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บทคดัย่อ 
 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและสร้าง
กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 
การด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
และการเสริมสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนสู่ความเป็นพลโลก สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อยืนยนั
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน ระยะท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบติัใน 
13 โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน และระยะท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
Judgement) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและสถิติพรรณนาในรูปของ
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1.  คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาในกรอบ 3 ดา้น คือ ดา้น
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) และดา้นจิตพิสัย (Affective 
Domain) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 6 ประการ ครอบคลุมการมีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเป็น
สากล ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเจตคติท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในโลกอยา่งสันติ  

2. กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย 9 กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 1) สร้างเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองน่านท่ีพึงประสงค์สู่ความเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          
2)  ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วม 3) ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษา
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เน้นการบูรณาการความเป็นท้องถ่ินน่าน 4) ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5)  พฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษาสู่ความเป็นสากล 6) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสารในองคก์ร 7) เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองคก์รสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน 8) เร่งพฒันาความเขม้แข็งครูและบุคลากรใหเ้ป็นตวัแบบท่ี
ดี มีศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ และ9) เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหวา่งประเทศ   
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน พบว่า มีความเหมะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด  
   
ค าส าคัญ :  คุณลกัษณะความเป็นพลโลก  กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะ ความเป็นพลโลก 
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ABSTRACT 
 
 
 The objectives of this research were to specify global citizenship characters and 
formulate  strategies for enhancing the global citizenship characters of secondary school students 
in Nan Province. It was divided into 3 phases: phase 1 involved investigating concepts and 
theories about the characters and cultivating the characters in the students and in-depth interviews  
with six experts were conducted to verify the characters. Phase 2 was concerned with formulating 
the strategies by the experts and operational officers in 13 secondary schools in the province. 
Phase 3 was about evaluating the strategies by the experts. The data were analyzed descriptively 
by the content analysis as well as statistically for frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The research findings are summarized as follows : 

1. The desirable global citizenship characteristics compromise 3 aspects : Cognitive 
Domain, Psychomotor Domain, and Affective Domain with six characteristics covering 
knowledge and understanding about the global ’s situations, necessary skills in the 21st century, 
and attitude toward peaceful global co – existence. 

2. The strategies for enhancing the global citizenship characters of secondary school 
students in Nan province consisted of  nine strategies: enhancing global citizenship in the students 
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based on the Sufficiency Economy Philosophy; improving the participative student care systems; 
revising the school curriculum by integrating locality; improving the processes of learning 
activities; developing educational management systems to the global level; increasing the 
efficiency of intra-organizational information technology and communication systems; 
developing leaders to be competent in bring their organizations to the global level based on their 
local culture; empowering teachers and personnel to become efficient models in learning 
management; and building and seeking collaboration networks at local, national and international 
levels. 

3. The results of the strategy assessment reveal that the strategies were appropriate, 
practical and beneficial at the high to highest levels.  
 

Keywords :   Global Citizenship Characters , Strategies for Enhancing the Characters,                 
Global Citizenship. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในทุกมิติทั้ งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและเทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากความเป็นโลกาภิวตัน์ ทั้งการพฒันาทางวิทยาศาสตร์ 
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก 
ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความเช่ือมโยงระหว่างกนัมากข้ึน ท าให้โลกแคบเขา้ พลเมืองใน
ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน มีการพึ่งพาอาศยักนัและมีความเห็น
อกเห็นใจกนัมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนั โลกก็มียงัมีการแข่งขนัต่อสู้เอารัดเอาเปรียบต่อกนั มีความ
ไม่เขา้ใจกนั สภาพความสัมพนัธ์ของพลเมืองในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลกจึงมีทั้งความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันและมีความขัดแย้งในเวลาเดียวกัน ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายาม
ปรับเปล่ียนและด าเนินนโยบายให้เท่าทนักระแสความเปล่ียนแปลงเพื่อให้ประเทศของตนสามารถ
ยืนหยดัอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศกัด์ิศรี คุณภาพของประชากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนับสนุน   
การขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่ความส าเร็จและสามารถแข่งขนักบันานาชาติได ้(ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553) ในขณะเดียวกนัสังคมโลกในยุคปัจจุบนั ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ท าให้
แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดยล าพงั การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อส่ือสาร 
ซ่ึงกันและกันมากข้ึน มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากข้ึน  
สภาพการณ์เช่นน้ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศไทยในอนาคต ท าให้เราตอ้งเร่งพฒันาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทนัสภาพโลกาภิวตัน์ โดยปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และสร้างองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ดว้ย
เหตุน้ีการพฒันาคนแบบเดิมท่ีมุ่งให้เป็นพลเมืองดีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาของ
ประเทศท่ีตนอาศยัอยู่ เขา้ใจกลไกการบริหารงานของรัฐบาล เขา้ใจกฎหมาย วฒันธรรมประเพณี
ของชาติท่ีสั่งสมมาและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาสาระเก่ียวกบัประเทศของตนเองเป็นส่วนใหญ่นั้น
จึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองสู่ความเป็นพลโลก โดยเนน้
ทรรศนะท่ีกวา้งไกลออกไปจากเดิม ลกัษณะของโลกดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาพลเมืองให้
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มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก มากยิ่งข้ึน การเป็นพลเมืองดีจึงมิใช่เป็นพลเมืองดีของประเทศท่ี
ตนอาศยัอยูเ่ท่านั้น แต่ควรมุ่ง พฒันาไปสู่การเป็นพลเมืองดีของโลกดว้ย 
 การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาคน กระบวนการจดัการศึกษามีความส าคญั 
ในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย  การศึกษามีบทบาทส าคญัต่อการ
แกปั้ญหาสังคมและการพฒันาประเทศ ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนจึงตอ้งจดัเตรียมให้
เป็นพลเมืองท่ีพร้อมจะอาศยัอยู่ในโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีมีความหลากหลาย มีการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว แต่ก็มีการพึ่งพากนัมากข้ึน (สิริวรรณ ศรีพหล, 2555) ถือ
เป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้หลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจดัการศึกษาจึง
เป็นตวับ่งช้ีส าคญัประการหน่ึง ส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และศกัยภาพในการ
แข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศท่ีจะอยูร่อดไดห้รือคงความไดเ้ปรียบก็คือประเทศท่ีมี
อ านาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงในยุคโลกไร้พรมแดน คนต่างชาติจะเข้ามา
ท างาน และประกอบอาชีพในประเทศไทยมากข้ึนขณะเดียวกนัคนไทยก็มีโอกาสไปท างานและ
ประกอบอาชีพในต่างประเทศมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) มุ่งเน้นท่ีคนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งพฒันา มีการวางกรอบและ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อท่ีจะพฒันาประเทศสู่ความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
รวมถึงด้านการศึกษาจะต้องพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยมีการปรับการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียนให้สามารถแข่งขนัได้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ การพฒันาทักษะแรงงานให้มี
ศกัยภาพสามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานในท่ีต่าง ๆ การท าความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
นอกจากน้ียงัรวมถึงกลไกดา้นอ่ืน ๆ อาทิ การบริหารจดัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาคและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืของภูมิภาค (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2553) สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจากการน ากระบวนการทางการจดัการศึกษามาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาพบวา่ มีปัจจยัมากมายหลายประการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งใหญ่
หลวงต่อการจดัการศึกษา ได้แก่ การก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกิจ ระบบเทคโนโลยี การ
เปล่ียนแปลงดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรีของคนเป็นตน้ การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมีผลท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เช่น ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้
ลดลง วิกฤตการของค่านิยมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนไหวของวฒันธรรมและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ การเส่ือมคุณค่าในเร่ืองของจิตสาธารณะในสังคมท่ีน าไปสู่การสร้างแบบแผนใน
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การด ารงชีวิตท่ีไม่เหมาะสม ผลท่ีกระทบจากการเปล่ียนแปลงและเกิดปัญหาดงักล่าวท าให้ระดบั
การพฒันาของประเทศไทยต ่าลงกวา่หลายประเทศในเอเชียซ่ึงเคยมีอตัราความเจริญของประเทศอยู่
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ มาเลเซีย และเกาหลี เป็นตน้ (มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถมัภ์, 2555) และมีผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงระบบการจดัการศึกษาของประเทศโดย
ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบ Program for International Student Assessment (PISA) ซ่ึงเป็น                
การทดสอบความเขา้ใจในวิชาความรู้และทกัษะ และการน าความรู้ความเขา้ใจไปแก้ปัญหาและ
โจทยท่ี์เผชิญในชีวิตประจ าวนั เม่ือพิจารณาผลของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นการทดสอบปี 2012 นกัเรียนไทยไดผ้ลคะแนนสูงกว่าทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ทุกวิชา แต่ต ่ากวา่สิงคโปร์ซ่ึงมีผลคะแนนทุกวิชาในกลุ่มบนสุดของโลก และเวียดนามซ่ึงเพิ่งเขา้
ทดสอบเป็นคร้ังแรก  ทั้งสองประเทศมีผลคะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย OECD ในขณะท่ีนกัเรียนไทยยงัมี
คะแนนไม่ถึงค่าเฉล่ียของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD  โดยผลการสอบจะสะทอ้นถึงความรู้
ความสามารถของนกัเรียนท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 นอกจากน้ียงัมีผลการ
จดัอนัดบัทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษ โดยเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ท่ีไม่ไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นหลกัพบว่า ไทยมีทกัษะความสามารถด้านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต ่ามาก เหนือกว่า
เพียงคาซัคสถานเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) และจากผลการ
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามธัยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามประเด็นยุทธศาสตร์        
4 ด้าน 15 เป้าหมาย  67 ตวับ่งช้ี ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนมธัยมศึกษามีผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี โดยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีโรงเรียนจ านวน
น้อยท่ีสุดด าเนินงานในระดบัดีมากคือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน และมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั A1 
เพียงแค่มีความตระหนัก 2 เป้าหมาย คือ ผู ้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงการส่ือสารภาษาสัญลกัษณ์และภาษาดิจิตลั และอีก
เป้าหมายหน่ึงคือผูเ้รียนสามารถคิดคน้ ออกแบบ พฒันาช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม โดยใช้
เคร่ืองมือ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีทกัษะการวางแผนการท างานเป็นทีมและเห็นช่องทางสร้างงาน
วิชาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีปัญหาอุปสรรคบางประการท่ีท าให้มีหลาย
ตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนยงัไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายไดเ้น่ืองจาก โรงเรียนมธัยมศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กถึง ร้อยละ 77.23 และมีข้อจ ากัดหลายประการ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นศกัยภาพครูและดา้นงบประมาณ ท าให้โรงเรียนกลุ่มน้ีขาดความพร้อมในการ
ด าเนินงาน (ส านกัมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2557)  ผลการประเมินดงักล่าวจึงควรน ามาเป็นประเด็น
ทบทวนในการพฒันาผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาทุกขนาดให้มีคุณลกัษณะและทกัษะท่ีส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตในสังคมโลก จากขอ้มูลชุดน้ีผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นขอ้มูลประกอบในการวิจยัโดยมีนยัยะ
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ท่ีวา่เม่ือเยาวชนไทยไดรั้บการพฒันาในมิติความเป็นพลเมืองโลกแลว้จะมีความเช่ือมโยงกบัการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยได ้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ท่ีจะท าหนา้ท่ีในการแปลงนโยบายตามแผนการศึกษาของชาติ
มาสู่การปฏิบติั เพื่อเป็นการยกระดบัการพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศให้เท่าทนัต่อ พลวตัร
การเปล่ียนแปลงทั้งปวงในโลก โดยได้จดัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และก าหนดวิสัยทศัน์ ไวว้า่  “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน 
ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก......” เป็นกรอบทิศทางในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่
โลกยุคศตวรรษท่ี 21 นั้น สถานศึกษาไดน้ าไปสู่การปฏิบติั แต่ยงัไม่ไดจ้ดักนัอยา่งจริงจงัอยา่งเป็น
รูปธรรมมากนัก ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงสอดคล้องกบั
มูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (Thailand Development Research Institute 
[TDRI], 2556) วิเคราะห์วา่หลกัสูตรแกนกลางฯโดยรวมแลว้ทกัษะและความรู้ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 ยงัไม่ไดรั้บความส าคญัในฐานะ “เป้าหมายหลกั” อยา่งชดัเจน รวมถึงยงัไม่ถูกร้อยโยงเขา้กบั
เน้ือหาส่วนอ่ืน ความก ากวมและไม่ชดัเจนน้ีอาจท าให้โรงเรียนและครูผูส้อนท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบการ
เรียนการสอนในระดบัปฏิบติัเกิดความสับสนและไม่แน่ใจถึงระดับความส าคญัของทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งการระบุคุณลกัษณะอนัพึงประสงคบ์างขอ้อาจขดัแยง้ในการพฒันาทกัษะการ
คิดขั้นสูงและกวา้งเกินไป ยากส าหรับผู ้ปฏิบัติในการน าไปใช้ ทั้ งน้ี  TDRI ได้เสนอให้ปรับ
คุณลกัษณะให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21ในคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้
และท างาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างรีบด่วนท่ี
จะตอ้งเร่งหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพฒันาทกัษะและความสามารถต่าง ๆ ดงักล่าวให้เกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานท่ีจะเติบโตเป็นคนไทยท่ีมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถใน
การร่วมมือท างานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้
ประเทศไทยด ารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศยัและช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั จึงได้ก าหนด
นวตักรรมการจดัการศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
โดยส านกับริหารงานมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อยกระดบัโรงเรียนให้มีการจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารระบบคุณภาพ  (Quality System) มุ่งให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (Learner 
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) ในระยะท่ี 1 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อม



5 

และมีศกัยภาพสูงในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้ทนัต่อสภาวการณ์
โลก (ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2554) ก าหนดทิศทาง การพัฒนาคุณภาพ การ
มธัยมศึกษา เป็นมธัยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561) 
โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนการมธัยมศึกษาไว ้ จึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะตอ้งใชภ้าวะผูน้ าในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกดงักล่าว ซ่ึงควรได้รับการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีเป็นสากลให้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยผา่นการท ากิจกรรม เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ท้องถ่ิน ประเทศชาติจนถึงระดับโลก ตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงแนวคิดของการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
สอดคลอ้งกบัปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO) ทั้ง 4 ดา้น คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ท่ีจะรู้ (Learning to Know), ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะท า (Learning to Do) 
ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืน (Learning to Live Together) และความสามารถในการ
เรียนรู้ท่ีจะเป็น (Learning to Be)  อันจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญ สร้างฐานท่ีมั่นคงท่ีพร้อม
ปลูกฝังความคิดท่ีเปิดกวา้ง มองไกล ส านึกรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศ
ของตนเองและเพื่อนบา้นในโลกในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศสู่ความเป็นพลเมืองสากลของ
โลกในอนาคต เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกในศตวรรษท่ี 21   
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวดัน่าน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 มีบริบทและพื้นฐานของการจดัการศึกษาเช่นเดียวกนักบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาทัว่ไปของประเทศ มีการก าหนดขนาดโรงเรียนจากส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนัจ าแนกโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ในจ านวนน้ีมีโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษท่ีเขา้
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 4 โรงเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็น              
พลโลก ประกอบกับพื้นท่ีจังหวดัน่านมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันั้นการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนท่ีอยู่
ชายแดน จึงเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัเยาวชนนักเรียนในจงัหวดัน่านในการปรับตวั การ
ติดต่อส่ือสารและการอยู่ร่วมกนักบัความต่างของพหุวฒันธรรมด้วยความสันติ โดยในประเด็น
ดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบัทางสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
ชายขอบ โดยจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการสร้างสมรรถนะผูน้ าทางการศึกษาท่ีย ัง่ยืน เพื่อเขา้สู่
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ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) เพื่อพัฒนาผู ้บ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัชายแดนท่ีติดกบัประเทศเพื่อนบา้น 4 ประเทศคือ กมัพูชา เมียนมา  ลาว และ
มาเลเซีย ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะต้องยืนหยดัและเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านขนมธรรมเนียม
ประเพณี การศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก พร้อมท่ีจะสนบัสนุนผูเ้รียนใน  
ทุก ๆ ดา้น เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยดี เป็นท่ียอมรับ มีสมรรถนะในการแข่งขนัและเป็น
ผูน้ าดา้นการศึกษาของภูมิภาค 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยในฐานะผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดกลาง จงัหวดัน่าน เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างกลยุทธ์ เพื่อเตรียม
เยาวชนคนน่านรุ่นใหม่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับโอกาสใน          
การพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติให้มีคุณลกัษณะส าคญัของการเป็นพลโลก เพื่อ
การด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างรู้เท่าทนั สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
เหมาะสมเพียงพอ ก้าวทันกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ด้วยความตระหนักและร่วมรับผิดชอบ
ผลกระทบทั้งในระดบับุคคล ทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ และระดบัโลก 
 
ค ำถำมวจัิย 

1. คุณลักษณะของความเป็นพลโลกของผูเ้รียนมีอะไรบ้าง และสภาพปัจจุบัน ของ       
การเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลก ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านเป็น
อยา่งไร มีมากนอ้ยเพียงใด 

2.  กลยุทธ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียนในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

3. กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่าน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและสภาพปัจจุบนัของการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  

2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
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3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียน                
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย  

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปซ่ึงไม่ใช่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในปีการศึกษา 2559 จ  าแนกเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 19 โรงเรียน ของจงัหวดัน่าน รวมจ านวน 26 โรงเรียน  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
        แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นคุณลกัษณะของความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลโลกและคุณลกัษณะของการเป็นพลโลก
ของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นพลโลก โดยผูว้ิจยัไดย้ึดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 
1956) ปฏิญญาด้านการจดัการศึกษาของยูเนสโก UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know, Learning 
to Do, Learning to Live Together, และ Learning to Be และแนวคิดของนักการศึกษาทั้ งในและ
ต่างประเทศเป็นกลไกส าคญั ได้กรอบแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเป็นพลโลกของผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา เป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโลก                   
ใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 

1.2 ด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ การมีความสามารถด้านการส่ือสาร           
ด้วยภาษา ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงและการมีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ฯ 

1.3 ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษย ์       
และการมีความรับผดิชอบและมีความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

2. ขอบเขตเน้ือหาการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียนด้วยการ 
สังเคราะห์กลยทุธ์ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะใหก้บัผูเ้รียนจากเอกสารดงัน้ี 

   2.1  แนวคิด ทฤษฎีของการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 
2.2 แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกของ

องคก์รหรือสถานศึกษาทัว่ไปและแนวคิดภาวะผูน้ า  
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2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือกลยุทธ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านกังานบริหารมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.4  งานวจิยั กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
3. ขอบเขตดา้นกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ผูว้ิจยัก าหนดกลยทุธ์ใน
งานวิจยัคร้ังน้ีคือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ประกอบดว้ยการตรวจสอบสภาพภายในดว้ยหลักการวิเคราะห์แบบ 2S4M และ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหลักการวิเคราะห์แบบ CPEST ส่วนการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy 
Formulation) โดยการท า TOWS Matrix ประกอบด้วยกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของแต่ละ             
กลยทุธ์  
     ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 พื้นท่ีในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัน่าน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จ านวน 30 โรง 
 
 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

จากความสัมพนัธ์ขององคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทาง
ส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนตามท่ีสากลยอมรับใน 3 ด้าน 6 
ประเด็น ประกอบกับการศึกษาสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี       
ความเป็นพลโลกในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน จากนั้นได้น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกภายในเพื่อการสร้างกลยทุธ์เสริมสร้างผูเ้รียนให้มีศกัยภาพสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ โดยใชก้ลยุทธ์ท่ีมีคุณภาพในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงั
แผนภาพท่ี 1.1 ดงัน้ี 
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แผนภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

คุณลกัษณะของควำมเป็นพลโลกของผู้เรียน 

ใน 3 ดา้นประกอบดว้ย 

    1) ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ไดแ้ก่ 
การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก ใฝ่เรียนรู้เชิง
บูรณาการฯ 
    2) ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
ไดแ้ก่ การมีความสามารถดา้นการส่ือสาร ดว้ย
ภาษา ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ การมี
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ฯ และการมีความร่วมมือ ร่วมใจใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ  
   3) ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) ไดแ้ก่ การ
เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษย ์และการมี 
ความรับผดิชอบและมีความตระหนกัถึงการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืฯ 

 

คุณภำพของกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงคุณลกัษณะควำมเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 

กรณโีรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัน่ำน  

 ความเหมาะสม    ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 
 

 

   สภำพปัจจุบันของกำร

เสริมสร้ำงคุณลกัษณะของ

ผู้เรียนให้มีควำมเป็นพลโลก 

 

กำรสร้ำงกลยุทธ์ 
1.การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 สภาพแวดลอ้มภายใน (2S4M) 

 สภาพแวดลอ้มภายนอก(CPEST) 

2.การก าหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix 

กลยทุธ์     โครงการ    กิจกรรม 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กลยุทธ์ หมายถึง วธีิการ แนวทาง รูปแบบหรือแผนการท่ีผา่นการไตร่ตรองอยา่งแยบคาย

รอบคอบ โดยมีโครงการและกิจกรรมในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าประสงค ์          
ท่ีก าหนดไว ้  

พลโลก หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกและมีความภูมิใจในการเป็น
พลเมืองดีของประเทศ มีความตระหนักรู้เร่ืองมนุษยชาติและโลก มีส านึกรับผิดชอบ สามารถ
เช่ือมโยงการศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ หน้าท่ีพลเมืองและวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมทั้ งในระดับ        
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน ประเทศและระดบัโลกเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

คุณลักษณะควำมเป็นพลโลก หมายถึง บุคคลท่ีแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของ
สังคมโลก และมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองดีของประเทศ  

กำรเสริมสร้ำง หมายถึง การกระท าท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนหรือส่งเสริมลกัษณะ
พฤติกรรมการแสดงออก ท่ีน าไปสู่คุณลกัษณะของความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดน่ำน หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ท่ีไม่ใช่โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

 

 



 
 

 
บทที ่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประมวลสรุปและน าเสนอเน้ือหาท่ีครอบคลุมสาระส าคญัเก่ียวกบักลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็น
พลโลกให้กบัผูเ้รียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน รวมทั้งไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
แนวคิดส าคญัในแต่ละประเด็นเพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี สาระส าคญั
ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลพื้นฐานการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 

 ตอนท่ี 2  แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของความเป็นพลโลก 
2.1 ความหมายของคุณลกัษณะ และพลโลก   
2.2 พฒันาการและความส าคญัของการเป็นพลโลก  
2.3 แนวคิดและคุณลกัษณะความเป็นพลโลกในทศันะของบุคคล องคก์รและ

หน่วยงานระดบัสากลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4  การสังเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 
2.5  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 

 ตอนท่ี 3  การเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
3.1  แนวคิด ทฤษฎีของการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 
3.2  แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของ

องคก์รและสถานศึกษาทัว่ไป 
3.3  แนวคิดภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลก

ใหก้บัผูเ้รียน 
3.4  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น

พลโลกของผูเ้รียน 
 ตอนท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ 
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 4.1  ความหมายของกลยทุธ์ 
 4.2  ลกัษณะของกลยทุธ์ท่ีดี 
 4.3  กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
 4.4  การก าหนดกลยทุธ์ 
 4.5  กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 4.6  การก าหนดทิศทางกลยทุธ์ขององคก์ร 

 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน สังกดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต  37 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
จงัหวดัน่านตั้งอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีลักษณะภูมิประเทศบางแห่งเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา        

ส่วนใหญ่ท่ีราบอยู่ตามแนวไหลของแม่น ้ าน่าน มีลกัษณะคล้ายกน้กระทะ บางแห่งเป็นท่ีสูงและ
ภูเขามีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 1.  ทิศเหนือ            ติดประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 
 2.  ทิศใต ้                ติดจงัหวดัพะเยา 
 3.  ทิศตะวนัออก    จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 4.  ทิศตะวนัตก       ติดจงัหวดัแพร่ 

โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
37 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน มีทั้ งหมด 30 โรงเรียน ใน 15 อ าเภอ มี
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 30 คน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 27 คน ขา้ราชการครู จ านวน 1,186 คน และ
นกัเรียน จ านวน 18,408 คน จดัการศึกษาใน 2 ระดบัคือ ระดบัการศึกษาภาคบงัคบั (ช่วงชั้นท่ี 3 ม.1 
- ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นท่ี 4 ม.4 - ม.6) จ าแนกตามเกณฑ์ปริมาณนักเรียนออกเป็น                  
4 ขนาด ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 19โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 8 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 1 โรงเรียน 
และในจ านวนน้ีมีโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศักยภาพผูเ้รียนเป็นพลโลก ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 4 โรง  คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 1 โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรและความเป็นนิติบุคคลสูง จึงไดรั้บเลือกจากส านักบริหารงาน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพฒันาเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 แต่ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึง
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ระบบการศึกษาท่ีเท่าเทียมและเสมอภาคอย่างทัว่ถึงนั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะพฒันาโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีขาดโอกาส ไม่ได้เข้าโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกท่ี เท่าเทียมกันกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียนในกลุ่มน้ี 
 
ตอนที ่2  แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะของความเป็นพลโลก 

ความหมายของคุณลกัษณะและความเป็นพลโลก 
ความหมายของคุณลกัษณะ 

   “คุณลักษณะ”ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2556 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) หมายถึง  เคร่ืองหมายหรือส่ิงช้ีให้เห็นความดีหรือลกัษณะประจ าตวั 
ทั้งน้ีในทศันะของผูท่ี้ใหนิ้ยามในมุมมอง 
 ดังเช่น วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม (2541) กล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นลักษณะ
ประจ าหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความดีในสันดาน  
 ในขณะท่ี กรกญัญา ราชพลสิทธ์ิ (2549) ให้ความหมาย คุณลกัษณะไวว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ี
ช้ีให้เห็นความดี หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นหรือลกัษณะประจ าตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็น   
การแสดงออกท่ีสามารถสังเกตและเห็นได ้เม่ือศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความหมายของคุณลกัษณะใน
มุมมองท่ีต่างออกไป นอกจากความดีงามแลว้ ยงัมีผูก้ล่าวถึงคุณลกัษณะในความหมายท่ีเป็นกลาง  
 สุมน อมรวิวฒัน์  (2546) อธิบายความหมายคุณลักษณะออกเป็น 2 ด้าน คือ “คุณ” 
หมายถึง รูปลกัษณ์ สุขภาพ บุคลิกภาพ ความสามารถและ “ลกัษณ์” หมายถึง กิจลกัษณ์ พฤติกรรม 
ทกัษะ วธีิคิด  
 คุณลกัษณะตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Character” ตามความหมายท่ีด าเนินการเด่น 
และเสถียรพงษ ์วรรณปก (2006) ราชบณัฑิตไดก้ าหนดไวใ้นพจนานุกรมไทย องักฤษฉบบัปรับปรุง
ใหม่ใหท้นัโลกวา่ คุณลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาความหมายของ “Character” พบวา่ มี 2 กลุ่มเช่นกนัคือ 
กลุ่มท่ีใหค้วามหมายท่ีแสดงถึงความดี ไดแ้ก่ 
 BBC English Dictionary (1993) ให้ความหมายของ “Character” หมายถึง คุณลักษณะ
ของบุคคลประกอบด้วยคุณค่าทั้งหมดท่ีเขามี ซ่ึงท าให้เขาแตกต่างจากคนอ่ืน ในขณะท่ี Oxford 
English Reference Dictionary (1995) ให้ค  าจ  ากัดความของ “Character” หมายถึง คุณค่ารวมหรือ
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ดา้นจิตใจ และศีลธรรมท่ีแสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล ส่วนกลุ่ม
ท่ีมีค านิยามไม่เก่ียวกับความดีงาม ได้แก่ Webster’s New World students’ Dictionary (1996) ให้
ความหมายของ “Character” วา่หมายถึง ทุกส่ิงท่ีท าให้บุคคลหรือส่ิงนั้นแตกต่างไปจากคนอ่ืนหรือ
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ส่ิงอ่ืนและไฮราคลิตสั ไซต ์อิน ลิคโคนา (Hiraclitus, Cited in Lickona, 1991) กล่าววา่ คุณลกัษณะ 
หมายถึง พลงัความเช่ือท่ีมีผลต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติของบุคคล 
  กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2548) ได้ให้ความหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ว่า หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้น ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้ 8 ประการ  
ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

จากความหมายของคุณลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ คุณลกัษณะ (Character) มี
ความหมายใน 2 กลุ่ม คือ หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีอยูเ่ฉพาะตวัของบุคคล สามารถสังเกตได ้
และอีกความหมายคือ ลกัษณะประจ าตวัของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าความดีงาม ในงานวจิยัน้ี
จึงขอนิยามความหมายของคุณลักษณะไวว้่า หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของบุคคลท่ีแสดง
พฤติกรรมใหเ้ห็นถึง ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติและคุณค่าความดีงาม 
  ความหมายของความเป็นพลโลก 
   ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษา (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2551) สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ กล่าวถึง พลเมืองศึกษา (Civic Education) หมายความว่า การจดัการ
ศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ  มีความภูมิใจใน  
ความเป็นพลเมืองของตน มีความสนใจท่ีจะปกครองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและ      
มีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้ งการเรียนรู้
เก่ียวกบัรัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง สิทธิและความรับผิดชอบของ
พลเมือง ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการและสาระการเรียนรู้ความเป็น
พลเมือง (Civics) หมายความวา่ เน้ือหาวิชาและกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่น สังคมศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารีเพื่อพฒันา (สั่งสอน อบรม บ่มนิสัย) ใหเ้ป็นพลเมืองดี 

ส่วนพลโลกศึกษา (Citizenship Education ; Globalizationship Education) หมายความวา่ 
พลเมืองศึกษาสมยัใหม่ท่ีเป็นการจดัการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพฒันา (สั่งสอนอบรมบ่ม
นิสัย) ผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศและเป็นพลโลกท่ีดีของสังคมโลกเขา้ใจ  ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม มีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศและเป็นสมาชิกท่ีดีของโลก  มีความ
สนใจท่ีจะปกครองตนเอง มีสิทธิ มีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการบา้นเมืองใน
ระดบัทอ้งถ่ินระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมถึง เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้
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เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีพลเมือง รัฐบาลและระบบสถาบันต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และรัฐธรรมนูญ 
เอกลกัษณ์ของชาติ ระบบนิติบญัญติัและกฎหมาย สิทธิมนุษยชนของการเมือง ทางเศรษฐกิจและ
ทางสังคมของพลเมือง หลกัการและกระบวนการประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กิจการสาธารณะและประเด็นเก่ียวกบัพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษา วถีิทศัน์สากลและการยอมรับ
ค่านิยมพื้นฐานของสังคมในแต่ละประเทศและสังคมโลก รวมทั้งค่านิยมของพลโลกศึกษา 

นอกจากนั้นแล้วยงัมีผูใ้ห้ความหมายของพลโลกตามทัศนะของนักการศึกษาและ
องคก์รสากลไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พลเมืองและพลโลกศึกษา บลูมฟิลด์ (Bloomfield, 2003) และ (ชัยอนันต์, 2545) เป็น
การจดัการศึกษาเพื่อเตรียมการพลเมืองและพลโลกท่ีดีมีความรับผดิชอบ (Responsible Citizens and 
Global Citizens) พลเมืองและพลโลกศึกษา มีองค์ประกอบส าคญั 3 ด้าน คือ 1) ด้านการสั่งสอน
อบรมบ่มนิสัยเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบทางสังคมทางศีลธรรมและทางจริยธรรมคุณธรรม 2) ดา้น
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม และ 3) ด้านการมีความรู้ทางการเมือง (Political 
Literacy) เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

International Programs Advisory Committee, Upper Iowa University Program (2008) 
ได้ให้ความหมายของ “พลเมืองโลก” ไวว้่าเป็นบุคคลผูซ่ึ้งสามารถเช่ือมโยงการศึกษา เศรษฐกิจ
ธุรกิจ หน้าท่ีพลเมืองและวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกันได้อย่างสร้างสรรค์และทรง
ประสิทธิภาพ โดยมีทกัษะและความสามารถดงัน้ี 

1.  มีทกัษะการส่ือสารดา้นการพูดและเขียนในระดบัดีมาก 
2.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีั้นพื้นฐานได ้
4. มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้
5. มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม 
6. มีความยดืหยุน่ในการยอมรับและริเร่ิมการเปล่ียนแปลง 
7. มีทกัษะดา้นภาวะผูน้ าสูง 
8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งคล่องแคล่วไดม้ากกวา่ 1 ภาษา 
9. มีความเขา้ใจและช่ืนชมผลงานดา้นศิลปะ ดว้ยกระบวนการวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
10. มีระดบัความเป็นเหตุเป็นผลดา้นคุณธรรมในระดบัสูง 

 ซีเอชเอฟ (Chfpartners  [CHF], 2006) ผูใ้ห้การสนบัสนุนการศึกษาเพื่อความเป็นสากล 
(Global Education) กล่าวถึง “ความเป็นพลเมืองโลก” วา่เป็นค าท่ีมิอาจให้ความหมายไดช้ดัเจน แต่
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อาจให้ความไดว้า่เป็นความตระหนกัในเร่ืองของโลกในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนโลก รวมถึง
การให้คุณค่ากบัสิทธิและความรับผดิชอบของพลเมือง ค าจ  ากดัความเร่ือง ”ความเป็นพลเมืองโลก” 
ข อ ง  CHF (ดัด แป ล งจาก  Global Teacher, Global Learner. by Graham Pike and David Selby. 
Hodder & Stoughton, 1988) หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถเรียนรู้วิธีการมองโลกให้ต่างจากท่ีเคยมอง 
มีความเขา้ใจความเช่ือมโยงระหว่างโลกและประชากรโลก มีความเข้าใจเร่ืองความไม่ยุติธรรม 
สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อมนุษยชน สนับสนุนและท างานเพื่อปรับปรุงชีวิตของคน
ยากจนในประเทศก าลงัพฒันา ตวัอยา่งบุคคลท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นพลเมืองโลก ไดแ้ก่ เนลสัน
แมนเดลา (Nelson Mandela) นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของคนผิวด าในแอฟริกาใต้และได้เป็น
ประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้ในท่ีสุดและแม่ชีเทเรซา (Mother Theresa) ผูอุ้ทิศชีวิต
ช่วยเหลือคนยากจนในเมืองกลักาตาร์ ประเทศอินเดียและไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพในปี 
ค.ศ. 1979 

ในขณะท่ีสถาบันเพื่อความเป็นพลโลก,วิทยาลัยมาเซลเลสเตอร์  Institute of Global 
Citizenship, Macalester College ถูกจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2006 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอนท่ีตอ้งการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมรับกบัการเป็นผูน้ าและพลเมืองโลกท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่าน
นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีเพิ่มคุณค่าด้วยวาทกรรมทางวิชาการและวาทกรรมสาธารณะในประเด็นท่ี
ส าคญั ๆ ระดบัโลกและได้ให้ค  าจ  ากดัความของ “พลเมืองโลก” ไวเ้ป็น 2 ค  าคือ “โลก” ให้ความ
ครอบคลุมการวเิคราะห์และปฏิบติัการในมิติของทอ้งถ่ิน เมือง ชาติและระหวา่งชาติและ “พลเมือง” 
ท่ีมิใช่ในมิติทางกฎหมายและระบบการปกครอง แต่เป็นปรากฏการณ์ความเก่ียวขอ้งของชีวิตผูค้น
กบัทอ้งถ่ิน ชาติและขา้มชาติกบัชุมชนท่ีอาศยัอยู ่
  ส่วนโรงเรียนมธัยมเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (High School for Global Citizenship) 
[online available : http ://hs-gc.org/] ตั้ ง อ ยู่ ท่ี  883 Classon Avenue, Brooklyn, New York 11225 ใ ห้
ความหมายของ “ความเป็นพลเมืองโลก” ว่า คือ บุคคลท่ีตระหนักในเร่ืองสุขภาพและสุขภาวะของ
มนุษยชาติและโลก พลเมืองโลกให้ความส าคญักบัประเด็นปัญหาปัจจุบนัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและ
การลงมือปฏิบัติในระดับโลก วาระเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการส่งเสริม คือ 1) สันติภาพเพื่อการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 2) ความเสมอภาค เพื่อเป็นหลกัประกนัเร่ืองมาตรฐาน
การด ารงชีวิตเหนือความยากจนและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานส าหรับทุกคน 3) ความ
ย ัง่ยืนเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการพฒันาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนั 4) ความหลากหลายเพื่อฝึกความอดทนและความเคารพในความแตกต่างท่ามกลางความ
หลากหลาย และ 5) การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยดว้ยการมีสิทธิในการเขา้ร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง 
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 จากความหมายท่ีบุคคลและหน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้
สรุปไดว้า่ ความเป็นพลโลกหมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก และมีความภูมิใจใน       
การเป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความตระหนักรู้เร่ืองมนุษยชาติและโลก มีส านึกรับผิดชอบ 
สามารถเช่ือมโยงการศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ หนา้ท่ีพลเมืองและวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบัโลกเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค์เป็น
กรอบในการด าเนินการวจิยัในเร่ืองน้ี 

 พฒันาการและความส าคัญของการเป็นพลโลก  
      การศึกษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง 

ในต่างประเทศความเป็นพลเมืองเป็นเป้าหมายของการศึกษาเป็นแนวความคิดท่ีมีมา
ตั้งแต่ยุคสมยัของกรีกโบราณ โดยใช้คุณภาพของการเขา้ศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดความ
แตกต่างของบทบาทหน้าท่ีทางสังคมตามระดบัของการรับการศึกษา ผูไ้ดรั้บการศึกษาสูงสุดจะมี
ความสามารถเป็นผูน้ าหรือผูป้กครองสูงสุดในนามของกษตัริย ์นกัปรัชญา รองลงไปอาจท าหน้าท่ี
เป็นทหาร เป็นช่างฝีมือ เป็นตน้ 

ในศตวรรษท่ี 19 การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองได้ถูกจ ากัดอยู่ในมุมมองด้าน
จริยธรรมซ่ึงในขณะนั้นการเรียนรู้ในด้านน้ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นหลักสูตรของการศึกษาในต้น
ศตวรรษท่ี 20 องคก์รช่ือ “Moral Instruction League” ไดพ้ยายามกระตุน้ใหก้ารเรียนรู้เพื่อความเป็น
พลเมืองโดยได้รับการบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรของการศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อมาภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 องคก์ารน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “The Civics and Moral Education League” 

ในปี ค.ศ. 1934 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสมยันั้น ได้แก่ เชอร์ เออเนสท์ และวิลเล่ียมเบฟ
เวอร์ริจ (Sir Ernest Simon & William Beveridge) ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อความเป็น
พลเมือง โดยเน้นวิธีการศึกษาทางตรงมากกวา่ท่ีจะศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองในทางออ้มดว้ยวิธี
เรียนผา่นจากการเรียนรู้ในวชิาอ่ืน ๆ 

ในปี ค.ศ. 1945 การศึกษาทางตรงได้รับการฟ้ืนฟูจากองค์กรท่ีช่ือว่า “The Council for 
Curriculum Reform” ซ่ึงได้จัดท ารายงานท่ีมี ช่ือเสียงเร่ือง “The Content of Education (1945)” 
รายงานฉบบัน้ีสนบัสนุนให้การศึกษาวิชาการทางด้านสังคมเป็นวิชาบงัคบัในหลกัสูตรหลกัของ
ประเทศร่วมกบัวิชารัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามรายงานน้ีก็ยงัไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัไดใ้นสมยันั้น เน่ืองจากหลกัสูตรน้ียงัไม่ไดรั้บความส าคญัในช่วงหลงัสงคราม สาเหตุจาก
ปัญหาท่ีต่อเน่ืองมาจากเร่ืองของสงครามโลกและการขาดแคลนครูผูส้อน 
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 ในปี  ค.ศ. 1947 “The Central Advisory Council for Education” ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของโรงเรียนในการให้การศึกษาเก่ียวกบัศีลธรรมส าหรับสังคมสมยัใหม่แต่ก็ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการ           
ท่ีจะน ามาใช ้

ในปี ค.ศ. 1949 “The Ministry of Education in Pamphlet No.16 Citizens Growing up” 
ไดเ้สนอแนะว่าการศึกษาเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดีจากบทเรียนในชั้นเรียนสามารถสร้างเยาวชน
เป็นพลเมืองท่ีดีได ้แต่อยา่งไรก็ตามความคิดน้ีไดมุ้่งไปท่ีโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาเท่านั้น 

ในช่วงปี ค .ศ . 1960-1970 มีการพัฒนาการศึกษาด้านสังคมอย่างแพร่หลายและ
การศึกษาท่ีส าคญัคือ “New Social Studies” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากนักสังคมสงเคราะห์ใน
สหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศองักฤษ สมาคมเพื่อการสอนสังคมศาสตร์ (Association for Teaching 
the Social Sciences) ได้ตั้ งข้ึนในปี ค.ศ. 1964 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการสอนสังคมศาสตร์ 
ในโรงเรียนโดยกินความรวมไปถึงวชิาสังคมวทิยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

ในปี 1988 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา 
(Education Reform Act) เป็นหลกัสูตรแห่งชาติ (National Curriculum) ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสในการ
เรียนรู้เพื่อเป็นพลเมือง แต่การจดัหลกัสูตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนรากฐานของวิชาดั้งเดิม ต่อมา The 
National Curriculum ไดอ้อกบทบญัญติัในการศึกษาขา้มรายวิชา ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือการเรียนรู้เพื่อ
การเป็นพลเมือง แต่วชิาน้ีไม่ไดรั้บการประกาศไวใ้นพระราชบญัญติั ยงัปล่อยใหเ้ป็นเพียงทางเลือก
ของหลกัสูตรในโรงเรียนเท่านั้น 

ส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีเก่ียวกบันิยามศพัท์ของการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองเน่ืองมาจาก
ความคิดเห็นท่ีแตกเป็น 2 ทศันะ คือ 

1. Passive Citizen View ทศันะน้ีมองว่าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองมีบทบาทใน
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีต่อรัฐซ่ึงจะประกอบด้วย
รายละเอียดของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพลเมือง ความคิดน้ีเส่ียงต่อการท าให้เกิดความน่า
เบ่ือเน่ืองจากผูเ้รียนจะกลายเป็นฝ่ายรับรู้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวแ้ล้ว ไม่มีโอกาสแสดง
ความคิดความเห็นหรือความเป็นตวัของตวัเอง 

2. Active Citizen View จะเน้นการสอนให้เข้าใจถึงความคิดเก่ียวกับการเมืองและ
ปัญหาขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การพฒันาทศันคติและค่านิยมในความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงความ
พร้อมท่ีจะวิจารณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่ความคิดน้ีก็เส่ียงต่อการถูกกล่าวหาวา่จะลบลา้งระบบ
การปกครองหรือสอนใหผู้เ้รียนไม่จงรักภกัดีต่อรัฐ 

อยา่งไรก็ตามถึงปัจจุบนัความแตกต่างของทั้งสองทศันะก็ยงัไม่มีขอ้ตกลงท่ีแน่นอนว่า   
การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองควรเป็นอยา่งไร 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลโลกในทัศนะของบุคคล องค์กรและหน่วยงาน
ระดับสากลและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พลโลกในศตวรรษท่ี  21 (Cogan and Derricott ,1998; Pitiyanuwat ,2007; Trilling and 
Fadel, 2009 and Barber, 2010) กล่าวไวด้งัน้ี 

