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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 และ 2) เพื่อเสนอ
กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed  Method  Research) ระหว่างวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุ ผลการวิจยัพบวา่ 

สภาพและปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้ รียนในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ 
มาตรการ แนวทาง เน้นด้านความรู้และด้านคุณธรรมมากกว่าด้านการคิดและด้านทักษะ   
มีส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการของผูเ้รียน  
ขาดระบบการนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลเน้นด้านความรู้มากกว่า  
ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม ครูส่วนหน่ึงขาดทกัษะการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21  ในส่วนของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน พบว่า ดา้นความรู้ ผูเ้รียนส่วนหน่ึง 
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่รักการอ่าน การเขียนและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
ดา้นความคิด พบว่า ขาดทกัษะในการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
ดา้นทกัษะ พบว่า ทกัษะในการแกปั้ญหาและทกัษะชีวิตและดา้นคุณธรรมส่วนใหญ่ขาดระเบียบ
วินยัและขาดความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
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ABSTRACT 
 

The study aimed to 1) investigate the current state and problem of the desirable 
characteristics of learners in basic education institutions in the 21st Century. 2) propose strategies 
to develop the desirable characteristics of learners in basic education institutions in the 21st 
Century. There are Mixed method research , which study of qualitative research and  quantitative 
Research. Population Sampling in this research are academic administrators of education 
institution, teachers and instructor in basic education institutions. This research used interviews, 
Survey by questionnaires and the focus group discussion as the research tools. 

The results of the study, 1) The current state and problem of the desirable 
characteristics of learners in basic education institutions in the 21st Century. Education institutions 
have their vision, mission, goals and guideline. Focused on knowledge and virtues more than 
thinking and skills. Lack of technology resources and barriers to technology integration  
in classroom. Measurement and evaluation focuses on knowledge rather than thinking,  
some teachers lacking the skills of 21st century learning. The desirable characteristics of learners, 
some learners lack of enthusiasm for learning, reading, writing, and seeking self-knowledge.  
For part of thinking, lack of thinking skills especially skills of analytical thinking and critical 
thinking. And part of skills, lack of problem solving skills, lack of life and moral skills.  
Most of them lack of discipline and lack of self and social responsibility. 2) The strategies  
for develop the desirable characteristics of learners in basic education institutions in the 21st 
Century. There are 5 main strategies, 1) Curriculum Development 2) Learners Development  
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3) The Professional Development of Teachers 4) Develop and Encourage Information 
Technology 5) Promote collaboration between public and private sector partners 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

มนุษย ์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด เพราะเป็นผูส้ร้างสรรคว์ฒันธรรมและอารย
ธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สงัคมวฒันธรรม ดงันั้น ทุกประเทศจึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของประชาชนทุกคนใน
ชาติอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ก้าวทันโลกท่ีมีการเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยี ในปัจจุบนัและเป็นท่ียอมรับกนัในระดบัสากลว่า
การพฒันามนุษยใ์ห้มีคุณภาพไดดี้ท่ีสุด คือ การให้การศึกษา เพราะการศึกษามีหนา้ท่ีสร้างคนและ
สร้างความแขง็แกร่งให้กบัสังคม การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีทาํให้สังคมเจริญหรือเส่ือมหรือเกิดวิกฤติ
ทางสังคม การศึกษาจึงมีความสาํคญัมากเป็นเสาหลกัในการพฒันาประเทศ (เกษม  วฒันชยั, 2545, 
น.12)  เพราะเป้าหมายหลกัของการศึกษา คือ การพฒันาทรัพยากรบุคคลทุกระดบัใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจึ์งเป็นส่ิงสําคญั 
ท่ีนักการศึกษาตอ้งตั้งไวเ้ป็นประเด็นท่ีชัดเจนแต่เบ้ืองตน้   ทั้งน้ีเพื่อการกาํหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางของการจดัการศึกษาให้ดาํเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและตอบสนองต่อการพฒันาสังคมให้
กา้วทนัและกา้วนาํโลกยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ (ไพฑูรย ์  สินลารัตน์, 2549,  น.1) เม่ือโลกยา่งกา้ว
เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่าง
มหาศาลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมืองการปกครองส่งผลให้องคก์ารต่าง ๆ
ทุกองคก์ารตอ้งปฏิรูปตนเองให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงนั้น  กล่าวคือ องคก์ารยคุน้ีตอ้งปรับตวั
ให้ เข้ากับความเปล่ียนแปลงต่าง  ๆเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้  (Learning Organization)  
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม (Michael, 2005, pp. 9-10) 
จึงถือไดว้่าโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 19 และ20 อยา่งส้ินเชิง ลกัษณะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในอดีตได้ถูกแทนท่ีด้วยเศรษฐกิจและบริการขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ความรู้และนวัตกรรม  
โดยประจกัษช์ดัว่าไม่ว่าจะหันไปทางใดก็จะพบการนาํเทคโนโลยีไปใชใ้นการผลิตแทนแรงงาน
แบบเดิม  จากสถานการณ์น้ีสะท้อนให้เห็นว่าคนท่ีจะประสบผลสําเร็จได้จะต้องมีทักษะ 
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ในการเผชิญกบัโลกท่ีซับซ้อน แต่ในปัจจุบนัระบบการศึกษาของไทยยงัไม่ไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีคุณสมบติัดงักล่าว จึงเกิดคาํถามข้ึนว่าแลว้การศึกษาแบบใดสามารถสร้างผูเ้รียนซ่ึงเป็นเยาวชน
ของชาติเป็นผูเ้รียนพนัธ์ุใหม่ท่ีมีความพร้อมสําหรับการดาํเนิน ชีวิตในอนาคตท่ีมีคุณภาพ  
(ตะวนั  เทวะอกัษร, 2555, น. 4) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพิณสุดา  สิริธรังศรี (2552, น. 115-
135) ท่ีศึกษาเร่ืองภาพการศึกษาไทยในอนาคต10 – 20 ปี ผลการศึกษาพบว่า แนวโนม้ของบริบท
โลกส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปีดงัน้ี 1) ดา้นสังคม สังคมโลกอนาคตท่ี
ส่งผลต่อคนไทยเป็นสังคมแข่งขัน  โดยใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนาและการแข่งขัน   
2) ดา้นเศรษฐกิจ ในอนาคตจะเป็นเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง และ 3) ดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวตักรรม ในอนาคตเทคโนโลยีจะเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงลว้นมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของมนุษยม์ากข้ึน ในส่วนของการศึกษาไทยในอนาคต พบว่า 
การศึกษาในอนาคตควรเป็นการศึกษาเพื่อ 1) พฒันาคน 2) พฒันาสังคม 3) เป็นพลงัขบัเคล่ือนและ 
4) เป็นภูมิคุ ้มกันให้คนไทยมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในโลกของ 
การแข่งขนัไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัขณะท่ีสมหวงั   พิธิยานุวฒัน์และคณะ (2541, น. 9-10) มีความเห็นว่า
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเยาวชนในอนาคตควรเป็นคนท่ีมีพฒันาการสมวยั มีสุขภาพดี  
มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ มีสุขนิสัยท่ีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อคนอ่ืน มีทกัษะการดาํเนินชีวิต
และสามารถใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีในการส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว และมีจิตสํานึกในการ
ปรับตวัไดอ้ย่างผสมผสาน ตามนยัท่ีกล่าวมา พบว่า ส่ิงท่ีสังคมตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนมากข้ึนคือ 
ความเป็นคนดี มีคุณภาพ 5 ดา้น (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2552, น. 159-160) คือ ดา้นร่างกาย 
ตอ้งมีร่างกายแขง็แรงและมีสติปัญญาสมบูรณ์  ดา้นจิตใจ ตอ้งเขา้ใจตนเองเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น
และพร้อมเขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัไดเ้ป็นอย่างดี 
ดา้นความรู้ ตอ้งมีความรู้ในแก่นของสาระวิชา มีความรู้รอบตวัเชิงสหวิทยาการและสามารถคาดเดา
เหตุการณ์ในอนาคตได ้ดา้นทกัษะความสามารถ ตอ้งมีความสามารถดา้นการคิด ทกัษะการส่ือสาร 
ทกัษะภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะอาชีพและ
ทกัษะการจดัการท่ีดี และดา้นลกัษณะชีวิต ตอ้งขยนั อดทน ทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน มีระเบียบวินยั  
มีความซ่ือสัตย ์ มีจิตสาํนึกประชาธิปไตย  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีจิตสาํนึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นและ
ประหยดัและออม  ดงันั้นคุณลกัษณะท่ีควรเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบดว้ย 
ความตระหนกัเก่ียวกบัโลก ความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นดา้นการเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ  ความเขา้ใจ
และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี ความเขา้ใจและสามารถในการดาํรงชีวิตให้เป็นผูมี้สุขภาพดี และ
ความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีกลุ่มทกัษะต่าง ๆ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก ทกัษะ
ด้านการเรียนรู้และนวตักรรม ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารการทาํงาน
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ร่วมกันและการสร้างสรรค์  กลุ่มท่ีสอง  ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ  ส่ือและเทคโนโลย ี
ประกอบดว้ย ความเขา้ใจและใชเ้ป็นในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ความเขา้ใจและใช้เป็นดา้นส่ือ และ 
ความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นท่ีสาม ทกัษะดา้น
อาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั การริเร่ิมและ
กาํกบัดูแลตวัเอง สังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบ และภาวะผูน้าํ
กบัหนา้ท่ีรับผิดชอบ (แสงทอง   ธาตุเสถียร, 2558, น. 6-7; วิจารณ์  พานิช, 2555, น. 16-21; 
ทิศนา   แขมมณี, 2555 น. 49; Bellanca  and Brandt, 2010, pp. 87-89; United  States Agency   
for  International  Development, 2012,  p. 36)  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนัจะจดัแบบตั้งรับไม่ได้อีก
ต่อไป ตอ้งมีการบริหารจดัการแบบเชิงรุกในทุกมิติ ดงัท่ีจารุวจัน์  สองเมือง (2559, น. 1-2)  
มีความเช่ือว่าโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโจทยส์ําคญัของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งมองเห็น 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจนและการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมี 
การวางแผนการบริหารจดัการท่ีดี ทั้งน้ีตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่าเป้าหมายการศึกษาในอดีตเนน้ความรู้
ของผูเ้รียน ตอ้งเปล่ียนมาเป็นเนน้สมรรถนะของผูเ้รียนท่ีตอ้งสอดรับกบัความเป็นจริงในปัจจุบนัใน
ประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือ  ตอ้งจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนท่ีเปล่ียนไป  อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้มากข้ึน
ขณะเดียวกนัพฤติกรรมของคนจะเปล่ียนคนตอ้งการการยอมรับความสําเร็จเร็วข้ึนและมากข้ึน  
การยึดมัน่ในองคก์ารจะน้อยลง จึงเป็นความทา้ทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดงัท่ีวิจารณ์  
พานิช (2555, น . 6) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาของไทย จะต้องปรับเปล่ียนความเช่ือเร่ือง 
การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียน จากท่ีเคยป้อนความรู้ให้ผูเ้รียนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงทาํมาเป็นเวลา 
ชา้นานในศตวรรษท่ี 20 ไปสู่การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัท่ีจะคิดใฝ่หาวิธีการท่ีจะหาคาํตอบดว้ย
ตนเอง ท่ีผ่านมาการศึกษาไทยยงัไม่ประสบความสําเร็จซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด แต่ไม่เหมาะสมกับ
กาลเวลา กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ไม่เน้นความรู้ (knowledge) แต่ 
เน้นทกัษะ (Skills) การจดัการเรียนการสอนตอ้งให้เด็กรู้สึกทา้ทายความสามารถ เน้นกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียกว่า เป็นการเรียนแบบการปฏิบติั (action) คือ วิ่งออกไปหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ผลคือเด็กไม่เบ่ือหน่ายและอยากท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองถา้กระทาํไดด้งัน้ีจะทาํ
ใหเ้ราเตรียมพร้อมผูเ้รียนสาํหรับการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี คุณลกัษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 
21 ตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ มีทกัษะท่ีหลากหลาย สามารถรับผิดชอบตนเองไดแ้ละ 
รู้จกัวิธีการแกปั้ญหาอย่างฉลาด มองโลกใบน้ีเป็นโลกใบเล็กไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะประเทศไทย  
เพื่อโอกาสใหม่ ๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และเด็กไทยตอ้งมีทกัษะทางภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสารท่ีเขา้ใจ 

DPU



4 

(ฟาฏินา  วงศ์เลขา, 2552, น.1) เม่ือพิจารณาในเชิงคุณภาพของผูเ้รียนดา้นคุณธรรมจริยธรรมจะ 
พบว่า เด็กและเยาวชนไทยจาํนวนหน่ึงในปัจจุบนัยงัมีปัญหาถึงขั้นวิกฤติ ดงัท่ีสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558, น. 1-2) ไดก้ล่าวว่า
ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนไทยยงัมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสังคมหลายประการดงัท่ีปรากฏ
ตามส่ือและสภาพเหตุการณ์จริงท่ีเราพบเห็นอยู่ในสังคม ปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงมาก คือ การไม่ชอบ
เรียนหนังสือ หนีเรียน หมกมุ่นอยู่กบัส่ือท่ีไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงคือสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ครอบครัวเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามาจากการเล้ียงดู
ดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้เด็กแสดงออกในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เรียนรู้การใชค้วาม
รุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว ขาดการอบรมบ่มนิสยั ไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิต เม่ือเด็กและ
เยาวชนเหล่าน้ีเขา้ไปใช้ชีวิตในโรงเรียน ซ่ึงเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองท่ีต้องให้การอบรม 
บ่มนิสัยและให้การศึกษาในทางท่ีถูกท่ีควรเป็นบ่อเกิดของคุณงามความดี  แต่ผลท่ีปรากฏ  
คือ โรงเรียนยงัไม่สามารถและมีความพร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีให้เด็กมีความพร้อมดงักล่าวได ้รวมทั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนยงัไม่ทัว่ถึง และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของความเจริญของโลก
สมยัใหม่จากการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายดา้นทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษาและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งในทางท่ีเป็นคุณและเป็นโทษ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่
ท่ีพ่อ แม่ผูป้กครอง ครูและผูบ้ริหารการศึกษาท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนและมีหน้าท่ีโดยตรง ตอ้งทาํ
หนา้ท่ีอบรม สัง่สอนและใหค้วามเอาใส่ใจดูแลเดก็มากข้ึนและจริงจงัอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนตอ้งทาํ
ความเขา้ใจกบัการเปล่ียนแปลงและปรับตวัเองกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงได ้เพื่อสามารถ
นาํพาเดก็ ๆ เหล่านั้นใหเ้ดินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งต่อไป  

การศึกษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันา และยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้
ดีข้ึน ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีเป็นตวัวดัความสาํเร็จของการจดัการศึกษา คือ ผูบ้ริหารการศึกษา 
เพราะผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงคน์ั้น ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
สมัพนัธ์กนัในหลาย ๆ ดา้นทั้งคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  ภาวะผูน้าํ ความรู้ทางวิชาการและความรู้
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา (วิมลมาศ   เรืองพานิช, 2557, น. 1) ในการพฒันาความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความรู้ ความคิด ทักษะและคุณธรรมเพ่ือก้าวให้ทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนัในศตวรรษท่ี 21 ดงัท่ีกล่าวมานั้นมีหลากหลายวิธี วิธีการหน่ึง 
ท่ีสถานศึกษานิยมใช้เพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จสูง  คือ  
การใชก้ลยทุธ์  เพราะกลยทุธ์เป็นแนวทาง หรือวิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวิสัยทศัน์  
พนัธกิจ เป้าประสงค ์และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดงัท่ี Vick & Heiberger (2008,  pp. 26-23)   
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ได้กล่าวว่า กลยุทธ์สามารถนํามาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
จะเป็นส่วนดึงดูดใหบุ้คลากรมาร่วมปฏิบติังาน และกลยทุธ์ท่ีดีจะช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารเขา้ใจ
ถึงปัจจยัหลกัขององค์การ และร่วมกนัปฏิบติังานแนวใหม่เพื่อพฒันาองค์การให้เจริญกา้วหน้า  
ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 
ท่ีดีของผูบ้ริหาร  

จากประเด็นความสําคญัดังกล่าวขา้งตน้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557,  
น. 22) ไดใ้ห้ทรรศนะว่า การท่ีเยาวชนไทยจะพฒันาได ้การศึกษาคือหัวใจสาํคญัท่ีจะเป็นกลไก
หลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และให้สามารถยืนหยดั 
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างสง่างาม  การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มัน่คงและยัง่ยืนจึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในการสร้างคนในอนาคตท่ีมี
คุณภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีงานอาชีพท่ีมัน่คง  กรอปดว้ยสมรรถนะท่ีสามารถแข่งขนั 
ไดจ้ริงในประชาคมโลก การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ 
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีและการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารอยา่งไร้พรมแดนทาํใหโ้ลกทั้งโลกเช่ือมโยง และส่ือสาร
ถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้ทุกประเทศในประชาคมโลกให้ความสาํคญั และเร่งรัดพฒันาประเทศ
เพื่อให้กา้วทนัสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมหลายดา้น โดยเฉพาะ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผูมี้คุณภาพ และเต็มศักยภาพทั้ งด้านความรู้ ความสามารถ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมตรงตามความต้องการการใช้กําลังคนของประเทศ 
และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้

ประเดน็ทา้ทายความสามารถในการบริหารจดัการศึกษาดงักล่าว เป็นโจทยท่ี์สาํคญัของ
วงการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาเยาวชนของชาติใน
ระดบัเบ้ืองตน้ อนัเป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิตให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงานใหส้ามารถผลิตผูเ้รียนให้
ไดต้ามท่ีสังคมตอ้งการ ทั้งน้ี ความเขม้แข็งในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดงักล่าว พิจารณาไดจ้าก   
กลยุทธ์การบริหารงานท่ีสาํคญั คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ เพื่อใชแ้นวคิดเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อใชแ้นวคิดเชิงบูรณาการ ใชค้วามเป็นผูน้าํของตนใหไ้ดรั้บการยอมรับทั้งในแง่บทบาทผูก้าํหนด
กลยุทธ์ และผูท้าํให้กลยุทธ์ลงสู่การปฏิบติั ผูน้ําเชิงกลยุทธ์จึงตอ้งเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม 
กบัสถานศึกษา (เสน่ห์  พงศศ์รีวฒัน์, 2554, น. 2) ดงันั้นในการพฒันาสถานศึกษาบนพ้ืนฐาน 
การเปล่ียนแปลงของวิถีโลกในปัจจุบันเพื่อความเจริญงอกงามของผูเ้รียน ผูบ้ริหารต้องการ 
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วางวิสัยทศัน์  กาํหนดพนัธกิจ นโยบาย และแผนพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นอย่างมีกลยุทธ์ อนัจะ
นาํไปสู่ความเจริญงอกงามของผูเ้รียนและเกิดความกา้วหนา้ของประเทศชาติต่อไป  

ผลจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
ผูว้ิจยัพบว่า การท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งจดั
กระบวนการการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้นให้มีความเหมาะสม
รอบดา้นทั้งดา้นบุคลากรสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ ดงัท่ีบุญชม  ศรีสะอาดและคณะ (2544, น. 118-
119) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหา และแนวทางในการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ผลการศึกษา  พบว่า  กระบวนการท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาผู ้เ รียน
ประกอบด้วย 1) ด้านผูบ้ริหาร ต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษาทุกด้าน 
และมีกระบวนการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 2) ดา้นครูผูส้อน ตอ้งมีความรู้
ความสามารถในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน ตั้งใจสอน และมีเทคนิคการสอนท่ีทนัสมยั จดัทาํแผนการสอน และนาํไปสอนให้ตรง
แผนท่ีวางไว ้ 3) ดา้นผูเ้รียน ตอ้งตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีเป้าหมายของชีวิต 
ท่ีชัดเจน 4) ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน หลักสูตรต้องตรงกับความต้องการ และ 
ความสนใจของผูเ้รียน นกัเรียนไดเ้รียนรู้ท่ีตรงกบัชีวิตจริงโดยเนน้การคิด นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
มากกว่ า เ รียนทฤษฎี  มีการวัดผล  และประ เ มินผลหลากหลายวิ ธี ท่ีตรงกับสภาพจริง   
5) ดา้นส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษา  ตอ้งทนัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการใชง้าน
ของผูเ้รียน มีห้องปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีหนงัสือ
และคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ท่ีเพียงพอ และไดม้าตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรัชญา  
เวสารัชช์ (2545, น. 4) ท่ีกล่าวถึง องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพไวว้่า ควรประกอบด้วย 1) หลกัสูตร ตอ้งจดัให้เหมาะสมกับโรงเรียนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์2) ผูบ้ริหาร เป็นบุคคลสาํคญัท่ีจะตอ้งบริหารงานอยา่งตั้งใจ 3) ครูผูส้อน 
ตอ้งถ่ายทอดมวลประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนใหท้นักบัเหตุการณ์  วิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งสร้างสรรค ์ 4) รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้การระดม
ความคิด  และการปฏิบัติจริง   5) ส่ือและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีความสําคญั และจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 6) ผูเ้รียน ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกรียงศกัด์ิ   
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2554, น. 69–70) ท่ีมีความเห็นว่ากระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพควร
ประกอบไปดว้ย 1) หลกัสูตร ตอ้งทนัสมยัเหมาะกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาของชาติ  2) ครูผูส้อน ตอ้งต่ืนตวัในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
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นาํมาพฒันาผูเ้รียนอย่างเหมาะสม  3) รูปแบบการเรียนการสอน  ตอ้งเนน้ความสําคญัท่ีตวัผูเ้รียน 
เน้นกระบวนการคิด  และการสัมผัสกับสถานการณ์รอบตัว   4)  ส่ือ  อุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนรู้ ตอ้งมีคุณภาพดี และเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 5) ผูเ้รียน ตอ้งปรับเปล่ียน
วิธีการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้       

