมายถงึ  กลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัมาก  
               ระดบั 3  หมายถงึ  กลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถงึ กลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อย  
   ระดบั 1  หมายถงึ   กลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อยทีส่ดุ 
   2.2 ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ    
   1. ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ     
กลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์แล้วนําเสนอต่อประธาน
กรรมการและกรรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาตามกรอบ
แนวคดิและความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
   2. นําแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน  5 คน  พจิารณาความเทีย่งตรง 
ความเหมาะสมชดัเจนของเน้ือหา เพื่อหาค่าดชันีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity 
Index: CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิจาก Waltz; & Bausell.  1981; Lynn.  1986) พบวา่
มคีา่ CVI เทา่กบั 0.98  
        3. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการปรบัแกไ้ขใหค้ณะกรรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธ์
พจิารณาอกีครัง้เพือ่ขอทราบความคดิเหน็เพิม่เตมิแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ   
   4. จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพือ่นําไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูต่อไป 
   2.3 การวิเคราะหข้์อมลู 
   ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/FW (Statistical Package 
for the  Social Sciences/ For Window) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
    1. ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะหโ์ดยการแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย 
   2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ ์
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคโ์ดยใชส้ถติคิอืค่าเฉลีย่ ( ) และหา
คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย โดยมคีา่ดงัน้ี   
  แบบสอบถามของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 
   4.50 - 5.00 หมายถงึกลยทุธฯ์มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัมากทีส่ดุ 
   3.50 - 4.49 หมายถงึกลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
   2.50 - 3.49 หมายถงึกลยทุธฯ์มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถงึกลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัน้อย 
   1.00 -1.49  หมายถงึกลยทุธฯ์ มคีวามเหมาะสม/เป็นไปไดใ้นระดบัน้อยทีส่ดุ 
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   3.ผูว้จิยัปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที ่
พงึประสงค ์ แลว้นําเสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณาใหค้วามคดิเหน็ แลว้ปรบัแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธอ์กีครัง้ 
      สาํหรบัเกณฑก์ารคดัเลอืกกลยทุธจ์ะพจิารณาเลอืกกลยทุธข์อ้ทีม่คีวามเหมาะสม 
ในระดบัปานกลางขึน้ไป และมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลางขึน้ไปเทา่นัน้  
   4.นําเสนอกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์
ฉบบัสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

187

 
ขัน้ตอน                                      วิธีดาํเนินการ                                ผลท่ีได้ 

 
  
 
 
 
 

บทท

 
ภาพประกอบ  23  ขัน้ตอน วธิดีาํเนินการ และผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

 

1.สรา้งแบบสอบถาม 
ความคิด เห็น เกี่ยวกับ
ความเหมาะสม /ความ
เป็นไปไดข้องกลยุทธฯ์ 
2. เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัคอืผูบ้รหิาร 
สถานศกึษาสงักดั สพม. 1 
และ สพม 2 รวม 72 คน 

ขัน้ตอนท่ี  3  การศึกษา
ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์การ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์

ผลทีไ่ดค้อื                  
1.คุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์    
2. ขอ้เสนอแนะกลยุทธ์
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์        
3.สภาพปจัจบุนัของ
สถานศกึษาในการพฒันา
ผูเ้รยีนฯ ของสถานศกึษา 
สพม1.และสพม.2 

 
 

กลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีน
ให้มคีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซียนที่พึงประสงค์ที่
ผา่นการพจิารณาใหข้อ้ 
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 
กลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีน
ให้มคีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนที่พงึประสงค์ที่มี
ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้
 

 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษา
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค ์ 

1.ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. สงัเคราะหห์ลกัสตูร
การศึกษาขัน้พื้นฐานชอง
สมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ
เพื่ อหาคุ ณลั กษณะ
พลเมืองอาเซียนที่พึง
ประสงค ์
3.สั ม ภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธ/์
อาเซียน ผู้บริหาสถาน
ศึกษาขัน้พื้นฐาน สพม. 1 

 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งกลยุทธก์าร
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 

1. จดัสรา้งกลยุทธ์การ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
คุ ณ ลั ก ษณ ะพ ล เ มื อ ง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
2. จดัการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์
อาเซียน การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ และการ
บรหิารสถานศกึษา 
จํานวน 9 คน เพื่อ
พิจารณาให้ข้อคิด เห็น
เกีย่วกบักลยุทธฯ์ ทีผู่ว้จิยั
ยกร่างขึน้ แล้วปรบัแก้ไข
ตามขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนการวจิยั 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
  ตอนที ่1 การศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
  ตอนที ่2 การสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  ตอนที ่3 การศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   
ตอนท่ี 1  การศึกษาคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์   

1.1 การศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์ว้ยศกึษาเอกสาร งานวจิยัและ 
การสงัเคราะหห์ลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ ไดแ้ก่บรูไน    
ดารุสซาลาม ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี สงิคโปร ์เวยีดนาม อนิโดนีเซยี และไทย เน่ืองจากหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการจดัการศกึษาเพราะเป็นนโยบายของรฐับาลทีก่ําหนดว่า
นกัเรยีนควรเรยีนรูอ้ะไร คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีต่อ้งการปลูกฝงัแก่นกัเรยีนคอือะไร ผูร้บัผดิชอบ
ตอ้งจดัการเรยีนการสอนอยา่งไร และตอ้งตดิตามผลอยา่งไร     
 1.2 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละอาเซยีน 
จํานวน 5 คน และผู้อํานวยการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 และเขต  2 (สพม. 1 และ สพม.2) อกี 10 คน รวมทัง้หมด 15 คน เพื่อยนืยนั
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ และสภาพปจัจุบันของการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1และเขต 2 ที่ตัง้อยู่ใน
กรงุเทพมหานคร 
  1.2.1ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธ์และอาเซยีนและผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั 
สพม. 1 และสพม.2 ไดย้นืยนัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ัง้หมดโดยไดเ้พิม่เรื่องความ
ตระหนักรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนและเพื่อนบ้าน พรอ้มเสนอแนะใหจ้ดักลุ่มคุณลกัษณะที่พงึประสงค์เป็น     
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ดา้นความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคต ิ(สพฐ.  2554: ออนไลน์) ดงัต่อไปน้ี  
   1. กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
    1.1 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพื่อนบา้น (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) หมายถงึ
การแสดงพฤติกรรมการรบัรู ้ผูกพนั และการแสดงออกซึ่งความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัอาเซียนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเกิดจาการเรียนรู้ หรือการได้รบัประสบการณ์จากสถานศึกษาและ
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเกีย่วกบัสามเสาหลกัของอาเซยีน ไดแ้ก่ประชาคมการเมอืงและความ
มัน่คงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 
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    1.2 การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) หมายถงึ  
การมคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการโดยมผีลสมัฤทธิใ์นระดบัด ีมคีวามสามารถเฉพาะทางทีโ่ดดเด่น มี
ผลการเรยีนเป็นทีย่อมรบั สามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษานานาชาตไิดทุ้กระดบั มคีวามสามารถในการ
เรยีนรู ้รวมทัง้ทราบวธิแีสวงหาความรู ้มทีกัษะดา้นขอ้มลูทีช่่วยใหว้เิคราะห ์ สงัเคราะห ์ประเมนิผล และ
ใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
   2. กลุ่มทกัษะ (Skills ) ไดแ้ก่ 
    2.1ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารได้ตามสถานการณ์จริงได้แก่ 
ความสามารถด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา ความสามารถด้านความสัมพันธ์ของข้อความ   
ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งกาลเทศะ  และความสามารถดา้นกลวธิใีนการสือ่สาร  
    2.2 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) หมายถงึ การทีก่ลุ่มบุคคลมา
ทาํงานโดยมเีป้าหมายรว่มกนั มกีารปฏสิมัพนัธแ์ละประสานระหว่างสมาชกิในกลุ่มเพื่อดงึศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคลออกมาใชเ้พือ่ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
    2.3 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
     2.3.1ทกัษะชวีติ มทีกัษะยอ่ย 4 ขอ้ (ตวัชีว้ดั 11 ตวั) หมายถงึ ความสามารถ
ในการใชค้วามรู ้ ทกัษะ และเจตคต ิ เพื่อสนบัสนุนพฤตกิรรมของบุคคลใหส้ามารถดาํเนินชวีติของตนเอง 
โดยการกําหนดทางเลอืกทีด่ ี การต่อตา้นแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน และการจดัการกบัสิง่ทีคุ่กคามชวีติ 
ทกัษะชวีติประกอบดว้ยทกัษะความตระหนักรูใ้นตนเอง ทกัษะการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา ทกัษะการ
วางแผนและการจดัการ และทกัษะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
     2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม มทีกัษะยอ่ย 4 ขอ้ (ตวัชีว้ดั 12 ตวั) 
หมายถงึ ทกัษะทีเ่ตรยีมนักเรยีนสาํหรบัชวีติและสภาพแวดลอ้มทีส่ลบัซบัซอ้นของศตวรรษที ่21 
ประกอบดว้ยทกัษะความคดิวเิคราะหว์จิารณ์ ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการสื่อสารและสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และทกัษะความรว่มมอื 
     2.3.3ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วดั 3 ตัว) หมายถึง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืสําหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติไดแ้ก่การ
สบืค้น การค้นคว้า การรวบรวมองค์ความรู้ และขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อการวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์แกป้ญัหา และประมวลผล รวมทัง้การคาํนวณในระดบัต่างๆ  
   3. กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
    3.1 การมสีุขภาพกายและสุขภาพใจด ี (ตวัชีว้ดั 5 ตวั) หมายถงึ การมสีุขนิสยั
ในการดแูลสขุภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ การมน้ํีาหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพรา่งกายตามเกณฑ ์ไมเ่สพ
สิง่เสพติดให้โทษ และ หลีกเลี่ยงสภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบตัิเหตุ และปญัหาทางเพศ          
มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่น ครแูละผูอ้ื่น 
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    3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม ประกอบดว้ย 
     3.2.1 ความมวีนิยั (ตวัชีว้ดั 6 ตวั) หมายถงึ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัที่สถานศกึษา หรอืสงัคมกําหนดใหน้ักเรยีนหรอืบุคคลใดไดป้ฏบิตัเิพื่อความสงบสุขและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของโรงเรยีนและสงัคม 
          3.2.2 ความซื่อสตัย ์ (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) หมายถงึ การแสดงออกทีต่รงต่อ
ความเป็นจรงิ การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ไม่โกงทรพัยส์นิผูอ้ื่น รกัษาคาํพดูและความ
เป็นจรงิ ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ และไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
          3.2.3 ความกตญัญกูตเวท ี (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) หมายถงึ การรูอุ้ปการคุณที่
ทา่นทาํใหแ้ละพรอ้มตอบแทนบุญคุณ แบ่งเป็นกตญัญ ูหมายถงึรูคุ้ณท่าน และกตเวท ีหมายถงึตอบ
แทนหรอืสนองคุณทา่น 
          3.2.4 ความเมตตากรณุา (ตวัขีว้ดั 3 ตวั) หมายถงึ การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูอ้ื่น การรูจ้กัรบัและใหอ้ยา่งมเีหตุผล และการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
     3.2.5 ความประหยดั (ตวัชีว้ดั 5 ตวั) หมายถงึ พฤตกิรรมการใชเ้วลา     
ใชเ้งนิ และทรพัยส์นิทัง้ของสว่นตวัและสว่นรวมอยา่งสมเหตุสมผล และเกดิประโยชน์คุม้คา่ 
    3.3 ความเป็นประชาธปิไตย (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) หมายถงึ พฤตกิรรมทีป่ระกอบดว้ย        
3  ดา้นคอื  1.  ดา้นคารวะธรรม ไดแ้ก่การแสดงความเคารพและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์สญัลกัษณ์
ทีเ่ป็นตวัแทนของสถาบนั เช่น ธงชาต ิ พระบรมฉายาลกัษณ์ เพลงสรรเสรญิพระบารม ี เป็นตน้  2. ดา้น
สามคัคธีรรม ได้แก่การร่วมมอืในการทํากจิกรรมต่างๆ  มคีวามรบัผดิชอบและเสยีสละประโยชน์
ส่วนตวัเพื่อส่วนรวม และ 3. ดา้นปญัญาธรรมไดแ้ก่การใชเ้หตุผล ความถูกต้องเป็นธรรมในการ
ปฏบิตังิานและการแกป้ญัหาดว้ยสนัตวิธิ ี
     3.4 ความภูมใิจในความเป็นไทย (ตวัชีว้ดั 6 ตวั) หมายถงึ พฤตกิรรมในการ
ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน ใชส้นิคา้ไทยและนําภูมปิญัญาไทยมาใชใ้น
ชีวิตประจําวนั มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัชาต ิ 
ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ มสี่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ศลิปวฒันธรรมไทย และรูจ้กัทอ้งถิน่ รกัและรว่มพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
     3.5 ความพอเพยีง (ตวัชีว้ดั 2 ตวั) หมายถงึ การดาํเนินชวีติอย่างมเีหตุผล 
รอบคอบ มคีุณธรรม มภีมูคิุม้กนัภยัในตวัเองและสามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ    
  1.2.2 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ มดีงัต่อไปน้ี 
   1.2.2.1 เร่งกําหนดนโยบายการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนอย่าง
ชดัเจน 
   1.2.2.2 สง่เสรมิความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั สมาคมผูป้กครองและศษิยเ์ก่า และ
บรษิทัเอกชนเพือ่ขอรบัความสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและงบประมาณ 
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   1.2.2.3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้เรื่องอาเซียนและ
ศกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งมคีุณภาพ 
   1.2.2.4 ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค ์
   1.2.2.5 บรูณาการอาเซยีนไวใ้นทุกกลุ่มสาระวชิา 
 
  1.2.3 สภาพปจัจุบนัในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึ
ประสงคข์องสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และ สพม.2  มดีงัต่อไปน้ี  
   1.2.3.1 สถานศกึษาอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมอืงหลวง เป็นที่ตัง้ของ
ทําเนียบรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิารซึ่งเป็นผูก้ําหนดนโยบายดา้นต่างๆ รวมทัง้อาเซยีน อยู่ใกล้แหล่ง
เรยีนรูน้อกตํารา มหาวทิยาลยั และสะดวกในการใชเ้ครื่องมอืสื่อสารและอนิเทอรเ์น็ต จงึเอือ้ต่อการเตรยีม
ความพรอ้มขอนกัเรยีน คร ูและบุคลากรทางการศกึษาเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ในปี 2558 
   1.2.3.2 สถานศึกษานําคอมพวิเตอร์ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเพิม่ผลสมัฤทธิข์องการเรยีนของนกัเรยีนใน 3 ลกัษณะ คอืการนํา
คอมพวิเตอรไ์ปสอนเป็นรายวชิา การนําคอมพวิเตอรไ์ปใชเ้ป็นเครื่องมอืช่วยสอน และ 3. การนํา
คอมพวิเตอรไ์ปสอนในรายวชิาอื่นๆ ดงันัน้คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นจุดแขง็ของ
สถานศกึษาในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
                     1.2.3.3 นักเรยีนและครูมคีวามรู้เกี่ยวกบัอาเซียนในขัน้พื้นฐานเน่ืองจาก
สถานศกึษาไดเ้ตรยีมความพรอ้มสูอ่าเซยีนดว้ยการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน การ
จดัหอ้งอาเซยีนศกึษา/ศูนยเ์รยีนรูเ้รื่องอาเซยีน รวมทัง้จดัการสอนภาษาองักฤษและภาษาอาเซยีน 
บางแห่งมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานศึกษาจากสมาชิกอาเซียนอื่นอาทิอินโดนีเซีย 
มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินสแ์ละอาเซยีนบวกสามคอืจนี เกาหล ีและญีปุ่น่  
   1.2.3.4 สมาคมผูป้กครองและคร ูสมาคมนกัเรยีนเก่า คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีนทัง้ดา้นวชิาการและการเงนิ ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนโตรงการและ
กจิกรรมของสถานศกึษาในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 
   1.2.3.5 รฐับาลจดัสรรงบประมาณแก่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานจาํนวน 41,000 ลา้นบาท เพื่อจดัสรรแก่สถานศกึษาเป็นค่าจดัการเรยีนการสอน หนงัสอือุปกรณ์การ
เรยีน เครื่องแบบนกัเรยีน  และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาจงึมคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษา
เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 
   1.2.3.6 สถานศึกษาบางแห่งอยู่ใกล้สลมั (คลองเตย) จึงมปีญัหาด้านด้าน
อาชญากรรม ยาเสพตดิ นกัเรยีนมาจากครอบครวัทีม่ปีญัหาและยากจน จงึมคีวามจาํเป็นเรง่ด่วนใน
การจดับรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 
        1.2.3.7 ปญัหาการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศกึษาดาํเนินงานที่
ผา่นมา พบว่า สว่นใหญ่ใหค้วามสนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์มากกว่าการนําเน้ือหาสาระในสื่อ
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เทคโนโลยแีละสารสนเทศไปใชใ้นการเรยีน การสอน และการพฒันาผูส้อนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
เพยีงพอในการนําเทคโนโลยมีาใช ้สถานศกึษาจงึตอ้งเร่งพฒันาโครงการและกจิกรรมเตรยีมความ
พรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             1.2.3.8 ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และ 2 ซึง่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ทีส่อบ O-NET ปีการศกึษา 
2553  ที่ครอบคลุมความรู ้8 กลุ่มสาระวชิาคอืภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ พบว่า
ผลสมัฤทธิข์องการจดัการศกึษาของโรงเรยีนดงักล่าวตํ่ากวา่เป้าหมายทุกวชิา 
   นอกจากน้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) ของ
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. ทีท่ําการ
ประเมนิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และเขต 2 ซึง่
ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร พบว่ายงัมสีถานศกึษาถงึ 47 แห่ง (รอ้ยละ 39.50) ทีย่งัตอ้งปรบัปรุงใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ีมาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีน
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์ และ
มาตรฐานที ่9 ครมูคีวามสามารถในการจดัการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ดงันัน้สถานศึกษาจึงต้องเร่งพฒันานักเรียนให้สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซียนด้วยการ
กําหนดแนวทางยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาที่ตํ่ากว่าเกณฑ ์และพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคใ์หมใ่หส้าํเรจ็ 
    1.2.3.9 งบประมาณของโรงเรยีนไดแ้ก่รายไดร้ายหวัเกอืบทัง้หมดถูกใชเ้พื่อจดัการเรยีน
การสอนตามหลกัสตูร ดงันัน้เงนิและวสัดุเพือ่การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนมน้ีอยมาก 
                   1.2.3.10 สถานศกึษาทุกแห่งขาดแคลนครเูน่ืองจากครูเกษยีณอายุก่อนกําหนด
และไดอ้ตัราคนืน้อยและชา้มาก ทาํใหต้อ้งหางบประมาณจา้งครอูตัราจา้ง หน่วยงานตน้สงักดัจงึตอ้ง
กําหนดนโยบายเพื่อแก้ปญัหาขาดแคลนครูและพฒันาครูใหม้คีวามตระหนักรูเ้รื่องอาเซยีนและมี
ศกัยภาพในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

           1.2.3.11 ระบบการจดัการของสถานศกึษาบัน่ทอนคุณภาพการศกึษาเพราะ 
ระบบอุปถมัภ์แทรกแซงและการเลื่อนวทิยฐานะของครูทําให้ครูสนใจแต่ตนเองไม่สนใจการสอน
นกัเรยีน ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึตอ้งพจิารณาความสาํเรจ็เรื่องการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการพจิารณาความดคีวามชอบดว้ย 
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ตอนท่ี 2 การสร้างกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 การสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ขี ัน้ตอน
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 . การศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการสรา้ง   
กลยทุธจ์ากแนวทางการบรหิารกลยทุธข์ององคก์าร (ประกอบดว้ยการสรา้งกลยทุธแ์ละการนํากลยทุธไ์ปใช)้ 
ของนกักลยทุธแ์ละนกัการศกึษา จาํนวน 19 คน โดยเลอืกใชข้องเซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter. 1991) 
กบัสํานักงานพฒันาระบบราชการ (สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี. 2552:  ออนไลน์) เป็นหลกั 
พบวา่การสรา้งกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอืไดแ้ก่  
   2.1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  และการทาํ SWOT Matrix Analysis และการ
สรา้งแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) โดยมผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หมายถึงการศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของสถนศกึษาทัง้ในดา้นบวกและลบเพื่อนําผลที่ไดจ้ากการศกึษาไปกําหนดกลยุทธ์บรหิาร
สถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่้องการ ทัง้น้ีขอ้มูลสภาพแวดลอ้มที่ใชใ้นการประเมนิสภาพแวดล้อม
ของสถานศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอืสภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่การวเิคราะหป์จัจยัดา้น
สงัคมและวฒันธรรม ปจัจยัดน้เทคโนโลย ีปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ และปจัจยัดา้นการเมอืงและกฎหมาย 
และการวเิคราะห์และสภาพแวดล้อมภายในได้แก่โครงสรา้งและนโยบายขององค์การ บรกิารและ
คุณภาพของผลผลติ บุคลากร การเงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ แลว้ทาํ  SWOT Matrix 
Analysis และแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) 
 

 การทาํ SWOT Matrix Analysis ปรากฏผลดงัน้ี 
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ภาพประกอบ  22  การทาํ  SWOT Matrix Analysis  
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 ผลการทํา SWOT Matrix Analysis  ไดเ้ลอืกศกึษาประเดน็กลยุทธท์ีอ่ยู่ในตําแหน่งดาวรุ่ง (SO) 
จาํนวน 4 ขอ้ และประเดน็กลยทุธใ์นตําแหน่งคาํถาม (WO)  จาํนวน 1 ขอ้ รวม 5 ขอ้ ดงัน้ีคอื 
  ประเดน็กลยทุธท์ี ่1 การศกึษาและกาํหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่4 การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน
ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่5 การเสรมิสรา้งบรรยากาศสถานศกึษาใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู้
เรือ่งอาเซยีน 
 ต่อจากนัน้ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) โดยนําประเดน็กลยุทธข์า้งตน้มา
พจิารณากําหนดเป้าประสงคใ์น 4 มติ ิคอืมติปิระสทิธผิลตามพนัธกจิ มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร มติิ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และมติกิารพฒันาองคก์ร  ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ  23  แผนทีก่ลยทุธ ์ 
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การจดัทาํแผนทีก่ลยทุธจ์ะไดเ้ป้าประสงคข์องประเดน็กลยทุธ ์จาํนวน 20 ขอ้ ดงัน้ี 
 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาผู้เรียนให้มี
คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ คอื 
  เป้าประสงค ์1.1 สถานศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ี่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันานกัเรยีนของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  เป้าประสงค์ 1.2 สถานศกึษาทราบศกัยภาพของตนเองในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์ 1.3 มแีนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึ
ประสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
  เป้าประสงค์ 1.4 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศกึษา มสี่วนร่วมใน
การผลกัดนัโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์
ไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
 

 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค ์2.1 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาของสถานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ี
ความเป็นเลศิในสาขาวชิาต่างๆ ทัง้ในประเทศและระหวา่งสมาชกิอาเซยีนผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 2.2 สถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เป็นสมาชกิเครอืข่ายมคีวามพงึพอใจและใช้
ประโยชน์จากเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการศกึษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์ 2.3 มีเว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในอาเซยีนเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ที่ประสบความสําเรจ็เพื่อใช้
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์ 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
 

 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซียนและสามารถจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค์ 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคญัของประชาคม
อาเซยีน และมศีกัยภาพในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์  3.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษาพงึพอใจและพรอ้มร่วมผลกัดนัโครงการ
และกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ 
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  เป้าประสงค์  3.3 ทราบองค์ความรูแ้ละทกัษะที่จําเป็นต้องพฒันาใหก้บัครูและบุคลากร
ทางการศกึษาและมเีครอืขา่ยสถาบนัทางการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในการใหค้วามรู/้ฝึกอบรม 
  เป้าประสงค ์3.4 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัเตรยีมงบประมาณสนับสนุนการในการ
พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

 ประเดน็กลยทุธท่ี์ 4 การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค ์4.1 ภาคเีครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพทัง้ภาครฐัและเอกชนสนบัสนุนดา้นความรูแ้ละ
งบประมาณแก่สถานศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค ์4.2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพงึพอใจการสนบัสนุนจากภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐั
และเอกชนทัง้ในรูปวิชาการและงบประมาณเพื่อใช้พฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที ่       
พงึประสงค ์
  เป้าประสงค ์4.3 มบีนัทกึความเขา้ใจ (MOU)ว่าดว้ยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานกบัภาคเีครอืข่ายที่มศีกัยภาพทัง้ภาครฐัและเอกชนที่สนใจจะใหก้ารสนับสนุนด้านวชิาการและ
งบประมาณเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์ 4.4 สถานศึกษามีข้อมูลและบญัชีรายชื่อภาคีเครอืข่ายภาครฐัและเอกชนที่มี
ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ละพรอ้มใหก้ารสนบัสนุน 
 

 ประเดน็กลยุทธ์ท่ี 5 การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอ้ืออาํนวยต่อการ
เรียนรู้เร่ืองอาเซียน ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค์ 5.1 สถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นศูนย์กลางการเรยีนรูเ้รื่องอาเซียนและ
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค ์5.2 นกัเรยีนมคีวามตระหนกัวา่ตนเป็นพลเมอืงอาเซยีน 
  เป้าประสงค์ 5.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และภาคี
เครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการกําหนดแผนการพฒันาบรรยากาศของสถานศกึษา
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 
  เป้าประสงค ์5.4 สถานศกึษามทีรพัยากรและงบประมาณในการสรา้งบรรยากาศเพื่อ
เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนในสถานศกึษาใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 
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 2.การกาํหนดทศิทางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ    
  สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีมวีสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงัต่อไปน้ี 
  วิสยัทศัน์ คอื นกัเรยีนเป็นพลเมอืงอาเซยีนทีแ่ขง่ขนัได ้และมคีวามสขุ 
  พนัธกิจ มดีงัต่อไปน้ี 
   1.การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   2. การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหว่างสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ใน
ประเทศและระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่อแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์ที่ประสบความสําเรจ็เพื่อใช้
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   3. การเสรมิสรา้งศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาในดา้นอาเซยีนและการจดั
กจิกรรมเพือ่ใชพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   4. การระดมความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเพื่อร่วม
ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   5. การพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน   
 2.2 ผูว้จิยัจดัสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคต์าม
ขัน้ตอน 1-3 ขา้งตน้ (หน้า 198) 
 2.3 การจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้น
กลยทุธ ์ดา้นการศกึษา ดา้นอาเซยีน ดา้นการสอนภาษาองักฤษ ดา้นการบรหิารสถานศกึษา รวม 9 คน 
เพือ่ใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธท์ีย่กรา่งขึน้ 