1.  สามารถท่ีจะเห็นและเขา้แกปั้ญหา ในฐานะของสมาชิกของสังคมโลก  
2.  สามารถร่วมท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.  สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ  
4.  เตม็ใจท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดย สันติวธีิ  
5.  เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนวถีิชีวติและ บริโภคพิสัยเพื่อพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
6.  มีจริยธรรมคุณธรรม  
7.  มีความรู้ทัว่ไปเพื่อด ารงชีวติและมี ความรู้เฉพาะในการประกอบ อาชีพ  
8.  มีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
9.  มีทกัษะทางเทคโนโลยี ส่ือ และ สารสนเทศ 
10.  มีทกัษะอาชีพ และทกัษะชีวติ และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)  

แนวคิดเก่ียวกบัพลเมืองไทยในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 
1. คนไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
2. คนไทยใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง  
3.  คนไทยใฝ่ดี  มีคุณธรรมพื้นฐาน  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ี  พึงประสงค์ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรม ประชาธิปไตย 
4.  คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้มีทกัษะการคิดและปฏิบติั คิดแกปั้ญหา คิดริเร่ิม

สร้างสรรค์มีความสามารถในการส่ือสารซ่ึงสอดคล้องกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555, น . 16 - 21) กล่าวถึง ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบไปดว้ย 
     สาระวิชาก็มีความส าคญั แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ท่ี 21ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้
เองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลกั (Core Subjects) ประกอบดว้ย  
ภาษาแม่และภาษาส าคญัของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง  เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์โดยวิชาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
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และยุทธศาสตร์ส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวทิยาการ (Interdisciplinary) หรือหวัขอ้
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวชิาแกนหลกั ดงัน้ี 

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
ความรู้เกีย่วกบัโลก (Global Awareness)\ 

           ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
      ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลก
การท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่  ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา การส่ือสารและการร่วมมือ 
 ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยมีากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย  โดยอาศยัความรู้ในหลายด้าน ดงัน้ี ความรู้ดา้น
สารสนเทศความรู้เก่ียวกบัส่ือ ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญัดังต่อไปน้ี ความยืดหยุ่นและการปรับตวั       
การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้าง
หรือผู ้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู ้น าและความ
รับผดิชอบ (Responsibility)  
        แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพื่อ            
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ใน   
การจดัการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ     
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิด
กบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอ้างถึง
รูปแบบ (Model) ท่ีพฒันามาจากเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21 ซ่ึงไดพ้ฒันา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะด้านความ
ช านาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างาน
และการด าเนินชีวติ 



21 
 

      สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช2551 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดงัน้ี 
        สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ ง        
การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์      
การคิด อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค              
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ            
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยี   
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม  
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

   ความเช่ือมโยงของสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กบักรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ปรากฏในรายงานการวิจยัของส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2555) เร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่ เพื่อรองรับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองดว้ยการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ ไดแ้สดงให้เห็น
ถึงกรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีความสอดคลอ้งกนั (ดงัตาราง) ดงันั้นการมุ่งพฒันาคนไทยให้มี
คุณลกัษณะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีวิธีการท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาผูเ้รียน               
ให้มีสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นดว้ย นอกเหนือจากการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหาสาระ 
ตลอดจนมีการประเมินผลท่ีครอบคลุมทั้ งการรู้เน้ือหาและการมีสมรรถนะส าคัญของผู ้เรียน                
ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่  2.1  ความสัมพันธ์ของสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กบักรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน กรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 

ทกัษะหลกั ทกัษะย่อย 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 1.ทักษะการเรียนรู้และ

นวตักรรม 
การส่ือสารและความร่วมมือ 

2. ความสามารถในการคิด ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
3. ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

2.ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลย ี

การรู้สารสนเทศ 
การรู้ส่ือ 
การรู้ไอซีที 

5. ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ 

3.ทกัษะชีวติและการ
ท างาน 

ความยดืหยุน่และการปรับตวั 
ความคิดริเร่ิมและการก ากบัตนเอง 
ทกัษะทางสังคมและขา้มวฒันธรรม 
ผลผลิตและความรับผดิชอบ 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
(ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
เรียนรู้) 

วชิาแกนและสาระส าคญัในศตวรรษท่ี 21 
(ก าหนดไวเ้ป็นองคป์ระกอบในกรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 
21) 

 
 คุณลักษณะและศักยภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  (2555)             
การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO ไดแ้ก่ 
Learning to know หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในส่ิงต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป ไดแ้ก่ 
การรู้จกัการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่และรวมทั้งการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ Learning 
to do  หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ 
ท่ีไดศึ้กษา มารวมทั้งการปฏิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to with the others  หมายถึง
การเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน 
ครอบครัว สังคมและการท างาน Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จกัตวัเองอยา่งถ่องแท ้      
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รู้ถึงศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเองได ้ทั้งน้ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลกเทียบเคียงไดก้บันานาอารยประเทศ โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นทาง 
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูลและทัศนภาพ (Visual & Information Literacy)         
รู้พหุวฒันธรรมและมีความตระหนกัส านึกระดบัโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness)  

2.  ความสามารถคิดประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรค ์(Inventive Thinking) มีความสามารถใน
การปรับตวั สามารถจดัการกบัสภาวการณ์ท่ีมีความซับซ้อน เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ สามารถก าหนด/ตั้ง
ประเด็นค าถาม  (Hypothesis Formulation) เพื่ อนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความ รู้มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ ขอ้มูล สารสนเทศและสรุปองคค์วามรู้ (Knowledge 
Formation) ใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถใน
การรับและส่งสาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มี
วฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง 
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งมีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสมและนาไปสู่การปฏิบัติ/น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public 
service) ซ่ึงหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)  

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการ
ท่ีหลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้การส่ือสารการท างาน  การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม  

The Report of the Advisory Group on Citizenship (QCA, 1 9 9 8 )  โ ด ย  (Professor 
Bernard Crick) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “พลเมืองท่ีดี” โดยเนน้ความส าคญัท่ีประชาธิปไตยยุค
ใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
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1. ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและศีลธรรม 
 2. ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 
3. ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเมือง 
รายงานของ Crick อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองไวว้่า เพื่อ

ความมั่นคงและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงจ าเป็นต่อ  
การพฒันาของนักเรียนให้เป็นพลเมืองในลกัษณะมีความกระตือรือร้น (Active Citizen) และใน  
การสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนในตัวของนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนและสังคมต้องเข้ามามีส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและชุมชนใกลโ้รงเรียน (DFEE/ QCA, 1998) 

Citizenship Working Group ให้ความเห็นท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวโดยให้เห็นว่า
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีตอ้งมี 4 ประการส าคญั ดงัน้ี 

1. ความคิดรวบยอด 
2. ค่านิยมและแนวทางปฏิบติั 
3. ทกัษะและความสามารถ 
4. ความรู้และความเขา้ใจ 
ปัจจุบนัทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีไดถู้กรวบเขา้ไวใ้นโปรแกรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชั้น

ของการศึกษาในหลกัสูตรแห่งชาติของหลาย ๆ ประเทศและมีการสนับสนุนให้การศึกษาระดบั
ประถมศึกษาจดัโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นพลเมือง รวมอยูใ่นวิชาบุคลิกภาพ สังคม
และพละศึกษา (PSHE) ในขณะท่ีระดับมัธยมศึกษาจะสอนเก่ียวกับความเป็นพลเมืองซ่ึงมี
ความส าคญัมากข้ึน เน่ืองจากมีปัจจยับ่งช้ีหลายอย่างท่ีช้ีให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ของสังคมมีลกัษณะ
ห่างเหินออกจากลกัษณะของพลเมืองท่ีควรเป็นมากข้ึน เช่น นิยมความสุขสบายส่วนตวั มากกว่า
การสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม ขาดความรู้ความสนใจและกิจกรรมทางการเมืองอยา่งจริงจงั ท าให้ผูท่ี้
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตลอดจนผูใ้หญ่โดยทัว่ไปมองสถานการณ์เช่นน้ีดว้ยความรู้สึกเป็นห่วงสังคมใน
อนาคต จึงมีองคก์ร มีงานวิจยัและมีการประชุมสัมมนาในเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อหาขอ้สรุปท่ีเป็น
กรอบความคิด เพื่อพฒันาแนวการปฏิบติัให้ชดัเจนมากข้ึน เช่นในปี ค.ศ. 1999 UNESCO ไดจ้ดัให้
มีการประชุมนานาชาติเร่ือง Building Civic Capacity for a New Century: Engaging Young People 
in Civic Institutions and  Civil Society ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ลี  วิ ง  อ อ ง  (Lee Wing On) (Lee, 2004) ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ จ าก  Hong Kong Institute of 
Education กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองเป็นประเด็นท่ีนักการ
ศึกษาทัว่โลกตอ้งให้ความสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นของการปลูกฝังเอกลกัษณ์ประจ าชาติ ทั้งใน
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มิติท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและในระดบัโลกโดยในมิติของภูมิภาคจะให้ความส าคญัของเอกลกัษณ์
ประจ าชาติในมิติของโลกจะตอ้งให้ความส าคญัแก่ลกัษณะความเป็นพลเมืองระหว่างชาติ แต่ใน
เอกลกัษณ์ประจ าชาติในปัจจุบนัมีความซับซ้อนมากข้ึน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกาภิวตัน์ ยิ่งมี
ความซับซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยของประชากรกระท าได้ง่ายข้ึน รวมทั้ งมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมสูงท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ มาใชอ้ธิบายความเป็นพลเมืองมากข้ึน เช่น 
พลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้น (Active citizen) และพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Citizen) 

อย่างไรก็ตาม มีนักคิดบางท่านเสนอความคิดว่าการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีต้อง
เร่ิมตน้จากการเรียนรู้จากสังคมหน่วยเล็ก ๆ หน่วยแรกคือ ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถานท่ีมนุษยแ์ต่ละคน
จะมีโอกาสไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทั้งดา้น ความรัก ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความเป็นตวัของตวัเองพร้อม ๆ กบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
 British Council (2008) กล่าวถึง กระแสโลกาภิวตัน์ท าให้เยาวชนยุคใหม่ต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสท่ีกวา้งไกลข้ึนนอกเหนือจากการมีโอกาสในประเทศของตน และการศึกษายุคใหม่
จ  าตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนเหล่าน้ีรู้จกัประโยชน์จากโอกาสท่ีมาถึงให้ไดสู้งสุด ใน
ขณะเดียวกัน British Council ได้ก าหนดแนวคิดหลัก “เช่ือมโยงการศึกษา พฒันาพลเมืองโลก       
ยุคใหม่” (Global Citizens, United Futures) เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก (Opening 
the Learning World toward Global Citizen) และให้ความเห็นว่าพลเมืองยุคใหม่นั้นควรเป็นผูซ่ึ้งมี
คุณลกัษณะเหล่าน้ี คือ 1) มีความมัน่ใจและความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเสรี 2) รู้จกัพฒันาตนเองผา่น
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) สามารถพูดภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ไดดี้  4) สามารถ
โยกยา้ยถ่ินฐานและอาจสนใจการเรียนรู้และการท างานในระดับนานาชาติ 5) สนใจและเข้าใจ
วฒันธรรมของชาติอ่ืน ๆ 6) ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือทั้งระดบัชาติและระดบั
นานาชาติเก่ียวกบัประเด็นท่ีมีผลกระทบระดบัโลกท่ีผูค้นทัว่โลกก าลงัเผชิญหนา้กบัความทา้ทายน้ี 

ในขณะเดียวกนัไดจ้ดัโครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก” (Opening 
the Learning World toward Global Citizen) Asian Dialogues เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อจัด
การศึกษาในการพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก โดยใช้เวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 โดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจากประเทศไทยในคร้ังน้ี ได้แก่ ผูแ้ทน 3 
เขตพื้นท่ีการศึกษาจากประเทศไทย คือเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 
เขต 1 และเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ความมุ่งหมายของโครงการน้ีคือการสร้างกลุ่ม
พนัธมิตรทางสถาบนัการศึกษาให้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะพลเมืองโลกและเปิดมุมมองในระดับ
นานาชาติในกลุ่มพนัธมิตร ซ่ึงประกอบด้วยโรงเรียนใน สหราชอาณาจกัรและโรงเรียนจาก 7 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ได้แก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและ
ไตห้วนั ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เปิดมุมมองสากลให้แก่คนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึง
มุมมองและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศและสหราชอาณาจกัร ผ่านพนัธมิตรทาง
สถาบนัการศึกษา 

2.  เปิดมุมมองสากลให้แก่ครู เสริมสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงมุมมองและ
วธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศผา่นพนัธมิตรทางสถาบนัการศึกษา 

3.  สนับสนุนการจัดการศึกษาของแต่ละชาติเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะ
พลเมืองโลกผา่นพนัธมิตรทางการศึกษา 

4. เพิ่มความส าคัญให้แก่มุมมองสากลของหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านพันธมิตรทาง
สถาบนัการศึกษา 

5.  สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศท่ีเขา้ร่วมผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือพนัธมิตรท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพฒันาพนัธมิตรทางสถาบนัการศึกษาระหว่างประเทศใน
หวัขอ้หลกัต่อไปน้ี การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กีฬาและสุขภาพ การลงทุน โลกวนัพรุ่งน้ี 
วิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์และหัวขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพลเมืองโลก (Global Citizen) ซ่ึง
ไดแ้ก่ 

5.1 การปลูกฝังนโยบายความร่วมมือระหวา่งประเทศในหลกัสูตรสถานศึกษา 
5.2  การวเิคราะห์แนวคิดความเป็นพลเมืองโลก  
5.3  การพฒันาการสนทนาเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
5.4  เพิ่มพูนความตระหนกัในความร่วมมือรับผิดชอบต่อโลก ในฐานะพลเมืองโลก

จากหลากหลายประเทศซ่ึงมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
5.5  การใชน้วตักรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศภายในหอ้งเรียน 

ออ้กแฟม (Oxfam, 1997) องค์การไม่แสวงผลก าไรภาคเอกชน (NGO) มีวตัถุประสงค์
ในการรณรงค์เร่ืองความยากจนและความไม่ยุติธรรมและเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ได้ก าหนดรายละเอียดของความเป็นพลเมืองโลกมี 
องคป์ระกอบหลกัของความเป็นพลเมืองโลกดงัน้ี แผนภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพที ่ 2.1  องคป์ระกอบหลกัของความเป็นพลเมืองโลก 

 
UNICEF ได้ก ล่ าวถึง “พล เมืองโลก ” ผ่ านแนวการจัดการศึกษาเร่ือง “Global 

Education” (อา้งถึงใน กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา, 2549) ในมิติดงัต่อไปน้ี 
มิติของระยะทาง  (Spatial Dimension) ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในความเช่ือมโยง

และผลกระทบจากทอ้งถ่ินไปสู่สากล ความเขา้ใจในความตอ้งการของมนุษยชาติและสรรพส่ิงทั้ง
ปวง และระบบต่าง ๆ ในระดบัโลก สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงเหล่าน้ี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี           
ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละมีแนวความคิดท่ียืดหยุน่สามารถปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น พร้อมท่ีจะเรียนรู้
จากผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะท างานเป็นทีม ค านึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

องค์ประกอบหลกัของ 

ความเป็นพลเมืองโลก 

มีความรู้และความเข้าใจ 

1. ความยติุธรรมทาง
สังคม 

และความเสมอภาค 

2. ความหลากหลาย 

3. โลกาภิวตัน์และการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

4. การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

5. สันติภาพและความ
ขดัแยง้ 

มีทกัษะ 

1. การคิดเชิงวพิากษ ์

2. ความสามารถในการ 

เห็นต่างอยา่งมี
วจิารณญาณ 

3. ความสามารถในการ 

ทา้ทายความไม่
ยติุธรรมและไม่เสมอ
ภาค 

4. มีความเคารพผูอ่ื้น
และเครารพในส่ิงท่ี
ควรเคารพ 

5. มีความร่วมมือร่วม
ใจในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้นอ้ย
ท่ีสุด 

เห็นคุณค่าและมีทัศนคติ 
1. อตัลกัษณ์และการ

ยอมรับในตนเอง 

2. มีความเห็นอกเห็นใจ 

3. มีความมุ่งมัน่ต่อความ
ยติุธรรมและความ
เสมอภาค 

4. เห็นคุณค่าและเคารพ
ในความหลากหลาย 

5. ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและ
มุ่งมัน่สู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

6. เช่ือวา่มนุษยส์ามารถ
ท าในส่ิงท่ีแตกต่าง
จากเดิมไดดี้ข้ึน
กวา่เดิม 
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มิติของประเด็น (Issue Dimension) ผูเ้รียนจะต้องเข้าใจความเช่ือมโยงของประเด็น            
ต่าง ๆ จากระดับส่วนตัว สู่ระดับท้องถ่ินและระดับสากล สามารถมองประเด็นจากมุมมองท่ี
หลากหลาย และมีความเขา้ใจวา่แนวคิดและมุมมองของคนมีพื้นฐานอยา่งไร ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการคน้ควา้วิจยั สามารถวิเคราะห์ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้ม 
และมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเปิดกวา้ง น าข้อมูลดังกล่าวน้ีมาประกอบ ในขณะเดียวกันต้องมี    
ความสนใจ ใฝ่รู้ ในความเคล่ือนไหวท่ีกวา้งไกลไปจากส่ิงแวดล้อมของตนเอง พร้อมท่ีจะรับฟัง
แนวคิดของผู ้อ่ืนและสามารถน ามาประกอบการพิจารณาทั้ งยงัมีความเข้าใจในแนวคิดและ
วฒันธรรมของผูอ่ื้น 

มิติของเวลา  (Temporal Dimension) มีความเข้าใจในความเช่ือมโยงระหว่างอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต มองเห็นทางเลือกของอนาคตไดห้ลายแนวทางให้ความส าคญัแก่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน และผลกระทบของการกระท าในระดับปัจเจกบุคคลและระดับโลก ผู ้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดในแนวนอน มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาและรับสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนไดใ้นแง่เจตคติตอ้งมีความ
อดทนต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไม่แน่นอนพร้อมท่ีจะรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะยาว 
และพร้อมท่ีจะรับผลอนัเกิดแก่การกระท าของตน 
  มิติของการใคร่ครวญภายในตน (Inner Dimension) ผูเ้รียนจะมีความรู้เก่ียวกบัตนเอง 
จุดอ่อน จุดแข็ง สามารถเปรียบเทียบความคิดของตนกบักระแสโลก ความไม่สอดคลอ้งระหวา่งส่ิง
ท่ีตนเองเช่ือถือและส่ิงท่ีกระท า ผู ้เรียนจึงต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ความคิดและ           
การกระท าของตน มีความคล่องตวัในการเรียนรู้ด้วยวิธีการและในสถานการณ์ท่ีหลากหลายมี  
ความมัน่ใจในศกัยภาพของตน เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความจริงใจ พร้อมท่ีจะเส่ียง
และมีความเช่ือถือไวว้างใจ 

ผูเ้ช่ียวชาญของ HKEID (อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั นิรัญทวี, 2548) ให้ขอ้สรุปวา่ พลเมืองท่ีเหมาะ
กบัสังคมในศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความสามารถท่ีมองปัญหาและแกปั้ญหาไดใ้นฐานะของคนในสังคมโลกาภิวตัน์ 
2.  มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีความรับผิดชอบหน้าท่ีและบทบาท

ของตนเอง 
3.  มีความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม 
4.  มีความสามารถท่ีคิดในลกัษณะวพิากษว์ิจารณ์ (Critical Way) และคิดอยา่งเป็นระบบ 
5.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใด ๆ ดว้ยสันติวธีิ 
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6.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

7.  มีความสามารถท่ีจะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของชน
กลุ่มนอ้ย 

8.  มีเจตนารมณ์และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ 

จากคุณลกัษณะทั้ง 8 ประการแสดงให้เห็นความตอ้งการลกัษณะท่ีพึงปรารถนาของคน
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ว่าลกัษณะท่ีส าคญัมิใช่เพียงความรู้และรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น แต่รวมไปถึง
ทศันคติ ค่านิยม ความไวในการรับรู้ปัญหาและการเปล่ียนแปลงตลอดจนมีความสามารถท่ีจะลงมือ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการ 

Falk (1994) ระบุลกัษณะ 5 ประการของพลเมืองโลกไวด้งัน้ี 
1.  ผูป้ฏิรูปโลก (Global Reformers) 
2. นกัธุรกิจโลกระดบัแนวหนา้ (Elite global Business People) 
3. นกัจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก (Global Environmental Managers) 
4. มีจิตส านึกทางการเมืองระดบัโลก (Politically Conscious Regionalists) 
5. กิจกรรมขา้มชาติ (Trans-National Activists) 

  (Henvey, 1990) อ้างถึงใน มโนทัศน์จากโลกศึกษา Global Education โลกศึกษาเป็น
แนวคิดท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นพลเมืองท่ีอาศยัอยู่ในโลกน้ีเห็นความเก่ียวขอ้งของกนัและกนั 
พึ่งพาอาศยักนัและกนั มีส่วนร่วมในสังคมโลกอยา่งรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมีทกัษะในการ
คิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ และติดต่อส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดีทั้งในระดบัประเทศและโลก แนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีสามารถน ามาใช้
ในการบูรณาการแบบสอดแทรก มีรวมทั้งส้ิน 5 ดา้นมีดงัน้ี 

1.  การรับรู้วา่ส่ิงต่าง ๆ สามารถจะพิจารณาไดห้ลายมุมมอง (Perspective Consciousness)  
2.  มีความตระหนักในสถานภาพของโลกท่ี เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รู้ เข้าใจในปัญหา

สถานการณ์ของโลก (State of the Planet) 
3.  มีความตระหนักในวฒันธรรมข้ามชาติ  มีความเข้าใจในวฒันธรรมของโลกท่ีมี       

ความหลากหลายทั้งท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั (Cross-cultural Awareness) 
4.  มีความตระหนกัในระบบต่าง ๆ ของโลกท่ีตอ้งเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งพึ่งพาอาศยักนัและ

กนัและขณะเดียวกนัก็มีความเป็นอิสระดว้ยเช่นกนั (Systematic Awareness)  



31 
 

5.  มีทางเลือกท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ  ทั้ งในระดับท้องถ่ิน 
ประเทศและนานาชาติ (Options for Participation) 

วรากรณ์ สามโกเศศ (2556) ระบุถึงลกัษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 1.  มีใจแห่งความเป็นพลเมืองโลก Global Awareness 
 2 . มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเอง สังคมทอ้งถ่ินและโลก 
 3.  ร่วมรับผดิชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกและกบัโลก 
 4.  ห่วงใยผกูพนักบัเพื่อนมนุษยแ์ละโลก 

สรุปจากแนวคิดเร่ืองการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ผูว้ิจยัไดพ้บว่าความเป็นพลเมือง
โลก หมายถึง การเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกและเป็นคนดีของประเทศท่ีตนอาศยัอยู่ โดยมี
ลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกตามท่ีสากลยอมรับ คือ มีความสามารถใช้วิจารณญาณและคิดเชิง
วิพากษ์ เห็นอกเห็นใจมีความเคารพผูอ่ื้นและเคารพในส่ิงท่ีควรเคารพ ร่วมมือร่วมใจในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด เช่ือมัน่ต่อความยุติธรรมและความเสมอภาค เห็น
คุณค่าและเคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมุ่งมัน่              
สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเช่ือว่ามนุษยส์ามารถท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากเดิมไดดี้ข้ึนกว่าเดิมเป็นกรอบ
ในการด าเนินการวจิยัในเร่ืองน้ี 

การสังเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ตารางที ่ 2.2  การสังเคราะห์องค์ประกอบหลกัของคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 

แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

1.Oxfam (1997) 1. ความยติุธรรมทาง
สังคมและความเสมอ
ภาค 
2. ความหลากหลาย 
3. โลกาภิวตัน์และการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
4. การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5. สันติภาพและความ
ขดัแยง้ 

1. การคิดเชิงวพิากษ ์
2. ความสามารถในการ
เห็นต่างอยา่งมี
วจิารณญาณ 
3. ความสามารถในการ
ทา้ทายความไม่ยติุธรรม
และไม่เสมอภาค 
4. มีความเคารพผูอ่ื้น
และเครารพในส่ิงท่ีควร
เคารพ 

1. อตัลกัษณ์และการ
ยอมรับในตนเอง 
2. มีความเห็นอกเห็น
ใจ 
3. มีความมุ่งมัน่ต่อ
ความยติุธรรมและ
ความเสมอภาค 
4. เห็นคุณค่าและ
เคารพในความ
หลากหลาย 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

  5. มีความร่วมมือร่วมใจ
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด 
 

5. ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม
และ 
มุ่งมัน่สู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
6. เช่ือวา่มนุษยส์ามารถ
ท าในส่ิงท่ีแตกต่างจาก
เดิมไดดี้ข้ึนกวา่เดิม 

2. ผู้เช่ียวชาญ
ของ HKEID 
(อ้างถึงในศักดิ์
ชัย นิรัญทว,ี 
2548)  
  
   
   
   
   
 

 1. มีความสามารถท่ีมอง
ปัญหาและแกปั้ญหาได้
ในฐานะของคนในสังคม  
โลกาภิวตัน์ 
 2. มีความสามารถท่ีจะ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมี
ความรับผดิชอบหนา้ท่ี
และบทบาทของตนเอง 
4. มีความสามารถท่ีคิด
ในลกัษณะ
วพิากษว์จิารณ์ (Critical 
Way) และคิดอยา่งเป็น
ระบบ 
7. มีความสามารถท่ีจะ
รับรู้และปกป้องสิทธิ
ของมนุษยชาติ สิทธิสตรี
และสิทธิของชนกลุ่ม
นอ้ย 

3. มีความเขา้ใจ ยอมรับ 
และอดทนต่อความ
แตกต่างทางวฒันธรรม 
5. มีเจตนารมณ์ท่ีจะ
แกปั้ญหาความขดัแยง้     
ใด ๆ ดว้ยสันติวธีิ 
 6. มีเจตนารมณ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ
และอุปนิสัยการบริโภค
ใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
8. มีเจตนารมณ์และ
สามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมือง
ทั้งในระดบัชุมชน 
ระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ 
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แหล่งข้อมูล ด้านพุทธิพสัิย 
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
(ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย 
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

3.วจิารณ์ พานิช
,2555ทกัษะเพ่ือ
การด ารงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 

สาระวชิาหลกั 
1. ภาษาแม่ และภาษา
โลก 
2. ศิลปะ 
3. คณิตศาสตร์ 

1.ทกัษะด้านการเรียนรู้
และนวตักรรม 
1. ความริเร่ิมสร้างสรรค์
และนวตักรรม 
2. การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

1.เพื่อการท างานและ
เพื่อสังคม   
2.เพื่อฝึกฝนสติปัญญา
ของตน 
3. เพื่อท าหนา้ท่ี
พลเมือง  

3.วจิารณ์ พานิช, 
2555ทกัษะเพ่ือ
การด ารงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 

4. เศรษฐศาสตร์ 
5. วทิยาศาสตร์ 
6. ภูมิศาสตร์ 
7. ประวติัศาสตร์ 
8. รัฐและความเป็น
พลเมืองดี 
หัวข้อส าหรับศตวรรษที ่
21 
1. ความรู้เก่ียวกบัโลก 
2. ความรู้ดา้นการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผูป้ระกอบการ 
3. ความรู้ดา้นการเป็น
พลเมืองดี 
4. ความรู้ดา้นสุขภาพ 
5. ความรู้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
6. ความรู้ดา้นส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการแกปั้ญหา 
3. การส่ือสารและการ
ร่วมมือ 
2.ทกัษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี 
3.ทกัษะชีวติและอาชีพ 
1. ความยดืหยุน่และ
ปรับตวั 
2. การริเร่ิมสร้างสรรค์
และเป็นตวัของตวัเอง 
3. ทกัษะสังคมและสังคม
ขา้มวฒันธรรม 
4. การเป็นผูส้ร้างหรือ
ผลิต (Productivity) และ
ความรับผดิรับชอบ 
เช่ือถือได ้
(Accountability) 
5. ภาวะผูน้ าและความ
รับผดิชอบ 
(Responsibility) 

4. เพื่อสืบทอดจารีต
และคุณค่า 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

4. UNICEF      
ไดก้ล่าวถึง 
“พลเมืองโลก” 
ผา่นแนวการจดั
การศึกษาเร่ือง 
“Global 
Education” 

มิติของระยะทาง  (Spatial 
Dimension) ผูเ้รียนจะตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจใน
ความเช่ือมโยงและ
ผลกระทบจากทอ้งถ่ิน
ไปสู่สากล ความเขา้ใจ
ในความตอ้งการของ
มนุษยชาติและสรรพส่ิง
ทั้งปวง และระบบต่าง ๆ 
ในระดบัโลก 
มิติของประเด็น (Issue 
Dimension) เขา้ใจ ความ
เช่ือมโยงของประเด็น      
ต่าง ๆ จากระดบัส่วนตวั 
สู่ระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัสากล สามารถมอง
ประเด็นจากมุมมองท่ี
หลากหลาย และมีความ
เขา้ใจวา่แนวคิดและ
มุมมองของคนมีพื้นฐาน
อยา่งไร 
-มีความเขา้ใจในแนวคิด
และวฒันธรรมของผูอ่ื้น 
มิติของเวลา (Temporal  

1. ความสามารถในการ
คน้ควา้ วจิยั สามารถ
วเิคราะห์ข่าวสารขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ วเิคราะห์ทิศทาง
แนวโนม้ และมี
กระบวนการตดัสินใจ     
ท่ี เปิดกวา้ง น าขอ้มูล
ดงักล่าวน้ีมาประกอบ  
2. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ใน
ความเคล่ือนไหวท่ี
กวา้งไกลไปจาก
ส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 
พร้อมท่ีจะรับฟังแนวคิด
ของผูอ่ื้นและสามารถ
น ามาประกอบการ
พิจารณา 
3. มีทกัษะในการ
วเิคราะห์ วพิากษ์
ความคิดและการกระท า
ของตน มีความคล่องตวั
ในการเรียนรู้ดว้ยวธีิการ
และในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย  
 

1. มีแนวความคิดท่ี
ยดืหยุน่สามารถ
ปรับเปล่ียนตามความ
จ าเป็น พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น พร้อม
ท่ีจะท างานเป็นทีม  
2. ค านึงถึงประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่และ 
เห็นอก เห็นใจผูอ่ื้น 
3.มีความอดทนต่อ
สถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไม่
แน่นอนพร้อมท่ีจะรับ
ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในระยะยาว 
และพร้อมท่ีจะรับผล
อนัเกิดแก่การกระท า
ของตน 
4. มีความมัน่ใจใน
ศกัยภาพของตน เห็น
คุณค่าของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความ
จริงใจ พร้อมท่ีจะเส่ียง
และมีความเช่ือถือ
ไวว้างใจ 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

 

Dimension) มีความ
เขา้ใจในความเช่ือมโยง
ระหวา่งอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต มองเห็น
ทางเลือกของอนาคตได้
หลายแนวทางให้
ความส าคญัแก่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื และผลกระทบ
ของการกระท าในระดบั
ปัจเจกบุคคลและระดบั
โลก 
มิติของการใคร่ครวญ
ภายในตน (Inner 
Dimension) มีความรู้
เก่ียวกบัตนเอง จุดอ่อน 
จุดแขง็ สามารถ
เปรียบเทียบความคิดของ
ตนกบักระแสโลก ความ
ไม่สอดคลอ้งระหวา่งส่ิง
ท่ีตนเองเช่ือถือและส่ิงท่ี
กระท า 

  

5.วรากรณ์   สาม
โกเศศ (2554)  

 การเรียนการสอนท่ีเนน้
กระบวนการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบติัเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

   ความเป็นพลเมืองซ่ึง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยพลเมือง
จะตอ้งมีอิสรภาพ 
พึ่งตนเอง เคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น เคารพกติกา 
เคารพความแตกต่าง
และหลกัการเสมอ
ภาค รวมทั้งมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ความรู้สึกรับผดิชอบ 

6.ภาวชิ  
ทองโรจน์ 
(2549)  
 

 1) มีความสามารถในการ
ส่ือสารท่ีดี คือมี  
Communication Skills ท่ี
ดีในดา้นภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ภาษา
เทคโนโลย ี(ICT และ
อินเตอร์เน็ต)  
2) มีความสามารถในการ
ค านวณทางดา้น 
Arithmetic skills  
3) มีความสามารถในการ
คิดแบบ Critical 
Thinking   
4) มี Learning Ability   
Skills 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

7.กษมา  
วรวรรณ                   
ณ อยุธยา (2549) 

6) Knowledgeable มี
ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความรู้ท่ีเป็น
สากลอยา่งพอเพียง 
9) Well-balanced มี
ความเขา้ใจในความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความ
สมดุลระหวา่งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและ 
อารมณ์   

1) Inquirers มีความ
สนใจอยากรู้อยากเห็น
เด็กควรไดรั้บการพฒันา
ใหส้ามารถแสวงหา
ความรู้อยา่งเป็นระบบ
และสามารถศึกษา
วเิคราะห์วิจยั  
 2) Lifelong Learners   
มีความสนใจใฝ่รู้รักเรียน  
3) Thinkers  เป็นนกัคิด 
สามารถคิดวเิคราะห์คิด
สร้างสรรค ์สามารถ
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาท่ี
ซบัซอ้นได ้ 
4)  Communicators 
สามารถส่ือสารความคิด
และขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดม้ากกวา่
หน่ึงภาษา  
5)  Risk takers มีความ
มัน่ใจท่ีจะทดลองแนว 
คิดใหม่ ๆ บทบาทใหม่ 
ยทุธศาสตร์ใหม ่ๆ   
6) Reflective  มีความ 
สามารถท่ีจะใคร่ครวญ
เพื่อทบทวนและ 

7) Principled มี
หลกัการ มีความ
จริงใจ ยดึมัน่ในความ
ยติุธรรม และความ
เสมอภาค และมี
ค่านิยมท่ีเป็นสากล  
8) Open-minded    
เช่ือในความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาจากแง่มุม
ท่ีหลากหลาย  มีความ
เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ในความเช่ือใน
ประเพณีของ
วฒันธรรมอ่ืน ๆ 
11) Caring มีความ
ละเอียดอ่อนต่อความ
ตอ้งการและความรู้สึก
ของผูอ่ื้นและมีใจท่ีจะ
ตอบสนองและ
ใหบ้ริการ    
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

  
ปรับปรุงจุดอ่อน จุดแขง็
ของตนเองอยา่ง
สร้างสรรค ์

 

หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษา       ขั้น
พืน้ฐาน  
พุทธศักราช
2551 
 

สาระการเรียนรู้ 8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย       
2. คณิตศาสตร์     
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม    
5. สุขศึกษาและพลศึกษา      
6.  ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี      
 8. ภาษาต่างประเทศ 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

คุณลกัษณะอันพงึ
ประสงค์ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ 
กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1) ความรู้พืน้ฐานในยุค
ดิจิทลั (Digital-Age 
Literacy) ไดแ้ก่ 
วทิยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลย ีรู้ภาษา ขอ้มูล
และทศันภาพ (Visual & 
Information Literacy) รู้
พหุวฒันธรรมและมี
ความตระหนกัส านึก
ระดบัโลก  

2) ความสามารถคิด
ประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์ (Inventive 
Thinking) มี
ความสามารถในการ
ปรับตวั สามารถจดัการ
กบัสภาวการณ์ท่ีมีความ
ซบัซอ้น เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้
มีความสามารถในการคิด 
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
ขอ้มูล สารสนเทศและ
สรุปองคค์วามรู้ 
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แหล่งข้อมูล 
ด้านพุทธิพสัิย  
(ด้านความรู้ 

และความเข้าใจ) 

ด้านทกัษะพสัิย 
 (ด้านทกัษะ) 

 

ด้านจิตพสัิย  
(ด้านคุณค่า 
และทศันคติ) 

 (Multicultural Literacy 
& Global Awareness) 

3) ทกัษะการส่ือสารอย่าง
มีประสิทธิผล (Effective 
Communication) มี
ทกัษะในการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ 
ตลอดจนสามารถเลือกใช้
วธีิการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4) ความสามารถในการ
ใช้ทกัษะชีวติสามารถ
จดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม 
5) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยมีีทกัษะ
กระบวนการทาง
เทคโนโลย ีเพื่อการ
พฒันาตนเองและสังคม 
ในดา้นการเรียนรู้การ
ส่ือสาร การท างาน การ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้ง
เหมาะสม และมี
คุณธรรม  
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้่าคุณลักษณะความเป็นพลโลก หมายถึง บุคคลท่ี
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกและมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
มีความตระหนกัรู้เร่ืองมนุษยชาติและโลก มีส านึกรับผิดชอบ สามารถเช่ือมโยงการศึกษา เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ หนา้ท่ีพลเมืองและวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน 
ประเทศ และระดบัโลกเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยคุณลกัษณะ 3 ดา้น ประกอบดว้ย 

1)  ด้านพุทธิพสัิย มีความรู้และความเข้าใจ ในศาสตร์ทีเ่ป็นสากล ประกอบดว้ย 
     1.1 ความรู้ทางวชิาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ 

   1) ภาษาแม่และภาษาส าคญัของโลก 
           2) วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
         1.2 ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความเช่ือมโยงของประชาคมโลก ไดแ้ก่ 

  1) โลก การเมือง การปกครอง รัฐและการเป็นพลเมืองดี 
  2) เศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ การเป็นผูป้ระกอบการ  
  3) สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

2)  ด้านทกัษะพสัิย มีทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับการเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 
       2.1 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovative Skills) ไดแ้ก่  

1)  ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
2)  ความสนใจใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 
3)  ความมัน่ใจท่ีจะทดลองแนวคิดใหม่ๆ บทบาทใหม่ ยทุธศาสตร์ใหม่ๆ   
4)  ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 

 2.2  ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร (Technology and Communication Skills) 
ในการส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการใช ้ภาษา ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ี เหมาะสม
อย่างรู้เท่าทนั มีประสิทธิภาพเพื่อเช่ือมโยงความร่วมมือและแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนไดอ้ย่างสันติวิธี 
ไดแ้ก่ 

1)  ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 
2)  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ 
3)  ทกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ 

        2.3 ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต 
ประกอบดว้ย 

1)  ความยดืหยุน่และการปรับตวั  
2)  การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง  
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3)  ทกัษะสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม  
4)  ทกัษะการเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิตท่ีเช่ือถือได ้ 
5)  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ  

 3)  ด้านจิตพสัิย มีทศันคติและเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในเร่ือง 
3.1 เคารพและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยใ์น ความเช่ือ ประเพณีและความหลากหลาย

ของพหุวฒันธรรม 
3.2 มีความจริงใจ ยึดมัน่ในจริยธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาคและค่านิยมท่ี

เป็นสากล 
3.3 ใส่ใจ ในหน้าท่ีมีความตระหนักและความรับผิดชอบถึงผลกระทบในระดับโลก 

(Global Awareness) ทั้ งระดับตนเอง ครอบครัว ท้องถ่ิน ประเทศและโลก ในด้านส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
 แต่ส าหรับในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกประเด็นท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านซ่ึงมีชายแดนติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้นนั้นประกอบดว้ย 3 ดา้น เพียง 6 ประเด็นดงัน้ี 
    1. ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ไดแ้ก่ 

1)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก ใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการ สร้างสรรคน์วตักรรมการ
สร้างงานในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
      2. ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) ไดแ้ก่ 

2)  มีความสามารถดา้นการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการใช ้ภาษา 
ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอยา่งรู้เท่าทนั  

3)  มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ดว้ยความอดทน
และพร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

4)  มีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขจัด และลดปัญหาความ
ขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 

           3. ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain)ไดแ้ก่ 
5)  เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษยใ์น ความเช่ือ ประเพณีและความหลากหลาย

ทางเช้ือชาติ และพหุวฒันธรรม  
6)  มีความรับผิดชอบและมีความตระหนักถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเช่ือมโยงในระดับ

ทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
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ตอนที ่3 การเสริมสร้างคุณลกัษณะของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎขีองการเสริมสร้างคุณลกัษณะทีด่ีของผู้เรียน 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์เป็นคุณลักษณะภายในของบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับสังคม  

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามท่ีสังคมตอ้งการ ประกอบดว้ย คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ซ่ึงเกิดจากการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมทั้งการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน ทั้งน้ีสถานศึกษา
สามารถเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกับการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่าง
หลากหลาย  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  1. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ยึดถือ ทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การ
คิด ของเพียเจต์ (Piaget) เป็นหลักในการวดัพัฒนาการทางจริยธรรม และถือว่าพฒันาการทาง
จริยธรรมเป็นผลของพฒันาการทางปัญญา  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (พิศเพลิน  เขียวหวาน และคณะ, 2546) เด็ก
วยัแรกเกิด - 3 ขวบ  ปัญญาความคิดอยูใ่นขั้นต ่าเกินกว่าท่ีจะเขา้ใจความถูกผิดของการกระท า เม่ือ
ย่างเขา้สู่ระยะท่ี  2 อายุ  2 - 7  ปี เร่ิมท่ีจะเขา้ใจเก่ียวกบัความถูกผิดของการกระท า  เม่ือย่างเขา้สู่
ระยะท่ี  3  อายุ  7 - 12  ปี เด็กสามารถคิดตามหลกัเหตุผลได ้ แต่จ ากดัอยู่ในขอบเขตของส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น จดัประเภทให้เป็นระบบได ้ และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะต่าง ๆ  ของส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมได ้  เม่ือความคิดของเด็กในระยะท่ี  2 และ 3 ยงัจ  ากดัอยูใ่นขอบเขตของการนึกคิดเอา
เองและการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  ความคิดเก่ียวกบัความถูก-ผิดจึงจ ากดัอยูใ่นขอบเขตของ
ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น ไม่สามารถเขา้ใจกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเป็นระบบโคลเบิร์กจดัอยู่ใน
ระดบัท่ี 1 คือ ระดบัก่อนกฎเกณฑส์ังคม  (Preconventional Level)   
 ผูท่ี้สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได ้ เป็นผูท่ี้มีอายุประมาณ 12 ปีข้ึนไป สามารถ
เขา้ใจบทบาทของบุคคลและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ในสังคมอยา่งเป็นระบบจะตดัสิน
ความถูกผิดของการกระท าของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความถูกผดิในท านองน้ีจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 คือ ระดบักฎเกณฑส์ังคม (Conventional Morality) 
 ส าหรับผูท่ี้สามารถคิดเชิงตรรกไดเ้ป็นอยา่งดีอาจจะพฒันาการรับรู้ของตนเองในระดบั
ท่ีสูงข้ึนไปอีก อยู่ในระดบัท่ี 3 คือ ระดบัสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (Post Conventional Morality) ซ่ึง
สามารถตดัสินความถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมแลว้ไตร่ตรองด้วยตนเองว่า
ถูกต้อง ผูท่ี้สามารถตดัสินความถูกต้องของการกระท าในระดับสูงน้ีต้องอาศยัปัญญาความคิด
ระดบัสูง และเป็นผูท่ี้ช่างคิดช่างสังเกต ผูท่ี้จะวิพากษก์ฎเกณฑ์ต่าง ๆได ้ตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปีจาก
เร่ิมวยัรุ่นจนกระทัง่อายอุยา่งนอ้ย 20 ปี จึงจะท าได ้
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 การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิร์กนั้น จริยธรรมหรือความเข้าใจเก่ียวกับ
ความถูกผิด เกิดจากการคิดไตร่ตรองตามเหตุผลของแต่ละบุคคล พฒันาการของจริยธรรมเป็นผล
ของการสังเกตและการคิดไตร่ตรองของบุคคล แมว้า่พฒันาการทางปัญญาไดเ้ขา้สู่ขั้นสูงแลว้ก็ตาม  
ซ่ึงโคลเบิร์กเช่ือว่า พฒันาการเกิดเป็นขั้น ๆ จากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงตามล าดบัอย่างแน่นอน
ตายตวั (Invariant) ดงันั้นจริยธรรมจึงพฒันาเป็นขั้น ๆ จากขั้นต ่ากว่าไปสู่ขั้นสูงกว่าทีละขั้น ไม่มี
การขา้มขั้น ไม่มีการสลบัขั้นและไม่วา่บุคคลจะเติบโตในสังคมใดหรือนบัถือศาสนาใด ยอ่มมีล าดบั
ขั้นการพฒันาของจริยธรรมท่ีเหมือน ๆ กนั เรียกช่ือวา่ ทฤษฎีพฒันาการเชิงโครงสร้าง (Structural  
Development  Theory)  และทฤษฎีพฒันาการทางปัญญา (Cognitive  Development  Theory) 
      2. ทฤษฎีทางดา้นจิตพิสัยของ แครธโวลและคณะ (Krathwohl, Bloom and Masia) ได้
ล าดบัการเกิดลกัษณะนิสัยของบุคคล เป็น 5 ขั้น (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, 
2548) ดงัน้ี 