ในส่วนของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบว่า พลเมืองท่ีมีคุณภาพในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ 
นกัวิชาการ ดงัท่ี Trilling  and  Faded (2009, p. 176) มีความเห็นว่าควรมี 7  ประการ ดงัต่อไปน้ีคือ
1) ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 2) การส่ือสารสารสนเทศและการเรียนรู้เร่ืองส่ือ  
3) ความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีมและความเป็นผูน้ําสังคม 4) ความคิดสร้างสรรค์และมี
นวตักรรม  5) การเรียนรู้การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 6) อาชีพและการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและ7) ความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม สอดคลอ้งกบังานการวิจยัของ อภิณห์พร สถิตภาคีกุลและ
คณะ(2555, น. 122-123) ท่ีพบว่า คุณลกัษณะและทกัษะของคนไทยท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 
ควรประกอบดว้ย 1) ดา้นการคิดไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหาและคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2) ดา้นการส่ือสาร ควรมีทกัษะการส่ือสารอยา่งนอ้ย 2 ภาษาข้ึนไป 3) ดา้นการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุปัญญา 4) ดา้นการทาํงานเป็นทีม 5) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 7) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ8) ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและท่ีสาํคญั คือ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 
27) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง การกาํหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษท่ี 21 ผลการศึกษาพบว่า เป้าประสงคข์องการศึกษาไทย (Goal  of  Education)ในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีพึงประสงค ์คือ การศึกษาท่ีบ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนท่ีมีศกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสุขและช่วยนาํประเทศไทยไปสู่ระดบัการพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน
พร้อมกบัสังคมท่ีอยูดี่มีสุข (Well – Being  Nation) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีว่าคนไทยยุคใหม่
ตอ้งใฝ่รู้ใฝ่เรียนคิดเป็นทาํเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการส่ือสาร มีจิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินยั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 14) 

จากข้อมูลท่ีผู ้วิจัยได้นําเสนอมา  ทําให้เห็นว่าสังคมและโลกในศตวรรษท่ี  21  
ตอ้งการคนท่ีมีคุณภาพเปล่ียนไปจากเดิม กล่าวคือ ต้องเป็นคนท่ีมีความพร้อมทั้ งด้านความรู้  
ด้านความคิด ด้านทกัษะและด้านความคุณธรรม ดังนั้นสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอนัเป็นการศึกษาเร่ิมแรกของการบ่มเพาะบุคคลใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ ตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ี
ในการให้การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ โดยการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการศึกษาให้
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สามารถผลิตผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21 สู่สงัคมท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 4 ดา้น
ดงักล่าว ทั้งน้ีสถานศึกษาตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยว่า ปัจจุบนัเป็นอย่างไรและจะมีแนวทางกลยุทธ์อย่างไรท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21   ใหเ้หมาะสมกบั
สงัคมไทยในปัจจุบนัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํผลจากการศึกษาคร้ังน้ี จดัทาํและนาํเสนอเป็นกล
ยุทธ์เพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปอนัจะยงั
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตอยา่งยิง่ 
 
1.2  คาํถามการวจัิย 

1.  สภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งไร 

2.  กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

2.  เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นแนวทางในส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

2.  เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์การพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 และสามารถ
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นาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ 
ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
1.5  ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
การวิจัยคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค รวม 42 
เขต ในปีการศึกษา 2559 ไดแ้ก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 11 เขต ภาคเหนือ จาํนวน 9 
เขต ภาคใต ้จาํนวน 7 เขต และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 15 เขต มีสถานศึกษาในสังกดั
ทั้งส้ิน 2,297 โรงเรียน มีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งส้ิน 116,481 คน 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา                          
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการนาํเสนอกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี21 ไดแ้ก่ ด้านความรู้ ด้านความคิด ดา้นทกัษะและ 
ดา้นคุณธรรม 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาํเนินงานเชิงรุกของผูบ้ริหารท่ีคาดว่าจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุดมีคุณภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ  เป้าประสงค์  วตัถุประสงค์  มาตรการ  และ
แนวทางของสถานศึกษาท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน    ท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

กระบวนการกลยุทธ์ของสถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินงานเชิงรุกของผูบ้ริหารในการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  เพื่อบรรลุผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งประสิทธิภาพ  
ประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั คือ  การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา   การวางแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัในสถานศึกษา และการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ของสถาน 
ศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา หมายถึง  การพิจารณา และแสวงหาจุดเด่น จุด
ดอ้ย โอกาส และอุปสรรคเพ่ือการกาํหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  หมายถึง การดาํเนินงานให้ไดม้าซ่ึงแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของสถานศึกษา จุดแข็ง  
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จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อการกาํหนดกลยทุธ์ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย
วตัถุประสงค ์มาตรการและแนวทางของสถานศึกษา  

การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีจดัทาํไว้
ไปสู่การปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยนาํกลยุทธ์มาแปลงเป็นกิจกรรม 
แผนงาน หรือโครงการท่ีตอ้งการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวว้่าสําเร็จตามวตัถุประสงค์
หรือไม่เพียงใด หากพบปัญหาและอุปสรรคใดก็จะแก้ไขได้ทนัท่วงที โดยการกาํหนดตวัช้ีวดั
ความสําเร็จ ประเมินผลตามตวัช้ีวดั เป็นระยะและนําเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือการปรับปรุงและ
พฒันาการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ต่อไป  

องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา หมายถึง  ภาระงานท่ี
สถานศึกษาตอ้งดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัคือวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ วตัถุประสงค ์ มาตรการและแนวทาง 
ดงัต่อไปน้ี 

วิสัยทัศน์ หมายถึง  ภาพความสําเร็จในอนาคตของสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหาร ครูและ
บุคคลากรทุกคนร่วมกนัวาดฝันหรือจินตนาการข้ึนโดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบนัโดย
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์พนัธกิจ ค่านิยมและความเช่ือมัน่เขา้ดว้ยกนั  

พนัธกจิ หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์
ท่ีวางไว ้ 

เป้าประสงค์ หมายถึง ความคาดหวงัสูงสุดท่ีสถานศึกษาตอ้งการใหเ้กิดข้ึน   
วัตถุประสงค์ หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาตอ้งการให้ประสบความสาํเร็จทั้งดา้นปริมาณ

และคุณภาพกบัผูเ้รียน                      
มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีสถานศึกษาวางไวเ้พื่อใหผู้บ้ริหารและครูดาํเนินกิจกรรมจดั

กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
แนวทาง หมายถึง ข้อกําหนดท่ีสถานศึกษานํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบ

ผลสาํเร็จตามมาตรการท่ีกาํหนดไว ้
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ

ตามท่ีตอ้งการ ตามกรอบแนวคิดการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบ ดว้ยการจดัหลกัสูตร
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 การพฒันา
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ความรู้ความสามารถของครู การพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้   
ส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีสถานศึกษา
กาํหนดข้ึนใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ไดแ้ก่หลกัสูตรสถานศึกษาเขียนไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลกัสูตรเน้นทั้งดา้นความรู้ 
ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเน้ือหาทั้งดา้นความรู้ 
ด้านความคิด ด้านทกัษะและด้านคุณธรรม สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษาทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทกัษะและด้านคุณธรรม  และสถานศึกษา มีการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

การพัฒนาความรู้ความสามารถของครู หมายถึง ผูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ทกัษะในการ
จดัการเรียนรู้  มีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  มีทกัษะและคุณลกัษณะท่ีรองรับ
การเขา้ถึงเพื่อสร้างนวตักรรมการจดัการชั้นเรียนแนวใหม่ และการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและต่อ
ยอดการพฒันาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนหลายดา้น คือ มีวิถีทางของการคิดท่ีดี
(คิดสร้างสรรคคิ์ดอยา่งมีวิจารณญาณ  คิดแกปั้ญหา และการเรียนรู้และตดัสินใจ) มีวิถีทางของการ
ทาํงาน(ความสามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นท่ีต่างวยัและต่างวฒันธรรม)  มีเคร่ืองมือสําหรับการทาํงาน
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และมีทกัษะสําหรับการดาํรงชีวิตในโลกปัจจุบนั (ความเป็นพลเมืองดี  
ความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมท่ีครูนาํมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนให้กับผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะแนว
ทางการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม  
โดยท่ีสถานศึกษามีการพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการการสอน และครู
นาํความรู้เหล่านั้นมาวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน การจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิรักการอ่านรักการเขียน การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริงท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบติั (Active  Learning)  
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การเผชิญสถานการณ์แลว้นาํมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั การจดัการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้แบบบูรณาการอย่างสมดุลท่ีส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมความคิด ส่งเสริม
ทกัษะและส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดทุ้กท่ี  
ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  
และสาธารณะประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 

การจัดส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีครูและผูเ้รียนใชป้ระกอบใน
การจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพียงพอ 
ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะและด้าน
คุณธรรม 

การวัดและประเมินผล หมายถึง การดาํเนินการของสถานศึกษาและครู ท่ีมุ่งเน้นการ
วดัผลและประเมินผลคุณลกัษณะของผูเ้รียนทั้ งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทกัษะและด้าน
คุณธรรมและการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนหรือการประเมินการทาํงานตาม
สภาพจริง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการให้
เกิดกบัผูเ้รียน เป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการทั้งในดา้นความรู้  ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้น
คุณธรรม เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทย 
และพลโลก ดงัน้ี 

ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีองค์ความรู้แขนงวิชาต่าง ๆ ทั้ ง 
ความรู้เดิมและการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนและกลา้แสดงออก รักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง   

ด้านความคิด หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค ์

ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการใชค้วามคิด ความสามารถในการปฏิบติังาน ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามารถในการปรับตวั 
ความสามารถในการเขา้สังคม  ความสามารถในการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมความสามารถในการใช้
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละความสามารถในการใชส้ารสนเทศ 

ด้านคุณธรรม หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีความประพฤติดีทั้งกาย วาจาและจิตใจเป็นท่ี 
น่านิยมยกย่องของสังคมว่าเป็นคนดี  ได้แก่ มีจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะ  
ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความมีระเบียบวินยั  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม (สาํนึกพลเมือง)  
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที 21 หมายถึง วิธีการดาํเนินงานเชิงรุกท่ีสถานศึกษานาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุม 
ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม ทาํให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามท่ีสงัคมตอ้งการ 

 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจัยได้ทาํการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ 
2.2  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2.3  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิ  และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ 

2.1.1  ความหมายของกลยทุธ์ 
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นศพัทท่ี์มีกาํเนิดมาจากทางทหาร หมายถึง แผนการปฏิบติัท่ีวาง

ไวเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้(Beatrice  Heuser, 2010,  p. 27) ส่วนกลยทุธ์ในสาขาวิชา
อ่ืน หมายถึง งานสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใตก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมหรือ
การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็โอกาส และภยัคุกคาม 
(อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อประกอบการวางแผนการในการใชว้ิธีการ และ
ทรัพยากร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด ทั้งน้ีความหมายท่ีง่ายท่ีสุดของคาํว่า กลยทุธ์ คือ แผนปฏิบติั
ท่ีรวบรวมความพยายามทั้งหลายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตอ้งการ 

Henry Mintzberg (อา้งใน พสุ เดชะรินทร์, 2554, น. 1) เขียนอธิบายไวใ้นหนงัสือ  
The Rise and Fall of Strategic Planning วา่ลกัษณะของกลยทุธ์ประกอบดว้ย 

1.  แผน (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
2.  รูปแบบของกิจกรรม (Pattern) ท่ีองคก์ารดาํเนินการเป็นประจาํ 
3.  สถานะหรือตาํแหน่ง (Position) ขององคก์าร 
4.  มุมมอง (Perspective) คือ วิสัยทศัน์ และทิศทางขององคก์าร ทั้งน้ีไดก้าํหนด

องค์ประกอบของกลยุทธ์ไว  ้ดังน้ี คือ 1) กลยุทธ์จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารระดับสูงเห็นว่า 
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มีความสําคญัต่อองค์การ 2) กลยุทธ์จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับทิศทาง 
ขององคก์าร 3) กลยทุธ์จะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งทาํ เพื่อใหบ้รรลุทิศทางนั้น 4) กลยทุธ์
จะตอ้งตอบคาํถามว่าอะไร  คือ  ส่ิงท่ีองค์การตอ้งทาํ 5) ตอ้งตอบคาํถามว่าอะไรคือผลลพัธ์ 
สุดทา้ยท่ีตอ้งการ และจะทาํอยา่งไรดีจึงจะบรรลุส่ิงนั้น    

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ (2552, น. 23) ท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์ 
(Strategy) เป็นกระบวนการในการกาํหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนขององค์การ ทั้งในระยะสั้ น และ 
ระยะยาว การสร้างหรือวิธีการปฏิบติั ตลอดจนการระดม  และการจดัสรรทรัพยากรขององคก์าร  
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีถูกกาํหนดไวอ้ย่างดีมีประสิทธิผล กลยุทธ์การบริหารจึงเป็นเร่ือง 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการศึกษา   และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   และการดําเนินงานขององค์การ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถ 
ในการดําเนินงาน  และการได้เปรียบในการแข่งขันโดยการกําหนดกลยุทธ์จะเ ก่ียวข้อง 
กับการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งภายในองค์การ การวิเคราะห์อุปสรรค และโอกาสท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้ งการเลือกทางเลือกของกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดขององค์การ  
โดยมีหลกัการพื้นฐานว่า กลยทุธ์นั้นจะตอ้งสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ขณะเดียวกนัก็ตอ้งลดขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนัใหน้อ้ยท่ีสุด เพ่ือใหอ้งคก์ารดาํรง
อยู ่และพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ขณะท่ี เสนาะ  ติเยาว ์(2544, น. 38) กล่าวว่า กลยทุธ์เป็นวิธีการท่ีจะทาํใหว้ตัถุประสงค์
บรรลุผลดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง การกาํหนดกลยทุธ์ไม่ไดเ้ร่ิมท่ีตวักลยทุธ์ แต่เร่ิมท่ีวิสัยทศัน์ มีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1.  วิสยัทศัน์ (Vision) หมายถึง การมองอนาคตใหถู้กตอ้งวา่จะเกิดอะไรข้ึน 
2.  ภารกิจ (Mission) เป็นคาํทาํนายความหมายของวิสัยทศัน์ใหช้ดัเจนข้ึน แสดงใหเ้ห็น

ทิศทาง และความเช่ือวา่วิสยัทศัน์จะนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
3.  เป้าหมาย (Goal) และวตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมายกบัวตัถุประสงคจ์ะแตกต่าง

กันในรายละเอียด โดยท่ีเป้าหมายจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางขององค์การท่ีเป็นส่วนรวม  
ส่วนวัตถุประสงค์จะเป็นจุดหมายปลายทางของการดําเนินงานในระดับหน่วยงานมีความ
รับผดิชอบเฉพาะเจาะจงมากกวา่ 

4.  กลยทุธ์ (Strategy) ไดแ้ก่ การกาํหนด และการนาํไปใช ้
5.  แผนการดาํเนินงาน (Operation  Plan) การจดัทาํแผนดาํเนินงาน เพื่อเช่ือมโยง 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมา เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
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ในทาํนองเดียวกนัสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์(2547, น. 74) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ทางดา้น
เศรษฐกิจวา่เป็นวิถีทางหรือแนวทางท่ีถูกกาํหนดข้ึน เพื่อการระดม และจดัสรรการใชท้รัพยากรของ
ประเทศอนัจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจประกอบดว้ยปัจจยั 2 ประการ คือ เป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการบรรลุ และการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติั  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้                     

สรุปไดว้่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาํเนินงานเชิงรุกของผูบ้ริหารท่ีคาดว่าจะนาํไปสู่
ผลลัพธ์ต่าง  ๆ  ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ขององค์การโดยคํานึง 
ถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

2.1.2  การนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษา   
การนํากลยุท ธ์ ไปใช้ ในการบ ริหารสถาน ศึกษา เ ป็นทั้ ง ศ าสต ร์  และ ศิล ป์ 

ในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ทั้งน้ี เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา  ซ่ึงการกาํหนดแนวทาง 
และทิศทางในการดําเนินงานนั้ นจําเป็นต้องวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อกาํหนดวิธีการทาํงานเพิ่มเติมจากเดิม 
เรียกว่า กลยุทธ์ พร้อมทั้งจดักิจกรรมแผนงานหรือโครงการให้สอดคลอ้งกันในแต่ละกลยุทธ์  
เพื่อเป็นแนวทางของสถานศึกษาท่ีจะบรรลุวิสยัทศัน์  และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวสู้งสุด 

ณัฐพล   ลีลาวฒันานนัท ์(2555, น. 2- 10) กล่าวว่า การนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นการบริหาร
สถานศึกษาว่า ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน 4 กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั ดงัแสดงไดใ้นภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 กิจกรรมขั้นพื้นฐานของกลยทุธ์การบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

การวิเคราะห์
เชิงกลยทุธ์ 

ทางการศึกษา 

การวางแผน 
กลยทุธ์ทาง
การศึกษา 

การนาํกลยทุธ์
ไปปฏิบติัใน
สถานศึกษา 

การควบคุมและ
ประเมินกลยทุธ์
ของสถานศึกษา 
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จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดว้า่ 
1.  การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ทางการศึกษา (Strategic Analysis)  เป็นภาระงานเร่ิมแรก

ของการบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะประกอบดว้ยกิจกรรมสําคญัไดแ้ก่  
การกําหนดวิสัยทัศน์(Vision) พนัธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)  และหรือวตัถุประสงค์
(Objective) เป้าหมาย  (Target) นโยบายองคก์าร (Organization  policy) 

วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวงัในอนาคตของสถานศึกษาท่ีต้องการจะให้เป็น  
ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีจะนาํไปสู่ทิศทางในการกาํหนดพนัธกิจต่อไป ซ่ึงวิสัยทศัน์ท่ีดี ควรมีขอบเขตการ
ปฏิบติั ชดัเจนนาํไปปฏิบติัได ้เป็นภาพในอนาคตเชิงบวกมุ่งสร้างความศรัทธา และสะทอ้นความ
เป็นเลิศ  ของสถานศึกษา โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตอ้งมี
ส่วนกาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และท่ีสาํคญัตอ้งสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมของสถานศึกษา และแนวโนม้ของสงัคมในอนาคต 

ปัจจยัในการกาํหนดวิสยัทศัน์ เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี เพราะตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสาร
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ของบุคลากร ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษา เพื่อเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ วิสยัทศัน์
ท่ีดี  จะมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการกําหนดอนาคตท่ีทุกคนศรัทธา  
พร้อมท่ีจะร่วมกนัปฏิบติัสู่ความสาํเร็จในท่ีสุด ดงัเช่น วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา ดงัน้ี 

วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41  
ผลงานวิจยัของสุรพล  พิมพส์อน และคณะ (2557, น. 63) ท่ีว่า สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้น 
ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต41 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  
และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 พันธกิจ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าท่ีอย่างกว้าง ๆ  
ท่ีสถานศึกษาตอ้งทาํ เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ท่ีไดก้าํหนดไว ้

ขอ้ความในพนัธกิจ เป็นแนวคิด และวิธีดาํเนินการท่ีมุ่งเนน้สู่ผูรั้บบริการ คือ ผูเ้รียนเป็น
การบอกถึงทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาท่ีเป็นไปได ้ดงันั้น พนัธกิจ จึงมีความสาํคญัอย่างยิ่ง
ในการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทางของสถานศึกษา เป็นการกาํหนดมาตรฐานการจดัสรรทรัพยากรสู่
การปฏิบติัท่ีชัดเจน สามารถควบคุม และประเมินความสําเร็จไดช้ัดเจน ในการกาํหนดพนัธกิจ 
สถานศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า อะไรคือเหตุผลในการจัดตั้ งหรือคงอยู่ของสถานศึกษา อะไร 
คือเป้าหมายหลกัของสถานศึกษา สถานศึกษามีเอกลกัษณ์อะไร และผลผลิตท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนในปัจจุบนั และอนาคตคืออะไร ดงัเช่น พนัธกิจของสถานศึกษา ดงัน้ี 
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พนัธกิจของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 
ผลงานวิจยัของสุรพล  พิมพส์อน และคณะ(2557, น. 63) ท่ีวา่ 

1.  จดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  และทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.  สนบัสนุนใหค้รูพฒันาศกัยภาพ สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในการพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้ได้

มาตรฐานการเรียนรู้ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค ์หมายถึง การกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต  ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งพยายาม 

ให้เกิดข้ึนหรือผลสําเร็จท่ีสถานศึกษาตอ้งการบรรลุถึง เป็นขอ้ความกล่าวกวา้ง ๆ ทั้งน้ีจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ ท่ีกาํหนดไว ้ และหน่วยย่อยของสถานศึกษาควรมีเป้าประสงคข์องตนเอง
โดยมีความสอดคลอ้งสนับสนุน ซ่ึงกนัและกนั เป้าหมายท่ีดี ตอ้งวดัไดท้ั้งปริมาณ และคุณภาพ 
สมเหตุสมผล และ ลดความขดัแยง้ ชดัเจนเฉพาะเจาะจง และตอ้งกาํหนดเง่ือนไขของเวลาไวอ้ยา่ง
ชดัเจนเป้าประสงคท่ี์ดีควรครอบคลุมทศันะต่าง ๆ   5 ทศันะ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่ 2.1 องคป์ระกอบของเป้าประสงคท่ี์ดี 

 
ทศันะด้านต่าง ๆ   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1.  นวตักรรม  
2.  ผลผลิต 
3.  ทรัพยากร 
4.  การพฒันาการบริหารงาน 
5.  ความคาดหวงั และทศันคติ 