2.4 ผูว้จิยัปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ แลว้นําเสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณาแลว้ปรบัแกอ้กีครัง้ 
 
ตอนท่ี 3 การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้
มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ 
 ผูว้จิยัจดัส่งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ละ
แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ไปยงัผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 โดย
ทางไปรษณยีแ์ละบางสว่นสง่ดว้ยตนเอง   (ความเหมาะสมหมายถงึระดบัความเหมาะสมทีจ่ะใชก้ลยุทธ์
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์แก่นักเรยีนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และความ
เป็นไปไดห้มายถงึระดบัความเป็นไปไดใ้นการทีส่ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะนํากลยุทธฯ์ไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์)  ทัง้น้ีผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถามคนืมาจํานวน 72 ฉบบั 
(รอ้ยละ 78.26) ต่อจากนัน้ไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/FW (Statistical Package 
for the  Social Sciences/ For Window) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ 2. ขอ้มูลเกี่ยวกบัคดิเหน็เกี่ยวกบัความ



 

 

201
 

                                                                                                                                          

เหมาะ  และความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์
นํามาหาคา่เฉลีย่ ( ) และหาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคม์คีวามเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.31, S.D. =0.58) และมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก       
( = 4.04, S.D.=0.61) 
 
สรุปผลการสร้างกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ี    
พึงประสงค ์และผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีดงัต่อไปน้ี 

  
กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ 
 
วิสยัทศัน์ 
 นกัเรยีนเป็นพลเมอืงอาเซยีนทีแ่ขง่ขนัไดแ้ละมคีวามสขุ 
พนัธกิจ 
 1.การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 2. การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหว่างสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในประเทศ
และระหวา่งสมาชกิอาเซยีนเพื่อแบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็เพื่อใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 3. การเสรมิสรา้งศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาในดา้นอาเซยีนและการจดักจิกรรมเพื่อ
ใชพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 4. การระดมความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนที่มศีกัยภาพเพื่อร่วมในการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 5. การพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน 
 
ประเดน็กลยทุธ ์
 ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 การศกึษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 ประเดน็กลยทุธท์ี ่2 การสนบัสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งเครอืขา่ยความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
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 ประเดน็กลยุทธ์ที ่3 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหต้ระหนักถงึความสําคญั
ของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ประเดน็กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนใน
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
 ประเดน็กลยทุธท์ี ่5 การเสรมิสรา้งบรรยากาศสถานศกึษาใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูเ้รื่อง
อาเซยีน 
 ตารางสรปุคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องประเดน็กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ดีงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 3  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องประเดน็กลยทุธ ์1-5 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ค ว า ม
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD   SD 

ประเดน็กลยทุธท่ี์ 1 การศกึษาและกาํหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.27 0.55 3.97 0.62 มาก/มาก 

ประเดน็กลยทุธท่ี์ 2 การสนบัสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้ง
เครอืข่ายความร่วมมอืดา้นการศกึษาระหว่างสถานศกึษาในประเทศและใน
อาเซยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.30 0.64 3.92 0.63 มาก/มาก 

ประเดน็กลยทุธท่ี์ 3 การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหต้ระหนกัถงึ
ความสําคัญของอาเซียนและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.27 0.57 4.14 0.61 มาก/มาก 

ประเดน็กลยุทธ์ท่ี 4 การสง่เสรมิความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐั
และเอกชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึง
ประสงค ์

4.33 0.53 4.15 0.55 มาก/มาก 

ประเด็นกลยุทธ์ ท่ี  5 การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้
เอือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 

4.38 0.57 4.05 0.56 มาก/มาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่าประเด็นกลยุทธ์ 1-5 มคี่าความเหมาะสมและค่าความเป็นไปได้ในระดบัมากทุก
ประเดน็ โดยอยูร่ะหวา่ง (4.27-4.38) และคา่ความเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่ง (3.92-4.15) 
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ตารางสรุปค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ดีงัต่อไปน้ี 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ 
 
ตาราง  4  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธฯ์  ภายใตป้ระเดน็กลยทุธท์ี ่1 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงค์ 1.1 สถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกบัคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่ประสงค์ที่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา
นกัเรยีนของประเทศสมาชกิอาเซยีน                                  
กลยทุธ ์1.1.1 เรง่รดัการศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์อง
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สมาชิกอาเซียนต้องการปลูกฝงัแก่นักเรียนผ่านหลกัสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  

4.27 
 
 

0.58 
 
 

4.03 
 
 

0.56 
 
 

มาก/มาก 

กลยทุธ ์1.1.2  ศกึษาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค์กบัสภาพปจัจุบนัของการเตรยีมความพร้อมของผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.36 
 

0.61 4.06 0.58 มาก/มาก 

เป้าประสงคท์ี ่1.2 สถานศกึษาทราบศกัยภาพของตนเองในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

กลยุทธ ์1.2.1 เรง่รดัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคด์ว้ยการยกระดบัคุณลกัษณะทีม่ผีลสมัฤทธิท์ีย่งัตํ่ากวา่เป้าหมาย
ควบคูก่บัการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หม ่

4.43 0.58 4.00 0.71 มาก/ มาก 

กลยุทธ์ 1.2.2 เร่งตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโดยการ
วางแผนเพิม่ศกัยภาพของสถานศกึษาในดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.43 0.53 4.17 0.58 มาก/มาก 

เป้าประสงคท์ี ่1.3  มแีนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ ์ 1.3.1 แสวงหาแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคโ์ดยประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.42 0.58 4.14 0.59 มาก/มาก 

กลยทุธท์ี ่ 1.3.2 สง่เสรมิการนําแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยการกาํหนดโครงการและกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้ง 

4.46 0.53 4.11 0.64 มาก/มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่1.4  ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา สว่นรว่มในการผลกัดนัโครงการและกจิกรรมการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 รณรงค์ให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญัของโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนให้
มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.43 0.53 3.11 0.66 มาก/ปาน
กลาง 

กลยุทธท์ี ่ 1.4.2 สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ู และบุคลากรทางการ
ศกึษารว่มผลกัดนัโครงการและกจิกรรมไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายที่
กาํหนด 

4.37 0.51 4.14 0.61 มาก/มาก 

 
 จากตารางที ่ 4  กลยทุธทุ์กขอ้มคีา่ความเหมาะสมในระดบัมากทุกขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง ( 4.27-4.46)  และกลยทุธม์คีา่
ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก จาํนวน  7  ขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง (4.00-4.17) และมคีา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ขอ้ คอื        
กลยทุธ ์1.4.1  (3.11) 
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ประเดน็กลยทุธท่ี์ 2 การสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้
มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียท่ีพึงประสงค ์
 
ตาราง 5  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธฯ์  ภายใตป้ระเดน็กลยทุธท์ี ่2 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่ 2.1 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาของสถานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามเป็นเลศิในสาขาวชิาต่าง  ๆ
ทัง้ในประเทศและระหวา่งสมาชกิอาเซยีนผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
กลยุทธ ์2.1.1  สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่ง
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามเป็นเลศิในสาขาวชิาต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ
และระหวา่งสมาชกิอาเซยีนผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.38 0.52 3.95 0.54 มาก/มาก 

กลยุทธ ์2.1.2 สนบัสนุนความรว่มมอืและการใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยความ
รว่มมอืดา้นการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นสมาชกิเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ัง้กจิกรรมผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกจิกรรมจรงิ  

4.35 0.70 4.04 0.59 มาก/มาก 

เป้าประสงค์ที่ 2.2  สถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่เป็นสมาชกิเครอืข่ายมคีวามพงึพอใจและใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายความ
รว่มมอืดา้นการศกึษาผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
กลยทุธ ์2.2.1 สาํรวจระดบัความพงึพอใจและประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการแลกเปลีย่น 
แลกเปลีย่นความรว่มมอืของสมาชกิผา่นระบบเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 

4.32 0.69 4.14 0.59 มาก/มาก 

กลยุทธ ์2.2.2  ประเมนิผลเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อปรบัปรุงกจิกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของ
สมาชกิอยา่งต่อเน่ือง 

4.25 0.67 4.07 0.61 มาก/มาก 

เป้าประสงคท์ี ่2.3  มเีวบ็ไซตค์วามรว่มมอืดา้นการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอาเซยีนเพือ่เป็นชอ่งทาง 
การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็เพือ่ใชพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
กลยทุธ ์2.3.1  สนบัสนุนการพฒันาเวบ็ไซดใ์หม้ศีกัยภาพเพื่อเป็นศนูยก์ลาง
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.33 0.65 3.04 0.66 มาก/ปาน
กลาง 

กลยุทธ์ 2.3.2  เร่งรดัการกําหนดกรอบความรูแ้ละประสบการณ์ที่
ประสบความสาํเรจ็ทีจ่ะแลกเปลีย่นและเผยแพรบ่นเวบ็ไซด ์

4.29 0.64 4.00 0.67 มาก/มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่2.4 ครแูละบุคลากรทางการศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสือ่สาร 
กลยุทธ ์2.4.1 สง่เสรมิการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

4.18 0.62 4.04 0.66 มาก/มาก 

กลยทุธ ์ 2.4.2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยดว้ยการแต่งตัง้ทมีผูแ้ทน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีร่บัผดิชอบ  

4.35 0.61 4.11 0.73 มาก/มาก 

 
 จากตาราง 5 พบวา่กลยทุธทุ์กขอ้มคีา่ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยมคีา่อยูร่ะหวา่ง (4.18-4.38) และกลยทุธ์
มคีา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากจาํนวน 7 ขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง (3.95-4.14) และมคีา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง จาํนวน  
1 ขอ้ คอืกลยทุธ ์2.3.1 (3.04) 
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ประเดน็กลยทุธท่ี์ 3  การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึงความสาํคญัของประชาคม
อาเซียนและสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 
ตาราง 6  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธฯ์  ภายใตป้ระเดน็กลยทุธท์ี ่3 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่3.1 ครแูละบุคลากรทางการศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญัของประชาคมอาเซยีนและมศีกัยภาพในการพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
กลยทุธ ์3.1.1 เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคแ์ก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

4.43 0.60 4.25 0.55 มาก/มาก 

กลยทุธ ์3.1.2 สง่เสรมิใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษามสีว่นรว่มในจดัทาํ
แผนปฏบิตักิาร โครงการและกจิกรรม เพือ่การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.51 0.56 4.26 0.56 มากทีส่ดุ/
มาก 

เป้าประสงคท์ี ่ 3.2 ครแูละบุคลากรทางการศกึษาพงึพอใจและพรอ้มรว่มผลกัดนัโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ 
กลยทุธ ์3.2.1 สาํรวจระดบัความพงึพอใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อโครงการ 
และกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.42 0.58 4.36 0.57 มาก/มาก 

กลยุทธ์  3.2.2  สํารวจความพรอ้มของครูและบุคลากรทางการศกึษาในการ
ผลกัดนัโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

4.43 0.58 4.10 0.63 มาก/มาก 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ทราบองค์ความรู้และทกัษะที่จําเป็นต้องพฒันาให้กบัครูและบุคลากรทางการศกึษาและมเีครอืข่าย
สถาบนัทางการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในการใหค้วามรู/้ฝึกอบรม 
กลยทุธ ์3.3.1 เรง่รดัวเิคราะหอ์งคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาแกค่รแูละบุคลากรทางการศกึษา 

4.42 0.52 4.17 0.67 มาก/มาก 

กลยุทธ์ 3.3.2 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มีความ
เชีย่วชาญ/เป็นเลศิในสาขาที่ตอ้งการเพื่อจดัหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

4.32 0.54 4.01 0.57 มาก/มาก 

เป้าประสงคท์ี ่3.4  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัเตรยีมงบประมาณสนบัสนุนการในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

กลยุทธ์ 3.4.1 แสวงหาความร่วมมอืและงบประมาณสนับสนุนการจดัทํา
โครงการและกจิกรรมเพื่อการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
ดว้ยการจดักจิกรรมระดมทุนในรปูแบบต่างๆ 

4.32 0.65 4.00 0.63 มาก/มาก 

 
 จากตาราง 6 พบวา่กลยทุธม์คีา่ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ จาํนวน 1 ขอ้ คอืกลยุทธ ์ 3.1.2 
(4.51) และมคีา่ความเหมาะสมในระดบัมากจาํนวน 7 ขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง (4.32-4.43) และมคีา่ความเป็นไปไดใ้น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยมคีา่ความเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่ง (4.00-4.36) 
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ประเดน็กลยทุธท่ี์ 4 การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนในการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 

ตาราง 7  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธฯ์  ภายใตป้ระเดน็กลยทุธท์ี ่4 
 

                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่ 4.1 ภาคเีครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพทัง้ภาครฐัและเอกชนสนบัสนุนดา้นความรูแ้ละงบประมาณแก่สถานศกึษา
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
กลยุทธ์ 4.1.1 รณรงค์ให้ภาคเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนตระหนักถึง
ความสาํคญัของการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

4.40 0.71 4.15 0.52 มาก/มาก 

กลยุทธ ์4.1.2 สง่เสรมิใหภ้าคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเขา้
มามสีว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย โครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีน 
และสนบัสนุนทัง้ดา้นวชิาการและงบประมาณ 

4.40 0.66 3.40 0.66 มาก/ปาน
กลาง 

เป้าประสงคท์ี ่ 4.2  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพงึพอใจการสนบัสนุนจากภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในรปูวชิาการ
และงบประมาณเพือ่ใชพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

กลยุทธ ์ 4.2.1 สาํรวจความตอ้งการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการขอรบั
ความสนบัสนุนทางวชิาการและงบประมาณเพือ่ใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

4.32 0.60 4.29 0.62 มาก/มาก 

กลยุทธ์ 4.2.2   พิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการขอรบัความรว่มมอืทัง้ดา้นวชิาการกบังบประมาณ
กบัความสามารถในการสนบัสนุนของเครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน 

4.36 0.56 4.33 0.69 มาก/มาก 

เป้าประสงคท์ี ่4.3  มบีนัทกึความเขา้ใจ (MOU)ว่าดว้ยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัภาคเีครอืขา่ยฯ ที่
สนใจใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์

กลยุทธ ์4.3.1  สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัภาคี
เครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนใหเ้ป็นรปูธรรมดว้ยการลงนามในบนัทกึความ
เขา้ใจ (MOU) วา่ดว้ยความรว่มมอืรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่งกนั 

4.35 0.59 4.29 0.62 มาก/มาก 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 สถานศกึษามขีอ้มูลและบญัชรีายชื่อภาคเีครอืข่ายภาครฐัและเอกชนที่มศีกัยภาพสอดคล้องกบัการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ละพรอ้มใหก้ารสนบัสนุน 

กลยุทธ ์4.4.1  เร่งรดัการจดัทําบญัชรีายชื่อและขอ้มูลศกัยภาพทัง้ในดา้น
ความรูแ้ละความพรอ้มในการสนับสนุนดา้นงบประมาณของภาคเีครอืขา่ยทัง้
ภาครฐัและเอกชน 

4.26 0.60 4.26 0.67 มาก/มาก 

กลยุทธ์ 4.4.2 ประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและ
เอกชนเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณ 

4.25 0.57 4.28 0.63 มาก/มาก 

 
 จากตาราง 7 กลยุทธม์คี่าความเหมาะสมในระดบัมากทุกขอ้ (4.25-4.40) และมคี่าความเป็นไปไดใ้น
ระดบัมาก 7 ขอ้ (4.15-4.33) และมคีา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอืกลยทุธ ์4.1.2 (3.40) 
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ประเดน็กลยทุธท่ี์ 5 การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน 
 
ตาราง 8  การแสดงคา่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธฯ์  ภายใตป้ระเดน็กลยทุธท์ี ่5 
 
                      
                             กลยทุธท์ีส่อบถามความคดิเหน็ 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

แปลผล 

 SD  SD 

เป้าประสงคท์ี ่5.1  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนและคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นศูนย์กลางการ
เรยีนรูเ้รื่องอาเซยีนทีม่บีรรยากาศเอือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยศกึษาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เรง่พฒันา 

434 0.56 4.14 0.66 มาก/มาก 

กลยทุธ ์5.1.2 เพิม่บทบาทของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะศนูยก์ลาง
การเรยีนรู้เรื่องอาเซียนด้วยการจดักิจกรรมเกี่ยวกบัอาเซียนที่สื่อสาร
โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.40 0.57 3.25 0.71 มาก/ปาน
กลาง 

เป้าประสงคท์ี ่5.2 นกัเรยีนมคีวามตระหนกัวา่ตนเป็นพลเมอืงอาเซยีน 
กลยทุธ ์5.2.1 เสรมิสรา้งความตระหนกัถงึความเป็นพลเมอืงอาเซยีนแก่ผูเ้รยีน
ดว้ยการบรูณาการกจิกรรมการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์
ในทุกสาระวชิาทีส่อนอยา่งเป็นระบบ 

4.35 0.56 4.02 0.50 มาก/มาก 

กลยุทธ์ 5.2.2 รณรงค์ให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษาแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนการเป็นพลเมอืงอาเซยีน และปลูกฝงั
ผูเ้รยีนวา่ตนเองเป็นพลเมอืงอาเซยีนอยา่งต่อเน่ือง 

4.34 0.51 4.20 0.56 มาก/มาก 

เป้าประสงค์ 5.3 ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศกึษา และภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนมี
สว่นรว่มในการกาํหนดแผนการพฒันาบรรยากาศของสถานศกึษาใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 

กลยทุธ ์5.3.1 ระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษา และภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อจดัทําแผนการพฒันาสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รื่องอาเซยีน เพือ่การยอมรบัและรูส้กึผกูพนั 

4.44 0.53 4.26 0.47 มาก/มาก 

กลยทุธ ์5.3.2 สง่เสรมิความรว่มมอืจากทุกฝา่ยในผลกัดนัใหส้ถานศกึษา
เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน 

4.42 0.60 4.22 0.56 มาก/มาก 

เป้าประสงค ์5.4  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมทีรพัยากรและงบประมาณในการสรา้งบรรยากาศเพือ่เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รื่องอาเซยีน 

กลยุทธ ์5.4.1 ระดมทรพัยากร ทัง้ดา้นคน วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณจาก
สถานศกึษาและภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อสรา้งบรรยากาศการ
เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนในสถานศกึษา 

4.35 0.63 4.22 0.48 มาก/มาก 

 
 จากตาราง 8 กลยุทธม์คี่าความเหมาะสมในระดบัมากทุกขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง (4.34-4.44) และมคี่าความเป็นไปได้
ในระดบัมาก 7 ขอ้ โดยอยูร่ะหวา่ง (4.02-4.26) และมคีา่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอืกลยทุธ ์5.1.2 (3.25) 
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 สรุปผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค ์มดีงัต่อไปน้ีน้ี 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ และกลยทุธ ์8 ขอ้ ตวัชีว้ดั 6 ตวั 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่2 การสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งเครอืข่าย
ความร่วมมอืด้านการศกึษาระหว่างสถานศกึษาในประเทศและในอาเซยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์8 ขอ้ ตวัชีว้ดั 8 ตวั 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์ 8 ขอ้ ตวัชีว้ดั 8 ตวั 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่4 การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน
ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ มเีป้าประสงค ์4 ขอ้  กลยุทธ ์7 
ขอ้ ตวัชีว้ดั 4 ตวั 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่5 การเสรมิสรา้งบรรยากาศสถานศกึษาใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู้
เรือ่งอาเซยีน มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์7 ขอ้ ตวัชีว้ดั 7 ตวั 
  (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ง) 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ โดยมจุีดมุง่หมายยอ่ยคอื 1. ศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์
ของผูเ้รยีน 2.สรา้งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์ และ     
3.ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที ่     
พงึประสงค์ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ดว้ยศกึษาเอกสาร งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง และสงัเคราะหค์ุณลกัษณะทีพ่งึประสงคจ์ากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสมาชกิอาเซยีน  
7 ประเทศ ได้แก่บรูไน ดารุสซาลาม ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี และไทย 
ต่อจากนัน้ไดส้มัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒ ิและผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 และเขต  2  รวมทัง้หมด 15 คน เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
หลงัจากนัน้ไดศ้กึษาวธิกีารสรา้งกลยทุธด์ว้ยการสงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัทิีด่ใีน
การบรหิารเชงิกลยุทธ์นักกลยุทธ์และนักการศกึษา 19 คน โดยผูว้จิยัเลอืกเฉพาะขัน้ตอนการสรา้งกลยุทธ ์
แลว้บูรณาการกบัวธิสีรา้งกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ต่อจากนัน้ผูว้จิยัจดัสรา้ง  
กลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์แลว้นําเสนอใหท้ีป่ระชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 9 คน เพื่อพจิารณาใหค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะก่อนนํา
กลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ที่ปรบัแก้ไขแล้วเสนอใหผู้บ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอืผูแ้ทน สงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 จํานวน 92 คน  พจิารณาใหค้วามคดิเหน็
เกีย่วกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดซ้ึง่เป็นการตรวจสอบกลยทุธใ์นขัน้ตอนสดุทา้ย 
 
1.ผูใ้ห้ข้อมลู 
 1.1การสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อยืนยนัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พึงประสงค์  มีกลุ่มผู้ให้
ขอ้มลูหลกั  2  กลุ่มคอื 
  1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกลยุทธ์และด้านอาเซียน 5 คน โดยมีคุณสมบตัิคือสําเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์การจดัทํากลยุทธ์และดา้นอาเซยีนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี และ
เตม็ใจใหค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์เชงิลกึ กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
  1.1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 และเขต 2  เขตละ 5 คน รวม 10 คน มคีุณสมบตัคิอืสาํเรจ็การศกึษาไมต่ํ่ากว่าระดบัปรญิญาโท 
ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 ปี และเต็มใจให้ความร่วมมอืในการสมัภาษณ์เชิงลึก 
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
 1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 9 คน ในดา้น
กลยุทธ์ อาเซียน การศึกษา ภาษาอังกฤษ และด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้
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ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ที่
ผู้วิจยัจดัสร้างขึ้น กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
 1.3 การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 จํานวน   
92 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเปิดตารางเครจซแีละมอรแ์กน (Krejci; & Morgan.  1970: 608)  
แลว้กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) 
    