2.1 ขั้นรับรู้ (Receiving) เป็นการพฒันาขั้นแรกสุด ขั้นน้ีบุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้
ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบต่อประสาทสัมผสัของเขาซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขั้นยอ่ย คือ 
   1)  ขั้นรู้ตวั ไดแ้ก่ การสังเกต รับรู้ความแตกต่างของส่ิงเร้า 
   2)  ขั้นตั้งใจรับ ได้แก่ การมีความตั้งใจฝักใฝ่ต่อส่ิงเร้าเฉพาะอย่าง เร่ิมสะสม
ความรู้หรือประสบการณ์ในส่ิงเร้าเฉพาะอยา่งนั้นแลว้จึงยอมรับ 
   3)  ขั้นการเลือกสรรส่ิงท่ีรับรู้ ไดแ้ก่ การเลือกรับเฉพาะอย่าง  เช่น สนใจอ่าน
เฉพาะบางเร่ือง สนใจตอบค าถามเฉพาะบางค าถาม 
 2.2  ขั้นตอบสนอง (Responding) เป็นการพฒันาการท่ีสูงข้ึนมาอีกขั้นหน่ึงในขั้นน้ี
บุคคลไม่เพียงรับรู้ส่ิงเร้าเท่านั้น แต่จะเร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า 3 ลกัษณะ คือ 

1) ขั้นเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบติัตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์และ
ยอมรับในส่ิงท่ีรับรู้มา 

2)  ขั้นตั้งใจตอบสนอง เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมอาสาท่ีจะเขา้ร่วมปฏิบติัการกบัผูอ่ื้น  
และอาจมีการพยายามหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีขดักบัส่ิงตนรับรู้มา 

3)  ขั้นพอใจตอบสนอง เป็นขั้นท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อ
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผูอ่ื้นท่ีสอดคล้องหรือขัดแยง้กับส่ิงท่ีรับรู้มา เป็นการเลือก
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

2.3 ขั้นเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมเห็นคุณประโยชน์ของส่ิงท่ีรับรู้ 
และส่ิงท่ีตอบสนองแลว้ เขาเร่ิมยอมรับส่ิงท่ีไดรั้บรู้มาวา่ ส่ิงใดมีความหมายต่อเขาและส่ิงใดไม่มีค่า 
ไม่มีความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการพฒันายอ่ย คือ   
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1) การยอมรับค่านิยม ได้แก่ พยายามเพิ่มพูนประสบการณ์ในส่ิงเร้านั้ น ๆ  
พยายามปฏิบติัตามบ่อยคร้ังเขา้ 

2) การแสดงความนิยมในค่านิยม ไดแ้ก่ การเขา้ช่วยเหลือสนบัสนุน ร่วมมือใน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมส่ิงท่ีเห็นดว้ย 

3) การเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่  การเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีเขาเห็นคุณค่า  
และปฏิเสธ คดัคา้นโตแ้ยง้หรือขดัขวางการปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีเขาไม่เห็นคุณค่า 

2.4  ขั้นจดัระบบ (Organization) เม่ือบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึงขั้นน้ี เขาจะ
พยายามปรับตวัเองให้เขา้กบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีเขายอมรับและจะพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหวา่งค่านิยม (Value) ท่ีเขาเห็นคุณค่าหลาย ๆ อยา่งพร้อม ๆ กนั พยายามจดัล าดบัค่านิยมเหล่านั้น
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขายอมรับนั้น ขั้นน้ีประกอบดว้ยขั้นยอ่ย 2 ขั้น คือ  

1)  ขั้นสร้างความเข้าใจในค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วมกลุ่ม
อภิปราย ร่วมสร้างแนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้น ๆ   

2) ขั้นสร้างระบบค่านิยม  เขาจะพยายามชัง่น ้ าหนกัค่านิยมต่าง ๆ เขายอมรับ  
จดัล าดบัค่านิยมเหล่านั้น สร้างแผน สร้างกฎเกณฑ์ ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขายอมรับและระบบท่ีเขา
สร้างข้ึน แลว้น าไปใชก้บัตวัเองหรือพยายามชกัชวนใหผู้อ่ื้นยอมรับกบัระบบนั้น 

2.5  ขั้นเกิดกิจนิสัย (Characterization) เป็นพฒันาการท่ีต่อจากขั้นจดัระบบซ่ึงเป็น
การเร่ิมตน้ของการวางตวัหรือการยอมรับส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะตวักล่าวคือ 
เม่ือการจดัระบบส าหรับตวัเองเขา้รูปเขา้รอยแล้ว บุคคลก็จะยึดถือระบบท่ีจดันั้นเป็นของตนเอง 
แลว้ปฏิบติัหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอตัโนมติั หมายความวา่ เม่ือใดก็ตามท่ีเขา
อยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตอบสนองต่อส่ิงเร้า เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวาจนจดัได้ว่า
เป็นลกัษณะประจ าตวัของเขาในท่ีสุด ขั้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขั้นยอ่ย 2 ขั้น  คือ 

1)  ขั้นสร้างขอ้สรุป ไดแ้ก่ การพยายามปรับปรุงระบบจนอยูใ่นขั้นสมบูรณ์ใน
ตวั ตามแนวหรือระบบท่ีตนเองตอ้งการ      

2)  ขั้นกิจนิสัย ได้แก่ การแสดงออกอย่างสม ่าเสมอจนได้รับการยอมรับจาก
วงการหรือหมู่คณะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงการเกิดคุณลักษณะ         
เฉพาะนั้น ๆ ของบุคคลแลว้    

ตวัอย่าง แนวคิดและทฤษฎีท่ีน าเสนอดังกล่าว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน   
การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะสร้าง
และพฒันาเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ควรศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนการพฒันาผูเ้รียน 
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3. แนวคิด ทฤษฎีของการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียนของ Bloom’s Taxonomy  
กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทกัษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดบัความสามารถจากต ่าสุดไปถึง
สูงสุด เช่น ดา้นพุทธิพิสัย เร่ิมจากความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์การสังเคราะห์ การ
ประเมิน นอกจากน้ียงัน าเสนอระดบัความสามารถท่ีมีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson 
and Krathwohl (2001) เป็น การจ า (Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ใช้
(Applying) การวิเคราะห์ (Analysing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) 
ดา้นจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้, การตอบสนอง, การสร้างค่านิยม, การจดัระบบ และการสร้าง
คุณลกัษณะจากค่านิยม ดา้นทกัษะพิสัย จ  าแนกเป็น ทกัษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย, ทกัษะการ
เคล่ือนไหวอวยัวะสองส่วนหรือมากกวา่พร้อม ๆ กนั, ทกัษะการส่ือสารโดยใชท้่าทาง และทกัษะ
การแสดงพฤติกรรมทางการพูด 

การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอยา่งค่อนขา้งถาวร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีไม่ไดม้าจากภาวะชัว่คราว วุฒิภาวะ 
หรือสัญชาตญาณ (Klein, 1991,2) การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร โดย
เป็นผลจากการฝึกฝนเม่ือไดรั้บการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติท่ีเรียกวา่ 
ปฏิกิริยาสะทอ้น คิมเบิลและการ์ เมซ่ี (Kimble and Garmezy) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีท าให้
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการ
ตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Hilgard and Bower) การเรียนรู้เป็นการแสดงให้ เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละคนได้ประสบมา 
(Cronbach) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้พยายามปรับพฤติกรรมของตน เพื่อเข้ากับ
สภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีแต่ละบุคคลได้ตั้งไว ้
(Pressey, Robinson and Horrock, 1959) บลูม (Bloom) ไดแ้บ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั 

1. ความรู้ท่ีเกิดจากความจ า (Knowledge) ซ่ึงเป็นระดบัล่างสุด 
    2. ความเขา้ใจ (Comprehend) 

3. การประยกุต ์(Application) 
4. การวเิคราะห์ (Analysis) สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ไดใ้ห้

แตกต่างจากรูปเดิม เนน้โครงสร้างใหม่ 
6. การประเมินค่า (Evaluation) วดัได้และตดัสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) จ  าแนกจุดมุ่งหมาย           
การเรียนรู้ออกเป็น 3 ดา้น  คือ 

1. พุท ธิพิสั ย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับ
สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดบั ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ความจ า ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการ
ท่ีไดรั้บรู้ไวแ้ละระลึกส่ิงนั้นไดเ้ม่ือตอ้งการเปรียบดงัเทปบนัทึกเสียงหรือวีดิทศัน์ท่ีสามารถเก็บเสียง
และภาพของเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได ้เม่ือตอ้งการ 

1.2 ความเขา้ใจเป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือและสามารถแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระท าอ่ืน ๆ  

1.3 การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ใน
การแกปั้ญหา 

1.4 การวิเคราะห์ ผู ้เรียนสามารถคิดหรือแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเก่ียวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ความคิดของแต่ละคนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

1.5 การสังเคราะห์ ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เขา้เป็นเร่ืองราว
เดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิด
ออกมาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานข้ึนใหม่หรืออาจจะเกิดความคิด
ในอนัท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ 

1.6 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตดัสิน ตีราคาหรือสรุปเก่ียวกบัคุณค่า
ของส่ิงต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยา่งมีกฎเกณฑท่ี์เหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระ
ในเร่ืองนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑท่ี์สังคมยอมรับก็ได ้
      2. จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดา้นจิตใจ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง  
ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดา้นน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัที ดงันั้น การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยูต่ลอดเวลา 
จะท าให้พฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงคไ์ด้ ดา้นจิตพิสัยจะประกอบดว้ย 
พฤติกรรมยอ่ย ๆ 7 ระดบั ไดแ้ก่ 
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2.1  การรับรู้ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์หรือส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึง
เป็น ไปในลกัษณะของการแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นวา่คืออะไร แลว้จะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 

2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อส่ิงเร้านั้น ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว้ 

2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม การยอมรับนบั
ถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบติัตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลายเป็นความเช่ือ แลว้จึงเกิดทศันคติท่ีดี
ในส่ิงนั้น 

2.4 การจดัระบบ การสร้างแนวคิดจดัระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความสัมพนัธ์ 
2.5   ถา้เขา้กนัไดก้็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขดักนัอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยม

ใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
2.6 บุคลิกภาพ การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ าตัว                   

ให้ประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามพฤติกรรมดา้นน้ีจะเก่ียวกบัความรู้สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิม
จากการไดรั้บรู้จากส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึงเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกดา้นต่าง ๆ 

2.7 จนกลายเป็นค่านิยม และยงัพฒันาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติซ่ึงจะเป็นควบคุม
ทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชัว่อยา่งไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมดา้นน้ี 

3. ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดา้นกลา้มเน้ือประสาท) พฤติกรรมท่ี
บ่งถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซ่ึงแสดงออกมาไดโ้ดยตรง
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ประกอบดว้ย 
พฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ขั้น ดงัน้ี 

3.1 การรับรู้เป็นการให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นการเลือกหา
ตวัแบบท่ีสนใจ 

3.2  กระท าตามแบบ หรือ เคร่ืองช้ีแนะ เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยายามฝึกตามแบบท่ี
ตนสนใจและพยายามท าซ ้ า เพื่อท่ีจะให้เกิดทกัษะตามแบบท่ีตนสนใจให้ไดห้รือสามารถปฏิบติังาน
ไดต้ามขอ้แนะน า 

3.3  การหาความถูกตอ้ง พฤติกรรมสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยั
เคร่ืองช้ีแนะ เม่ือไดก้ระท าซ ้ าแลว้ ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 

3.4  การกระท าอย่างต่อเน่ืองหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตัวเอง                   
จะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเน่ืองจนปฏิบัติงานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว การท่ีผูเ้รียนเกิดทกัษะได ้ตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
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3.5  การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมท่ีได้จากการฝึกอย่างต่อเน่ืองจน
สามารถปฏิบติั ไดค้ล่องแคล่ววอ่งไวโดยอตัโนมติั เป็นไปอยา่งธรรมชาติ ซ่ึงถือเป็นความสามารถ
ของการปฏิบติัในระดบัสูง 
 ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนอยา่งไร 
                  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1976 อ้างถึงใน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร             
วงศอ์นุตรโรจน,์ 2535, 115 – 117) บลูมไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. พื้นฐานของผูเ้รียนเป็นหวัใจในการเรียน ผูเ้รียนแต่ละคนจะเขา้ชั้นเรียนดว้ยพื้นฐานท่ี
จะช่วยให้เขา ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ต่างกนั ถา้เขามีพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกนั 

2. คุณลกัษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ท่ีจ  าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียนและ
คุณภาพของการสอน เป็นส่ิงท่ีปรับปรุงได ้เพื่อใหแ้ต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนขา้งถาวร และพฤติกรรมใหม่น้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยา
ต่าง ๆ หรืออุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหากเป็นการเปล่ียนแปลงชัว่คราวก็ยงั
ไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง (Bloom, 1959) ดงัน้ี 

  1. การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิด (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระใหม่ ก็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม 
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง 

  2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม (Affective Domain) 
หมายถึง เม่ือบุคคลได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ก็ท  าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเช่ือ ความ
สนใจ 

  3. ความเปล่ียนแปลงทางด้านความช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การท่ี
บุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ทั้งในดา้นความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสมใจ
ดว้ยแลว้ ไดน้ าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติั จึงท าใหเ้กิดความช านาญมากข้ึน เช่น การใชมื้อ เป็นตน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีน าเสนอดงักล่าว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่ความเป็นพลโลก ดว้ยการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัยและจิตพิสัยเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวรในความ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมโลก 
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แนวคิดในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกขององค์กร และสถานศึกษาทัว่ไป 
    1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไว้ ดังนี ้
 วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา                
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์   
 จุดหมาย 
              หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข  
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
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1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยีและ             
มีทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียน รู้และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 แนวทางการด าเนินการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในระดับสถานศึกษา 
  การพัฒนาผู ้เรียนให้ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษ าควรด าเนินการ                              
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา อาจเป็นชุดเดียวกับ
คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในกรณีสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจะให้ครูผูส้อน  
ครูประจ าชั้น/ ครูท่ีปรึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันา ทั้งน้ีให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา   

แนวปฏิบัติในการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูส้อน ครูประจ าชั้ น ผูป้กครองและชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝัง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง จึงตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สถานศึกษาก าหนดให้จดัข้ึน แลว้ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคซ่ึ์งอาจ
ด าเนินการพฒันาดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  เช่น 
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1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั 

แนวปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั้น สามารถพฒันาได้
โดยการน าคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตวัช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีวเิคราะห์ไวไ้ปบูรณาการในการ
จดักิจกรรม การเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการต่าง ๆ และกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียน 
 2.  โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555) กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว ทั้ งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหแ้ต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดยล าพงั จะตอ้ง
ร่วมมือและพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อส่ือสาร          
ซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มีความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนัมากข้ึนใน
ขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ท าให้คนต้องคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ และมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อให้ทนักบัเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลบัซับซ้อนมาก
ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าใหห้ลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา 
คุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ดงันั้น ประเทศท่ีจะอยูร่อด
ไดห้รือคงความไดเ้ปรียบก็คือประเทศท่ีมีอ านาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Society) นอกจากนั้น ในปัจจุบันยงัปรากฏสภาพปัญหาท่ีคนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์
ร่วมกนั ในเร่ืองความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  ท่ีส่งผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อมวลมนุษยโ์ดยทัว่ไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าคนยุคใหม่จะต้องเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงอนัหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน 
เกินกว่าจะคาดคิดถึง ดว้ยเหตุน้ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีแต่ละประเทศตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและ
ความสามารถในการปรับตวัให้มีคุณลกัษณะส าคญัในการด ารงชีวติในโลกยุคใหม่ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมเพียงพอ การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งมี
ความเป็นพลวตัน์  ก้าวทันกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา



52 
 

แห่งชาติ ได้ผลกัดนัให้มีการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับ   
การแข่งขนัในเวทีโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  

1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติท่ีกวา้งข้ึน เพราะในปัจจุบนัสังคม
โลกเป็นสังคมท่ีไร้พรมแดนท่ีมีการติดต่อประสานสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ มากข้ึน อีกทั้ง
การกา้วไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ซ่ึงจะทาใหเ้กิด          
การแข่งขนัในการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทั้ งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในอนาคต
โรงเรียนแต่ละแห่งจะตอ้งมีการแข่งขนัดา้นคุณภาพมากข้ึน โรงเรียนในประเทศไทยเองจาเป็นตอ้ง
พฒันาให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิด
เสรีทางการศึกษา  

2. หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล  เน่ืองจากยุคโลกาภิวตัน์มีการ
เช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุน  ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนท่ีมีศักยภาพใน             
หลายด้าน รวมทั้งความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร คุณลกัษณะ           
ในการเป็นพลโลก การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนจึงตอ้งปรับให้มีความเป็นสากลมากข้ึน 
นอกจากน้ีการเปิดเสรีทางการศึกษา ท าให้สถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนดา้นจดั
การศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจดัหลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตร
สมทบ หรือหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษา  

3. การพฒันาทกัษะการคิด สภาพสังคมโลกท่ีมีการแข่งขนัสูงท าใหก้ารจดัการศึกษา
จ าเป็นตอ้งเน้นการพฒันาทกัษะเป็นส าคญั ในปัจจุบนัโรงเรียนยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากการเรียนการสอนยงัเน้นให้ผูเ้รียนคิดตามส่ิงท่ีผูส้อนป้อนความรู้
มากกว่าการคิดส่ิงใหม่ ๆ จึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดใหม้ากยิง่ข้ึน  

4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดของทุนนิยมท่ีมุ่งการแข่งขนันั้น มีอิทธิพล
ท าให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความส าคญัการพฒันาความรู้ความสามารถ 
เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จนอาจละเลยการพฒันา
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้ นปรัชญาการจัด
การศึกษาจึงต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคคลในองค์รวมทั้งมิติของความรู้และคุณธรรม           
คู่กนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและประชาคมโลกอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

5.  การสอนภาษาต่างประเทศ ในยุคโลกไร้พรมแดนนั้ น  ผู ้มีความรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนัอยา่งกวา้งขวาง เช่น ภาษาองักฤษ หรือภาษาจีน 
ย่อมมีความไดเ้ปรียบในการติดต่อส่ือสาร การเจรจาต่อรองในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนการประกอบ
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อาชีพการจดัการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ
ดว้ย   

 ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) หมายถึง โรงเรียนท่ีพฒันา

หลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหาร
จดัการด้วยระบบคุณภาพ  เพื่อให้ได้ ผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World Class Standard) และมีศกัยภาพ
เป็นพลโลก (World Citizen) สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งเป็นไปตาม
ปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO  คือ Learning to know, Learning to do, Learning to 
live with the others, Learning to be  

จุดมุ่งหมายและทศิทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมี           

การพฒันาหลายมิติไปพร้อมๆกนั และตอ้งด าเนินการทั้งระบบ คือดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียน
การสอน การบริหารจดัการ มิใช่เป็นการจดัการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียนหรือจดัเป็น
แผนการเรียนมาตรฐานสากล การจดัการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายและ
ทิศทางท่ีชดัเจน คือ  

1. พัฒนาผูเ้รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง 
สร้างแรงกระตุน้ใหม่ ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดความมุ่งมัน่ รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถ
วเิคราะห์และสรุปองคค์วามรู้ มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ
และส านึกในการบริการสังคม  

2. ยกระดับการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard) 
โดยค านึงถึงความหลากหลายของผูเ้รียนซ่ึงมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนดัแตกต่างกนั               
มีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเ้รียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก                  
บนพื้นฐานของความเขา้ใจ รู้ใจและมีการใช้กระบวนการคดักรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศกัยภาพ  

3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ  (Quality System Management) พัฒนา
ศกัยภาพขององคก์รให้ไดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของตวัเอง สามารถระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอยา่งความส าเร็จท่ีหลากหลายเพื่อปรับใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาในทุกระดบั ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จากการ
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ประสานความร่วมมือในชุมชน ทอ้งถ่ิน ไปสู่ภูมิภาค จนกระทัง่ถึงเครือข่ายระดบัชาติและนานาชาติ
ในท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวงัของชาติ และของมวล
มนุษยชาติ  
 ตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย  

1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี เป็นท่ียอมรับ
จากสถาบนันานาชาติ  

2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถแข่งขนัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  

3. นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศไดใ้นอตัราสูงข้ึน  

4. นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ ในนานาชาติได ้ 
5. นกัเรียนใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการส่ือสาร 

ไดดี้ 
6. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบนัภาษา

นานาชาติ  
7. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ  
8. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดบัสูง มี

เหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ 
9. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ  
10. นกัเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมี

ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 
11. นักเรียนมีความรอบรู้ดา้นทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) รู้จกัตีความสร้าง

ส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ข้ึน  
12. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวที

ระดบัชาติและนานาชาติ  
13. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 

น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานไดใ้นระดบัชาติและระดบันานาชาติ  
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14. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก  สามารถเรียนรู้และจัดการกับ
สภาวการณ์ท่ีมีความซบัซอ้น  

15. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  

16. นกัเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วเิคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้ 

17. นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการและควบคุม
การใชเ้ทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก  

3. แนวคิดการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนักการศึกษา 
เบ็ทส์ (Betts, 2003) ไดก้ล่าวถึง การเรียนการสอนความเป็นพลเมืองโลกนั้นเป็นเร่ืองท่ี

ใหม่และครูผูส้อนเองก็มิไดเ้คยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เน้ือหาความเป็นพลเมืองโลกมาก่อน 
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนตอ้งให้ความส าคญักบัใน              
การพฒันาวิชาชีพเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะความเป็นพลเมืองโลก ครูผูส้อนและผูเ้รียนต้อง
เรียนรู้ร่วมกนั ผูส้อนตอ้งใชก้ระบวนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem Based Learning) การใชช้ิ้นงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Task - Based Learning) การเรียนรู้
แบบให้บริการ (Service Learning) และการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพื่อให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะและมีทศันคติดว้ยการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และให้
เกิดมุมมองท่ีหลากมิติ ส าหรับการวดัประเมินผลนั้นเป็นเร่ืองท่ียากในการวดัประเมินความกา้วหนา้
ของผูเ้รียน ดว้ยวา่ยงัไม่มีเคร่ืองมือในการวดัท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหลาย
คร้ังนั้นเกิดข้ึนนอกห้องเรียนท่ีตอ้งการการบูรณาการความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์และทกัษะ
เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง 

แนวคิดภาวะผู้น าทีเ่กีย่วกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 
1. ภาวะผู้น าทางวชิาการ  
ไล ธ์วูด  แจนท์ ช่ี  และส เทนบาช  (Leithwood, Jantzi and Steinbach, 1999 อ้างถึ งใน 

Southworth, 2002) ให้ความหมาย ว่าความใส่ใจอย่างมากของผูน้ าต่อพฤติกรรมของครูท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักิจกรรมท่ีมีผลต่อความกา้วหน้าของนกัเรียน ซ่ึงกล่าวไดเ้ป็นสองนยั นยัท่ีหน่ึงคือชนิด
ท่ีแคบ หมายถึง มุ่งเนน้ท่ีพฤติกรรมของครูซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนกัเรียนและนยัท่ีสองคือ
ชนิดท่ีกวา้ง หมายถึง ใส่ใจกบัสภาพอ่ืน ๆ ขององคก์าร เช่น วฒันธรรมของโรงเรียนซ่ึงผูน้ าเช่ือวา่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของครู เป็นตน้  
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ฮาลลิงเจอร์และแฮค (Hallinger and Heck, 1997 อา้งใน Southworth, 2002) กล่าวว่า ผลของ
ภาวะผูน้ าทางวิชาการแยกเป็นสามประเภทคือ  การจดัท าพนัธกิจของโรงเรียน การบริหารจดัการ
การเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศของโรงเรียน  

ดิมมอคและวอล์คเกอร์ (Dimmock & Walker, 2005) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง
มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ เพื่อด าเนินการให้นกัเรียนมีความกา้วหน้าทางการเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน
เป็นต าแหน่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ย  

ไลธ์วูด (Leithwood, 2006) กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องเป็นผูน้ าทางวิชาการหาก
ตอ้งการท่ีจะพฒันาโรงเรียน  

แมคนีลล์ (MacNeill et al., 2003) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าทางวิชาการวา่เก่ียวขอ้ง
กบัภาระหน้าท่ีแบบเดิม เช่น ก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน จดัสรรทรัพยากรให้กบัการสอน บริหาร
จดัการหลกัสูตร กากบัติดตามแผนการสอน และประเมินครู เป็นตน้ ในปัจจุบนัน้ีมีภาระหน้าท่ี
เพิ่มเติมซ่ึงรวมไปถึงการเน้นวิธีการหลกัท่ีเก่ียวกบัการสอนและการเรียน ให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาวชิาชีพครูมากข้ึน และเนน้การใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ  

ประสิทธ์ิ เขียวศรี และคณะ (2548) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบติั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดักระบวนการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามจุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การเรียนรู้ของนกัเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพและ
การจดัองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูน การเรียนรู้ของนักเรียน  โดยอาศัยกระบวนการ
เก่ียวกับการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                    
การพัฒนานักเรียน  การพัฒนาครูและบุคลากรทาง  การศึกษาและการส่งเสริมบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมการเรียนรู้ 

2.  ภาวะผู้น าเชิงพหุวฒันธรรม 
  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีในส่วนของภาวะผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรมค่อนขา้งเป็นเร่ือง
ใหม่ส าหรับแวดวงการศึกษาไทย อย่างไรก็ตามแนวคิดดงักล่าวไดมี้การพฒันาโดยนักการศึกษา
ชาวตะวนัตกและมีการเขียนต าราหลายเล่มโดยเฉพาะเก่ียวกบัภาวะผูน้ าดงักล่าวรวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ  
ท่ี เก่ียวข้องและในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานักการศึกษาไทยก็ให้ความส าคัญกับภาวะผู ้น าเชิง                      
พหุวฒันธรรมมากยิง่ข้ึนแต่ไม่ไดมี้การศึกษาหรือคิดคน้แนวทางทฤษฎีท่ีชดัเจนมากข้ึน 
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 นกัการศึกษาหลายคนกล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรม เช่น 
แบงค์และแบงค์ (Bank and Bank, 2001) สลีทเทอร์และแกรนท์ (Sleeter and Grant, 2003) บ่งช้ีว่า
สถานศึกษาภายใตก้ารน าของผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกัถึงหลกัสูตรการเรียนการสอน รวมถึง
วสัดุอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดพหุวฒันธรรมศึกษา ทั้ งน้ีผูบ้ริหารการศึกษาควรหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทางการศึกษาโดยอาศยั  การจดัพหุวฒันธรรมศึกษา เหยียง ลีและหยู (Yeung, Lee, 
and Yue, 2006) อธิบายว่าโรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้ทางด้านบริหารจะต้องมีผู ้น าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังทางดา้นวฒันธรรมและสร้างใหเ้กิดสังคมแห่งคุณธรรม โดยผูน้ าจะตอ้ง
มีแรงบนัดาลใจ กระตุน้ ประสานงานและสนบัสนุนให้ครูผูส้อนพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ทั้งน้ีผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกคนควรมีบทบาทและควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในการเขา้มามี              
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ีเขายงักล่าวว่าผูน้ า จะต้องสร้างให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วม แชร์ เรสปอนส์สิบีลิต้ี (Shared Responsibility) ต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
และตอ้งท าให้มัน่ใจว่านักเรียนทุกคนไดรั้บประสิทธ์ิประสาทวิชาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้อย่าง
เสมอภาคกนั นอกจากน้ีได้รับโอกาสในการศึกษาเน้ือหาในหลกัสูตรท่ีครบถ้วน แชทเทอร์และ
เฮนซ์ (Sather and Henze, 2001) มีมุมมองวา่ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและ
ผูค้นท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันทั้งน้ี ผูน้  าจะตอ้งสร้างทางเลือกหรือแผนการในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ ในส่วนของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั สลีทเทอร์และแกรนท์ (Sleeter 
and Grant, 2003) ท่ีว่าภาวะผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรมมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาส าหรับนกัเรียนท่ียงั
ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ียงัช่วยลดช่องวา่งทางสังคมและวฒันธรรมระหวา่งนกัเรียน 
ช่วยเพิ่มความไวว้างใจความศรัทธา ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางสังคม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
แบบประชาธิปไตย สะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งกนั เช่นเดียวกบัการศึกษาของ จอร์นสัน (Johnson 2007, 54) 
ท่ีพบว่า “ผู ้น าท่ี มีการตอบสนองความแตกต่างทางวฒันธรรมนั้ น จะมีส่วนช่วยสนับสนุน
ความส าเร็จทางดา้นวชิาการของผูเ้รียน” 
 ในทางทฤษฎีท่ีน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาท่ีมุ่งเน้นภาวะผูน้ าเชิง
พหุวฒันธรรมนั้น นกัการศึกษาอยา่ง เรนล ์(Riehl, 2000) กล่าวแนวคิดท่ีค่อนขา้งชดัเจนในส่วนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานเชิงพหุวฒันธรรม ทั้งน้ี Riehl กล่าวว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถ  ทางดา้นผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรมนั้น ตอ้งมีความพร้อมใน
การจดัการศึกษาตามกรอบแนวคิดดงักล่าว โดยจะตอ้งมีการตอบสนองและแสดงออกถึงทกัษะการ
จดัการทางดา้นการศึกษาสามประเด็นหลกัดงัต่อไปน้ีคือ 
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   ประเด็นท่ีหน่ึง : ตอ้งส่งเสริมการจดัการศึกษาแบบใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เช่น ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนทุกกลุ่มท่ีมี
พื้นฐานแตกต่างกนั ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีความคาดหวงัท่ีชดัเจนและการสนับสนุนน้ีอย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ี มีอยูบ่นพื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม นอกจากน้ีตอ้ง
มีแนวทางท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนหรือ   อภิปรายความแตกต่างของกลุ่มบุคคล 
  ประเด็นท่ีสอง : ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีบทบาทท่ีชดัเจนต่อการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียนโดยมีบทบาทในการส่งเสริม เอ้ืออ านวย หรือเป็นตัวเร่งในการ
ส่งเสริมให้เกิดความเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ทั้งน้ีผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งแสดงบทบาทท่ี
ชัดเจนในการแสดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาวะผู ้น าทางด้านการเรียนการสอนและต้องมี       
ความตระหนักต่อรูปแบบการสอนท่ีเป็นจริง รวมถึงการตระหนักต่อรูปแบบการประเมินผลท่ีมี
ความเหมาะสมต่อผูเ้รียน 
 ประเด็นท่ีสาม : ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งสามารถเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
โดยการดึงผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
ผูอ้  านวยการตอ้งกระตุน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ี
ในการบริการชุมชนและสังคม นอกจากน้ีต้องมีความสามารถในการเช่ือมโยงวฒันธรรม 
(Connecting cultures) ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 ส่วน มอร์รูท (Morote, 2010) ให้ความส าคญัของผูน้ าวา่ตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรง
ต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมซ่ึงรวมถึงการบูรณาการวฒันธรรมของผูเ้รียนเขา้กบัการเรียน
การสอน ผูน้ าท่ีมีสมรรถนะทางด้านพหุวฒันธรรมนั้ นจะต้องมั่นใจว่าแนวทางการสอนของ
สถานศึกษานั้ นมีความเป็นพหุวฒันธรรม มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและน าเสนอหลาย
มุมมอง 
 บอสเดส (Bosdas, 2009) เนน้วา่ภาวะผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งมีการส่งเสริมความ
หลากหลายโดยผูน้ าต้องส่งเสริมให้ประชาคมในชุมชนทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา มีการเปิดกวา้งแนวความคิดเพื่อให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์และแบ่งปันระหว่างกนั เพื่อเป็น
ประชาคมท่ีดีและพร้อมในการยอมรับความเปล่ียนแปลงในสังคมโลกาภิว ัตน์ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูน้  าเกิด
ภาวะผูน้ าดงักล่าวตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในประเด็นต่อไปน้ี คือ 
  1.  การเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งเขา้ใจความเป็นไป
ในองคก์รรวมถึงการมีความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆ  
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   2.  การให้ความส าคญักบัส่วนรวมมากกวา่ส่วนบุคคล นั้นคือตอ้งให้ความส าคญักบั
ความเห็นมนุษย ์ถ่อมตนและเคารพนบัถือผูอ่ื้น เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 
  3.  ตอ้งมีความใจกวา้ง ไม่เห็นแก่ตวั ในสังคมท่ีผูค้นมีความแตกต่างกนั การเป็นบุคคล
ท่ีใจกวา้งถือว่าเป็นศีลธรรมอนัส าคญัและในการท างานร่วมกนัในองค์การนั้นตอ้งมีการแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกนั 
  4.  การสร้างภาวะผูน้ าแบบแนวราบ กล่าวคือภาวะผูน้ าในสังคมพหุวฒันธรรมนั้นตอ้ง
ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าทุกคนสามารถแสดงบทบาทในการน าได ้ทั้งน้ีจะท าให้เกิด  
การแข่งขนัระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  5.  ต้องสามารถช่วยให้สมาชิกขององค์การท างานได้ดียิ่งข้ึน บนพื้นฐานของ         
ความแตกต่างของสมาชิกในองค์การนั้น ผูน้ าตอ้งสร้างให้เกิดการยอมรับต่อกนัเพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพฒันาปรับปรุงคุณภาพงานใหดี้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
เพื่อผลประโยชน์ขององคก์ารผูน้ าตอ้งใหเ้กิดความฉนัทามติร่วมกนัและสามารถบูรณาการประเด็น
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการท างานขององคก์ารใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
  6.  ลดความขัดแย้งเพื่อสัมพันธภาพขององค์การ สมาชิกในองค์การถือได้ว่า
เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวท่ีอยู่ร่วมกัน บ่อยคร้ังท่ีความแตกต่างทางด้านความคิดจะ
น าไปสู่ความขดัแยง้ ดงันั้นบทบาทอีกประการของผูน้ าในยุคสังคมพหุวฒันธรรมคือตอ้งสามารถ
ลดหรือขจดัความขดัแยง้ท่ีมีภายในองค์การ ทั้งน้ีแนวทางหน่ึงท่ีสามารถกระท าไดคื้อผูน้ าองคก์าร
ต้องช้ีให้เห็นว่าครอบครัวเป็นเร่ืองส าคัญ ดังนั้ นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวก็ต้องหาแนวทาง
ร่วมกนัเพื่อขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
  7.  ส่งเสริมวฒันธรรมท่ีเนน้จิตวญิญาณ การส่งเสริมวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญักบัจิต
วญิญาณถือวา่เป็นหนา้ท่ีอีกประการท่ีผูน้ าตอ้งกระท า ผูน้  าตอ้งให้สมาชิกขององคก์ารปฏิบติัหนา้ท่ี
บนพื้นฐานของค่านิยมขององค์การ มุ่งมัน่ท างานดว้ยใจ ทั้งน้ีผูน้  าตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของ
องคก์ารมีการแสดงความเห็น สร้างบรรยากาศของการสนทนาท่ีมุ่งเน้นถึงจิตวิญญาณเพื่อองคก์าร
โดยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตระหนกัและเห็นความส าคญัและท่ีส าคญัตอ้งเนน้ความสุขในการท างาน 
  8.  ผูน้  าตอ้งเน้นย  ้าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นความส าคญัของวิสัยทศัน์องคก์าร ภายใต้
การท างานร่วมกนัของผูค้นท่ีมาจากพื้นฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ผูน้ าตอ้งเนน้ย  ้าให้ผูต้าม เขา้ใจ
วิสัยทศัน์องคก์ารร่วมถึงวิสัยทศัน์ของชุมชนโดยการเสวนา ส่ือสารพูดคุยกนั และพร้อมท่ีจะตอบ
รับความคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อองค์การ หากผูต้ามเขา้ใจวิสัยทศัน์องค์การแลว้จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความมุ่งมัน่ในการท างานตลอดจนการ
กลา้ท่ีจะเส่ียงและทุ่มเทหรือเสียสละในการท างาน 
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  จากคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงพหุวฒันธรรม ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ภาวะผูน้ า
เชิงพหุวฒันธรรมตอ้งส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยผูน้ าให้ประชาคมในชุมชน              
ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพร้อมในการยอมรับความเปล่ียนแปลงใน
สังคมโลกาภิวตัน์ 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกของ
ผู้เรียน 

รายงานการศึกษาส่ วน บุคคล  (Individual Study) รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  

1. รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้านการพฒันาหลกัสูตร
และการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ คือ การ
พฒันาหลกัสูตร การพฒันาการสอน การพฒันาระบบการวดัและประเมินผล และการจบหลกัสูตร 
โดยองค์ประกอบหลักด้านการพฒันาหลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ศึกษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล              
2) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  3) วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา บริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นความเป็นไทย
และความเป็นสากล 4) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามสภาพและจุดเน้นของ
โรงเรียน และ 5) ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาหลกัสูตรสถานศึกษา เพิ่มสาระวิชาความเป็นสากล 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีองคค์วามรู้ ความเรียงขั้นสูง โครงงาน โลกศึกษา ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ
ท่ี 2 องค์ประกอบหลักด้านการพฒันาการสอน  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ปรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนส่ือสารได้ 2) 
จดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาองักฤษ  3) ปรับลด
เน้ือหา เพิ่มความเขม้ขน้ของเน้ือหาหรือกิจกรรมสาระสากล 4) ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้ดว้ย
ตนเองให้แก่นกัเรียน 5) ใช้หนงัสือ ต าราเรียน ส่ือท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล และ 6) จดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ องคป์ระกอบหลกั
ดา้นการพฒันาระบบการวดัและประเมินผล  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
1) การวดัและประเมินผลตามเกณฑ์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2) การวดั
และประเมินผลเชิงเทียบเคียงมาตรฐานสถาบนั  เช่น สถาบนัภาษา สมาคมคณิตศาสตร์ สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และ 3) การวดัและ
ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นทางเลือกส าหรับโรงเรียน ส่วนองค์ประกอบหลกั
ดา้นการจบหลกัสูตรเป็นการสะทอ้นภาพคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพเป็นพลโลก  5 คุณลกัษณะ 
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ไดแ้ก่ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลา้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนั
รับผดิชอบต่อสังคมโลก   

2. รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ดา้นการพฒันาการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  และองค์ประกอบสนับสนุน 
องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากล คือ ระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) โดยมีองค์ประกอบย่อย 7 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผน กลยทุธ์ 3) การมุ่งเนน้นกัเรียนและผูมี้ส่วนได้
เสีย  4) การวัด  การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลากร  6) การจัดการ
กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ ส่วนองค์ประกอบสนับสนุน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีระบบการจดัการความรู้ และการสร้างนวตักรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 2) น าวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) มาใชใ้นการบริหารจดัการ ครอบคลุม
ภารกิจทุกดา้น 3) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) ระดม
ทรัพยากร เพื่อพฒันาความเป็นเลิศในการจดัการศึกษา บริหารจดัการไดค้ล่องตวั 5) มีสถานศึกษาท่ี
จดัการศึกษาในระดบัเดียวกนัเป็นภาคีร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ 6) จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างภาคีโรงเรียนร่วมพฒันา 7) มีเครือข่ายสนบัสนุน
จากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ และ 8) มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของนกัเรียนและครูกบับุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  
 3. กลยุทธ์ทางด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมพลเมืองสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
 ตามภาพอนาคตและลกัษณะของพลโลกท่ีพึงประสงค์ขา้งตน้ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีร่วมให้ความคิด 
เห็นว่าจะต้องวางกลยุทธ์ทางด้านการศึกษาเพื่อเตรียมพลโลกไว  ้16 วิธีการปฏิบติั โดยแบ่งไป
ตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี  
 (ก) ขอ้เสนอแนะอยา่งท่ีควรปฏิบติัอยา่งสูงมาก  
      (1) ส่งเสริมการสอนวิชาในลักษณะท่ีส่งเสริมให้ เด็กคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์  
   (2) เน้นให้นกัเรียนใช้ความสามารถในการประเมินข่าวสารอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ใน
สมยัท่ีสังคมพึ่งส่ือมวลชนมากข้ึน 
  (ข) ขอ้เสนอแนะท่ีควรปฏิบติัอยา่งสูง  
  (3) สร้างหลกัสูตรท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีฐานขอ้มูล  
  (4) สร้างความเก่ียวพนัระหว่างประเทศอย่างกวา้งขวางระหว่างสถาบันการศึกษา            
ต่าง ๆ ในทุกระดบัเพื่อสนบัสนุนการศึกษาวิจยัระหวา่งชาติและการพฒันาการวจิยัและหลกัสูตรซ่ึง
เนน้การศึกษาเก่ียวกบัการเป็นพลเมือง 
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  (5) ปลูกฝังครูผูส้อนใหมี้ประสบการณ์นานาชาติและมีความรู้สึกไวต่อวฒันธรรมต่าง 
  (6) น าโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งชาติมาปฏิบติัเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจดีต่อ
กนัและกนัระหวา่งวฒันธรรมต่าง ๆ  
  (7) เพิ่มความสนใจต่อหลกัสูตรท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัโลกและการศึกษาวจิยันานาชาติ  
  (8) สร้างความสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง และโครงการร่วมระหวา่งโรงเรียนและสถาบนั
สังคมต่าง ๆ (เช่น อุตสาหกรรม องค์การภาคนอกราชการ องค์การศาสนา กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ให้
สนบัสนุนการศึกษา  
  (9) บงัคบัวา่โอกาสท่ีจะมีกิจกรรมของชุมชน และการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคญั
ของหลกัสูตรของโรงเรียน 
  (10) ส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ  เป็นศูนย์กลางท่ีแข่งขันของชีวิตชุมชนและเป็น
ตวัแทนแห่งการพฒันาชุมชน  
  (11) กระจายการตดัสินใจเพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ินและโรงเรียนแต่ละโรงมีสิทธิควบคุม
หลกัสูตรและการจดัการศึกษาเอง 
  (12) เพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกนั 
   (13) เรียกร้องให้ส่ือมวลชนกระท าการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและในลกัษณะ
การใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน  
  (14) น าโครงการท่ีจะใชค้วามสามารถพิเศษและความช านาญของประชากรท่ีสูงอายุ
มาปฏิบติัใหม้ากข้ึน  
  (15) เรียกร้องให้สถาบนัสังคมใหญ่ ๆ ทุกสถาบนัและพนกังานของตนตั้งมาตรฐาน
แห่งความรับผดิชอบต่อสังคมไวใ้หสู้ง 
  (16) สร้างหลักประกันว่าสถาบันสังคมทุกแห่ง (รวมทั้ งครอบครัวและสถาบัน                
การศึกษาและศาสนา) มีความเคารพต่อสิทธิมูลฐานของเด็ก และช่วยส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของ
เด็กเหล่านั้น 
 จากงานวิจยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าคุณลกัษณะเด่นของความเป็นพลโลก คือ การมีความสามารถ
ท่ีจะเห็นและเขา้แกปั้ญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกและความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับและ
ช่ืนชมและอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นคุณลักษณะส าคญัของความเป็นพลโลก
 การศึกษาของศูนย์การศึกษาพลเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพลเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดกรอบการศึกษา
ด้านการเมืองในหนังสือ  “CIVITAS” ทั้ งย ังได้เตรียมร่างแนวการสอนพลเมืองในระบอบ
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ประชาธิปไตยไวใ้นเอกสารร่าง เร่ือง "Education for Democratic Citizenship: A Framework“ (First 
Draft and October, 1997) ซ่ึงเสนอร่างหลกัสูตรไว ้2 แนวทาง แนวทางท่ีหน่ึงแบ่งเร่ืองออกเป็น 5 
ภาค แนวทางท่ีสองแบ่งออกเป็น 7 ภาค นอกจากน้ี ศูนยก์ารศึกษาพลเมืองแห่งน้ียงัเสนอวิธีการ
สอนให้พลเมืองได้เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการปกครองประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ ในเอกสาร
เผยแพร่เร่ือง Constitutional Democracy (1997) โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย 
ควรมีลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่างไรและจะใช้ดชันีอะไรเป็นตวัวดัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
ต่าง ๆ สามารถสรุปการเตรียมพลเมืองไทยในอนาคตไดด้งัน้ี 
 ในตอนแรกได้กล่าวถึงลกัษณะของพลโลกอนัพึงประสงค์ ตลอดจนกรอบตวัอย่าง       
การเรียนการสอนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยละเอียดพอสมควรแล้ว  ถา้จะตอ้ง
ตอบปัญหาว่าควรจะเตรียมพลเมืองไทยในอนาคตอย่างไร ก็คงตอ้งตอบอย่างสรุปไดว้่า ถา้จะให้
พลเมืองไทยมีความรู้ความสามารถทดัเทียม หรือสามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกในอนาคตไดต้าม
สมควรแก่อตัภาพแลว้ ก็คงตอ้งพฒันาพลเมืองของไทยให้มีลกัษณะดงักล่าวดว้ย  ส่วนการเตรียม
พลเมืองให้เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญก็เช่นกนั ก็คงหลีกไม่พน้ท่ี
จะตอ้งให้มีการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจและความเล่ือมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ตาม
แนวทางท่ีเสนอไวข้า้งตน้ แมว้า่จะตอ้งมีการปรับเน้ือหาและวิธีการสอน และวิธีการจดักิจกรรมอีก
มากส าหรับพลเมืองในวยัและฐานะต่าง ๆ   