1.  พฒันาวิธีการใหบ้ริการใหม่ ๆ   
2.  มุ่งประสิทธิภาพผูเ้รียนทั้งความรู้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3.   แสวงหา เค ร่ืองมือ  และอุปกรณ์ ท่ีจํา เ ป็นต่อการบรรลุ
เป้าประสงค ์
4.  เพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการแก่นกัเรียนดว้ยความตั้งใจ 
5.  คาดหวงัใหน้กัเรียนมีคุณภาพ และมีทศันคติเชิงบวก 
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ดงัเช่นเป้าประสงค ์ของสถานศึกษา ดงัน้ี 
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

ผลงานวิจยัของสุรพล  พิมพส์อน และคณะ (2557, น. 63)  
1.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 
2.  ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
3.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และบรรยากาศการเรียนรู้ 

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายท่ีเขม้แขง็เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนคุณภาพผูเ้รียน 

สู่มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย หมายถึง เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติั และวดัผลสาํเร็จของ

กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการ ท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นระยะเวลาท่ีกาํหนด 
2.  การวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา (Strategic  planning) เร่ิมจากการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา เพื่อศึกษาว่ามีปัจจยัใจท่ีเป็นจุดเด่นจุดดอ้ยในเร่ืองใด กิจกรรมใน
ขั้นน้ีประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในสถานศึกษา 2) การสรุป 
โอกาส อุปสรรค จุดแขง็ และจุดอ่อน 3) การกาํหนดกลยทุธ์  และ 4) การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์และเป้าหมาย 

การวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา เป็นการใชก้ลยุทธ์มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการ
บริหารจดัการในสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสภาพสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การกาํหนดวิธีการดาํเนินงานอย่างชดัเจนลงในแผนเป็นเร่ืองยากลาํบาก จึงนิยมใช้การ
กาํหนดกลยทุธ์เป็นวิธีการปฏิบติังานแทน เพราะมีความยดืหยุน่มากกว่าผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอนาํเสนอดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาเป็นการประเมินโอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ประกอบดว้ย 

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกทัว่ไป (General  environment)  มี 4 ดา้น คือ  
1.1.1  การเมือง (Political  component) เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎมาย และ

ระเบียบต่าง ๆ   เป็นตน้ 
1.1.2  เศรษฐกิจ (Economic  component) เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

เป็นตน้ 
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1.1.3  สังคม และวฒันธรรม (Social and  cultural component) เช่น ความเช่ือ 
เป็นตน้ 

1.1.4 เทคโนโลยี  (Technological component)  เ ช่น  ความ รู้ใหม่  ๆ  ทาง
วิทยาศาสตร์ผลงานวิจยั เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เป็นตน้ 

1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเชิงปฏิบติัการ (Operating  environment)
ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา นโยบายของกระทรวง 
และแนวโนม้การไดรั้บเงินสนบัสนุนงบประมาณจากผูมี้จิตศรัทธาภาคเอกชน 

1.3  การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา มีขั้นตอนการดาํเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี คือ  1) ระบุ และจดัทาํรายการของโอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ   รายการละ5-10 ประเด็น  
2) ถ่วงนํ้ าหนกัของแต่ละประเด็น 3) ให้คะแนนแต่ละคอลมัน์  4) คูณนํ้ าหนกัในคอลมัน์ท่ี 2 กบั 3 
แลว้กรอกลงใน คอลมัน์ท่ี4  5) บนัทึกขอ้พิจารณา 6) รวมนํ้ าหนกัคะแนนในคอลมัน์ท่ี4 แลว้เอามาทาํ
ตารางความสมัพนัธ์แบบเมตริก TOWS  Matrix 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ผู ้บริหารต้องตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาแล้วประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  
ขอ้พึงระวงัในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในถา้มีการลาํเอียงจะไดผ้ลท่ีไม่แน่นอน      

3.  การสรุป  โอกาส  อุปสรรค  จุดแข็ง และจุดอ่อน หลงัจากวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
แลว้ขั้นต่อไปคือ ตอ้งประมวลขอ้มูลทั้ง 2 ดา้นเขา้ดว้ยกนั โดยสรุปเป็นตารางความสัมพนัธ์แบบ
เมตริก 

4.  การกาํหนดกลยุทธ์ การกาํหนดกลยุทธ์มีความสาํคญัมากต่อจุดหมายปลายทาง 
ในอนาคตของสถานศึกษาโดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT จะนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในระดบั
สถานศึกษาโดยรวม  ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์หลกั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูก้าํหนดว่าควรใชก้ล
ยทุธ์ใดไปดาํเนินการ ทั้งน้ีมีแนวในการตดัสินใจดงัน้ี  1) กลยทุธ์ตอ้งสนองต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
2) กลยทุธ์ท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงการรักษาสถานภาพ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 3) กลยทุธ์แต่ละ
ดา้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 4) กลยุทธ์ท่ีดีตอ้งมีความยืดหยุ่น 5) กลยุทธ์ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบั 
พนัธกิจ และเป้าหมาย และ 6) กลยุทธ์ท่ีดีตอ้งมีความเป็นไปได ้เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานบริหาร
สถานศึกษา 

5.  การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย และเป้าประสงค ์ เม่ือกาํหนดกลยทุธ์แลว้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งนาํขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์มาทบทวนวิสัยทศัน์  พนัธกิจ 
เป้าหมาย  และเป้าประสงคข์องสถานศึกษาอีกคร้ัง ว่ามีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีจะดาํเนินการ
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มากน้อยเพียงใดหาก พบว่า ไม่สอดคลอ้งตอ้งประปรุงแกไ้ขใหม่ ก่อนท่ีจะมอบหมายให้หน่วย
ปฏิบติัในสถานศึกษารับไปดาํเนินการต่อไป 

Michael & James (2012, pp. 118-128) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การไดม้า ซ่ึงกลยทุธ์ 
หัวใจหลกัอยู่ท่ีการพิจารณาจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในขององคก์ารเป็นสําคญั ดงัภาพท่ี 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.2  ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกในการกาํหนดกลยทุธ์ 
ทีม่า: Michael E. Porter & James C. Collins (2012, pp. 118-128) 
         

จากภาพท่ี 2.2 สามารถอธิบายไดว้่า การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สังคม และเทคโนโลย ี  ซ่ึงเป็นบริบทภายนอกขององคก์ารโดยภาพรวม โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า PEST Analysis ส่วนการวิเคราะห์ภายใน ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัขององคก์าร 
(Core  Competency) ว่า องคก์ารมีสมรรถนะหลกัในเร่ืองใด เพราะปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
องคก์ารไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงัเช่น กลยทุธ์ของสถานศึกษา ดงัน้ี 

กลยุทธ์ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต41  
ผลงานวิจยัของสุรพล  พิมพส์อน และคณะ (2557, น. 63)  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ และทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยกลยทุธ์ยอ่ย 3 กลยทุธ์ คือ 1) ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ด้
มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ใหส้อด คลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 3) ปรับปรุง
กระบวน การนิเทศ และติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาศกัยภาพครูผูส้อนในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
สอด  คล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21 ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย  2 กลยุทธ์  คือ  

 

External Analysis 

Threats and 
Opportunity 

Specific Goals 

Strategy Formulation 

Internal Analysis 

Strengths and 
Weaknesses 
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1) พฒันาความรู้ความสามารถของครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ 2) ส่งเสริมให้ครู 
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีในศตวรรษท่ี 21  

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้  ส่ือ เทคโนโลย ีและสร้างเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยกลยุทธ์ย่อย ดงัน้ี 1) ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ทนัสมยัสะดวกต่อการใชง้าน 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ในการ
สืบคน้ขอ้มูล และพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ 3) ส่งเสริมบรรยากาศในหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างความเขม้แขง็ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ย 

กลยทุธ์ยอ่ย 3 กลยทุธ์  คือ  1) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21  2) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และ3) พฒันาบทบาทการดาํเนินการบริหารของ
ผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนคุณภาพผูเ้รียน 

3. การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัเป็น
กระบวนการเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีจดัทาํไวไ้ปสู่การปฏิบติัจริง เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

โดยนํากลยุทธ์มาแปลงเป็นกิจกรรม  แผนงานหรือโครงการท่ีต้องการดาํเนินงาน  
 ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีสาํคญั คือ  งานท่ีจะตอ้งทาํคืออะไร ใชเ้วลาดาํเนินการนานเท่าใด 
ใครจะรับผดิชอบใชง้บประมาณเท่าใด ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหลายฝ่ายงาน
จึงจะสาํเร็จ 

ขอ้ควรระวงัในการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัคือผูบ้ริหารตอ้งมีความพร้อมในการใชท้กัษะ
การบริหารท่ีสาํคญั 4 ดา้น ดงัน้ี  

3.1  ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์  ผู ้บริหารต้องเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืน  ๆ  
ในองคก์าร 

3.2  ทกัษะการบริหารทรัพยากร ผูบ้ริหารตอ้งจดัสรรงบประมาณให้พอเหมาะกบั
โครงการ 

3.3  ทักษะการกํากับดูแล ผูบ้ริหารต้องมีเทคนิคการติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบติังานท่ีดี เพื่อวิเคราะห์ความกา้วหนา้ และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลา 

3.4  ทกัษะการจดัการสถานศึกษา   ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรู้จกัการสร้างองคก์าร
ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น มีการยอมรับนับถือ และมีความผูกพัน ซ่ึงกัน และกันภายใน
สถานศึกษา        
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4. การควบคุม และประเมินกลยทุธ์ (Strategic control and evaluation ) การควบคุม และ
การประเมินกลยทุธ์ เป็นส่ิงสุดทา้ยในการใชก้ลยทุธ์การบริหาร  เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการ 
ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวว้่า สําเร็จหรือไม่ หากพบปัญหาอุปสรรคใดก็จะแกไ้ขได้
ทันท่วงที ตลอดจนประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลยอ้นกลับ 
(Feedback) ไปยงัขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ การวางแผนกลยทุธ์ และการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

  กระบวนการควบคุมกลยทุธ์ สามารถแบ่งได ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.  กาํหนดส่ิงท่ีจะวดัวา่ตอ้งการตรวจสอบ และประเมินอะไร 
2.  กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยกาํหนดจากเป้าหมายของการบรรลุความสาํเร็จ

ทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ และการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
3. วดัการปฏิบติังานจริง ทั้งในส่วนของผลการปฏิบติังาน และพฤติกรรมการปฏิบติังาน

โดยกาํหนดวา่จะทาํทุกไตรมาส หรือ ทุก 6 เดือนหรือประจาํปี 
4. เปรียบเทียบการปฏิบติังานจริงกบัมาตรฐาน ผูบ้ริหารตอ้งนาํผลการปฏิบติังานจริงมา 

เปรียบเทียบกับผลงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้หากผลการปฏิบติังานตํ่ากว่ามาตรฐานก็ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีการปฏิบติังานสูงกว่ามาตรฐาน ก็สมควรทบทวนว่ามาตรฐานท่ีกาํหนดไวต้ ํ่า
ไปหรือไม่  ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงมาตรฐานใหสู้งข้ึนในโอกาสต่อไป 

5. ปฏิบติัการแกไ้ข เป็นการแกไ้ขผลการปฏิบติังานท่ียงัไม่พอใจในความสําเร็จ หรือ
สาํเร็จแลว้แต่ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 

สําหรับการประเมินผล การประเมินผลท่ีดีตอ้งไม่ประเมินด้วยความรู้สึกแต่จะตอ้ง
ประเมินดว้ยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือไดก้ารประเมินท่ีดีตอ้งประเมินทั้งผลผลิต (Outputs)  และผลลพัธ์
(Outcomes)  

การประเมินผลผลิต จะกระทาํใน 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ปริมาณงานท่ีทําสําเร็จ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานเดิมท่ีเคยทําได้หรือท่ี

ตั้งเป้าหมายไว ้
2. คุณภาพของผลผลิต เป็นการวดัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเวลาท่ี

กาํหนดหรือไม่ หรือคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
3. เวลาท่ีดาํเนินการ เป็นการวดัว่าสถานศึกษาสามารถมีผลผลิตออกมาตามเวลาท่ี

กาํหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
4. งบประมาณท่ีใช ้เป็นการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน กบังบประมาณท่ี

ไดรั้บ และมีความคุม้ทุนหรือไม่ 
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การประเมินผลผลิต  เป็นการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดาํเนินงาน
หรือผลผลิต ว่าเม่ือดาํเนินการไปแลว้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือปัญหาไดห้รือไม่อยา่งไรหรือ
เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ไดง้านเพ่ิมข้ึนตน้ทุนค่าใชจ่้ายลดลง 

การประเมินผลกลยุทธ์มีความสําคญัมากดงัท่ีพสุ  เดชะรินทร์ (2548, น. 49) กล่าวว่า 
การวดัผล และประเมินผลกลยทุธ์เป็นการติดตามวา่กลยทุธ์ท่ีวางแผนไวน้ั้น องคก์ารดาํเนินการตาม
แผนกลยุทธ์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรอนัจะทาํให้องคก์ารทราบถึงสถานะของตนเองว่า
สถานการณ์ขณะนั้นเป็นอยา่งไร และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ  ไดอ้ยา่งไร 

2.1.3  กระบวนการจดัทาํกลยทุธ์  
ทฤษฎีองคก์ารในปัจจุบนัมีแนวโน้มจาํลององคก์ารคลา้ยส่ิงมีชีวิต  คือ  ก่อกาํเนิดข้ึน 

จากสายสัมพนัธ์ท่ีผสมผสานกนัระหว่างปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในองค์การ จึงตอ้งมีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ดงัน้ี 

2.1.3.1  การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นเคร่ืองมือ เพื่อกาํหนดกรอบการพิจารณาให้ถ่ีถว้น

รอบคอบ เพื่อวางรากฐานใหก้บัผูมี้บทบาทสาํคญั ทั้งจากภายนอกและภายในองคก์รไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยมีแนวคิดว่าเป้าประสงค์ (Goal) และเป้าหมาย  (Target)  
ท่ีหวงัผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมจากผูส้นับสนุนท่ีมีอาํนาจ และมีอิทธิพลต่อการพฒันา
องคก์ารประกอบดว้ย การกาํหนดบริบทผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และการกาํหนดทิศทางนโยบายเก่ียวกบัผูมี้
ส่วนได ้และส่วนเสีย 

การกาํหนดบริบทผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งคาํนึงว่าการบริหารองค์การในอนาคตเป็นแบบ 
เชิงรุก (Proactive) มากกว่า แบบแกปั้ญหา (Problem solving) ผลสัมฤทธ์ิของการขบัเคล่ือนสู่
เป้าหมายวิสยัทศัน์ข้ึนอยูก่บับริบทของส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย จึงควรเร่ิมดว้ยการกาํหนดบริบทท่ีเป็นขององคก์ารเอง เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ
องคก์าร และขอ้มูลขอ้คิดเห็นท่าทีของผูท่ี้คาดว่าจะเป็นเป้าหมายในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ประเมิน และทาํความเขา้ใจจากมุมมองของผูบ้ริหารองคก์าร เพื่อกาํหนดวิธี และแผนท่ีบุคคล และ 
กลุ่มบุคคล องคก์ารเป้าหมายให้ไดม้า  ซ่ึงแนวคิดแนวทางท่ีเหมาะสมตามบริบทขององคก์าร และ 
เป็นการรับประกนัความสาํเร็จตามเป้าประสงคท์างกลยุทธ์ท่ีตอ้งการ การกาํหนดทิศทางนโยบาย
เก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาว่าการจดัทาํแผนกลยุทธ์น้ีองค์การ และ
ผูบ้ริหารองค์การจะมีการเปิดรับความเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียด้วยท่าทีอย่างไร มีทิศทาง
นโยบายท่ีจะให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารองคก์ารมากหรือนอ้ยประการใด
การเลือกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในขั้นตอนน้ีจึงมีความสาํคญัมาก เพราะหากเลือกไม่ดี ก็จะไม่ไดค้วาม
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คิดเห็นทางกลยทุธ์ทาํให้เสียทรัพยากร โดยไม่คุม้ค่าทางความคิดท่ีไดรั้บ และอาจก่อให้เกิดผลเสีย
ได ้เพราะเน่ืองจากในกระบวนการติดต่อ การสัมภาษณ์ การรับความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นสัญลกัษณ์
ของการวางรากฐานความสัมพนัธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางคนเขา้มาแสวงหา
ผลประโยชน์ การใชป้ระโยชน์จากการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นเคร่ืองมือบริหารกลยุทธ์ 
การออกแบบ เพื่อขอรับความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญั เพื่อใชป้ระโยชน์การบริหาร
กลยทุธ์องคก์ารนั้น ดาํเนินการโดยการสาํรวจความตั้งใจ เคร่ืองมือสาํคญั เพื่อใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด  
คือ แบบสัมภาษณ์ การสํารวจอย่างตั้ งใจน้ี อาจเป็นการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ก็ได ้ขอ้ดีของวิธีการน้ี คือ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมีอิสระทางความคิด ไม่ติดกรอบมาก และมีปฏิสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงทาํให้มีการล่ืนไหลของ
ความคิด และวิสยัทศัน์ แต่มีขอ้เสียท่ีมีเวลาจาํกดัในการดาํเนินการ 

2.1.3.2  การวิเคราะห์องคก์าร และผูบ้ริหารองคก์าร เป็นการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีต่าง ๆ  
เพื่อตรวจสอบว่าองคก์ารมีความมัน่คงแข็งแรงมากน้อยประการใดในอนัท่ีจะเติบโตต่อไป เป็น
พื้นฐานในการจัดทํากลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันได้ในกระแสการพัฒนา  และโลกาภิวัตน์ 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ตาํแหน่งทางกลยทุธ์ขององคก์าร  และรูปแบบการวิเคราะห์องคก์าร และ
การบริหารองคก์าร การวิเคราะห์ตาํแหน่งทางกลยุทธ์ขององคก์ารปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลง
มากองคก์ารในศตวรรษท่ี 21จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหท้นัยคุสมยัโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพราะบุคลากรมีต่างระดบัการศึกษา ต่างพื้นฐานครอบครัว ต่างวฒันธรรม ประเพณี และ
ความเช่ือท่ีมีความหลากหลายการบริหารจึงตอ้งยืดหยุน่ตามการเปล่ียนแปลง การกาํหนดตาํแหน่ง
ทางกลยุทธ์ขององค์การเป็นการวินิจฉัยอย่างถ่ีถว้นว่าองค์การของเราอยู่ ณ ตาํแหน่งไหนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน และเปรียบเทียบกบัการแข่งขนัในระดบัต่าง ๆ  องคก์ารมีสมรรถนะ
ความสามารถเช่นไร เพื่อตระหนกัถึงความพร้อมจดัสรรทรัพยากรนั้น กาํหนดกรอบการตดัสินใจ
ในการบริหารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประเด็นทางกลยุทธ์ กาํหนดจุดอ่อน  และจุดแข็ง ปัจจยัหลกัแห่ง
ความสาํเร็จ ส่ิงท่ีตอ้งมุ่งมัน่ให้บรรลุ เพ่ือการขบัเคล่ือนกลยทุธ์หรือการเร่ิมใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยัทศัน์ต่อไป 

รูปแบบการวิเคราะห์องคก์าร และการบริหารองคก์าร 
การวิเคราะห์องคก์าร และการบริหารองคก์าร เป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง

พื้นฐาน ศกัยภาพในการสร้างผลิตภาพ ความสอดคลอ้งกบับริบท จารีตปฏิบติั และความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีกา้วหนา้แนวคิดการวิเคราะห์องคก์ารมีหลายลกัษณะแต่ท่ีนิยม คือ การวิเคราะห์องค ์
การท่ีเรียกว่า Mckinney 7-S Framework เป็นผลวิจยัของบริษทัชั้นนาํ 60 บริษทัในสหรัฐอเมริกา 
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โดยเผยแพร่คร้ังแรกในปี 1980 โดย Robert Wateman,Tom Perter and Julien Phillips เสนอว่า
ประสิทธิภาพขององคก์ารเกิดจากความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 7 ประการ ดงัน้ี 

1.  กลยุทธ์ (Strategy) วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมของการวางแผน
กิจกรรมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในองคก์ารพิจารณาจุดแขง็ และ
จุดอ่อน 

2.  โครงสร้าง (Structure) วิเคราะห์โครงสร้างหรือหนา้ท่ีของงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงระดับการควบคุม การรวมอาํนาจ และการ
กระจายอาํนาจของผูบ้ริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามภาระหนา้ท่ี 

3.  ระบบการปฏิบติังาน (System) วิเคราะห์ระบบบริหารจดัการ ระบบการปฏิบติังาน 
ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม ระบบการจดัซ้ือ ระบบ
ในการสรรหา และคดัเลือกพนกังาน ระบบในการฝึกอบรมตลอดจนระบบในการจ่ายค่าตอบแทน 

4.  บุคลากร (Staff) ผูท่ี้เขา้มาทาํหน้าท่ีในองค์การจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
ระยะ เวลาสัง่สมประสบการณ์ มีทศันคติท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และแรงจูงใจในการทาํงาน  

5.  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) การจดัคนให้เหมาะสมกบังานจึงมีความสาํคญั
มาก เพราะการทาํงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ  จาํเป็นตอ้งมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 

6.  ลีลาการบริหาร (Style) แบบแผนในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร สไตลใ์นการทาํงาน
ของบริหารนั้ นเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อสภาพภายในผูบ้ริหารมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในองคก์ารอยา่งยิง่ 

7.  ค่านิยมร่วม (Shared values)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยม ความเช่ือร่วมขององคก์าร 
ปัจจยัแห่งความสําเร็จ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนั ท่ีกลายเป็น
รากฐานของระบบบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบุคลากร และผูบ้ริหาร เป้าหมายสูงสุดขององคก์าร 