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
            1.แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งจาํนวน 2  ชุด 
สาํหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิและผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยชุด
ของผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละดา้นอาเซยีน จํานวน 5 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที ่1  เป็นแนว
คาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ ตอนที ่2 เป็นแนวคาํถามเกีย่วกบักลยุทธก์าร
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ผา่นการพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหา
ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; 
อา้งองิจาก Waltz; & Bausell.  1981; Lynn.  1986) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน โดยมคีา่ CVI = 0.95 
 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 
จาํนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที ่1  เป็นแนวคาํถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ตอนที ่2 เป็นแนวคําถามเกี่ยวกบักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ และตอนที ่ 3 เป็นแนวคาํถามเกีย่วกบัสภาพปจัจุบนัของสถานศกึษาในการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค ์ผา่นการพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันี
ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิ
จาก Waltz; & Bausell.  1981; Lynn.  1986) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน โดยมคีา่ CVI = 0.95 
 2.แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การ
พฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ผา่นการพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาคา่ดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 
(Content Validity Index: CVI) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน โดยมคีา่ CVI = 0.98 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
  1.ศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคจ์ากเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและ
สงัเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่บรูไน ดารุสซาลาม 
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ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี เวยีดนาม สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และไทย เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีป่ระเทศ
ดงักล่าวตอ้งการปลกูฝงัแก่ผูเ้รยีนของตน 
   2.สมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละอาเซยีน จํานวน 5 คน และผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 จํานวน 10 คน รวม 15 คน ผูว้จิยัออก
สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556 – 22 มนีาคม  2556 เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ ขอรบัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปจัจุบนัของสถานศึกษาในการพฒันา
คุณลกัษณะอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีน 
    3.วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ทีอ่ยูใ่นรปูแบบการบนัทกึเสยีง  การ
จดบนัทกึ และผลการศกึษาเอกสารของสถานศกึษา แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาขอ้มลู (Content Analysis)  
รวมถึงจดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามกรอบที่ได้กําหนดไว้ คอืคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค ์  
กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และสภาพปจัจุบนัของสถานศกึษาใน
การพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ 
    ผลการวจิยัในขัน้ตอนที่ 1 จะได้คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ที่ผ่านการ
ยนืยนัจากผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละอาเซยีน และผูบ้รหิารสถานศกึษา สพม.1 และสพม. 2 รวมทัง้ได้
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์ และ
สภาพปจัจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ของ
สถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2   
 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค ์ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
  1.จดัสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคต์าม
หลกัการสรา้งกลยุทธท์ีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิและทฤษฎ ึและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองนัก
กลยุทธ์และนักการศกึษาจํานวน  19  คน โดยเลอืกใชข้องเซอรโ์ตและปีเตอร ์(Certo; & Peter. 
1991) และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  
2552: ออนไลน์) เป็นหลกั ประกอบดว้ยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การทํา SWOT Matrix 
Analysis การทาํแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map) การกําหนดทศิทางองคก์ร และสรา้งกลยุทธ ์โดยใช้
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ประกอบการสรา้งกลยุทธ ์แลว้นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธพ์จิารณาใหข้อ้เสนอแนะ แลว้แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
  2. จดัการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้น
กลยุทธ ์อาเซยีน การศกึษา ภาษาองักฤษ และการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวม   9 คน เมื่อวนัที ่
25 เมษายน 2556 เพื่อพจิารณาใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และตวัชีว้ดั ทีผู่ว้จิยัจดัสรา้งขึน้ 
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  3.วเิคราะหข์อ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบักลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยการวเิคราะหข์อ้มลู (Content Analysis) ทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึ  
และการถอดเทปบนัทกึเสยีง และจากความจาํ ก่อนจดัหมวดหมูข่องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้ปรบัแกไ้ข
กลยุทธ์ฯ ตามคําแนะนําและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธพ์จิารณาใหข้อ้เสนอแนะก่อนแกไ้ขครัง้สดุทา้ย 
   ผลการวจิยัในขัน้ตอนที ่2 จะไดก้ลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ เป้าประสงคก์ลยทุธ ์และตวัชีว้ดั ทีป่รบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่างๆ  
 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธก์ารพฒันาผู้เรียน
ให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
  1.ประสานผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาเขตที ่1 และเขต 2 หรอื
ผูแ้ทน จํานวน 92 คน เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลู ทัง้น้ีกําหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตารางเครจซแีละ
มอรแ์กน (Krejci; & Morgan.  1970: 608) แลว้สุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) 
  2.จดัส่งกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ฯ ไปยัง
สถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 โดยทางไปรษณยี ์และบางสว่นสง่ดว้ยตนเอง (ทัง้น้ีความเหมาะสม
หมายถงึระดบัความเหมาะสมทีจ่ะใชก้ลยุทธฯ์ เพื่อพฒันานกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความ
เป็นไปไดห้มายถงึระดบัความเป็นไปไดใ้นการทีส่ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะนํากลยุทธฯ์ ไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค)์ 
  3. ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา จาํนวน 72 ฉบบั (รอ้ยละ 78.26) ต่อจากนัน้ได้
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/FW (Statistical Package for the  Social 
Sciences/ For Window) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ 2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคนํ์ามา
หาคา่เฉลีย่ ( ) และหาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคม์คีวามเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.31, S.D. =0.58) และมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก     
(  = 4.04, S.D.=0.61) 
  ผลการวจิยัในขัน้ตอนที ่3 จะไดก้ลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค์ ที่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชพ้ฒันานักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความเป็นไปไดท้ี่
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะนําไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
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สรปุผลการวิจยั 
 1.การศึกษาคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
  ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและสังเคราะห์คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึง
ประสงค์จากหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ และผลการ
สมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยทุธแ์ละอาเซยีน และผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพ
ม. 1 และสพม. 2 ทีต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ รวมทัง้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคม์ดีงัต่อไปน้ี 
   1. กลุ่มความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ 
    1.1 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) 
    1.2 การมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) 
   2. กลุ่มทกัษะ (Skills ) ไดแ้ก่ 
    2.1ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) 
    2.2 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) 
    2.3 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
     2.3.1 ทกัษะชวีติ มทีกัษะยอ่ย 4 ขอ้ ตวัชีว้ดั 11 ตวั   
     2.3.2 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม มทีกัษะยอ่ย 4 ขอ้ (ตวัชีว้ดั 12 ตวั) 
     2.3.3ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) 
   3. กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) 
    3.1 การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจด ี(ตวัชีว้ดั 5 ตวั) 
    3.2 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม ประกอบดว้ย 
     3.2.1 ความมวีนิยั (ตวัชีว้ดั 6 ตวั) 
     3.2.2 ความซื่อสตัย ์(ตวัชีว้ดั 4 ตวั) 
     3.2.3 ความกตญัญกูตเวท ี(ตวัชีว้ดั 4 ตวั) 
     3.2.4 ความเมตตากรณุา (ตวัชีว้ดั 3 ตวั) 
     3.2.5 ความประหยดั (ตวัชีว้ดั 5 ตวั)  
    3.3 การเป็นประชาธปิไตย (ตวัชีว้ดั 4 ตวั) 
        3.4 ความภมูใิจในความเป็นไทย (ตวัชีว้ดั 6 ตวั) 
     3.5 การอยูอ่ยา่งพอเพยีง (ตวัชีว้ดั 2 ตวั) 
    (รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ง) 
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2. การสร้างกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
ผลการวจิยัพบวา่กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพฒันาผู้เรียนให้มี
คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ คอื 
  เป้าประสงค ์1.1 สถานศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ี่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันานกัเรยีนของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
   กลยุทธ ์ 1.1.1 เรง่รดัการศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องประเทศ
สมาชกิอาเซยีนโดยการวเิคราะหค์ุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่มาชกิอาเซยีนตอ้งการปลูกฝงัแก่นกัเรยีน
ผา่นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   กลยุทธ ์ 1.1.2  ศกึษาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์
กบัสภาพปจัจุบนัของการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนสูป่ระชาคมอาเซยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  เป้าประสงค์ 1.2 สถานศกึษาทราบศกัยภาพของตนเองในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ ์1.2.1 เรง่รดัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์
ดว้ยการยกระดบัคุณลกัษณะทีม่ผีลสมัฤทธิท์ีย่งัตํ่ากว่าเป้าหมาย ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะที่
พงึประสงคใ์หม ่
   กลยุทธ์ 1.2.2 เร่งตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยการวางแผนเพิม่
ศกัยภาพของสถานศกึษาในดา้นต่างๆ เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์ 1.3 มแีนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึ
ประสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
   กลยุทธ ์1.3.1 แสวงหาแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคโ์ดยประยุกตใ์ชแ้นวทางการพฒันาทีป่ระสบความสาํเรจ็ ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ์ที ่1.3.2 ส่งเสรมิการนําแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยการกาํหนดโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
  เป้าประสงค์ 1.4 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศกึษา มสี่วนร่วมใน
การผลกัดนัโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์
ไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
   กลยุทธ์ที่ 1.4.1 รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนกัถงึความสาํคญัของโครงการ และกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค ์
   กลยุทธ์ที่ 1.4.2 ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศกึษาร่วม
ผลกัดนัโครงการและกจิกรรมไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด 
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 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค ์2.1 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาของสถานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ี
ความเป็นเลศิในสาขาวชิาต่างๆทัง้ในประเทศ และระหวา่งสมาชกิอาเซยีนผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   กลยุทธ์ 2.1.1  ส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการศกึษาระหว่าง
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามเป็นเลศิในสาขาวชิาต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและระหว่างสมาชกิอาเซยีนผา่น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   กลยุทธ์ 2.1.2 สนับสนุนความร่วมมอืและการใชป้ระโยชน์จากเครอืข่ายความร่วมมอื
ดา้นการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นสมาชกิเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ัง้
กจิกรรมผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและกจิกรรมจรงิ  
  เป้าประสงค์ 2.2 สถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เป็นสมาชกิเครอืข่ายมคีวามพงึพอใจและใช้
ประโยชน์จากเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการศกึษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ์ 2.2.1 สํารวจระดบัความพงึพอใจและประโยชน์ที่ได้รบัจากการแลกเปลี่ยนความ
รว่มมอืของสมาชกิผา่นระบบเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 
   กลยุทธ ์2.2.2  ประเมนิผลเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการศกึษาผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ปรบัปรงุกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของสมาชกิอยา่งต่อเน่ือง 
  เป้าประสงค์ 2.3 มีเว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในอาเซยีนเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ที่ประสบความสําเรจ็เพื่อใช้
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ์2.3.1 สนับสนุนการพฒันาเว็บไซด์ให้มีศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมอืด้านการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   กลยุทธ์ 2.3.2  เร่งรดัการกําหนดกรอบความรูแ้ละประสบการณ์ที่ประสบ
ความสาํเรจ็ทีจ่ะแลกเปลีย่นและเผยแพรบ่นเวบ็ไซด ์
  เป้าประสงค์ 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
   กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
   กลยุทธ์ 2.4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยการแต่งตัง้ทีมผู้แทนของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีร่บัผดิชอบ 
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 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซียนและสามารถจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค์ 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคญัของประชาคม
อาเซยีนและมศีกัยภาพในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ์ 3.1.1 เพิม่พูนความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนและคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึง
ประสงคแ์ก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
   กลยทุธ ์3.1.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในจัดทํา
แผนปฏบิตักิาร โครงการและกจิกรรม เพือ่การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์  3.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษาพงึพอใจและพรอ้มร่วมผลกัดนัโครงการ
และกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ 
   กลยทุธ ์3.2.1 สาํรวจระดบัความพงึพอใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อโครงการ
และกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ์  3.2.2  สํารวจความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลกัดนั
โครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ระสบความสาํเรจ็ 
   กลยุทธ์ 3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวลัเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ประสบ
ความสาํเรจ็ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  เป้าประสงค์  3.3 ทราบองค์ความรูแ้ละทกัษะที่จําเป็นต้องพฒันาใหก้บัครูและบุคลากร
ทางการศกึษาและมเีครอืขา่ยสถาบนัทางการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในการใหค้วามรู/้ฝึกอบรม 
   กลยทุธ ์3.3.1 เรง่รดัวเิคราะหอ์งคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการในการพฒันาแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
   กลยุทธ์ 3.3.2 ประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัทางการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญ/เป็น
เลศิในสาขาทีต่อ้งการเพือ่จดัหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
  เป้าประสงค ์3.4 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัเตรยีมงบประมาณสนับสนุนการในการ
พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
   กลยุทธ์ 3.4.1 แสวงหาความร่วมมอืและงบประมาณสนับสนุนการจดัทําโครงการและ
กจิกรรมเพือ่การพฒันาศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยการจดักจิกรรมระดมทุนในรปูแบบต่าง  ๆ
 ประเดน็กลยทุธท่ี์ 4 การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค ์4.1 ภาคเีครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพทัง้ภาครฐัและเอกชนสนบัสนุนดา้นความรูแ้ละ
งบประมาณแก่สถานศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
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   กลยุทธ์ 4.1.1 รณรงค์ใหภ้าคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนตระหนักถงึความสําคญั
ของการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ ์4.1.2 ส่งเสรมิใหภ้าคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเขา้มามสี่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย โครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีน และสนับสนุนทัง้ด้านวชิาการและ
งบประมาณ 
  เป้าประสงค ์4.2 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพงึพอใจการสนบัสนุนจากภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐั
และเอกชนทัง้ในรูปวชิาการและงบประมาณเพื่อใช้พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึ
ประสงค ์
   กลยุทธ์ 4.2.1 สํารวจความต้องการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการขอรบัความ
สนบัสนุนทางวชิาการและงบประมาณเพื่อใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 
   กลยุทธ์ 4.2.2   พจิารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในการขอรบัความร่วมมอืทัง้ด้านวชิาการกบังบประมาณ กบัความสามารถในการสนับสนุนของ
เครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน 
  เป้าประสงค ์4.3 มบีนัทกึความเขา้ใจ (MOU)ว่าดว้ยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานกบัภาคเีครอืข่ายที่มศีกัยภาพทัง้ภาครฐัและเอกชนที่สนใจจะใหก้ารสนับสนุนด้านวชิาการและ
งบประมาณเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   กลยุทธ ์4.3.1  สง่เสรมิความรว่มมอืระหว่างสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัภาคเีครอืขา่ย
ทัง้ภาครฐัและเอกชนใหเ้ป็นรูปธรรมดว้ยการลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ว่าดว้ยความร่วมมอื
รว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่งกนั 
  เป้าประสงค ์4.4 สถานศกึษามขีอ้มลูและบญัชรีายชื่อภาคเีครอืขา่ยภาครฐัและเอกชนทีม่ี
ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ละพรอ้มใหก้าร
สนบัสนุน 
   กลยุทธ ์4.4.1  เรง่รดัการจดัทาํบญัชรีายชื่อและขอ้มลูศกัยภาพทัง้ในดา้นความรูแ้ละ
ความพรอ้มในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน 
   กลยุทธ์ 4.4.2 ประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อ
ขอรบัการสนบัสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณ 
 
 ประเดน็กลยุทธ์ท่ี 5 การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอ้ืออาํนวยต่อการ
เรียนรู้เร่ืองอาเซียน ม ี4 เป้าประสงค ์คอื 
  เป้าประสงค์ 5.1 สถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นศูนย์กลางการเรยีนรูเ้รื่องอาเซียนและ
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
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   กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสรมิให้สถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้เรื่อง
อาเซียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ โดยศึกษา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เรง่พฒันา 
   กลยุทธ์ 5.1.2 เพิ่มบทบาทของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในฐานะศูนย์กลางการ
เรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนดว้ยการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอาเซยีนทีส่ื่อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
อยา่งสมํ่าเสมอ 
  เป้าประสงค ์5.2 นกัเรยีนมคีวามตระหนกัวา่ตนเป็นพลเมอืงอาเซยีน 
   กลยุทธ ์5.2.1 เสรมิสรา้งความตระหนกัถงึความเป็นพลเมอืงอาเซยีนแก่ผูเ้รยีนดว้ยการ  
บรูณาการกจิกรรมการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคใ์นทุกสาระวชิาทีส่อนอยา่งเป็นระบบ 
   กลยุทธ ์5.2.2 รณรงคใ์หผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษาแสดงตน
เป็นแบบอย่างที่ดใีนการเป็นพลเมอืงอาเซียน และปลูกฝงัผู้เรยีนว่าตนเองเป็นพลเมอืงอาเซียนอย่าง
ต่อเน่ือง 
  เป้าประสงค์ 5.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และภาคี
เครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการกําหนดแผนการพฒันาบรรยากาศของสถานศกึษา
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน   
   กลยุทธ์ 5.3.1 ระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อจดัทําแผนการพฒันาสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน เพือ่การยอมรบัและรูส้กึผกูพนั 
   กลยุทธ์ 5.3.2 ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในผลกัดนัให้สถานศึกษาเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน 
  เป้าประสงค ์5.4 สถานศกึษามทีรพัยากรและงบประมาณในการสรา้งบรรยากาศเพื่อ
เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนในสถานศกึษาใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 
   กลยุทธ์ 5.4.1 ระดมทรพัยากร ทัง้ด้านคน วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณจาก
สถานศกึษาและภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อสรา้งบรรยากาศการเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูเ้รื่อง
อาเซยีนในสถานศกึษา 
 
 
ตอนท่ี 3  การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียน  
 ให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์  
      ผลการวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสํานักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และเขต 2 เกี่ยวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ        
กลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคพ์บว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั
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ในระดบัมาก (  = 4.31, S.D. =0.58) และมคีวามเป็นไปไดม้าก (  = 4.04, S.D.=0.61) ดงัมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มคี่าความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.27, S.D. =0.55) 
และคา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก (  = 3.97, S.D. =0.62) 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่2 การสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งเครอืข่าย
ความร่วมมอืด้านการศกึษาระหว่างสถานศกึษาในประเทศและในอาเซยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มคี่าความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.30, S.D. =0.64) 
และคา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก (  = 3.92, S.D. =0.63) 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคี่าความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.27, S.D. =0.57) และค่าความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก (  = 4.14, S.D. =0.61) 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่4 การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน
ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มคี่าความเหมาะสมในระดบัมาก 
(  = 4.33, S.D. =0.53) และคา่ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก (  = 4.15, S.D. =0.55) 
  ประเดน็กลยุทธท์ี ่5 การเสรมิสรา้งบรรยากาศสถานศกึษาใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู้
เรื่องอาเซยีน มคี่าความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 4.38, S.D. =0.57) และค่าความเป็นไปไดใ้นระดบั
มาก (  = 4.05, S.D. =0.56) 
  (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ง) 
 

การอภิปรายผล 
 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายคือการสร้างกลยุทธ์การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยมคีวามมุง่หมายยอ่ยคอื 1.การศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 2. การสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
และ 3. การศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยทุธก์ารพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค ์ 
 ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยัดงัน้ี 
  1. การศกึษาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ พบว่าคุณลกัษณะดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ยคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์22 ขอ้ และตวัชีว้ดั 79 ตวั ดงัน้ี 
   1.1 กลุ่มความรู ้(Knowledge) ประกอบดว้ยความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและ
เพือ่นบา้น และการมคีวามรูท้างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานสากล  



 

 

                                                                                                                                          222
                      
 
                                                                                                                                          
   1.2 กลุ่มทกัษะ (Skills ) ประกอบดว้ย ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  ทกัษะ
การทํางานเป็นทมี  และทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (ทกัษะชวีติ ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   1.3 กลุ่มเจตคต ิ(Attitude) ประกอบดว้ย การมสีุขภาพกายและสุขภาพใจด ีการมี
คุณธรรมและจรยิธรรม (ความมวีนิยั ความซื่อสตัย ์ความกตญัญูกตเวท ีความเมตตากรุณา ความ
ประหยดั) การเป็นประชาธปิไตย ความภมูใิจในความเป็นไทย และความพอเพยีง 
 
  คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์เป็นคุณลกัษณะที่ร่วมที่สมาชิกอาเซียน
ประสงคต์อ้งการใหเ้กดิกบัเยาวชนของตนในฐานะพลเมอืงอาเซยีน และพลเมอืงทีด่ขีองประเทศตน
ทัง้น้ีคุณลกัษณะดงักล่าวจะครอบคลุมทกัษะความรูท้ี่อาเซยีนต้องการ คอืทกัษะพืน้ฐานในการหา
ความรู ้คอืภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ (ฟงั พดู อา่น และเขยีน) นอกจากน้ีมนุษยอ์าเซยีนตอ้งมทีกัษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชใ้นการสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและกวา้งขวาง รวมทัง้ตอ้ง
มทีกัษะในการสรา้งความรู ้สงัเคราะหค์วามรู ้เพราะสิง่ทีผู่เ้รยีนlสาํเรจ็การศกึษา อาจนําไปใชใ้นชวีติ
จรงิไมไ่ด ้เน่ืองจากบรบิทของชวีติต่างกนั อาทสิาํเรจ็การศกึษาสาขาหน่ึง แต่กลบัไปทาํงานอกีสาขา
หน่ึง จงึต้องสามารถสงัเคราะหค์วามรูต่้างๆ เพื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญเฉพาะทาง เพื่อใหแ้ข่งขนั
และเป็นเลิศได้  นอกจากน้ีพลเมืองอาเซียนยงัต้องสามารถทํางานร่วมกบัคนอื่นได้ และต้องมี
คุณธรรมจรยิธรรม กล่าวคอืต้องมวีนิัย ซื่อสตัย ์กตญัญูและประหยดัซึ่งเป็นพืน้ฐานของประชาคม
อาเซยีนทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปนั (ดเิรก พรสมีา.  2556: สมัภาษณ์) ความคดิเหน็ดงักล่าวไดร้บัการ
สนับสนุนจากกมล รอดคลา้ย (2556: สมัภาษณ์) ไดเ้หน็พอ้งกบัคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคท์ีผู่ว้จิยัสงัเคราะหไ์ด ้และมคีวามคดิเหน็ในแนวทางเดยีวกนัว่าคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ควรประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 
   1. ทกัษะสว่นตวั ประกอบดว้ยความรูด้า้นภาษาองักฤษและภาษาอาเซยีน ทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การวางแผน การคิด
สรา้งสรรค ์และการรกัษาสขุภาพกายและใจ 
   2. ทกัษะการปฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น การใชช้วีติร่วมกบัคนอื่นในสงัคมอาเซยีนและ
โลก แนวคดิเกีย่วมติ ิ3 เสาของประชาคมอาเซยีน วฒันธรรม ประเพณีทีจ่ะนําไปสูก่ารไวเ้น้ือเชื่อใจ 
ไมต่ําหนิตเิตยีนคนอื่นวา่ดอ้ยกวา่ 
   3. คุณลกัษณะด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ความเชื่อ และศาสนา ซึ่งส่งผลให้
สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสนัตสิขุ       
  นอกจากน้ี ผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒดิา้นกลยุทธแ์ละอาเซยีน รวมทัง้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม 1 และสพม. 2 รวมทัง้หมด 15 คน ต่างมคีวามเหน็ว่าคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคท์ุกดา้นทีผู่ว้จิยัสงัเคราะหไ์ดม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะนํามาพฒันาผูเ้รยีน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยให้ลําดับความสําคัญ  5  ด้านแรก  ดัง น้ี                 
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1.ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเน่ืองจากเป็นสื่อทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์ทัง้ในเชงิมติรภาพ และดา้น
เศรษฐกจิ และนกัเรยีนไทยยงัมปีญัหามาก 2. ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพื่อนบา้นเพราะ
เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความเข้าใจ ความไว้เน้ือเชื่อใจซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกนัในอนาคต       
3. การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งไรพ้รมแดน 
4. คุณธรรมและจรยิธรรม ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานทางสงัคมและจะสง่ผลใหส้งัคม
มคีวามสุข และ 5. การมสีุขภาพกายและใจดคีอืผูเ้รยีนมสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง มพีฒันาการทาง
รา่งกายและสตปิญัญาอยา่งสมบรูณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละชว่งวยั  
  การพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์า้งตน้จะสอคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ทีก่ล่าวไวใ้นมาตราที ่23 มาตราที ่24 และมาตราที ่26 เกีย่วกบั
การจดัการศกึษาว่าตอ้งใหค้วามสาํคญัทัง้ดา้นความรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม อนัเป็นคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ศลิปวฒันธรรมไทย ตลอดจนภมูปิญัญาไทยเพือ่ใหผู้เ้รยีนประกอบอาชพีไดแ้ละสามารถดาํรงชวีติได้
อย่างมคีวามสุข  โดยผลสาํเรจ็ของการจดัการศกึษาคอืการพฒันาคุณภาพของคนใหเ้ป็นผูส้มบูรณ์
พรอ้มทัง้รา่งกาย ศลีธรรม และสตปิญัญา เพือ่นําไปสูส่งัคมแหง่ความสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรต่อกนั 
(อคัรพงศ ์สขุมาตย;์ และคนอื่น ๆ.  2554: 116) 
 
  2. การสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
พบวา่ประกอบดว้ย 5 ประเดน็กลยทุธห์ลกั ดงัต่อไปน้ี 
     ประเด็นกลยุทธ์ 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์8 ขอ้ และตวัชีว้ดั 6 ตวั    
          การศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึง
ประสงค์จะช่วยให้พฒันาคนได้อย่างถูกทศิทางซึ่งส่งผลให้การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน
ประสบความสําเรจ็ ทัง้น้ีคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหห์ลกัสูตรการศกึษาชัน้
พืน้ฐานของประเทศสมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศนัน้ สถานศกึษาไดด้าํเนินการพฒันาคุณลกัษณะบาง
ดา้นแล้ว อาทกิารมคีวามรูท้ี่ไดม้าตรฐานสากล ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์วจิารณ์ การคดิสรา้งสรรค์ การมสีุขภาพกายและใจด ีการมคีุณธรรมและจรยิธรรม และ
ความเป็นประชาธปิไตย เป็นต้น แต่ปรากฏว่าทุกด้านมผีลสมัฤทธิต์ํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (สมศ.  
2554: ออนไลน์ ; สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2555: 5; และ
สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2555: 1)  จงึจําเป็นตอ้งกําหนดแนวทางในการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ควบคู่กบัการพฒันาคุณลกัษณะใหม่ให้ประสบผลสําเรจ็ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีป่ระสบความสาํเรจ็ อาทแินวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กบัทฤษฎีการพฒันาคุณลกัษณะที่พงึ
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ประสงค์ของของเพยีเจต์   โคลท์เบอร์ก แครธโวลและคณะ นีลเลย์และบลูม และผลการวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มกําหนด คาํนิยาม ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิผลตวับ่งชี ้ แลว้ดาํเนินการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีผลการวจิยัพบว่าระบบการศกึษาของโรงเรยีนทุกประเทศในปจัจุบนั (รวมทัง้
ประเทศไทย) หากดําเนินการอย่างจรงิจงัแลว้ภายในระยะเวลา 6 ปี การขบัเคลื่อนการศกึษาจะ
ประสบความสําเรจ็ได ้(สริพิร บุณณานันต์. 2555: ออนไลน์) ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ     
บาวเออร ์(Bauer. 1997: 2) ทีพ่บว่านกัเรยีนทุกคนทีเ่รยีนในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพจะไดเ้รยีนรูจ้าก
หลกัสูตรที่ท้าทาย และได้รบัการมอบหมายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  เพราะผู้บรหิารถือว่า
นักเรยีนทุกคนคือทรพัย์สินที่มคี่าและจะกลายเป็นของขวญัที่พึงปรารถนาของสงัคมเมื่อสําเร็จ
การศกึษา 
 
   ประเดน็กลยทุธ ์2 การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งเครอืขา่ย
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์8 ขอ้ ตวัชีว้ดั 8 ตวั 
                อาเซยีนไดส้ง่เสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อสนบัสนุนการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะการจดัการศกึษาในทุกระดบั  นอกจากน้ีรฐับาลยงัมนีโยบายสง่เสรมิการ
ข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในสถานที่ราชการและ
สถานศกึษา  อย่างไรกต็ามผลจากการวจิยัพบว่าการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดั
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ มากกว่าการพฒันา
เน้ือหาสาระในสื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเรยีน การสอน และการพฒันาผูส้อนใหม้ี
ความรูค้วามสามารถเพยีงพอในการนําเทคโนโลยมีาใช ้ รวมทัง้ครูและนักเรยีนนําความรูด้า้น
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ด้วยตนเองน้อยมาก 
นอกจากน้ีสถานศกึษายงัมคีอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สําหรบัการเรยีนการสอนไม่เพยีงพอ และ
ลา้สมยั รวมทัง้ครูยงัไม่สามารถใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ และผูเ้รยีนไมไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  
2555: 9)  ดงันัน้การสรา้งเครอืขา่ยการศกึษาระหว่างสถานศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิในดา้นต่างๆ ทัง้
ในประเทศไทยและระหว่างสมาชิกอาเซียนจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ที่ประสบความสําเรจ็ระหว่างกนั นอกจากน้ียงัช่วยเสรมิสรา้งมติรภาพซึ่งจะนําไปสู่
ความเขา้ใจและความร่วมมอืมากขึน้ในอนาคต รวมทัง้ส่งผลดต่ีอการสรา้งประชาคมอาเซยีนในปี 
พ.ศ. 2558 ดว้ย 
 
     ประเด็นกลยุทธ์ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซยีนและสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์ 8 ขอ้ ตวัชีว้ดั 8 ตวั 



 

 

                                                                                                                                          225
                      
 
                                                                                                                                          