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพืน้ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 ขวญัทิพย์  ชินเศรษฐวงศ์ (2557) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ประกอบดว้ย 

1. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาใน
ระดบัชาติ ระดบัอาเซียนและระดบัสากล 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะการถ่ายทอดและมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานวชิาชีพครู เพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่อาเซียน 

3.  เร่งรัดการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานสู่อาเซียน 

4.  ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ 
ทุกระดบั สู่มาตรฐานสากล 
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5.  ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั บนหลกัการมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผดิชอบ เพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่อาเซียน 

6.  ส่งเสริมการบริหารจดัการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดบั 
แบบมุ่งเนน้ผลงาน 
 ผลจากการร่างยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผูว้จิยั
อภิปรายผลของการวจิยั ดงัน้ี  
 ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  ประกอบดว้ย 3 
ยทุธศาสตร์รอง  

1.1 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา
ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และระดบัสากล  

1.2 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถด ารงชีพและรับความ
เปล่ียนแปลงในการเขา้สู่สังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ  

1.3 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก  ด ารงชีวิตตามวิถีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะการ
ถ่ายทอด และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่อาเซียน 
ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์  

2.1 พฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2.2 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้สมรรถนะ มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21  
2.3 เร่งรัดการพฒันาคุณลกัษณะท่ีดีของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 เร่งรัดการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดบั เพื่อยกระดบัมาตรฐานสู่อาเซียน ประกอบดว้ย 9 ยทุธศาสตร์รอง  

3.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบท่ีหลากหลายครอบคลุม
และเขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บนหลกัความเสมอภาคและความเป็นธรรม  
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3.2 ส่งเสริมการบริหารจดัการให้ผูเ้รียนไดรั้บสิทธิ และโอกาสในการเขา้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึง ครอบคลุม ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

3.3 เร่งรัดการบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3.4 เร่งรัดการพัฒนาแผนกระบวนทัศน์การพัฒนาครูให้ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อผลิตครูในศตวรรษท่ี 21  
3.5 ยกระดบัคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21  
3.6 ยกระดบัฐานะวชิาชีพครู ใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง  
3.7 บริหารจดัการ การผลิต จดัสรรอตัรากาลงั และพฒันาครู ให้สอดคล้องกบัความ 

ตอ้งการของการศึกษาทุกประเภท ทุกระดบั ทุกสาขาวชิา อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  
3.8 พฒันาการบริหารจดัการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดบั ให้เป็นไป

ตาม PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
3.9 ส่งเสริมการพฒันาระบบการบริหารจดัการหลักสูตร  และการจดัการเรียนรู้ของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้มาตรฐานพร้อมกา้วสู่อาเซียน  
 ยุทธศาสตร์หลกัที ่4 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดบั สู่มาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์รอง  

4.1 ยกระดบัมาตรฐานหลกัสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ศตวรรษท่ี 21  
4.2 พฒันา และยกระดบัมาตรฐานการจดัการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ 

ทุกระดบั สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4.3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรและ    

การจดัการเรียนรู้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
4.4 พฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลผูเ้รียน  ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

สามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนทุกกลุ่มจากทุกรูปแบบการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์หลักที่ 5 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั บนหลกัการมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย                      
สู่อาเซียน ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์รอง  

5.1 สร้างและพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิต และ
พฒันากาลงัคนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
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5.3 พฒันาแหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้มีศกัยภาพ เพื่อร่วมส่งเสริม        
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน พฒันาแหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้มีศกัยภาพ 
เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
พฒันาตน มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพื่อพฒันาสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจดัการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดบั แบบมุ่งเนน้ผลงาน ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์รอง  

6.1 ส่งเสริมการพฒันาแผนการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและการระดมทรัพยากร 
เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาเซียน  

6.2 พฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณ  ให้เกิดความเท่ียงธรรม ทัว่ถึงและทนัต่อการ 
ใช้งาน ทั้ งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา               
ทัว่ประเทศสู่อาเซียน  

6.3 พฒันาระบบการก ากบั ติดตาม การใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใส คล่องตวั 
และเป็นไปตามแผน  

6.4 ส่งเสริมการพฒันาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใชง้บประมาณโดยการมี
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือประสิทธิผลการพัฒนาผู้เรียนในยุค
สารสนเทศ ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ (สุทธิปริทศัน์, 2557) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองโลกท่ีมีศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยีในยุค
สารสนเทศ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีในยุค
สารสนเทศ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาผูเ้รียนใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งปลอดภยัในยคุสารสนเทศ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการสืบคน้โดยใชเ้ทคโนโลยใีนยคุสารสนเทศ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5  พฒันาผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีคุณภาพในยคุสารสนเทศ 
   กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ มี 5 ประเด็น   
กลยทุธ์ (สมใจ  ธีรทิฐ, 2556) ประกอบดว้ย 
 1.  การศึกษาและก าหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียน
ท่ีพึงประสงค ์
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 2.  การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้น
การศึกษาระหวา่งสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมือง
ดงักล่าว 
 3.  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนกัถึงความส าคญัของอาเซียนและ
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพีงประสงค์ 
 5.  การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้เร่ืองอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย มี 6 ยุทธศาสตร์ (สิรินนัท ์ ศรีวรีะสกุล, 2554) ดงัน้ี 
 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งในงานพนัธกิจคริสเตียนเพื่อเป็นแกนน าในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีใหน้กัเรียน 
 2.  ยุทธศาสตร์การระดมศกัยภาพบุคลากรสู่การจดัมวลประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะท่ีดีใหน้กัเรียน 
 3.  ยทุธศาสตร์การสร้างพลงัขบัเคล่ือนคุณลกัษณะท่ีดีโดยนกัเรียนสู่นกัเรียน 
 4.  ยทุธศาสตร์การพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดี 
 5.  ยทุธศาสตร์การยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการท่ีดี  
 6.  ยุทธศาสตร์การประสานพลังครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภายนอกร่วมพฒันา
นกัเรียนสู่การเป็นผูมี้คุณลกัษณะท่ีดี  

การสังเคราะห์กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 
จากกลยุทธ์การพฒันาและการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีดี ท่ีพึง

ประสงคท์ั้ง ความเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมืองของอาเซียน และพลโลกในศตวรรษท่ี 21 ของ
หน่วยงานการศึกษาในหลายระดบัท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายระดบัสูงสู่การปฏิบติัระดบัสถานศึกษา
รวมทั้งแนวคิดของนกัการศึกษาและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งงขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กลยุทธ์ใน
การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน ประกอบดว้ยกลยทุธ์ 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติของการอยูร่่วมกนัของการ
เป็นพลโลก 

2.  พฒันาระบบการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
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3.  ยกระดบัคุณภาพระบบการบริหารจดัการให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกของผูเ้รียน  

4.  พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดัมวลประสบการณ์เพื่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน  

5.  ส่งเสริมประสานพลงัเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกของผูเ้รียน  
 
ตอนที ่4  แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์  
 ความหมายของกลยุทธ์  
  ผูว้จิยัขอน าเสนอความหมายของแนวคิดของค าวา่ กลยุทธ์เพื่อให้เช่ือมโยงไปสู่แนวคิด
ในการวจิยั ดงัน้ี  
   ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของกลยุทธ์ หรือ Strategy หมายถึง วิชาว่า
ดว้ยการพฒันาและการใชอ้ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและก าลงัรบทางทหารตามความ
จ าเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม และเสาวนิตย ์ชยัมุสิก (2545, 12-13) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ 
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  กลยุทธ์ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษคือ Strategy  มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก              
2 ค า คือ Stratos แปลวา่กองทพั และค า Agein แปลวา่ น าหน้า ทั้งสองค าให้ความหมายของการน า
กองทพัหรือการน าหนา้ขององค์กร นกัวางแผนบางคนให้ความหมายวา่ เป็นการน าทางให้องคก์ร
โดยรวม แต่ในเชิงปฏิบติัค าว่า ยุทธศาสตร์ จะให้ความหมายของแผนหรือวิธีการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงคาดวา่จะน าไปสู่ความส าเร็จของวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 จึงกล่าว ไดว้า่ “ยุทธศาสตร์” เป็นค าท่ีน ามาใช้ในวงการการทหารมาก่อน ต่อมาบุคคล
หรือองค์การอ่ืน ๆ เห็นความส าคญัของการด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ ต่อมาจึงไดน้ ามาใช้อยา่ง
แพร่หลายและนอกจากความหมายท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้วนั้ น ยงัมีนักวิชาการทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศยงัไดใ้หค้วามหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ไวด้งัต่อไปน้ี 
 โค้ป  (Cope, 1987) ให้ความหมายของค าว่ากลยุทธ์  (Strategy) หมายถึง รูปแบบ
วตัถุประสงค์ (Objectives) หรือเป้าหมาย (Goals) นโยบายและแผนแม่บทท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ และพสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2551) ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์าร
ท าเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ โดยความส าเร็จนั้นของแต่ละองค์การก็ไม่เหมือนกนั ถ้าเป็นองค์การ
เอกชนความส าเร็จจะอยู่ท่ีตวัเลขทางการเงิน แต่ถา้เป็นหน่วยงานราชการความส าเร็จจะอยู่ท่ีการ
บรรลุวสิัยทศัน์ ส่วนบุญมี  จนัทรวงศ ์(2543, 13) ใหค้วามหมายกลยทุธ์วา่ หมายถึง จุดมุ่งหมายและ
ทิศทางท่ีชัดเจนท่ีองค์กรก าหนดข้ึนเพื่อการปฏิบติัในอนาคตและเป็นแผนท่ีมุ่งพิจารณาถึงทิศ



69 
 

ทางการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว จะตอ้งตรงตามความเป็นจริงและเกิดจากความเขา้ใจ
ร่วมกนัเพื่อมุ่งปฏิบติัเป็นส าคญั 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2550) กล่าวถึง ความหมายของยุทธศาสตร์หรือ             
กลยุทธ์ (Strategy) ว่าหมายถึง แผนงานเชิงรวม ๆ ของธุรกิจท่ีใช้เพื่อการแข่งขนัและมุ่งชัยชนะ 
(Game Plan) และเป็นแผนซ่ึงมุ่งสร้างให้เกิดการผนึกก าลงัของทรัพยากรต่าง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกันอย่าง มีเอกภาพและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปความหมายของ               
กลยทุธ์ได ้2 แนวทาง คือ 1) เป็นวธีิการหรือแนวทางการบริหารจดัการขององคก์ารท่ีมุ่งเนน้ใหก้าร
บริหารจดัการองคก์ารให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  2) เป็นแผนหรือแผนงานท่ีไดทุ้่มเททรัพยากร 
ออกแบบไวเ้พื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร   ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอใชค้  า
ว่ากลยุทธ์ในการส่ือความท่ีตรงกนั โดยให้ความหมายของกลยุทธ์ไวว้่า วิธีการหรือแนวทางท่ี
สถานศึกษามุ่งเนน้ให้การด าเนินงานเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลกซ่ึงเป็น
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ลกัษณะของกลยุทธ์ทีด่ี 
  ธงชยั สันติวงษ ์(2540) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะของกลยทุธ์ท่ีดี ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. กลยทุธ์จะตอ้งมีจุดเนน้ท่ีชดัตามสมควร นัน่คือ กลยุทธ์ท่ีดีจะตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะท่ี
มีขอบเขตคลุมกวา้งเกินไปจนไม่มีจุดเน้นท่ีชัดเจน ทั้งน้ีเพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือกลยุทธ์ท่ีกวา้ง
และไม่มีจุดเนน้ยอ่มจะท าให้กลยุทธ์เล่ือนลอยโดยไร้ขอบเขตความหมายท่ีแจง้ชดั ซ่ึงท าให้ไม่อาจ
ใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีน าการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งหลายได ้
 2. กลยุทธ์จะตอ้งมีกลไกการประสานให้ทุกอย่างเขา้กนัไดน้ัน่คือการตอ้งไม่ปล่อยให้
ขาดแนวทางร่วมส าหรับท่ีฝ่ายต่าง ๆ จะประสาน สามารถช่วยการท างานให้ร่วมไปในทิศทางเดียว
ร่วมกนั การขาดการประสานจะท าให้เกิดปัญหาต่อฝ่ายต่าง ๆ โดยเจา้หน้าท่ีฝ่าย เช่น ฝ่ายแนะน า
ปรึกษาอาจท างานไปในทางท่ีฝ่ายปฏิบติังานไม่ตอ้งการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มอาจท างานไป
คนละทิศทางในท านอง “ต่างคนต่างพาย” ซ่ึงยอ่มท าใหทิ้ศทางร่วมของทั้งกิจการตอ้งขาดหายไปใน
ท่ีสุด 
 3. กลยุทธ์จะต้องคล่องตัวท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง นั่นคือ กลยุทธ์
จะต้องทันสมยักับเหตุการณ์ โดยมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงได้ กล่าวคือ นอกจากจะตอ้งตามให้ทันกบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมแล้ว   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในก็จะตอ้งถูกน ามาพิจารณาสัมพนัธ์กันตลอดเวลาด้วย ซ่ึงดนัย    
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เทียนพุฒ  (2540) กล่าวว่า กระบวนการด าเนินกลยุทธ์ ท่ีส าคัญมีอยู่ 2 เร่ืองคือ  เร่ืองท่ี  1 เป็น            
การบูรณาการทฤษฎี 3 เร่ืองเขา้ด้วยกนั เพื่อให้กลยุทธ์ มีรูปแบบในการเลือกใช้ คือ การวางแผน 
การก าหนดวิสัยทศัน์และการเรียนรู้ เร่ืองท่ี 2 การด าเนินกลยุทธ์ คือ วงจรการเรียนรู้ หรือวงจร    
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเหมือนกบัวงจรคุณภาพของ DEMING คือ การวางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ 
ก าหนดมาตรฐาน (Plan-Do-Check-Act: PDCA) ขั้นตอนการด าเนินกลยุทธ์ได้ปรับปรุงให้เป็น
ระบบบูรณาการโดยเป็นการเรียนรู้ไม่ รู้จบระหว่างผลประกอบการในปัจจุบันของธุรกิจกับ
วสิัยทศัน์ มนัเป็นกระบวนการท่ีอยูบ่นพื้นฐานของวิธีการทดลองน ากลยทุธ์ไปใช ้ซ่ึงเช่ือวา่จะท าให้
ธุรกิจรอดพน้จากความลม้เหลวทางกลยุทธ์ โดยกล่าวถึง “หนทางท่ีดีท่ีสุด” ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของ
องคก์าร 2 ประการ คือ 1) ธุรกิจท่ีมีผลประกอบการสูงอยา่งสม ่าเสมอส าหรับการแข่งขนัท่ีทา้ทายมา
เป็นระยะเวลานาน 2) ธุรกิจท่ีสามารถฟ้ืนกิจการจนประสบความส าเร็จในดา้นผลประกอบการดว้ย
วิธีการจดัการแบบใหม่ท่ีถูกน ามาใชใ้นองคก์าร ในส่วนของประชุม รอดประเสริฐ (2545) กล่าวว่า 
การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดมี้ความคิดริเร่ิมเพื่อการสร้างแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานนั้นยอ่มจะ
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงานอยา่งมาก และยงัช่วยให้องคก์ารมีแผนกลยทุธ์ท่ีดีมีทางเลือก
หลายทางในการด าเนินงาน ปัญหาท่ีส าคญัขององค์การประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบนัคือการขาดแผน  
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  ฉะนั้นการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถสร้าง
จดัสร้างแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของตนเอง ของกลุ่มและขององค์การข้ึนมาได ้ความส าเร็จ
แห่งตนการบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องกลุ่มและขององค์การย่อมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 สรุปไดว้่า กลยุทธ์ท่ีดี จะตอ้งมีจุดเน้น ขอบเขตท่ีชัดเจนและมีกลไกการประสานการ 
บูรณาการให้ทุกอยา่งเขา้กนัได ้อย่างคล่องตวั อีกทั้งจะตอ้งเป็นความคิดริเร่ิม ท่ีจะตอ้งปรับตวัให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลง ในการวางแผนกลยทุธ์ 
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ความหมายของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) กล่าวถึง กระบวนการบริหารกลยุทธ์ว่า การบริหารกลยุทธ์
เป็นกระบวนการก าหนดกลยทุธ์และการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายเชิงกลยทุธ์ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์การ  โดยการก าหนดกลยุทธ์  (Strategic 
Formulation) ประกอบดว้ยการระบุภารกิจ (Mission) และจุดหมายเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาวะเชิงแข่งขนั (Competitive Analysis) และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การท่ี
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุตามจุดหมายเชิงกลยุทธ์ ส่วนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั 
(Strategic Implementation) ประกอบด้วยการปฏิบัติตามแผนและระบบการควบคุม  และก่ิงพร    
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ทองใบ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผน การด าเนินงาน และการ
ควบคุมในแนวทางท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ คือ ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานซ่ึงจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ              
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ซ่ึงกล่าววา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ คือ การจดัการตามวตัถุประสงค ์
(Management By Objective: MBO) อย่างหน่ึงจะพิ เศษก็ตรงท่ี  “วัตถุประสงค์” นั้ นได้รับการ
ทบทวนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “วตัถุประสงค์เชิง       
กลยุทธ์ (Strategic Objective)” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีองค์การตอ้งการจะบรรลุท านองเดียวกบั ภารกิจ 
และวสิัยทศัน์ แต่ชดัเจนกวา่และมีระยะเวลาใกลก้วา่ ขั้นตอนส าคญัจึงเร่ิมท่ีการประเมินสถานการณ์ 
(Situation Analysis) ของธุ รกิ จและอุตสาหกรรม  แล้วส้ิ นสุ ดท่ี การน าเอากลยุทธ์ ไปปฏิบั ติ 
(Implementation) และประเมินผลและควบคุมกลยทุธ์ (Evaluation and Control)  
 สรุปได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการระบุ
ภารกิจ จุดหมายและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สู่การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แผน มี          
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุจุดหมายเชิงกลยุทธ์และจะช่วยให้การบริหาร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารกลยทุธ์  
 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารกลยุทธ์นั้ น ก่ิงพร ทองใบ (2549)ได้ให้
ความเห็นว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัและประโยชน์ต่อองค์การ ท าให้มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ท าให้มีการค านึงถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองค์การ
อย่างกวา้งขวาง มีการค านึงถึงผลระยะยาวขององค์การ และมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
ในการด าเนินงาน เช่นเดียวกบัจินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2548) ไดก้ล่าวว่า 
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์ต่อองค์การ 4 ประการ ดังน้ี 1) ก าหนดทิศทางขององค์การ                   
2) สร้างความสอดคลอ้งในการปฏิบติั 3) สร้างความพร้อมในการปฏิบติั 4) สร้างประสิทธิภาพใน
การแข่งขนั 
  สรุปไดว้่า ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารกลยุทธ์ เป็นการก าหนดทิศทาง
เพื่อการบรรลุว ัตถุประสงค์ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติและมุ่งเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์   

เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo,& Peter,1991) ให้ความหมายของการบริหารกลยุทธ์ว่าเป็น
กระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองท่ีมีจุดหมายเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยไดเ้สนอ
ขั้นตอนการจดัการกลยทุธ์ไว ้5 ขั้นตอนคือ 
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (Environment Analysis)โดยพิจารณา “จุดแข็ง - 
จุดอ่อน” ภายในองคก์ร และ “โอกาส - อุปสรรค” จากภายนอกองคก์ร ต่อจากนั้นจดัท า SWOT Matrix 
เพื่อพิจารณาประเด็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

2. การจดัวางทิศทางขององค์กร  (Establishing Organization Direction) โดยพิจารณา
พนัธกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซ่ึงเน้นเหตุผลในการมีองค์กรและเป้าหมายของ
องคก์ร (Organizational Objectives) 

3. การสร้างกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 
4. การปฏิบติังานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยด าเนินงานตามแผนปฏิบติั

งานตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้ให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนโดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์การ (Organizational 
Structure) และวฒันธรรมขององคก์าร (Organizational Culture) เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จท่ีพึงประสงค ์

5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยท าการติดตามผลการปฏิบติังานและ
ท าการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส าเร็จขององคก์าร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.2  กระบวนการบริหารกลยทุธ์ 
ทีม่า: Certo & Peter ,1991  

     ตามทศันะของ Wheelen และ Hunger (2004, 9) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐาน 4 ประการคือ 

ขั้นท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
             การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
             การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

ขั้นท่ี 2  การสร้างทิศทางขององคก์าร 
             ภารกิจขององคก์าร 
            วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ขั้นท่ี 3  การก าหนดกลยทุธ ์
             กลยทุธ์ระดบัแผนงาน 
             กลยทุธ์ระดบังาน/โครงการ 
             กลยทุธ์ระดบักิจกรรม 
 
ขั้นท่ี 4  การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
             โครงสร้างขององคก์าร 
             วฒันธรรมขององคก์าร 

ขั้นท่ี 5  การควบคุมเชิงกลยทุธ ์
             การติดตามผลการปฏิบติังาน 
             การประเมินผล 

ผล 

ป้อน 

กลบั 
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Environmental 

Scanning 

 

Strategy 

Formulation 

 

Strategy 

Implementation 

 

Evaluation 

And Control 

 

1. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
2. การก าหนดยทุธศาสตร์ 
3. การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 
4. การประเมินผลและควบคุม 
องคป์ระกอบดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัดงัแสดงใหแ้ผนภาพ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.3 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า : Wheelen and Hunger, 2004 
 

 และจากแผนภาพท่ีแสดงองคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารกลยทุธ์ท่ีไดก้ล่าว
ไปแล้ว Wheelen และ Hunger อธิบายการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มว่าเป็นการตรวจตราประเมิน
และเผยแพร่ขอ้มูล ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์รให้กบัผูท่ี้รับผดิชอบงานส าคญัในองคก์ร 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคัญทางกลยุทธ์ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทั้ ง
ภายนอกและภายในเป็นตวัส าคญัท่ีจะก าหนดอนาคตขององคก์ร วธีิการท่ีง่ายท่ีสุดในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมดังกล่าวคือ SWOT Analysis ซ่ึงเป็นองค์ประกอบทางกลยุทธ์ส าหรับองค์กร 
ส่ิงแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ภายนอกองค์กรและไม่ได้เป็นรูปแบบ
เดียวกันกับการบริหารจดัการภายใน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้เหล่าน้ีก่อให้เกิดบริบทขององค์กรท่ี
เป็นอยูแ่ละอาจมีอิทธิพลและมีแนวโนม้จะเขา้ไปในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม หรือ เป็นองคป์ระกอบ
เฉพาะท่ีเขา้ไปมีส่วนในสภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์รท่ีมกัจะเรียกวา่สภาพทัว่ไปขององคก์ร 
 สภาพแวดลอ้มภายในขององค์ประกอบด้วยส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้(จุดแข็งและจุดอ่อน)                
ท่ีมีอยู่ในองค์กรและไม่ได้อยู่ในการควบคุมในระยะสั้ นๆของการบริหารจดัการในระดับสูง                        
ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดบริบทในการท างานซ่ึงหมายถึงโครงสร้างขององค์กร วฒันธรรมและแหล่ง
เรียนรู้ขององค์กร ส่วนท่ีเป็นจุดแข็งจะท าให้เกิดสมรรถนะแกนกลางท่ีส าคญัท่ีองค์กรสามารถใช้
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้(Wheelen and Hunger, 2004) ยงัไดน้ าเสนอรูปแบบพื้นฐานใน
การบริหารเชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 
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แผนภาพที ่2.4  รูปแบบพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า :  Wheelen and Hunger, 2004 

 
การก าหนดกลยุทธ์ตามรูปแบบท่ีน าเสนอ Wheelen และ Hunger อธิบายถึงขั้นตอนยอ่ย

ดา้นพนัธกิจ วตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และนโยบายว่าตอ้งมีความเช่ือมโยงกนั โดยแต่ละขั้นตอน
ยอ่ยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

พนัธกจิ 
 พนัธกิจขององคก์รคือจุดมุ่งหมาย หรือแนวคิดในการด ารงอยูข่ององคก์รวา่จะให้อะไร
แก่สังคม ยุทธศาสตร์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับจะเป็นพื้นฐานขององคก์รและเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ี
จะท าให้องค์กรแตกต่างจากองคก์รอ่ืนในเร่ืองของการด าเนินงานเพื่อให้บริการและผลผลิตตามท่ี
ตอ้งการ 

วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงค์ คือ ผลลพัธ์สุดทา้ยของการด าเนินกิจกรรมตามแผน วตัถุประสงคจ์ะระบุ
ถึงส่ิงท่ีตอ้งการท าให้ส าเร็จวา่จะส าเร็จเม่ือใดและตอ้งมีจ านวนท่ีพอจะเป็นไปได ้ความส าเร็จของ
วตัถุประสงค์องค์กรควรเป็นผลลัพธ์มาจากการท าพนัธกิจขององค์กรให้สมบูรณ์ การก าหนด
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายควรมีของข่ายในเร่ืองต่อไปน้ี เช่น ผลก าไร ประสิทธิภาพ ความ
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เจริญกา้วหนา้ การมีช่ือเสียงท่ีดี การให้ผลประโยชน์ต่อพนงังาน การให้ผลประโยชน์ต่อสังคม การ
เป็นผูน้ าทางเทคโนโลย ีความอยูร่อดขององคก์ร ฯลฯ 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์จะก่อให้เกิดการวางแผนท่ีครอบคลุม ชดัเจน ซ่ึงจะระบุวา่องคก์รจะท าพนัธกิจ
และวตัถุประสงค์ให้ส าเร็จผลอย่างไร กลยุทธ์มี 3 ประเภท คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate 
Strategy) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติั (Functional Strategy) 

นโยบาย 
 นโยบายองค์กรคือ แนวทางปฏิบติัท่ีเด่นชัด เพื่อการตดัสินใจเลือกการด าเนินการท่ี
เช่ือมโยงกบัการก าหนดกลยทุธ์ดว้ยวธีิการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนั 
 ส่วน พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) น าเสนอขั้นตอน กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ตรงกนัโดยมีส่วนประกอบส าคญั 5 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) ผูบ้ริหารหรือนกัยุทธศาสตร์ 
(Strategist) จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องคก์าร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) และ
สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment) องค์การ โดยท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกว่า “การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis” วา่แต่ละปัจจยัมีส่วนเอ้ืออ านวยหรือขดัขวางการด าเนินงานขององคก์ารอย่างไร
บา้ง  
 ขั้นท่ี 2 การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผูบ้ริหารจะน า
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและขอ้จ ากดัมาท าการประมวลผล เพื่อใช้ก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององคก์าร โดยท่ีการก าหนดทิศทางขององคก์ารสามารถกระท าไดใ้นลกัษณะ
ของการก าหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมาย (Mission and Goal Establishment) ขององคก์าร  
 ขั้นท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การน าทิศทางขององคก์าร
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององคก์าร โดยมกัจะ
ก าหนดกลยุทธ์ตามระดบัชั้นภายในองคก์าร ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตาม
หนา้ท่ี 
 ขั้นท่ี  4 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การน า                
กลยุทธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนไปประยุกต์ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจดัโครงสร้าง 
บุคลากร และการประสานงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
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 ขั้นท่ี 5 การควบคุมและการประเมินกลยทุธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึง 
การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง และพฒันาให้
กลยุทธ์ท่ีก าลงัด าเนินอยูเ่กิดความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง เพื่อองคก์ารจะไดคุ้ณค่าสูงสุดจาก
การด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์วา่ประสบผลส าเร็จดงัท่ีตั้งเป้าหมาย
ไวห้รือเพียงใด เพื่อน าไปพิจารณาในการพฒันากลยุทธ์ต่อไป ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์             
ดงัแผนภาพท่ี 2.5 
 

 
 
 
 
 
             

 ภาพ 2.1 แสดงกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
   

 
แผนภาพที ่2.5  กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า: พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวถึง กระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัน้ี   
 1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หรือการจดัวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
การวางแผนกลยทุธ์ มีกระบวนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี   
  1.1 การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงแยกปัจจยัท่ีวิเคราะห์ออกเป็น การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน หรือเรียกอีกอยา่งวา่
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงการวิเคราะห์ดงักล่าวจะท าให้ทราบถึงบริบท
ปัจจุบนัของหน่วยงานดงัค าถามท่ีวา่ ปัจจุบนัหน่วยงานเราอยู ่ณ จุดใด (Where are we now?)  
  1.2 การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็นการก าหนดทิศทางท่ีหน่วยงานตอ้งการมุ่ง
ไปสู่ เปรียบเสมือนผลลพัธ์ปลายทางท่ีหน่วยงานตอ้งการบรรลุ ในการก าหนดทิศทาง การพฒันา
ของหน่วยงาน ประกอบดว้ย การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคห์ลกั ซ่ึงการก าหนดทิศทาง