2.1.3.3  เทคนิค และกระบวนการจดัทาํกลยทุธ์ 
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีหวงัผลสมัฤทธ์ิ ตอ้งใชเ้ทคนิคการส่ือสารประเด็นทางกลยทุธ์ มี

วิธีการแยบยล และสร้างการมีส่วนร่วมใหไ้ดรั้บการยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ   และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีสาํคญั ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัมิให้แผนกลยุทธ์ท่ีจดัทาํข้ึนเป็นเพียงหลกัฐาน ชนิดหน่ึงทางการบริหาร
การมีเทคนิค และกระบวนการจดัทาํแผนท่ีดีจะทาํให้แผนกลยุทธ์ท่ีมีชีวิต ประเด็นการริเร่ิมการ
เปล่ียนแปลง และกิจกรรมท่ีสาํคญัไดรั้บการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั นอกจากนั้นจะเป็นการส่ือสาร
องคก์าร เพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศไดอ้ย่างมีประสิทธิผลประกอบดว้ย เทคนิคการจดัทาํกลยุทธ์ 
และกระบวนการจดัทาํกลยทุธ์ 
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เทคนิคการจดัทาํกลยุทธ์ เป็นท่ีทราบกนัดีว่าผูมี้อาํนาจตดัสินใจทิศทางการบริหารใน
ปัจจุบนั ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนตลอดเวลา การตดัสินใจอย่างมีความหมาย และดว้ยความ
รวดเร็วทนัการณ์ท่ีมีประสิทธิผล คือ การระดมความเห็นจาก เพื่อนร่วมงาน (Cumming and 
Worley, 2005, p. 16) เป็นการสร้างแนวคิดร่วมกนั เป็นการสังเคราะห์ภูมิปัญญาของทุกภาคส่วน 
ในองค์การ  ซ่ึงการจัดทาํกลยุทธ์เป็นการกาํหนดทิศทางท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของบคลากร  
และเทคโนโลยเีป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับอนาคต 

กระบวนการจดัทาํกลยทุธ์ 
สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา  หลากหลายวยัวุฒิภาวะ 

ท่าที ทัศนคติ จึงต้องส่ือสาร และทําความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ในจุดหมายขององค์การ เพราะ 
มีความสําคญัต่อการกาํหนดกลยุทธ์ และการปฏิบติัการทางกลยุทธ์ การรวบรวมความคิดทางกล
ยทุธ์สามารถทาํไดด้ว้ยการเสนอร่างทางเลือกการตดัสินใจไปจากผูบ้ริหาร (Top down) แลว้นาํไป
พิจารณาปรับแต่งร่วมกนั (Bottom  up) ก็ได ้แลว้แต่บริบทขององคก์าร แบบบริหารของผูบ้ริหาร
หรือความเร่งด่วน 

ผนัผวนของส่ิงแวดลอ้มภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดดว้ยวิธีการใดก็ตาม 
กระบวนการนําให้ผู ้คนต่าง ๆ เข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ และ 
สร้างความรู้สึกร่วมกนัถึงความเร่งด่วนท่ีองค์การตอ้งปรับตวั แลว้ร่วมกนัคิดเป็นภาพรวมของ
องคก์าร โดยไม่มีวาระแฝงเร้นแต่เป็นวาระแห่งกลยุทธ์ท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารท่ีควรแสดงหรือเร่งเร้าใหคิ้ดถึง โครงสร้างองคก์าร สมรรถนะ และกระบวนการท่ีควร
เป็น 3–5 ปีขา้งหนา้ 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า กลยุทธ์เป็นวิธีการดาํเนินงานเชิงรุก ของผูบ้ริหารท่ี
คาดว่าจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์  วตัถุประสงค ์
มาตรการ และแนวทาง ของสถานศึกษาท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และสภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
 
2.2  แนวคดิ  และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษาของชาติ กล่าวคือ เป้าหมาย
ปลายทางของการจดัการศึกษาทุกระดบัทั้งประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ลว้นแลว้แต่ตอ้งการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความสามารถ
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนท่ีมีความสุขอยู่ในสังคม การท่ีผูเ้รียนจะเป็นบุคคลท่ีสังคมพึง
ประสงคด์งัท่ีกล่าวมาตอ้งผ่านกระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ืองตามลาํดบัวยั และช่วงระดบัการศึกษา
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โดยมีสถานศึกษา ครอบครัวหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นผูด้าํเนินการจดัการ  
ทั้งน้ีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนท่ีสําคญัท่ีสุดควรประกอบไปด้วย ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  
ดงัท่ีการพฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนัตอ้งพฒันาตามกฎหมายการศึกษา 
คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ 2545, น. 8-10) ท่ีกล่าวว่า  
แนวการจดัการศึกษาในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 

มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองได ้ และถือว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ 

มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา
ตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง  และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่  ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย  และ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ความรู้ 
และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์รวมทั้ง
เร่ืองจากธรรมชาติ การจดัการ การบาํรุงรักษา  และการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
อย่างสมดุลยัง่ยืน  ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่ง
ถูกตอ้ง การมี 

ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพ  และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการดงัน้ี 
1.  จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 

โดยท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. ฝึกทกัษะ กระบวนการ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มา

ใช ้เพื่อป้องกนั และแกปั้ญหา 
3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
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4. การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ   อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล
กนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน และ
อาํนวย ความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ทั้งน้ีผูส้อน และผูเ้รียน เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ   

6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามท่ีสังคมคาดหวงัจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งตระหนกั และใหค้วามสาํคญัในการ
พฒันาดงักล่าวอยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองทุกระดบัชั้น หน่วยงานทางการศึกษา และนกัวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบักระบวนการพฒันาผูเ้รียนไว ้ดงัน้ี 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548, น. 17-19) ไดก้าํหนด
มาตรฐานการศึกษาชาติไวเ้ป็นแนวทางให้สถานศึกษานาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารสถาน 
ศึกษาหลายมาตรฐาน ในส่วนของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 2 มีสาระสาํคญั
ดงัน้ี  

มาตรฐาน 2 แนวการจดัการศึกษา การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นสําคญั และ
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์
หลากหลายตรงกบัความตอ้งการ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เตรียมการ
สอน และใช้ส่ือผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จดับรรยากาศการเรียนรู้ จดัหา และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพฒันาความคิดของผูเ้รียนอยา่งสร้างสรรค ์

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2554, น. 69 –70) ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับ
กระบวนการพฒันาผูเ้รียนไวว้่า สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีดี ควรยึดหลกัการบริหาร
จดัการศึกษา เพื่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ ตอ้งประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี         

1. ตวัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยนาํไปสู่เป้าหมายท่ี
สงัคมตอ้งการ 

2. หลกัสูตร เป็นตวักาํหนดเน้ือหาสาระท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาของ
ประเทศชาติ 
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3. ครูผูส้อน เง่ือนไขความสาํคญัประการหน่ึงท่ีการบริหารจะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ย
เพียงใด  คือ  ครูผูส้อน ครูตอ้งมีการต่ืนตวัอยู่เสมอในการติดตามผูเ้รียน   เน้ือหาวิชาการใหม่ ๆ  
แลว้นาํความรู้เหล่านั้นมาพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการศึกษายุคใหม่เนน้ความสําคญัท่ีตวัผูเ้รียน ตอ้ง
เนน้กระบวนการคิด  และสมัผสักบัสถานการณ์รอบตวัผูเ้รียน 

5. ส่ือ  และอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้  คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีใชป้ระกอบการเรียน ส่ือท่ี
ดีมีคุณภาพตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนในทุกช่วงวยั 

6. งบประมาณสนบัสนุน นบัวา่เป็นส่ิงสาํคญั  และจาํเป็นอยา่งยิง่ในการมาอาํนวยความ
สะดวกในการจดัซ้ือ จดัหา จดัจา้ง ส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ 

7. สถานท่ี  และบรรยากาศแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีท่ีใช้เป็นห้องเรียนเป็นส่ิงสําคญั  
และจาํเป็นอยา่งยิง่ ตอ้งเหมาะสม ปลอดภยั  และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

8. ผูเ้รียน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา เพราะผูเ้รียนเป็น
เป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา การปรับเปล่ียนความรู้  และพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นดชันีวดั
ความสาํเร็จ คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการจดัการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545, น. 8) กล่าวถึง องคป์ระกอบของกระบวนการการบริหารจดั
การศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ ไวด้งัน้ี 

1. หลกัสูตรเป็นตวักาํหนดเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยใชเ้ป็น
หลกัสูตร กลางสาํหรับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ีสถานศึกษามีอิสระในการจดั
เน้ือหาสาระใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียน และทอ้งถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์

2. ผูบ้ริหาร รวมทั้ งบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีธุรการ งานทะเบียน งานอนามยัโรงเรียน 

3. ครูผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดเน้ือหาสาระ และมวลประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  
ครูท่ีดีจะตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่เสมอในการรับรู้เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงของวิทยาการดา้น
การเรียนการสอนตลอดเวลา ทาํการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ แลว้นาํความรู้
เหล่านั้น มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์

4. รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนยุคใหม่จะเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการท่ีหลากหลากมากกว่าการเรียนรู้จากคาํบอกของครู ดงันั้นกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงตอ้งเนน้การระดมความคิด  และเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
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5. ส่ือ และอุปกรณ์ เพื่อการเรียนรู้ ปัจจุบนัส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ   และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีความสาํคญั และจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน เพราะส่ือเหล่าน้ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั
จริง นอกจากน้ีครูตอ้งผลิต และพฒันาส่ือการเรียนรู้ขสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตามความสามารถของผูเ้รียน 

6. สถานศึกษา และบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีต่าง ๆ  ห้องเรียน บรรยากาศ 
และส่ิงแวดลอ้มของสถานศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น
จึงตอ้งจดัให้เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยั  และมีสภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ขณะเดียวกนัครูมีหนา้ท่ี
สร้างบรรยากาศของชั้นเรียนใหน่้าเรียนมีชีวิตชีวา 

7. เงินทุนสนบัสนุน การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นความจาํเป็นท่ีรัฐจะตอ้งมีการลงทุน
มากลาํพงัรัฐอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงควรไดรั้บเงินสนบัสนุนเงินทุนในการจดัการศึกษาจาก
ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมส่วนรวมทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงัอีกแรงหน่ึงจึงจะสาํเร็จ 

8. ผูเ้รียนเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดของการจดัการศึกษา เพราะผูเ้รียนเป็นผูรั้บ
การ ศึกษา และเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา ทั้งน้ีการจดัการศึกษาจะสาํเร็จไดก้็ต่อเม่ือ
ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ (2544, น. 118-119) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหา และแนวทาง 
ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 11  

ผลการศึกษา พบวา่ กระบวนการท่ีนาํมาสู่ความสาํเร็จในการพฒันาผูเ้รียนประกอบดว้ย 
1. ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีดีควรมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทัว่ไป การ

บริหาร งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีกระ 
บวนการบริหารการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

2. ดา้นครูผูส้อน ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี 
และ สอนตรงกบัสาขาวิชาท่ีตนเองสําเร็จการศึกษา มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรตาม
ความตอ้ง การของทอ้งถ่ิน สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งใจสอน และไดรั้บการพฒันาดา้นเน้ือหา และเทคนิคการสอนท่ี
ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึง รวมทั้งตอ้งจดัทาํแผนการสอน และนาํไปสอนใหต้รงตามแผน 

3. ดา้นนกัเรียน นักเรียนท่ีดีตอ้งตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะวินัยในตนเองมี
เป้าหมายของชีวิตท่ีชดัเจน 
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4. ดา้นหลกัสูตร และการเรียนการสอน หลกัสูตรเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งของการพฒันา
ผูเ้รียนหากสถานศึกษาจดัหลกัสูตรไดต้รงกบัความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียนจะทาํให้
ผูเ้รียนอยากเรียน และเรียนดว้ยความสนุกสนานไม่เบ่ือ เห็นคุณค่าของการเรียนมากข้ึน รวมทั้งตรง
กบัการนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนตอ้งเนน้การคิด เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบติัมากกว่าทฤษฎีทั้งน้ีตอ้งจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนการวดัผล และประเมินผลตอ้งวดัอย่างหลายหลายวิธีตรง
ตามสภาพจริง 

5. ด้านส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนตอ้งจัดหาส่ือท่ีทนัสมยั
พร้อมให้บริการแก่ครู และผูเ้รียนทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์   มีห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการท่ีต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย มีจาํนวน
ห้องเรียนเพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก และภายในโรงเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาโดยเฉพาะ
หอ้งสมุดตอ้งเอ้ือต่อการคน้ควา้ดว้ยตนเองมีหนงัสือ และอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการศึกษาอยา่งเพียงพอ 
ทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 

6. ดา้นชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม สถานศึกษาควรขอรับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชน
ให ้ชุมชนไดมี้บทบาทมาร่วมพฒันาสถานศึกษาทั้งบุคคล งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

7. ดา้นนโยบาย และแผน สถานศึกษาตอ้งมีการวางแผนงาน โครงการท่ีสนองนโยบาย
ของหน่วยงานตน้สงักดั (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา)  และดาํเนินงานอยา่งจริงจงั ตระหนกัถึงผล
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน และสถานศึกษา 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรประกอบดว้ย การบริหารจดัการทัว่ไป การพฒันาครู การ
พฒันาหลกัสูตร การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนของครู การพฒันาส่ือ และเทคโนโลยี การ
พฒันาการนิเทศภายใน  การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาวิธีการวดั 
และประเมินผลผูเ้รียน การประสานความร่วมมือ เพื่อขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ทอ้งถ่ินในชุมชนการพิจารณาผลการปฏิบติังานของครูผูส้อน และการสร้างเครือข่ายขอรับความ
ช่วยเหลือดา้นวิชาการจากสถาบนัศึกษาอ่ืน ๆ   
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2.3  แนวคดิ  และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
2.3.1  ความหมายของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คาํวา่ คุณลกัษณะ ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ attribute ,component หรือ characteristic 
(กาญจนา  แกว้เทพ, 2551, น. 1)  ส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554, น. 

158) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คุณลกัษณะ หมายถึง คุณสมบติั หรือ คุณค่า นัน่คือ เคร่ืองหมายหรือส่ิง
ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความดี หรือลกัษณะประจาํตวั 

วงวิชาการศึกษาของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกฝังหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนจะ
นิยมใชค้าํในภาษาองักฤษท่ีส่ือความหมายถึงคาํว่า “คุณลกัษณะ” 3 คาํ คือ  Characteristic หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ moral หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรมหรือ value หมายถึง ค่านิยมท่ีดีงาม 
ทั้ง 3 คาํน้ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก และเยาวชนมกันาํมาใช้
แทนกัน อนัส่ือความหมายไปถึงส่ิงท่ีพึงประสงค์หรืออนัพึงประสงค์จากเด็ก และเยาวชนหรือ
ผูเ้รียนนัน่เอง 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ไดน้าํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย เม่ือทางราชการ
ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายการศึกษาฉบบัแรกท่ีเรียกว่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 (4) ท่ีว่า การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ทั้งน้ีเป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลกัการท่ีว่า การ
จดัการศึกษาตอ้งเป็นไป เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม รวมทั้ งมีวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, น.3-9) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.7) กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยไดใ้หค้วามหมาย ของคาํ ๆ น้ีไวว้า่ 

“ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค”์  หมายถึง ความสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุขในฐานะพลเมืองไทย และ และพลโลก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนุ  บุญสูง (2556,  
น.1) ท่ีกล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนอนัเป็น
คุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการครอบคลุมถึงดา้นคุณธรรม ค่านิยม จิตสาํนึกท่ีตอ้งการปลูกฝังให้เกิด
กบัผูเ้รียนให้ติดเป็นนิสัยจนเป็นวิถีชีวิต หรือบุคลิกภาพ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก 
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สรุปได้ว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการทั้งในดา้นความรู้  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และ
จิตสาํนึกท่ีดี สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก 

2.3.2  ความสาํคญัของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
สํานักงานบริหารงานมธัยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2552, น.1-2) กล่าวว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีสังคมพึงปรารถนา  เพื่อ
พฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะสาํคญัท่ีการเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดีงาม มีจิตสาธารณะ มี
สมรรถนะ ทกัษะ และความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต อธิบายไดว้่ามุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ  

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นเร่ืองของคุณงามความดีท่ีมี
อยูใ่นตวับุคคลทุกคน เป็นคุณลกัษณะท่ีทุกสังคมตอ้งการให้เกิด ทั้งน้ีเพราะจะนาํมา ซ่ึงความสงบ
สุขของสังคม  ในวงการศึกษายอมรับว่า ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีสําคญัมากท่ีสุดในการบ่มเพาะ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หก้บัเดก็ และเยาวชน เพื่อใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ท่ีดีงามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จึงเกิดข้ึนจากการกล่อมเกลาทางสงัคม ใหมี้ความสาํนึกดีในหนา้ท่ี
ของตนเอง และในคุณค่าของชีวิต นัน่คือ คุณค่าของความเป็นมนุษยน์ัน่เอง  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558, น.1-2) มีความเห็นว่า การปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงคค์วร
ปรับแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยภายใตบ้ริบทสงัคมไทย และ
สังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดงันั้น คณะอนุกรรมการปฏิรูป
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมไดเ้สนอแนวทางการพฒันาค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นสังคมไทยปัจจุบนั 
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การตระหนกั และส่งเสริมผลประโยชน์ของส่วนรวม  คือ การมีจิตสาํนึกท่ีคาํนึงถึง
ผล ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั รับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหาย ต่อส่วนรวม 

2. การยนืหยดัในความถูกตอ้งเท่ียงธรรม คือ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ยดึมัน่ในหลกัการ และ
ความถูกตอ้ง กลา้เปิดเผย และกลา้ประกาศในส่ิงท่ีเช่ือ และกระทาํโดยไม่ปกปิด 

3. ความตั้ งใจมัน่ใฝ่เรียนรู้กลา้ทาํจริง คือ แสดงความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งดา้นการเรียน และสภาพแวดลอ้มรอบตวั อีกทั้งนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาตนเอง และการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
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4. การแบ่งปัน และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่คือ ขจดัความตระหน่ี และเห็นแก่ตวั รู้จกัการเสียสละ 
ช่วยเหลือ และเห็นใจผูอ่ื้น 

5.การใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํรงชีวิต คือเดินสายกลาง รู้จัก
พอประมาณไม่สุดโต่ง การใช้สติ และปัญญา รวมทั้ งเตรียมตัวสําหรับอนาคตท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลง 

6. การให้ความสําคญัต่อสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย  ์คุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นหลกัความประพฤติ  หรือ แนวทางในการปฏิบติัตน  ท่ีควรแก่การยดึถือปฏิบติั  เพื่อ
สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข  โดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ี
สําคญั  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพฒันาคุณภาพจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความประพฤติของคน   คุณธรรม เป็นสภาวะท่ีอยากใหเ้ราทาํอะไรท่ีเป็นคุณ  ศีลธรรมเป็นสภาวะท่ี
เราหา้มจิตใจของเราไม่ใหท้าํในส่ิงผดิหรือบอกไม่ใหค้นอ่ืนทาํ  ดงันั้นทั้งคุณธรรม และ ศีลธรรมจึง
เป็นตวักาํหนดความประพฤติของเราใหป้ฏิบติัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน  ควรเร่ิมตน้จากการปลูกฝังพฤติกรรม
เชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นรูปธรรมก่อน เพ่ือสามารถสังเกต  และการติดตามผลไดง่้าย ท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่  

1.  ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความขยนั  และมุ่งมัน่ในการทาํงาน  ซ่ึงคุณสมบติั
เหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัเร่ิมตน้ท่ีจะนาํไปสู่คุณธรรมอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการมีวินัย ถือเป็นจริยธรรมท่ี
นาํพาใหบุ้คคลประสบ 

2.  ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การท่ีบุคคลมีวินัยจะช่วย
ส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบอีดว้ยเช่นกนั ในขณะเดียวกนัส่ิงสาํคญัท่ีไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าน้ีก็คือการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นนามธรรม ท่ีเป็นส่ิงช้ีให้เห็นว่า บุคคลเหล่านั้นไดรั้บการขดัเกลา
ทางดา้นจิตใจมาเป็นอยา่งดีแลว้ พร้อมท่ีจะสร้างสรรคจ์รรโลงคุณธรรม และคอยช่วยเหลือสังคมอยู่
เสมอ อาทิเช่น 

3.  ความซ่ือสัตย  ์และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (วิไลวรรณ  สาลาสุตา, 2552, น. 46) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2552,น. 1-4) ท่ีกล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมท่ีควร
ปลูกฝังใหเ้ยาวชน คือ 

4.  มีระเบียบวินยั  มีความซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน อดกลั้น อดออม  และรู้จกัเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  ไพศาล  มัน่อก (2557, น. 100) ทาํการศึกษาเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจยั  
พบว่า  ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความขยนั  และมุ่งมัน่ในการทาํงาน  ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีเป็น
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คุณสมบติัเร่ิมตน้จะนาํไปสู่คุณธรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะการมีวินยั ถือเป็นจริยธรรมท่ีนาํพาให้บุคคล
ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การท่ีบุคคลมีวินยัจะช่วยส่งเสริมให้
มีความรับผดิชอบอีกดว้ยเช่นกนั  