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปจัจยัสําคญัต่อผลสําเรจ็ของโรงเรยีนที่มี
ประสทิธผิล  ทัง้น้ีแมคคนิซยี ์(วรากรณ์  สามโกเศศ.  2551: 23) ไดท้าํการวจิยัในระหว่างปี 2549 
ถงึ 2550 เพือ่ศกึษาวา่เหตุใดบางประเทศจงึจดัการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ไดเ้หนือวา่ประเทศอื่น
อย่างเปรยีบเทยีบไม่ได ้โดยใชผ้ลการสอบ PISA 2006 ของ OECD และผลการสมัภาษณ์
ผูเ้ชี่ยวชาญกว่า 100 คน รวมทัง้เยีย่มชมโรงเรยีนจํานวนมากในทุกทวปี ผลการวจิยัพบว่าปจัจยั
สําคัญที่ส่งผลให้คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมมีอยู่ 3 ประการ คือการสรรหาคนที่มีความรู้
ความสามารถมาเป็นครู การพฒันาครูใหเ้ป็นผูส้อนทีม่ปีระสทิธภิาพ และการจดัระบบการศกึษาที่
จดัการเรยีนการสอนทีด่ทีีสุ่ดแก่นกัเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัเฮนนูเชค (Hanushek. 1989: Abstract) ที่
ได้สํารวจงานวจิยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาจํานวน 30 เรื่อง พบว่าระดบัการศึกษาของครูมี
ความสมัพนัธ์ และส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน และครูที่ดทีี่เก่งจะช่วย
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนได ้(สริพิร บุญญานันต.์ 2555: ออนไลน์; Pittman. 
1993: 160A) ดงันัน้ผู้บรหิารจงึต้องเสรมิสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของอาเซยีน และรว่มมอืกบัสถาบนัทางการศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิในสาขาทีต่อ้งการทัง้
ในและต่างประเทศพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีพ่งึประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
   ประเด็นกลยุทธ์ 4 การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ มเีป้าประสงค ์4 ขอ้      
กลยทุธ ์7 ขอ้ ตวัชีว้ดั 4 ตวั 
    กระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิลเกดิขึน้ไดเ้มื่อพอ่แม ่ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั เอกชน และทอ้งถิน่ใหค้วามสนับสนุนทัง้ด้านเทคนิค วชิาการ และ
งบประมาณ เพราะช่วยใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ความคดิเหน็ดงักล่าวไดร้บัการสนับสนุน
จากจอมพงศ ์มงคลวานิช (2554: 231) ทีเ่หน็วา่การมสีว่นรว่มจะช่วยใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ 
และเกดิความผกูพนัดว้ยความสมคัรใจ ทัง้น้ีผลการวจิยัของวริชั คงสวสัดิ ์(2550: 65) พบว่าการ
เชื่อมโยงระหว่างโรงเรยีน บา้น และชุมชนจะช่วยใหเ้กดิประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
คือ เพิ่มแหล่งทรัพยากรของโรงเรียนทัง้ในแง่ของความเชี่ยวชาญด้านคน วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณสนบัสนุน ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรของโรงเรยีนซึง่จะสะทอ้นความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนและความคาดหวงัของชุมชน เพิม่ความเขา้ใจอนัดขีองพอ่แมแ่ละครเูกีย่วกบับทบาทของ
พอ่แมแ่ละครอบครวัในการเรยีนรูข้องเดก็ และสง่เสรมิการพฒันาทางเศรษฐกจิ เช่น การดาํเนิน
โครงการทางอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ซึง่เชื่อมโยงกนัภายในชุมชน ขณะทีช่นิสา วเิชยีรวงษ์ 
(2547: 43) ไดส้รุปผลการวจิยัว่าผูป้กครองของนกัเรยีน และชุมชนมบีทบาทสาํคญัต่อความสาํเรจ็
ในการพฒันานกัเรยีน ดว้ยเหตุน้ีผูบ้รหิาร ครใูนโรงเรยีน ควรประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนโดยเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
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กจิกรรมโรงเรยีน เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา และพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
ตลอดจนเชญิชวนใหผู้ป้กครองทีม่คีวามพรอ้ม มกีําลงัความสามารถ มกีําลงัทรพัย ์เขา้มาสนบัสนุน
การพฒันาโรงเรยีนตามศกัยภาพและความสนใจ ดงันัน้การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ย
ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคจ์ะเป็นการ
ผสานพลงัจากหน่วยงานที่มที ัง้ความรู ้ประสบการณ์และงบประมาณในเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันภาคีเครือข่ายจะได้ประโยชน์จากการรับผู้เรียนที่
คุณสมบตัทิีต่อ้งการเขา้ทํางานในอนาคต ตลอดจนไดป้ระชาสมัพนัธห์น่วยงานทัง้ในประเทศและใน
อาเซยีนดว้ย 
 
   ประเด็นกลยุทธ์ 5 การเสรมิสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอื้ออํานวยต่อการ
เรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน มเีป้าประสงค ์4 ขอ้ กลยทุธ ์7 ขอ้ ตวัชีว้ดั 7 ตวั 
         บรรยากาศเป็นปจัจยัสาํคญัทีม่คีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีน
การสอนของสถานศกึษา ทัง้น้ีบรรยากาศหมายถงึสภาพการรบัรูข้องบุคคลทีม่พีฤตกิรรมแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร โดยโอเวนส ์(Owens, 2001)  ไดส้รุปผลการศกึษา
เกีย่วกบับรรยากาศของสถานศกึษาว่าจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและ  เจตคตขิองสมาชกิในองคก์าร  
ขณะทีเ่มอรฟี์ (Murphy.1990) ไดส้งัเคราะหผ์ลงานวจิยัเกีย่วกบัโรงเรยีนไดพ้บองคป์ระกอบในการ
สรา้งประสทิธผิลของโรงเรยีนคอืการเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีต่้องการในโรงเรยีน ขณะที่
ผูบ้รหิารและครูต้องประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่นักเรยีน การจดัหาสิง่จูงใจ และส่งเสรมิการมี
สว่นรว่มของทุกภาคสว่น โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธต่์อกระบวนการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
ดงันัน้การส่งเสรมิให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ด้านอาเซียนที่บรรยากาศเอื้อต่อการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ดว้ยการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอาเซยีนที่
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนรณรงค์ใหผู้บ้รหิารและครูและ
บุคลากรทางการ ศกึษาแสดงตนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการพลเมอืงอาเซยีนและปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนให้
ตระหนักว่าตนเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมํ่าเสมอ  จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซยีนประสบ ความสาํเรจ็ 
 
 3. การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์โดยการสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หรือผู้แทนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด สพม. 1 และสพม.2 (และผู้แทน) จํานวน 72 คน            
(ทีส่ง่คนืกลบัมา) มดีงัต่อไปน้ี 
  3.1ผลการวจิยัเกีย่วกบัความเหมาะสมของกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์พบว่าผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 หรอืผูแ้ทน     
มดีงัต่อไปน้ี 
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   3.1.1 กลยทุธม์คีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ จาํนวน 1 ขอ้ (รอ้ยละ 2.63) 
   3.1.2 กลยทุธม์คีวามเหมาะสมในระดบัมาก จาํนวน 37 ขอ้ (รอ้ยละ 97.37) 
  3.2 ผลการวจิยัเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 1 และ 2 (และผู้แทน)          
มดีงัต่อไปน้ี 
   3.2.1 กลยทุธม์คีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก จาํนวน 34 ขอ้ (รอ้ยละ 89.47) 
   3.2.2 กลยทุธม์คีวามเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ขอ้ (รอ้ยละ 10.53) 
 
  ผูว้จิยัขออภปิรายผลดงัน้ี 
  1. การศกึษาความเหมาะสมของกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั สพม. 1 และสพม. 2 ถงึรอ้ยละ 97.37 มคีวามคดิเหน็
ว่ากลยุทธ์ดงักล่าว มคีวามเหมาะสมที่จะนําไปพฒันานักเรยีนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในระดบัมาก 
หมายความวา่กลยทุธท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ตามขัน้ตอนทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห ์หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองนกักลยทุธ ์และนกัวชิาการ จาํนวน 19 คน โดยเลอืกใชว้ธิกีารสรา้งกลยุทธข์องเซอรโ์ต
และปีเตอร ์(Certo;& Peter. 1991) และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 2552: ออนไลน์) เป็นหลกั มคีวามถูกตอ้งและสามารถนําไปใชเ้พื่อพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ เพราะเกดิจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ของสถานศกึษาซึง่จุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน  (Weakness) ซึง่เป็นผลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพม. 1 และ สพม.2 จํานวน 10 คน และส่วนทีเ่ป็นโอกาส (Opportunity) 
และภยัคุกคาม (Threat) ทีว่เิคราะหจ์ากนโยบายของรฐับาลปจัจุบนั (รฐับาลไทย. 2553: 4-5) แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 
2555: 5) และผลการวจิยัของสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2555: 9) 
  สําหรบักลยุทธ์ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา สพม. 1 และ 2 (และผูแ้ทน) มคีวามเหน็ว่ามคีวาม
เหมาสมในระดบัมากทีสุ่ด คอื กลยุทธท์ี ่3.1.2 ส่งเสรมิใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษามสี่วนร่วมในการ
จดัทําแผนปฏบิตัิการ โครงการและกจิกรรม เพื่อการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที ่         
พงึประสงค์ ทัง้น้ีเป็นเพราะการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการกําหนด
แผนปฏบิตักิาร โครงการ และกจิกรรม เป็นการส่งเสรมิใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งไดเ้สนอโครงการและกจิกรรมที่
ตนเองสนใจ และคดิว่าเป็นประโยชน์  ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ เกดิความผกูพนัพรอ้ม
รว่มกจิกรรมดว้ยความสมคัรใจจนบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนด  (จอมพงศ ์มงคลวานิช.  2554: 231)   
  2.การศกึษาความเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั สพม.1 และ สพม.2 รอ้ยละ 89.47 มคีวามเหน็ว่ามคีวามเป็นไป
ได้ในระดบัมากที่จะนํากลยุทธ์การพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ไปใช้
พฒันาผู้เรยีนในสถานศึกษา เน่ืองจากกลยุทธ์ดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการและสภาพ
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ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของสถานศกึษาในปจัจุบนั เพราะสรา้งจากผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 
โดยผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะว่าควรไดม้กีารจดักลุ่มสถานศกึษาเพื่อประสานพลงัในการพฒันา โดย
อาจแบ่งตามเขตพื้นที่ที่ตัง้ หรอืตามขนาดสถานศึกษา โดยขอใหก้ระทรวงศกึษาธิการ หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานใหก้ารสนับสนุนด้านวทิยากรและงบประมาณ รวมทัง้จดัโครงการ
แลกเปลีย่นและศกึษาดงูานจากต่างประเทศดว้ย ทัง้น้ีควรดาํเนินการอยา่งจรงิจงั และต่อเน่ือง 
   สว่นกลยทุธท์ีผู่บ้รหิารสงักดั สพม. 1 และสพม.2 มคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้น   
ระดงัปานกลาง มอียู ่4 ขอ้ ดงัน้ี 
    กลยุทธ ์1.4.1 รณรงคใ์หผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา
ตระหนกัถงึความสาํคญัของโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีน
ทีพ่งึประสงค ์
    กลยุทธ ์ 2.3.1 สนับสนุนการพฒันาเวบ็ไซดใ์หม้ศีกัยภาพเพื่อเป็นศูนยก์ลางการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมอืด้านการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    กลยุทธ์ 4.1.2  ส่งเสรมิใหภ้าคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเขา้
มามสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย โครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีน และสนับสนุนทัง้ดา้น
วชิาการและงบประมาณ 
    กลยุทธ์ 5.1.2  เพิม่บทบาทของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะศูนยก์ลางการ
เรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนดว้ยการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอาเซยีนทีส่ื่อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
อยา่งสมํ่าเสมอ 
  ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่ากลยุทธ์ 1.4.1  รณรงค์ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาสถานศกึษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคญัของโครงการและกิจกรรมการพฒันาผู้เรยีนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์ เป็นกลยุทธท์ีม่คีวามสาํคญัเน่ืองจากบุคลากรทัง้หมดเป็นผู้
ขบัเคลื่อนโครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์อยา่งไรก็
ตามปจัจยัสาํเรจ็ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้น้ีจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดั   สพม. 1 และ สพม. 2 จํานวน 10 คน พบว่าสถานศกึษาที่มผีูบ้รหิารใหค้วามสําคญัแก่โครงการ
และกจิกรรมดงัเกีย่วกบัอาเซยีน จะประสบความสาํเรจ็ในการพฒันานักเรยีนใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน
และมคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ด ้
  ส่วน กลยุทธ์ 2.3.1 สนับสนุนการพฒันาเว็บไซด์ให้มศีกัยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมอืด้านการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าเป็น
กลยุทธท์ีม่คีวามสาํคญัเน่ืองจากเวบ็ไซตด์งักล่าวจะเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรว่มมอื รวมทัง้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ระหวา่งสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามเป็นเลศิในสาขาวชิาต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ อย่างไรก็ตามผู้บรหิารสถานศึกษาสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2       
มคีวามเหน็ว่าสถานศกึษาไดพ้ฒันาเวบ็ไซตท์ีม่คีุณภาพในระดบัหน่ึงแลว้ แต่ควรไดพ้ฒันาความรูข้องคร ู
และบุคลากรเพือ่ใหส้ามารถใชง้านเวบ็ไซตด์งักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และตอ้งใชง้บประมาณจาํนวน
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มากเพื่อจดัซื้ออุปกรณ์ที่มคีุณภาพ ดงันัน้หน่วยงานต้นสงักดั คอื สพฐ. ควรใหก้ารสนับสนุนด้าน
งบประมาณ รวมทัง้อํานวยความสะดวกในการประสานงานกบัสถานศกึษาในอาเซยีนเพื่อแลกเปลีย่นทาง
วชิาการ คร ูและนกัเรยีน รวมทัง้เปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนขนาดเลก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมอยา่งเทา่เทยีมดว้ย 
  กลยุทธ ์4.1.2  ส่งเสรมิใหภ้าคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเขา้มามสี่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย โครงการและกจิกรรมการพฒันาผูเ้รยีน และสนับสนุนทัง้ดา้นวชิาการ
และงบประมาณ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่ามสีถานศกึษาสงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 หลายแห่งที่มภีาคี
เครือข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนให้การสนับสนุนทัง้ด้านวิชาการ และงบประมาณ อยู่แล้ว แต่ต้องใช้
ความสมัพนัธ์และความพากเพยีรในการเสาะหา และเจรจาความร่วมมอืในระดบัหน่ึง ในขณะที่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สงักดั สพม. 1 และ สพม. 2 มคีวามเห็นว่าความร่วมมอืลกัษณะดงักล่าวสําคญัและเป็น
ประโยชน์ แต่มคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง เพราะภาคเีครอืขา่ยดงักล่าวยงัมจีํานวนไม่มากนกั จงึ
ต้องให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสถานศึกษาเพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคเครือข่ายดังกล่าว โดย
กระทรวงศกึษาธกิาร หรอื สพฐ. เป็นตวักลางในการเจรจาและอาํนวยความสะดวกซึง่จะทาํใหโ้อกาสสาํเรจ็มี
มากขึน้ และเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
  กลยุทธ์ 5.1.2  เพิม่บทบาทของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในฐานะศูนย์กลางการเรยีนรู้
เรื่องอาเซยีนดว้ยการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอาเซยีนทีส่ื่อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษอย่าง
สมํ่าเสมอ ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าการจดักิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษา ด้วยการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ จะช่วยเสรมิสรา้งความรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัการเป็นพลเมอืงอาเซยีน
แก่ผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ืองจนเกดิความคุ้นเคยกบัการเป็นพลเมอืงอาเซยีน อย่างไรกต็ามสถานศกึษายงัมี
ขอ้จํากดัเรื่องระยะเวลาในการจดักจิกรรม และการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  ดงันัน้สถานศกึษาอาจ
เริม่โดยจดังานเทอมละ 1 ครัง้ก่อน หรอืจดัร่วมกบัสถานศกึษาอื่นเพื่อดงึศกัยภาพของสถานศกึษาของแต่
ละแหง่มาใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 
  1.คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์เป็นคุณลกัษณะร่วมที่สมาชิกอาเซียน
ตอ้งการปลกูฝงัแก่เยาวชนของตนทัง้ในฐานะพลเมอืงอาเซยีนและพลเมอืงทีด่ขีองประเทศตน ทัง้น้ีผู้
คุณวุฒแิละผู้อํานวยการสถานศึกษาสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และ   
เขต 2 ไดใ้หจ้ดัลาํดบัความสาํคญัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 
   1.1ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
   1.2 ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและเพือ่นบา้น 
   1.3 ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1.4 การมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
   1.5 การมสีขุภาพกายและใจด ี
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   ขอ้เสนแนะในการนําไปใช ้
                        1. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา จดัประชุมผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครเูพือ่พจิารณากาํหนดนโยบาย โครงการและกจิกรรมในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืง
อาเซยีนทีใ่หค้วามสาํคญัตามลาํดบั โดยการสรา้งบรรยากาศสถานศกึษา การพฒันาครซูึง่เป็นกลไก
สาํคญัทีจ่ะนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมทัง้กาํหนดวธิกีารประเมนิผลทีม่คีุณภาพ 
        2. สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดแนวทางพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค ์ดว้ยการบรูณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 สาระ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนนอกเหนือจาก
หลกัสตูร การจดัโครงการการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคโ์ดย
การสอดแทรกในชวีติประจาํวนัดว้ยความรว่มมอืจากผูป้กครองและชุมชน 
 
  2.ขอ้เสนอแนะในการนํากลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงคไ์ปสูก่ารปฏบิตัคิวรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
   2.1 การเสรมิสรา้งบรรยากาศสถานศกึษาใหเ้อือ้อาํนวยต่อการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์เพราะเป็นประเดน็กลยุทธท์ีม่คี่าความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
ทัง้น้ีเน่ืองจากบรรยากาศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม และเจตคตขิองสมาชกิในองคก์ร ขณะทีผู่บ้รหิารและครู
ตอ้งประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีจดัหาสิง่ทีจ่งูใจ และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทุกฝา่ย 
   ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
          1.สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นตน้สงักดั จดัการประชุมสถานศกึษาเพือ่แบ่งกลุ่มตามเขตพืน้ทีท่ีต่ ัง้ หรอื
ตามขนาดของสถานศกึษาเพื่อรว่มกนัจดัโครงการและกจิกรรม แลว้ผลดักนัจดักจิกรรมทีส่นใจ 
          2. สถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดักจิกรรมเกี่ยวกบั
อาเซยีนโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง โดยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขา้รว่มและสง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ว่าในฐานะพลเมอืงอาเซียนควรปฏิบตัิตนอย่างไร โดยผู้บรหิาร
สถานศกึษาและครตูอ้งประพฤตตินเป็นแบบอยา่งพลเมอืงอาเซยีนทีด่อียา่งสมํ่าเสมอ 
 
   2.2  การส่งเสรมิภาคเีครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงค์ เพราะการร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายจะเป็นการเพิม่แหล่งทรพัยากร 
ทัง้ในดา้นความเชีย่วชาญของคน วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณในการสนบัสนุน และเพิม่ความเขา้ใจ
อนัดขีองพอ่ แม ่ผูป้กครองและชุมชน ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
     ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
    1. สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นตน้สงักดัจดัประชุมหารอืกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาถงึโครงการ และกจิกรรมที่
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ต้องดําเนินการและความร่วมมอืที่ต้องการได้รบัจากภาคีเครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน พร้อม
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีพ่รอ้มใหก้ารสนบัสนุน 
     2.สถานศกึษาจดัโครงการและกจิกรรมภายใตค้วามร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ยฯ 
ที่มทีกัษะความชํานาญที่ต้องการ  รวมทัง้จดัการศกึษาดูงานที่หน่วยงานของภาคเีครอืข่ายเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้ปิดโลกทศัน์ถงึสภาพความเป็นจรงิของสถานประกอบการ และทราบถงึคุณสมบตั ิความรู ้
และประสบการณ์ทีจ่าํเป็นในการทาํงานจรงิ เพือ่การเตรยีมแผนสาํหรบัอนาคต 
 
   2.3 การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้น
การศกึษาของสถานศกึษาในประเทศไทยและในอาเซยีน  เน่ืองจากอาเซยีนสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรยีนการสอน และสถานศกึษาไทยมคีวามพรอ้มในดา้นดงักล่าวเป็นอยา่งดเีน่ืองจากรฐับาลไทยให้
การสนบัสนุน จงึควรใชป้ระโยชน์ดว้ยการแลกเปลีย่นความรูค้วามชาํนาญ และประสบการณ์ทีป่ระสบ
ความสาํเรจ็ระหวา่งสถานศกึษาไทยและอาเซยีนผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอื ICT 
    ขอ้เสนแนะในการนําไปใช ้
    1. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นตน้สงักดั ระดมความคดิเหน็ของสถานศกึษาถงึกรอบกจิกรรม ความรู ้และประสบการณ์ที่
ตอ้งการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั  พรอ้มเชญิชวนสถานศกึษาไทย และอาเซยีนทีส่นใจเขา้รว่มโครงการ 
แ ล ะ เ ต รี ย ม ก า ร ส นั บ ส นุ น ทั ้ ง ด้ า น วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 
        2. สถานศกึษา พจิารณาสาขาวชิา กจิกรรมทีส่นใจ พรอ้มแต่งตัง้คณะทาํงานทีม่ี
ความรู้ทัง้ด้านวิชาการ ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แล้วดําเนิน
โครงการโดยมกีารประเมนิผลเป็นระยะ 
 
  2.4 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามตระหนักรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนและ
สามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพราะครแูละบุคลากรทางการศกึษาเป็นกลไกสาํคญัของความสาํเรจ็ในการจดัการศกึษา ดงันัน้จงึตอ้งเร่ง
พฒันาใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นอยา่งต่อเน่ือง 
   ขอ้เสนแนะในการนําไปใช ้
   1. สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานซึ่งเป็นต้นสงักดั ควรเร่งประเมนิสมรรถนะของครูและบุคลากรฯ แลว้ประสานกบัสถาบนั
ทางการศกึษาที่มคีวามเป็นเลศิในด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการจดัการศกึษาและฝึกอบรมที่ต้องการ 
รวมทัง้จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
   2.ผู้บริหารสถานศึกษา พจิารณาโครงการและกิจกรรมในการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีน และจดัลําดบัความสาํคญั แลว้จงึวางแผนสง่ครเูขา้รบัการศกึษาและ
ฝึกอบรมก่อนจดักจิกรรม แลว้ประเมนิผลความสาํเรจ็เป็นระยะ  ๆ
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  2.5 การศกึษาและกาํหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค ์เพราะการศกึษาและกาํหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงคจ์ะชว่ยใหพ้ฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถูกทศิทาง และสง่ผลใหก้ารเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 
 ของประเทศไทยประสบความสาํเรจ็ 
  ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
  1.สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานซึง่เป็นตน้สงักดั และผูบ้รหิารสถานศกึษา รว่มพจิารณากาํหนดคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค ์รวมทัง้จดัลาํดบัความสาํคญั พรอ้มศกึษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีป่ระสบ
ความสาํเรจ็และทฤษฎกีารพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันาผูเ้รยีน 
  2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่
ผูเ้รยีนตามบรบิทของตนเอง บนพืน้ฐานของทฤษฎกีารพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และตามแนว
ทางการพฒันาผูเ้รยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ พรอ้มประเมนิเป็นระยะ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะการวจิยัครัง้ต่อไปคอื 
  1.การวจิยัเรื่องสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  2. การสํารวจศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนในการสนับสนุน
สถานศกึษาในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  3. การศึกษารูปแบบเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการศึกษาของสถานศึกษาไทยกบั
สถานศกึษาในอาเซยีนเพือ่พฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
  4. การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิข์องการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่
พงึประสงค ์
  5. การสาํรวจศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศกึษาในการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์
   
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                          234 

                      

 

                                                                                                                                          

บรรณานุกรม 
 
กระมล ทองธรรมชาต.ิ  (2535).  การพฒันาจรยิธรรม.  กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
กรมการปกครอง.  (2550).  เรยีนรู ้สูง้าน: ทบทวนความรูเ้รือ่งแผนทีย่ทุธศาสตร.์  (เอกสาร

ประกอบ).  กรงุเทพฯ: ก.พ.ร. กรมฯ.  ถ่ายเอกสาร. 
กรมวชิาการ.  (2540).   คุณธรรมและจรยิธรรมของครแูละนกัเรยีน  (เอกสารประกอบการประชุม).  

กรงุเทพฯ: กองวจิยัการศกึษา กรมฯ.  ถ่ายเอกสาร. 
-----------.  (2546).  คุณธรรมพื้นฐาน.  กรงุเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศกึษา กรมฯ. 
กระทรวงการต่างประเทศ.  (2552).  แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  

(ค.ศ. 2009-2015).  กรงุเทพฯ: คารสิม่า มเีดยี . 
กลัยา ศรสีมบตั.ิ  (2544).  ทกัษะชวีติทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญัเพือ่ป้องกนัการใชส้ารเสพตดิในสถานศกึษาโดย

ความรว่มมอืระหว่างครแูละผูป้กครอง.  อุตรดติถ:์ ส านกัการประถมศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ์. 
กิง่พร ทองใบ.  (2549).  กลยทุธแ์ละนโยบายธุรกจิ.  พมิพค์รัง้ที ่5.  นนทบุร:ี ส านักพมิพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  (2547).  ภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์.  

กรงุเทพฯ: ว.ีท.ีซ.ี คอมมวินิเคชนั. 
-----------.  (2549).  การคดิเชงิกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ: ซคัเซส มเีดยี. 
เกษมรสัมิ ์วจิติกุลเกษม.  (2553).  การบรูณาการ ICT เขา้สู่หอ้งเรยีน.  (เอกสารประกอบ). 
  กรงุเทพ: คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั. ถ่ายเอกสาร. 
จอมพงศ ์มงคลวานิช.  (2554).  การบรหิารองคก์ารและบุคลากรทางการศกึษา.  กรงุเทพฯ:   

เอน็.วาย.ฟิลม์. 
จนิตนา บุญบงการ; และ ณฎัพนัธ ์เขจรนันทน์.  (2549).  การจดัการเชงิกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที ่9.   

กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชนั. 
จริภา สุนทรสติ.  (2534, กรกฎาคม-กนัยายน).  “โรงเรยีนกบัการปลกูฝงัประชาธปิไตย” 
 สารพฒันาหลกัสตูร.  10(106): 41-44. 
จารชุา สมศร.ี  (2550).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และความตระหนกัรู้

คุณธรรมดา้นความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรม
การแสดงวทิยาศาสตรท์ีส่ะทอ้นความรูคู้่คุณธรรม.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). 
กรงุเทพฯ:  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

จไุรรตัน์ จารพุงศ.์  (2553).  ขา่วรา้ย  ข่าวด ีเมือ่”การศกึษาไทย” ร ัง้ทา้ย...เวทโีลก.  สบืคน้เมือ่  
     15 พฤษภาคม 2555, จากhttp://www.thaireform.in.th/2011-12-30-08-22-

08/item/2658-2010-08-24-06-30-48.html. 



 

 

                                                                                                                                          235 

                      

 

                                                                                                                                          

ชนิสา วเิชยีรวงษ์.  (2547).  ความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนสตรวีรนาถบางเขนทีม่ต่ีอการจดั 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั.  รายงานการวจิยั กศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่).  
กรงุเทพฯ:  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.       

ชมพนุูท รว่มชาต.ิ  (2548).  อนาคตภาพของหลกัสตูรครใูนทศวรรษหน้า (2550-2559).   ปรญิญา 

 นิพนธ ์กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.     
ชไมพร  ตัง้ตน.  (2555, 21 มถุินายน). ดงึขอ้สอบกมิจฝึิกเดก็ไทย.  ขา่วสด.  หน้า 23. 
ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์.  (2549).  กลยทุธก์ารเปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์าร.  กรงุเทพฯ :  

เอก็ซเปอรเ์น็ท จ ากดั. 
ดวงเด่น นุเรมรมัย.์  (2549).  ความรูเ้กีย่วกบัจรยิธรรม.  สบืคน้เมือ่ 15 พฤษภาคม 2555, 
 จาก www.knowledgeonethics.duangden.com. 
ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ.  (2524).  พฤตกิรรมศาสตร ์เล่ม 2 จติวทิยาจรยิธรรมและจติวทิยาภาษา.  

กรงุเทพฯ: ไทยวฒันพานิช. 
ไตรรงค ์ เจนการ; และคนอื่นๆ.  (2548).  การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544.  กรงุเทพฯ: ส านกัวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึขัน้พืน้ฐาน. 

ทศพร  ศริสิมัพนัธ.์  (2544).   การวางแผนกลยทุธใ์นการวางแผนกลยทุธแ์ละการปฏริปู.  กรเุทพฯ:
กราฟฟิกฟอรแ์มท. 

-----------.  (2549).  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย.  สบืคน้เมือ่ 1 มนีาคม  2554, จาก
http://oldweb.opdc.go.th/thai/strategic_transfer/data/Tosaporn.ppt. 

ทศินา แขมมณี.  (2536).  ช่วยครูฝึกประชาธปิไตยให้แก่เดก็.  กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
-----------.  (2545).  กระบวนการเรยีนรู ้ความหมาย แนวทางการพฒันา และปญัหาขอ้งใจ. 

กรงุเทพฯ: ส านกังานพฒันาคุณภาพวชิาการ. 
เทพ สงวนกติตพินัธุ.์  (2545).  ทกัษะชวีติ (Life Skills): ทกัษะเพือ่ความสุขและความส าเรจ็ ของ

ชวีติ.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธงชยั  วงศช์ยัสุวรรณ.  (2546, พฤศจกิายน). “ประชาธปิไตย เสน้ทางเดนิจากประชาธปิไตย

โดยตรงสู่ประชาธปิไตย”.  วารสารรฐัศาสตร.์  (ฉบบัพเิศษ): 4. 
ธงชยั สนัตวิงษ์.  (2547)   การวางแผนเชงิกลยุทธ.์  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ธงทอง  จนัทรางศุ.  (2554).  “เตรยีมความพรอ้มอย่างไรในการเป็นพลเมอืงอาเซยีน”  ในการ

เสวนาวนัอาเซยีน. หน้า 1-2.  กรงุเทพฯ: ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 
 
 
 

http://www.knowledgeonethics.duangden.com/
http://oldweb.opdc.go.th/thai/strategic_transfer/data/Tosaporn.ppt


 

 

                                                                                                                                          236 

                      

 

                                                                                                                                          

ธรามาศ กาญจนตฤณ; รชัภูม ิกองแกว้; &  วนิิจ สมาธมิงคล.  (2551).  การน าเสนอแนวทาง 
            การจดัการเรยีนการสอนเทคโนโลยสีารสนเทศตามความรบัรูข้องครผููส้อนในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา จงัหวดัพษิณุโลก. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยสีารสนทศและ
สื่อการศกึษา).  พษิณุโลก: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร. ถ่ายเอกสาร. 

ธดิา เลศิพรประสพโชค.  (2556).  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหาร 
 อากาศอุทศิ) สงักดักรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา).  

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
น ้าทพิย ์วภิาวนิ. (2546, กรกฎาคม-ธนัวาคม). การจดัการความรู.้  วารสารศรปีทุมปรทิศัน์. 

3(2):  85-92. 
บรรจง ชสูกุลชาต.ิ  (2533).  “แนวคดิในการส่งเสรมิและพฒันาคุณธรรมของปลดักระทรวง 
 ศกึษาธกิาร”.  คู่มอืการพฒันาคุณธรรม.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์ารศาสนา. 
บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ.  (2549).  การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบั  CEO.  พมิพค์รัง้ที ่5.  

กรงุเทพฯ: สุขมุและบุตร. 
บุญเลศิ เยน็คงคา; และคนอื่นๆ.  (2549).  การจดัการเชงิกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที่ 5.  กรงุเทพฯ: บ.ีเค. 

การพมิพ.์ 
ปณธิาน วรรณวลัย.์  (2547).  การด าเนินการวางแผนกลยทุธโ์รงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี.  วทิยานิพนธ ์กศ.บ. (การบรหิารการศกึษา)  
อุบลราชธานี: บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  ถ่ายเอกสาร. 

ประชุม รอดประเสรฐิ.  (2545).  นโยบายและการวางแผน หลกัการทฤษฎ.ี  พมิพค์รัง้ที ่7.
กรงุเทพฯ: เนตกุิลการพมิพ.์ 

ปญัญา  แกว้กยีรู.  (2547, ตุลาคม).  “ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูการศกึษา”. ปฏริปูการศกึษา. 
 1(3): 12. 
ปิยะสกล สกลสตัยาธร.  (2554).  Preparing Thai Higher Education for Integrated ASEAN 

Community. (เอกสารประกอบการประชุมทางวชิาการ).  กรงุเทพฯ: ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา. 

ปรดิาวรรณ  อนิทรวมิลศร.ี  (2550).  บา้นแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ.  สบืคน้เมือ่ 20  เมษายน  2555, 
จาก http://www.edu.swu.ac.th/ae/websnong/web01/home01.htm. 

ผกาภรณ์  ผดุงกจิ.  (2552).  การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีน 
ระดบัมธัยมศกึษา โดยวธิกีารสอนอ่านเพือ่การสือ่สาร.  ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม.(การสอน 
 ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรงุเทพ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา.  (2542).  พฤตกิรรมกลุ่ม.  กรงุเทพฯ: วสิทิธพ์ฒันา. 
พยงุศกัดิ ์ ชาตสิุทธผิล.  (2554).  บนกา้วย่างสู่ประชาคมอาเซยีน: ปญัหา อุปสรรค และโอกาส. 

(เอกสารประกอบการเสวนาวชิาการ).  กรงุเทพฯ: Siam Intelligence Unit.  ถ่ายเอกสาร. 

http://www.edu.swu.ac.th/ae/websnong/web01/home01.htm


 

 

                                                                                                                                          237 

                      

 

                                                                                                                                          

พรรณพร วรรณลกัษณ์.  (2548).  การศกึษาและการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน
วยัรุน่.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

พระธรรมปิฎก.  (2548).  ศาสนาและเยาวชน.  กรงุเทพฯ: มลูนิธพิุทธศาสนา. 
พระเทพเวท.ี   (2535).  การสรา้งสรรคป์ระชาธปิไตย.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพจ์ฬุาลงกรม์หาวทิยาลยั. 
พานิช จติรแ์จง้.  (2554).  “การเปิดเสรทีางการศกึษา: เตรยีมการอย่างมอือาชพี”   ในการเสวนาวนั

อาเซยีน.  หน้า 7.  กรงุเทพฯ: ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 
พนิิต ิ รตะนานุกูล.   (2554).  “ประชาคมอาเซยีนกบัอนาคตการศกึษาไทย”.  ใน  การบรรยายทาง

วชิาการเรือ่ง การก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน. หน้า 47-70. กรงุเทพฯ:  พมิพด์กีารพมิพ.์ 
พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั;ิ และ พพิฒัน์  ลอืประสทิธสิกุล.  (2548). ศพัทก์ารจดัการ A to Z. 

กรงุเพทฯ: เสมาธรรม. 
พไิลลกัษณ์ ทองรอด.  ( 2547).  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัคุณธรรม 
 จรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
 เอกชน กรงุเทพมหานคร..  ปรญิญานิพนธ.์ กศ.ม. ( การวจิยัและสถติทิางการศกึษา ). 
 กรงุเทพฯ:  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
พณิสุดา สริธิรงัศร.ี  (2552).  รายงานการวจิยัเรือ่งภาพการศกึษาไทยในอนาคต 10-20 ปี.  

กรงุเทพฯ: พมิพด์กีารพมิพ.์ 
เพญ็นภา พุ่มหม.ี  (2550).  การศกึษาความสมัพนัธก์บัปจัจยับางประการกบัค่านิยมประชาธปิไตย 
 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดักรงุเทพมหานคร.  ปรญิานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยั 
 และสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
.ภารด ีอนนัตน์าว.ี  (2552).  หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีทางการบรหิารการศกึษา.  พมิพค์รัง้ที ่2. 

ชลบุร:ี มนตร.ี 
มยุร ีบุญเยีย่ม.  (2545).  การพฒันาชุดการเรยีน เรือ่งความน่าจะเป็นโดยใชว้ธิกีารแกป้ญัหา เพือ่

ส่งเสรมิความตระหนกัรูใ้นการคดิ ของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  (2550).  การวางแผนและการควบคุมงานบรหิาร.   
พมิพค์รัง้ที่ 10.  นนทบุร:ี โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ยนื ภู่วรวรรณ; และ สมชาย น าประเสรฐิชยั. (2546). ไอซทีเีพือ่การศกึษาไทย. กรงุเทพฯ: 
 ซเีอด็ยเูคชนั. 
รงัสรรค ์มณเีลก็.  (2544).  การวางแผนกลยทุธใ์นสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ: ทปิสพ์บับลเิคชัน่. 
รฐับาลไทย.  (2554). ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี

แถลงต่อรฐัสภาวนัอังคารที ่23 สิงหาคม 2554 .  สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2554 จาก  
http://spm.thaigov.go.th/multimedia/warapornc/policy/Policy-Yingluck28.pdf.  

http://spm.thaigov.go.th/multimedia/warapornc/policy/Policy-Yingluck28.pdf


 

 

                                                                                                                                          238 

                      

 

                                                                                                                                          

ราชบณัฑติยสถาน.  (2542).  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2542.  กรงุเทพฯ: นานม ี
บุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส.์ 

รุง่รตัน์ สนธขินัธ.์  (2551).  การศกึษาคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิมทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนในกลุ่มโรงเรยีนสนามชยั สงักดักรงุเทพมหานคร ทีม่ ี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนั.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวดิผลการศกึษา). 

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั.  ถ่ายส าเนา. 
ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวดัผลการศกึษา. กรงุเทพฯ: ชมรมเดก็. 
วรรณา  สุภาพุฒ.  (2553).  การศกึษาปญัหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดั

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตราด.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  จนัทบุร:ี 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาราชภฏัร าไพพรรณี.  ถ่ายเอกสาร 
วรากรณ์ สามโกเศศ.  ( 2551, 18 กนัยายน).  ปจัจยัของคุณภาพการศกึษา.  มตชิน   หน้า 23. 
-----------.  (2554).  การเตรยีมความพรอ้มของอุดมศกึษาไทยสู่ประชาคมอาเซยีน.  (เอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการ).  กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 
 ถ่ายเอกสาร. 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ (2549).  การท างานเป็นทมี. กรุงเทพฯ: ศูนยส์่งเสรมิวชิาการ. 
วจิติร ศรสีะอา้น.  (2549).  การประชุมผูอ้ านวยการเขตพื้นทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศ ครัง้ที ่1/2549. 
 (เอกสารประกอบการประชุม).  กรงุเทพฯ: กระทรวงศกึษาธกิาร.  ถ่ายเอกสาร. 
วทิยากร  เชยีงกูล.  (2552).  จติวทิยาในการสรา้งความสุข.  สบืคน้เมือ่ 30 พฤษภาคม 2555 
 จาก http://wittayakornclub.worpress.com. 
วภิาพร มาพบสุข.  (2543).  มนุษยส์มัพนัธ.์  กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
วเิชยีร เวลาด.ี  (2547).  การน าเสนอรปูแบบการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นสถานศกึษา สงักดัส านักงาน

เขตพื้นทีก่ีศ่กึษาพระนครศรอียธุยา.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  พระนคร 
 ศรอียธุยา: บณัฑติวทิยาลยั สถาบนัราชภฏัพระนครศรอียธุยา. 
วฒันา วงศเ์กยีรตริตัน์; และคณะ.  (2548).  การวางแผนกลยทุธ ์: ศลิปะการก าหนดแผนองคก์รสู่

ความเป็นเลศิ.  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: อนิโนกราฟฟิก.  
วชิติ อู๋อน้.  (2549).  การจดัการเชงิกลยทุธ ์: ขัน้ตอนและวธิกีารวเิคราะหก์รณศีกึษาเชงิกลยทุธ ์  
 แผนธุรกจิเชงิกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: พริน้แอทม.ี 
วนิิจ วงศร์ตันะ.  (2542).  “การเรยีนการในโรงเรยีน,” เอกสารประกอบการสอนวชิาศกึษา 163 

ประสบการณ์วชิาชพีครู 1.  กรงุเทพฯ: ภาควชิาหลกัสตูรและการสอนคณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

วทิวสั ศรวีหิค.  (2554).  การกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน ใน ค.ศ. 2015. ใน  การบรรยายทางวชิาการ
เรือ่ง การกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน. หน้า 11-46 . กรงุเทพฯ:  พมิพด์กีารพมิพ.์ 

 



 

 

                                                                                                                                          239 

                      

 

                                                                                                                                          

วริชั  คงสวสัดิ.์  (2550).   การส่งเสรมิการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษาส านกังานเขตคลองสามวา สงักดักรงุเทพมหานคร.   สารนิพนธ ์กศ.ม.  
(การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

วโิรจน์ สารรตันะ.  (2548).  ผูบ้รหิารโรงเรยีน: สามมติกิารพฒันาวชิาชพีสู่ความเป็นผูบ้รหิารทีม่ ี
ประสทิธผิล.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ: ทพิยว์สิุทธิ.์ 

วรีะศกัดิ ์ สุมนสั.  (2547).  ศูนยร์วมสือ่การเรยีนการสอนรายวชิาพุทธธรรม – จรยิธรรม.  สบืคน้
เมือ่   11 มถุินายน 2555, จาก http://taolik.thatphanom.com/index.html. 

ศริกิาญจน์ โกสุมภ.์  (2547).  การมสี่วนรว่มของชุมชนและโรงเรยีนเพือ่จดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน. 
 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด.(พฒันศกึษาศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
     ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ศริชิยั กาญจนวาส;ี และ คณะ.  (2553).  ชุดเครือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเองส าหรบัการพฒันา

ผูบ้รหิารสถานศกึษา. กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ.  (2548).  การบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละกรณศีกึษา.  กรงุเทพฯ:  

ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ์. 
ศริวิชิ ดโนทยั.  (2553).  การจดัท าแผนทีก่ลยทุธ.์  (เอกสารประกอบการบรรยาย).  กรงุเทพฯ:  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ถ่ายเอกสาร. 
ศรวีกิาร ์เมฆธวชัชยักุล.  (2554).  การสมัมนาผูบ้รหิารการศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม 
 เศรษฐกจิอาเซยีน ปี 2558. (เอกสารประกอบการสมัมนา).  กรงุเทพฯ: ส านกังาน

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. ถ่ายเอกสาร. 
ศรมีาลา  จตุพร.  (2548).  บรรยากาศของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ:  
              ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศของโรงเรยีนกบันกัเรยีนเก่ง ด ีและมคีวามสุข. 
 วทิยานิพนธ ์ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา).   ขอนแก่น:  บณัฑติวทิยาลยั   
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 
ศศธิร บวัทอง.  (2549).  ผลของการใชก้จิกรรมกระบวนการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมประกอบสือ่

สิง่พมิพท์ีม่ต่ีอความตระหนักในปญัหาค่านิยมฟุ้งเฟ้อของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2.
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ษมาพร ศรอีทิยาจติ.  (2548).  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างปจัจยับางประการที่
ส่งผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

 จงัหวดันครนายก.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  ถ่านส าเนา. 
 
 

http://taolik.thatphanom.com/index.html


 

 

                                                                                                                                          240 

                      

 

                                                                                                                                          

สมควร ทรพัยบ์ ารงุ.  (2553ก).  เขาเขยีนแผนทียุ่ทธศาสตรก์นัอยา่งไร.  (เอกสารประกอบ).    
            กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 
-----------.  (2553ข).  เขาเขยีนแผนกลยทุธก์นัอย่างไร.  (เอกสารประกอบ).  กรงุเทพฯ:  มหาวทิยาลยั 
 ธรรมศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 
สมคดิ  สรอ้ยน ้า.  (2547).  การพฒันาตวัแบบองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมธัยมศกึษา. 

วทิยานิพนธ.์ ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา). ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
ถ่ายเอกสาร. 

สมชาต ิกจิยรรยง; และ อรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุ่ง.  (2550).  เทคนิคการจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากร 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ.  กรงุเทพฯ: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่). 

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์.  (2549).  การบรหิารเชงิกลยุทธ ์: คมัภรีส์ู่ความเป็นเลศิในการ 
บรหิารการจดัการ..  พมิพค์รัง้ที ่17.  กรงุเทพฯ: อมรนิทร.์ 

สมบตั ิธนลาภสกุลกจิ.  (2535).  การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาประชาธปิไตยในโรงเรยีนประถมศกึษา 
 ของส านกังานประถมศกึษาจงัหวดัหนองคาย.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิาร

การศกึษา).  มหาสารคาม:  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
สมพงษ์ จติระดบั.  (2555, 29 พฤษภาคม).  วจิยัชีเ้ดก็ไทย 8 คนใน 10 คนไมก่ลา้ไปท างานใน

ประเทศกลุ่มอาเซยีนเพราะกลวัเรือ่งภาษา.  มตชิน.  หน้า 22. 
สมยศ  นาวกีาร.  (2547).  การบรหิารเชงิกลยุทธ.์  กรงุเทพฯ:  บรรณกจิ 1991. 
สมรศร ีแจม่สุวรรณ.  (2548).  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานแบบบรูณาการ.

สบืคน้เมือ่  1 พฤษภาคม  2554 จาก http://www.strategymine.com/link/1_115_6.ppt. 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  (2548).  หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ื้นฐาน  

เทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีช่วงชัน้ที ่3 ชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544.  พมิพค์รัง้ที ่6. 
กรงุเทพฯ: คุรสุภาลาดพรา้ว.      

-----------.  (2553).  ผลประเมนิการอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์: บทสรุปผูบ้หาร. กรงุเทพฯ: 
สถาบนัฯ. 

สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  (2552).  การจดัท ากลยุทธต์ามแนวของคณะกรรมการพฒันาระบบ 
 ราชการ.  สบืคน้เมือ่ 1 มถุินายน 2556 จาก http://coj.go.th/oppb/userfiles/file/stratrgic- 
 plan-technic-2552.ppt. 
สาโรจน์  โอพทิกัษ์ชวีนิ.  (2552).  การบรหิารเชงิกลยทุธ.์  กรงุเทพฯ: เพยีรส์นั เอด็ดเูคชนั  

อนิโดไชนา. 
สนิีนาฎ สุทธจนิดา.  (2543).  การศกึษาวนิยัในตนเองของนกัเรยีนสาขาวชิาพาณชิยการโรงเรยีน 
 อาชวีศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร. 
 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

http://www.strategymine.com/link/1_115_6.ppt
http://coj.go.th/oppb/userfiles/file/stratrgic-


 

 

                                                                                                                                          241 

                      

 

                                                                                                                                          

สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล.  (2546).  จติวทิยาสงัคม : ทฤษฎแีละการประยกุต.์   กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่ 
สริพิร  บุญญานนัต.์  (2555).  "ระบบโรงเรยีนทีด่ทีีสุ่ดในโลกจะท าใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร".  สบืคน้เมือ่           
              10  มถุินายน  2556 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 
               newsid=1340092595&grpid=03&catid=03 
สุปราณ ีเกดิศร.ี  (2550).  การน าเสนอแนวทางการเสรมิสรา้งประชาธปิไตยในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติ 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์  ถ่ายส าเนา. 
สุนนัทา เลาหนันทน์. (2540). การสรา้งทมีงาน. กรงุเทพฯ: ดดีบีรุค๊สโตร.์ 
สุทธศร ีวงษ์สมาน.  (2553).  การปฏริปูการศกึษาไทยในทศวรรษทีส่อง.  (เอกสารประกอบการ

สมัมนา).  เชยีงใหม่: เครอืขา่ยนกับรหิารมหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
สมัพนัธ ์พนัธุพ์ฤกษ์.  (2555, 1 กุมภาพนัธ)์.  สทศ. เผยผลสอบ 7 วชิาสามญั”คณติศาสตร”์ 

คะแนนเฉลีย่ต ่าสุดแนะตอ้งเขม้อตันยั.  มตชิน.  หน้า 23. 
เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  (2536).  ภาวะผูน้ าและความขดัแยง้ กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร. 
-----------.  (2537).  พฤตกิรรมผูน้ าทางการศกึษา.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
สุจติรา จงอยูสุ่ข.  (2544).  กจิกรรมรว่มหลกัสตูร.  นครสวรรค:์ สถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ 
สุพานี สฤษฎว์านิช.  (2546).  การบรหิารเชงิกลยทุธแ์นวคดิและทฤษฎ.ี  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ:  

ซเีอด็ยเูคชนั. 
สุรนิทร ์พศิสุวรรณ.  (2554).  ประชาคมอาเซยีน : มติใิหมแ่ห่งอาเซยีน. (เอกสารประกอบ 

การสมัมนา).  กรงุเทพฯ. ถ่ายเอกสาร. 
สุวรรณา ไชยะธน.  (2548).  ทกัษะชวีติส าหรบัเดก็ปฐมวยั.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษา

ปฐมวยั).  นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.  ถ่ายเอกสาร. 
แสงดาว ถุงค า.  (2553).  คณุลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ และทกัษะพนกังาน ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลใน 
 การท างานของพนกังานฝา่ยผลติบรษิทับราโว เอเชยี จ ากดั.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การ

จดัการ).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
โสภา ศริอุิเทน.  (2548).  ค่านิยมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น. 
 วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (พฒันาสงัคม).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
 ถ่ายเอกสาร. 
เสนาะ ตเิยาว.์   (2546).  การบรหิารกลยทุธ.์  กรงุเทพฯ:  โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสตูล.  (2556).  คู่มอืการจดัท าแผนยทุธศาสตรพ์ฒันา 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัสถานศกึษา.  สตูล:  ส านกังานฯ. 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1. (2553). ขอ้มลูเกีย่วกบัส านกังานเขตพื้นที ่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1.  สบืคน้เมือ่ 28 ตุลาคม 2555, จาก http:www.sesao1.go.th 



 

 

                                                                                                                                          242 

                      

 

                                                                                                                                          

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2.  (2553).  ขอ้มลูเกีย่วกบัส านกังานเขตพื้นที ่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2. สบืคน้เมือ่ 28 ตุลาคม 2555, จาก http:www.sesao2.go.th 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2545).  ปฏริปูการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด.  
 กรงุเทพฯ: พมิพด์กีารพมิพ.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ  (2540).  วธิกีารเรยีนรูคุ้ณลกัษณะทีค่าดหวงั

ในช่วงวยั.  กรงุเทพฯ: ส านักนายกรฐัมนตร ีส านกังานฯ. 
ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2554).  แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบั 11( พ.ศ. 2555-2559).  กรงุเทพฯ: ส านกังานฯ.   
ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  (2553).  คู่มอืการจดัท าแผนทีก่ลยทุธส์ านกั

นโยบายและยทุธศาสตร ์การถ่ายทอดควัชี้วดัจากระดบักรมสู่ระดบัส านกัและระดบับุคคล. 
 กรงุเทพฯ: ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานฯ.    
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  (2550).  รายงานการวจิยั ยุทธศาสตรเ์ชงิรกุดา้นความรว่มมอื 
 กบัต่างประเทศของกระทรวงศกึษาธกิาร.  กรงุเทพฯ: คุรสุภา. 
-------------.  (2552ก).  การศกึษา: รากฐานประชาคมอาเซยีน   .กรงุเทพฯ: สกสค. ลาดพรา้ว. 
-----------.  (2552ข).  แผนยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืต่างประเทศของกระทรวงศกึษาธกิาร.  

กรงุเทพฯ: ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกัฯ. 
-----------.  (2552 ค).  การศกึษา : การสรา้งประชาคมอาเซยีน.  กรงุเทพฯ: อมัรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์

พบัลชิชงิ. 
-----------.  (2553ก).  แผนปฏบิตักิารราชการ 4 ปี ของส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร   

(พ.ศ. 2553-2556).  (ซดี)ี.  กรงุเทพฯ: ส านกังานฯ. 
-----------.  (2553ข).  ตวับ่งชี้และสถติทิางการศกึษา.  กรงุเทพฯ: ส านกันโยบายและยทุธศาสตร.์ 
 ส านกังานฯ. 
-----------.  (2554ก).  รายงานการเสวนาวนัอาเซยีน.  กรงุเทพฯ: ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ 

ส านกังานฯ. 
-----------.   (2554ข).  หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งอตัลกัษณ์ หนึ่งประชาคม: การศกึษาเพื่ออาเซยีน. 