การวเิคราะห์

สภาพแวด 

ลอ้ม 

การก าหนด

ทิศทาง 

การก าหนด 

ยทุธศาสตร์ 

การน า 
ยทุธศาสตร์ 
ไปปฏิบติั 

การควบคุม

การประเมิน 

ยทุธศาสตร์ 

ข้อมูลย้อนกลบั 
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ของหน่วยงานเปรียบเสมือนการตอบค าถามท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นค าถามท่ีถูกถาม  มากท่ีสุด คือ 
หน่วยงานของเราตอ้งการไปสู่จุดไหน (Where do we want to go?)   
  1.3 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการน าขอ้มูลและปัจจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์สถานภาพ
ของหน่วยงานและการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน จดัท าเป็นกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ รวมทั้ ง
ประเมินและคดัเลือกวา่กลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัหน่วยงานมากท่ีสุด ซ่ึงก าหนดเป็นประเด็น
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนการตอบค าถามท่ีว่าเราจะไปสู่
จุดหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร (How do we get there?)   
 2. การน ากลยุท ธ์ ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ  (Strategic Implementation) เป็ น ขั้ น ตอน ท่ี มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเม่ือหน่วยงานได้วิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ 
ก าหนดทิศทางการพฒันา และจดัท ากลยุทธ์แล้ว ต้องน ากลยุทธ์ท่ีได้วางแผนไวม้าด าเนินการ
ประยุกต์เพื่อปฏิบติัให้เกิดผลผลิตและผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์
หากขาดขั้นตอนน้ี ส่ิงท่ีได้วางแผนไวจ้ะไม่เกิดผลจริง และหากวิเคราะห์หรือวางกลยุทธ์ไวดี้
เพียงใด ถา้การปฏิบติัตามกลยุทธ์ไม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมุ่งหวงัก็ไม่สัมฤทธ์ิผลท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดังนั้น การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัเปรียบเสมือนการตอบ
ค าถามท่ีว่า เราจะตอ้งท าหรือเปล่ียนแปลงอะไรบา้งเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or 
change?) 
 3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็น กลยุทธ์
ของหน่วยงาน ซ่ึงวธีิการในการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีไดก้ าหนดไวจ้ะตอบค าถามท่ีวา่ เราจะวดัความกา้วหนา้และรู้วา่เราไดไ้ปถึงท่ี
หมายไดอ้ยา่งไร (Where do we want to go?) 
 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่ากระบวนการบริหารกลยุทธ์ คือ กระบวนการ
ก าหนดกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์การ และการน ากลยุทธ์ไปสู่                   
กาปฏิบติัเพื่อให้บรรลุจุดหมายเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) 
การวางแผนกลยุทธ์ 2) การน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementation) และ 3) การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ (Evaluation and Control) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการวิจยัเฉพาะขั้นตอนท่ี 1 
คือ การก าหนดยทุธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 การก าหนดกลยุทธ์ 
 ในหัวขอ้ การก าหนดกลยุทธ์ ผูว้ิจยัขอน าเสนอหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความหมายของ
แผนกลยทุธ์และการวางแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 1. แผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) กล่าววา่ แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ คือ 
แผนแม่บทของการประกอบธุรกิจ เป็นแผนกวา้ง ๆ ท่ีมีความครอบคลุมเป็นแผนมีทิศทางและแผน
รายละเอียดท่ีก าหนดเง่ือนเวลาและผลงานท่ีเด่นชัดในอันท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการก ากับและ
ตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุงและปรับตวัของธุรกิจใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย  
                 ขณะท่ี อุทิศ ขาวเธียร (2549) กล่าววา่ แผนกลยทุธ์หรือแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) 
เป็นเทคนิคการวางแผนท่ีเดิมถูกใชเ้พื่อการรบโดยมีหลกัฐานของต าราพิชยัสงคราม  “ซุนว”ู ของจีน
ไดร้วบรวมหลกัการวางแผนกลยุทธ์ทางการทหารเอาไวด้ว้ย โดยนกัธุรกิจไดน้ ามาประยุกตใ์ชก้บั
การแข่งขนัทางธุรกิจโดยค านึงถึง “การแข่งขนัให้อยูร่อดและการมุ่งหวงัก าไร”  เป็นหลกั ซ่ึงต่อมา 
นกัวางแผนภาครัฐไดน้ าแนวคิดของภาคเอกชนมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารภาครัฐโดยยึดหลกัการ    
“การสนองความตอ้งการของประชาชน” เป็นหลกั โดยท่ีแผนยทุธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยช้ีน า
แนวทางการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบัขององค์การโดยมีการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มเพื่อ
ช้ีแนะเป้าประสงค์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค์หลักของแผน) และแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาวะแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ยงั
หมายถึง เอกสารของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยปฏิบติั ซ่ึงอาจจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม เขต พื้นท่ี
หรือสถานศึกษา จดัท าข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ของหน่วยงาน (SWOT Analysis) เพื่อคาดคะเนแนวโนม้ของสถานการณ์   
 เช่นเดียวกบั พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) กล่าววา่ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) 
พนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ต่าง ๆ (Strategic) ท่ีแสดงให้เห็นทิศทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยค านึงถึงนโยบายของรัฐ
บทบญัญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส าคญั แผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เป็นแผนหลกัขององค์การมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามภาระงานของ
องคก์าร มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามภาระงานขององคก์าร เช่น แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) แผน
คุณภาพ  (Quality Plan) แผน ธุรกิจ  (Business Plan) แผนแม่บท  (Master Plan) แผนแม่แบบ 
(Blueprint Plan) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (School Improvement Plan: SIP) หรือธรรมนูญ
สถานศึกษา (School Charter) เป็นตน้  
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 ดงันั้น สรุปไดว้า่ แผนกลยทุธ์ คือ แผนหลกัขององคก์ารจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมี
การวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององคก์าร เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ
และมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ พนัธกิจ (Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) 
และแผนปฏิบติัการ (Operation Plan) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  1) ความหมายของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2545) เสนอว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) คือ กระบวนการของการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ารและการก าหนดกลยุทธ์ข้ึนมา
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
  ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ กระบวนการตดัสินใจ
เพื่อด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์แม้จะต้องเส่ียงกับสภาวะแวดล้อมท่ีไม่
แน่นอนหรือไม่สามารถจะคาดคะเนได ้โดยการตดัสินใจนั้นจะตอ้งเลือกเอาแผนซ่ึงคาดวา่จะใชไ้ด้
ดีท่ีสุดไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเป็นการตดัสินใจเพื่อด าเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงานหรือองคก์ารในอนาคต  
 ก่ิงพร ทองใบ (2549) กล่าวว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การพฒันาแผนระยะยาว
ขององค์การบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  จุดแข็ง
และจุดอ่อนขององคก์ารจากการประเมินสภาพแวดลอ้มในองคก์าร  
  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ขององค์การ และเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจเพื่อด าเนินงานของ
หน่วยงานใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงค ์
  2) องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546) จ  าแนกองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ไว ้5 ประการ ได้แก่ 1) การก าหนดวตัถุประสงค์ 2) การระบุทิศทางหรือภารกิจหลกั 3) การ
ก าหนดเป้าหมาย 4) การพฒันากลยทุธ์ 5) การก าหนดนโยบายขององคก์าร  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กล่าวว่า แผนกลยุทธ์มีส่วนประกอบท่ีส าคญัตามล าดบั
ดงัน้ี 1) เป้าหมายขององคก์าร (Organizational Goal) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะแสดงใหท้ราบวา่องคก์ารหรือ
หน่วยงานจะด าเนินงานไปตามทิศทางใด มีแนวทางในการปฏิบติัอย่างไร 2) ภารกิจขององค์การ 
(Mission) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงขอบข่ายของกิจกรรมว่าหน่วยงานหรือองค์การจะตอ้งท าอะไรบา้ง  
3) กลยุทธ์หรือยุทธวิธี (Strategies) เป็นส่วนท่ีแสดงให้ทราบว่าองค์การจะเลือกวิธีการใดในการ
ปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 4) นโยบาย (Policies) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงขอ้เสนอแนะในการ
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น าไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีองค์การหรือหน่วยงานตอ้งการ  5) การตดัสินใจ (Decision) 
เป็นส่วนท่ีแสดงถึงทางเลือกท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 6) การลงมือปฏิบติั (Actions) เป็นส่วนท่ี
แสดงถึงการปฏิบติัจริงหรือ ลงมือท าจริงในการปฏิบติังาน   
 ส่วน อุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดก้ล่าวว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบหลกั 3 
ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบหลกัส่วน “เป้าประสงคร่์วม” ซ่ึงประกอบดว้ยวิสัยทศัน์พนัธกิจ 
และวตัถุประสงค์หลัก  องค์ประกอบส่วนน้ีหากชัดเจน จะท าหน้าท่ีเสริมการประสานงานแก่
องคก์าร และ/หรือเป็นส่วนช้ีน าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาเป็น “วสิัยทศัน์”ท่ีองคก์ารประสงค ์เป็นส่ิง
ท่ีพึงปรารถนาในการพฒันาท่ีสมเหตุสมผล ส่วนพนัธกิจจะช้ีน าให้เกิดความชัดเจนในบทบาท
หน้าท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ารตอ้งท าอยา่งมีบูรณาการภายใตแ้ผนต่าง ๆ ส่วนวตัถุประสงค์หลกั 
เป็นเกณฑ์ท่ีตอ้งบรรลุ  หรือระดบัความส าเร็จ (ผลกระทบ /ผลลพัธ์ )ท่ีต้องถูกประเมิน เพื่อเป็น
หลกัประกนัว่า องค์การได้ด าเนินการตามแผนไปสู่ทิศทางท่ีก่อให้เกิดวิสัยทศัน์ท่ีวาดหวงัไว ้ 2) 
องค์ประกอบดา้น “ทางเลือกการด าเนินการ” ซ่ึงไดแ้ก่กลยุทธ์/ยุทธวิธี ก าหนดอยา่งชดัเจนข้ึนเป็น
กรอบความคิดท่ีช้ีน าทางแก่การปฏิบัติการหลักของแผนว่าแนวทางท่ีเหมาะสม  เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องแผนมีอยา่งไรบา้ง กรอบความคิดน้ีไดม้าจากการผนวกประเด็นช้ีน าท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์และการจดัล าดับความส าคญัของสภาวะแวดล้อม  ทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค  นอกจากน้ี  ยงัต้องค านึงถึงความสอดรับกับพันธกิจขององค์การอีกด้วย  และ3) 
องค์ประกอบหลกัด้าน “เคร่ืองมือกลไกเร่งรัดการพฒันา” เพื่อสามารถช้ีแนะแนวทางการเร่งรัด
กระบวนการด าเนินงาน มีรูปแบบการปรับกระบวนการท างานขององค์การ การปรับปรุงระเบียบ
ตลอดจนค่านิยม วฒันธรรมและความเช่ือต่าง ๆ ภายในองค์การให้สนับสนุนแผนงานโครงการ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของกลยุทธ์และยุทธวธีิท่ีก าหนดไว ้จึงพอจะสรุปไดว้า่ การวางแผนเชิงกลยทุธ์
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วนใหญ่ ๆได้แก่ 1) องค์ประกอบหลกัด้านเป้าประสงค์ร่วม 
ประกอบด้วยการก าหนดวิสั ยทัศน์  (Vision) พันธกิจ  (Mission) วัตถุประสงค์  (Objective) 2) 
องค์ประกอบดา้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่าง ๆ (Strategic) และ 3) องค์ประกอบ
หลกัดา้นกลไกเร่งรัดกลยทุธ์หรือการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
 3) ขั้นตอนของการวางแผนเชิงกลยทุธ์   
  ประชุม  รอดประเสริฐ (2545) ก าหนดขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีส าคัญไวด้ังน้ี          
1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละยุทธวิธีขององคก์ารให้มีความสอดคลอ้งปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
2) การศึกษาอิทธิพลและสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์าร 3) การก าหนดทรัพยากรเพื่อ
แจกจ่ายให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 4) การพิจารณาทางเลือก
เพื่อการก าหนดแผนกลยุทธ์ 5) การเลือกแผนกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดเพื่อการปฏิบัติงาน  6) การพฒันา
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โครงสร้างขององค์การให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบับรรยากาศและยุทธวิธีเลือกนั้น 7) การก าหนด
แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อการปฏิบติังาน และ 8) การประเมินแผนกลยทุธ์ท่ีใช้
ในการด าเนินงาน 
 จากข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์  คือ  กระบวนการของการก าหนด 
วตัถุประสงค์ขององคก์ารและเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจเพื่อด าเนินงานของหน่วยงานให้
บรรลุถึงวตัถุประสงค์ ดว้ยองค์ประกอบหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) องค์ประกอบหลกัด้านเป้าประสงค์ร่วม 
ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ (Mission) วตัถุประสงค์  (Objective) 2) 
องค์ประกอบด้านการด าเนินการ ได้แก่ กลยุทธ์ต่าง ๆ (Strategic) และ 3) องค์ประกอบหลกัดา้น
กลไกเร่งรัดการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั และมีขั้นตอนท่ีส าคญั 8 ขั้นตอนขา้งตน้ 
 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) สรุปกระบวนการวางแผนเชิง              
กลยทุธ์มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 
  การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 1) ให้ความส าคญั
กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ได้ตรงความต้องการตามภารกิจ
บทบาทของหน่วยงานและมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 2) ให้
ความส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในเชิงโอกาสและอุปสรรคท่ีเปล่ียนแปลงไป
กับศกัยภาพท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงหากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลงไปกลยทุธ์จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนไปดว้ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวกและทาง
ลบทั้ งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ผูป้กครองประชาชน ชุมชนในทอ้งถ่ิน บุคลากรในส่วนราชการผูส่้งมอบงาน รวมถึงผูรั้บบริการคือ 
นกัเรียนดว้ยประเภทของ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานมีความส าคญั
ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง ตรงกับความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ   
    1.1  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ
บุคลากรระดบัปฏิบติัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน และครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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      1.2  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น 
นกัเรียน ผูป้กครอง สถานประกอบการ ผูรั้บจา้งและขายครุภณัฑ์และวสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
ระเบียบพสัดุ เป็นตน้ 
  1.3  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders) เช่น 
สมศ. ชุมชน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่ือมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน (Non-Governmental 
Organizations : NGOs) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกลุ่มการเมืองท่ีเป็นทางการและ             
ไม่เป็นทางการ เป็นตน้   
 2) ขั้นตอนและกระบวนการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  2.1 ส ารวจภารกิจของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์หาผลผลิตและบริการท่ีส าคญัของแต่ละ
ภารกิจ และน ามาก าหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของแต่ละผลผลิตและบริการท่ีส าคญั 
  2.2 จ าแนกกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญของหน่วยงาน โดยท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทของผลผลิตและบริการ และความสัมพนัธ์ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัหน่วยงานโดย              
ดูวา่ อะไรคือส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการจากหน่วยงานและอะไรท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะมอบ
ใหห้น่วยงาน 
  2.3 จ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีในอนาคตโดยศึกษาจากความท้าทายเชิง                   
กลยุทธ์ของหน่วยงาน นวตักรรม โครงสร้างประชากร สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดผลผลิตและบริการใหม่ ๆ ของหน่วยงานดว้ย  
  2.4 รวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในอดีต ปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อร้องเรียน และค าชมเชยเพื่อน ามาใช้เป็นปัจจยัน าเข้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน จดัล าดบัความส าคญัของการให้บริการหรือส่งมอบบริการ ออกแบบกระบวนงานเพื่อ
สร้างหรือปรับปรุงการให้บริการ น าเสนอการให้บริการท่ีเหมาะสม รวมทั้งหาโอกาสในการพฒันา
บริการท่ีจะพึงมีในอนาคต 
  2.5 วิเคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงมีหัวขอ้ส าคญัในการวิเคราะห์ได้แก่ การ
บริการท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการจากหน่วยงาน ความตอ้งการหรือความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และแนวทางและวธีิการส่ือสารระหวา่งกนั 
  2.6 ให้เรียงล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อประโยชน์ในการจดัท ากล
ยทุธ์และเรียงล าดบัความส าคญักลยทุธ์ งาน โครงการและงบประมาณ   
  2.7 น าผลการวิเคราะห์จากตารางวิเคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูรั้บบริการ
กลุ่ม ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก เช่น ผูป้กครอง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations: 
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NGOs) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (State Audit Commission: SAC) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ฯลฯ ให้น าไปวิเคราะห์ต่อในสภาพแวดล้อมภายนอก ว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อ
หน่วยงาน และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและภายใน เช่น นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า
เป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อนของหน่วยงานเพื่อน าไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อไป    
 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis)     
  1. เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในหน่วยงาน ดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีครอบคลุมส่ิงท่ีมีอิทธิพล ความเส่ียง ความทา้
ทายและขอ้ก าหนดท่ีส าคญัอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตของหน่วยงานและให้
ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยการมองการณ์ไกลเท่าท่ีเป็นไปได ้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจ การจดัสรรทรัพยากร รวมถึงการบริหารจดัการโดยรวม ซ่ึงมีเคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับ
การวเิคราะห์ ดงัน้ี    
  1.1 Five Forces Model เป็น เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ท่ี
หน่วยงานแข่งขนัอยู่จะช่วยให้หน่วยงานเขา้ใจสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของหน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน ในภาคธุรกิจโดยค านึงถึง 5 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ การ
แข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Internal Rivalry) คู่แข่งรายใหม่ (New Entry) ส่ิงทดแทน (Substitute) 
อ านาจต่อรองของผูส่้งมอบสินคา้ (Supplier) และอ านาจต่อรองของผูช้ื้อ (Buyer Power)   
  1.2 PESTLE Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน 
โดยพิจารณาถึงความมัน่คงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลย ี(Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
  1.3 Value Chain Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ขีดความสามารถและศกัยภาพ
ภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั (As Is) พร้อม
ทั้งก าหนดกิจกรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีควรเป็น (To Be) เพื่อ
ก่อใหเ้กิดคุณค่าหาช่องวา่ง (Gap) ท่ีมีอยู ่เพื่อจดัท าเป็นแนวทางในการลดช่องวา่งดงักล่าว   
  1.4  SWOT Analysis เป็น เค ร่ืองมือพื้ นฐานในการวิ เคราะห์  เชิงกลยุท ธ์ของ
หน่วยงานเพื่อให้ทราบบริบทของหน่วยงานวา่เป็นอยา่งไร เม่ือมีการประเมินปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายใน จะพบว่า มีปัจจยัใดท่ีเป็นโอกาสหรือข้อจ ากัด และจุดแข็งหรือจุดอ่อน
อยา่งไรต่อหน่วยงาน หรือเขา้มาส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน รวมถึงเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับการ
ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงานได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงท าให้
บุคลากรทุกระดับได้รับรู้และตระหนักร่วมกันตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อท าให้เกิดความ
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ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั SWOT Analysis จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการวเิคราะห์บริบท
อย่างเป็นระบบก่อนวางแผนการบริหารการศึกษา ในท่ีน้ีน าเสนอการใช้ SWOT Analysis ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวางแผนการบริหารการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษา  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย  SWOT Analysis ในท่ี น้ี  ผู ้วิจ ัยจะน าเสนอการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis  มีรายละเอียดดงัน้ี  
   1.4.1 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) หรือ
อุปสรรค (Threats) โดยพิจารณาถึงแนวโน้มของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคงอยู่และการขยายตวั
ของภารกิจหน่วยงาน มีทั้งปัจจยัท่ีเป็นโอกาสและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการ
ของหน่วยงานซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้หรือควบคุมไดใ้นระยะสั้น ๆ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทางดา้นการศึกษาสามารถใชห้ลกัการวิเคราะห์ท่ีเรียกวา่ STEP หรือ C-PEST ซ่ึงมีปัจจยัท่ี
ตอ้งน ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี   
    1) แบบ STEP คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีน าปัจจยั 4 ด้านท่ี
ส่งผลต่อการบริหารจดัการหน่วยงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์มาวเิคราะห์ ไดแ้ก่    
     1.1) ด้านสั งคมและวัฒนธรรม  (Socio – Cultural Factors: S) เป็นการ
วเิคราะห์ในเร่ืองโครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเช่ือวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี แนวคิดอนุรักษ์ คุณภาพชีวิต การอนามยั กระแสสังคมและชุมชน ท่ีลอ้มรอบหน่วยงาน 
ความตอ้งการของประชาชน ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ   
     1.2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารบริหาร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ  
     1.3) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors: E ) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองสภาพ
และแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย และการลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ   
     1.4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) เป็นการ
วิเคราะห์ในเร่ือง รัฐธรรมนูญ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาภาค
บงัคบั มาตรฐานการศึกษา หลกัสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ตน้สังกดั กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหน่วยงาน ฯลฯ   
   2) แบบ C-PEST คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานน าปัจจยั 5 
ดา้นท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการหน่วยงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ มาวิเคราะห์ให้ความส าคญั กบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ไดแ้ก่   
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    2.1) ด้านพฤ ติกรรมของผู ้รับบ ริการ (Customer Behaviors: C) เป็นการ
วิเคราะห์ ในเร่ืองผูรั้บผลประโยชน์ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หน่วยงานทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง 
ชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบ/สภาพของคู่แข่งและการแข่งขนั ฯลฯ     
    2.2) ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal Factors: P) เป็นการ
วิเคราะห์ในเร่ือง รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคบัมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกดั กฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหน่วยงาน ฯลฯ   
    2.3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองสภาพและ
แนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง ภาวะทางการเงิน การวา่งงาน อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย และการลงทุนต่างๆ ฯลฯ  
    2.4) ด้านสังคมและวฒันธรรม (Social–Cultural Factors: S) เป็นการวิเคราะห์
ในเร่ือง โครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเช่ือวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
แนวคิดอนุรักษ ์คุณภาพชีวิต การอนามยั สภาพและกระแสสังคมและชุมชนท่ีลอ้มรอบหน่วยงาน 
ความตอ้งการของประชาชน ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ   
    2.5) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ 
เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของหน่วยงานมีความแม่นย  า เช่ือถือได ้หน่วยงานจึง
จ าเป็นตอ้งมีการขั้นตอนในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี   
          2.5.1) การตรวจสอบ (Scanning) เป็นการศึกษาหรือตรวจสอบถึงปัจจยัใน
ด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีความส าคญั เป็นโอกาส เอ้ือต่อการท าให้หน่วยงาน
บรรลุวตัถุประสงคมี์อะไรบา้ง หรือมีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออะไรบา้ง รวมทั้งปัจจยัเหล่านั้นมี
การเปล่ียนแปลงในดา้นใดบา้ง จะท าใหท้ราบถึงขอ้มูลทั้งในอดีตและในปัจจุบนั   
          2.5.2)  การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้รับจากขั้นการ
ตรวจสอบ (Scanning) สภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งในอดีตและปัจจุบนัมาคาดการณ์และพยากรณ์ถึง
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงขั้นตอนการพยากรณ์น้ีจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อหน่วยงานเน่ืองจากขอ้มูลหรือแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั  จะท าให้หน่วยงานสามารถจดัท าหรือเตรียมกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับการ
บริหารหน่วยงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดใ้นภายภาคหนา้   
         2.5.3) การประเมิน (Assessing) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากเป็นการน าขอ้มูลของสภาวะแวดลอ้มภายนอก ในขั้นตอนการตรวจสอบ (Scanning) และ
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การพยากรณ์ (Forecasting) มาวเิคราะห์และประเมินดูวา่การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มนั้น ๆ 
จะมีผลอยา่งไรต่อหน่วยงานบา้ง ทั้งในแง่ของโอกาสหรืออุปสรรค   
  4.4.2 วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตวัแปรปัจจยั ท่ีเป็นจุดแข็ง 
(Strengths: S) และจุดอ่อน (Weaknesses: W) ท่ีหน่วยงาน สามารถควบคุม/บริหารจดัการไดแ้ละมี
อิทธิพลโดยตรง ท่ีแสดงถึงศกัยภาพของหน่วยงาน ท่ีส่งผลต่อการก าหนด กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในทางด้านการศึกษาเดิมนิยมใช้ประเด็นส าคญั   มาวิเคราะห์ ท่ี
เรียกวา่ 2S 4M หรือใชห้ลกัการวเิคราะห์ตามแนวคิดของ (Mc Kinsey, p.1980) มีรายละเอียดดงัน้ี    
   1) แบบ 2S 4M คือ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานโดยน า 
ปัจจยั 6 ดา้นมาวเิคราะห์ ประกอบดว้ย   
    1.1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure: S1) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน โครงสร้างการแบ่งหนา้ท่ีท างาน ระบบงานของหน่วยงาน นโยบาย
ของหน่วยงาน ฯลฯ   
    1.2) ด้านผลผลิตและการบริการ (Service: S2) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองการ
ใหบ้ริการทางการศึกษา คุณภาพของการใหบ้ริการ คุณภาพนกัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ   
    1.3) ด้านบุคลากร (Man: M1) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง  ปริมาณบุคลากร 
คุณภาพบุคลากร ความเพียงพอของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ขว ัญก าลังใจบุคลากร
ความกา้วหนา้ของบุคลากร ความรู้และความสามารถและทกัษะของบุคลากร ฯลฯ   
    1.4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง
ความเพียงพอของงบประมาณ แผนการบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพการใชเ้งิน ความประหยดั 
ความคุม้ค่า ความคล่องตวัในการเบิกจ่าย ฯลฯ   
    1.5) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (Material: M3) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองความเพียงพอ
ของส่ือวสัดุครุภณัฑ ์คุณภาพของส่ือ การใชแ้ละการบ ารุง รักษาส่ือ เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
    1.6) ดา้นการบริหารจดัการ (Management: M4) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองระบบ
การบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การกระจายอ านาจ การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหาร 
การประชาสัมพนัธ์ การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ฯลฯ    
  2) แบบ 7S ตามแนวคิดของ (Mc Kinsey, p.1980) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานโดยน าปัจจยั 7 ดา้น มาวเิคราะห์ ประกอบดว้ย   
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    2.1) ด้านโครงสร้าง (Structure: S1) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองโครงสร้าง
หน่วยงานท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
สายการบงัคบับญัชา การพิจารณาลกัษณะของโครงสร้างหน่วยงานมีประโยชน์ต่อการจดัท ากลยทุธ์
ของหน่วยงาน เน่ืองจาก ถา้โครงสร้างหน่วยงานมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง คล่องตวัต่อการ
ปฏิบติังาน บุคลากรทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ผูป้ฏิบติังานสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการไดถู้กตอ้งและรวดเร็วส่งผลดีต่อการผลกัดนัให้
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้บรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ก็จะเป็นจุดแข็งของ
หน่วยงาน แต่ถา้โครงสร้างของหน่วยงานไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งท าให้การด าเนินงานตามกล
ยทุธ์ท่ีเลือกใช ้ไม่บรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคก์็จะเป็นจุดอ่อนของหน่วยงาน 
    2.2) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy: S2) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองทิศทาง
และขอบเขตท่ีหน่วยงานจะด าเนินการในระยะปานกลางหรือระยะยาว ท่ีหน่วยงานได้ศึกษาว่า
หน่วยงานของเรานั้นอยู่ท่ีไหนในขณะน้ี พนัธกิจของเราคืออะไรและใครเป็นผูรั้บบริการแล้ว
วางแผนข้ึนมาเพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายใน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีความสามารถในการแข่งขนัและ
บริหารจัดการได้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด/บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมี
ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของหน่วยงานอยา่งใกลชิ้ดเน่ืองจากการจดัโครงสร้างของหน่วยงานนั้น
จะเป็นเคร่ืองมือให้การบริหารจดัการตามตามกลยุทธ์ของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
วสิัยทศัน์ท่ีก าหนด   
    2.3) ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Systems: S3) เป็นการ
วิเคราะห์ในเร่ืองระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการท่ีช่วยใหห้น่วยงานสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริหารจดัการหน่วยงานบรรลุ
วตัถุประสงค์/วิสัยทศัน์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เช่น ระบบงานมาตรฐานส านกังาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษา ระบบการวางแผน ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผล ระบบด้าน
งบประมาณและระบบบญัชีการเงิน/การพสัดุ ระบบในการสรรหาและคดัเลือกพนกังานระบบใน
การฝึกอบรม ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบติดตาม/ประเมินผล 
ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงวธีิการท างานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
    2.4) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจดัการ (Style: S4) เป็นการ
วิเคราะห์ในเร่ืองรูปแบบระบบการบริหารจดัการของผูบ้ริหารหน่วยงาน รวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะ
ผูน้ าและคุณธรรมของผูบ้ริหารเน่ืองจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผูบ้ริหาร จะเป็นแบบอยา่ง
และมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงาน รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของ
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เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานมากกวา่ค าพูดของผูบ้ริหาร หากผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีดีจะสามารถน าพา
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จพร้อมดว้ยคุณธรรม   
    2.5) ดา้นบุคลากรในหน่วยงาน (Staff: S5) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองบุคลากร
ทุกระดับภายในหน่วยงาน ทั้ งในเร่ืองจ านวนบุคลากร เพียงพอ เหมาะสมกับเกณฑ์รวมถึง
ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของหน่วยงานในอนาคต การปฏิบติัต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เช่น การพฒันาทีมงาน การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัดา้นบุคลากรทั้งหมดหรือการ
ท่ีผูบ้ริหารเขา้มาเก่ียวขอ้งต่อการจูงใจและพฒันาบุคลากร    
    2.6) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills: S6) เป็นการวิเคราะห์ในเร่ือง
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานของบุคลากร ให้บริการผูรั้บบริการ ความสามารถ
ในดา้นการวจิยัและพฒันาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจ าสายงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีรับผิดชอบ
และบริหารจดัการใหส้ าเร็จ มีภาวะผูน้ าสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
    2.7) ดา้นค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values: S7) เป็นการ
วิเคราะห์ในเร่ืองแนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวงัของหน่วยงาน เป็นแนวคิดพื้นฐานของ
หน่วยงานแต่ละแห่งท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานเห็นว่าเป็นส่ิงดี พึงปฏิบัติจนกลายเป็น
วฒันธรรมในการท างาน ท าใหเ้กิดปทสัถาน (Norm) ของหน่วยงาน  
    กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S เพื่อหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจะเน้นประเด็นใดประเด็นหน่ึงไม่ได้ เพราะเม่ือประเด็นใดประเด็นหน่ึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อประเด็นอ่ืนดว้ย   ดงันั้นจึงตอ้งวิเคราะห์ทุกประเด็นให้ครอบคลุม
กระบวนการบริหารจดัการทั้งระบบ ทั้ง 7 ประเด็น  
   4.4.3 การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน    
   การประเมินสถานภาพของหน่วยงานด าเนินการหลงัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบวา่ปัจจุบนัหน่วยงาน มีปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส
และอุปสรรค มีปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อเป็นขอ้มูลในการวาง
ทิศทางของหน่วยงาน ซ่ึงการประเมินสถานภาพของหน่วยงานจะใชก้ระบวนแบบมีส่วนร่วม โดย
การน าผลการสรุปจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis มาประเมินสถานภาพหน่วยงานโดยสรุปว่าหน่วยงานของเราอยู่ในต าแหน่งใด 
เอ้ือและแข็ง/เอ้ือแต่อ่อน/ไม่เอ้ือแต่แข็ง/ไม่เอ้ือและอ่อนเพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูล ส าหรับจดัวางทิศทาง
ของหน่วยงานดงัแผนภาพท่ี 2.6   
 



89 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
แผนภาพที ่2.6  การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน    

   ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 
   
  การก าหนดทศิทางกลยุทธ์ขององค์การ 
  การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันตั้ ง
ปณิธาน ความคาดหวงั ตั้งมัน่ ใฝ่ฝัน ท่ีจะพฒันาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จ โดยร่วมกนัระดมพลงั
ปัญญา วิจารณญาณ และแรงบนัดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลัน่กรอง จดัวาง สร้างสรรค์สภาพท่ี
พึงประสงค ์ทิศของหน่วยงานประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคห์ลกั ซ่ึงมีการน าเสนอ
สาระส าคญัของหลกัการและแนวทางการจดัท า ดงัน้ี   
   1. การก าหนดวสัิยทศัน์  
    1) ความหมาย 
    ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544) ให้ความหมายของ วิสัยทศัน์ หมายถึง ความ
คาดหวงัในอนาคตขององค์การท่ีตอ้งการจะเป็น เป็นขอ้ความซ่ึงก าหนดทิศทางของพนัธกิจและ
ภารกิจ เป็นสถานภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่งท่ีองคก์ารมุ่งหมาย มุ่งหวงั หรือประสงค์
จะเป็นหรือจะมีในอนาคต   
    ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา (2551) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ คือ ค าบรรยายถึง
สภาพและการด าเนินงานขององคก์ารท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน ภายใตเ้ง่ือนไขแนวโนม้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีคาดคะเนไว ้ 

เอ้ือและแขง็ เอ้ือแต่อ่อน 

ไม่เอ้ือแต่แขง็ ไม่เอ้ือและอ่อน 

ภายใน : แขง็ 

 

ภายนอก : โอกาส 

 

ภายนอก : โอกาส
อปุสรรค 

 

ภายใน : อ่อน 

 

ภายนอก : อุปสรรค
โอกาส 

 

ภายใน : แขง็ 

 

ภายนอก : อุปสรรค 

 ภายใน : อ่อน 

 

O 
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    จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า วิสัยทศัน์ เป็นความคาดหวงัในอนาคตท่ี
ตอ้งการจะเป็น  เป็นจินตนาการเก่ียวกบัอนาคตของหน่วยงานท่ีเกิดจากทศันคติ และมุมมอง ตลอด 
จนแนวคิดของผู ้บ ริหารท่ีแตกต่างกันออกไปเน่ืองจากการมี ภู มิหลัง (Background) และ
ประสบการณ์ (Experience) ท่ีต่างกนั วิสัยทศัน์ จึงเป็นทศันียภาพเก่ียวกบัอนาคตท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
เห็นได้ดว้ยตา (รูปธรรม) แต่เกิดข้ึนในความคิดค านึง (นามธรรม) เก่ียวกบัสภาวการณ์ในอนาคต
ของสภาวะแวดลอ้มและอนาคตของหน่วยงาน วิสัยทศัน์ จะอธิบายถึงความปรารถนาหรือความ
ทะเยอทะยานส าหรับอนาคต แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการท่ีจะน าไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างชัดเจน 
ดงัเช่นในภาคธุรกิจ วิสัยทศัน์ท่ีดีจะก่อให้เกิดแรงบนัดาลหรือแรงดลใจและมกัจะอยูใ่น รูปของส่ิงดี
ท่ีสุด เก่งท่ีสุด หรือใหญ่ท่ีสุด  
   2) วสิัยทศัน์ท่ีดี 
    ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ (2544) ได้ให้ข้อพิจาณาวิสัยทัศน์ท่ีดีไวด้ังน้ี 1) มี
ขอบเขต (Scope) ของการปฏิบติังาน 2) มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้ (Implementation)    
3) เป็นภาพเชิงบวก (Positive Image) ท่ีทุกคนในหน่วยงานมุ่งมัน่ศรัทธาสะทอ้นถึงความเป็นเลิศ
ของหน่วยงาน 4) เป็นขอ้ความในเชิงบวกปลุกเร้า (Motivation) และดึงดูดใจ (Inspiring) 5) ทั้งผูน้  า
และสมาชิกทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม (Participation)ในการก าหนด 6) ค านึงถึงความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการเป็นส าคญั (Customer Orient) 7) มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมของหน่วยงาน และ 8) 
มีความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคต (Future Trend) 
   3) ขั้นตอนการสร้างวสิัยทศัน์  
     ขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์  ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน และผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานภาพของ
หน่วยงาน 2) รวบรวบขอ้มูลความความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาจดัท าบทสรุปประเด็นท่ี
ตอ้งพฒันา/ปรับปรุงสถานศึกษาในอนาคต 3) วิเคราะห์นโยบายหน่วยงานระดบัเหนือข้ึนไป และ
สรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  4) คณะกรรมการและกลุ่มผูบ้ริหารเสนอมุมมอง
แห่งอนาคตวา่ ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ อะไรคือส่ิงท่ีหน่วยงานตอ้งท่ีจะเป็น เป็นลกัษณะของการสร้าง
ฝันของผูบ้ริหารแต่ละคน (Create Individuals Dream) จะไดมุ้มมองท่ีหลากหลายและครอบคลุม 5) 
น ามุมมองของคณะกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกนั (Share and Relate the 
Dreams) เพื่อให้มุมมองของแต่ละคนมาเช่ือมโยงกนั แล้วเรียงล าดบัความส าคญั 6) คดัเลือกและ
ตดัสินใจอนาคตของหน่วยงานท่ีเป็นความฝันของทุกคน  7) ขดัเกลาส านวนให้ส่ือความหมาย
ชดัเจน สั้น จ  าง่าย ทา้ทา้ย สร้างพลงัดลใจ มีสาระครอบคลุมองคป์ระกอบของวสิัยทศัน์ 
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       การก าหนดพนัธกจิ (Mission Formulation)   
   1)  ความหมาย   
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)ไดใ้ห้ความหมาย พนัธกิจ คือ 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้วิสัยทศัน์เป็นจริง พนัธกิจจึงเป็นการบ่งบอก
หนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีก าลงัท าหรือจะท าในอนาคตให้แก่ลูกคา้ ผูรั้บบริการ หรือสังคมไดรั้บรู้ว่า
เราก าลงัท าอะไร ขอ้ความท่ีปรากฏในพนัธกิจมกัระบุผลผลิตของหน่วยงาน กลุ่มหรือผูรั้บบริการ
หรือวิธีการด าเนินงานและความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐต้อง
ค านึงถึงนโยบายของรัฐบาลเป็นหลกั และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เป็นหลกั เพื่อใช้
เป็นสารสนเทศในการก าหนดพนัธกิจของหน่วยงาน    
   เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม (2554) ได้ให้หมายถึง ความคาดหวงัในอนาคตของ
องค์การท่ีต้องการจะเป็น เป็นข้อก าหนดทิศทางขององค์การเป็นสถานภาพท่ีองค์การมุ่งหมาย 
มุ่งหวงั หรือประสงค์ จะเป็นหรือจะมีในอนาคต ประโยชน์ของวิสัยทศัน์ต่อการบริหารองค์การ 
ไดแ้ก่ ก าหนดอนาคต (Future Oriented) ท่ีทุกคนศรัทธาฟันฝ่าความทา้ทายใหม่  (New Challenge)
ไม่หลงกบัความส าเร็จในอดีต มีวิสัยทศัน์ร่วมกนั เกิดการท างานเป็นทีม (Teamwork)โดยมีความ
มุ่งมัน่ไปสู่จุดหมายเดียวกนั 
   2) ความส าคญัของพนัธกิจ 
   พนัธกิจเป็นค าท่ีมาจากศพัท์ภาษาองักฤษวา่ “Mission” มีผูแ้ปลเป็นภาษาไทยแลว้
ใช่ค าวา่ภารกิจพนัธกิจและภารกิจหลกั ส าหรับในงานวจิยัน้ีใชค้  าวา่ “พนัธกิจ”ความหมายของค าวา่
พนัธกิจไดมี้ผูใ้ห้ความเห็นไวใ้นเร่ืองของความหมายของพนัธกิจ ดงัน้ี ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ 
(2544) ; วฒันา พฒันพงศ ์(2546) ; วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ (2549) ใหค้วามหมายของพนัธกิจ 
   พันธกิจ หมายถึงการก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าท่ีกิจกรรมท่ี
องค์การจะต้องท ามีการระบุวิธีการเพื่อให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้ควรแสดงถึง
องคป์ระกอบดา้นค่านิยมจุดมุ่งหมายหลกัขององคก์รท่ีตอ้งการบรรลุใหถึ้งบ่งบอกทิศทางในอนาคต
ขององค์การเป็นขั้นตอนต่อไปอธิบายวา่องคก์รเป็นใครอะไรท่ีตอ้งท าและตอ้งการจะไปท่ีใดโดย
พิจารณาเก่ียวกบัธรรมชาติและขอบเขตของการปฏิบติังาน การยืนยนัความโดดเด่นขององค์การ
เหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั พนัธกิจนอกจากจะบ่งบอกถึงหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีก าลงัท าหรือจะท า
ในอนาคตให้แก่ผูรั้บบริการ หรือสังคม ไดรั้บรู้วา่ก าลงัท าอะไรแลว้ ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานและสาระส าคญัของแผนกลยุทธ์ตลอดจนการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยให้ทุกฝ่ายในหน่วยงานร่วมก าหนดทิศทางการท างาน 
ร่วมกนัลดความขดัแยง้และความซ ้ าซอ้นในการท างาน 
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   กล่าวโดยสรุป พนัธกิจ หมายถึง ขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าท่ีกิจกรรมท่ี
องค์การจะตอ้งท าเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ในการก าหนดขอ้ความพนัธกิจตอ้งมี
การพิจารณาเก่ียวกบัธรรมชาติ ขอบเขตของการปฏิบติังานและความโดดเด่นขององคก์าร เพื่อให้
ไดพ้นัธกิจท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีส าหรับองคก์าร 
       การก าหนดเป้าประสงคห์ลกั (Goals)   
   การก าหนดเป้าประสงค์หลัก เป็นขั้นตอนต่อจากการจัดท าพันธกิจ เพื่อให้
หน่วยงานมีเป้าหมายในอนาคต ใช้กรอบช้ีน าการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางในการท างานต่อไป 
รวมทั้งเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมินผลความส าเร็จของหน่วยงานและกระบวนการด าเนินงาน 
ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดการก าหนดเป้าประสงคด์งัต่อไปน้ี   
   1) ความหมาย 
   มีนกัวชิาการไดน้ าเสนอความหมายของเป้าประสงคไ์วด้งัต่อไปน้ี   
   ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544) กล่าวว่า เป้าประสงค์ หมายถึงการก าหนดส่ิงท่ี
ตอ้งการในอนาคตซ่ึงหน่วยงานจะตอ้งพยายามให้เกิดข้ึนหรือผลลพัธ์/ผลส าเร็จท่ีองคก์ารตอ้งการ
บรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความท่ีกล่าวอย่างกวา้ง ๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการ อนัเน่ืองมาจาก
ประเด็นกลยทุธ์หลกั 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่า เป้าประสงค ์
หมายถึง ความคาดหวงัส าคญัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ เพื่อใช้
เป็นกรอบช้ีน าการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ รวมทั้งเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมินผล
ความส าเร็จขององคก์ารและกระบวนการด าเนินงาน   
   พิสัณห์  นุ่นเกล้ียง (2554) กล่าววา่ เป้าประสงค ์หมายถึง การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการ
ในอนาคตซ่ึงหน่วยงานจะพยายามให้เกิดข้ึน หรือผลลพัธ์/ผลส าเร็จท่ีองคก์ารบรรลุถึง โดยทัว่ไป 
จะเป็นขอ้ความท่ีกวา้ง ๆ ถึงผลลพัธ์อนัสืบเน่ืองมาจากหนา้ท่ีหลกัของหน่วยงาน โดยสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจท่ีก าหนดไว ้   
   จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เป้าประสงคห์ลกั หมายถึง ส่ิงท่ีคาดหวงั
ในอนาคต หรือ ผลลพัธ์ท่ีองคก์ารตอ้งการให้เกิดข้ึน โดยมีความเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ และประเมินผลความส าเร็จต่อไป   
   2) กระบวนการก าหนดเป้าประสงคห์ลกั  
   เป้าประสงค์หลกั เป็นการระบุความคาดหวงัว่าเม่ือด าเนินการตาม พนัธกิจแล้ว
ส่งผลให้วิสัยทศัน์บรรลุ หากวิสัยทศัน์บรรลุแลว้คาดหวงัว่าใครจะเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์และ
ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งไร เป้าประสงคห์ลกัเป็นส่ิงหน่วยงานตอ้งการในอนาคต ซ่ึงหน่วยงานตอ้ง
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พยายาม ใหเ้กิดข้ึน เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยหรือส่ิงสุดทา้ยท่ีตอ้งใหบ้รรลุผล เป็นการขยายความตอ้งการ
ท่ีเกิดข้ึนจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจให้ชดัเจนยิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่การก าหนดประเด็นกลยุทธ์ของ
หน่วยงานต่อไป ทั้งน้ี ขอน าเสนอขั้นตอนการก าหนดเป้าประสงคห์ลกั ดงัน้ี   
    3.1) วิเคราะห์พนัธกิจเป็นผลการด าเนินงานหรือผลลพัธ์ท่ีแทจ้ริงท่ีสามารถวดั
ได ้
    3.2) ก าหนดเป้าประสงคห์ลกัใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
   4) ประเภทและทิศทางกลยทุธ์   
       การก าหนดกลยุทธ์โดยทัว่ไปจะแบ่งลกัษณะกลยุทธ์เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ กล
ยุทธ์การสร้างความเติบโต กลยุทธ์ความถนัด กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์การตดัทอน 
ดงันั้นในการเขียนขอ้ความกลยทุธ์ควรก าหนดทิศทางกลยทุธ์ ดงัแผนภาพท่ี 2.7 
   

            
แผนภาพที ่2.7  ประเภทและทิศทางกลยทุธ์   

    ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 
 

                                                                      

 
กลยุทธ์สร้างความเติบโต 
พฒันาคุณภาพ        - เพิ่มประสิทธิภาพ 
สร้างรากฐาน          - สร้างศกัยภาพ 
สร้างความเขม้แขง็  - ขยายฐานการ.. 
กระจายโอกาส        - สร้างความเป็นเลิศ 
สร้างเครือข่าย         - ส่งเสริม  
สร้างประสิทธิภาพ        ฯลฯ 

 
กลยุทธ์ความถนัด 
ปรับปรุง              - สร้างกลไก 
ปรับปรุงกลไก     - กระตุน้ใหเ้กิดการ 
เร่งรัดพฒันา         - สร้างแรงจูงใจ 
ปฏิรูป                   - พฒันาความเขม้แขง็ 
ฟ้ืนฟู                     - เพิ่มขีดความสามารถ 
ขบัเคล่ือน                   ฯลฯ      

กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ 
ชะลอ                                - ยกระดบั 
สร้างความเท่าเทียม          - พฒันาขมุก าลงั 
ระดม                               - ประสาน 

 กลยุทธ์การตัดทอน 
ยบุเลิก                       - เพิ่มมาตรการ 
ควบรวม                    - หลอมรวม              
 ปรับลด                    - ปรับโครงสร้าง 
พลิกฟ้ืน                    - ฯลฯ 

? 
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วธีิการก าหนดกลยุทธ์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) สรุปวิธีการก าหนดกลยุทธ์ว่า                
มีหลายวธีิ ดงัน้ี   
  1. วิธีการทางตรง (Direct Approach) เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยอาศัยข้อมูลจาก
การศึกษาสถานภาพดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลแลเหตุผล
ในการตอบค าถามว่า “ เม่ือหน่วยงานเป็นอย่างน้ีแลว้จะท าอย่างไร? ” (Then…how?)  การก าหนด
กลยุทธ์วิธีน้ีก าหนดภายใต้แนวคิดท่ีว่า ทิศทางของหน่วยงานจะปรับไปตามสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ดังนั้ น วิธี น้ีจึงเร่ิมจากการศึกษาสถานภาพของหน่วยงานด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก/ภายใน อะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน แลว้จึงก าหนดกลยุทธ์
จากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุ   
  2. วิธีการเน้นเป้าประสงค์ (Goals Approach) เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยวิธีการท่ีใช้
เป้าประสงค์ของหน่วยงานเป็นตวัน าทาง วิธีการน้ีจึงเป็นการน าเป้าประสงค์ของต้นสังกดัหรือ
เป้าประสงคข์องหน่วยงานมาเป็นโจทย ์แลว้จึงก าหนดกลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
ดงันั้นวธีิน้ีจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งตอบสนองผูรั้บผลประโยชน์ เพื่อท่ีจะตอบค าถามวา่ “เรา
จะท าอยา่งไรเพื่อใหใ้ครไดป้ระโยชน์? (How and For Whom?)”   
 3. วิธีการมุ่งวิสัยทศัน์ (Vision of Success Approach) เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยมุ่งไป
ท่ีผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน วิธีการน้ีเร่ิมจากการก าหนดวิสัยทศัน์ของหน่วยงานแลว้จึง
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ เพื่อตอบค าถามวา่ “ท าอยา่งไรเราจะถึงท่ีหมาย (How do we 
get there?)   
 4.  วธีิการทางออ้ม (Indirect Approach) เป็นการก าหนดกลยทุธ์จากการแสวงหาแนวคิด
หรือกลยุทธ์จากหน่วยงานอ่ืน ๆ แลว้พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ดงัแผนภาพท่ี 2.8 
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 แผนภาพที ่2.8  วธีิในการก าหนดกลยทุธ์ 
    ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.9   ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ตวัช้ีวดั 
                                              ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ และโครงการ/กิจกรรม 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 

การก าหนดกลยุทธ์ 

      สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

กลยุทธ์ทางตรง 

เน้นเป้าประสงค์ 

มุ่งวสัิยทศัน์ 

กลยุทธ์ทางอ้อม 

โอกาส 

อุปสรรค 
จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

ผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสีย 
ภารกจิตาม

กฎหมาย 

พนัธกจิ 

วสัิยทศัน์ 

โครงการ/กจิกรรม 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
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 จากความส าคญัท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ในการวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน เพื่อให้ผูเ้รียนในพื้นท่ีชายแดน
ได้รับโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติให้มีคุณลักษณะส าคญัของ      
การเป็นพลโลกเพื่อการด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สงบ สันติ มีความสุขมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมเพียงพอ  สามารถก้าวทันกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ด้วยความ
ตระหนักและร่วมรับผิดชอบในฐานะพลโลกในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดคุณลกัษณะความเป็นพล
โลกของผูเ้รียน จากการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าทฤษฎี
การเรียนรู้ของบลูมและคณะ แนวคิดการจัดการศึกษาของอ้อกแฟม (Oxfam) และยูเนสโก ้
(UNESCO) มาก าหนดคุณลกัษณะเป็นดา้นพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก 
ด้านทกัษะพิสัยได้แก่ การมีความสามารถด้านต่าง ๆ และด้านจิตพิสัยได้แก่ การเห็นคุณค่าและ
เคารพความเป็นมนุษย ์ส่วนกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก โดยประยกุตใ์ชต้าม
รูปแบบของ Wheelen และ Hunger (2004) ใน 3 ขั้นตอนประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Scanning) ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน 2) การก าหนด 
กลยุทธ์ (Strategy Formulation)  ในด้านวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ3) การน า             
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategy Implementation) มีขั้นตอนยอ่ยดา้นโครงการและกิจกรรมท่ีตอ้ง
ท าเพื่อใหส้ าเร็จตามแผน  
 



 

 

 
บทที ่ 3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

รูปแบบกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อก าหนดคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในระดบั
มธัยมศึกษาและเพื่อพฒันากลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยใชรู้ปแบบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ การด าเนินการทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำทบทวนและก ำหนดลักษณะควำมเป็นพลโลกของผู้เรียนและศึกษำ
สภำพปัจจุบันของกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำ
จังหวดัน่ำน 
 1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนสู่ความเป็นพลโลก แนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาและส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัและพฒันาการของการศึกษา
ความเป็นพลโลก โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดของนักวิชาการ หน่วยงานและสถาบันท่ีจัด
การศึกษาทั้ งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นพลโลก ตลอดถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและน ามาสังเคราะห์เป็นคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) และปฏิญญาสากลว่า ดว้ยการจดัการศึกษาของ
ยเูนสโก (UNESCO) มาก าหนดเป็นคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ออกเป็น  3  ดา้นคือ ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) และดา้น
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา น ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางเสริมสร้างของการเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยไดศึ้กษาภาวะผูน้ าและการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกรวมถึงบทบาท
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพิ่มเติมดว้ย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบตรวจสอบเอกสาร เก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลก  
 1.2 สัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และด้านการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก จ านวน 3 คน และผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 3 คน รวม
ทั้งส้ิน 6 คน (รายช่ือดังภาคผนวก ก ) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ยืนยนัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน รวมถึงการสอบถามสภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีความเป็นพลโลกและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ์ในการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน องโรงเรียนมธัยมศึกษา  
 คุณสมบติัผูท้รงคุณวฒิุ 

1)  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญหรือผูรั้บผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบายระดบัเหนือข้ึนไปกวา่ระดบัสถานศึกษา 

2)  มีหรือเคยมีประสบการณ์ดา้นการจดัท ากลยุทธ์และหรือดา้นการบริหารจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก 

3)  เตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 1.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีดงัน้ี 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จ านวน 2 ชุด
ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1  แนวค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
ตอนท่ี 2  แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัทัว่ไปของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ความเป็นพลโลก 
ตอนท่ี 3  แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยุทธ์ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีผา่นการพิจารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity Index) จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (รายช่ือดงัภาคผนวก ฉ) 
 1.2.2 วิธีเก็บข้อมูล ด าเนินการโดยส่งหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ไปยงั

ส านกังานและสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
รวมทั้งหมด 9 คน จากนั้นจึงประสานทางโทรศพัทเ์พื่อนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีท่ีสะดวกใน
การสัมภาษณ์ พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรสาร 
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1.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค าถามตามแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและสร้าง
ความคุ้นเคยด้วยค าถามปลายเปิด เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1.2.4  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีอยู่ในรูปแบบการบันทึกเสียง       
การจดบนัทึกและผลจากการศึกษาเอกสาร แลว้วิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูล (Content Analysis) และ
วิเคราะห์ความถ่ีของข้อมูล รวมถึงจดัหมวดหมู่ข้อมูลตามกรอบท่ีได้ก าหนดไวคื้อ คุณลกัษณะ  
ความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลก ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ์การ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน 
    1.3  การศึกษาภาคสนามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 โรงเรียนโดยการสัมภาษณ์  
สังเกตและศึกษาเอกสารขอ้มูลแผนงานของโรงเรียนเพื่อให้ไดข้อ้มูลยืนยนัและล าดบัความส าคญั
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน รวมถึงการสอบถามสภาพของการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ภายในของโรงเรียน
และแนวทางในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่าน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา การสนทนากลุ่มผูรั้บผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน การสังเกตแบบไม่เป็นทางการเก่ียวกบัการจดับรรยากาศ
กิจกรรมท่ี เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 แหล่งข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน สภาพการด าเนินการ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียน  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน                 
ท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน และแนวทางในการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน คือบุคลากรของ
โรงเรียน โดยการสุ่มแบบก าหนดจ านวน (Quota  Sampling) ตามขนาดของโรงเรียนให้ครบทั้งขนาด
กลางและขนาดเล็ก ไดจ้  านวนทั้งหมด 13 โรงเรียน จาก 26 โรงดงัน้ี 

1.  โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน ศึกษาภาคสนาม  4 โรงเรียน 
2.  โรงเรียนขนาดเล็ก  18 โรงเรียน ศึกษาภาคสนาม  9 โรงเรียน 

  ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
  1.  ผูบ้ริหารโรงเรียน ใหข้อ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
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2. ผูเ้ก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียน จ านวน                 
13 คน ประกอบดว้ย รองหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่ม หัวหน้างานหลกัสูตรการเรียนการสอน 
หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ รวม
จ านวน 13 คน โดยการสนทนากลุ่มระดมสมอง (Focus Group Discussion) ส่วนขอ้มูลสภาพทัว่ไป
ของการจดับรรยากาศการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ผูว้จิยัใชก้ารสังเกต  

3. แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารของโรงเรียน เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์แผนงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้เพื่อประกอบการศึกษาภาคสนาม 
 1.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาภาคสนาม 

1)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ประกอบดว้ยแนวค าถาม 3 ตอน  
คือ 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและสภาพการ
ด าเนินการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ตอนท่ี   2 แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในท่ีเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  

ตอนท่ี   3  แนวค าถามเก่ียวกบัแนวทางในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ใหก้บัผูเ้รียน 
 การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ และจดัท าร่างแบบการ
สัมภาษณ์ ก าหนดขอ้ค าถามแต่ละประเด็น จากนั้นผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าความตรงเชิง
เน้ือหา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้ส่งหนังสือติดต่อโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างโดยแจ้ง
รายละเอียดวิธีการ วนัเวลาในการเก็บขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา การสนทนากลุ่ม            
(Focus Group) การสังเกตแบบไม่เป็นทางการและการศึกษาเอกสาร โดยผู ้วิจ ัยลงปฏิบัติใน
ภาคสนามจริงดว้ยตนเอง ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  สรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากขอ้ค าถาม
จากแบบสัมภาษณ์ แลว้วเิคราะห์แจกแจงความถ่ีของค าตอบแต่ละรายการ 