ตามนยัท่ีกล่าวมาน้ี   พบวา่   ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดคือ ความเป็นคน
ดี คนเก่ง  และคนท่ีสามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมโลกปัจจุบนั และอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุขตามควร
แก่อตัภาพแต่ละบุคคล  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2552 , น.159–160) 
ท่ีว่า คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคค์วรประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นร่างกาย คือ เป็นผูมี้
สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีพฒันาการในดา้นร่างกาย และสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์  2) ดา้นจิตใจ  คือ 
เป็นผูท่ี้รู้จกั และเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  รอบตวัไดเ้ป็นอย่างดี 3) ดา้นความรู้ คือ เป็นผูท่ี้สามารถรู้สึกในแก่นสาระ
ของวิชา สามารถรู้รอบตวัในเชิงสหวิทยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ไดไ้กลโดยสามารถคาดการณ์
เก่ียว กบัอนาคตท่ีจะมาถึงได ้4) ดา้นทกัษะความสามารถ คือ มีทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และสารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะ
อาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ และทกัษะการจดัการท่ีดี และ5) ดา้นลกัษณะชีวิต คือ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะ
ชีวิตแห่งความขยนัอดทน ทุ่มเททาํงานหนกั มีระเบียบวินยั  มีความซ่ือสัตย ์ มีจิตสาํนึกในระบอบ
ประชาธิปไตย เห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย มีจิตสาํนึกต่อผูอ่ื้น และสังคม และประ  
หยดั และออม   

ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ระบุคุณสมบติัของคนไทยยุค
ใหม่ว่าต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นทําเป็น  เ รียนรู้ตลอดชีวิต ส่ือสารสากล  เ รียนรู้เทคโนโลย ี
ศิลปวฒันธรรม  และตอ้งใชจ้ริยธรรมนาํชีวิต มีความซ่ือสัตย ์รักในงาน รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี จิตใจ
มุ่งมัน่สู่ความเป็นหน่ึง เคารพต่อกฎระเบียบ เคารพต่อสิทธิผูอ่ื้น ตรงต่อเวลา การออม และความ
สนใจในการลงทุนจึงจะมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคมได้ โดยเฉพาะการก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558  และการเป็นพลเมืองมีคุณภาพในโลกยุคศตวรรษท่ี 21(สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 1- 40) 

สรุปไดว้่า คุณลกัษณะของเด็ก และเยาวชนไทยท่ีสังคมพึงปรารถนาหรือคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ของผูเ้รียนคือ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจมีสติปัญญา คิดเป็น มีความรู้ มี
คุณธรรม และจริยธรรม มีวฒันธรรม และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

ส่วนศตวรรษท่ี 21 นกัวิชาการจาํนวนมากให้ความสนใจกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัขอนาํมากล่าวโดยสงัเขปดงัต่อไปน้ี 
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Trilling  and  Fadel (2009, p. 176) กล่าวว่า สภาพสังคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มากส่งผลต่อการจดัการศึกษา และการพฒันาผูเ้รียน การจดัการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถสร้างคน
ให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ  และคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการ ดงันั้น ทกัษะท่ีจาํเป็นในการ
ดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรปลูกฝังให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมีอยา่งนอ้ย  7 
ประการ คือ 

1. ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา 
2. การส่ือสารสารสนเทศ และการเรียนรู้เร่ืองส่ือ 
3. ความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีม และความเป็นผูน้าํ 
4. ความคิดสร้างสรรค ์และมีนวตักรรม 
5. การเรียนรู้การใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. อาชีพ และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
7. ความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม 
สาํนกังานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 6-10) ไดใ้ห้ความสาํคญักบั ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งยิง่จึงไดก้าํหนดทกัษะสาํคญัไว ้4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะพ้ืนฐานประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการดาํเนินงาน ทกัษะการใช้
เทคโนโลย ีและการส่ือสารสารสนเทศ ทกัษะการแกปั้ญหา และทกัษะการทาํงานกบัผูอ่ื้น 

2. ทกัษะการเรียนรู้ และพฒันาตน ประกอบดว้ย  ทกัษะการเห็นคุณค่า และเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ทกัษะความตระหนกัในตนเอง และรู้จกัตนเอง  ทกัษะทศันะเชิงบวกต่อการเรียนรู้  ทกัษะ
จดัการ และควบคุมตนเองได ้และทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 

3. ทกัษะพลเมือง และความรับผดิชอบต่อสังคม ประกอบดว้ย  ทกัษะการมีส่วนร่วมกบั
กิจกรรมชุมชน และสงัคม ทกัษะการเคารพความหลากหลาย ทกัษะการเห็นบทบาท และมีส่วนร่วม
ในการสร้างให้เกิดความเท่าเทียม ทกัษะการสร้างความยุติธรรมในสังคมศึกษา และเห็นปัญหา
สังคม ลงมือทาํ เพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง เขา้ใจว่าสิทธิมาพร้อมกบัความรับผดิชอบ และปฏิบติั
ตามนั้น  และมีขนัติต่อความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบติั 

4. ทกัษะการทาํงาน และอาชีพประกอบดว้ยวางแผนงาน และกิจกรรมไดว้างแผนงาน 
และกิจกรรมได ้มีทกัษะการจดัการตนเอง และผูอ่ื้นตรงเวลา มีวินยั ทาํงานดว้ยตนเองได ้จดัลาํดบั
ความสาํคญัของงาน และทาํงานไดต้ามเวลาสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ตั้งใจ เตรียมการล่วงหนา้  
และยดืหยุน่ และมีจริยธรรมในการทาํงาน 
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ประเวศ  วะสี (2546, น. 32)  กล่าวว่า  วิถีชีวิตของมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 จะมีปัญหา
มากข้ึนสืบเน่ืองมาจากกิเลส และอวิชชา จึงจะตอ้งอาศยัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาแกปั้ญหา 

วิจารณ์  พาณิช (2554, น.12) ไดน้าํเสนอแนวคิดการจดัการศึกษาสาํหรับศตวรรษท่ี 21
ไวว้า่เป็นการศึกษาท่ีมุ่งท่ีตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่ิงท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีดงัน้ี  

1. การเรียนรู้ส่ิงท่ีซบัซอ้น และเรียนเป็นทีม ตอ้งกา้วขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้อยา่ง
เขา้ใจมีขั้นตอน ตั้งแต่ จาํ เขา้ใจ ประยกุต ์ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค ์ 

2. คุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความสามารถในการยืดหยุ่น และ
ปรับตวั  การเป็นตวัของตวัเอง  มีความเป็นผูน้าํ มีความรับผดิชอบ และเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต  

3. ส่ิงท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู้ จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ สาระวิชาหลกั ประกอบดว้ย ภาษาไทย 
และภาษาโลก  ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐ และความเป็นพลเมือง
ดี และหวัขอ้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ความรู้ ความรู้เก่ียวกบัโลก การเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  
การเป็นผูป้ระกอบการ การเป็นพลเมืองดี  สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม สารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลย ี 
และทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แกปั้ญหา การส่ือสาร การรับมือ  ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยทีกัษะชีวิต อาชีพ สังคมขา้ม
วฒันธรรม   

ส่วนสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 14) ไดร้ะบุ
คุณสมบติัของคนไทยยคุใหม่วา่ตอ้งมีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สรุปไดว้่าในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งปลูกฝัง และสร้างเสริมให้
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นพื้นฐานอย่างเร่งด่วน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลง คือ 
ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพ  ซ่ึงทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานคือ การคิด เพราะ
การคิดเป็นทกัษะพื้นฐานสาํคญัในการพฒันาการศึกษาไทย เน่ืองจากสังคมปัจจุบนั เป็นสังคมแห่ง
ข่าวสารขอ้มูล และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน จึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคม โดยตอ้งเน้นการพฒันาให้เด็กมีทกัษะการคิดมากข้ึน 
เพราะหากเดก็คิดเป็นหรือคิดอยา่งเป็นระบบ ก็จะสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นองคค์วามรู้
ท่ีมีประโยชน์หรือตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผล  อย่างไรก็ตามการท่ีเราจะพฒันาทกัษะการ
คิดของเด็กได้ดีนั้ น ต้องพฒันาตามหลักวิชาการ  ซ่ึงหากศึกษาตามทฤษฏีของบลูม (Blooms 
Taxonomy)  นักการศึกษาชาวอเมริกันก็จะ  พบว่า ความคิดแบ่งเป็น 6 ระดับ ประกอบด้วย 1) 
ความรู้ความจาํ (Knowledge) เป็นความสามารถท่ีจะจดจาํ  และระลึกไดเ้ก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บไป
แลว้  เปรียบเสมือนกบัเทปบนัทึกเสียง และวีดิโอท่ีสามารถเก็บเสียง และภาพของเร่ืองราวต่าง ๆ  
ได ้ สามารถเปิดฟังหรือดูภาพเหล่านั้นไดเ้ม่ือตอ้งการ  เช่น  เม่ือเรียนดาราศาสตร์ก็รู้ และจาํไดว้่า
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ดาวตกมีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า ผีพุ่งใต ้เป็นตน้ 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถใน
การนาํความรู้ความจาํไปดดัแปลงปรับปรุง เพ่ือใหส้ามารถจบัใจความ และแสดงออกมาในรูปของ
การแปรความ  ตีความหรือขยายความ เช่น เม่ือเรียนวิชาภาษาไทยก็สามารถอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างกลอนแปดกบัโคลงส่ีสุภาพได ้เป็นตน้ 3) การนาํไปใช ้(Application) เป็นความสามารถใน
การนาํความรู้ และความเขา้ใจไปแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ เช่น เม่ือเรียนทาํอาหารมาแลว้ก็
สามารถนาํความรู้ท่ีมีอยู่มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาหารอ่ืนได ้ เป็นตน้  4) การวิเคราะห์ 
(Analysis)   

เป็นความสามารถแยกแยะเร่ืองราวออกเป็นส่วนย่อยหรือในองค ์ประกอบท่ีสาํคญัได ้
และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น เม่ือศึกษาประวติัสุนทรภู่ ก็สามารถบอก
เหตุผลท่ีทาํใหสุ้นทรภู่ไดรั้บการยกยอ่งเป็นกวีเอกของโลกได ้เป็นตน้ 5) การสงัเคราะห์ (Synthesis) 
เป็นการผสมผสานส่วนย่อย ๆ เขา้เป็นเร่ืองราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ี
สมบูรณ์ และดีกว่าเดิม เช่น วิธีการใหม่  แนวคิดใหม่หรืออาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย เช่น  เม่ือศึกษาเร่ืองการถนอมอาหารแลว้ ก็สามารถสรุปออกมาเป็นหลกัการใน
การถนอมอาหารได ้ เป็นตน้  และ6) การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความคิดในระดบัสูงสุด โดย
เป็นความสามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือให้คุณค่าส่ิงต่าง ๆ  ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระนั้น 
ๆ  หรืออาจเป็นกฎเกณฑท่ี์สงัคมยอมรับก็ได ้เช่น สามารถประเมินไดว้่า โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
เพื่อนในห้องเรียนกลุ่มใดดีท่ีสุด  เพราะเหตุใด หรือเม่ือเห็นเพื่อนยิงนกก็ประเมินไดว้่าควรทาํตาม
อยา่งหรือไม่ เพราะเหตุใด เม่ือพิจารณาความคิดทั้ง 6 ระดบั ของบลูมแลว้  เราจะ  พบว่า   เด็กไทย
ส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมีทกัษะการคิดระดบัสูง ท่ีเน้นการนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ครู และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต้องหาทางดาํเนินการ
ปรับปรุง และส่งเสริมให้มากข้ึนจะทาํใหคุ้ณภาพของเด็กไทยดีข้ึน (ตะวนั  เทวอกัษร,2556, น. 4)
ในขณะท่ีแสงรุ้ง  พูลสุวรรณ (2556, น. 6-7) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า จากปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของไทย ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษท่ี 21  
ทาํให้นักการศึกษา และผูป้กครองเป็นห่วงว่านักเรียนในศตวรรษน้ีจะสามารถดาํรงชีวิตต่อไป
อย่างไรให้มีคุณภาพ   และมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรพฒันาทกัษะต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะ และความสามารถท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากขอ้มูลอา้งอิงใน Partnership  for  21st 
Century Skills ของประเทศสหรัฐอเมริกา (2008) พบว่า ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ทกัษะชีวิต และการทาํงาน 2) ทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม  และ 3) 
ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า ทกัษะต่าง ๆ ดงักล่าวตอ้งมี
ทกัษะการคิดเป็นพื้นฐาน  ซ่ึงสํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 8) กล่าวว่า การจะทาํให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมี
คุณภาพตอ้งมีการพฒันาการคิด โดยเฉพาะทกัษะการคิดพื้นฐาน คือ ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
ทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี และพฒันาเป็นทกัษะการ
คิดระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

การนาํทกัษะการคิดไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนการสอน  ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาท
สาํคญัมากในการส่งเสริมความคิดของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ีจะพฒันาความคิดในตวัผูเ้รียนอยู่ท่ี
เทคนิค และวิธีการสอนของครูท่ีจะช่วยกระตุน้ ส่งเสริม และพฒันาความคิดของผูเ้รียนใหง้อกงาม  
ดงันั้น ครูจึงควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบัความตอ้งการ โดยหาเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ แปลก ๆ  มุ่งใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองครูคอยติดตามให้กาํลงัใจพร้อม
ทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้อิสระในการแสดงออกดว้ยการพดู หรือการกระทาํตามจินตนาการ และ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนก็จะช่วยพฒันาความคิดของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ครูต้องจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพฒันากระบวนการคิด ท่ีเนน้กระบวนการมากกว่าเนน้เน้ือหาสาระ
วิชาให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้(Knowledge : K) เนน้เน้ือหาของวิชาท่ี
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และการบูรณาการความรู้(สาระเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั ปัญหาใน
ชีวิตประจาํวนัท่ีถูกนาํมาคิด 2) ดา้นกระบวนการ (Process : P) คือ กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อพฒันากระบวนการคิดท่ีเน้นการฝึกปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวิตพื้นฐาน 7 
ประการ คือ ทกัษะการรู้จกัตนเอง  ทกัษะการตดัสินใจ และแกปั้ญหา  ทกัษะการแสวงหาขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้  ทกัษะการปรับตวั  ทกัษะการส่ือสารสร้างสัมพนัธภาพ  ทกัษะการวางแผน และ
การจดัการ และทกัษะการทาํงานเป็นทีม และ3) เจตคติ (Attitude : A)  คือ การปลูกฝังคุณลกัษณะ
ใหน้กัเรียนมีคุณภาพดา้นจิตใจท่ีดี เช่น  ขยนั  ใฝ่เรียน ใจกวา้ง กระตือรือร้น  อดทน มีนํ้ าใจ มีความ
รับผดิชอบ เป็นตน้ 

แนวทางปฏิบติัโดยทัว่ไป เพื่อสร้างเสริมความคิด สามารถกระทาํได้ดังน้ี (เจนจิรา  
สุวรรณพงษ,์ 2557,น.1-2)  

1.ใฝ่ใจคน้ควา้ ในเวลาท่ีคิดนั้น ปัญหาหน่ึงมกัเกิดข้ึนคือคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะคิดอะไร 
สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ดีพอ ดงันั้นจึงควรแสวงหาความรู้ เพื่อเก็บขอ้มูล
ต่าง ๆ  สะสมไวใ้นสมอง  ความรู้จะช่วยทาํใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองราวเกิดความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัเร่ือง
อ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงการคน้ควา้หาความรู้กระทาํไดโ้ดยการฟัง และการอ่าน 

2. หมัน่หาประสบการณ์  ประสบการณ์เป็นวตัถุดิบเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยให้เกิดความคิด 
การไดส้มัผสักบัสภาพความจริงจะช่วยก่อใหเ้กิดความคิดไดอ้ยา่งดี การมีความรู้คู่กบัประสบการณ์
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จะทาํให้คิดไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงควรหมัน่หาประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อจะไดรู้้จริงอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคิดอยา่งมาก 

3. ตอ้งหมัน่สังเกตพิจารณา  การมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต เห็นความผิดปกติ  ความ
แปลกใหม่ รู้จกัเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ  รู้จกัพิจารณาหาเหตุผลจะ
ช่วยใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ ข้ึนไดต้ลอดเวลา 

4. คิดหาระบบจดจาํ  การมีความรู้  ประสบการณ์ และรู้จกัสังเกตเพียงเท่านั้นยงัไม่พอ  
ความจาํกเ็ป็นส่ิงสาํคญั เพราะหากจาํอะไรไดดี้กจ็ะช่วยใหเ้กิดความคิดท่ีดี ทาํใหค้วามคิดแตกฉาน 

5. มีความสามารถทางภาษา  การรู้จกัลาํดบัความคิดให้เป็นระเบียบ  เลือกเฟ้นถอ้ยคาํท่ี
เหมาะสมถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาท่ีชดัเจนเขา้ใจง่ายก็จะช่วยให้เกิดการพฒันาความคิดไดดี้เป็น 
ลาํดบั และขณะเดียวกนักพ็ฒันาความคิดของผูรั้บสารดว้ย ลกัษณะการจดัระเบียบความคิดท่ีปรากฏ
เป็นกระบวนการการใชภ้าษาภายนอกมีหลายวิธี เช่น  จดัลาํดบัตามเหตุการณ์  จดัลาํดบัตามสถานท่ี   
และจัดลาํดับตามเหตุผล การจัดระเบียบความคิดดังกล่าว ต้องอาศัยความสามารถทางภาษา 
จึงจะพดูหรือเขียนไดดี้  

6. ใชปั้ญญาสร้างภาพ วิธีท่ีจะช่วยสร้างความคิดวิธีหน่ึง คือ การนึกเห็นภาพในใจก่อน
เพราะการสร้างภาพจะช่วยทาํใหเ้กิดความคิดอยา่งแจ่มแจง้ ชดัเจน เช่น  การแกปั้ญหา  ถา้สร้างภาพ
นึกไวก่้อนว่าสถานการณ์อย่างน้ีจะแกไ้ขอย่างไร  วิธีใด  ความคิดก็จะบงัเกิดควบคู่ไปกบัการเห็น
ภาพ เม่ือประสบกบัเหตุการณ์จริงกส็ามารถคิดแกไ้ขไดท้นัทีเสมือนมีการวางแผนไวแ้ลว้ 

จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และกลา้แสดงออก  รักการเรียนรู้   และ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. คุณลกัษณะดา้นความคิด ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   และการคิดสร้างสรรค ์

3. คุณลกัษณะดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  ทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม  ทกัษะชีวิต และการ
ทาํงาน   และทกัษะดา้นส่ือ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

4. คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  ประกอบดว้ย การมีจิตสาํนึก และค่านิยมท่ีดีงามท่ีดี การมี
จิตสาธารณะ  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความมีระเบียบวินยั และความรับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 
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2.4  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 
พิริยา  นิลมาตร (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งหมายคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมี
จิตสาํนึกสาธารณะของเรียนช่วงชั้นท่ี 4 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา จาํนวน 22,563 คน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 380 คน จากจาํนวน 17 โรงเรียนไดจ้ากการ
สุ่มหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชมี้ 2 ฉบบั ประกอบดว้ยแบบวดั
จิตสาํนึกสาธารณะ 1 ฉบบั  และแบบวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาํนึกสาธารณะ 1 ฉบบั สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า  
คุณธรรม 

จริยธรรมดา้นความมีวินัย (X1) ดา้นความรับผิดชอบ (X2) ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
(X3) ดา้นความกตญัญูกตเวที (X4) ความฉลาดทางอารมณ์ (X5) พฤติกรรมการสอนของครู (X6)  
และการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (X7) มีความสมัพนัธ์ทางบวกจิตสาํนึกสาธารณะอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) อยูร่ะหวา่ง 0.127–0.661 

สิทธิศกัด์ิ  ชาํปฏิ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพื่อ
ส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า  
ระบบบริหารจดัการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาท่ีประกอบดว้ย 3 ระบบยอ่ย 
ไดแ้ก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา ระบบการจดัการเรียนการสอน   และระบบกิจกรรมนกัศึกษา  
และผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในทาํนองเดียวกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ  
หลงัจากวิทยาลยันาํระบบการบริหารจดัการมาใชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนกัศึกษา  มีผลทาํให้นกัศึกษามีพฒันาการของพฤติกรรม และการเรียนไปในทางท่ีดี
มาก อีกทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูป้กครองท่ีดูแลนกัศึกษาในระหว่างท่ีมาเรียน และอยูท่ี่บา้น โดย
ประสานงานอย่างใกลชิ้ดตามระบบการบริหารจดัการ เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
นักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น คือ ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การดาํเนินการตามระบบ ประสบ
ความสาํเร็จ สามารถส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   

ขตัติยา   ดว้งสาํราญ (2552) ศึกษาเร่ือง ผลการศึกษา  พบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยทุธ์สาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็ประกอบดว้ย 6องคป์ระกอบ คือ  วางแผนกลยทุธ์  
การประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  กาํหนดทิศทางของโรงเรียน การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 
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และการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยสรุปองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม 
ถูกตอ้ง เป็นไปได ้และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยั 

ปุณยวีร์   ฐิติธัญวรัตม์ (2553) ศึกษาเร่ืองการจดัการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1  ผลการศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีการดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ ดังน้ี 1) ขั้นการกําหนดกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT  Analysis) 
การกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์2) ขั้นนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั ประกอบดว้ยการกาํหนด
แผนงาน โครงการ  และการดาํเนินงานตามแผน 3) ขั้นการประเมินผลกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
การติดตาม  และการประเมินผล และรายงานส่วนปัญหา และอุปสรรคในการจดัการเชิงกลยุทธ์  
พบว่า  ปัญหาในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 1) ขั้นการกาํหนดกลยุทธ์  คือ ปัญหาดา้นความพร้อมของ
บุคลากรดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม และการประสานงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขั้นการนาํกล
ยทุธ์ไปปฏิบติั คือ ปัญหาดา้นงบประมาณ  

ความพร้อมดา้นบุคลากร  และปัญหาดา้นเวลาท่ีกาํหนดในโครงการมกัคลาดเคล่ือน  
3) ขั้นการประเมินผลกลยทุธ์ คือ บุคคลขาดความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัในความสาํคญั
ของการติดตามประเมินผล และ พบวา่ การติดตามไม่เป็นไปตามปฏิทินท่ีกาํหนด ขาดความต่อเน่ือง
ในการติดตาม และประเมิน ไม่มีเวลา และมีการสรุปผลคลาดเคล่ือนเน่ืองจากประเมินเขา้ขา้งตนเอง 