กรงุเทพฯ: อมัรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชงิ. 
-----------.  (2554ค).  รา่งยุทธศาสตรด์า้นการศกึษาเพือ่กา้วสู่ประชาคมอาเซยีน (เอกสาร

ประกอบการประชุม).  กรงุเทพฯ: ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ. ถ่ายเอกสาร. 
-----------.  (2555).  แผนพฒันาการศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ในช่วงแผน 

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีส่บิเอด็ พ.ศ. 2555- 2559.  กรงุเทพฯ:  
 ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์ ส านกังานฯ. 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                          243 

                      

 

                                                                                                                                          

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2548).  การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544. กรงุเทพฯ: รบั-ส่งสนิคา้ 
 และพสัดุภณัฑ.์ 
-----------.  (2549).  กลยทุธส์ถานศกึษาขัน้พื้นฐาน. (เอกสารประกอบการสมัมนา).  กรงุเทพฯ: 
 ส านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานฯ. ถ่ายเอกสาร. . 
-----------.  (2550).  แนวทางการน ามาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานสู่การปฏบิตั.ิ  กรงุเทพฯ: 
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
-----------.  (2551).  แนวทางการพฒันา การวดัและการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตาม

หลกัสตูรแกนกลางสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.  กรงุเทพฯ: คุรสุภา
ลาดพรา้ว. 

-----------.  (2552).   แนวทางการพฒันา การวดัและการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์าม.  
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.  กรงุเทพฯ. ชุมนุม 

 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
-----------.  (2553ก).   แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมาตรฐานสากล.  กรงุเทพฯ:  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
-----------.  (2553ข)   โรงเรยีนมาตรฐานสากล: คู่มอืการขบัเคลือ่นกลยทุธ.์  กรงุเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
-----------.  (2553ค).  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.  พมิพค์รัง้ที ่3.   

กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
-----------. (2554ก).  แนวทางการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน ระดบัมธัยมศกึษา.  กรงุเทพฯ: 
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
-----------. (2554ข). มธัยมศกึษายคุใหมสู่่มาตรฐานสากล 2561. กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์   
 การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2545).   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เต ิม (ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2545.  กรงุเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค. 
ส านกังานต ารวจแห่งชาต.ิ  (2554).  ยทุธศาสตรส์ านกังานต ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. 2555- 2564. 
 กรงุเทพฯ: ส านกังานฯ. 
ส านกังานรฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิาร.  (2555).  TDRI หารอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการ 
 ปฏริปูการศกึษา.  สบืคน้เมื่อ  30  มนีาคม  2555,  จาก http://www.moe.go.th/ 
 Websm/2012/apr/099.html. 
ส านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา.  (2549).  บทบาทไทยในความรว่มมอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศ

ดา้นการศกึษา.  กรงุเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค. 
-------------.   (2550ข).  คู่มอืการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความรูคู้่คุณธรรม.  กรงุเทพฯ:  พรกิหวานกราฟฟิค. 
-----------.  (2552).  ขอ้เสนอการปฏริปูในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561). กรงุเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค. 

http://www.moe.go.th/


 

 

                                                                                                                                          244 

                      

 

                                                                                                                                          

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา.  (2553).  ยทุธศาสตรอุ์ดมศกึษาไทยในการเตรยีมความ
พรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2558.   กรงุเทพฯ : บางกอกบลอ็ก. 

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน).  (2548ก).  รายงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2550.  สบืคน้เมือ่ 1 พฤษภาคม  2555, จาก http://onecqa.or.th/th/home/index/php.  

-----------.  (2548ข).  คู่มอืการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง (2549-2553).  สบืคน้เมือ่ 10   
พฤษภาคม 2555, จาก http://www.onesqa.or.th/onesqa/th.download/index.php? 

-----------.  (2554ก).  การประเมนิภายนอกระดบัขัน้พื้นฐาน.  สบืคน้เมือ่ 30 เมษายน  2554, จาก
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/index.php?SystemModule&inputSchoolName. 

-----------.  (2554ข).  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชัน้ที ่3 จ านวน 8 กลุ่มสาระวชิาของ 
 สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจ าปีการศกึษา 2553.  กรงุเทพฯ: สมศ. ส านกังานฯ 
-----------.  (2554ค).  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชัน้ที ่4 จ านวน 8 กลุ่มสาระวชิาของ 
 สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจ าปีการศกึษา 2553.  กรงุเทพฯ: สมศ. ส านกังานฯ. 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี.  (2552).  การจดัท ากลยุทธต์ามแนวของส านกังาน 
 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  สบืคน้เมือ่  1 มถุินายน  2556,  จาก 
 http://coj.go.th/oppb/userfiles/file/strategies/plan-technic-2552.ppt. 
อมร  รกัษาสตัย.์  (2545).  ปรชัญารฐัศาสตรแ์ละนิตศิาสตร.์  กรงุเทพฯ: ว ีเจ พริน้ตงิ. 
อรทยั ธมิาสตร.์  (2549).  การศกึษาการด าเนินการตามกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์าร

พฒันาโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).
กรงุเทพฯ:  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

อดุลย ์วริยิเวชกุล.  (2548).  การพฒันามหาวทิยาลยัไทย  กรณีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
มหาสารคาม: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

อนุตรา สวสัดิศ์ร.ี  (2550).  การศกึษาผลการใชส้ถานการณ์จ าลองในการพฒันาความสามารถ 
ในการพูดภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของพนกังานบรษิทัสยามซนัไรซเ์อน็เตอรไ์พรซ์
จ ากดั.  สารนิพนธ ์ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรงุเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อนุศกัดิ ์จนิดา.  (2548).  ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของตวัแปรทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม 
 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  จงัหวดัสระบุร.ี  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยั 
 และสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร. 
อเนก สทิธปิระศาสตร.์  (2532).  การพฒันาประชาธปิไตยและองคก์รประชาชนใหย้ดึมัน่ใน 
 หลกัการประชาธปิไตย.  กรุงเทพฯ: กรมการปกครองส่วนทอ้งถิน่. 
อทิธพิล สุทธภิมู.ิ  (2547).  กระบวนการวางแผนกลยุทธโ์รงเรยีน  สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวดั 
 สมทุรสาคร.  วทิยานิพนธ ์ ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  ราชบุร:ี  บณัฑติวทิยาลยั   

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ.  ถ่ายเอกสาร. 

http://onecqa.or.th/th/home/index/php
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th.download/index.php
http://www/


 

 

                                                                                                                                          245 

                      

 

                                                                                                                                          

อุทศิ ขาวเธยีร.  (2549).  การวางแผนกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อุทยัวรรณ์ ภตูโิส.  (2546).  เจตคตต่ิอคอมพวิเตอรแ์ละการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่5 ในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั 
สระแกว้.  วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา).  ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
อุไร ซริมัย.์   (2550).  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัคุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
 ขัน้พื้นฐาน กรงุเทพมหานคร.  ปรญิญานิพนธ ์ กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา). 
 กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.  
.Allred, Carol Gerber.  (2008, September).  Seven Strategies for Building Positive 

Classrooms.  Educational Leadership.  66(1): 63-66. 
Anderson, Lorin W.  (2002, January – March).  Increasing Teacher Effectiveness. 
 International Institute for Educational Planning Newsletter.  22(1): 4. 
.ASEAN Secretariat.  (2008).  ASEAN Charter.  Jakarta: ASEAN Secretariat. 
Ausubel, David P.  (1980).  Educational Psychology.  Chicago:  Holl Rinrhart and Winston. 
Bartz, W.H.  (1989). Testing Oral Communication  in the Foreign Language Classroom: 

Language in Education: Theory and Practice.  Virginia: The Centre for Applied 
 Linguistic. 
Bauer,H.  (1997, June-July).  High Poverty, High Performing: High Hope!. IDRA Newsletter.   
 24(6): 2. 
Behan, Kate; & Holmes, Diana.  (1990).  Understanding Information Technology : Text 
 Reading and Cases. 2nd ed.  Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 
Belbase, Lekn N.  (1990).  “Problems of Strategic Planning and Implementing of Vocational 
 Education in a Developing Country: A Case of Nepal”.  Dissertation Abstracts 

International.  43(3): 430-A. 
Benvenish, Luis.  (2010).  Towards a Competitive Higher Education System in a Global  
                Economy.  Bangkok: World Bank. 
Blase, Joseph.  (2000, August).  “ Principals’ Instructional Leadership and Teachers’ 

Perspectives,”  Educational Administration Quarterly.  35(3): 349-378. 
Black; & Porter.  (1999).  Strategic Administration: Concepts and Case Study.  New Jersey:   

Pearson Prentice Hall. 
Bloom, S.B.  (1981).  Evaluation to Improve Learning.  New York: McGraw Hill Book. 
 



 

 

                                                                                                                                          246 

                      

 

                                                                                                                                          

Boam, R; & Sparrow, P.  (1992).  Designing and Achieving Competency.  New York: 
 McGraw-Hill. 
Botello, Marsha Lynn.  (1997 September).  ”The Instructional Leadership Role of the          

Secondary principal in School- Wide Improvement.”  Dissertation Abstracts 
International- A.  (CD-ROM).  58(3): 655. 

Boyatzis, R.E.; et al.  (1996).  Competencies can be Developed but not in the Way We 
Thought.  Cabability   2(2): 25-41. 

Brown, D.H.  (2000).  Principles of Language Learning and Teaching.  4th ed.   New Jersy:  Prentice Hall Inc. 
Browne.  (1978).  Social Psychology.  New York: The Free Press. 
Byrn, D. (1987). Teaching Oral English.  New York: Longman. 
Carroll,  Brenda Joseph.   (1982).   Testing Communication Performance.   London: Pergamon Press. 
Carvalho, Renata Osborne.  (2002, August).  The Development of A Community-School 

Partnership in A Brazilian Elementary School: A Case Study. Dissertation 
 Abstracts International.  63(02): 433.  
Certo, Samuel C.; and  Peter, J.Paul.  (1991).  Strategic Management : Concept and 

Applications.  New York:  McGraw-Hill. 
Clarke, Thomas; &  Clege, Stewart.  (1998).  Changes Paradigms : The Transformation of  

Management Knowledge for 21 st Century.  London: Harper Collins Business.  
Cunningham, William G.; &  Cordeiro, Paula A.   (2000).   Education Administration A 

Problem: Based Approach.  Boston: Allynand Bacom.  
Curring, Micheal I.  (1991).  “A Study of Strategic Planning at School Country in the State of 
 Virginia.” Dissertation Abstracts International.  43(6): 280A. 
David, Fred  R.  (2007).  Strategic  Management : Concept and Cases. 10th ed. New Jersey:  

Pearson Prentice Hall. 
De Jong, T.  (1995). Proposed General Guidelines for a Life skills Curriculum Framework. 

Johannesburg: Centre for Education Policy Development. 
Department of Education of Philippines.  (2008 a). The Education System Facing the 

Challenging of the 21st Century. (Conference Papers). Geneva: Department. 
Photocopy. 

-----------.  (2008b).  Education for All Mid-Decade Assessment 2000-2005.   Manila: Department. 
Dess, Gregory G; &  Miller, Alex.  (1993).  Strategic Management.  New York:  McGraw-Hill. 
Dewey, J.  (1963).  Experience and Education.  New York: Macmillan Publishing Company. 
Drever, James.  (1990).  A Dictionary of Psychology. 14th ed.  Middlesex: Penguin Books. 
 



 

 

                                                                                                                                          247 

                      

 

                                                                                                                                          

Duellberg, Donna J.  (1997, May).  “Discipline administration. Cognitive and cognitive 
 effects on disciplinarians and students,” Dissertation Abstracts International.   
  57(11): 4607-A. 
Dyer, W.G.  (1995).  Team building: Current issues and new alternative.   Mass:  Addison-Wesley. 
Feather, John; & Paul Sturges.  (1997).  International Encyclopedia of Information and 
 Library Science   London: Routledge. 
Gaincarlo, C.A.  (2000, March).  “Critical Thinking, Culture and Personality: Predicting.”. 
 Doctor’s Thesis. Wascington: Graduate School, Washington State University. 
 Photocopy. 
Goyal, R.C.  (1993).  Handbook of Hospital Personnel Management.  New Jersey: Prantice-Hall. 
.Glueck, William F; &  Lawrence, Jauch R.  (1984).  Business Policy and Strategy. 
 New York: McGraw-Hill. 
Good, Carter V.  (1973).   Dictionary of Education. 3rd ed.  New York: McGraw Hill. 
Good; & Brophy, Jr.  (1986).  Educational Psychology: Realistic Approach.  3rd ed. 
 New York: Longman. 
Grey, Denham.  (2002). The Knowledge Management Forum. Retrieved March 26, 2012, 

from http:// www.km.forum.org/what is.htm.  
Harris, D.P.  (2001).  Testing English as a Second Language.  New York: McGraw Hill. 
Hsarrison, Jeffery S.; &  St. John, Caron S.  (2008).  Foundation in Strategic Management. 

Minnesota: Thomson South Western. 
Hendrick, Patricia A.  (1996).  Developing Youth Curriculum Using the Targeting Life Skills  

Model. Iowa: Iowa State University. Retrieved August 24, 2012, 
from http://www.extension.iastate.eud/4H/lifeskills/homepage.html 

.Hitt, Ireland; & Hoskisson.  (1999).  Concept and cases strategic management: Competitiveness  
and globalization.  3rd ed.  Minnesota: West  Publishing.  

Hoachlander, G;  et al.  (2001).  Leading School Improvement: What Research Says. 
Retrieved  April 4, 2012, from http://sreb.org.                                     

.Hoy, W.H; &  Miskel, C.G.  (2001).  Educational Administration: Theory, Research and   
             Practice.  6th ed.  New York: McGraw-Hill. 
Hubbard, Graham.  (2000).  Strategic Management: Thinking, Analysis and Action.  

Canberra: Prentice Hall. 
Inciong, T.G.  (2008).  Basic education curriculum revisited: A look at the current content 
 and reform.  (Country Papers for 11th SEAMEO RETRAC Governing Board 

Meeting).  Kuala Lumpur. Photocopy. 

http://www.km.forum.org/what%20is.htm
http://sreb.org/


 

 

                                                                                                                                          248 

                      

 

                                                                                                                                          

International Bureau of Education.  (2011a).  World Data on Education: Brunei Darussalam. 
Retrieved  on  October 27, 2012,  from http.www.ibe.unesco.org. 

-----------.  (2011b).  World Data on Education: Philippines.  Retrievedon October 27, 2012, 
from http.www.ibe.unesco.org. 

_______.  (2011c).  World Data on Education: Malaysia.  Retrieved on October 27, 2012, 
from http.www.ibe.unesco.org. 

_______.  (2011d).  World Data on Education: Vietnam.  Retrieved  on October 27, 2012,  
  from http.www.ibe.unesco.org. 
_______.  (2011e).  World Data on Education:  Singapore.  Retrieved  on October 27, 2012, 

from http.www.ibe.unesco.org. 
_______.  (2011f).  World Data on Education:  Indonesia.  Retrieved  on October 27, 2012, 

from http.www.ibe.unesco.org. 
_______.  (2011g).  World Data on Education: Thailand.  Retrieved  on October 27, 2012,  
             from http.www.ibe.unesco.org. 
Johnson, D.W.; & Johnson, F.F.  (2000).  Joining together: Group theory and group skill 
             7th ed.  Boston: Allyn and Bacon.  
Katz, Robert L.  (1996, January-February).  Skill of an effective administrator.  Harvard  

Business Review.  33(5): 23-26. 
Kay, Ken J.D.  (2010). 21st Century skills: Why they matter, what they are and how we 

get there. Retrieved  July 21, 2012,  from http://jo-online.vsb.bc.ca/bondi/wp-
content/uploads/2010/10/Ken-Kay-21st-Century-Skills-Why-They-Matter-What-
They-Are-and-How-We-Get-There-pdf1.pdf. 

Kazemek, E.  (1991).  Ten criteria for effective team building. [CD-ROM].  Health Financial. 
Kimbrough.  (1988).  Educational Administration.  3rd ed.  New York: McMilan. 
Kohlberg, L.  (1976).  Moral stages and moralization: The cognitive development 

approach, in  Moral Development and Behavior:  Theory Research and 
Social Issues . edited by T. Lickona. P. 355.   New York: Holt Rinehart and 

 Winston. 
Koutselini, Mary.  (2003).  Developmental Model of Democratic Values and Attitudes 
 Towards Social Action.  Cypus: Nicosia. 
Krejcie, Peter V.; &  Mogan, Daryle W. (1970, Autumn). Determining sample size for   

research  activities. Education and Psychological Measurement.  30(3): 607-610. 
Letwin, G.H.; & Stringer, R.A.  (1978).  Motivational Organization Climate.  Boston: Harvard 
 University. 

ttp://jo-online.vsb.bc.ca/bondi/wp-c
ttp://jo-online.vsb.bc.ca/bondi/wp-c


 

 

                                                                                                                                          249 

                      

 

                                                                                                                                          

Lezotte, L.  (1991).  Correlates of effective schools: The first and second generation.  
Little, Stephen; Quintas, Paul; & Ray, Tim.  (2002).  Managing Knowledge.  London:  

The Open University. 
Lundquist, Margaret B.  (2000).  “ An Analysis of the decision making process among  
 selected  suburban Chicago high school principals and selected middle 
 management executives.”  Dissertation Abstracts International.  45(8): 4231A.   
Luoma, S.  (2004).  Assessing Speakin.  Massachusetts: Cambridge University Press. 
Loung.  (2002).  Renovation of the curriculum of general education in Vietnam.  
 (Conference Papers). Geneva: Ministry of Education. Photocopy. 
Maddox, Henry.  (1975).  How to Study.  London: Wyman Lod. 
Maritas, B.O.; &  Ditapat, M.P.  (2000).  Philippines curriculum development.  (Papers for  
 UNESCO- IBE and Central Board of Secondary Education).  Geneva: Philippines.  
 Photocopy. 
Maxwell, Robert.  (1981).   Life After School : A Social Skills Curriculum.  New York: 
 Pregamon International Library. 
McCain, T.  (2005).  Teaching for Tomorrow: Teaching Content and Problem – Solving Skills.  

C.A.: Corwin Press. 
McCleland, D.C.  (1973).  Testing for Competence Rather than for Intelligence. American 

Psychologist.  (28): 1-14. 
-----------.  (1975).  A Competency Model for Human Resource Management Specialists 
  to be Used in the Delivery of the Human Resource Management Cycle. 
 Boston: Mcber. 
McCathy, Wayer M.  (1991, August). “The role of the secondary school principal in New  

Jersey.”  Dissertation Abstract International.  32(2): 705-A. 
Ministry of Education of Brunei Darussalam.  (2006).  General information concerning 
          general education.  (Conference Paper).  Geneva: Ministry of Education.  Photocopy. 
-----------.  (2008).  The national report on the development of education. (Conference  
             Paper). Geneva: Ministry of Education. Photocopy. 
Ministry of Education of Malaysia.  (2004). The development of education: national report 
 of Malaysia. (Conference Papers). Geneva: Ministry of Education. Photocopy. 
-----------. (2008). Education for all mid – decade assessment report 2000-2007. Kuala  
 Lumpur:  Ministry of Education. Photocopy. 
Ministry of National Education of Indonesia. (2007). Education for all middle-decade  
 assessment: Country profile of Indonesia. Jakarta: Ministry of Education. Photocopy 



 

 

                                                                                                                                          250 

                      

 

                                                                                                                                          

-----------.  (2010).  Status and major challenges of literacy in Indonesia. (Papers  
 distributed the Meeting). Abuja: Ministry of Education.  Photocopy. 
Ministry of Education of Singapore. (2008).  Education in Singapore. Singapore. Ministry  
 of Education. Photocopy. 
_______. (2010).  Nurturing Our Young for the Future: Competencies foe the 21st Century. 
 Singapore: Ministry of Education. Photocopy. 
Ministry of Education and Training of Vietnam. (2000).  Education for all assessment:  
 Country Report of Vietnam.  Hanoi:  Ministry of Education.  Photocopy. 
Murphy. (2003). Leadership Lessons from Comprehensive School Reform Design. California: 

Corwin Press. 
Neeley, Shirley J.  (2004).  A Model Comprehensive Developmental Guidance and Counseling 
 Program for Texas Public Schools.   Austun: Texas Education Agency. 
Nelson-Jones, Richard.  (1997).  Group Leadership: A Training Approach.  California:   

Brook/Cole. 
Nolasco, R ;& Arthur, L.  (1987).  Conversation.  Hong Kong: Oxford University Press. 
Nonaka, I.  (1991, November -December).  The Knowledge Creating Company.  Harvard 

Business Review. 34(2): 21.    
Ohmae, Keniechi.  (1991 ).  Get back to strategy. In Strategy, Montgomery, Cynthia A.&  

Porter, Michael E. pp, 61-74. Boston : Havard Business School Press..   
Ong Keng Yong. (2011).  ASEAN Community 2015: Beginnings, Opportunities and 

Challenges. ( Presentation from Looking Towards ASEAN Community 2015).  
Bangkok: Chulalongkorn University and Siam Intelligence Unit. 

Owens, R.G.  (2001).  Organizational Behavior in Education: Instructional Leadership and 
School Reform.  7th ed.  Boston: Allyn & Bacon. 

Oxford University.  (2005).  Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7th ed. New  Delhi:  
Oxford University Press. 

Pual, Samual.  (1983).  Strategic Management of Development Programmes. Geneva: 
 International Labour Office. 
Paulston, C. B.  (1995).  Teaching English as a Second Language: Techniques and 
 Procedures.  Massachusetts: Cambridge University Press. 
Pearce II, A.; John and Robinson; & B., Richard.  (2007).  Formulation, Implementation,  

and Control of Competitive Strategy. 9th ed.  New York: McGraw-Hill. 
Piaget, Jean.  (1960).  The Moral Judgment of The Child.  New York: Collier Book. 



 

 

                                                                                                                                          251 

                      

 

                                                                                                                                          

Pitsuwan.  (2007).  Opening Remarks by Secretary –General of ASEAN. (Distributed at  
The Opening Ceremony at the “ASEAN Awareness Survey” Discussion). Jakarta: 
The ASEAN Foundation.  

Pitts, Robert A.; &  Lel, David.  (2000).  Strategic Management : Building and Sustaining 
Competitive Advantage.  2nd ed.  New York: South-Western College Publishing. 

Porter, Michael E.  (1991 ).  Corporate strategy. Montgomery, Cynthia A.& Porter, Michael 
E. pp ,225-255.  Boston: Havard Business School Press. 

Prasarn Trairatvorakul.  (2012).  Attributes of Quality Global Citizens in the Next Decade.  
(Document from the International Conference on General Education “Roles and  
Experiences in Cultivating Global Citizens).  Bangkok: Chulalongkorn University. 
Photocopy. 

Presidential Task Force for Education.  (2008).  The Philippines main education highway: 
 Towards a knowledge-based economy.  Manila: Task Force. Photocopy. 
Revel, J.  (1995).  Teaching Techniques for Communicative English.  London: McGraw Hill. 
Robbins, S.P.  (2001).  Organizational Management.  9th ed.  New Jersey: Prentice Hall. 
.Ryan, Sharon Kaye.  (1999, April).  Freedom to choose: A post-structural study of 
             child-centered pedagogy (Urban Education, Minority Students).” Dissertation 

Abstracts.  59(10): 3731-A. 
Savigon, S. J.  (2000).  Communicative Competence Theory and Classroom Practice. 
 New York: McGraw Hill. 
.Scott, R. (1981). The Four Skills in Communicative Language Teaching: Speaking 
 Communication in the Classroom.  London: Longman. 
Schuster, Elsine M.  (2001). “A Study of the Local School Long Range Planning Process in   
 Archdiocese of Chicago.”  Dissertation Abstracts International.  48(3): 277-A. 
Scribner, Susan.  (2000). Five  Facets of Strategic Management. Retrieved  April 5, 2012, 

from http://www.docstoc.com/docs/2704133/Introduction-to-Strategic-Management. 
Shapiro,  L.E.  (1997).  How to Raise a Child with a High EQ: A Parents’ Guide to Emotional 

Intelligence. New York : Harper Collins Publisher. 
Sharon, Junge K.; Sue, Manglallan; & Juliana, Raskauskas.  (2003).  “Building Life Skills 

Through After school Participation in Experimental and Cooperative Learning,”  
Child Study Journal.  33(3): 74-165. 

Shaw, M.E.; & J. M. Wright.  (1967).  Scales for the Measurement of Attitudes. New York: 
             McGraw-Hill. 
Shumin, K. (1997, July-September). Factors to consider: Developing adult EFL students. 

http://www.docstoc.com/docs/2704133/Introduction-to-Strategic-Management


 

 

                                                                                                                                          252 

                      

 

                                                                                                                                          

             Speaking Abilities Forum.  35(3): 8. 
Teppen, R.M.  (1995).  Nursing leadership and management.  Philadelphia: F.A.Davis. 
.Thomson, Arthur A.; & Strickland III, A.J.  (2003).  Strategic Management : Concepts and 

Cases. 12th ed.  Boston: McGraw-Hill. 
Thorndike, E.L; &. Barnhart, Clarence L.  (1967 ).  High School Dictionary. Chicago: Scott  Foresman. 
Toffle, Alvin.  (1981).  The Third Wave.  London: Pan Books 
UNESCO Bangkok.  (2007).  Secondary Education Regional Information Base: Vietnam 
 Country Profile.  Bangkok. UNESCO Regional Office.  Photocopy. 
-----------.  (2009).  Towards Providing Quality Secondary Education: Training and 
  Retraining Quality Teachers in Malaysia. (Workshop Papers).  Bangkok. UNESCO 

Regional Office.  Photocopy. 
UNICEF.  (2001).  “What is the Life Skills Approach ?,” Explore Ideas Articles, Opinions, 

and Research about Teaching and Learning.  Retrieved July 17, 2012, from 
 http://www.unicef.org/teachers/teacher/lifeskill/htm. 
Underhill, N.  (2000).  Testing Spoken Language.  New York: Cambridge University Press. 
Ur, P.  (1998).  A Course in Language Teaching.  Massachusetts: Cambridge University Press. 
Uriarte, Filemon A.  (2008).  Promoting ASEAN among the Youth.  Jakarta: ASEAN 

Foundation. Photocopy. 
Vincent, Elizabert.  (1985).  Human Psychological Personality.  London: Anderson Wesley. 
Vroom, V.H.  (1964).  Work and Motivation.  New York: John Wiley & Sons..   
Webster.  (1977).  Dictionary  Encyclopedia.   New York: Prentice Hall.      
Wheelen, Thomas L; &  Hunger, David J.  (2008).  Strategic Management and Business 

Policy. 11th ed.  New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
Wiggins, Jerry S.  ( 1971).  The Psychology of Personality.  London: Adderson-Wesley. 
Whitaker.  (2004, January / February).  Instructional Leadership and Principal Visibility.  