 2)  แบบสังเกตแบบไม่เป็นทางการ (Informal Observation) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนของ
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โรงเรียนมัธยมศึกษาและข้อค าถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเก่ียวกับการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  

การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นหลกัในการสังเกตและจดัท าร่างแบบสังเกต 
ก าหนดข้อค าถามแต่ละประเด็น จากนั้นได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตในช่วงท่ีลงปฏิบติัการ
ภาคสนาม โดยติดต่อนดัหมายกบัผูอ้  านวยการแบบไม่เป็นทางการและใชแ้บบสังเกตเป็นแนวทาง
ในการเก็บขอ้มูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1)  การ
จดักระท าขอ้มูล  2) การวเิคราะห์ขอ้มูล และ 3) การน าเสนอขอ้มูล   
 จากนั้นผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ความซ ้ าของขอ้มูลทั้ง 13 โรง ไปใช้เป็นขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามต่อไป 

1.4  การสอบถามความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติและผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องกับการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน เป็นการสอบถามสภาพแวดลอ้มภายนอก ภายในและ
แนวทางการด าเนินการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  ซ่ึงใชผ้ลจากการศึกษา
มาจดัท าเป็นขอ้ค าถาม ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความเห็นพอ้งตรงกนัสูง ส่วนการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียนนั้นเพื่อน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัในอนาคต ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ภายนอก ภายใน
จะน าไปวเิคราะห์เพื่อจดัท าตาราง  TOWS  Matrix ในการก าหนดเป็นกลยทุธ์ต่อไป มีวธีิการดงัน้ี 

1)   ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารและครูใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
2)   ก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองและนกัเรียน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยกลุ่ม

ผูป้กครองและนักเรียนเลือกจากระดบัชั้นสูงสุดของโรงเรียน คือ กลุ่มนกัเรียนและผูป้กครองชั้น             
ม.6 เน่ืองจากมีช่วงระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียน มากกว่าชั้นอ่ืน ๆ และช่วงวยัของ
นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ไดใ้นระดบัสูง 
 สรุปขั้นตอนท่ี  1  จะได้คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนท่ีผ่านการยืนยนัจาก
ผูท้รงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และด้านการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลกและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา ความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลก สภาพแวดลอ้มภายนอก 
ภายใน แนวทางการด าเนินการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนและขอ้เสนอแนะ
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เก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 

ขั้นตอนที่  2  กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัน่ำน 

   โดยผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
    2.1 การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากลยุทธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ความส าคญัของกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างกลยุทธ์  รวมถึงการศึกษากลยุทธ์ของแผนการ
ศึกษาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่  การพฒันาโรงเรียน
มาตรฐานสากล น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกของผูเ้รียน โดยแนวคิดท่ีน ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)  และการก าหนดประเด็นกลยุทธ์  (Strategy Formulation)            
กลยทุธ์ยอ่ย และโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลยทุธ์ โดยผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) สภาพแวดลอ้มภายนอก 
โดยใชเ้ทคนิค CPEST ส่วนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน ผูว้จิยัใชเ้ทคนิค 2S4M  ท่ีส่งผลต่อ
การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  
 ขั้นท่ี 2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการน าผลจากการวเิคราะห์SWOT 
และTOWS Matrixมาก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย และโครงการ/กิจกรรมของแต่ละ   
กลยทุธ์ 

2.2 จดัสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ตามขั้นตอนท่ี 1 - 2 โดยการระดมพลังสมองจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) และการท า TOWS Matrix ทั้งในส่วนของ
การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาและการบริหารงานแผนงานของโรงเรียน รวม 10 คนโดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง น าผลมาบูรณาการกับผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 แล้วเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา ตรวจแก้ไขแล้วปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ในขั้น 2.2 น้ีจะได้ร่างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กับ
ผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน เพื่อน าไปตรวจสอบกลยทุธ์โดยผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัน่ำน 
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เป็นการน าร่างกลยุทธ์ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 2.2 น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นในการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์         
การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน รวมถึง
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีร่างข้ึนโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาดงัน้ี 
         3.1 การประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  (Expert Judgement) ในด้านกลยุทธ์และการจัด
การศึกษา เพื่อพฒันาความเป็นพลโลกและดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คนโดยก าหนด
กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (รายช่ือดงัภาคผนวก) เพื่อประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ของร่างกลยทุธ์  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ โดยผูว้ิจ ัยจัดสร้างข้ึน ด้วยการน ากลยุทธ์การ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านมาก าหนด
เป็นค าถาม เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดงักล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูลลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่าน มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัคือ 

  ระดบั 5 หมายถึง กลยุทธ์มีความเหมาะสม/เป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ในระดบั 
ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ในระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่านแลว้น าเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเน้ือหาตามกรอบแนวคิดและความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้แลว้น าไปปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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 2. น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาความเท่ียงตรงความเหมาะสม
ชัดเจนของเน้ือหา เพื่อหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) (เสริมศกัด์ิ            
วศิาลาภรณ์, 2548, 68 ; อา้งอิงจาก Waltz, & Bausell, 1981, Lynn, 1986)  
 3.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับแกไ้ขใหค้ณะกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณา
อีกคร้ังเพื่อขอทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 4.  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistical 
Package for the Social Science/ For Window) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและ
หาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
น่านโดยใชส้ถิติคือค่าเฉล่ีย ( ) และหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย โดยมีค่าดงัน้ี 

4.50 – 5.00  หมายถึง  กลยทุธ์ฯมีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ 
ในระดบัมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง  กลยทุธ์ฯมีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน ์
ในระดบัมาก 

2.50 – 3.49  หมายถึง  กลยทุธ์ฯมีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ 
ในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายถึง  กลยทุธ์ฯมีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ 
ในระดบันอ้ย 

1.00 – 1.49  หมายถึง  กลยทุธ์ฯมีความเหมาะสม/เป็นไปได/้ความเป็นประโยชน์ 
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน แลว้น าเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาให้
ความคิดเห็น แลว้ปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์อีกคร้ัง 

ส าหรับเกณฑก์ารคดัเลือกกลยทุธ์จะพิจารณาเลือกกลยทุธ์ขอ้ท่ีมีความเหมาะสมในระดบั
ปานกลางข้ึนไป มีความเป็นไปได้ในระดบัปานกลางข้ึนไป และมีความเป็นประโยชน์ในระดบั 
ปานกลางข้ึนไปเท่านั้น 
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4. น าเสนอรายงานการวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บั
ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านฉบบัสมบูรณ์ 
 
ตำรำงที่ 3.1  สรุปข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย เร่ือง กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมเป็น                     

พลโลกให้กบัผู้เรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัน่ำน  
 

ขั้นตอน กระบวนกำร/กจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ 
1. เพื่อศึกษา
คุณลกัษณะของ
ความเป็นพลโลก 
และสภาพปัจจุบนั 
ของการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนใหมี้ความ
เป็นพลโลก ใน
โรงเรียน
มธัยมศึกษา
จงัหวดัน่าน  
 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดเก่ียวกบั 
คุณลกัษณะของความเป็นพลโลก ของ
นกัวชิาการ หน่วยงานและสถาบนัท่ีจดั
การศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เพื่อพฒันานกัเรียนเป็นพลโลก และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการ 
เสริมสร้างคุณลกัษณะของนกัเรียนสู่ความ
เป็นพลโลก แนวทางการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
1.3 สัมภาษณ์เชิงลึก (In Deep Interview) 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกลยทุธ์และดา้นการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก 
1.4 ศึกษาภาคสนามโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 โรงเรียนโดยการ
สัมภาษณ์ สังเกตและศึกษาเอกสารเพื่อให้
ไดข้อ้มูลยนืยนัคุณลกัษณะความเป็น       
พลโลกของผูเ้รียน 

1.ไดคุ้ณลกัษณะความเป็น
พลโลกของผูเ้รียนท่ีผา่น
การยนืยนัจากผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นกลยทุธ์และดา้นการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน
เป็นพลโลก และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารจดัการศึกษา
โรงเรียนมธัยมศึกษา  
2.ไดค้วามคิดเห็นต่อสภาพ
ปัจจุบนัของการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความเป็นพลโลก  
3.ไดส้ภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ภายในและ       
แนวทางการด าเนินการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ)  
 

ขั้นตอน กระบวนกำร/กจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ 

 1.5 การประชุมกลุ่ม (Focus Group) สอบถาม
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติั 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน   
1.6 เป็นการสอบถามสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ภายใน และแนวทางการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน   

4.ไดข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบักลยทุธ์ในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บั
ผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 
 

2. เพื่อสร้างกลยทุธ์
การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกใหก้บั
ผูเ้รียน ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดั
น่าน     

2.1 การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความส าคญัของกลยทุธ์ และ
กระบวนการบริหารกลยทุธ์ การวเิคราะห์
เชิงกลยทุธ ์
2.2 จดัสร้างกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ตามขั้นท่ี 1-3 โดย
การระดมพลงัสมองจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพ 
(SWOT Analysis) และการท า TOWS Matrix 

ไดร่้างกลยทุธ์การ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บั
ผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 

3. เพื่อประเมินกล
ยทุธ์การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกใหก้บั
ผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดั
น่าน 

3.1 การประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
Judgement) ในดา้นกลยทุธ์และการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นพลโลก และ
ดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน 
โดยการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งของร่าง
กลยทุธ ์ 

ไดก้ลยทุธ์การ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน
ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 



 

 

ตารางที ่ 4.1  ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix 
 
ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                           

S : จุดแข็ง 
1. การน าองคก์รของผู้บริหารโรงเรียน เพือ่ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ การสือ่สารการคิด มกีารติดตามตรวจสอบที่เอือ้ต่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนักเรียน (S1) 
2. ครูให้ความส าคัญในการขับเคลือ่นนโยบายและกลยุทธ์การ
พัฒนานกัเรียน (S2) 
3.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพนัและรักองคก์ร มีความ
ทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดี จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบโครงงาน( PBL) เพื่อน ากจิกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลโลก(S3) 
4. ครูมีความรกัและเมตตาต่อนักเรียน ส่งผลต่อการสอนและ
พัฒนาคุณลกัษณะนักเรียนประสบผลส าเร็จ (S4) 
5.  นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายในด้านวิชาการทกุสาขา
(S5) 
6.  โรงเรียนมสีื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ (S6) 
 

W : จุดอ่อน 
1.ภาวะผู้น า และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ไม่ครอบคลมุในการน าองคก์รสูเ่ป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์รว่มให้เกิด
ความสมดุล ขาดการสือ่สารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ส่งผลตอ่การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลโลก
ของผู้เรียน (W1) 
2.บุคลากรมีความรู ้ประสบการณท์ี่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางความคิด ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน (W2) 
3. การสือ่สารภายในองคก์ร ทั้งจากผู้บริหารและกลุ่มผูน้ าครทูี่มอีิทธิพลต่อกลุ่มที่คลาดเคลื่อนจากข้อเทจ็จรงิและไม่
ทั่วถึง ท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัและเกิดความขัดแย้งในองคก์ร (W3) 
4. บุคลากร มีการย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหน่งบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนือ่งในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลโลกของ
ผู้เรียน(W4) 
5. ครูมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ประสบการณ ์มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอที่จะถ่ายทอดหรือออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพือ่การเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียน (W5) 
6.  โรงเรียนมีหลกัสูตรการจัดการศึกษา ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐานเป็นหลัก มีความเชื่อมโยงกับความเป็นทอ้งถิน่น่าน แต่ยังไม่เป็นรปูธรรมที่ชัดเจน(W6) 
7.  งบประมาณและทรัพยากรทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนนุการจดักจิกรรมการเรียนรู้ในเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพล
โลกยังไม่เพียงพอ (W7) 
8. สื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่คอ่ยมีคุณภาพ ไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษา ส่งผลต่อประสทิธิผลของการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก(W8)  
9. ครูและบุคลากรเก่าและใหม่ มีช่องว่างระหว่างวัย มีวัฒนธรรมการท างานทีแ่ตกต่างกัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (W9) 
10.  ภาระงานด้านเอกสารและงานอืน่นอกเหนือจากการสอนของครูมมีากท าให้ไม่สามารถดูแลนกัเรียนได้อย่างใกล้ชิด
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก(W10) 
11.ผู้เรียนขาดความตระหนกั และไม่เห็นความส าคัญของการใฝ่เรียนรู้ ไม่มทีักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได(้W11) 
12.ผู้เรียนขาดวินัย และความรับผิดชอบอันเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานในการเป็นพลเมอืงที่ดีเพือ่การอยู่รว่มกันอย่างสันติ
ในสังคม(W12) 

 
 



 

 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก 
O : โอกาส 
1. ภูมิศาสตร์ ภมูิประเทศที่ตั้งของจังหวัดเป็นภูเขาสูงและมีภูมทิัศนท์ี่สวยงาม วถิีชีวิตทีม่ีอัตลกัษณ์อนัเข้มแข็งของผู้คน
ในจังหวัดน่าน เอือ้ต่อการท าธรุกิจการท่องเที่ยว ประกอบกับทางจังหวัดมนีโยบายการส่งเสริมอย่างจรงิจัง จงึท าให้
สภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น สามารถสนับสนนุการจดัการศึกษาไดม้ากขึน้ (O1) 
2. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ น ามาสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม/ประเพณ ีภมูิปัญญาท้องถิน่ ท าให้ผู้คนมกีาร
เรียนรู ้เคารพและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างอย่างสนัติสุข(O2) 
3.ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มรีายได้จากผลิตผลทางการเกษตร มวีิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง เป็นผู้ผลิต ลดการพึ่งพิงจากผู้อืน่ (O3) 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่สารที่สะดวกสบายในการสืบค้นข้อมูลมีวทิยาการใหม่ๆ ที่
น่าสนใจหลากหลายท าให้นกัเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีความกระตอืรอืรน้ในการหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ (O4) 
5.การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทีเ่ข้มแข็ง จริงใจ (Smart) อย่างมีเป้าหมาย โดยตอ้งสร้างศรทัธาน าพาคนนอกมาชว่ย
ภายใน สู่การสร้างชมุชนรอบๆสถานศกึษาให้เข้มแข็ง เช่น เครอืข่ายความร่วมมือของสมาคมนกัเรียนศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครอง ทีเ่ข้มแข็ง โรงเรียนสามารถแจ้งขอความร่วมมือ ช่วยเหลอืสนับสนนุได้เป็นอย่างดี รวมถึงในการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการจากต่างประเทศ (O5) 
6.แผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลโลก โดยระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พนัธกิจไว้อย่างชัดเจน(O6) 
7.  แผนยุทธศาสตร์น่าน มนีโยบาย พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจน
การพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน  เสริมสรา้งความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวาง
ระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (O7) 
 

SO WO 



 

 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
T : อุปสรรค 
1. ภาษาพื้นถิ่นที่หลากหลาย เป็นอุปสรรคการสือ่สารทีก่่อให้เกิดความไมเ่ข้าใจกนัในประเดน็ทีม่ีความซับซ้อนเชน่ 
ความเชือ่ ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (T1) 
2.สภาพภูมิศาสตรท์ี่ตั้งของจังหวดัติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีสภาพเป็นพืน้ที่ปิด ยากต่อการคมนาคม ติดต่อกับ
จังหวัดอืน่ ส่งผลให้วถิีชีวิตคนน่านค่อนข้างมีความคิดที่ไม่เปิดกว้าง รับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ยาก (T2) 
3.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีรายได้นอ้ย ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชมุชนมุ่งเรื่องหารายได้เพื่อ
ความอยู่รอดของครอบครัว ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบด้านอื่น เชน่ สิ่งแวดลอ้ม สขุภาพอนามัย ฯลฯ ประเด็นการสร้าง
คุณภาพการศกึษาให้ลูกหลานจึงไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควร  (T3) 
4. ความสัมพนัธท์างชายแดนติดประเทศลาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศกึษา วัฒนธรรม และด้านความมั่นคง  เป็น
สิ่งที่ต้องพฒันาและเฝ้าระวังดังนัน้ประชาชนในจังหวดัชายแดนต้องศกึษาเรียนรูร้่วมกนั เนื่องจากเป็นปัจจัยทีม่ี
ผลกระทบกับชวีิตความเป็นอยู่ เชน่ กฎหมายระหว่างประเทศ/ ปัญหาการค้าส่ิงผิดกฎหมาย ยาเสพติด/วัฒนธรรม/
สิ่งแวดลอ้ม/การก่อการร้าย เป็นต้น (T4) 
5. กระทรวงศกึษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพล
โลก แต่การจัดสรรงบประมาณลงสู่สถานศึกษายังมีความเหลื่อมล้ าของโอกาสและความทั่วถึง เชน่ การจ้างครู
ชาวต่างชาติ โดยให้โรงเรียนระดมทรัพย์จากผู้ปกครอง เป็นตน้ ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ขาดโอกาส เนื่องจากผู้ปกครอง
มีฐานะยากจน ไม่สามารถระดมทรัพยากรได้ (T5) 
6.แผนยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงศกึษาธิการ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลโลก แต่ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานน าสูก่ารปฏิบัติโดยน ารอ่งในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนการ
น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทั่วไปยังไม่มีความชัดเจน (T6) 
7. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศกึษาธกิารมีการเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้การก าหนดนโยบาย จุดเน้นการบริหารจัด
การศกึษามีความไม่แนน่อน เป็นอุปสรรคตอ่ผู้ปฏิบัติในการการขับเคลือ่นสู่สถานศกึษาให้ต่อเนือ่ง(T7) 
8. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่สารที่สะดวกสบายมีวิทยาการใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจหลากหลาย 
แต่ความห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก สง่ผลท าให้นกัเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีเหล่านัน้ไม่ทัว่ถึง 
(T8) 
9. หน่วยงานที่สนับสนนุการจดัการศึกษาทัง้ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ไม่คอ่ยให้ความส าคัญ มขี้อจ ากัดด้าน
ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนถึง ติดขัดกับกฎระเบียบในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
จึงไม่สามารถให้ความรว่มมอืได้อย่างเตม็ที ่(T9) 

ST WT 

 
 



 

 

ตารางที่  4.2   ระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวดัน่าน  

 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

กลยุทธ์ที ่ 1  สร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
น่านทีพ่งึประสงค์สู่ความเป็นพลโลกโดยใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 4.62 0.28 มากทีสุ่ด 4.57 0.18 มากทีสุ่ด 4.76 0.16 มากทีสุ่ด 
1.  โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะและ
ทศันคติสู่ความเป็นพลโลก 4.47 0.39 มาก 4.40 0.33 มาก 4.60 0.28 มากท่ีสุด 
 2. โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวถีิน่านสู่ความพอเพียง 4.67 0.22 มากท่ีสุด 4.75 0.24 มากท่ีสุด 4.78 0.19 มากท่ีสุด 
3. โครงการพฒันาทกัษะความสามารถการส่ือสารดว้ยภาษาและ
เทคโนโลย ี 4.73 0.42 มากท่ีสุด 4.57 0.34 มากท่ีสุด 4.91 0.16 มากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที่  2  ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดูแล
นักเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างฐานชีวติทีด่ีสู่ความเป็นพลโลก 4.45 0.28 มาก 4.45 0.21 มาก 4.58 0.27 มากทีสุ่ด 
1.  โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อสร้างฐาน
ชีวติท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก 4.45 0.28 มาก 4.45 0.21 มาก 4.58 0.27 มากท่ีสุด 



 

 

ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

กลยุทธ์ที ่ 3  ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้นการบูร
ณาการความเป็นท้องถิ่นน่านโดยใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 4.59 0.39 มากทีสุ่ด 4.57 0.34 มากทีสุ่ด 4.68 0.34 มากทีสุ่ด 
1.  โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้บูรณาการ
ความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่ความเป็นพลโลก 4.59 0.39 มากท่ีสุด 4.57 0.34 มากท่ีสุด 4.68 0.34 มากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที ่ 4  ปรับกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองมือพฒันาสู่นวตักรรม 4.77 0.41 มากทีสุ่ด 4.75 0.25 มากทีสุ่ด 4.86 0.23 มากทีสุ่ด 
1. โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
และสร้างสรรคสู่์นวตักรรม 4.77 0.41 มากท่ีสุด 4.75 0.25 มากท่ีสุด 4.86 0.23 มากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที ่ 5  พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความ
คล่องตัว สู่ความเป็นสากล 4.36 0.61 มาก 4.21 0.63 มาก 4.64 0.28 มากทีสุ่ด 
1.  โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล 4.36 0.61 มาก 4.21 0.63 มาก 4.64 0.28 มากท่ีสุด 



 

 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

กลยุทธ์ที ่ 6  เพิม่ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ
และการส่ือสารในองค์กรให้เอือ้ต่อการบริหารจัดการ และการ
เข้าถึงข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง 4.50 1.04 มากทีสุ่ด 4.00 1.04 มาก 4.82 0.30 มากทีสุ่ด 
1.  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสารเพิ่ม
โอกาสในการเขา้ถึงการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 4.50 1.04 มากท่ีสุด 4.00 1.04 มาก 4.82 0.30 มากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที ่ 7  เร่งพฒันาบุคลากรทมีผู้น าให้มีศักยภาพในการ
น าองค์กรสู่ความเป็นสากลบนพืน้ฐานวฒันธรรมพืน้ถิ่นน่าน 4.03 0.78 มาก 4.09 0.84 มาก 4.39 0.49 มาก 
1. โครงการพฒันาความเขม้แขง็และศกัยภาพของทีมผูน้ าเพื่อ
พฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ิน
น่านของบุคลากร 4.03 0.78 มาก 4.09 0.84 มาก 4.39 0.49 มาก 
กลยุทธ์ที ่  8  เร่งพฒันาความเข้มแข็งครูและบุคลากรให้เป็น
ตัวแบบทีด่ีมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 4.39 0.66 มาก 4.50 0.57 

มาก
ทีสุ่ด 4.70 0.38 มากทีสุ่ด 

1.   โครงการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียน
ใหมี้ความเป็นพลเมืองน่านสู่ความเป็นพลโลก 4.39 0.66 มาก 4.50 0.57 มากท่ีสุด 4.70 0.38 มากท่ีสุด 



 

 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

กลยุทธ์ที ่ 9  เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ  
ระดมสรรพก าลงัทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่าง
ประเทศให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลก 4.38 0.61 มาก 4.24 0.74 มาก 4.55 0.32 มากทีสุ่ด 
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัใน
การสนบัสนุนผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลโลก 4.38 0.61 มาก 4.24 0.74 มาก 4.55 0.32 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.41 มาก 4.38 0.41 มาก 4.67 0.22 มากทีสุ่ด 
 



 

 

 
บทที ่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
 การวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่านคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท าการวเิคราะห์เน้ือหา น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 

  ตอนท่ี 2  การสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียน
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 

  ตอนท่ี  3  การประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 

 
ตอนที่  1  คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียน และสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ของผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิดของนกัวชิาการ หน่วยงานและสถาบนัท่ีจดัการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อพฒันานักเรียนเป็นพลโลก ตลอดถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและน ามา
สังเคราะห์เป็นคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม 
และคณะ (Bloom et al, 1956) และปฏิญญาสากลวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO)  
จากนั้นน าประเด็นท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิดา้นกลยุทธ์ และดา้นการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก จ านวน 3 คน และผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 3 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลยนืยนัความเป็นพลโลกของผูเ้รียนใน 
3  ประเด็น คือ 1) คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 2) สภาพปัจจุบันทั่วไปของการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลก และ3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน น าขอ้มูลคุณลกัษณะความเป็นพลโลก สภาพ
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ปัจจุบนัและขอ้เสนอแนะมาสังเคราะห์แล้วน าไปสู่การลงศึกษาภาคสนามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 13 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา การสนทนากลุ่มผูรั้บผิดชอบในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน การสังเกตแบบไม่เป็นทางการเก่ียวกบัการจดั
บรรยากาศกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกและการศึกษาเอกสารขอ้มูลแผนงานท่ี
เก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ไดข้อ้มูลยืนยนัและล าดบั
ความส าคญัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ภายในของ
โรงเรียนและแนวทางในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล จาก 3 แหล่งปรากฏ ดงัน้ี   
 1. คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียน คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนระดบั
มธัยมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ และมีความภูมิใจในอตัลกัษณ์แห่งตน ใน 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) และดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 
6 ประการ  คือ 

1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาวการณ์ของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การศึกษาและวฒันธรรม การใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการ การสร้างสรรคน์วตักรรมและการสร้างงานใน
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 

1.2 มีความสามารถดา้นการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการใช้ ภาษา 
ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอยา่งรู้เท่าทนั  

1.3 มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงเหตุและ
ผลท่ีเป็นสากล ดว้ยความอดทนและพร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

1.4 มีทกัษะการท างานให้ส าเร็จ มีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 

1.5 เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษย ์ยอมรับความแตกต่างใน ความเช่ือ ประเพณี 
และความหลากหลายทางเช้ือชาติ และพหุวฒันธรรม  

1.6 มีความรับผิดชอบและมีความตระหนักถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อการพฒันาท่ี
ปลอดภยัและย ัง่ยืนเช่ือมโยงในระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาหาร สุขภาพ 
และความปลอดภยั 
 2.   สภาพปัจจุบันทั่วไปของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลก  
สภาพการด าเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บันกัเรียน สามารถจ าแนกออกเป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ดา้นผูเ้รียน :  ผูเ้รียนไดรั้บการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก ตามความ
พร้อมในศกัยภาพของแต่ละโรงเรียนโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาและส่งเสริมความสามารถ
ในหลาย ๆ ดา้น เช่นดา้นภาษาต่างประเทศ ในภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ ดา้นทกัษะ
อาชีพและ ICT พัฒนาความสามารถการเรียน รู้และการท างาน โดยใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือ                   
การส่งเสริมศกัยภาพดา้นกีฬา ความส าเร็จของผูเ้รียนวดัจากการฝึกฝนทกัษะเพื่อการประกวดและ
การแข่งขนัในหลากหลายเวทีท่ีจดัข้ึนภายในประเทศ แต่การเช่ือมโยงการน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยผ่านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้มีทกัษะชีวิต ทกัษะทางสังคม ในการเรียนรู้และ
ยอมรับในความแตกต่าง ของการอยู่ร่วมกนั มีจิตสาธารณะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม รวมถึงการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละพื้นท่ีนั้น ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการ
เสริมสร้างอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ดงันั้นจึงไม่ให้ความส าคญัเท่าท่ีควร ประกอบกบัผูเ้รียนไม่มี
วนิยัและไม่มีความใฝ่เรียนรู้จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 

2.2  ด้านระบบการเรียนรู้ : โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่านมีการด าเนินการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในหลกัสูตรตามบริบทและความ
พร้อมของแต่ละโรงเรียนโดยมีการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในวิชาภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น การจดัการเรียนการสอนพฒันาทกัษะอาชีพ ทกัษะ ICT ทกัษะทางสังคม การ
เรียนรู้และยอมรับในความแตกต่าง ความเช่ือ ประเพณีและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข จดักิจกรรม
พฒันาหลกัสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และการท างาน จดัหลกัสูตร
โรงเรียนและความเป็นท้องถ่ินบูรณาการอิงถ่ินฐานและจัดกิจกรรมชุมนุม เช่น การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2551 โดยเนน้เน้ือหา
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ไดใ้หน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัมากนกั 

2.3 ดา้นระบบการบริหารจดัการ : บางโรงเรียนมีการก าหนดเป็นวสิัยทศัน์การพฒันา
ผูเ้รียนเป็นพลโลกตามแผนการขบัเคล่ือนโรงเรียนมัธยมศึกษายุคใหม่เข้าสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2561 บางโรงเรียนก าหนดไวใ้นกลยุทธ์ ตามจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเจตคติท่ีดีของการเป็นพลเมืองท้องถ่ินสู่ความเป็นพลโลก             
แต่การน าสู่การปฏิบติัของโรงเรียน ยงัไม่ครอบคลุม การวางแผนการจดัการทรัพยากรตามบริบท
ของสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีชดัเจน เน่ืองจากการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยคร้ังของหน่วยงาน
ระดบัท่ีเหนือโรงเรียนข้ึนไป การพฒันาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ยงัไม่ทัว่ถึงจึงไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งหมด เน่ืองจากติดขดัเร่ืองงบประมาณและบุคลากร ระบบ ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานยงัไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพของโรงเรียนและบาง
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โรงเรียนไดพ้ยายามจดัให้มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิผล 

2.4 ดา้นศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา :โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านมีการ
ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาครูโดยการส่งครูเขา้อบรมพฒันากบัทางหน่วยงานตน้สังกดัจดัข้ึนตาม
แผนปฏิบติัการของ สพฐ. และสพม. มีการอบรมพฒันาครูตามโครงการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลก ซ่ึงมีงบประมาณสนบัสนุน แต่หากหน่วยงานอ่ืนรวมถึง
ภาคเอกชนจดั ครูจะไดรั้บการพฒันาตามความพร้อมดา้นงบประมาณของสถานศึกษานั้น ๆ บาง
โรงเรียนมีการพฒันาครูแบบฐาน SLC (School Learning Community) โดยใช้ปัญหาสภาพจริงใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นฐานการออกแบบการเรียนรู้ การพฒันาครูยงัไม่ทัว่ถึงทุกคน และส่วนใหญ่มี
รูปแบบการอบรมแบบบรรยาย ดงันั้นการน ามาสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาจึงไม่สามารถถ่ายทอดสู่
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  2.5 ดา้นประสานพลงัเครือข่ายทุกภาคส่วน :โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านมีการ
ด าเนินการประสานเครือข่ายในการจดัการศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษา
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้ งระดับสหวิทยาเขต หน่วยงานท้องถ่ิน จงัหวดั ประเทศและมี
เครือข่ายความสัมพันธ์กับภายนอกประเทศเช่น ประเทศลาว เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง
วฒันธรรมร่วมกนั โดยการสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน แต่เป็นไปตามศกัยภาพ
ของแต่ละโรงเรียน ซ่ึงความร่วมมือการจดัการศึกษาในเชิงลึกท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บันกัเรียน ยงัไม่มีการด าเนินการท่ีชดัเจน  
 3.   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับ
ผู้เรียน จากการวิเคราะห์สาระทั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารโรงเรียน กลุ่มผูป้ฏิบติัในโรงเรียนและ
การศึกษาเอกสารขอ้มูลงานแผนงาน ท าให้ไดแ้นวทางการจดัการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีให้กบั
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาต่างประเทศ
แบบเน้นการส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบา้น สปป. ลาว และภาษาอ่ืนท่ีเสริมสร้าง
ทกัษะอาชีพในอนาคต ดา้นทกัษะอาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมทกัษะชีวิต
เป็นภูมิคุม้กนั อย่างรู้เท่าทนัทั้งทางดา้นสังคมและ ICT ในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข  
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีวินยัตั้งแต่ท่ีบา้นมายงัโรงเรียนเพื่อสร้างนิสัยท่ีดี มีความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์
พื้นถ่ินอิงวฒันธรรมดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เนน้พฒันาการเรียนรู้และการท างานท่ีมีความเช่ือมโยง
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั      



111 
 

 

3.2 ด้านระบบการเรียนรู้ จากหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสาระ
หลกั 8 วิชา ควรบูรณาการความเป็นท้องถ่ินน่าน โดยใช้วิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย            
ทั้งการฝึกกระบวนการคิด การส่ือสาร การลงมือปฏิบติัให้เกิดความช านาญ ในการท างาน สามารถ
พฒันาหรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทั้ งใน
หลกัสูตรและกิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อหล่อหลอมให้เป็น
บุคคลท่ีรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน ชุมชนและมีจิตสาธารณะใน
การท างานเพื่อส่วนรวม ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัว โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นทุกส่วนของการจดัการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนควรจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร จีน องักฤษ ญ่ีปุ่น เพิ่ม
ภาษาลาว  จดัโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนทกัษะอาชีพ  กิจกรรมเสริมทกัษะทางสังคมและ 
ICT ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั จดักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้อิงสภาพปัญหา หรือสภาพจริงในชีวติประจ าวนั  

3.3 ดา้นระบบการบริหารจดัการ โรงเรียนควรมีการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายในการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลก ร่วมกนัอยา่งชดัเจน จากนั้นน าไปวางแผนการจดัการทรัพยากร
คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลกอยา่งเป็นรูปธรรม เพิ่มและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบอย่างหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีมุ่งให้เกิดคุณภาพต่อโรงเรียนทั้งระบบและพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผล 

3.4 ด้านศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาครูโดยใชฐ้าน SLC (School Learning Community) โดยใชปั้ญหาสภาพจริงในชีวติประจ าวนั
เป็นฐานการออกแบบการเรียนรู้ และมีการอบรมพฒันาครูตามโครงการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21
เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลก  

3.5  ดา้นประสานพลงัเครือข่ายทุกภาคส่วน โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
เครือข่ายครอบครัว ผูป้กครองและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้วฒันธรรมเป็นตวัเช่ือมโยง สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษาภายในประเทศทั้ งระดับโรงเรียนคู่พฒันากลุ่มโรงเรียนเพื่อ
พฒันา (สหวิทยาเขต) หน่วยงานทอ้งถ่ิน จงัหวดั ประเทศโดยระบุเป้าหมายในการพฒันาให้ชดัเจน 
และเร่งหาเครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษาภายนอกประเทศใหก้วา้งขวางมากข้ึน  
 จากสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นพลโลกของโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ท่ีรวบรวมขอ้มูลผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตสภาพการจดับรรยากาศ 
กิจกรรมและการศึกษาเอกสารขอ้มูลแผนงาน เม่ือน ามาเขา้ประชุมกลุ่มระดมสมองของผูป้ฏิบติัใน
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โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 13 โรงเรียน โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาท่ี
เอ้ืออ านวย และท่ีเป็นอุปสรรค ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน ของ
การด าเนินการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนไดด้งัน้ี 
 สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

1. ผลกระทบท่ีเอ้ือหรือ ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น 
พลโลกใหก้บัผูเ้รียน 

1.1 ภูมิศาสตร์: ภูมิประเทศท่ีตั้ งของจงัหวดัเป็นภูเขาสูงและมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม              
วถีิชีวติท่ีมีอตัลกัษณ์อนัเขม้แขง็ของผูค้นในจงัหวดัน่าน เอ้ือต่อการท าธุรกิจการท่องเท่ียว ประกอบ
กับทางจังหวดัมีนโยบายการส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงท าให้สภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีข้ึน สามารถสนบัสนุนการจดัการศึกษาไดม้ากข้ึน  

1.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ: ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุน ามาสู่ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม/ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท าให้ผูค้นมีการเรียนรู้ เคารพและเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกนัในความแตกต่างอยา่งสันติสุข 

1.3  อาชีพของประชากร : การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีรายไดจ้ากผลิตผล
ทางการเกษตร มีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ด ารงชีวติแบบพอเพียง เป็นผูผ้ลิต ลดการพึ่งพิงจากผูอ่ื้น  

1.4  ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร : ความสะดวกสบาย
ในการสืบคน้ขอ้มูลมีวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจหลากหลายท าใหน้กัเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

1.5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็ง จริงใจ อยา่งมีเป้าหมาย :โดยตอ้งสร้าง
ศรัทธาน าพาคนนอกมาช่วยภายใน สู่การสร้างชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาให้เขม้แข็ง เช่น เครือข่าย
ความร่วมมือของสมาคมนักเรียนศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง ท่ีเขม้แข็ง โรงเรียนสามารถแจง้ขอ
ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการจาก
ต่างประเทศ  

1.6  แผนยุทธศาสตร์ชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ความส าคญักบัการพฒันาเยาวชนให้เป็นพลโลก โดยระบุไวใ้นวสิัยทศัน์ พนัธกิจไว้
อยา่งชดัเจน 

1.7  แผนยุทธศาสตร์น่าน : มีนโยบายการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกิจการคา้  
การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
อย่างย ัง่ยืน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจดัการเพื่อเตรียมความ
พร้อมใน การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
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 2.  ผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกท่ีดีให้กบั
ผูเ้รียน 

2.1  ภาษาพื้นถ่ินท่ีหลากหลาย : ความแตกต่างทางภาษาเป็นอุปสรรคการส่ือสารท่ี
ก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนัในประเด็นท่ีมีความซบัซอ้นเช่น ความเช่ือ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

2.2 สภาพภูมิศาสตร์ : ท่ีตั้ งของจังหวดัติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีสภาพเป็น              
พื้นท่ีปิด ยากต่อการคมนาคม ติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืน ส่งผลให้วิถีชีวิตคนน่านค่อนขา้งมีความคิดท่ีไม่
เปิดกวา้ง รับกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ไดย้าก 
  2.3  อาชีพของประชาชน : ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั                
มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผูป้กครอง ชุมชนมุ่งเร่ืองหารายได้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ไม่ได้
ค  านึงถึงผลกระทบด้านอ่ืน เช่น ส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ ประเด็นการสร้างคุณภาพ
การศึกษาใหลู้กหลานจึงไม่ไดรั้บความส าคญัเท่าท่ีควร   

        2.4  ความสัมพนัธ์ทางชายแดนติดประเทศลาว : การมีท่ีตั้งติดกบัประเทศเพื่อนบา้น           
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม และดา้นความมัน่คง เป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาและ
เฝ้าระวงัดงันั้นประชาชนในจงัหวดัชายแดนตอ้งศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ/ ปัญหาการค้าส่ิงผิดกฎหมาย  ยาเสพติด/
วฒันธรรม/ส่ิงแวดลอ้ม/การก่อการร้าย เป็นตน้  

      2.5  ความไม่เท่าเทียมกนัดา้นงบประมาณ : กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคญัของการพฒันาเยาวชนให้เป็นพลโลก แต่การจดัสรรงบประมาณ          
ลงสู่สถานศึกษายงัมีความเหล่ือมล ้าของโอกาสและความทัว่ถึง เช่น การจา้งครูชาวต่างชาติ โดยให้
โรงเรียนระดมทรัพยจ์ากผูป้กครอง เป็นตน้ ท าใหโ้รงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาส เน่ืองจากผูป้กครอง
มีฐานะยากจน ไม่สามารถระดมทรัพยากรได ้ 

2.6  แผนยทุธศาสตร์ชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเยาวชน 
ให้เป็นพลโลก แต่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน าสู่การปฏิบติัโดยน าร่องเพียงแค่
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนการน าสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาทัว่ไปยงัไม่มี
ความชดัเจน  

2.7 การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร : ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปล่ียน
บ่อย ส่งผลให้การก าหนดนโยบาย จุดเนน้การบริหารจดัการศึกษามีความไม่แน่นอน เป็นอุปสรรค
ต่อผูป้ฏิบติัในการการขบัเคล่ือนสู่สถานศึกษาใหต่้อเน่ือง 
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2.8 เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร : ความเจริญก้าวหน้าก่อให้ เกิดความ
สะดวกสบายมีวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจหลากหลาย แต่ความห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
ส่งผลท าใหน้กัเรียนไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึงส่ือ เทคโนโลยเีหล่านั้นไม่ทัว่ถึง 

2.9 ศักยภาพของหน่วยงาน : หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินไม่ค่อยให้ความส าคญั มีขอ้จ ากดัดา้นความรู้ความสามารถ และ
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ตลอดจนถึง ติดขดักบักฎระเบียบในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา จึงไม่
สามารถใหค้วามร่วมมือไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
         สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา              

 1.  จุดแขง็ท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
1.1 ด้านผูบ้ริหาร : การน าองค์กรของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อก าหนดเป้าหมาย 

วิสัยทศัน์ การส่ือสารการคิด มีการติดตามตรวจสอบท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลโลกของนกัเรียน  

1.2 ดา้นครู : ครูให้ความส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและกลยุทธ์การพฒันา
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพันและรักองค์กร มีความทุ่มเทเสียสละเป็น
แบบอย่างท่ีดี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBL) เพื่อน ากิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลก และครูมีความรักและเมตตาต่อนกัเรียน ส่งผลต่อการสอนและพฒันา 
คุณลกัษณะนกัเรียนประสบผลส าเร็จ 

1.3 ดา้นนักเรียน : นกัเรียนมีความสามารถในการประกวดและแข่งขนัท่ีหลากหลาย
ในดา้นวิชาการ และทกัษะวิชาชีพ เช่น ในเวทีการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนทั้งระดบัเขต
พื้นท่ี ระกบัภาคและระดบัประเทศ เป็นตน้ 

1.4 ดา้นการบริหารจดัการ : โรงเรียนมีส่ือการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานท่ี สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  จุดอ่อนท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
2.1 ดา้นผูบ้ริหาร : ภาวะผูน้ า และความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ครอบคลุม

ในการน าองคก์รสู่เป้าหมาย ดว้ยวสิัยทศัน์ร่วมใหเ้กิดความสมดุล ขาดการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 

2.2 ดา้นครูและบุคลากร : บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิด
ความเหล่ือมล ้าทางความคิดส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน บุคลากร มีการยา้ย ปรับเปล่ียนต าแหน่งบ่อย 
ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน  ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจ ทศันคติ ประสบการณ์ มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะถ่ายทอดหรือออกแบบการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน ครูและบุคลากรเก่าและใหม่  
มีช่องว่างระหว่างวยั มีวฒันธรรมการท างานท่ีแตกต่างกนัท าให้เป็นอุปสรรคต่อการขบัเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบติั  นอกจากนั้นยงัพบว่า  ภาระงานด้านเอกสารและงานอ่ืนนอกเหนือจากการ
สอนของครูมีมากท าใหไ้ม่สามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ดเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลโลก 

2.3 ดา้นผูเ้รียน : ผูเ้รียนขาดความตระหนกั และไม่เห็นความส าคญัของการใฝ่เรียนรู้ 
ไม่มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ท่ีเพียงพอเพื่อแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั ซ่ึงถึงแมจ้ะมีผล
การแข่งขนัทางวิชาการหลาย ๆ เวทีท่ีนักเรียนประสบความส าเร็จนั้น แต่การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทกัษะอิงสภาพพื้นท่ียงัมีนอ้ย เช่นการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวทั้งการเป็น
มคัคุเทศก์หรือให้ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นของจงัหวดั ดังนั้นนักเรียนกลุ่มน้ีควรได้รับการพฒันา
ศกัยภาพเพิ่มข้ึนได้อีก และผูเ้รียนบางส่วนยงัขาดวินัย และความรับผิดชอบอนัเป็นคุณลกัษณะ
พื้นฐานในการเป็นพลเมืองท่ีดีเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติในสังคม  

2.4  ดา้นการบริหารจดัการ : การส่ือสารภายในองค์กรยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัและเกิดความขดัแยง้ในองคก์ร ทั้งจากผูบ้ริหารและกลุ่มผูน้ าครูท่ีมี
อิทธิพลต่อกลุ่มท่ีคลาดเคล่ือนจากขอ้เท็จจริงและไม่ทัว่ถึง โรงเรียนมีหลกัสูตรการจดัการศึกษา ยึด
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกั 
มีความเช่ือมโยงกบัความเป็นทอ้งถ่ินน่าน แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน งบประมาณและทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นต่อการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกยงัไม่
เพียงพอและส่ือเทคโนโลยีและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ค่อยมี
คุณภาพ ไม่เพียงพอและไม่ได้รับการบ ารุงรักษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก  
 
ตอนที ่2  การสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
               จังหวดัน่าน หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีและผลการวจัิยเกีย่วกบัการพฒันากลยุทธ์  

ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัเก่ียวกับการพฒันากลยุทธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างกลยทุธ์  โดยแนวคิดท่ีน ามาใชก้ าหนดกลยุทธ์การ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ  
 การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) โดยการประชุมกลุ่มระดมสมองจาก
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นผูป้ฏิบติัและรับผิดชอบงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ทั้งในส่วน
ของการบริหารโรงเรียน รอง/หวัหนา้งานวิชาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันา
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ผูเ้รียน ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) ใช้เทคนิค CPEST 
ส าหรับการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนโดยน าปัจจยั 5 ดา้นท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จดัการหน่วยงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์มาวิเคราะห์ให้ความส าคญั กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่  ด้านพฤติกรรมของผูรั้บบริการ (Customer Behaviors: C) ด้านการเมือง
และกฎหมาย (Political and legal Factors: P) ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม (Social–Cultural Factors: S) และดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factors: T)  
 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ดว้ยการวเิคราะห์ถึงแนวโนม้ของตวัแปรปัจจยั ท่ีเป็น
จุดแข็ง (Strengths: S) และจุดอ่อน (Weaknesses: W) ซ่ึงโรงเรียนสามารถควบคุม/บริหารจดัการได้
และมีอิทธิพลโดยตรงท่ีแสดงถึงศกัยภาพของโรงเรียนอนัจะส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้
ประเด็นส าคญั  2S 4M ในการวิเคราะห์ปัจจยั 6 ดา้นตามแนวคิดของ (Mc Kinsey, p.1980) ประกอบดว้ย  
ดา้นโครงสร้างและนโยบาย (Structure: S1) ดา้นผลผลิตและการบริการ (Service: S2) ดา้นบุคลากร 
(Man: M1) ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (Material: M3) และดา้น
การบริหารจดัการ (Management: M4)  ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านสภาพ 
แวดลอ้มท่ีมีความเห็นพอ้งตรงกนัสูงท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียน  ผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่4.1 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในดว้ยเทคนิค  
                        SWOT Analysis 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ภายนอก ภายในน ามาวิเคราะห์เพื่อจดัท าตาราง TOWS  
Matrix ในการก าหนดเป็นกลยทุธ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1. พฒันาการน าองค์กรของผูบ้ริหารและทีมน าดว้ยแนวทางการบริหารระบบคุณภาพ  

7 หมวดของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล (W1-3,9-10,T6) 
2. พฒันาความเขม้แข็งของบุคลากร ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีเปิดกวา้ง 

เป็นสากล เพื่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองการส่ือสาร ภาษาและวฒันธรรมพื้นถ่ินสู่ระดับสากลด้วย
กระบวนการ PBL (W2,5,9,T1,T4) 

3. พฒันาความเขม้แข็งของบุคลากร ในด้านความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถใน
การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล (W5,8,10,T8) 

4. จดัโครงสร้างการบริหารเพื่อให้บุคลากรไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถ
ในภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการ (W9-10,T8-9) 

5. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอิงทอ้งถ่ินน่านโดยใชส้ภาพปัญหาของพื้นท่ีเป็นฐานใน
การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสู่ความเป็นสากลอยา่งเป็นรูปธรรม (W6,T1-4) 

6. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอ้งมุ่งให้
ผูเ้รียนไดสื้บคน้ความรู้ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ การลงมือปฏิบติั สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 
แลว้น ามาสรุปเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันา จนเกิดนวตักรรมได ้(W11-12,T5-6,8) 

7. เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน /สหวิทยาเขต/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลกัเพื่อการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งดา้นวชิาการ/บุคลากร/งบประมาณในการพฒันาผูเ้รียนสู่สากล
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและระหวา่งประเทศ (W4,7-8,T5-6,8-9) 

8. จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือส่ือหรือจดัหาเทคโนโลยีและการส่ือสารให้ทัว่ถึงและ
เพียงพอเพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึงการให้บริการการจดักิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลก (W7-8,T5-8-9) 

9. เร่งรัดพฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารภายในองค์กรให้เอ้ือต่อ
การบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว คล่องตวัและการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(W3,T1-5) 

10.  เร่งพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลพฒันา 
แกไ้ขปัญหานกัเรียนทั้งดา้นวชิาการและพฤติกรรมร่วมกนัระหวา่งบา้น โรงเรียนและชุมชนผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเพื่อสร้างฐานชีวติท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก (W11-12,T1-3,9) 
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กลยุทธ์ทีเ่หมาะสม 
1. ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบา้น โรงเรียน

และชุมชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างฐานชีวติท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก 
2.  พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาเนน้การบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านโดยใชห้ลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอ้ง

มุ่งให้ผูเ้รียนไดสื้บคน้ความรู้ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ การลงมือปฏิบติั สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้มูล แลว้น ามาสรุปเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันา จนเกิดนวตักรรมได ้

กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO) 
1. พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้นการบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่าน ทั้งด้าน

กายภาพ ชีวภาพและวถีิชุมชนสร้างอตัลกัษณ์น่านสู่สากล (W6,O1-3,6-7) 
2.  พฒันาบุคลากรโดยใช้เครือข่าย เสริมสร้างความภกัดีต่อองคก์ร พฒันาจิตกวา้ง แนวคิด

ท่ีเป็นสากลมุ่งมัน่เป็นครูเพื่อศิษย ์(W1-4,8,O4-5) 
3. พฒันาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ (W3,8,O4-5) 
4. เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ งในระดับพื้นท่ี /ในประเทศและ

ต่างประเทศ อย่างมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียน
(W5,7,10,O5-7) 

5. สร้างผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงคสู่์ความเป็นพลเมือง
โลกท่ีมีความรู้ ทกัษะและเจตคติเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์และเป็นปกติสุขโดยใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (W11-12,O1-7) 

6. ก าหนดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่าน/ความเป็นพลเมืองโลกไวเ้ป็นคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน (W11-12,O1-3) 

7.  สร้างความเป็นผูน้ าตนเองท่ีเขม้แข็งให้กบัผูเ้รียน ดว้ยตวัแบบท่ีดีจากศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง 
ท่ีประสบความส าเร็จ (W11-12,O5) 

กลยุทธ์ทีเ่หมาะสม 
1. สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองน่านที่พงึประสงค์สู่ความเป็นพลเมือง

โลกที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นปกติสุขโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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2.  แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลังทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและ
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนผู้เรียนเข้าถึงการให้บริการการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลโลก 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 
1.  เสริมสร้างทีมน าของโรงเรียนให้เขม้แข็ง ดว้ยการทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียนเพื่อ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลก โดยปรับใชแ้นวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างพลังครูและบุคคลากรหรือหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจดัการศึกษาให้

ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในแผนการพฒันา สภาพปัจจุบนัปัญหาและโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีใน
จงัหวดั เพื่อน าสู่การจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนร่วมกนั (S2,3-T1-4) 

3. ปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนบัสนุนให้ระบบการบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียน
ใหมี้ความเป็นพลโลก (S3,4,6-T4,8) 

กลยุทธ์ทีเ่หมาะสม 
1. เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองค์กรสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐาน

วฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน 
2. เร่งพฒันาความเขม้แขง็ครูและบุคคลากรให้เป็นตวัแบบท่ีดี มีศกัยภาพในการจดัการ

เรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล ดว้ยการน าองค์กร การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ น ายุทธศาสตร์จงัหวดั อตัลกัษณ์น่าน มาบูรณาการกบัแนวคิดการพฒันานกัเรียนให้
เป็นพลโลก ก าหนดเป็นเป้าหมายแผนพฒันาการศึกษาและหลกัสูตรการเรียนการสอน สู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม (S1-4,O1-3,6-7) 

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย แนวร่วมการพัฒนาท่ีเข้มแข็ง จริงใจ (Smart) โดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อเสริมสร้างผู ้เรียนให้มี
คุณลกัษณะความเป็นพลโลก ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและต่างประเทศ (S1-6,O4-5) 

กลยุทธ์ทีเ่หมาะสม 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์รให้เอ้ือ

ต่อการบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว คล่องตวั และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาใหมี้ความคล่องตวัสู่ความเป็นสากล  
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2.2  ผลการสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน  
 ผูว้ิจยัน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT  มาท า TOWS Matrix  เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ โครงการ
และกิจกรรมของแต่ละกลยทุธ์ โดยการประชุมปฏิบติัการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทั้งในส่วนของการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาและการบริหารงานแผนงานของโรงเรียน รวม 5 คน  
น าผลมาบูรณาการกบัผลการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 แลว้เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณา ตรวจแกไ้ขแลว้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ จนไดร่้างกลยุทธ์การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ประกอบดว้ยกลยทุธ์เชิง
ป้องกัน (ST) จ านวน 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) จ  านวน 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO)  
จ  านวน 2 กลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) จ  านวน 3 กลยุทธ์ รวม 9 กลยุทธ์ 11 โครงการ และ 57  
กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน   
  
ตอนที ่ 3   การประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวดัน่าน 
 ผูว้ิจ ัยน าร่างกลยุทธ์ท่ีได้จากตอนท่ี 2 ไปให้ผู ้เช่ียวชาญและผู ้เก่ียวข้องพิจารณาให้
ขอ้คิดเห็นในการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างกลยุทธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน รวมถึง
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีร่างข้ึน ปรากฏผลดงัน้ี 
 1.  ผลการประเมินโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgement) ในด้านกลยุทธ์และการจดั
การศึกษา เพื่อพฒันาความเป็นพลโลก และดา้นการบริหารสถานศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัการประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นกลยุทธ์และการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความ
เป็นพลโลก และดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ให้กับผู ้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางท่ี 4.2
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ภาพรวมผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละ
ความเป็นประโยชน์ทั้ง 9 กลยุทธ์ อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยในดา้นความเป็นประโยชน์ผล
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปไดผ้ลรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ในกลยุทธ์ท่ีมีผลการประเมินทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างเสริม
ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงคสู่์ความเป็นพลโลกโดยใชห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ท่ี 3 ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้นการบูรณาการความเป็น
ทอ้งถ่ินน่านโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกลยทุธ์ท่ี 4 ปรับกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่
นวตักรรม กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลนักเรียนแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างฐานชีวิตท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก กลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้มี
ความคล่องตวั สู่ความเป็นสากล กลยุทธ์ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การส่ือสารในองค์กรให้เอ้ือต่อการบริหารจดัการ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
กวา้งขวาง กลยุทธ์ท่ี 8 เร่งพฒันาความเขม้แข็งครูและบุคลากรให้เป็นตวัแบบท่ีดีมีศกัยภาพในการ
จดัการเรียนรู้และกลยุทธ์ท่ี 9 เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและระหวา่งประเทศให้ผูเ้รียนเขา้ถึงโอกาสการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ส่วนกลยุทธ์ท่ี 7 เร่งพฒันาบุคลากรทีม
ผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองค์กรสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการประเมินกลยุทธ์และโครงการพบว่า ในด้านความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถีน่านสู่ความพอเพียงและโครงการพฒันาทกัษะ
ความสามารถการส่ือสารด้วยภาษาและเทคโนโลยี  กลยุทธ์ท่ี  3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่ความเป็นพลโลก กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรคสู่์นวตักรรมและกลยทุธ์ท่ี 6 โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการให้บริการอย่างทัว่ถึง ในด้านความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 1 ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถีน่านสู่ความพอเพียงและโครงการพฒันาทกัษะ
ความสามารถการส่ือสารดว้ยภาษาและเทคโนโลยีกลยทุธ์ท่ี 3 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ท่ีเนน้บูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่ความเป็นพลโลก กลยทุธ์ท่ี 4 โครงการพฒันากระบวนการ
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เรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สู่นวตักรรม และกลยุทธ์ท่ี 8 โครงการพฒันาการจดั
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลเมืองน่านสู่ความเป็นพลโลก และในดา้นความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  8 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 1 , 2,  3,  4,  5,  6,  8  , 9 ส่วนกลยุทธ์       
ท่ี  7 ในโครงการพฒันาความเขม้แข็งและศกัยภาพของทีมผูน้ าเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล
บนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่านของบุคลากร มีความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก   

3.2 ผลการปรับปรุงแก้ไขร่างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 จากการประชุมระดมสมองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจประเมินร่างกลยุทธ์การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะ 
และขอ้สังเกตท่ีเป็นประโยชน์มาปรับเพิ่มเพื่อจดัท าเป็นกลยุทธ์ฉบบัท่ีสมบูรณ์ ดงัรายละเอียดตาม
ผงัมโนทศัน์ตามแผนภาพท่ี 4.1  
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วสัิยทัศน์ ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน มีคุณลกัษณะเป็นพลโลก  
ทีม่ีความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์แห่งตน  

 

พนัธกจิ 

 

1.ส่งเสริม และ
พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ทกัษะและ
ทศันคติท่ีดีในการ
อยูร่่วมกนัของ
การเป็นพลโลก 

2.พฒันาระบบการ
เรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียน 

3.ยกระดบัคุณภาพ
ระบบการบริหาร
จดัการให้เอ้ือต่อการ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกของ
ผูเ้รียน 

4.พฒันาศกัยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจดัมวล
ประสบการณ์เพื่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกของ
ผูเ้รียน 

5.ส่งเสริมประสาน
พลงัเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการมีส่วน
ร่วมเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกของ
ผูเ้รียน 

 

เป้า 
ประสงค์ 

1.ผู้เรียนมี
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลก 6 
ประการ 

2. ระบบการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ
สามารถเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกให้กบั
ผู้เรียน                

        3. ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพเอือ้ต่อการ
เสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็น
พลโลกให้กบัผู้เรียน 

4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพในการจัด
มวลประสบการณ์
เพ่ือการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็น
พลโลกให้กบัผู้เรียน 

5. พลงัเครือข่ายทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกให้กบัผู้
แรียน 

 

กลยุทธ์ 1.1 สร้างเสริม
ผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองน่าน
ที่พงึประสงค์สู่
ความเป็นพลโลก
โดยใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
1.2 ปรับปรุง
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ในการดูแล
นักเรียนแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างฐานชีวติที่ดี
สู่ความเป็นพล
โลก 

2.1 ทบทวน
หลกัสูตรของ
สถานศึกษาเน้น
การบูรณาการ
ความเป็นท้องถิ่น
น่านโดยใช้หลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
2.2 ปรับ
กระบวนการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ สร้างองค์
ความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองมือพฒันาสู่
นวตักรรม  
 

3.1 พฒันาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
ให้มีความคล่องตัว สู่
ความเป็นสากล 
3.2 เพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารในองค์กรให้
เอือ้ต่อการบริหาร
จัดการและการเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวาง 
 

4.1 เร่งพฒันา
บุคลากรทีมผู้น าให้มี
ศักยภาพในการน า
องค์กรสู่ความเป็น
สากลบนพืน้ฐาน
วฒันธรรมพืน้ถิ่น
น่าน 
4.2 เร่งพฒันาความ
เข้มแข็งครูและ
บุคลากรให้เป็นตัว
แบบที่ด ีมศัีกยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มี
ความเป็นพลเมืองที่
พงึประสงค์ 
 

5.1 เร่งสร้างและ
แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือ  ระดม
สรรพก าลังทั้งใน
ระดบัท้องถิ่น 
ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ  ให้
ผู้เรียนได้รับโอกาส
การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความ
เป็นพลโลก 

แผนภาพที ่4.2  ผงัมโนทศัน์ของกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 
                         ใหก้บัผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน 
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 1.  วสัิยทัศน์ 
 ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน มีคุณลกัษณะเป็นพลโลก ท่ีมีความภาคภูมิใจ
ในอตัลกัษณ์แห่งตน  
 2.  พนัธกจิ 
  2.1  ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกนั
ของการเป็นพลโลก 
  2.2  พฒันาระบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
  2.3  ยกระดบัคุณภาพระบบการบริหารจดัการให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
  2.4  พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดัมวลประสบการณ์เพื่อ   
การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
  2.5  ส่งเสริมประสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้าง
คุณลกัษณะ ความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
 3.  เป้าประสงค์ 

  3.1  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 6 ประการ ประกอบดว้ย 
       1)  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาวการณ์ของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการศึกษาและวฒันธรรม การใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการ การสร้างสรรค์นวตักรรมและการสร้าง
งานในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
  2)  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการ
ใชภ้าษา ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอยา่งรู้เท่าทนั  

  3)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเช่ือมโยง 
เหตุและผลท่ีเป็นสากล ด้วยความอดทนและพร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติ 

4)  ผูเ้รียนมีทกัษะการท างานให้ส าเร็จ มีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 

  5)  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษย ์ยอมรับความแตกต่างใน ความเช่ือ  
ประเพณี และความหลากหลายทางเช้ือชาติและพหุวฒันธรรม  

  6)  ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบและมีความตระหนักถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อการ
พฒันาท่ีปลอดภยัและย ัง่ยืนเช่ือมโยงในระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาหาร 
สุขภาพและความปลอดภยั 
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          3.2  ระบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ใหก้บัผูเ้รียน 
          3.3  ระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพเอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น 
พลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
          3.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศกัยภาพในการจดัมวลประสบการณ์เพื่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 
          3.5  พลงัเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพล
โลกใหก้บัผูเ้รียน 
 4.  กลยุทธ์ 

  4.1 สร้างเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงคสู่์ความเป็น
พลโลกโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.2  ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในการดูแลนกัเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างฐานชีวติท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก 

  4.3  ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาเนน้การบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.4  ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์
ความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่นวตักรรม  

  4.5  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาใหมี้ความคล่องตวั สู่ความเป็นสากล 
  4.6  เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในองค์กรให้เอ้ือ

ต่อการบริหารจดัการและการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  4.7  เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองค์กรสู่ความเป็นสากลบน

พื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน 
  4.8  เร่งพฒันาความเข้มแข็งครูและบุคลากรให้เป็นตัวแบบท่ีดี มีศกัยภาพในการ

จดัการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค ์
  4.9  เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 

ประเทศ และระหวา่งประเทศ ใหผู้เ้รียนไดรั้บโอกาสการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 
 เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลโลก  6 ประการ ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ 
4 โครงการ 26 กิจกรรม คือ 
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 กลยุทธ์ที ่ 1 สร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงคสู่์ความ
เป็นพลโลกโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO)) ประกอบดว้ยโครงการ
และกิจกรรมดงัน้ี 

 1. โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะและทศันคติสู่ความเป็นพลโลก 
     กจิกรรม 

    1)  พฒันาทกัษะการอ่าน การคิดวเิคราะห์ จากสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
    2)  พฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
    3)  พฒันาห้องเรียนคุณภาพเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    4)  พฒันาทกัษะการแสวงหาและสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ 
    5)  พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ออกแบบผลงานและนวตักรรม 
    6)  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     7)  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความเป็นไปของโลก (Global Awareness)
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    8)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมความเป็นพลโลกในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมค่าย กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ เป็นตน้ 

   2.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
วถีิน่านสู่ความพอเพียง 

     กจิกรรม 
    1)  กิจกรรมเรียนรู้ประวติัศาสตร์เมืองน่าน 
    2)  กิจกรรมรักษป่์าน่าน 

    3) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสืบสานวฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญา 
อาชีพทอ้งถ่ินวถีิน่าน 

    4)  กิจกรรมทวัร์น่าน รักถ่ินแผน่ดินเกิด 
    5)  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

   3.  โครงการพฒันาทกัษะความสามารถการส่ือสารดว้ยภาษาและเทคโนโลยี 
     กจิกรรม 

    1)  ฝึกอบรมมคัคุเทศก์ภาษาองักฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอ่ืน 
    2)  พฒันาทกัษะการพูดน าเสนองานดว้ยภาษาพื้นถ่ินและภาษาไทย 
    3)  พฒันาทกัษะการน าเสนองานดว้ยเทคโนโลยี 
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    4) การพูดส่ือสารภาษาองักฤษ แสดงความคิดเห็นในจุดยืนทางความคิดของ
ตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน 
 กลยุทธ์ที ่ 2  ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างฐานชีวติ
ท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก (กลยทุธ์เชิงรับ (WT)) ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 

      1. โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อสร้างฐานชีวติท่ีดีสู่ความ
เป็นพลโลก 

      กจิกรรม 
         1)  กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

    2)  พฒันาระบบการคดักรอง ป้องกนั แกไ้ข และส่งต่อรักษานกัเรียนทั้งใน 
โรงเรียนและเครือข่ายภายนอก 

    3)  กิจกรรมโฮมรูมและแนะแนวเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกท่ี
พึงประสงค ์

    4)  กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะอาชีพ 
    5)  การจดัเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานและซ่อมเสริมใหน้กัเรียน  
    6)  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

     7)  กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจเส้นทางอาชีพด้วยบุคคลต้นแบบและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

    8)  กิจกรรมค่ายคุณธรรม พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
    9)  กิจกรรมพฒันาจิตสาธารณประโยชน์เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

 เป้าประสงค์ที่  2  ระบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน  ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ 2 โครงการ 9 กิจกรรม คือ 
 กลยุทธ์ที่  1  ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้นการบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่าน
โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์เชิงรับ (WT)) ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรม  
ดงัน้ี 
   1. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่
ความเป็นพลโลก 

     กจิกรรม 
     1)  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาบูรณาการแนวคิดพลโลก และวถีิน่าน 
     2)  พฒันาหลกัสูตรทกัษะอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3)  พฒันาหลกัสูตรรักษป่์าน่าน 
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     4)  อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
  กลยทุธ์ท่ี  2  ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั สร้าง

องคค์วามรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่นวตักรรม (กลยทุธ์เชิงรับ (WT)) ประกอบดว้ย
โครงการและกิจกรรมดงัน้ี 
   1.  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สู่
นวตักรรม 

    กจิกรรม 
     1) จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PBL โดยใช้เทคโนโลยีเป็น

เคร่ืองมือ 
     2) จดัการเรียนการสอนดว้ยสถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา ลดความขดัแยง้  
     3) จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีเน้นพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพท่ี

สอดคลอ้งกบัภูมิสังคม 
     4) สร้างส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกท่ี
ทุกเวลาใหก้บันกัเรียน 
     5) การรู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลย ี(ICT Literacy)  
   เป้าประสงค์ที่ 3  ระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพเอือ้ต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน  ประกอบดว้ย  2  กลยทุธ์ 2 โครงการ 11 กิจกรรม คือ 
  กลยุทธ์ที่  1  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้มีความคล่องตวั สู่ความเป็นสากล  
(กลยทุธ์เชิงรุก (SO)) ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 

   1. โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล  
     กจิกรรม 

    1)  พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและทีมบริหารในการน าองคก์ร และการส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  

    2)  ปรับปรุงโครงสร้างภายใน อตัราก าลงัและสวสัดิการของบุคลากรให้เป็น
ระบบ ชดัเจน   

3)  ทบทวนแผนกลยุทธ์สู่การท าแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยน ายุทธศาสตร์ 
จงัหวดั อตัลกัษณ์น่านมาบูรณาการกบัแนวคิดการพฒันานักเรียนให้เป็นพลโลก โดยปรับใช้แนว
ทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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    4) พฒันาบุคลากรให้มีความเข้าใจในกฎระเบียบ สามารถปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือตรง เตม็ก าลงัความสามารถ ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 

    5) เร่งสร้างความผกูพนัและความภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

    6)  บริหารจดัการวางระบบการท างานในแต่ละกลุ่มงานโดยใชเ้ทคโนโลยแีละ 
การส่ือสาร ใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน และตรวจสอบได ้ 

    7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในองคก์ร
ให้เอ้ือต่อการบริหารจดัการและการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวางมีประสิทธิภาพ 
(กลยทุธ์เชิงรุก (SO))  ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 

   1.  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารให้ทุกคนไดรั้บโอกาสในการ
เขา้ถึงการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

    กจิกรรม 
     1)  ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นระบบขอ้มูลเดียวกนัเป็น

ปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 
     2)  พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     3)  จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือส่ือหรือจดัหาเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ใหท้ัว่ถึงและเพียงพอ ต่อการจดักิจกรรมการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 
     4)  จดัหาแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
  เป้าประสงค์ที่  4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดมวลประสบการณ์
เพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน  ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ 
10 กิจกรรม คือ 
  กลยุทธ์ที่  1  เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองค์กรสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน(กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)) ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรม  ดงัน้ี 
   1. โครงการพฒันาความเขม้แข็งและศกัยภาพของทีมผูน้ าเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่
ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่านของบุคลากร 
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   กจิกรรม 
    1) สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร  

    2) การอบรมพฒันาผูบ้ริหารและทีมน าเร่ืองการน าองคก์รดว้ยแนวทางการ
บริหารระบบคุณภาพ 7 หมวดของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

    3)  พฒันาบุคลากรโดยใชเ้ครือข่ายเร่ืองการเสริมสร้างความภกัดีต่อองคก์ร 
พฒันาจิตกวา้ง แนวคิดท่ีเป็นสากลมุ่งมัน่เป็นครูเพื่อศิษย ์

    4) พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ทกัษะการบริหารสู่ความเป็นพลโลก 
  กลยุทธ์ที่  2  เร่งพฒันาความเขม้แข็งครูและบุคลากรให้เป็นตวัแบบท่ีดี มีศกัยภาพใน
การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์  (กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST)
ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 
   1.โครงการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลเมือง 
น่านสู่ความเป็นพลโลก 

    กจิกรรม 
    1) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการการสร้างส่ือการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการน าไปใช ้
    2) อบรมพฒันาบุคลากร ในดา้นความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีเปิดกวา้ง เป็น

สากล เพื่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองการส่ือสาร ภาษาและวฒันธรรมพื้นถ่ินสู่ระดับสากลด้วย
กระบวนการ PBL  

    3) อบรมพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการผลิต
และใชส่ื้อเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

    4) ให้ความรู้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้ไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจในแผนการพฒันา สภาพปัจจุบนัปัญหาและโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีในจงัหวดั 
เพื่อน าสู่การจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนร่วมกนั 

    5)  พฒันาครูดา้นการใช้ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ โดยใช้เครือข่าย
รูปแบบประชารัฐ  
    6) การพัฒนาครูแกนน าให้เป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลง (Change agent) ด้วย
กระบวนการ PLC 

 เป้าประสงค์ที่  5  พลงัเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ 1 โครงการ 5 กิจกรรม คือ 
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   กลยุทธ์ที่  1  เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและระหวา่งประเทศ ให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลก (กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO)) ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมดงัน้ี 

    1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัในการสนับสนุน
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลโลก 

      กจิกรรม 
      1)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สหวิทยาเขตและ

จงัหวดั เพื่อการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร และดา้นอ่ืน ๆ 
      2)  สร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือพฒันาทั้งในระดบัภูมิภาค 

ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  
      3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร

ระหวา่งเครือข่ายโรงเรียนร่วมพฒันา  
      4)  แสวงหาเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
      5)  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนและครูกบับุคคลอ่ืนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 สรุปกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัน่านท่ีสมบูรณ์ ประกอบดว้ย  9 กลยทุธ์ 11โครงการ 61 กิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ให้กับผู ้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงค์ย่อย คือ 1)  เพื่อศึกษา
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและ สภาพปัจจุบนัของการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลโลกให้กับผูเ้รียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน  2)  เพื่อสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน และ 3)  เพื่อประเมิน
กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกดว้ยการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นพลโลก แล้วน ามาสังเคราะห์คุณลักษณะของการเป็นพลโลกของผูเ้รียน  จากนั้นจึงท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกลยุทธ์และดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก 
ผูบ้ริหารและรองผู ้อ  านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ านวน  6 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยนืยนัคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน สภาพ
ปัจจุบนัของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลก และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักล
ยุทธ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ขั้นตอน
ต่อมาคือการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูรั้บผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน รวมถึงการสังเกตการจดับรรยากาศกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ยืนยนัคุณลกัษณะความเป็นพลโลก ศึกษาขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและแนวทางการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  ส าหรับ
วธีิการสร้างกลยทุธ์ผูว้จิยัศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์ แลว้
ท าการเลือกวิเคราะห์เฉพาะขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์  แนวคิดท่ีน ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์ใน
งานวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน(SWOT Analysis)  โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมกลุ่ม
ระดมสมองผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ประกอบดว้ย  
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ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่ม หัวหน้างาน
หลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม รวมจ านวน 13 คน 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ใน
ขั้นตอนน้ีได้ประชุมปฏิบติัการกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของ
โรงเรียนรวม 5 คน โดยน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาท า TOWS  Matrix  เพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ3) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategy Implementation) 
โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีตอ้งท าเพื่อใหส้ าเร็จตามแผน ของแต่ละกลยทุธ์สรุปแลว้ในขั้นตอนน้ี
ไดร่้างกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
น่าน และน าไปตรวจสอบกลยุทธ์โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgement) ในดา้นกลยุทธ์และการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นพลโลก และด้านการบริหารสถานศึกษาจ านวน 11 คน เพื่อ
ประเมินและตรวจสอบและรับรองร่างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านเพื่อสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
  
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา หมายถึง  บุคคลท่ีแสดงออกถึงความเป็น
พลเมืองดีของสังคมโลก เป็นพลเมืองดีของประเทศและมีความภูมิใจในอัตลักษณ์แห่งตนใน                    
3  ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทกัษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ คือ1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สภาวการณ์ของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการศึกษาและวฒันธรรม การใฝ่เรียนรู้เชิง
บูรณาการ การสร้างสรรค์นวตักรรม และการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 2) มี
ความสามารถด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ข้อมูลโดยการใช้ภาษา ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอย่างรู้เท่าทัน 3)  มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงเหตุและผลท่ีเป็นสากล ด้วยความอดทนและพร้อมรับกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ 4)  มีทกัษะการท างานให้ส าเร็จ มีความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวิธี 5) เห็นคุณค่าและ
เคารพความเป็นมนุษย ์ยอมรับความแตกต่างใน ความเช่ือ ประเพณีและความหลากหลายทาง                 
เช้ือชาติและพหุวฒันธรรม และ 6)  มีความรับผิดชอบและมีความตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี                     
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เพื่อการพฒันาท่ีปลอดภยัและย ัง่ยืนเช่ือมโยงในระดับท้องถ่ินสู่ระดับโลก ในด้านส่ิงแวดล้อม 
พลงังาน อาหาร สุขภาพ และความปลอดภยั 
  ส่วนสภาพปัจจุบนัของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลโลกของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  พบวา่  บางโรงเรียนมีการก าหนดเป็นวิสัยทศัน์การพฒันาผูเ้รียน
เป็นพลโลกตามแผนการขับ เค ล่ือนโรงเรียนมัธยมศึกษายุคใหม่ เข้าสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2561  บางโรงเรียนก าหนดไวใ้นกลยทุธ์ แผนงาน โครงการ  กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเจตคติท่ีดีของการเป็นพลเมือง
ทอ้งถ่ินสู่ความเป็นพลโลก จากหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสาระหลกั 8 วิชา 
บูรณาการความเป็นท้องถ่ินน่าน โดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้ งการฝึก
กระบวนการคิด การส่ือสาร การลงมือปฏิบติัให้เกิดความช านาญ ในการท างาน สามารถพฒันาหรือ
แกไ้ขปัญหาให้ส าเร็จ เรียนรู้ทกัษะชีวิตผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริม
นอกหลักสูตร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หล่อหลอมให้เป็นบุคคลท่ีรู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองในฐานะสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน ชุมชนและมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อส่วนรวม 
ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ทุกส่วนของการจดัการศึกษาของโรงเรียน  
 จากสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นพลโลกของโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ท่ีรวบรวมขอ้มูลผา่นการสัมภาษณ์ การสังเกตสภาพและการศึกษาเอกสาร 
เม่ือน ามาเข้าประชุมกลุ่มระดมพลังสมองของผูป้ฏิบัติในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 13 โรงเรียน               
โดยร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ืออ านวย และท่ีเป็นอุปสรรค ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนไดด้งัน้ี 
 สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา 
 1.  ผลกระทบท่ีเอ้ือหรือ ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพล
โลกให้กับผูเ้รียน ได้แก่ 1.1) ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศท่ีตั้ งของจงัหวดั วิถีชีวิตท่ีมีอัตลักษณ์อัน
เขม้แข็ง สามารถสนบัสนุนการจดัการศึกษาไดม้ากข้ึน 1.2) ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ น ามาสู่
ความหลากหลายทางวฒันธรรมท าให้ผูค้นมีการเรียนรู้ เคารพและเห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัใน
ความแตกต่างอยา่งสันติสุข 1.3) อาชีพของประชากร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีวถีิชีวิต
ท่ีเรียบง่าย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง เป็นผูผ้ลิต ลดการพึ่งพิงจากผูอ่ื้น 1.4) ความเจริญกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีสะดวกสบายในการสืบคน้ขอ้มูล ท าให้นกัเรียนสนใจใฝ่
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 1.5)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็ง สร้าง
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ศรัทธาน าพาคนนอกมาช่วยภายใน รวมถึงในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการจากต่างประเทศ              
1.6) แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาต่าง ๆ ให้ความส าคญักบัการพฒันาเยาวชนให้เป็นพลโลก 
1.7) แผนยุทธศาสตร์น่าน มีนโยบาย พฒันา เสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกิจการคา้ การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืน  
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน  
     2.  ผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกท่ีดีให้กบั
ผูเ้รียนไดแ้ก่ 2.1)  ภาษาพื้นถ่ินท่ีหลากหลาย เป็นอุปสรรคการส่ือสารในประเด็นท่ีมีความซบัซ้อน 
2.2) สภาพภูมิศาสตร์ท่ีตั้ งของจงัหวดั มีสภาพเป็นพื้นท่ีปิด ส่งผลให้วิถีชีวิตคนน่านค่อนข้างมี
ความคิดท่ีไม่เปิดกวา้ง รับกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ไดย้าก 2.3)  อาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผูป้กครอง ชุมชน ไม่ได้ค  านึงถึง
ผลกระทบดา้นอ่ืนและคุณภาพการศึกษาจึงไม่ไดรั้บความส าคญัเท่าท่ีควร  2.4)  ความสัมพนัธ์ทาง
ชายแดนติดประเทศลาว เป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาและเฝ้าระวงัดงันั้นประชาชนในจงัหวดัชายแดนตอ้ง
ศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัชีวิตความเป็นอยู่ 2.5) กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานการศึกษาเหนือโรงเรียนข้ึนไปให้ความส าคญัของการพฒันาเยาวชนให้เป็นพลโลก 
แต่การจัดสรรงบประมาณลงสู่สถานศึกษายงัมีความเหล่ือมล ้ าของโอกาสและความทั่วถึง                 
2.6)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดบัเหนือกวา่โรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเยาวชนให้
เป็นพลโลก แต่การปฏิบติัน าร่องพฒันาในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนการ
น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทั่วไปยงัไม่มีความชัดเจน 2.7)  ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการมีการเปล่ียนบ่อย ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษามีความไม่แน่นอน เป็น
อุปสรรคต่อผูป้ฏิบติัใหต่้อเน่ือง 2.8)  ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีสะดวกสบาย แต่ความห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ส่งผลท าให้นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการ
เข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีเหล่านั้ นไม่ทั่วถึง 2.9) หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน มีขอ้จ ากดัดา้นความรู้ความสามารถและความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้
ตลอดจนถึง ติดขดักบักฎระเบียบในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา จึงไม่สามารถให้ความร่วมมือ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา              
 1. จุดแข็งท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 1.1) 

ด้านผูบ้ริหาร พบว่า การน าองค์กรของผูบ้ริหารโรงเรียน มีการติดตามตรวจสอบท่ีเอ้ือต่อการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน 1.2) ดา้นครู พบว่า ครูให้ความส าคญัในการ
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ขบัเคล่ือนนโยบายและกลยุทธ์การพฒันานักเรียน มีความผูกพนัและรักองค์กร มีความทุ่มเท
เสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดี จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนน ากิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลก ส่งผลต่อการสอนและพฒันาคุณลกัษณะนกัเรียนประสบผลส าเร็จ 1.3) ดา้นนกัเรียน 
พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการประกวดและแข่งขนัท่ีหลากหลายในดา้นวิชาการและทกัษะ
วิชาชีพ 1.4) ด้านการบริหารจดัการ พบว่า โรงเรียนมีส่ือการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

    2. จุดอ่อนท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข ไดแ้ก่ 2.1) ดา้นผูบ้ริหารพบวา่ ภาวะผูน้ าและความสามารถ
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่ครอบคลุมในการน าองค์กรสู่เป้าหมาย ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 2.2)  ดา้นครูและบุคลากร พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ 
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าทางความคิดส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน บุคลากร 
มีการยา้ย ปรับเปล่ียนต าแหน่งบ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาของผูเ้รียนและเป็น
อุปสรรคต่อการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั รวมถึงภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนของครู 
มีมากท าให้ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด 2.3) ด้านผู ้เรียน พบว่า ผู ้เรียนขาดความ
ตระหนักและไม่เห็นความส าคญัของการใฝ่เรียนรู้ ไม่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ท่ี
เพียงพอเพื่อแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั ซ่ึงถึงแมจ้ะผลการแข่งขนัทางวชิาการหลาย ๆ เวทีท่ีประสบ
ความส าเร็จยงัไม่น าสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและผูเ้รียนบางส่วนยงัขาดวินัยและความ
รับผิดชอบอนัเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานในการเป็นพลเมืองท่ีดีเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติในสังคม 
2.4)  ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า การส่ือสารภายในองคก์รยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ ท าให้
เกิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัและเกิดความขดัแยง้ในองคก์ร โรงเรียนมีหลกัสูตรการจดัการศึกษา ยึด
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกั มีความเช่ือมโยงกบัความเป็นทอ้งถ่ินน่าน แต่ยงั
ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน งบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็นยงัไม่เพียงพอ และส่ือเทคโนโลยีและ
วสัดุอุปกรณ์ไม่ค่อยมีคุณภาพ ไม่เพียงพอและไม่ไดรั้บการบ ารุงรักษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก  
      2. กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับ ผู้ เรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวดัน่าน ประกอบดว้ย 9 กลยทุธ์ 11 โครงการ และ 61 กิจกรรม รายละเอียดดงัน้ี  
      1) วสิัยทศัน์ 
  ผู ้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน มีคุณลักษณะเป็นพลโลกท่ีมีความ
ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์แห่งตน  
  2)  พนัธกิจ 
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       2.1  ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการอยู่
ร่วมกนัของการเป็นพลโลก 
       2.2  พฒันาระบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั
ผูเ้รียน 
       2.3  ยกระดับคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้ เอ้ือต่อการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
      2.4  พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดัมวลประสบการณ์
เพื่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
      2.5  ส่งเสริมประสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียน 
           3) เป้าประสงค ์

เป้าประสงคท่ี์  1 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะความเป็นพลโลก  6 ประการ ประกอบดว้ย  2 
กลยทุธ์คือ 

กลยุทธ์ท่ี  1 สร้างเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงค์
สู่ความเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ                  
1)โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติสู่ความเป็นพลโลก จ านวน 8  
กิจกรรม 2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถี
น่านสู่ความพอเพียง จ านวน 5 กิจกรรม 3) โครงการพฒันาทกัษะความสามารถการส่ือสารด้วย
ภาษาและเทคโนโลย ีจ านวน 3 กิจกรรม   
  กลยทุธ์ท่ี 2 ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างฐาน
ชีวิตท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก  ประกอบดว้ย 1 โครงการ คือ โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเพื่อสร้างฐานชีวติท่ีดีสู่ความเป็นพลโลก จ านวน 9 กิจกรรม    

เป้าประสงคท่ี์  2  ระบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 
  กลยุทธ์ท่ี 3 ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้นการบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ิน
น่านโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ โครงการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้บูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่ความเป็นพลโลก จ านวน 4 กิจกรรม  

  กลยทุธ์ท่ี 4 ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั สร้าง
องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพัฒนาสู่นวตักรรม ประกอบด้วย 1 โครงการคือ  
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โครงการ พฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สู่นวตักรรม จ านวน 4  
กิจกรรม  

เป้าประสงคท่ี์ 3  ระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพเอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน  ประกอบดว้ย  2  กลยทุธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี  5 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้มีความคล่องตวัสู่ความเป็น
สากล ประกอบด้วย  1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล จ านวน  7  
กิจกรรม  

กลยทุธ์ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในองค ์
กรให้เอ้ือต่อการบริหารจดัการและการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารให้ทุกคนได้รับ
โอกาสในการเขา้ถึงการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง จ  านวน 4 กิจกรรม   

เป้าประสงคท่ี์ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศกัยภาพในการจดัมวลประสบการณ์
เพื่อการเสริมสร้าง คุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี 7 เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองค์กรสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่านประกอบดว้ย 1 โครงการคือ โครงการพฒันาความเขม้แข็ง
และศกัยภาพของทีมผูน้ าเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน
ของบุคลากร จ านวน 3 กิจกรรม  

กลยทุธ์ท่ี  8  เร่งพฒันาความเขม้แข็งครูและบุคลากรให้เป็นตวัแบบท่ีดี มีศกัยภาพ
ในการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์  ประกอบดว้ย 1 โครงการ 
คือ โครงการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีความเป็นพลเมืองน่านสู่ความ
เป็นพลโลก จ านวน 5 กิจกรรม  

เป้าประสงคท่ี์ 5 พลงัเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี 9 เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหว่างประเทศ ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงโอกาสการเสริมสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลก  ประกอบดว้ย 1 โครงการ คือ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพ
ก าลงัในการสนบัสนุนผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลโลก จ านวน 5 กิจกรรม   

3. ผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ภาพรวมทั้ง 9 กลยุทธ์ ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์  ทั้ง 9 กลยทุธ์ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยในดา้นความเป็นประโยชน์
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ผลรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ผลรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนในกลยุทธ์ท่ีมีผลการประเมินทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 กลยุทธ์ ส่วนกลยุทธ์ท่ี  7  เร่ง
พฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองคก์รสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ิน
น่าน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการประเมินกลยุทธ์และโครงการพบว่า ในด้านความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 กลยุทธ์ ในด้านความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 กลยุทธ์ 
และในดา้นความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 8 กลยุทธ์ ซ่ึงมีกลยุทธ์ท่ีมีผลการประเมินทั้ง         
3 ด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือกลยุทธ์ท่ี 1, 3, 4 ส่วนกลยุทธ์ท่ี 7 ในโครงการพฒันาความเขม้แข็ง
และศกัยภาพของทีมผูน้ าเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่าน
ของบุคลากร  มีผลการประเมินทั้ง 3ดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั  เร่ือง  กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัน่าน พบวา่มีประเด็นน่าสนใจสมควรน ามาอภิปรายได ้3 ประเด็นหลกั 
ดงัน้ี 
 1.  คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก เป็นพลเมืองดีของประเทศและมีความภูมิใจใน               
อัตลักษณ์แห่งตนใน  3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย  (Affective 
Domain) และด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) นั้นทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนนั้นเป็นไปตามวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ เป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวยงัมีความสอดคล้อง กับ
ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษา (ราชบณัฑิตยสถาน, 2551)             
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ ไดก้ล่าวถึง พลเมืองศึกษา (Civic Education) หมายความวา่ การจดัการศึกษา
และประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภูมิใจในความเป็น 
พลเมืองของตน มีความสนใจท่ีจะปกครองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วม
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ใน กิจการบา้นเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้งการเรียนรู้เก่ียวกบัรัฐบาล 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบ
การ บริหารจดัการสาธารณะ และระบบตุลาการ และสาระการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง (Civics) 
หมายความวา่ เน้ือหาวชิาและกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่น สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพฒันา (สั่งสอน อบรม บ่มนิสัย) ให้เป็นพลเมืองดีและยงัเป็นไปตาม 
ความมายของพลเมืองโลกท่ี International Programs Advisory Committee, Upper Iowa University 
Program (2008) ให้ความหมายไวว้่าเป็นบุคคลผูซ่ึ้งสามารถเช่ือมโยงการศึกษา เศรษฐกิจธุรกิจ 
หนา้ท่ีพลเมืองและวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละทรงประสิทธิภาพ โดย
มี ทกัษะและความสามารถประกอบดว้ย  มีทกัษะการส่ือสารดา้นการพูดและเขียนในระดบัดีมาก มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐานได้  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ มีความไวต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
หลากหลายทางดา้น วฒันธรรม  มีความยืดหยุ่นในการยอมรับและริเร่ิมการเปล่ียนแปลงมีทกัษะ
ดา้นภาวะผูน้ าสูง  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งคล่องแคล่วไดม้ากกวา่ 1 ภาษา  มีความเขา้ใจ
และช่ืนชมผลงานดา้น ศิลปะ ดว้ยกระบวนการวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และมีระดบัความเป็นเหตุ
เป็นผลดา้นคุณธรรมใน ระดบัสูง  นอกจากนั้นยงัพบวา่ คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ทั้งคุณลกัษณะ 3 ดา้น 6 ประการ นั้นยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของพลโลกใน ศตวรรษท่ี 21 (Cogan and Derricott,1998 ; Pitiyanuwat, 2007 ; Trilling and Fadel, 
2009 and Barber, 2010) กล่าวไวด้งัน้ี คือ สามารถท่ีจะเห็นและเขา้แกปั้ญหา ในฐานะของสมาชิก
ของสังคมโลก สามารถร่วมท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สร้างสรรคแ์ละเป็น
ระบบเต็มใจท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี เต็มใจท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตและบริโภคพิสัยเพื่อพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจริยธรรมคุณธรรม มีความรู้ทัว่ไปเพื่อด ารงชีวิตและมีความรู้เฉพาะในการประกอบ
อาชีพ มีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม มีทกัษะทางเทคโนโลยี ส่ือ และสารสนเทศ และมีทกัษะ
อาชีพและทักษะชีวิต และยงัสอดคล้องกับคุณลักษณะของพลเมืองไทยในศตวรรษท่ี 21 ท่ี 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ให้แนวคิดไวด้งัน้ี คือ คนไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
คนไทยใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง รักการอ่านและ แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง คนไทย
ใฝ่ดี มีคุณธรรม พื้นฐาน มีจิตส านึก และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ มีวฒันธรรม ประชาธิปไตยและคนไทยคิดเป็น ท าเป็นแกปั้ญหาไดมี้ทกัษะการคิดและ
ปฏิบติั คิดแก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร และท่ีส าคญัคือ มีความ
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ ส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้ นพื้นฐาน ทธศักราช 2551 ท่ี มุ่ งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ 
ความสามารถในการคิด เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ เก่ียวกบั
ตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การ
จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวั ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอ้ม และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเอง และสังคม 
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสมและมี
คุณธรรม 
  คุณลกัษณะความเป็นพลโลกทั้ง 6 ประการดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง จังหวดัน่าน เน่ืองจาก เป็นคุณลักษณะท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิและผูป้ฏิบัติในโรงเรียนจงัหวดัน่านมีความเห็นพ้องกันถึงความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดเป็นคุณลักษณะเป้าหมายของผูเ้รียน และสามารถด าเนินการพัฒนาได้ในบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมน้อยกว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่ทั้ งด้านครูบุคลากร 
งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ และการสนับสนุนจากเครือข่าย ซ่ึงผูว้ิจยัใช้คุณลกัษณะเหล่าน้ีในการ
วเิคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่านเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์
การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียน โดยการวางแผนจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม
กบับริบทโรงเรียนในพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัน่าน ท่ีมีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม จึงตอ้งเสริมสร้าง
ผูเ้รียนให้มีความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์แห่งตนซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีเขม้แข็งสู่การพฒันาในวงกวา้ง
ต่อไป และคุณลกัษณะท่ีควรปลูกฝังเยาวชนในพื้นท่ี เช่นคุณลกัษณะขอ้ 3.  มีความสามารถในการ
ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงเหตุและผลท่ีเป็นสากล ด้วยความอดทนและ
พร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ขอ้ 5. เห็นคุณค่าและเคารพความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างใน ความเช่ือ ประเพณี และความหลากหลายทางเช้ือชาติและ                      
พหุวฒันธรรม และขอ้ 6.  มีความรับผิดชอบและมีความตระหนักถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อการ
พฒันาท่ีปลอดภยัและย ัง่ยืนเช่ือมโยงในระดบัท้องถ่ินสู่ระดบัโลก ในด้านส่ิงแวดล้อม พลงังาน 
อาหาร สุขภาพ และความปลอดภยั ผูว้ิจยัเห็นวา่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บ
การพฒันาปลูกฝังให้มีคุณลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากในพื้นท่ีชายแดน ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ
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มีการติดต่อ มีความสัมพนัธ์กนัในหลายๆด้าน มีความอ่อนไหวซ่ึงอาจเกิดความไม่เขา้ใจกนั จน
กลายเป็นความขัดแย้งได้ง่าย ดังนั้ น เยาวชนในพื้นท่ีจังหวดัน่านจึงควรได้รับการปลูกฝัง
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกทั้งในดา้นความรู้ท่ีเป็นสากล ทกัษะท่ีจ าเป็นและเจตคติท่ีดีในการอยู่
ร่วมกนั  
 2. กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับ ผู้ เรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ 11 โครงการ และ 61 กิจกรรม โดยกลยุทธ์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียของความเหมาะสมสูงสุด คือ กลยุทธ์ท่ี 4  ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั สร้างองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่นวตักรรม ทั้งน้ี
เพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการบ่มเพาะคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ถา้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการฝึกปฏิบติัจะเกิดการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน น าไปสู่คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งให้
ให้เกิดกบัผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงไปมาก ส่ือ นวตักรรม 
เขา้มามีบทบาทในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบัติในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้ น  สามารถพัฒนาได้โดยการน า
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตวัช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีวเิคราะห์ไวไ้ปบูรณาการในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการต่าง ๆ และกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียน ซ่ึง Betts ได้
กล่าวถึงการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองโลกนั้นเป็นเร่ืองท่ีใหม่และครูผูส้อนเองก็มิไดเ้คยมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เน้ือหาความเป็นพลเมืองโลกมาก่อน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนตอ้งให้ความส าคญักบัในการพฒันาวชิาชีพเพื่อพฒันา
ความรู้และทกัษะความเป็นพลเมืองโลก ครูผูส้อนและผูเ้รียนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ผูส้อนต้องใช้
กระบวนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Based Learning) 
การใช้ช้ินงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Task-Based Learning) การเรียนรู้แบบให้บริการ (Service 
Learning) และการเรียนรู้ผา่นสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะ
และมีทศันคติดว้ยการคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) และให้เกิดมุมมองท่ีหลากมิติ ส าหรับ
การวดัประเมินผลนั้นเป็นเร่ืองท่ียากในการวดัประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียน ด้วยว่ายงัไม่มี
เคร่ืองมือในการวดัท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหลายคร้ังนั้ นเกิดข้ึนนอก
ห้องเรียนท่ีต้องการการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตจริงและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมใจ ธีรทิฐ (2556) กลยุทธ์การพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ ในกลยุทธ์  1) การศึกษาและก าหนดแนวทางการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ 2) การพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตระหนกัถึงความส าคญัของอาเซียนและสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
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พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และกลยุทธ์ 3) การส่งเสริมความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายทั้ งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค์ซ่ึงมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกนัและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินนัท ์ศรีวรีะสกุล (2553) ในยทุธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดี
ของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งคริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
1) การสร้างความเขม้แข็งในงานตามพนัธกิจคริสเตียนศึกษาของโรงเรียน 2) ระดมสรรพก าลงัของ
บุคลากร 3) การสร้างพลงัขบัเคล่ือนโดยนกัเรียน 4) การพฒันากระบวนกาเรียนรู้ 5) การยกระดบั
คุณภาพของระบบบริหารจดัการ  6) การประสานพลงัครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  
ทั้งน้ีแสดงให้เห็นวา่กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนนั้นตอ้งอาศยัทั้งพลงัจากปัจจยัภายใน
ทั้งตวันกัเรียนเอง ครูบุคลากร รวมถึงฝ่ายบริหารท่ีมีคุณภาพ และพลงัหนุนเสริมจากปัจจยัภายนอก
ได้แก่ สรรพก าลังจาก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทั้ งภาครัฐแลเอกชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในความร่วมมือกนัเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพีงประสงค์ทั้งความเป็นผูเ้รียนท่ีดีของ
โรงเรียน พลเมืองท่ีดีของอาเซียน และพลเมืองท่ีดีของโลก  
  กลยุทธ์จากท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ถ้าหากสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาศึกษา น ากลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพล
โลกให้กบัผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ไปใช้อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง โดยมีการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมรองรับ
ท่ีชดัเจน จะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะเป็นพลโลก มีการด าเนินงานท่ี
ประสบผลส าเร็จได้วิธีหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลให้การพฒันาผูเ้รียนท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันา
สถานศึกษาต่อไป 

3. ผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน                 
ระดับมาก ส่วนความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด กลยุทธ์ท่ีมีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน                   
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์ท่ี 1 สร้างเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
น่านท่ีพึงประสงคสู่์ความเป็นพลโลกโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถีน่านสู่ความพอเพียงและ
โครงการพฒันาทกัษะความสามารถการส่ือสารด้วยภาษาและเทคโนโลยี กลยุทธ์ท่ี 3 ทบทวน
หลกัสูตรของสถานศึกษาเนน้การบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นบูรณาการความเป็นทอ้งถ่ินน่านสู่ความเป็น              
พลโลกและกลยทุธ์ท่ี 4 ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั สร้างองค์
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ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่นวตักรรมโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้                
เพื่อการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรคสู่์นวตักรรม  

ผลการประเมินกลยทุธ์ภาพรวมมีความเหมาะสมมีความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์กบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมาก เน่ืองจากการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนส าหรับ
โรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติันั้น การขบัเคล่ือนการบริหารการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อตวัผูเ้รียนไดด้ าเนินการใน 4 ประเด็นหลกัคือการบริหารหลกัสูตรการเรียนการสอน 
การบริหารบุคคล และการบริหารงานทัว่ไปซ่ึงเป็นงานสนับสนุน โดยทั้งหมดอยู่ในการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ซ่ึงในการท าแผนนั้นนอกจากจะอิงตามแผน
ของหน่วยงานตน้สังกดัคือสพม.และสพฐ.แล้ว ในปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับ
โอกาสในการเขา้ถึงการให้บริการทางการศึกษา และสามารถด ารงตนอยู่ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง              
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างภาคภูมิในฐานะพลเมืองดีของท้องถ่ินของประเทศไทยและพลโลก                  
อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษานั้น แผนการพฒันาเฉพาะพื้นทีจึงมีความส าคญัอย่าง
มากต่อการน ามาเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการจดัท าแผนพฒันาอิงพื้นท่ีของแต่ละโรง เพื่อสร้าง
เยาวชนนกัเรียนให้ส านึกรักถ่ินฐาน ภูมิใจในอตัลกัษณ์ วฒันธรรมของตน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการ
ปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีดีจากระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลกนั้น ด้วยขอ้จ ากดัเร่ืองขาด
แคลนครูท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัท าแผน ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซ่ึง              
กลยทุธ์ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นไปดว้ยความยุง่ยากและล าบาก ส่วนใหญ่จึงอิงแผนของ
ตน้สังกดัเป็นหลกั ท าให้การพฒันาผูเ้รียน ครู โรงเรียนไม่ทัว่ถึง ไม่ตรงประเด็นแบบเฉพาะเจาะจง
กบัสภาพบริบทของพื้นท่ี ดงันั้นกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่านน้ี ท่ีประกอบดว้ยกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ท่ีให้โรงเรียนใน
จงัหวดัน่านไดป้ระกอบการพิจารณาในการเลือกน าไปใช ้จึงเป็นประโยชน์มากต่อการท าแผนของ
โรงเรียนดงักล่าว ส่วนกลยุทธ์ท่ี 7 เร่งพฒันาบุคลากรทีมผูน้ าให้มีศกัยภาพในการน าองคก์รสู่ความ
เป็นสากลบนพื้นฐานวฒันธรรมพื้นถ่ินน่านมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้นนั้น ผูว้ิจยั              
ยงัเห็นวา่กลยทุธ์น้ีส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัน่านขนาดกลางกบัขนาดเล็กท่ียงัไม่ไดรั้บ
การพัฒนาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้ น  ทีมผู ้น าซ่ึ งหมายถึง ตัวผู ้บ ริหาร                            
รองผูอ้  านวยการ ครูแกนน า ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในพื้นท่ีนั้น มีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็น
พลเมืองน่านท่ีดีสู่ความเป็นพลเมืองโลกโดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวดัน่านเป็นพื้นท่ีชายแดนท่ีมี                     
การพฒันาอย่างรวดเร็วเน่ืองจากได้รับความสนใจในการพฒันาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว                
เชิงวฒันธรรม ดงันั้นตวัผูน้ าซ่ึงเปรียบเหมือนแม่ทพัจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัมากในการเป็น
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ผูน้ าทางความคิด ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสู่องค์กรด้วยแผน นโยบาย กลยุทธ์สู่น าการปฏิบติั 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัน่านแลว้ทั้งผูน้  าในโรงเรียนเองหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนนั้น บุคลากรในหน่วยงานจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีขอเพียงให้ผูน้  า
ส่ือสารนโยบายสู่การปฏิบติัในองค์กรอย่างชัดเจน ดงันั้น หากผูน้ าได้รับการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นดงักล่าว การสร้างเสริมนกัเรียนน่านให้มีความเป็นสากลก็จะเกิดมรรคเกิดผลท่ีดี
ต่อการพฒันาเยาวชนน่านเพื่อสร้างน่านให้เป็นเมืองท่ีเขม้แขง็ทางวฒันธรรมสู่สากล  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าเอาผลการวจัิยไปใช้  
      1.1  กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ควรตอ้งน าเป็นวาระการศึกษาของจงัหวดัน่าน เพื่อน าสู่การปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนั และผลกัดนัให้นกัเรียนน่านมีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองน่าน เป็นพลเมือง
ไทยท่ีพึงประสงค ์และมีความเป็นพลโลกท่ีมีศกัยภาพ      
     1.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาระดบัโรงเรียนทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายนอกโรงเรียน ควรให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
จึงจะท าใหคุ้ณลกัษณะของผูเ้รียนสู่ความเป็นพลโลกเห็นผลในทางปฏิบติั 
     1.3 ผูบ้ริหารและผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในการจดัการศึกษาควร
ตอ้งใช้ภาวะผูน้ า และใชศ้กัยภาพในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมในการพฒันาผูเ้รียน จดัสรรทรัพยากร 
(บุคลากร.เวลา,วสัดุอุปกรณ์. เงินทุน) ให้กบัโครงการท่ีคุม้ค่า เพื่อเตรียมผูเ้รียนให้มีความภาคภูมิใจ
ในอตัลกัษณ์แห่งตนสู่ความเป็นพลโลก  
     1.4 การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ควรปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน บูรณการหลกัสูตรของโรงเรียนท่ีมีการปรับสมดุลของหลกัสูตรแกนกลาง 
หลักสูตรท้องถ่ินและหลกัสูตรความเป็นพลโลกรวมกนัเป็นหลกัสูตรท่ีเหมาะสม โดยผ่านการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆทั้ งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตามบริบทต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  ดว้ยรูปแบบ และวิธีท่ีหลากหลายในทุกสาระวชิา ควรส่งเสริมความรู้คู่กบัดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกในยคุโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัท่ีส าคญัควรไดรั้บการส่งเสริมอยา่งยิง่  
     1.5 ผูเ้รียนควรจะต้องรับผิดชอบ และสามารถเป็นผูก้  ากับการเรียนรู้ของตัวเอง               
(Self Directed Learning) น าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ดว้ยวิธีการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ จากแหล่งท่ีหลากหลายและเข้าใจการบูรณการ
หลกัสูตรของโรงเรียนท่ีมีการเตรียมผูเ้รียนสู่ความเป็นพลโลก 
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวจัิยคร้ังต่อไป 

    2.1 ก าหนดตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีจะท าให้บรรลุถึงคุณลกัษณะของความเป็นพลโลก
ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับการศึกษาอ่ืน เช่น การก าหนดคุณลักษณะผู ้เรียนให้มีความ
รับผิดชอบและมีความตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อการพฒันาท่ีปลอดภยัและย ัง่ยนืเช่ือมโยง
ในระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาหาร สุขภาพและความปลอดภยั นั้น
ในความเป็นพลโลก การเตรียมผูเ้รียนให้ตรงกบัคุณลกัษณะดงักล่าวนั้นตอ้งมีการก าหนดเป็นงาน
ระดบันโยบายและระดบัการปฏิบติัเพื่อท าใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็น
พลโลก    

   2.2 ควรน ากลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกไปทดลองใช้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ืนท่ีได้มีการระบุเร่ืองความเป็นพลโลกในวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของ
สถานศึกษาเพื่อสร้างผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเด่นดา้นคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหเ้ห็นเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีเด่นชดั 

   2.3 ควรศึกษาเชิงประเมินการน ากลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาไปใช้จริง เพื่อดูสภาพความส าเร็จหรือสภาพปัญหาในการน า
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกไปใชก้บัผูเ้รียน 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางนภาพร   แสงนิล 
 

วนั เดือน ปีเกิด  25 เมษายน พ.ศ. 2515 
 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  365 หมู่ 5 ต  าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน  
รหสัไปรษณีย ์55160 
 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2538 ครุศาสตร์บณัฑิต(การสอนภาษาองักฤษ)  
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 

   พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต(การบริหารการศึกษา) 
     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2538 อาจารย ์1ระดบั 3 
โรงเรียนบา้นลานกระบือ จงัหวดัสุโขทยั 

   พ.ศ. 2543 อาจารย ์1ระดบั 4 
โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร จงัหวดัน่าน 

   พ.ศ. 2547 อาจารย ์1ระดบั 5 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา”จงัหวดัน่าน 

   พ.ศ. 2549 คศ. 2 รองผูอ้  านวยการช านาญการ 
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จงัหวดัน่าน 

พ.ศ. 2550 คศ. 2 ผูอ้  านวยการช านาญการ 
โรงเรียนบา้นน ้าชา้งพฒันา จงัหวดัน่าน   

พ.ศ. 2552 คศ. 3 ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบา้นหว้ยโก๋น จงัหวดัน่าน 

พ.ศ. 2554 คศ. 3 ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จงัหวดัน่าน 

พ.ศ. 2556 คศ. 3 ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนมธัยมป่ากลาง จงัหวดัน่าน 

พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั  คศ. 3 ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม จงัหวดัน่าน 
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ภาคผนวก ก 
 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกลยทุธ์และดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพลโลก จ านวน 3 คน  

และผูบ้ริหารหรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลกจ านวน 3 คน รวม 6 คน

ประกอบดว้ย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และด้านการจัดการศึกษาระดับเหนือกว่าสถานศึกษา 

1. ดร. ประสิทธ์ิ   เขียวศรี  ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

2. ดร.ศิริพนัธ์   ขวญัอ่อน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 36 

3. ผอ.สมเดช  อภิชยกุล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษาทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลก 

1. ผอ.มนตช์ยั   ปานธูป  ผูอ้  านวยการวทิยฐานะเช่ียวชาญโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 

2. ดร.จิณณาวฒัน์  โคมบวั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุทยัวทิยาคม 

3. นางแจ่มจนัทร์ วรรณภีร์   ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกมธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนปร้ินรอยลัวทิยาลยั เชียงใหม่  
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ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

1. นางระพีพรรณ   สุขสงวน ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งชา้ง 

2. นายจรัส ล าทา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 

3. นายอดุลย ์ อะทะยศ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหลวง 

4. นางนภาพร แสงนิล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเลก็ 

1. นางธิดา เสมอใจ         ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

2. นางชุติมา กอ้นสมบติั ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 

3. นายธนชาต ชาวส้าน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองแงง 

4. นายนิคม พลทิพย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมป่ากลาง 

5. นายวสันต ์ กิวฒันา         ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธุกิจ ประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก 

6. นายวญิญู ศรีบุญเรือง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามคัคี 

7. นางรัชนีวรรณ   บุญทวี ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่จริม 

8. ดร.วีระวรรณ   คฤหานนท ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนน่านนคร 

9. นายพรเทพ เสนนัตา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ่อเกลือ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัน่าน 
  โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดัเลือกแบบเจาะจง ตามขนาดของโรงเรียนทั้ง ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ไดจ้  านวนทั้งหมด 13 โรงจากโรงเรียนทั้งหมด 26โรงดงัน้ี 

1. โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงประกอบดว้ย 
1)โรงเรียนทุ่งชา้ง 

2)โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 

3)โรงเรียนบา้นหลวง 

4)โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก  9 โรงประกอบดว้ย 
1)โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

2)โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 

3)โรงเรียนเมืองแงง 

4)โรงเรียนมธัยมป่ากลาง 

5)โรงเรียนสาธุกิจ ประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก 

6)โรงเรียนเมืองลีประชาสามคัคี 

7)โรงเรียนแม่จริม 

8)โรงเรียนน่านนคร 

9)โรงเรียนบ่อเกลือ 
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ภาคผนวก ง 
 

 

รายช่ือผู้รับผดิชอบหลกั ในการสนทนากลุ่มระดมพลงัสมอง(Focus group) เพ่ือศึกษา

สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ของการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพล

โลก โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 

1. นางธิดา   เสมอใจ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิม- 

พระเกียรติ 

2. นายวญิญู  ศรีบุญเรือง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามคัคีฯ 

3. นางรัชนีวรรณ  บุญทวี ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่จริม 

4. นายวชัระ ยะปัญญา รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ  

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 

5. นายเวทิต ยะติ  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานแผนงาน  

โรงเรียนนานอ้ย 

6. นางณฐัพร ธรรมวงค ์ หวัหนา้งานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

7. นางพชัรินทร์   สุทธหลวง หวัหนา้งานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนมธัยมป่ากลาง 

8. นางราวลัย ์ ทีฆาวงค ์ หวัหนา้งานกิจการนกัเรียนโรงเรียนมธัยมป่ากลาง 

9. นางสาวพรพิทยา  จนัโนต้ิบ   หวัหนา้กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนมธัยม 

พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

10. นางนงนุช  วงษว์ิเศษ  หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนท่าวงัผา- 

    พิทยาคม 

11. นายจกัรพงษ ์ กานิล   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนมธัยม 

ป่ากลาง 

12. นายวสันต ์  ศรีมงคล  หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 

13. นายทินกฤติ   เรือนสม หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียนมธัยมป่ากลาง 
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ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgement) 
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นกลยุทธ์และการบริหารจดัการศึกษา เพื่อพฒันาความเป็นพลโลก จ านวน 

11 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง โดยการประชุมกลุ่ม (Focus group)เพื่อประเมิน
และตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ของร่างกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 
  1. ดร.ศิริพนัธ์   ขวญัอ่อน  ศึกษาธิการจงัหวดัพะเยา 
  2. นายสุทิน   แกว้พนา รองศึกษาธิการภาค15 
  3. ดร.สิรินนัท ์  ศรีวรีะสกุล ผูอ้  านวยการโรงเรียนปรินส์รอยลัวทิยาลยั 
      เชียงใหม่ 
  4. นายวรทศัน์  บุญโคตร  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนวชิรวทิย ์

เชียงใหม่ 
  5. ดร.ชาญ ค าภิระแปง นายกสมาคมนกัวางแผนการศึกษาไทย 
  6. ดร.ทวพีฒัน์ ไมตรีจิตต ์ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      มธัยมศึกษาเขต37 

7. ดร. ประสิทธ์ิ   เขียวศรี  ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และ 

    บุคลากรทางการศึกษา 

  8. ดร.สรัสวดี   มุสิกะบุตร หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาครู คณาจารย ์และ 
บุคลากรทางการศึกษา 

  9. ดร.เตม็จิต จนัทคา  ผูอ้  านวยการกลุ่มความสัมพนัธ์ต่างประเทศ  
      สคบศ.สป. 

 10. ดร.มนตน์ภสั  มะโนการณ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 11. ผศ.ดร.สันติ บูรณชาติ รองคณบดีมหาวทิยาลยัพะเยา 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กบั

ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 

 

1. ผศ.ดร. สมเกตุ  อุทธโยธา อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

2. ดร. มนตน์ภสั  มะโนการณ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. ดร. สังคม   จนัทร์วิเศษ  ผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและพฒันา ส านกัพฒันา 

ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สพฐ. 

4. ผศ. ดร.สันติ    บูรณชาติ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

5. ดร.กิตผจญ   แมตเมือง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนนารีรัตน์ จงัหวดัแพร่ 
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ภาคผนวก ช 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการวจัิย (ฉบับที ่1) 

เร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 

โดย นางนภาพร  แสงนิล 

สาขาผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
______________________________________ 

ค าช้ีแจง     แบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไปน้ี ผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการก าหนดนโยบาย/กลยทุธ์ และดา้นการบริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความเป็นพลโลก เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยทุธ์/แนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน

(วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1และ2) 

ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการสัมภาษณ์ 
เร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวดัน่าน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและ สภาพปัจจุบนั ของการ 

เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
2. เพื่อสร้างกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน 

 มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
3.  เพื่อประเมินกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยได้สังเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลโลกดังนี ้
คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีแสดงออกถึง

ความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก และมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองดีของประเทศ ด้วย
คุณลกัษณะ3 ดา้น  6 ประการ คือ  
                  1.ดา้นพุทธิพิสัย(Cognitive Domain)ไดแ้ก่ 

1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก ใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการ สร้างสรรค ์
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นวตักรรมการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
                  2. ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)ไดแ้ก่ 

2)  มีความสามารถดา้นการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการใช ้ 
ภาษา ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอยา่งรู้เท่าทนั  

3) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ดว้ยความ 
อดทนและพร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

4) มีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อขจดั และลดปัญหา 
ความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 
                  3. ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain)ไดแ้ก่ 

5)  เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษยใ์น ความเช่ือ ประเพณี และความ 
หลากหลายทางเช้ือชาติ และพหุวฒันธรรม  

6) มีความรับผดิชอบและมีความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเช่ือมโยงใน 
ระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
 

ตอนที ่1  แนวค าถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 

1. ในการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนใหมี้ความเป็นพลโลกในโรงเรียนมธัยมศึกษา   

ท่านคิดวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา ควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพล

โลกในประเด็นใดบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. ตามความคิดเห็นของท่านในขอ้ 1 ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก จงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น ควรไดรั้บการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลโลกในประเด็นใดท่ีส าคญัท่ีสุด และประเด็นใดท่ียงัตอ้งปรับปรุง เพราะ

เหตุใด 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่2  แนวค าถามเกีย่วกบัการสร้างกลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก

ให้กบัผู้เรียนใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านนักเรียน ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านครูและบุคลากร ด้าน

ระบบการบริหารจัดการ และด้านเครือข่ายความร่วมมือ 

1. ตามความคิดเห็นของท่าน สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาดา้นใด 

ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. ตามความคิดเห็นของท่าน สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาดา้นใดท่ีเป็น 

อุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. ท่านคิดวา่ ผูใ้ดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ 

เป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน และควรด าเนินการดว้ยวธีิใดบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ/ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งสนบัสนุน 

 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็น 

   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี    

     นางนภาพร   แสงนิล 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน (ฉบับที ่2) 

เร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 

โดย นางนภาพร  แสงนิล 

สาขาผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

______________________________________ 

ค าช้ีแจง     แบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไปน้ี ผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัน่าน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและความคิดเห็นเก่ียวกบั

คุณลกัษณะความเป็นพลโลก และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยทุธ์/แนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน(วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1และ2) 

ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการสัมภาษณ์ 
เร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวดัน่าน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนและ สภาพปัจจุบนั ของการ 

เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
4. เพื่อสร้างกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน 

 มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
3.  เพื่อประเมินกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน  
นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยได้สังเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลโลกดังนี ้
คุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีแสดงออกถึง

ความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก และมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองดีของประเทศ ด้วย
คุณลกัษณะ3 ดา้น  6 ประการ คือ  
                  1.ดา้นพุทธิพิสัย(Cognitive Domain)ไดแ้ก่ 
  1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก ใฝ่เรียนรู้เชิงบูรณาการ สร้างสรรค ์
นวตักรรมการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
                  2. ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)ไดแ้ก่ 
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2) มีความสามารถดา้นการส่ือสาร สามารถส่ือสารความคิด ขอ้มูลโดยการใช ้ 
ภาษา ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมอยา่งรู้เท่าทนั  

3) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ดว้ยความ 
อดทนและพร้อมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

4) มีความร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อขจดั และลดปัญหา 
ความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 
                  3. ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) ไดแ้ก่ 

5)  เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษยใ์น ความเช่ือ ประเพณี และความ 
หลากหลายทางเช้ือชาติ และพหุวฒันธรรม  

6) มีความรับผดิชอบและมีความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเช่ือมโยงใน 
ระดบัทอ้งถ่ินสู่ระดบัโลก ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
 

ตอนที ่1  แนวค าถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะความเป็นพลโลก 

1. ในการเตรียมความพร้อมความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา   

ท่านคิดวา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา ควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพล

โลกในประเด็นใดบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. ตามความคิดเห็นของท่านในขอ้ 1 ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก จงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น ควรไดรั้บการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลโลกในประเด็นใดท่ีส าคญัท่ีสุด และประเด็นใดท่ียงัตอ้งปรับปรุง เพราะ

เหตุใด 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่2  แนวค าถามเกีย่วกบัการสร้างกลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก

ให้กบัผู้เรียนใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านนักเรียน ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านครูและบุคลากร ด้าน

ระบบการบริหารจัดการ และด้านเครือข่ายความร่วมมือ 

1. ตามความคิดเห็นของท่าน สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาดา้นใด 

ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. ตามความคิดเห็นของท่าน สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาดา้นใดท่ีเป็น 

อุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. ท่านคิดวา่ ผูใ้ดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

ความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียน และควรด าเนินการดว้ยวธีิใดบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ/ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งสนบัสนุน  

ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ตอนที ่3  แนวค าถามเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น

พลโลกให้กบัผู้เรียน 

1.สถานศึกษาของท่าน มีการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในดา้น

ใดบา้ง และ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. สถานศึกษาของท่าน ใชว้ธีิการใดในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บั

ผูเ้รียนในดา้นใดท่ีประสบความส าเร็จ 

............................................................................................................................................... 
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3. สถานศึกษาของท่าน ใชก้ลยทุธ์/วธีิการใดในการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก

ใหก้บัผูเ้รียนในดา้นท่ียงัเป็นปัญหาอยู ่ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็น 

   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี    

     นางนภาพร   แสงนิล 
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ภาคผนวก ซ 

 
แบบประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัน่าน 
การประเมินกลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน 

มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการวจิยั ซ่ึงก าหนดใหมี้การประเมินความ
เป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ฯโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลยุทธ์ ดา้น
การบริหารการศึกษา และดา้นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั จ านวน 11 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าผล
ของการลงความคิดเห็นไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าเสนอเป็นรายงาน
ผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 
 แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็น

ประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน โดยผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาท่านผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินกลยุทธ์ในภาพรวม

ของกลยทุธ์วา่มีความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์หรือไม่ และมีความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ฯให้มีคุณภาพ และมีความ

สมบูรณ์ยิง่ข้ึนอยา่งไร 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี    

     นางนภาพร   แสงนิล 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 
ค าช้ีแจง 

1.งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาผูน้ าทางการศึกษาและ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอกลยุทธ์การ

เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ผูว้ิจยัได้

จดัท าร่างกลยุทธ์ฯดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน และแนวทางการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่านจ านวน 13

โรง   
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2. การก าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผูเ้รียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน มีขั้นตอนโดยสรุป คือ น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ภายใน มาจดัท าในรูปของ TOWS Matrix และจดัประชุมกลุ่มยอ่ยของผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหาร

สถานศึกษา ผูน้ ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั และหวัหน้างานแผนงานของโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ความ

เช่ือมโยงประเด็นหลกัเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบั

ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน 

3. แบบประเมินน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
             ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระเมิน 
             ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ 
             ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยทุธ์ฯใหมี้
คุณภาพ และมีความสมบูรณ์ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประเมิน 

1. ช่ื
อ-สกุลผู้ประเมิน…………………………………………………………….. 

2. ต า
แหน่งปัจจุบนั………………………………………………………………. 

3. ส
ถานท่ีท างาน..................................................................................................... 

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ฯ 
        โปรดพิจารณา (ร่าง) กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวดัน่าน และประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็น
ประโยชน์ของกลยทุธ์ดงักล่าวโดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องหมายเลข 1-5 โดยมีความหมายดงัน้ี 

1. ค
ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้จริงในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตวัเลข
มีความหมายดงัน้ี 

    ระดบั 5 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 
     ระดบั 4 หมายถึง กลยทุธ์มีความ เป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
     ระดบั 3 หมายถึง กลยทุธ์มีความ เป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 



178 

 

 

     ระดบั 2 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 
     ระดบั 1 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

2. ความเหมาะสม หมายถึง ความมีคุณค่า มีความสอดคล้อง สมควรน าไปด าเนินการได้ 

ตวัเลขมีความหมายดงัน้ี 

     ระดบั 5 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
      ระดบั 4 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
      ระดบั 3 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
      ระดบั 2 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
      ระดบั 1 หมายถึง กลยทุธ์มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. ความเป็นประโยชน์ หมายถึง ส่ิงทีม่ีผลใช้ได้ดีสมกบัทีค่ิด มุ่งหมายไว้ ตามทีต้่องการ

ตวัเลขมีความหมายดงัน้ี 

    ระดบั 5 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด 
     ระดบั 4 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก 
     ระดบั 3 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นประโยชน์ในระดบัปานกลาง 
     ระดบั 2 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ย 
     ระดบั 1 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ฯให้มีคุณภาพ และมี
ความสมบูรณ์ 

1. ท่
ท่านคิดวา่ กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ในภาพรวมมีความเป็นไปไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
 เป็นไปได ้         ไม่น่าเป็นไปได ้             อ่ืนๆโปรดระบุ .......... 
โปรดระบุเหตุผลและขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. ท่
ท่านคิดวา่ กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ในภาพรวมมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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     เหมาะสม        ไม่เหมาะสม                  อ่ืนๆโปรดระบุ .......... 
   โปรดระบุเหตุผลและขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3. ท่
ท่านคิดวา่ กลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน ในภาพรวมมีความเป็นประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
     เป็นประโยชน์        ไม่เป็นประโยชน์                  อ่ืนๆโปรดระบุ .......... 
   โปรดระบุเหตุผลและขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

4. ค
ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบักลยทุธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพล
โลกใหก้บัผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัน่าน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
                                                             ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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แบบประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลกให้กบัผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวดัน่าน 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 กลยุทธ์ที ่ 1. สร้างผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองน่านทีพ่งึประสงค์สู่ความเป็นพลโลกทีม่ี
ความรู้  ทกัษะและทัศนคติเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นปกติสุขโดยใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงประกอบดว้ย 3 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทกัษะ และทัศนคติสู่ความเป็นพลโลก 

                

กจิกรรม 
      1) พฒันาทกัษะการอ่าน การคิดวเิคราะห์ จาก
สถานการณ์โลกปัจจุบนั 
      2) พฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
      3) พฒันาหอ้งเรียนคุณภาพเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      

                

 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

     กิจกรรม(ต่อ) 
      4) พฒันาทกัษะการแสวงหาและสืบคน้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองมือ 
      5) พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ออกแบบ
ผลงานและนวตักรรม 
      6) ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

7) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คิดเปล่ียนโลก สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
8) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในรูปแบบกิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมค่าย กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 
เป็นตน้ 

                

  2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นวถิีน่านสู่
ความพอเพยีง 

                

กจิกรรม                 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

           1) กิจกรรมเรียนรู้ประวติัศาสตร์เมืองน่าน 
           2) กิจกรรมรักษป่์าน่าน 
กิจกรรม(ต่อ) 
       3) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญา อาชีพทอ้งถ่ินวถีิน่าน 
        4) กิจกรรมทวัร์น่าน รักถ่ินแผน่ดินเกิด 

        5) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

                

3. โครงการพฒันาทกัษะความสามารถการส่ือสาร
ด้วยภาษาและเทคโนโลยี 

                

      กจิกรรม 
        1) ฝึกอบรมมคัคุเทศกภ์าษาองักฤษ ภาษาลาว 
ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอ่ืน 
        2) พฒันาทกัษะการพูดน าเสนองานดว้ยภาษาพื้น
ถ่ิน และภาษาไทย 
         3) พฒันาทกัษะการน าเสนองานดว้ยเทคโนโลยี 
 

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

กลยุทธ์ที ่2. เร่งพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการดูแลนักเรียนทั้งด้านวชิาการและ
พฤติกรรมร่วมกนัระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชนผู้
มีส่วนเกีย่วข้องเพ่ือสร้างฐานชีวติทีด่ีสู่ความเป็นพล
โลกประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

      1.โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือสร้างฐานชีวติทีด่ีสู่ความเป็นพลโลก 

                

 กจิกรรม 
          1) กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
          2) พฒันาระบบการคดักรอง ป้องกนั แกไ้ข 
และส่งต่อรักษานกัเรียนทั้งในโรงเรียนและเครือข่าย
ภายนอก 
          3) กิจกรรมโฮมรูมและแนะแนวเพื่อสร้าง
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

                

 4) กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาทกัษะชีวติ
และทกัษะอาชีพ 

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5) การจดัเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานและ
ซ่อมเสริมใหน้กัเรียน  
           6) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน 
           7) กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจเส้นทางอาชีพ
ดว้ยบุคคลตน้แบบ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
           8) กิจกรรมค่ายคุณธรรม พฒันาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

     9) กิจกรรมพฒันาจิตสาธารณประโยชน์เพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน   

 
 
 
 

 

 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กลยุทธ์ที ่ 3. พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาเน้น
การบูรณาการความเป็นท้องถิ่นน่านโดยใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองน่านทีพ่งึประสงค์สู่
ความเป็นพลโลกประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที่
เน้นบูรณาการความเป็นท้องถิ่นน่านสู่
ความเป็นพลโลก 

                

กจิกรรม 
1) พฒันาหลกัสูตรวิถีน่าน 
2) พฒันาหลกัสูตรทกัษะอาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พฒันาหลกัสูตรรักษป่์าน่าน 

              4) อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

                

 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กลยุทธ์ที ่ 4. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้สืบค้นความรู้ ลง
มือปฏิบัติ คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือจนเกดินวตักรรม เพ่ือ
พฒันาหรือแก้ปัญหาประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิด
วเิคราะห์ และสร้างสรรค์สู่นวตักรรม 

                

กจิกรรม 
1) จดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการ PBL 
โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ 
2) จดัการเรียนการสอนดว้ยสถานการณ์ปัญหา
เป็นฐานเพื่อฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ลดความ
ขดัแยง้  
3) จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเนน้พฒันาทกัษะ
ชีวติและทกัษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิสังคม 

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
    4) สร้างส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศบนเวบ็ไซต ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลาใหก้บันกัเรียน 

                

กลยุทธ์ที ่ 5.  พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ความคล่องตัว สู่ความเป็นสากลประกอบดว้ย 1 โครงการ
ดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล                  

กจิกรรม 
    1)พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและทีมบริหารในการน า 
องคก์ร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
    2)ปรับปรุงโครงสร้างภายใน  อตัราก าลงัและ 
สวสัดิการของบุคลากรใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน   
    3)ทบทวนแผนกลยทุธ์สู่การท าแผนปฏิบติัการของ
โรงเรียน โดยน ายทุธศาสตร์จงัหวดั อตัลกัษณ์น่านมาบูรณา
การกบัแนวคิดการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นพลโลก โดยปรับ
ใชแ้นวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กิจกรรม(ต่อ) 
     4)พฒันาบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจในกฎระเบียบ  
สามารถปฏิบติังานอยา่งซ่ือตรง เตม็ก าลงัความสามารถ ตรง
กบัความรู้ ความสามารถ 
     5)เร่งสร้างความผกูพนัและความภกัดีต่อองคก์รของ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
     6)บริหารจดัการวางระบบการท างานในแต่ละกลุ่มงาน
โดยใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร ใชท้รัพยากรต่างๆอยา่ง
เป็นระบบ ชดัเจน และตรวจสอบได ้ 
     7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการต่างๆ
อยา่งต่อเน่ือง และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 
 

                

 

 

 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กลยุทธ์ที ่ 6. เร่งรัดพฒันาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสารในองค์กรให้เอือ้ต่อการ
บริหารจัดการที่รวดเร็ว คล่องตัว และการเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมี
ประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการ
ให้บริการอย่างทัว่ถึง 

                

กจิกรรม 
        1)ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศให้ 
เป็นระบบขอ้มูลเดียวกนั เป็นปัจจุบนั  และทนัต่อ
การใชง้าน 
        2)พฒันาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                



 

 

 
รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  

3) จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือส่ือหรือจดัหา 
เทคโนโลยแีละการส่ือสารใหท้ัว่ถึงและเพียงพอ ต่อ
การจดักิจกรรมการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลโลก 

4) จดัหาแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการจดั 
การศึกษาจากบุคคล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

                

กลยุทธ์ที ่ 7. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรทมีผู้น าให้มีศักยภาพในการน าองค์กรเพ่ือ
สร้างความร่วมมือพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล
บนพืน้ฐานวฒันธรรมพื้นถิ่นน่านประกอบดว้ย 1 
โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาความเข้มแข็งและศักยภาพของ
ทมีผู้น าเพ่ือพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลบน
พืน้ฐานวฒันธรรมพืน้ถิ่นน่านของบุคลากร 

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กจิกรรม  1) สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 2) การอบรม
พฒันาผูบ้ริหารและทีมน าเร่ืองการ 

น าองคก์รดว้ยแนวทางการบริหารระบบคุณภาพ 7 
หมวดของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      3) พฒันาบุคลากรโดยใชเ้ครือข่ายเร่ืองการ
เสริมสร้างความภกัดีต่อองคก์ร พฒันาจิตกวา้ง 
แนวคิดท่ีเป็นสากลมุ่งมัน่เป็นครูเพื่อศิษย ์

                

กลยุทธ์ที ่ 8. เร่งพฒันาความเข้มแข็งครูและ
บุคลากรให้เป็นตัวแบบทีด่ี มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองน่านสู่
ความเป็น พลโลกประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองน่านสู่ความ
เป็นพลโลก 

                

 



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
   กจิกรรม 
      1) อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการการสร้างส่ือการ
เรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
น าไปใช ้
     2) อบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
และความสามารถในการผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี
และการส่ือสาร เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิผล  
     3) ใหค้วามรู้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานท่ี
สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจในแผนการพฒันา สภาพปัจจุบนัปัญหาและ
โอกาสในการพฒันาพื้นท่ีในจงัหวดั เพื่อน าสู่การ
จดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนร่วมกนั 
    4) พฒันาครูดา้นการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศ โดยใชเ้ครือข่ายรูปแบบประชารัฐ 
  

                



 

 

รายการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
กลยุทธ์ที ่ 9. เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือ  ระดมสรรพก าลงัทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และระหว่างประเทศในการสนับสนุน
ผู้เรียนเข้าถึงการให้บริการการจัดกจิกรรมการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ประกอบดว้ย 1 โครงการดงัน้ี 

                

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพ
ก าลงัในการสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะความ
เป็นพลโลก 

                

 
ความคิดเห็น(เพิ่มเติม)..................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...............................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                                                                                                                           