วนัเพญ็  เนตรประไพ (2553) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์ อาํเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเ รียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมในสภาพท่ีเป็น
จริง และสภาพท่ีผูป้กครองคาดหวงั 2) เพื่อศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม และ3)เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครองในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐมผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมากทุกคุณลกัษณะนกัเรียนมี
ความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
อยูอ่ยา่งพอเพียง และรักความเป็นไทยตามลาํดบั และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมผูป้กครองเพศหญิงมีความตอ้งการมากกว่าเพศชายผูป้กครองอาย ุ
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30 ปีมีความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้นักเรียนมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูป้กครอง 
มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลายตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ใหน้กัเรียนมากท่ีสุด 

ดลนภา  ทว้มยงั (2555) ศึกษาเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ผลการศึกษา พบวา่  มีการดาํเนินงานเก่ียวกบัการ
นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมาก มี
จุดแขง็ไดแ้ก่ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการนาํการนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขนาดเลก็  จุดอ่อนไดแ้ก่ ขาดการนาํ
ผลการประเมินการปฏิบติังานในโครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุงพฒันา โอกาส ไดแ้ก่ หลกัสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วท่ี้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไวช้ัดเจน อุปสรรค ได้แก่ ไม่สามารถควบคุมส่ือเทคโนโลยีได้ และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็ในระดบั 

พงษศ์กัษ ์ สุขพิทกัษ ์(2555) ศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารคุณภาพงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผล
การศึกษา พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3ทุกแห่งมีสภาพการดาํเนินงานบริหารคุณภาพงานวิชาการตามกรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 10  คือ  การวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลกัสูตร การบริหารงานการ
เรียนการสอน การวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน การนิเทศการศึกษา การบริหารส่ือ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การวิจยัทางการศึกษา การบริหารขอ้มูลสารสนเทศ และการส่งเสริม
ทางวิชาการแก่ชุมชน ส่วนปัญหาการบริหารคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  พบว่า ปัญหาสาํคญัอนัดบัแรก คือ 
ปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตํ่า 

เกณฑม์าตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา คือ  ขาดทีมงานวิชาการท่ีเขม้แขง็ 
ส่งผลให้คุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาต่าง ๆ ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร ในส่วนของกลยทุธ์การบริหารคุณภาพงานวิชาการ
ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประกอบดว้ยกลยทุธ์5ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการจดัการทรัพยากร ดา้น
การควบคุมกระบวนการทาํงาน และดา้นการตรวจติดตามผลการดาํเนินงาน 

สุรดา ไชยสงคราม (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษา  และเพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า  1) สภาพการบริหารเพ่ือ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษามีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงคสู์งกวา่
สภาพปัจจุบนัในทุกด้าน และทุกประเด็น 2) กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ อนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 กลยทุธ์  
คือ  กลยทุธ์การประเมินเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ กลยทุธ์การนาํแผนสู่การปฏิบติัเพื่อ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกลยทุธ์การวางแผนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

สมใจ  ธีรทิฐ (2556) ศึกษาเร่ืองการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างกลยุทธ์การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค์   พบว่า ควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มความรู้ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มความตระหนักรู้เก่ียวกับ
อาเซียน และเพ่ือนบา้น  และการมีความรู้ทางวิชาการท่ีไดม้าตรฐานสากล 2) กลุ่มทกัษะ ไดแ้ก่ 
ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  และ 3) กลุ่ม
เจตคติ ไดแ้ก่ การมีสุขภาพกาย และใจดี การมีคุณธรรม และจริยธรรม และกลยทุธ์การพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์5 ประเดน็  คือ  1) การศึกษา และกาํหนดแนวทางใน
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์2) การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศ และใน
อาเซียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะดงักล่าว3) การพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของอาเซียน และสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ4) การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์และ5) การ
เสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้เร่ืองอาเซียน 

ชัชฎาภรณ์  อร่ามรุณ (2556) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจยั 
พบว่า  สภาพการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนการบริหาร การจดัโครงสร้าง
การบริหาร การนาํ และการควบคุมการบริหารส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีปัญหา
ระดับมากแสดงว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาํแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ตอ้งการไดรั้บการแกไ้ขการบริหารงานวิชาการอยา่งเร่งด่วนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพดา้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ประกอบดว้ย กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาการจดัระบบการวางแผนบริหารงานวิชาการใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
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กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาการจดัองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานวิชาการใหมี้คุณภาพสูงสู่
มาตรฐานการศึกษา กลยทุธ์ท่ี3 การพฒันาการนาํการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กลยทุธ์ท่ี4 การพฒันาระบบการติดตาม และประเมินผลการบริหารงานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ 

นวพร  ชลารักษ ์(2558) ศึกษาเร่ืองบทบาทของครูกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 ผลการวิจยั พบว่า  การเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี21 ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคน 
ในสังคมการศึกษามุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะเพียงอ่านออกเขียนได ้(Literacy) เท่านั้น แต่สาํหรับใน
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการปฏิบติั และการสร้างแรงบนัดาลใจไป
พร้อมกนั กล่าวคือ  จะไม่เป็นเพียงผูรั้บ (Passive  Learning) อีกต่อไป แต่ผูเ้รียนตอ้งฝึกการเรียนรู้
จากการลงมือทาํ และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง(Active Learning) โดยมีครูเป็นโคช้ ท่ีคอย
ออกแบบการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุผลได ้ประการสาํคญัคือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งไม่ตั้ง
ตวัเป็นผูรู้้แต่จะตอ้งแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กนักบัผูเ้รียนในขณะเดียวกนั     

ธิดารัตน์  โชคนาคะวโร (2558) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผลการศึกษา  พบว่า  1) สภาพความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย ความ
รับผดิชอบตนเอง และพ่ึงตนเอง  เคารพหลกัความเสมอภาค  เคารพความแตกต่าง  เคารพสิทธิผูอ่ื้น  
เคารพกติกา และเคารพกฎหมาย  รับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงความเป็นพลเมืองท่ีมากท่ีสุด คือ   
ความรับผิดชอบตนเอง และพึ่งตนเอง  2) แนวทางในการพฒันาความเป็นพลเมืองของนักศึกษา   
คือ  สงัคมปัจจุบนัการส่ือสารดา้นเทคโนโลยใีชเ้ป็นส่ือกลางดา้นความรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดี
ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ  และมีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
3) ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํกลยทุธ์การพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน 8 ประเด็นกลยทุธ์ ประกอบดว้ย  1) การกาํหนดเอกลกัษณ์ และการพฒันา
บณัฑิตครูครูคุณภาพมีความเป็นพลเมือง 2) คณาจารยมี์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ
พฒันานกัศึกษาครูเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 3) ผูบ้ริหาร และอาจารยต์ระหนกัถึงความสาํคญัใน
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมพฒันาความเป็นพลเมืองให้แก่นักศึกษา 4) คณาจารยมี์
การบูรราการจดัการเรียนการสอน งานวิจยั ใชเ้ป็นแนวทางสร้างความเป็นพลเมืองดีใหแ้ก่นกัศึกษา  
5) คณาจารยจ์ดักิจกรรมบริการวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาอย่างรอบดา้นจาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาความเป็นพลเมือง 6) ส่งเสริมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติให้กบันักศึกษา และศิษยเ์ก่าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีนาํมาเป็นแนวทางพฒันาครูตน้แบบดา้น
ความเป็นพลเมือง 7) การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักศึกษาในการสร้างเครือข่าย และ 
ความร่วมมือทางวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกับโรงเรียน  
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และชุมชน และ8)การกาํหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงกางเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัศึกษาครูเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาเสนอต่อคณะ/มหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเป็นพลเมืองของนกัศึกษาต่อไป 

Cogan & Kubow (1997) ศึกษาเร่ืองนโยบายการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี 
ผลการวิจยั  พบว่า  คุณลกัษณะของพลเมืองดีในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 8 คุณลกัษณะ  คือ  
ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข 2) ความสามารถในการมองปัญหา และ
แกปั้ญหา 3) ความสามารถในการยอมรับความแตกต่างในวฒันธรรม 4) ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 5) ความสามารถในการอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 6) ความตั้ งใจ
ปรับเปล่ียนนิสยั และวิถีชีวิตของตนเองใหดี้ข้ึน 7) การยอมรับในความเท่าเทียมกนัของเพ่ือนมนุษย ์
7) ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ 8) ความสนใจ และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ 

Teddlie (2000) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า  ปัจจัยท่ีสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา คือ  1) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 2) สถานศึกษามุ่งมัน่พฒันาดา้นการเรียนรู้
ของนกัเรียน 3) มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลสูง 4) ใชผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกาํกบั
ติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน และ 5) ส่งเสริมใหผู้ป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

Daggett (2005, p. 216) ศึกษาเร่ืองการเตรียมพร้อมผูเ้รียนในอนาคต ผลการศึกษา  
พบวา่  ส่ิงท่ีสถานศึกษาควรเตรียมพร้อมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ  คือ  1) ผูบ้ริหาร และ
ครูตอ้งมุ่งความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 2) ครูดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 3) เนน้
การ และ4จดัการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และ 4) หลกัสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสูง 

Mediratta, Shah, & Mcalister (2009) ศึกษาวิจยัปฏิบติัการเร่ืองการพฒันาสถานศึกษา
โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม  พบว่า  ปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ คือ  1) 
สถานศึกษาตอ้งพฒันาบรรยากาศการบริหารเชิงบวก 2) สร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการเป็นหลกั 3) 
สร้างความร่วมมือกบัผูป้กครองนักเรียน และชุมชนอย่างสร้างสรรค ์4) สร้างแรงจูงใจ และความ
ภูมิใจของครู และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จ 5) พฒันาคุณภาพนักเรียนทั้งดา้น
ความรู้ และทกัษะรวมทั้งกกระทาํความดีเพื่อสงัคมส่วนรวม 

Mckinsey (2010) ศึกษาเร่ืองการพฒันาสถานศึกษาให้ประสบผลสาํเร็จ ผลการศึกษา  
พบว่า  ปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การ
ปรับปรุงหลกัสูตร และมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 2) การปรับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
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และครูให้สูงข้ึนเพื่อท่ีคนท่ีมีความรู้ความสามารถสนใจเขา้มาทาํงาน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานของผูบ้ริหาร และครูใหสู้งข้ึน 4) สร้างฐานของสถานศึกษา 

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยั  พบวา่  กลยทุธ์ 

เป็นแผนรวมของสถานศึกษาท่ีนําเอาขอ้ได้เปรียบ และจุดเด่นในด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษามาใชป้ระโยชน์ ปรับจุดดอ้ยเพื่อหาโอกาส และหลีกเล่ียงอุปสรรค เพื่อให้สถานศึกษา
อยูร่อด และเติบโตไดใ้นระยะยาว ไดแ้ก่  กระบวนการกลยทุธ์ ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์กลยทุธ์
ของสถานศึกษาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา  การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัในสถานศึกษา   และ
การควบคุม และประเมินกลยทุธ์ของสถานศึกษา กบัองคป์ระกอบกลยทุธ์ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการ และแนวทาง ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งนาํเอามาใช้
ในพฒันาสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม สร้างสรรค ์และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพสูงสุด 

ส่วนกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยผ่านการบริหารจดัการศึกษาท่ีมี
แบบแผนแน่นอนท่ีมีผูเ้ก่ียวข้องดําเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ   การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 การพฒันาความรู้ความสามารถของครู  การพฒันาความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน   การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ และการวดั 
และประเมินผล 

สาํหรับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นลกัษณะท่ีตอ้งการให้
เกิดกบัผูเ้รียน เป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการทั้งในดา้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
จิตสาํนึกท่ีดี สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น  คือ  

1.  คุณลกัษณะดา้นความรู้ ประกอบดว้ย  การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รักการอ่านแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. คุณลกัษณะด้านความคิด ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค ์

3. คุณลกัษณะดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม ทกัษะชีวิต 
และการทาํงาน และทกัษะดา้นการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีและสารสนเทศ 
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4. คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  ประกอบดว้ย การมีจิตสาํนึก และค่านิยมท่ีดีงาม การมีจิต
สาธารณะ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความมีระเบียบวินยั และความรับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 

จากท่ีกล่าวมาผู ้วิจัยได้นําผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาเรียบเรียง และกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัต่อไป 
 
2.5  กรอบแนวคดิการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยนักลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 มาสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั สามารถเขียนเป็น
แผนภาพ ดงัแผนภาพท่ี 2.3 ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 

กระบวนการกลยุทธ์ 
   1. การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา    2. การวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา    
   3. การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัในสถานศึกษา      4. การควบคุมและประเมินกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

 
องค์ประกอบกลยุทธ์ 

1. วสิยัทศัน์  2. พนัธกิจ  3. เป้าหมาย  4. วตัถุประสงค ์  5. มาตรการ   6. แนวทาง 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
     กลยทุธ์ 
     การพฒันา 
     คุณลกัษณะ 
     ท่ีพึงประสงค ์
     ของผูเ้รียน  
     ในสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 
     ในศตวรรษ 
     ท่ี 21 

 

 
 
1. การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551    
2. การพฒันาความรู้ความสามารถของครู      3. การพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียน    
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้            5. ส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้           6. การวดัและประเมินผล           

กระบวนการพฒันาคณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

กลยุทธ์ 

คุณลกัษณะด้านความรู้ 
 1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกลา้แสดงออก     2. รักการเรียนรู้      3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที2่1 

คุณลกัษณะด้านทกัษะ 
1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
2. ทกัษะชีวติและการทาํงาน 
3. ทกัษะดา้นการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

คุณลกัษณะด้านความคดิ 
                  1. การคิดวเิคราะห์                   2. การคิดสังเคราะห์ 
                  3. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ    4. การคิดสร้างสรรค ์

คุณลกัษณะด้านคุณธรรม 

           1. มีจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีดีงาม     
           2. มีจิตสาธารณะ   
          3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                          
          4. ความมีระเบียบวนิยั    
          5. ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 คร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed  Method  Research) ระหว่าง
วิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative Research)  และการวิ จัย เ ชิ งป ริมาณ  ( Quantitative Research)  
โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้ นตอนท่ี  1 การศึกษาสภาพ  และปัญหา  การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21  

ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยการดาํเนินงานการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  การยกร่างกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

3.2  การนาํเสนอกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

ทั้งน้ีผูว้ิจยักาํหนดลาํดบัขั้นตอนการวิจยั ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.1  ลาํดบัขั้นตอนการวิจยั 

   

สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร  และครู แบบเจาะลึกรวม 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive  Sampling) เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21  

 

 

 
 

 

 

 

  สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และครู แบบเจาะลึกรวม 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive  Sampling) เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี21  

ศึกษาเอกสารส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวกบัสภาพ และปัญหา

การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

สอบถามผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  และครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน 
384 คน จากเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ทัว่ทุกภูมิภาค จาํนวน 42 เขต 
เก่ียวกบัสภาพ และปัญหา และความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้

ขอบเขต และประเดน็การสมัภาษณ์ 

แนวคิดความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

ความเช่ือมัน่ แนวคิด ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

ขั้นตอนที่1 การศึกษาสภาพ และปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในศตวรรษที่21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูว้จิยัร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ 
ท่ี 21 นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

ขั้นตอนที่2 การกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 

โครงร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
ผู้เรียน  ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ในศตวรรษที ่21 

ผูว้จิยันาํร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ 
ท่ี 21 ท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 11 ท่าน 
 ตรวจสอบความเป็นไปไดโ้ดยการจดัทาํการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่อจากนั้น 
ผูว้จิยันาํขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุมาจดัทาํเป็นกลยทุธ์ท่ีสมบูรณ์ในลาํดบัต่อไป 

 

กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษท่ี 21  
ฉบบัปรับปรุงตามความคิดเห็นของ 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

นาํเสนอกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
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การดาํเนินการวิจยัแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 
 

3.1  การศึกษาสภาพ ปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานในศตวรรษที่ 21  เป็นการศึกษาเพื่อสรุปแนวคิด กลยทุธ์ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ   
มีกระบวนการศึกษา ดงัน้ี 

3.1.1  การศึกษาเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจยั  และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  ผูว้ิจยั
ดาํเนินการ ดงัน้ี คือ  วิเคราะห์เน้ือหา สรุปขอบเขต  และประเด็นสําหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
และครู โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และมธัยมศึกษา โดยการศึกษา
จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ งานวิจยั  และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  

3.1.2  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) ผูว้ิจยั สรุปแนวคิดความตอ้งการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 จากการวิเคราะห์
เน้ือหาการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู รวม 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาตามเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ งานวิจยั  และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  

รายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
และการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั ประกอบดว้ย 
1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป สาขาบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ
ไม่ตํ่ากวา่ชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 3 คน 

2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  สาขาบริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากวา่
ชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 3 คน 

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดกลาง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  สาขาบริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากวา่
ชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 3 คน 

4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  สาขาบริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากวา่
ชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 3 คน 
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5.  ครูท่ีมีความรู้  และประสบการณ์ ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าชาํนาญ
การพิเศษ จาํนวน 2 คน 

6.  ครูท่ีมีความรู้  และประสบการณ์ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าชาํนาญการ
พิเศษ จาํนวน 2 คน 

7.  ครูท่ีมีความรู้  และประสบการณ์  ในโรงเรียนขนาดกลาง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าชาํนาญการ
พิเศษ จาํนวน 2 คน 

8.  ครูท่ีมีความรู้  และประสบการณ์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าชาํนาญการ
พิเศษ จาํนวน 2 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกับความตอ้งการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน 

3.2.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  และครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อขอสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีเหมาะสม แลว้นาํขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มารวบรวมขอ้มูล  และบนัทึกผล 

3.2.2  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดก้ารสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   และสรุป

เป็นหมวดหมู่ตามแนวคิดความต้องการของผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  และครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

3.2.3  การสอบถามสภาพ  และปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์  และสรุปแนวคิดเพ่ือสร้างกลยทุธ์ท่ีตอ้งการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู ้เ รียน  ในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในศตวรรษท่ี  21  
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน 
384  คน จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ทัว่ประเทศทุกภูมิภาค จาํนวน 42 เขต เก่ียวกบัสภาพ 
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และปัญหา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากผลของการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกตามขอ้ 3.2  

รายละเอียดผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในขั้นตอนน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครู 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ทัว่ประเทศทุกภูมิภาค 42 เขต ในปีการศึกษา 2559  จาํนวน 116,481 คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง กาํหนดตามตารางการสุ่มตวัอยา่งของเครซี และมอร์แกน (Krejcie and  
Morgan) กาํหนดความคาดเคล่ือนไวท่ี้ .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ครอบคลุมทัว่ประเทศ  ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(Multi- stage  Random  
Sampling) ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.1  ขั้นท่ี 1 แบ่งพื้นท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 42 เขตพื้นท่ี เป็น 4 ภูมิภาค  
คือ  ภาคกลาง ภาคใต  ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยท่ีภาคกลาง ประกอบด้วย 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1- เขต  9  ภาคใต ้ประกอบดว้ย สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 – เขต 18 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19–เขต 33 และภาคเหนือ ประกอบดว้ยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34–เขต 42 

2.2  ขั้นท่ี 2 สุ่มเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ในแต่ละภูมิภาค โดยท่ีภาคกลางสุ่ม
ได ้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เขต 3 (นนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา)  และเขต 9 (สุพรรณบุรี และนครปฐม) ภาคใตสุ่้มได ้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 (ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) และเขต 
12 (นครศรีธรรมราช และพทัลุง) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสุ่มได ้สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) เขต 25 (ขอนแก่น) เขต 31 (นครราชสีมา)  และ เขต 32 (บุรีรัมย)์                                   

2.3  ขั้นท่ี 3 สุ่มโรงเรียนในแต่ละสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา โดยท่ี
ภาคกลาง มี 178 โรงเรียน ภาคใต ้มี 140 โรงเรียน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 351 โรงเรียน  และ
ภาคเหนือ มี 96 โรงเรียน ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ภาคละ 25 เปอร์เซ็นต ์ภาค
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กลางสุ่มได ้45 โรงเรียน ภาคใตสุ่้มได ้35โรงเรียน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสุ่มได ้88 โรงเรียน 
และภาคเหนือสุ่มได ้24 โรงเรียน 

2.4  ขั้นท่ี 4 เลือกผูบ้ริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนท่ีเป็นตวัอย่าง จาํนวน
โรงเรียนละ 2 คน แยกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน  และครู 1 คนโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 384 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 (ภทัรธิรา  ผลงาม, 2558, น. 68 – 69)         

    
ตารางที ่3.1  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัภาคสนาม 

                                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 42 เขต 

ภาคกลาง ภาคใต ้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

สุ่มเขตพ้ืนท่ี 
เขต 1,3,9 

สุ่มเขตพ้ืนท่ี 
    เขต 10,12 

สุ่มเขตพ้ืนท่ี 
เขต 20,25,31,32 

สุ่มเขตพ้ืนท่ี 
    เขต 34,40 

จาํนวนโรงเรียน 
178 โรงเรียน 

สุ่มได ้45โรงเรียน 

จาํนวนโรงเรียน 
140 โรงเรียน 

สุ่มได ้35โรงเรียน 

จาํนวนโรงเรียน 
351 โรงเรียน 

สุ่มได ้88 โรงเรียน 

จาํนวนโรงเรียน 
96 โรงเรียน 

สุ่มได ้24โรงเรียน 

สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหาร 45 คน 
         ครู 45 คน 

สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหาร 35 คน 
         ครู 35 คน 

สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหาร 88 คน 
         ครู 88 คน 

สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริหาร 24 คน 
         ครู 24 คน 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพ และปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบสอบถามท่ีใชแ้บบ
มาตรวดัการประเมินค่า (Rating  Scale) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี            

3.3.1  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3.2  ตอนท่ี 2  สภาพปัจจุบนั ปัญหา และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานจดัการพฒันา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
3.3.3  ตอนท่ี 3  เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด โดยสอบถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ใน

การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
การสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี21 เพื่อเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 
2. นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 

จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งหรือหาค่า IOC (Index of item objective congruence) ซ่ึงค่า IOC 
ท่ีใช ้คือ  ค่าตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป 

3. นําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงจากคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญมาจัดพิมพ์
แบบสอบถามแบบสอบถามตน้ฉบบั จากนั้นนําไปทดลองเพื่อหาคุณภาพกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 50 คน เพื่อตรวจสอบการใชภ้าษา 
ประเด็นขอ้คาํถามโดยคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  ต่อจากนั้นนาํเคร่ืองมือมาปรับปรุง
แกไ้ข และนาํมาให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ แลว้นาํไปจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.4.1  ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกสอบถามดว้ยตนเองโดยจดัส่งทางไปรษณียต์ามโรงเรียนต่าง ๆ ท่ี
ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในภูมิภาคต่าง ๆ  4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ 
3.4.2  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบรับกลบัมา มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล โดยเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์นาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
3.4.3  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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3.4.3.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ทาํวิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency)  และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 

3.4.3.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) จากแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
(Likert  scale  type) มีวิธีการใหค้ะแนนดงัน้ี  

5      หมายถึง    มีการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด 
4      หมายถึง    มีการปฏิบติังานในระดบัมาก  
3      หมายถึง   มีการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
2      หมายถึง    มีการปฏิบติังานในระดบันอ้ย 
1      หมายถึง    มีการปฏิบติังานในระดบันอ้ยมาก 

3.4.3.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 3  เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะ  และ
แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

กล่าวโดยสรุปของขั้นตอนน้ี จะได้สภาพ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ การพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผา่นการแสดง
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูจากสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  42 เขต สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
          
3.6  การกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ในศตวรรษที2่1  

ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
3.6.1  การจดัทาํร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 เป็นการนาํสภาพ ปัญหา และขอ้เสนอแนะการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 
ขั้นตอนท่ี1  มาสร้างเป็นกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน    ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดย
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วิธีการ SWOT Analysis 2) การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการ และแนวทาง 3) สร้างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ต่อจากนั้นผูว้ิจยันาํร่างกลยทุธ์ท่ีจดัทาํข้ึนเสนอ
ต่ออาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํในการจดัทาํกลยุทธ์ให้ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบั
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์มาไดจ้ากการศึกษาในตอนท่ี 1 ต่อจากนั้นนาํร่างกลยุทธ์มาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์ในลาํดบัต่อมา 

3.6.2  การตรวจสอบกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยันาํร่างกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบของอาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์ 
จดัพิมพเ์ป็นร่างกลยทุธ์ เพ่ือดาํเนินการในขั้นต่อไป โดยดาํเนินการจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  Group Discussion) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของร่างกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูว้ิจยัจดัสร้างข้ึนประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 11 ท่าน โดยมีการดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.6.2.1 การกาํหนดแนวคาํถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยักาํหนดประเดน็คาํถามจาก
กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
แลว้นําขอ้คาํถามมาจัดลาํดับความคิดเห็นให้เป็นหมวดหมู่ และเรียบเรียงให้เป็นเร่ืองราวตาม
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไว ้

3.6.2.2  การเตรียมบุคลากรในการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจกบัผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม
ให้เป็นผูท้าํหนา้ท่ีถาม และกาํกบัการสนทนาให้เป็นไปตามแนวทางหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยัศึกษา เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลจากการสนทนาท่ีตรงประเด็น ชัดเจน และครอบคลุมตามเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีตั้ งอยู่บน
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าตอ้งให้ความสนใจกบัผูร่้วมสนทนาทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั มีความรู้สึกเชิงบวก 
และไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นใด ๆ  

2)  ผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจกบัผูท้รงคุณวุฒิจากสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
สังกัด เขต พ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  และอาจารยม์หาวิทยาลยั จาํนวนทั้งส้ินรวม 11 ท่าน เพื่อให้การสนทนา
เป็นไปตามแนวทางหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา 

3) การจดัเตรียมสถานท่ีเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม  คือ  การจดัท่ี
นัง่ และบรรยากาศภายในหอ้งประชุมวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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4)  การจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องสําหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง ไมโครโฟน และเคร่ืองขยายเสียง 

5)  การนดัหมายผูท้รงคุณวฒิุ ผูว้ิจยันาํหนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 11 ท่าน จากวิทยาลยั
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยด์ว้ยตนเองล่วงหนา้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และกาํหนดนดัหมาย
เพื่อยนืยนั วนั เวลา  และสถานท่ีอีกคร้ังหน่ึงดว้ยโทรศพัท ์และ E –mail ตามลาํดบั 

3.6.3  ขั้นตอนการดาํเนินการสนทนากลุ่ม ดาํเนินการดงัน้ี 
3.6.3.1 ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) กล่าวตอ้นรับผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมสนทนา

กลุ่มทุกคนเพื่อสร้างความคุน้เคย และความผ่อนคลาย ต่อจากนั้นกล่าวแนะนําตนเอง แนะนํา
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคน ผูว้ิจัย และผูช่้วยผูว้ิจัย พร้อมทั้ งกล่าวขออนุญาต
บนัทึกเสียงการสนทนากลุ่ม 

3.6.3.2 เร่ิมการสนทนากลุ่ม เร่ิมจากคาํถามทัว่ไป  และคาํถามเจาะลึกตามประเด็นของ
กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
ตามท่ีกําหนดโดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมสนทนาทุกคนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์โดยท่ีไม่มีการช้ีนาํคาํตอบ ทั้งน้ีใชเ้วลาในการสนทนาจาํนวน 3 ชัว่โมง ระหว่างเวลา 
09.00 – 12.00 น.กรณีท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั ตอ้งหารือ และปรับกลยทุธ์ใน
การสนทนาใหก้ลุ่มสนทนามีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั (Consensus) จึงยติุการสนทนา 

3.6.3.3 การยติุการสนทนา เม่ือผูด้าํเนินการสนทนาเห็นว่าการสนทนาไดข้อ้ยุติ และ
ครบถว้นในประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาตามเร่ืองท่ีกาํหนดแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูร่้วมสนทนา
กลุ่มทุกคน และกล่าวยติุการสนทนา 

3.6.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้าการจดบนัทึกผล
การสนทนากลุ่มมาจดัพิมพข์อ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจดัหมวดหมู่
ของขอ้มูลต่อจากนั้นดาํเนินการแปลความหมายของขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม              

กล่าวโดยสรุปของขั้นตอนน้ี คือ  ผูว้ิจยัไดก้ลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผา่นความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
                 
 
 

 
 
 
 

DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง  กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่  21   
และ 2) เสนอกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

4.1.1  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  และข้อมูลทั่วไป 
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  และข้อมูลทั่วไปของ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา   
     สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 58 15.10 
    สถานศึกษาขนาดใหญ่ 164 42.71 
    สถานศึกษาขนาดกลาง 116 30.21 
    สถานศึกษาขนาดเล็ก 46 11.98 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  และข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

  2. เพศ   
    ชาย 196 51.04 
    หญิง 188 48.96 

รวม 384 100.00 
      ระหว่าง 20 – 29 ปี 190 49.48 
      มากกว่า 30 ปี 38 9.90 

รวม 384 100.00 
  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.21 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.04   และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.96 ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา กับครู ในสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00   และมีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.48 รองลงมาคือ ระหว่าง 10–19 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.68   

4.1.2  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน การด าเนินงานพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ในการด าเนินงานจัดการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  

1.  กระบวนการกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1.1  การวิเคราะหก์ลยุทธ์ของสถานศึกษา  
1.2  การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
1.3  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
1.4  การควบคุม  และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

2.  องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
2.1  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
2.2  การก าหนดพันธกิจ 
2.3  การก าหนดเป้าหมาย 
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2.4  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2.5  การก าหนดมาตรการ 
2.6  การก าหนดแนวทาง 

3. กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
3.1  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 
3.2  การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
3.3  การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.5  การจัดสื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู ้
3.6  การวัด  และประเมินผล 

4.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
4.1  คุณลักษณะด้านความรู้ 
4.2  คุณลักษณะด้านความคิด 
4.3  คุณลักษณะด้านทักษะ 
4.4  คุณลักษณะด้านคุณธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x )   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งปรากฏผล
ตามล าดับ ดังนี้  

1.  กระบวนการกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1.1  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
1.2  การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
1.3  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
1.4  การควบคุม  และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 4.2 – 4.6 
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ( x )   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ 
ในกระบวนการกลยุทธ์ ในรายด้าน  และในภาพรวม 
 

กระบวนการกลยุทธ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวม 

อันดับที่ x  S.D. แปล
ผล 

x  S.D. แปล
ผล 

x  S.D. แปล
ผล 

1.1 การวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา 

3.86 0.73 มาก 3.78 0.47 มาก 3.82 0.61 มาก 1 

1.2 การวางแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  

3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก 2 

1.3 การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัตใินสถานศึกษา 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก 3 

1.4 การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  

3.85 0.72 มาก 3.69 0.48 มาก 3.77 0.62 มาก 4 

รวม 3.86 0.72 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก  
  

จากตารางที่ 4.2  พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร  และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 
ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ในกระบวนการกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.80, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการวิ เคราะห์ เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
( x = 3.82, S.D.= 0.61) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( x = 3.80,  
S.D.= 0.60) และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ( x = 3.80, S.D.= 0.61)   และด้านที่มีระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุดคือการควบคุม  และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( x = 3.77, S.D = 0.62) 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย ( x )   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนกลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 โรงเรียนวิเคราะห์  
 สภาพแวดล้อมภายนอก  
และภายใน 

3.86 0.73 มาก 3.78 0.47 มาก 3.82 0.61 มาก 1 

รวม 3.86 0.73 มาก 3.78 0.47 มาก 3.82 0.61 มาก  
            

จากตารางที่ 4.3  พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร   และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในกระบวนการกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
ได้แก่ โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.82, S.D.= 0.61)  
 
ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย ( x )   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนกลยุทธ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  

การวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

1.  สถานศึกษาน าข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  
และภายในมาสรุปเพื่อ
พิจารณา โอกาส อุปสรรค 
จุดแข็ง  และจุดอ่อน 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
  

การวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล 

 2. สถานศึกษามีการทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์มาตรการ   และ
แนวทางที่ผ่านมา 

3.86 0.73 มาก 3.73 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก 2 

 3. สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  
วัตถุประสงค์มาตรการ  และ
แนวทางกลยุทธ์ ไว้ชัดเจน 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.86 0.73 มาก 3.73 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก 2 

 4. สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์
ตามข้อมูลที่วิเคราะห์มาได้ 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก 1 

 5.สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวด 
ล้อมภายนอก และภายในมา
สรุปเพื่อพิจารณา โอกาส 
อุปสรรค  จุดแข็ง และจุดอ่อน 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก 1 

รวม 3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก  
 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 

ในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21ในกระบวนการกลยุทธ์   ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก( x = 3.80, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในมาสรุปเพื่อพิจารณา  
โอกาส อุปสรรค  จุดแข็ง และจุดอ่อน สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ตามข้อมูลที่วิเคราะห์มาได้  
 และสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในมาสรุปเพื่อ
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พิจารณา โอกาส อุปสรรค  จุดแข็ง และจุดอ่อน ในสัดส่วนเท่ากัน ( x = 3.80, S.D.= 0.60) รองลงมา
คือ สถานศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย วัตถุประสงค์มาตรการ  และแนวทางที่
ผ่านมา กับสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ และแนวทางกล
ยุทธ์ไว้ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัดส่วนเท่ากัน ( x = 3.80, S.D.= 0.61)  
 
ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา  
 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 

 1. สถานศึกษาน ากลยุทธ์มา 
แปลงเป็นกิจกรรม  แผนงาน  
หรือโครงการ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก 2 

 2. สถานศึกษาน าแผนงาน/
โครงการไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังเพื่อให้บรรลุตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

3.86 0.73 มาก 3.73 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก 2 

 3. สถานศึกษามอบหมาย
งานให้ครูให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานอย่างจริงจัง 

3.86 0.73 มาก 3.74 0.44 มาก 3.80 0.60 มาก 1 

รวม 3.86 0.73 มาก 3.74 0.45 มาก 3.80 0.61 มาก  
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในการ
ด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ 
ที่ 21 ในกระบวนการกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.80, S.D = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
สถานศึกษามอบหมายงานให้ครูให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานอย่างจริงจัง  
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( x = 3.80, SD. = 0.60) รองลงคือ สถานศึกษาน ากลยุทธ์มาแปลงเป็นกิจกรรม  แผนงาน  หรือ
โครงการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  กับสถานศึกษาน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้
บรรลุตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ( x  = 3.80, SD.= 0.61) 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนกลยุทธ์ ด้านการควบคุม และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 

การควบคุม และประเมินกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล 
ผล 

  1.สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในระหว่างการด าเนินงาน 

3.85 0.72 มาก 3.68 0.50 มาก 3.77 0.63 มาก 2 

  2. สถานศึกษาน าปัญหาหรือ
อุปสรรคที่พบมาแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนาได้
ทันท่วงที 

3.85 0.73 มาก 3.66 0.51 มาก 3.76 0.63 มาก 3 

  3. สถานศึกษามีการ
ประเมินผลส าเร็จ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา เมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน  

3.85 0.73 มาก 3.72 0.50 มาก 3.78 0.62 มาก 1 

รวม 3.85 0.72 มาก 3.69 0.48 มาก 3.77 0.62 มาก  
     

จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในการ
ด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ในกระบวนการกลยุทธ์ ด้านการควบคุม และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.77, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ 
สถานศึกษามีการประเมินผลส าเร็จ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเมื่อสิ้นสุดการ



69 

 
 
 

ด าเนินงาน ( x =3.78, S.D.=0.62) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการตรวจสอบ และประเมินผลใน
ระหว่างการด าเนินงาน ( x = 3.77, S.D.=0.63)  และน้อยที่สุดคือสถานศึกษาน าปัญหา 

2.  องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
2.1  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
2.2  การก าหนดพันธกิจ 
2.3  การก าหนดเป้าหมาย 
2.4  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2.5  การก าหนดมาตรการ 
2.6  การก าหนดแนวทาง ปรากฏผลดังนี้ตาราง 4.7 – 4.13 

ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ ในรายด้าน และในภาพรวม 
 

 
องค์ประกอบของกลยุทธ์ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม  

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. 
แปล 
ผล 

อันดับที่ 

 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ 3.58 0.74 มาก 3.40 0.41 ปานกลาง 3.49 0.61 มาก 1 
 2. การก าหนดพันธกิจ 3.55 0.76 มาก 3.31 0.45 ปานกลาง 3.43 0.63 มาก 3 
 3. การก าหนดเป้าหมาย 3.55 0.76 มาก 3.30 0.44 ปานกลาง 3.43 0.63 มาก 3 
 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ 3.59 0.76 มาก 3.32 0.46 ปานกลาง 3.46 0.64 มาก 2 
 5. การก าหนดมาตรการ 3.55 0.77 มาก 3.29 0.45 ปานกลาง 3.42 0.64 มาก 4 
 6. การก าหนดแนวทาง 3.54 0.77 มาก 3.29 0.43 ปานกลาง 3.41 0.63 มาก 5 

รวม 3.56 0.75 มาก 3.32 0.43 ปานกลาง 3.44 0.62 มาก  
               

จากตารางที่ 4.7 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.44, S.D.=0.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ การก าหนดวิสัยทัศน์   
( x = 3.49, S.D.= 0.61) รองลงมาคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ ( x = 3.46, S.D.= 0.64) การก าหนด
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พันธกิจ กับการก าหนดเป้าหมาย ในสัดส่วนเท่ากัน ( x  = 3.43, S.D.= 0.63)  และน้อยที่สุดคือ ด้าน
การก าหนดแนวทาง ( x = 3.41, S.D.= 0.63) 

 
ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้าน การก าหนดวิสัยทัศน์ 
 

การก าหนดวิสัยทัศน์ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. 

แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามี
ขอบเขต และระยะเวลาของ
การปฏิบัติงานชัดเจน 

3.79 0.69 มาก 3.79 0.44 มาก 3.79 0.58 มาก 1 

 2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านความรู้ 

3.77 0.74 มาก 3.61 0.53 มาก 3.69 0.65 มาก 3 

 3. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านความคิด 

3.02 0.09 ปาน
กลาง 

2.77 0.62 ปาน
กลาง 

2.89 0.90 ปาน
กลาง 

5 

 4. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านทักษะ 

3.51 0.80 มาก 3.11 0.52 ปาน
กลาง 

3.31 0.70 ปาน
กลาง 

4 

 5. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านคุณธรรม 

3.83 0.73 มาก 3.73 0.45 มาก 3.78 0.61 มาก 2 

รวม 3.58 0.74 มาก 3.40 0.41 
ปาน
กลาง 

3.49 0.61 มาก  
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จากตารางที่ 4.8 พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในการ
ด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x =3.49, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษามีขอบเขต และระยะเวลาของการปฏิบัติงานชัดเจน  ( x = 3.79, S.D = 0.58) รองลงมา
คือ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรม) การก าหนด
มาตรการ ( x = 3.78, S.D.= 0.61) วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ด้านความรู้  ( x  = 3.69, S.D= 0.65)  และน้อยที่สุดคือ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้านความคิด ( x = 2.89, S.D.= 0.90) 

 
ตารางท่ี 4.9   ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้าน การก าหนดพันธกิจ  
 

การก าหนดพันธกิจ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. 

แปล
ผล 

  1. พันธกิจ การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้ 
สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ 

3.78 0.71 มาก 3.65 0.50 มาก 3.72 0.62 มาก 2 

  2. พันธกิจ การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ความคิด สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 

3.03 0.09 ปาน
กลาง 

2.74 0.63 ปาน
กลาง 

2.89 0.90 ปาน
กลาง 

4 

  3. พันธกิจ การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

3.53 0.79 มาก 3.10 0.55 ปาน
กลาง 

3.32 0.71 ปาน
กลาง 

3 

  4. พันธกิจ การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
คุณธรรม สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ 

3.85 0.74 มาก 3.72 0.47 มาก 3.79 0.62 มาก 1 

รวม 3.55 0.76 มาก 3.31 0.45 ปานกลาง 3.43 0.63 มาก  
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดพันธกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.43, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พันธกิจ  
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์( x =3.79, S.D.= 0.62) 
รองลงมาคือ พันธกิจ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
( x = 3.72, S.D.= 0.62) พันธกิจ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
( x = 3.32, S.D.= 0.71)  และน้อยที่สุดคือ พันธกิจ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความคิด
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( x =  2.89, S.D.= 0.09) 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้านการก าหนดเป้าหมาย 
 

การก าหนดเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 1. เป้าหมาย  การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ความรู้สอดคล้องกับพันธกิจ 

3.78 0.71 มาก 3.64 0.49 มาก 3.71 0.61 มาก 2 

 2. เป้าหมาย การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ความคิด สอดคล้องกับ 
พันธกิจ 

3.03 0.09 ปาน
กลาง 

2.74 0.63 ปาน
กลาง 

2.88 0.91 ปาน
กลาง 

4 

 3. เป้าหมาย การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ทักษะ สอดคล้องกับพันธกิจ 

3.54 0.79 มาก 3.10 0.53 ปาน
กลาง 

3.32 0.71 ปาน
กลาง 

3 

 4. เป้าหมาย การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน 

3.86 0.75 มาก 3.72 0.48 มาก 3.79 0.63 มาก 1 

รวม 3.55 0.76 มาก 3.30 0.44 
ปาน
กลาง 

3.43 0.63 มาก  
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x =3.43, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เป้าหมาย การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน  ( x = 3.79, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ เป้าหมาย  การพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนด้านความรู้สอดคล้องกับพันธกิจ ( x = 3.71, S.D.= 0.61) เป้าหมาย การพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนด้านทักษะ สอดคล้องกับพันธกิจ  ( x = 3.32, S.D. = 0.71)  และน้อยที่สุดคือ เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความคิด สอดคล้องกับพันธกิจ ( x = 2.88, S.D.= 0.91) 

 
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. 