Retrieved  May 1, 2012, from http://www.bic.moe.go.th. 
Woodcock.  (1989).  Team Development Manual   Ohio: Thomson south-western.  
World Health Organization.  (1994).  Life Skills Education for Children an Adolescents in 

school.  Geneva: World Health Organization.  Photocopy. 
 
 
 
 
 

http://www.bic.moe.go.th/


 

 

                                                                                                                                          253 

                      

 

                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                          254 

                      

 

                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือ 
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ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
1. ผศ. ดร.ชยัยุทธ ศริสิุทธิ ์  รองคณบดฝีา่ยบรหิารและแผน มหาวทิยาลยั 
        มหาสารคาม 
2. ดร.สมบรูณ์  บรูศริริกัษ์   นกัวชิาการศกึษา ช านาญการพเิศษ              
                                     ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
        ตามอธัยาศยั กระทรวงศกึษาธกิาร 
3. ดร.บุญจนัทร ์  สสีนัต์  อาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

       ลาดกระบงั 
4. ดร.คมัภรี ์ ธรีาวทิย ์   อาจารยม์หาวทิยาลยัสยาม 
5. นางยวุด ี ภรูโิภไคย   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบายและยทุธศาสตรต่์างประเทศ 
        ส านกัความส าพนัธต่์างประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ของ 
แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

ของกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 
 
1. ผศ. ดร.ชยัยุทธ ์ ศริสิุทธิ ์ รองคณบดฝีา่ยบรหิารและแผน มหาวทิยาลยั 
        มหาสารคาม 
2. ดร.รงัสรรค ์ วบิลูอุปถมัภ์ ผูเ้ชีย่วชาญ UNICEF  
3. ดร.สมบรูณ์  บรูศริริกัษ์   นกัวชิาการศกึษา ช านาญการพเิศษ              
        ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
        ตามอธัยาศยั กระทรวงศกึษาธกิาร 
4. นางยวุด ี ภรูโิภไคย       ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบายและยทุธศาสตรต่์างประเทศ 
        ส านกัความส าพนัธต่์างประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 
5. ดร.บุษวรรษ์ แสนปลืม้       กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ 
ในการสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 

และตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ผูท้รงคณุวฒิุด้านกลยทุธแ์ละอาเซียน จ านวน 5 คน 
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 1.ดร.สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์  รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฝา่ยต่างประเทศ) 
 2.ดร. กมล  รอดคลา้ย     รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 3. ดร.นนัทนา คชเสนี   ผูอ้ านวยการบรหิาร เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน (AUN) 
 4.ดร.ดเิรก  พรสมีา    กรรมการพฒันาระบบประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 5.ดร.รงัสรรค ์ มณเีลก็   ทีป่รกึษาดา้นกระบวนการเรยีนรู ้สพฐ. 
 

 ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสงักดั สพม 1 และ สพม 2 จ านวน 10 คน 
 1. ดร.บุญธรรม  พมิพาภรณ์    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
 2. นายวนัชยั  ทองเกดิ            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมวดัมกุฎกษตัรยิ์ 
 3 .ดร.สุปราณ ี ไกรวตันุสรณ์     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั 
 4 .ดร.ส ารวย ไชยยศ             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนปทุมคงคา 
 5. นางวรรณ ีบุญประเสรฐิ       ผูอ้ านวยโรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
 6 .นายชาญศกัดิ ์ คนัศร           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมวดัธาตุทอง 
 7. นายอนนัต ์ทรพัยว์าร ี        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรอียุธยาในพระบรม  
                                                     ราชูปถมัภ ์
 8.นายไชยา กญัญพนัธุ ์    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัราชาธวิาส 
 9.นายสนัน่ ชนนัทวาร ี     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอสิลามวทิยาลยั 
           10. ดร.ธงชาต ิ วงษ์สวรรค ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหอวงั  
 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Dicussion) 
 1. ดร.รงัสรรค ์ มณเีลก็   ทีป่รกึษาดา้นกระบวนการเรยีนการสอน สพฐ. 
 2. ดร.จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์  อาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. ดร.นิตย ์ โรจน์รตันวาณิชย ์   ผูอ้ านวยการส านกังานศกึษาธกิารภาค 5 
 4. ดร.ประสทิธิ ์ เขยีวศร ี  ผูอ้ านวยการสถาบนันานาชาตเิพื่อพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา 
 5. ดร.บุญจนัทร ์ สสีนัต์   อาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเหลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 6. ดร.สุปราณ ี ไกรวตันุสรณ์    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั 
 7. ดร.นิพนธ ์ เสอืกอ้น   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัราชโอรส 
 8. ดร. ส ารวย  ไชยยศ             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนปทุมคงคา 
 9. ดร.สมบรูณ์  บรูศริริกัษ์   นกัวชิาการศกึษา ช านาญการพเิศษ              
         ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
         ตามอธัยาศยั กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 
รายช่ือสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 
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 1.โรงเรยีนเทพศรินิทร ์
 2.โรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยั 
 3.โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 4.โรงเรยีนมกักะสนัพทิยา 
 5.โรงเรยีนมธัยมวดัมกุฎกษตัรยิ ์
 6.โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร 
 7.โรงเรยีนโยธนิบรูณะ 
 8.โรงเรยีนราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 
 9.โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
           10.โรงเรยีนเตรยีมอุดมพฒันาการ 
           11.โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ 
           12.โรงเรยีนวดับวรนิเวศ 
            13.โรงเรยีนวดัราชาธวิาส 
 14. โรงเรยีนวดัราชบพธิ 
 15.โรงเรยีนวดัสระเกศ 
 16.โรงเรยีนวดัสงัเวช 
 17.โรงเรยีนศลีาจารพพิฒัน์ 
 18. โรงเรยีนศรอียธุยา ในพระอุปถมัภ์ 
 19.โรงเรยีนสตรวีทิยา  
 20.โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
 21.โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั 
 22.โรงเรยีนสายปญัญา ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
 23. โรงเรยีนโยธนิบรูณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
 24. โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั 
 25. โรงเรยีนทวธีาภเิศก 
 26.โรงเรยีนชโินรสวทิยาลยั 
 27.โรงเรยีนฤทธณิรงคร์อน 
 28.โรงเรยีนสวนอนันต์ 
 29. โรงเรยีนอุบลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั กรงุเทพมหานคร 
 30.โรงเรยีนสุวรรณารามวทิยาคม 
 31.โรงเรยีนบวรมงคล 
 32. โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั 
 33. โรงเรยีนมธัยมวดัดุสติาราม 
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 35. โรงเรยีนมธัยมวดันายโรง 
 36. โรงเรยีนศกึษานาร ี
 37. โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์ 
 38. โรงเรยีนวดัอนิทาราม 
 39.โรงเรยีนมธัยมวดัดาวคะนอง 
 40.โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร 
 41.โรงเรยีนมหรรพาราม 
 42.โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภ ์
 43. โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (วดัน้อยใน) ในพระราชูปถมัภ ์
 44. โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภช บางขนุเทยีน 
 45. โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์ 
 46. โรงเรยีนทวธีาภเิษก 2 
 47. โรงเรยีนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม 
 48.โรงเรยีนสวนกุหลาบธนบุร ี
 49. โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
 50.โรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทยวทิยา 
 51.โรงเรยีนแจงรอ้นวทิยา 
 52.โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม 
 53.โรงเรยีนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารงุ 
 54. โรงเรยีนเตรยีมอุดมน้อมเกลา้ 
 55. โรงเรยีนเทพลลีา 
 56.โรงเรยีนดอนเมอืงจาตุรจนิดา 
 57.โรงเรยีนฤทธวิรรณาลยั 2 
 58. โรงเรยีนสุรศกัดิม์นตร ี
 59. โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม 
 60. โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
 61. โรงเรยีนหอวงั 
 62. โรงเรยีนสายน ้าผึง้ ในพระอุปถมัภ ์
 63. โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ 
 64. โรงเรยีนสตรวีทิยา 2 
 65. โรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั 
 66. โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม 
 67. โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 
 68. โรงเรยีนกุนนทรีทุธารามวทิยาคม 
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 69. โรงเรยีนนนทรวีทิยา 
 70.โรงเรยีนบางกะปิ 
 71. โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั 
 72.โรงเรยีนราชด าร ิ
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ภาคผนวก ค 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

ของผูท้รงคณุวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ชุดที ่1 
แแบบสมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคณุวฒิุ 
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เร่ืองกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
โดยนางสาวสมใจ  ธีรทิฐ นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
---------------------------- 

ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์เชิงลึกต่อไปน้ีผู้วิจยัใช้เป็นแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์ และด้านอาเซียนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกบั
คณุลกัษณะพลเมืองท่ีพึงประสงคแ์ละข้อเสนอแนะกลยุทธ์ (วิธี) การพฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์  
 1.ในการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบความส าเร็จ ท่านคิดว่าผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาควรพฒันานกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์ดา้นใดบา้ง 
 2. ตามความคดิเหน็ของท่านในขอ้ 1 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์า้น
ใดเด่นทีสุ่ด และดา้นใดทีย่งัตอ้งปรบัปรงุ เพราะเหตุใด   
 
ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการสร้างกลยุทธ์ (วิธี) การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 1.ตามความคิดเห็นของท่านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านใดที่
เอือ้อ านวยต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 2.ตามความคดิเหน็ของท่านสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศกึษาดา้นใดทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 3.ท่านคิดว่าภาคส่วนใดหรือใครบ้างที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และควรด าเนินการดว้ยวธิใีดบา้ง 
 4.กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานต้องสนับสนุน
สถานศกึษาในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีนอย่างไรบา้ง 
 
 
 

  ขอขอบพระคุณอย่างสงู 
 

 
ชุดที ่2 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา 
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เร่ืองกลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 
โดยนางสาวสมใจ  ธีรทิฐ นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
---------------------------- 

ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์เชิงลึกต่อไปน้ีผู้วิจยัใช้เป็นแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั สพม. 1 และสพม.2 ท่ีตัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล
และความคิดเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์(วิธี) การ
พฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์  และสภาพปัจจบุนัของสถานศึกษา
ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 
ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์  
 1.ในการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบความส าเร็จ ท่านคิดว่าผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาควรพฒันานกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค์ดา้นใดบา้ง 
 2. ตามความคดิเหน็ของท่านในขอ้ 1 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคด์า้น
ใดเด่นทีสุ่ด และดา้นใดทีย่งัตอ้งปรบัปรงุ เพราะเหตุใด   
 
ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการสร้างกลยุทธ์ (วิธี) การพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค ์
 1.ตามความคิดเห็นของท่านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านใดที่
เอือ้อ านวยต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 2.ตามความคดิเหน็ของท่านสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศกึษาดา้นใดทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 3.ท่านคิดว่าภาคส่วนใดหรือใครบ้างที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์และควรด าเนินการดว้ยวธิใีดบา้ง 
 4.กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานต้องสนับสนุน
สถานศกึษาในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีนอย่างไรบา้ง 
 
 
 
 
ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาในการพฒันาผู้เรียนให้มี
คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์
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 1.สถานศกึษาของท่านจดัท าโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนอะไรบา้ง และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและชุมชนมสี่วนรว่มกบัโครงการนี้อยา่งไร 
 2.สถานศกึษาของท่านใช้วธิใีดในการพฒันาคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พงึประสงคใ์น
ดา้นทีท่่านคดิว่าส าคญัใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 3.สถานศึกษาของท่านใช้กลยุทธ์ใด(วิธใีด)ในการแก้ไขคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนที่พึง
ประสงคข์องผูเ้รยีนทีย่งัเป็นปญัหาอยู ่
 
 

  ขอขอบพระคุณอย่างสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 



 

 

                                                                                                                                          265 

                      

 

                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
กลยทุธก์ารพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 
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 ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวสมใจ  ธรีทฐิ    
 สถานทีเ่กดิ    จงัหวดัชลบุร ี
 สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั   128/148 บางขนุนนท ์16  เขตบางกอกน้อย 
       กทม. 10700 
 ต าแหน่งหน้าทีป่จัจบุนั นกัวเิทศสมัพนัธ ์ช านาญการพเิศษ 
 สถานทีท่ างานปจัจบุนั ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ 
       ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
       กระทรวงศกึษาธกิาร กทม. 10300 
 ประวตักิารศกึษา    
         พ.ศ. 2520 ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 
       จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
          พ.ศ. 2529 การศกึษามหาบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 
       จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 

     พ.ศ. 2556 การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (การบรหิารการศกึษา) 
      จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 
 
 



ตารางแสดงประเด็นกลยุทธ เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 การศึกษาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.1สถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับ

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนานักเรียนของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

 

1.1.1 เรงรัดการศึกษาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคขอ

ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการวิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ี

สมาชิกอาเซียนตองการปลูกฝงแกนักเรียนผานหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

1.1.2  ศึกษาความสอดคลองของคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ี

พึงประสงคกับสภาพปจจุบันของการเตรียมความพรอมของ

ผูเรียนสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

-รูคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคท่ี

สอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีปรากฏใน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสมาชิกอาเซียน 7 

ประเทศ ท่ีผานการยืนยันของผูทรงคุณวุฒิดานกล

ยุทธและอาเซียน และผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

สพม. 1 และ สพม. 2 ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพฯ รวม

ท้ังหมด 15 คน 

1.2 สถานศึกษาทราบศักยภาพ 

ของตนเองในการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงค 

 

1.2.1เรงรัดการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ี

พึงประสงคดวยการยกระดับคุณลักษณะท่ีมีผลสัมฤทธิ์ท่ียังต่ํากวา

เปาหมายควบคูกับการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหม

1.2.2   เรงตรียมความพรอมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการวางแ

เพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในดานตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

 

- มีตารางวิเคราะหคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคท่ีไดดําเนินการแลว/ยังไมไดดําเนินการ

พรอมผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 

-มีแผนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ี

พึงประสงค 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.3มีแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

1.3.1แสวงหาแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงคโดยประยุกตใชแนวทางการพัฒนา ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

1.3.2 สงเสริมการนําแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคไปสูการปฏิบัติดวยการกําหนด

โครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

- มีแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคบนพื้นฐานทฤษฎีการ

พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเพียเจต   โคลท

เบอรก แครธโวลและคณะ นีลเลย และบลูม และ

ผลการวิจัย พรอม คํานิยาม ตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประเมินผลตัวบงช้ี 

 

1.4 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมใน

การผลักดันโครงการและกิจกรรมการ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงคไปสูการปฏิบัติ

ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

1.4.1รณรงคใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของโครงการและกิจกรรมการ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

1.4.2 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษารวมผลักดันโครงการและกิจกรรมไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

- มีรายงานการประชุมระหวางผูบริหารสถานศึกษา  

ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ 

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองท่ีพึงประสงคและรณรงคใหทุก

คนมีสวนรวมในกิจกรรม 

- รอยละ 70 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความพรอมในการผลักดันโครงการและ

กิจกรรมไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธที ่ 2 การสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาระหวางสถานศึกษาในประเทศและ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียที่พึงประสงค 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

 2.1มีเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาของสถานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีมีความเปนเลิศในสาขาวิชา 

ตางๆท้ังในประเทศและระหวาง

สมาชิกอาเซียนผานระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

2.1.1สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาระหวาง

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเปนเลิศในสาขาวิชาตาง ๆ ท้ังใน

ประเทศและระหวางสมาชิกอาเซียนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2 สนับสนุนความรวมมือและการใชประโยชนจากเครือขายความ

รวมมือดานการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนสมาชิกเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังกิจกรรมผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมจริง 

  

-รอยละ 30  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเปน

เลิศในสาขาวิชาตางๆ ในสพม. 1 และสพม.2  และรอย

ละ 10 ของสถานศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี

สมัครเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน

นักเรียนและครูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน

สมาชิกท้ังในประเทศและระหวางสมาชิกอาเซียน 

ปละ 2 คร้ัง 

 2.2 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน 

สมาชิกเครือขายมีความพึงพอใจและใช

ประโยชนจากเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงค  

 2.2.1สํารวจระดับความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการ

แลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายผานระบบเทคโนโล

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

2.2.2ประเมินผลเครือขายความรวมมือดานการศึกษาผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความสน

ของสมาชิกอยางตอเน่ือง 

  

 

 

  

- ผลการสํารวจความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ 

จากเครือขายความรวมมือดานการศึกษาฯผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีเปนสมาชิกท้ังในประเทศและในอาเซียน 

รอยละ 70 อยูในระดับมาก 

-การประเมินผลโครงการเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคอยูท่ีระดับนาพึงพอใจ

มาก  



 

 

 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2.3 มีเว็บไซตเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

อาเซียนเพื่อเปนชองทางการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณท่ีประสบ

ความสําเร็จเพื่อใชพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.3.1สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซดเครือขายความรวมมือดาน

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอาเซียนใหมีศักยภาพเพื่อ

เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาผาน

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

2.3.2  เรงรัดการกําหนดกรอบความรูและประสบการณท่ีประสบ

ความสําเร็จท่ีจะแลกเปลี่ยนและเผยแพรบนเว็บไซด 

 

- มีเว็บไซดเครือขายความรวมมือดานการศึกษา

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอาเซียนผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีกรอบโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาท่ี

สมาชิกสนใจ  

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 

2.4.1สงเสริมการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

2.4.2 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวยการแตงตั้งทีมผูแทน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีรับผิดชอบ  

 

 

- รอยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- มีทีมผูแทนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน

สมาชิกประกอบดวยครูและบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดานสาขาวิชาตางๆ ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียนและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

 3.1ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตระหนักถึงความสําคัญของประชาคม

อาเซียนและมีศักยภาพในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียน

ท่ีพึงประสงค  

3.1.1 เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับอาเซียนและคุณลักษณะพลเมืองอาเซีย

พึงประสงคแกครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.1.2สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในจัดทํา

แผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

-รอยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การพัฒนาในสาขาท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

-มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ  

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

 3.2ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึง

พอใจและพรอมรวมผลักดันโครงการแล

กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคใหประสบความสําเร็จ 

 3.2.1 สํารวจระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงค 

3.2.2สํารวจความพรอมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

ผลักดันโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของใหประสบความสําเร็จ  

3.2.3เสริมสรางแรงจูงใจดวยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกครูท่ี

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงค 

-รอยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความพึงพอใจตอโครงการและกิจกรรมการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคอยูท่ีระดับมาก 

-รอยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความพรอมในการรวมผลักดันโครงการและกิจกรรม

ท่ีเกี่ยวกับอาเซียนไปสูความสําเร็จ 

-รอยละ 10 ของครูท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก

ความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 

 3.3ทราบองคความรูและทักษะท่ี

จําเปนตองพัฒนาใหกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและมีเครือขายสถาบันทา

การศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการให

ความรู/ฝกอบรม 

 

 3.3.1 เรงรัดวิเคราะหองคความรู ทักษะ และประสบการณท่ีสอดคล

กับความตองการในการพัฒนาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.3.2ประสานความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีมีความ

เช่ียวชาญ/เปนเลิศในสาขาท่ีตองการเพื่อจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-มีองคความรูและทักษะท่ีครอบคลุมสอดคลองและ

ทันสมัยท่ีจําเปนตองพัฒนาแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

-มีรายช่ือสถาบันทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ/ 

เปนเลิศในการจัดการฝกอบรมหรือพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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3.4 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัด 

เตรียมงบประมาณสนับสนุนการในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3.4.1 แสวงหาความรวมมือและงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา

โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางกา

ศึกษาดวยการจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบตางๆ  

  

 

-มีงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความรูเพื่อใชพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
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ประสงค 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

 4.1ภาคีเครือขายท่ีมีศักยภาพท้ังภาครัฐ

และเอกชนสนับสนุนดานความรูและ

งบประมาณแกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

 4.1.1 รณรงคใหภาคเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงค 

4.1.2 สงเสริมใหภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ

เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมการ

พัฒนาผูเรียน และสนับสนุนท้ังดานวิชาการและงบประมาณ 

- รอยละ 50 ของภาคีเครือขายท่ีมีศักยภาพท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีพรอมสนับสนุนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคและเขารวมกําหนดนโยบาย โครงการและ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

4.2 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพึงพอใจการ

สนับสนุนจากภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ

และเอกชนท้ังในรูปวิชาการและ

งบประมาณเพื่อใชพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงค 

 

 4.2.1 สํารวจความตองการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการขอรับ

ความสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาผูเรีย  

4.2.2   พิจารณาความสอดคลองระหวางความตองการของสถานศึก

ข้ันพื้นฐานในการขอรับความรวมมือท้ังดานวิชาการกับงบประมาณก

ความสามารถในการสนับสนุนของเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

- รอยละ 50 ของสถานศึกษามีความพึงพอใจการ

สนับสนุนของภาคเครือชายท้ังภาครัฐและเอกชนใน

ระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

4.3  มีบันทึกความเขาใจ (MOU)วาดวย

ความรวมมือระหวางสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกับภาคีเครือขายท่ีมีศักยภาพท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจจะใหการ

สนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

 

 4.3.1สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับภาคี

เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนใหเปนรูปธรรมดวยการลงนามในบันทึ

ความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือรวมมือดานการศึกษาระหวางก 

 

 

- ภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ 

รอยละ 50 จากบัญชีรายช่ือท่ีไดจัดเตรียมไวรวมลง

ในบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือ

กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค 

4.4 สถานศึกษามีขอมูลและบัญชีรายช่ือ

ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนท่ีมี

ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงคและพรอมใหการสนับสนุน 

 

 

4.4.1เรงรัดการจัดทําบัญชีรายช่ือและขอมูลศักยภาพท้ังในดานความ

และความพรอมในการสนับสนุนดานงบประมาณของภาคีเครือขายทั

ภาครัฐและเอกชน 

4.4.2 ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน

เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ  

 

-มีบัญชีรายช่ือและขอมูลศักยภาพของเครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท้ังในดานความรูและงบประมาณ

และพรอมใหการสนับสนุน 
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5.1สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียนและ

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง

ประสงค 

 

5.1.1 สงเสริมใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนศูนยกลางการเรียนรู

เร่ืองอาเซียนท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะพลเมือง

อาเซียนท่ีพึงประสงค โดยศึกษาองคประกอบท่ีเกี่ยวของแลวเรง

พัฒนา  

5.1.2 เพิ่มบทบาทของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะศูนยกลาง

การเรียนรูเร่ืองอาเซียนดวยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนท่ี

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอ 

 

- รอยละ 70 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียนท่ีมีองคความรู 

บรรยากาศและสภาพแวดลอมตามองคประกอบ

กําหนด 

- สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

อาเซียนโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสื่อ

สัปดาหละ 1 คร้ัง 

 

 5.2  นักเรียนมีความตระหนักวาตน

เปนพลเมืองอาเซียน 

 

5.2.1 เสริมสรางความตระหนักถึงความเปนพลเมืองอาเซียนแกผูเรี

ดวยการ บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียน

ประสงคในทุกสาระวิชาอยางเปนระบบ 

5.2.2 รณรงคใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

แสดงตนเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองอาเซียน และปลูกฝง

ผูเรียนวาตนเองเปนพลเมืองอาเซียนอยางตอเน่ือง 

- รอยละ 70 ของผูเรียนมีความคิดเห็นวาเปน

พลเมืองอาเซียนอยูในระดับมาก 

-รอยละ 70 ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีของการเปนพลเมืองอาเซียน 

5.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และภาคี

เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวน

รวมในการกําหนดแผนการพัฒนา

บรรยากาศของสถานศึกษาใหเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียน 

5.3.1 ระดมความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน

เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนศูนยกลาง

การเรียนรูเร่ืองอาเซียน เพื่อการยอมรับและรูสึกผูกพัน 

5.3.2 สงเสริมความรวมมือจากทุกฝายในผลักดันใหสถานศึกษา

เปนศูนยกลางการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน 

-มีแผนการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียน 
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5.4 สถานศึกษามีทรัพยากรและ

งบประมาณในการสรางบรรยากาศ

เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูเร่ือง

อาเซียนในสถานศึกษาใหเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียน 

 5.4.1 ระดมทรัพยากร ท้ังดานคน วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ

จากสถานศึกษาและภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อสราง

บรรยากาศการเปนศูนยกลางการเรียนรูเร่ืองอาเซียนใน

สถานศึกษา 

-สถานศึกษามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการสราง

บรรยากาศเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูเร่ือง

อาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค พรอมตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

กลุมท่ี 1 ความรู หมายถึงการแสดงออกของสมรรถภาพของสมองดานความจํา หรือความระลึกไดในขอเท็จจริง กฎเกณฑของมูลตางๆ ท่ีไดรับ และรวบรวมสะสมไว

บอกกลาว หรือประมวลประสบการณตาง ๆ แบงออกเปนความรูเกี่ยวกับเน้ือหา ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง และความรูเกี่ยวกับการ

แนวคิดและโครงสราง  

1.1ความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน

และเพื่อนบาน 

ความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อนบาน  หมายถึงการท่ี

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมการรับรู ผูกพัน และการแสดงออกซ่ึง

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึง

เกิดจาการเรียนรู หรือการไดรับประสบการณจากสถานศึกษาและ

การศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับ สามเสาของประชาคม

อาเซียนดังน้ี 

   1. ความรูเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน

และความรูท่ีเกี่ยวของคือจุดกําเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 

ปฏิญญาอาเซียนท่ีสําคัญ ระบอบการปกครองของประเทศสมาชิก

อาเซียนความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียนและสมาชิกอาเซียน  

   2. ความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความรูท่ี

เกี่ยวของคือสินคาและสกุลเงินของสมาชิกอาเซียน ระบบ

เศรษฐกิจของอาเซียน และการเปดเสรีอาเซียน การคาบริการดาน

การศึกษา และขอตกลงทางการคาของอาเซียน 

 

 

 

 1.มีความรูเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียนซ่ึงครอบคลุมถึงจุดกําเนิดอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนท่ีสําคัญ ระบอบ

การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน

ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียนและสมาชิก

อาเซียน 

  2. มีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ซ่ึงครอบคลุมถึงสินคาและสกุลเงินของสมาชิก

อาเซียน ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  และการเปด

เสรีอาเซียน การคาบริการดานการศึกษา และ

ขอตกลงทางการคาของอาเซียน 

3.มีความรูเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน และความรูท่ีครอบคลุมถึงระบบการศึกษา

ของสมาชิกอาเซียน ชาติพันธุ/ภาษา/การแตงกาย/

สภาพทางภูมิศาสตรของสมาชิกอาเซียน วัฒนธรรม

และประวัติศาสตร (ดานดี) บุคคลสําคัญในอาเซียน  
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 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และความรูท่ีเกี่ยวของ

คือระบบการศึกษาของสมาชิกอาเซียน ชาติพันธุ/ภาษา/การแตง

กาย/สภาพทางภูมิศาสตรของสมาชิกอาเซียน วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร (ดานดี) บุคคลสําคัญในอาเซียน ความหลายหลาย

ทางศาสนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี 

 

ความหลายหลายทางศาสนา ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและประเพณี 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมี ความรูเกี่ยวกับประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนซ่ึงครอบคลุมถึง

จุดกําเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญา

อาเซียนท่ีสําคัญ ระบอบการปกครองของประเทศ

สมาชิกอาเซียนความสัมพันธระหวางไทยกับ

อาเซียนและสมาชิกอาเซียน 

  2. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสินคาและสกุล

เงินของสมาชิกอาเซียน  ระบบเศรษฐกิจของ

อาเซียน และการเปดเสรีอาเซียน การคาบริการดาน

การศึกษา และขอตกลงทางการคาของอาเซียน 

3.รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูเกี่ยวกับประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ซ่ึงครอบคลุม

ครอบคลุมถึงระบบการศึกษาของสมาชิกอาเซียน 

ชาติพันธุ/ภาษา/การแตงกาย/สภาพทางภูมิศาสตร

ของสมาชิกอาเซียน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

(ดานดี) บุคคลสําคัญในอาเซียน  ความหลายหลาย

ทางศาสนา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และประเพณี 
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1.2 การมีความรูทางวิชาการท่ีได

มาตรฐานสากล 

การมีความรูทางวิชาการท่ีไดมาตรฐานสากลหมายถึงการมี

ความรูความสามารถทางวิชาการโดยมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี มี

ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางท่ีโดดเดน มีผลการเรียนเปน

ท่ียอมรับ สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตางๆ ของ

นานาชาติได มีความสามารถในการเรียนรู รูจักแหลงและวิธี

แสวงหาความรู มีทักษะดานขอมูลท่ีจะทําใหสามารถวิเคราะห 

ประเมิน สังเคราะห และใชขอมูล สารสนเทศ สามารถใช ICT 

เพื่อการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

1. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการ

ประเมินระดับชาติอยูในอยูในระดับดี  

2. ผูเรียนเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง  เปนท่ี

ประจักษสามารถแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ผูเรียนท่ีสามารถเขาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายท้ังในและตางประเทศ 

4. อัตราการเพิ่มของรางวัลท่ีไดรับจากการแขงขัน

ทางวิชาการ/วิชาชีพระดับชาต ิ

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานการประเมินระดับชาติอยูในอยูในระดับดี เปนท่ี

ยอมรับจากสถาบันนานาชาต ิ

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง  

เปนท่ีประจักษสามารถแขงขันในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถเขาตอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในและตางประเทศ 

4. รอยละของอัตราการเพิ่มของรางวัลท่ีไดรับจาก

การแขงขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับชาต ิ
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กลุมที่ 2 ทักษะ หมายถึงความชํานาญ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานน้ันๆ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู ฝกฝน ประสบการณ และพรสวรรค ทักษะเปน

ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ เชนครูตองมีทักษะในการจัดการเรียนรู ขณะที่ผูบริหารตองมีทักษะในการบริหารเปนตน  
 
2.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหมายถึงการท่ีผูเรียนมี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสื่อสารไดตาม

สถานการณจริงไดแก ความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณ

ภาษา (Grammatical Competency) ความสามารถดาน

ความสัมพันธของขอความ (Discourse Competency)  

ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองกาลเทศะ 

(Sociolinguistic Competency) และความสามารถดานกลวิธีใน

การสื่อสาร (Strategic Competency)  

1.ผูเรียน มีความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณ

ภาษา (Grammatical Competency) 

2.ผูเรียนมีความสามารถดานความสัมพันธของ

ขอความ (Discourse Competency) 

3. ผูเรียนมี ความสามารถในการใชภาษาอยาง

ถูกตองกาลเทศะ (Sociolinguistic Competency) 

4. ผูเรียนมีความสามารถดานกลวิธีในการสื่อสาร 

(Strategic Competency) 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียน มีความสามารถดานกฎเกณฑ

ไวยากรณภาษา (Grammatical Competency) 

2.รอยละของผูเรียนมีความสามารถดาน

ความสัมพันธของขอความ (Discourse Competency) 

3. รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษา

อยางถูกตองกาลเทศะ (Sociolinguistic 

Competency) 

4. รอยละของผูเรียนมีความสามารถดานกลวิธีในการ

สื่อสาร (Strategic Competency) 
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2.2 การทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีม หมายถึงการท่ีกลุมบุคคลมารวมกันทํางานโดย

มีเปาหมายรวมกัน  มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมและมี

การประสานงานกัน  โดยมุงดึงศักยภาพท่ีมีจากบุคคลแตละคน

ภายในกลุมออกมาชวยกันเพื่อนําไปสูผลสําเร็จ  

 

1. นักเรียนท่ีทํางานรวมกันโดยมีเปาหมายรวมกัน 

2. นักเรียนมีการประสานงานและชวยกันแสดงความ

คิดเห็นในการทํางาน 

3. การทํางานของนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จ 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของนักเรียนท่ีทํางานรวมกันโดยมีเปาหมาย

รวมกัน 

2. รอยละของนักเรียนท่ีประสานงานและชวยกันแสดง

ความคิดเห็นในการทํางาน 

3. รอยละของงานของนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จ 

 

2.3 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  

 

หมายถึงทักษะที่เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมทั้งในดาน

ความคิด การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา และ

ใหความรวมมืออยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต สงผลใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและการทํางานทําไปตลอดชีวิต  
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2.3.1.1 ความตระหนักรูในตนเอง ความตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness)หมายถึง

ความสามารถในการคนหาและเขาใจจุด เดน จุดดอยของตนเอง  

อะไรท่ีตนเองปรารถนาและไมพึงปรารถนาและเขาใจในความ

แตกตางจากบุคคลอื่น ท้ังในดานความสามารถ  เพศ วัย ระดับ 

การศึกษา ศาสนา สีผิว สุขภาพ ฯลฯ  
 

1. ผูเรียนสามารถคนหาและเขาใจจุดเดนและจุดดอย

ของตนเอง 

2. ผูเรียนรูถึงสิ่งตนเองตองการและไมตองการ 

3. ผูเรียนรูถึงความเหมือนและความแตกตางของตน

และเพื่อนในดานตาง  ๆ

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของนักเรียนสามารถคนหาและเขาใจจุดเดน

และจุดดอยของตนเอง 

2. รอยละของนักเรียนรูถึงสิ่งตนเองตองการและไม

ตองการ 

3. รอยละของนักเรียนรูถึงความเหมือนและความ

แตกตางของตนและเพื่อนในดานตางๆ 

 

2.3.1.2 ทักษะการตัดสินใจและ

แกปญหา 

ทักษะการตัดสินใจและแกไขปญหาหมายถึงความสามารถในการ

รับรูปญหาโดยรูสาเหตุของปญหา นํามาวิเคราะห สังเคราะหจน

เกิดความรูความเขาใจท่ีจะหาทางเลือกท่ีเหมาะสม ทําใหตัดสินใจ

หาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปญหาจนถึงข้ันแกปญหาได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 

1.ผูเรียนหาสาเหตุของปญหาได 

2.ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะหตนเหตุของ

ปญหาเพื่อสรางความรูท่ีใชเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมไ 

3. นักเรียนแกปญหาท่ีเผชิญอยูไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 

 



 

 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

  เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีหาสาเหตุของปญหาได 

2.รอยละของผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห

ตนเหตุของปญหาเพื่อสรางความรูท่ีใชเลือกทางเลือกที

เหมาะสมได 

3. รอยละของผูเรียนแกปญหาท่ีเผชิญอยูไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

2.3.1.3 ทักษะการวางแผนและการ

จัดการ 

ทักษะการวางแผนและการจัดการ หมายถึงความสามารถในการ

กําหนดเปาหมาย  วางแผน บริหารและจัดการเกี่ยวกับการเรียน  

การงานและอาชีพอยางเปนระบบเหมาะสมกับตนเองและ

สภาพแวดลอม  โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชทรัพยากร  

เวลา และเงิน ตลอดจนสามารถสรางงาน  สรางอาชีพและมีรายได

ระหวางเรียน              

1.ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผน บริหาร

จัดการเกี่ยวกับการเรียนอยางเหมาะสมกับตนเอง 

2.ผูเรียนสามารถใชเงิน เวลา และทรัพยากรอยาง

คุมคา 

3. ผูเรียนสามารถสรางอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผน 

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนอยางเหมาะสม 

2.รอยละของผูเรียนสามารถใชเงิน เวลา และทรัพยาก

อยางคุมคา 

3. รอยละของผูเรียนสามารถสรางอาชีพและมีรายได

ระหวางเรียน 
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2.3.1.4 ทักษะความรับผิดชอบตอ

สังคม 

หมายถึง ความรูสึกวาตนเอง  เปนสวนหน่ึงของสังคมและมีสวน

รวมรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคม 

1.ผูเรียนท่ีรูวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชุมชนและสังคม 

2.ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรับใชชุมชน และอนุรักษ

สภาพแวดลอม 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีรูวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ

ชุมชนและสังคม 

2.รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรับใชชุมชน และ

อนุรักษสภาพแวดลอม 

2.3.2 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

(4Cs)  

 

หมายถึงทักษะท่ีเตรียมความพรอมของนักเรียนสําหรับชีวิตและ

สภาพแวดลอมท่ีสลับซับซอนของศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย

ทักษะการคิดวิเคราะหวิจารณ ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะ

การสื่อสารและสรางความสัมพันธ และทักษะความรวมมือ 

 

2.3.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห

วิจารณ 

ทักษะความคิดวิเคราะหวิจารณ(Critical Thinking) เปนความสามารถ

ท่ีจะวิเคราะห  แยกแยะขอมูล ขาวสาร ปญหา เหตุการณ และ

สถานการณตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ

กับมนุษย ธรรมชาต ิ เทคโนโลยี และประเมินปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรม เชน คานิยม แรงกดดันจากกลุมเพื่อน อิทธิพล

จากสื่อ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวติ 

 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนวิเคราะหขอมูล ขาวสาร 

สถานการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได 

2. รอยละของผูเรียนสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอม

เกี่ยวกับมนุษย ธรรมชาติ เทคโนโลยีได 

3. รอยละของผูเรียนสามารถประเมินความนาเช่ือถือ

ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของ

ตนเองและเพื่อนได 
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2.3.2.2 ทักษะความคิดสรางสรรค หมายถึงความสามารถในการคิดอยางกวางขวางโดยไมยึดติดกรอบ

หรือสิ่งท่ีเปนความเคยชิน เปนความคิดท่ีแปลกใหมท่ีกอใหเกิดองค

ความรูท่ีชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหา การคนหาทางเลือก

ตางๆ และผลท่ีจะเกิดข้ึนในแตละทางเลือก ความคิดสรางสรรคยัง

ชวยใหบุคคลสามารถนําประสบการณท่ีผานมาใชในการปรับตัวใหเข

กับสถานการณตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

1. ผูเรียนท่ีสามารถคิดอยางกวางขวางจนเกิดองค

ความรูท่ีชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหา 

2. ผูเรียนสามารถนําความรูเดิมมาสรางเปนความรูใหม

ตามความคิดของตนเองไดอยางมีหลักเกณฑ 

3. ผูเรียนสามารถใชประสบการณท่ีผานมาชวยใน

ปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถคิดอยางกวางขวางจน

เกิดองคความรูท่ีชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหา 

2. รอยละของผูเรียนสามารถนําความรูเดิมมาสรางเปน

ความรูใหมตามความคิดของตนเองไดอยางมี

หลักเกณฑ 

3.รอยละของผูเรียนสามารถใชประสบการณท่ีผานมา

ชวยในปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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2.3.2.3 ทักษะการสื่อสารและสราง

ความสัมพันธ 

หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษา  ทาทาง  

สัญลักษณและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม  โดย

คํานึงถึงความรูสึก  ความตองการของตนเองและผูอื่น  ชวยให

เกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน  มีความรวมมือและ สัมพันธภาพท่ี

ดี ปองกันการทะเลาะเบาะแวง  ลดการขัดแยงและการใชความ

รุนแรงในการแกปญหา  

1. ผูเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษา ทาทาง สัญลักษณ

และเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

2. ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธกับครูและเพื่อน

ดวยการใชภาษา ทาทาง สัญลักษณ และเทคโนโลยี

อยางเหมาะสม 

3. ผูเรียนท่ีไมขัดแยงหรือไมใชความรุนแรงในการ

แกปญหากับเพื่อน 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษา 

ทาทาง สัญลักษณและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

2.รอยละของผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธกับครู

และเพื่อนดวยการใชภาษา ทาทาง สัญลักษณ และ

เทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

3. รอยละของผูเรียนท่ีไมขัดแยงกับเพื่อนหรือไมใช

ความรุนแรงในการแกปญหากับเพื่อน 
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2.3.2.4 ทักษะความรวมมือ หมายถึง ความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี รับฟง และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและ

กัน เคารพกฎกติกาของกลุม มีการประสานงานอยางเปนระบบแล

รับผิดชอบรวมกัน ชวยใหสามารถดึงจุดเดนศักยภาพของแตละบุคค

ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชประโยชนอยางเต็มท่ี เกิดการพัฒนาดาน

ความสามารถ เอื้ออาทร ใจกวาง รูสึกมีสวนรวม 

1.ผูเรียนท่ีทํางานรวมกับเพื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี รับฟงความ

คิดเห็น เคาระพกติกาของกลุม และรวมรับผิดชอบงาน

ของกลุม 

3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น

อยางเต็มความสามารถเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีทํางานรวมกับเพื่อนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของผูเรียนปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี รับฟง

ความคิดเห็น เคาระพกติกาของกลุม และรวม

รับผิดชอบงานของกลุม 

3. รอยละของผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความ

คิดเห็นอยางเต็มความสามารถเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง 

 

2.3.3 ทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมายถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ

ในการเรียนรูตลอดชีวิตไดแกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สืบคน รวบรวมองคความรูและขอมูลจากแหลงความรูตางๆ เพื่อ

การวิเคราะหและการแกปญหา และเพื่อประมวลผลและการคํานวณ

ระดับตางๆได   

1. ผูเรียนสามารถใหเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบ  

รวบรวมองคความรูและขอมูลจากแหลงความรูคางๆ  

2. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

วิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา 

3. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการประมวลผลและ

การคํานวณในระดับตางๆ  
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  เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนสามารถใหเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสืบคน รวบรวมองคความรูและขอมูลจากแหล

ความรูคางๆ  

2. รอยละของผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา 

3. รอยละของผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการ

ประมวลผลและการคํานวณในระดับตาง ๆ
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กลุมที่ 3  เจตคติ (Attitude) หมายถึงความรูสึกเชื่อ  ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนพรอมจะแสดงการกระทําออกมา ซ่ึงอาจเปนไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได 

เจตคติยังไมเปนพฤติกรรม แตเปนตัวการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมได  

 

3.1 การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีหมายถึงการมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ การมีนํ้าหนัก สวนสูง 

และสมรรถภาพรางกายตามเกณฑ ไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ และ

หลีกเลี่ยงสภาวะความเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ

ปญหาทางเพศ  มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และ

มีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อน ครูและผูอื่น  

1.ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอ 

2.ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพรางกาย

ตามเกณฑ 

3. ผูเรียนไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยง

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ 

ปญหาทางเพศ 

4. ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น 

5. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

2.รอยละของผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และ

สมรรถภาพรางกายตามเกณฑ 

3. รอยละผูเรียนไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ และ

หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และ ปญหาทางเพศ 
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  4. รอยละของผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออก

อยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น 

5. รอยละผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู 

และผูอื่น 

3.2 การมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมท่ีไดกระทํา

จนเคยชิน มีความสอดคลองกับมาตรฐานของสังคม ทําใหสังคมมี

ความสุข  ประกอบดวยความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ความ

กตัญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความประหยัด 

 

 

3.2.1 ความมีวินัย ความมีวินัยหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆท่ี

โรงเรียนหรือสังคมกําหนดข้ึนใหนักเรียนหรือบุคคลใดไดปฏิบัติ

เพื่อความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนและ

สังคม  

 

1. ผูเรียนแตงกายไปโรงเรียนดวยเคร่ืองแบบ

นักเรียนอยางเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของ

โรงเรียน 

2.ผูเรียนเขาแถวเวลาซ้ือสิ่งของตางๆ  

3.นักเรียนใสหมวกกันน็อคขณะขับจักรยานยนต 

และปฏิบัติตามกฎจราจร 

4. ผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

5. ผูเรียนท้ิงขยะลงในถังขยะจัดไว 

6. ผูเรียนทําหนาท่ีพลเมืองดี โดยแจงความตอ

เจาหนาท่ีเม่ือเห็นการกระทําผิดกฎหมาย หรือ

ระเบียบวินัย 

 



 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

  เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนแตงกายไปโรงเรียนดวย

เคร่ืองแบบนักเรียนอยางเรียบรอยและถูกตองตาม

ระเบียบของโรงเรียน 

2.รอยละของผูเรียนเขาแถวเวลาซ้ือสิ่งของตางๆ  

3.นักเรียนใสหมวกกันน็อคขณะขับจักรยานยนต 

และปฏิบัติตามกฎจราจร 

4. รอยละของผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน 

5.รอยละของผูเรียนท้ิงขยะลงในถังขยะจัดไว  

6.รอยละของผูเรียนทําหนาท่ีพลเมืองดี โดยแจง

ความตอเจาหนาท่ีเม่ือเห็นการกระทําผิดกฎหมาย 

หรือระเบียบวินัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

3.2.2 ความซ่ือสัตย หมายถึงการแสดงออกในลักษณะของการปฏิบัติท่ีตรงตอความ

เปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมโกงทรัพยสินผูอื่น 

รักษาคําพูดพูดแตความเปนจริง ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ

ไมเอาเปรียบผูอื่น  

1.ผูเรียนพูดความจริง 

2.ผูเรียนไมทุจริตการสอบ 

3.ผูเรียนไมลักขโมย 

4.ผูเรียนไมนําผลงานคนอื่นมาแอบอางเปนของ

ตนเอง 

5.ผูเรียนไมโกงและไมหลอกลวงผูอื่น 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีพูดความจริง 

2.รอยละของผูเรียนท่ีไมทุจริตการสอบ 

3.รอยละของผูเรียนท่ีไมลักขโมย 

4.รอยละของผูเรียนท่ีไมนําผลงานคนอื่นมาแอบอาง

เปนของตนเอง 

5.รอยละของผูเรียนท่ีไมโกงและไมหลอกลวงผูอื่น 

 

3.2.3 ความกตัญูกตเวที หมายถึงคนท่ีมีพฤติกรรมดังตอไปน้ี อาสาชวยงานพอแมและ

ผูปกครอง อาสาชวยเหลืองานครูและอาจารย แสดงความนับถือ

ยกยองผูมีพระคุณ รักษาเกียรติและนําช่ือเสียงมาสูโรงเรียนวงศ

ตระกูล  และปฏิบัติตนใหผูมีพระคุณมีความสุขและอิ่มใจ  

 

1.ผูเรียนอาสาพอแมและผูปกครองทํางาน 

2. ผูเรียนอาสาชวยเหลืองานครูและอาจารย 

3. ผูเรียนนับถือ ยกยองผูมีพระคุณ 

4. ผูเรียนรักษาเกียรติและนําช่ือเสียงสูโรงเรียนและ

วงศตระกูล 

 

 



 

 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

  เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีอาสาพอแมและผูปกครอง

ทํางาน 

2. รอยละของผูเรียนท่ีอาสาชวยเหลืองานครูและ

อาจารย 

3. รอยละของผูเรียนท่ีนับถือ ยกยองผูมีพระคุณ 

4. รอยละของผูเรียนท่ีรักษาเกียรติและนําช่ือเสียงสู

โรงเรียนและวงศตระกูล  

 

3.2.4 ความเมตตากรุณา หมายถึงการใหชวยเหลือผูอื่น การรูจักรับและใหอยางมีเหตุผล 

และการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

 

1.ผูเรียนใหความชวยเหลือผูอื่น 

2.ผูเรียนรูจักรับและใหอยางมีเหตุผล 

3. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ 

สวนรวม 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีใหความชวยเหลือผูอื่น 

2.รอยละของผูเรียนท่ีรูจักรับและใหอยางมีเหตุผล 

3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอสวนรวม 

 

 



 

 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

3.2.5 ความประหยัด หมายถึงผูเรียนมีพฤติกรรมการใชเวลา ใชเงิน และทรัพยสินท้ัง

ของสวนตัวและสวนรวมอยางสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน

คุมคา  

 

1. ผูเรียนคิดกอนใชจาย และจะซ้ือเทาท่ีจําเปน

เทาน้ัน 

2.ผูเรียนเก็บออมเงินไวบางสวน 

3. ผูเรียนใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา 

4.ผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

5. ผูเรียนใชนํ้าและไฟฟาอยางคุมคา และปดทุกคร้ัง

เม่ือเลิกใช 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีคิดกอนใชจาย และจะซ้ือ

เทาท่ีจําเปนเทาน้ัน 

2. รอยละของผูเรียนท่ีเก็บออมเงินไวบางสวน 

3. รอยละของผูเรียนท่ีใชทรัพยสินของสวนรวม

อยางคุมคา 

4. รอยละของผูเรียนท่ีใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

5. รอยละของผูเรียนท่ีใชนํ้าและไฟฟาอยางคุมคา 

และปดทุกคร้ังเม่ือเลิกใช 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

3.3 ความเปนประชาธิปไตย ความเปนประชาธิปไตยหมายถึงพฤติกรรมท่ีประกอบดวย 3 ดานคือ  

   1.ดานคารวะธรรม ไดแก การแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบั น

พระมหากษัตริยการแสดงความเคารพตอสัญลักษณท่ีแสดงถึงสถาบัน 

เชน ธงชาต ิพระบรมฉายาลักษณ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ  

   2. ดานสามัคคีธรรม ไดแกการรวมมือกันในการทํากิจกรรม

ตางๆ อยางพรอมเพรียงกัน มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม และ 

   3.ดานปญญาธรรมไดแกการใชเหตุผล ความถูกตองเปนธรรม

ในการทํางานและการตัดสินปญหาตางๆ ดวยสันติวิธี 

1.ผูเรียนเคารพในสิทธิของผูอื่นโดยไมละเมิดสิทธิ

ของผูอื่นท้ังกาย วาจา และใจ 

2.ผูเรียนแสดงความเคารพตอพระบรมฉายาลักษณ

และยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเม่ือไดยินเพลง

สรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติ  

3. ผูเรียนรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม

อยางพรอมเพรียงกัน 

4. ผูเรียนใชเหตุผลในการทํางานและตัดสินปญหา 

ตางๆ 

เกณฑประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนท่ีเคารพในสิทธิของผูอื่นโดยไม

ละเมิดสิทธิของผูอื่นท้ังกาย วาจา และใจ 

2.รอยละของผูเรียนท่ีแสดงความเคารพตอพระบรม

ฉายาลักษณและยืนตรงเม่ือไดยินเพลงสรรเสริญ

พระบารมี และเพลงชาติ 

3. รอยละของผูเรียนท่ีรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อ

สวนรวมอยางพรอมเพรียงกัน 

4. รอยละของผูเรียนท่ีใชเหตุผลในการทํางานและ

ตัดสินปญหาตางๆ 

 



 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

  4. รอยละของผูเรียนท่ีรวมกิจกรรมเกี่ยวของกับ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

5.รอยละของผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการเผยแพรและ

อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และศิลปวัฒนธรรมไทย 

6.ผูเรียนรูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง 

 

3.5 การอยูอยางพอเพียง การอยูอยางพอเพียงหมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการ

ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

มีภูมิคุมภัยในตัวท่ีดีและสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข  

1. ผูเรียนดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล 

มีคุณธรรม 

2. ผูเรียนมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี สามารถปรับตัวใหอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุมีผล มีคุณธรรม 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี สามารถ

ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 



 

 

 

 

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน 

ที่พึงประสงค 

นิยาม ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

3.6 การมีจิตสาธารณะ การมีจิตสาธารณะ หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวน

รวมในกิจกรรมหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น 

ชุมชนและสังคม ดวยความเต็มใจและกระตือรือรน โดยไมหวัง

ผลตอบแทน  

1. ผูเรียนชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึง

พอใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

2.ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

เกณฑประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ

และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

2. รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค มีดังตอไปนี ้

 

เกณฑการประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดจากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวารอยละ 50 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ

ท่ีพิจารณา 

ผูเรียนระหวางรอยละ  

50-74 มีคุณลักษณะตาม

เกณฑท่ีพิจารณา 

ผูเรียนระหวางรอยละ   

75-89 มีคุณลักษณะตาม

เกณฑท่ีพิจารณา 

ผูเรียนระหวางรอยละ   

90 มีคุณลักษณะตาม

เกณฑท่ีพิจารณา 
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