แปล
ผล 

 ̅ x  S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู้
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

3.83 0.71 มาก 3.70 0.54 มาก 3.77 0.64 มาก 2 

 2. วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านความคิด
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

3.08 1.08 ปาน
กลาง 

2.72 0.58 ปาน
กลาง 

2.90 0.89 ปาน
กลาง 

4 

 3. วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านทักษะ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

3.55 0.82 มาก 3.13 0.59 ปาน
กลาง 

3.34 0.74 ปาน
กลาง 

3 

 4. วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านคุณธรรม 

3.90 0.74 มาก 3.74 0.52 มาก 3.82 0.65 มาก 1 

รวม 3.59 0.76 มาก 3.32 0.46 
ปาน
กลาง 

3.46 0.64 มาก  
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.46, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วัตถุประสงค์ 
การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม ( x = 3.82, S.D.= 0.65) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู้สอดคล้องกับเป้าหมาย  ( x = 3.77, S.D.= 0.64) วัตถุประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านทักษะสอดคล้องกับเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.34, S.D.= 0.74)  
และน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณลักษณะด้านความคิดสอดคล้องกับเป้าหมาย  ( x = 
2.90, S.D.= 0.89) 
 

ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้านการก าหนดมาตรการ 
 

การก าหนดมาตรการ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. แปล

ผล 
 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 1. มาตรการ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.78 0.72 มาก 3.64 0.50 มาก 3.71 0.62 มาก 2 

 2. มาตรการ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านความคิด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.03 1.10 ปาน
กลาง 

2.69 0.59 ปาน
กลาง 

2.86 0.90 ปาน
กลาง 

4 

 3. มาตรการ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านทักษะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.52 0.82 มาก 3.09 0.57 ปาน
กลาง 

3.30 0.74 ปาน
กลาง 

3 

 4. มาตรการ การพัฒนา
คุณลักษณะด้านคุณธรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.85 0.75 มาก 3.73 0.50 มาก 3.79 0.64 มาก 1 

รวม 3.55 0.77 มาก 3.29 0.45 ปานกลาง 3.42 0.64 มาก  
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดมาตรการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก( x =3.42, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรการ การ
พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ( x =3.79, S.D.= 0.64) รองลงมาคือ 
มาตรการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ( x = 3.71, S.D.= 0.62) 
มาตรการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ( x = 3.30, S.D.= 0.74)   
และน้อยที่สุดคือ มาตรการ การพัฒนาคุณลักษณะด้านความคิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
( x = 2.86, S.D.= 0.90) 

 
ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในด้านการก าหนดแนวทาง 
 

การก าหนดแนวทาง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับ
ท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล 
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. แนวทาง การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ความรู้สอดคล้องกับมาตรการ 

3.76 0.72 มาก 3.65 0.51 มาก 3.70 0.63 มาก 2 

 2. แนวทาง การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ความคิด สอดคล้องกับมาตรการ 

3.04 1.10 ปาน
กลาง 

2.69 0.59 ปานกลาง 2.86 0.90 ปาน
กลาง 

4 

 3. แนวทาง การพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนด้าน
ทักษะ สอดคล้องกับมาตรการ 

3.51 0.82 มาก 3.11 0.54 ปานกลาง 3.31 0.73 ปาน
กลาง 

3 

 4. แนวทางสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
สอดคล้องกับมาตรการ 

3.86 0.75 มาก 3.71 0.46 มาก 3.79 0.63 มาก 1 

รวม 3.54 0.77 มาก 3.29 0.43 ปานกลาง 3.41 0.63 มาก  
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืององค์ประกอบของกลยุทธ์ ด้านการก าหนดแนวทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.41, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แนวทางสอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม สอดคล้องกับมาตรการ ( x  = 3.79, S.D.= 0.63) รองลงมา
คือแนวทาง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้สอดคล้องกับมาตรการ ( x = 3.70,  
S.D.= 0.63) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านทักษะ  สอดคล้องกับมาตรการ  
( x = 3.31, S.D.= 0.73)  และน้อยที่สุดคือ แนวทาง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความคิด 
สอดคล้องกับมาตรการ ( x = 2.86, S.D.= 0.90) 

3.  กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  
3.1  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 
3.2  การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
3.3  การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
3.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.5  การจัดสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
3.6  การวัด และประเมินผล  ปรากฏผลดังนี้ตาราง 4.13–4.19 
 

ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รายด้าน และภาพรวม 
 

 
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. การพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน 

3.39 0.82 ปาน
กลาง 

2.90 0.53 ปาน
กลาง 

3.15 0.73 ปาน
กลาง 

6 

 2. การพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 

3.52 0.79 มาก 3.10 0.53 ปาน
กลาง 

3.31 0.70 ปาน
กลาง 

5 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

กระบวนพัฒนาคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

  3. การจัดการหลักสูตร    
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3.71 0.78 มาก 3.44 0.52 มาก 3.57 0.67 มาก 1 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.59 0.73 มาก 3.25 0.40 ปาน
กลาง 

3.42 0.61 มาก 3 

 5. การจัดสื่อ เทคโนโลยี และ 
 แหล่งเรียนรู้ 

3.60 0.74 มาก 3.23 0.62 ปาน
กลาง 

3.42 0.71 มาก 4 

 6. การวัด และประเมินผล 3.74 0.62 มาก 3.36 0.43 ปาน
กลาง 

3.55 0.57 มาก 2 

รวม 3.59 0.71 มาก 3.21 0.45 ปาน
กลาง 

3.40 0.62 ปานกลาง  

             
จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x =3.40, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ 
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ( x =3.57, S.D.=0.67) รองลงมาคือ การวัด และประเมินผล ( x =3.55,  
S.D.=0.57) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับการจัดสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้( x =3.42,  
S.D.=0.61)  และน้อยที่สุดคือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน  ( x =3.15, 
S.D.=0.73) 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูผู้สอน 
 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูผู้สอน 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้
แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 

3.04 0.99 ปาน
กลาง 

2.44 074 ปาน
กลาง 

2.74 0.92 ปาน
กลาง 

4 

 2. ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

4.15 0.74 มาก 3.77 0.61 มาก 3.96 0.71 มาก 1 

 3. ครูมีทักษะ และความรู้
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
การจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ 

3.08 0.95 ปาน
กลาง 

2.64 0.68 ปาน
กลาง 

2.86 0.85 ปาน
กลาง 

3 

 4. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ
น าความรู้นั้นมาจัดการเรียนการสอน
ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

3.29 1.02 ปาน
กลาง 

2.77 0.73 ปาน
กลาง 

3.03 0.92 ปาน
กลาง 

2 

รวม 3.39 0.82 
ปาน
กลาง 

2.90 0.53 
ปาน
กลาง 

3.15 0.73 
ปาน
กลาง 

 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.15, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง ( x = 3.96, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ และน าความรู้นั้นมา
จัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ( x = 3.03, S.D.= 0.92) ครูมีทักษะ และความรู้
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่   ( x = 2.86, S.D.= 0.85) และ
น้อยที่สุดคือ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21  ( x = 2.74, S.D.= 0.92) 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติในกระบวน
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
 

 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนด้านความรู้ 

3.76 0.91 มาก 3.42 0.75 มาก 3.59 0.85 มาก 2 

 2.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนด้านความคิด 

2.87 1.01 ปาน
กลาง 

2.56 0.59 ปาน
กลาง 

2.71 0.84 ปาน
กลาง 

4 

 3.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนด้านทักษะ 

3.56 0.80 มาก 2.98 0.57 ปาน
กลาง 

3.27 0.75 ปาน
กลาง 

3 

 4.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนด้านคุณธรรม 

3.89 0.76 มาก 3.45 0.65 มาก 3.67 0.74 มาก 1 

รวม 3.52 0.79 มาก 3.10 0.53 
ปาน
กลาง 

3.31 0.70 
ปาน
กลาง 

 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.31, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนด้านคุณธรรม( x =3.67, S.D.= 0.74)รองลงมาคือ ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนด้านความรู้  
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( x = 3.59, S.D.= 0.85) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนด้านทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง( x =3.27, S.D.= 0.75) และน้อยที่สุดคือ ผู้เรียน 
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนด้านความคิด  
( x = 2.71, S.D.= 0.84) 

 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
 

การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้าน
ทักษะ และด้านคุณธรรม   

4.19 0.65 มาก 3.99 0.47 มาก 4.09 0.57 มาก 1 

 2. หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
เน้ือหาเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม   

4.09 0.66 มาก 3.89 0.48 มาก 3.99 0.59 มาก 2 

 3. สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามผล
การใช้หลักสูตรเป็นระยะเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.27 1.02 ปาน
กลาง 

2.94 0.65 ปาน
กลาง 

3.10 0.87 ปาน
กลาง 

4 

 4. สถานศึกษามีการประเมินผลก่อน 
ระหว่าง  และหลังการใช้หลักสูตร 

3.27 1.02 ปารน
กลาง 

2.94 0.66 ปาน
กลาง 

3.11 0.87 ปาน
กลาง 

3 

รวม 3.71 0.78 มาก 3.44 0.52 มาก 3.57 0.67 มาก  
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.57, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ 
หลักสูตรสถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม ( x = 4.09, S.D.= 0.57) รองลงมาคือ หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเนื้อหาเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม ( x = 3.99, S.D.= 0.59) 
สถานศึกษามีการประเมินผลก่อน ระหว่าง  และหลังการใช้หลักสูตร ( x = 3.11, S.D.= 0.87)  และ
น้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง  
( x = 3.10, S.D.= 0.87) 
 
ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อัน 
ดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 

3.89 0.89 มาก 3.60 0.72 มาก 3.74 0.82 มาก 2 

 2.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
เน้ือหา  และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความ
ถนัดของผู้เรียน 

3.69 0.80 มาก 3.52 0.63 มาก 3.60 0.73 มาก 5 

 3.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์รักการอ่านรักการเขียน 

3.91 0.70 มาก 3.79 0.64 มาก 3.85 0.67 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 

อันดับท่ี 
 ̅ S.D. 

แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล 

4.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยน รู้ จ า ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง ที่
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

3.60 0.83 มาก 3.24 0.57 ปาน
กลาง 

3.42 0.73 มาก 6 

 5.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 
(Active  Learning) การเผชิญ
สถานการณ์แล้วน าความรู้นั้น
มาประยุกตใ์ช้เพื่อป้องกัน และ
แก้ปัญหาในชีวิต ประจ าวัน 

2.69 0.99 ปาน
กลาง 

2.07 0.36 น้อย 2.38 0.81 น้อย 8 

 6.   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยผสมผสานความรู้แบบ
บูรณาการอย่างสมดุลทั้งความรู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรม  

3.32 1.05 ปาน
กลาง 

2.84 0.71 ปาน
กลาง 

3.08 0.92 ปาน
กลาง 

7 

 7.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลาทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

3.81 0.72 มาก 3.44 0.52 มาก 3.62 0.65 มาก 4 

 8.   ครูจัดหลักสูตรให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม และ
สาธารณะประโยชน์ เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย และ
สากล 

3.81 0.71 มาก 3.47 0.52 มาก 3.64 0.64 มาก 3 

รวม 3.59 0.73 มาก 3.25 0.40 
ปาน
กลาง 

3.42 0.61 มาก  
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.42, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีการด าเนินงานสูงสุด คือ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์รักการอ่านรักการเขียน   
( x = 3.85, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ( x =3.74, S.D.= 0.82)  และครูจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม และสาธารณะประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และสากล 
( x =3.64, S.D.= 0.64)  และน้อยที่สุดคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ  (Active  
Learning) การเผชิญสถานการณ์แล้วน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน  และแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวัน ( x = 2.38, S.D.= 0.81) 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการจัดสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้  
 

การจัดสื่อ เทคโนโลยี และ 
แหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ
ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 1. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้เพียงพอ ทันสมัย 
และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้  
ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม 

3.33 0.98 ปาน
กลาง 

2.66 0.87 ปาน
กลาง 

2.99 0.98 ปาน
กลาง 

12 

 2. สถานศึกษามีห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการเพียงพอ ทันสมัย 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด 
ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

3.36 0.94 ปาน
กลาง 

3.10 0.71 ปาน
กลาง 

3.23 0.84 ปาน
กลาง 

11 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ)   
 

การจัดสื่อ เทคโนโลยี และ 
แหล่งเรียนรู้(ต่อ) 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ
ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 3. สถานศึกษามีห้องสมุดที่
ทันสมัย พร้อมให้บริการในการ
สืบค้นข้อมูล โดยมีหนังสือ และ
สื่อโสตทัศน์เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

3.39 0.91 ปาน
กลาง 

3.10 0.69 ปาน
กลาง 

3.24 0.82 ปาน
กลาง 

10 

 4. สถานศึกษามีห้องโสตทัศน
ศึกษาที่ทันสมัย มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมให้บริการ เป็นแหล่งเรียนรู้
กับผู้เรียน 

3.43 0.88 มาก 3.09 0.66 ปาน
กลาง 

3.26 0.80 ปาน
กลาง 

9 

 5. สถานศึกษามีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และ
เพียงพอกับความต้องการ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.44 0.87 มาก 3.16 0.76 ปาน
กลาง 

3.30 0.83 ปาน
กลาง 

8 

 6.สถานศึกษามีห้องจริยศึกษา  
ที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาพระพุทธศาสนา 

3.56 0.82 มาก 3.17 0.72 ปาน
กลาง 

3.37 0.79 ปาน
กลาง 

5 

 7. สถานศึกษามีสนามกีฬา 
โรงยิม และอุปกรณ์การเล่นกีฬา
ให้กับผู้เรียนได้ออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ 

4.24 0.86 มาก
ที่สุด 

3.82 1.07 มาก 4.03 0.99 มาก 2 

 8. สถานศึกษามีสภาพ 
บรรยากาศร่มร่ืน และมีที่นั่ง
รองรับให้ผู้เรียนใช้นั่งพักผ่อน
อย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ 

4.40 0.79 มาก
ที่สุด 

3.99 1.06 มาก 4.20 0.95 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ)   
 

การจัดสื่อเทคโนโลยี และ 
แหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ
ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 9. สถานศึกษามีอุปกรณ์ และโรง
ฝึกงานทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย 
และเพียงพอกับความต้องการ 
การใช้งานของผู้เรียน 

3.55 0.78 มาก 3.23 0.65 ปาน
กลาง 

3.39 0.74 ปาน
กลาง 

3 

 10. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย  และ
เพียงพอกับความต้องการการใช้
งานของผู้เรียน 

3.33 0.98 ปาน
กลาง 

2.66 0.87 ปาน
กลาง 

2.99 0.98 ปาน
กลาง 

    
   13 

 11. สถานศึกษามีห้องปฏิบตัิการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย/
สากล ที่ทันสมัย และเพียงพอ 

3.54 0.75 มาก 3.16 0.58 ปาน
กลาง 

3.35 0.70 ปาน
กลาง 

6 

 12. สถานศึกษามีห้องปฏิบตัิการ
ภาษาไทยเพื่อฝึกทักษะการพูดที่
ทันสมัย และเพียงพอ 

3.53 0.76 มาก 3.13 0.57 ปาน
กลาง 

3.33 0.70 ปาน
กลาง 

7 
 

 13. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีอุปกรณ์
ในการทดลองที่ทันสมัย  และ
เพียงพอ 

3.55 0.80 มาก 3.19 0.70 ปาน
กลาง 

3.37 0.77 ปาน
กลาง 

4 

รวม 3.60 0.74 มาก 3.23 0.62 
ปาน
กลาง 

3.42 0.71 มาก  

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านการจัดสื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.42, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า  ข้อที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ สถานศึกษามีสภาพ บรรยากาศร่มร่ืน และมีที่นั่ง
รองรับให้ผู้เรียนใช้นั่งพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ ( x = 4.20, S.D.= 0.95) รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีสนามกีฬา โรงยิม และอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้กับผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
( x =4.03, S.D.=0.99) และสถานศึกษามีอุปกรณ์ และโรงฝึกงานทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย  
และเพียงพอกับความต้องการ การใช้งานของผู้เรียน ( x =3.39, S.D.=0.74)  และน้อยที่สุดคือ 
สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพียงพอ ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านความรู ้ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม ( x =2.99, S.D.=0.98) เท่ากับสถานศึกษา
มีห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษที่ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการการใช้งานของผู้เรียน 

 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติใน
กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการวัด และประเมินผล  
 

การวัด และประเมินผล 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. ครูวัด และประเมินผล
การศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.33 0.57 มาก
ที่สุด 

4.10 0.44 มาก
ที่สุด 

4.22 0.52 มาก
ที่สุด 

1 

 2. ครูมุ่งเน้นการวัดผล และ
ประเมินผลเพื่อวัดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ด้านความคิด  ด้านทักษะ 
และด้านคุณธรรม   

3.38 0.66 ปาน
กลาง 

2.98 0.46 ปาน
กลาง 

3.18 0.60 ปาน
กลาง 

3 

 3. ครูมีการวัดผล และประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้เรียนหรือการ
ประเมินการท างานตามสภาพจริง 

3.52 0.79 มาก 3.01 0.49 ปาน
กลาง 

3.27 0.70 ปาน
กลาง 

2 

รวม 3.74 0.62 
มาก
ท่ีสุด 

3.36 0.43 
ปาน
กลาง 

3.55 0.57 มาก  
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองกระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านการวัด และ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.55, S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
การด าเนินงานสูงสุดคือครูวัด และประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
( x =4.22, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ ครูมีการวัดผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนหรือ
การประเมินการท างานตามสภาพจริง ( x = 3.27, S.D.= 0.70)  และน้อยที่สุดคือ ครูมุ่งเน้นการ
วัดผล และประเมินผลเพื่อวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ด้านความคิด ด้าน
ทักษะ และด้านคุณธรรม ( x = 3.18, S.D.= 0.60) 

4.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
4.1  คุณลักษณะด้านความรู้ 
4.2  คุณลักษณะด้านความคิด 
4.3  คุณลักษณะด้านทักษะ 
4.4  คุณลักษณะด้านคุณธรรม  ปรากฏผลดังนี้ตาราง 4.21 – 4.25 
 

ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ในรายด้าน และในภาพรวม 
 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 
อันดับท่ี 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 4.1 คุณลักษณะด้านความรู้ 3.39 0.82 ปาน
กลาง 

2.90 0.53 ปานกลาง 3.29 0.78 ปาน
กลาง 

3 

 4.2 คุณลักษณะด้านความคิด 3.52 0.79 มาก 3.10 0.53 ปานกลาง 3.00 0.66 ปาน
กลาง 

4 

 4.3 คุณลักษณะด้านทักษะ 3.71 0.78 มาก 3.44 0.52 มาก 3.46 0.63 มาก 1 
 4.4 คุณลักษณะด้านคุณธรรม 3.59 0.73 มาก 3.25 0.40 ปานกลาง 3.43 0.63 มาก 2 

รวม 3.60 0.74 มาก 3.23 0.62 ปานกลาง 3.30 0.61 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.30, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มีการด าเนินงาน
สูงสุดคือ คุณลักษณะด้านทักษะ ( x = 3.46, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านคุณธรรม  
( x = 3.43, S.D.= 0.63)  และคุณลักษณะด้านความรู้ ( x = 3.29, S.D.= 0.78)  และน้อยที่สุดคือ 
คุณลักษณะด้านความคิด ( x = 3.00, S.D.= 0.66) 
 
ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ 
 

คุณลักษณะด้านความรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม 

อันดับ
ท่ี  ̅ S.D. 

แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

 1. ผู้เรียนกล้าแสดงออก
ด้วยความมั่นใจ ร่าเริง 
แจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้อ่ืน 

3.73 0.76 มาก 3.35 0.61 ปาน
กลาง 

3.54 0.72 มาก 1 

 2. ผู้เรียนกระตือรือร้น มา
เรียนสม่ าเสมอ  เรียนรู้ และ 
ร่วมมือในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

3.72 0.78 มาก 3.23 0.58 ปาน
กลาง 

3.47 0.73 มาก 2 

 3. ผู้เรียนรักการอ่าน การ
เขียน  และแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างสรรค์ 

3.20 1.15 ปาน
กลาง 

2.53 0.78 น้อย 2.86 1.04 ปาน
กลาง 

3 

รวม 3.55 0.87 มาก 3.04 0.58 น้อย 3.29 0.78 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 ด้านความรู้  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.29, S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้เรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน  
( x = 3.54, S.D.= 0.72) รองลงมาคือ ผู้เรียนกระตือรือร้น มาเรียนสม่ าเสมอ  เรียนรู้ และร่วมมือ 
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ( x  = 3.47, S.D.= 0.73)  และน้อยที่สุดคือ ผู้เรียน 
รักการอ่าน การเขียน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ( x = 2.86, 
S.D.= 1.04) 
 
ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านความคิด 
 

คุณลักษณะด้านความคิด 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ

ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถคิด
วิเคราะห์ 

3.12 0.84 ปาน
กลาง 

2.89 0.41 ปาน
กลาง 

3.01 0.67 ปาน
กลาง 

1 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถคิด
สังเคราะห์ 

3.09 0.80 ปาน
กลาง 

2.88 0.42 ปาน
กลาง 

2.98 0.65 ปาน
กลาง 

3 

 3. ผู้เรียนมีความสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

3.10 0.81 ปาน
กลาง 

2.88 0.41 ปาน
กลาง 

2.99 0.65 ปาน
กลาง 

2 

 4. ผู้เรียนมีความสามารถคิด
สร้างสรรค์ 

3.14 0.86 ปาน
กลาง 

2.88 0.42 ปาน
กลาง 

3.01 0.69 ปาน
กลาง 

1 

รวม 3.11 0.82 
ปาน
กลาง 

2.88 0.41 
ปาน
กลาง 

3.00 0.66 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน
การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 ด้านความคิด  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.00, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้เรียนมีความสามารถคิดสร้างสรรค์ กับผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
(สัดส่วนเท่ากัน) ( x = 3.01, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
( x =2.99, S.D.=0.65) และน้อยที่สุดคือผู้เรียนมีความสามารถคิดสังเคราะห์  ( x =2.98,  
S.D.= 0.65) 

 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ 
 

คุณลักษณะด้านทักษะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ

ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ความคิด 

3.13 0.84 ปาน
กลาง 

2.88 0.41 ปาน
กลาง 

3.01 0.67 ปาน
กลาง 

9 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน   

3.91 0.68 มาก 3.54 0.60 มาก 3.72 0.67 มาก 2 

 3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหา   

3.80 0.72 มาก 3.22 0.79 ปาน
กลาง 

3.51 0.81 มาก 7 

 4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสาร 

3.80 0.72 มาก 3.37 0.61 ปาน
กลาง 

3.58 0.70 มาก 3 

 5. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3.82 0.76 มาก 3.32 0.59 ปาน
กลาง 

3.57 0.72 มาก 6 

 6. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การปรับตัว   

3.83 0.73 มาก 3.33 0.56 ปาน
กลาง 

3.58 0.70 มาก 3 

 7. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเข้าสังคม 

3.83 0.71 มาก 3.31 0.60 ปาน
กลาง 

3.57 0.71 มาก 5 

 8. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

3.60 0.82 มาก 3.16 0.61 ปาน
กลาง 

3.38 0.76 ปาน
กลาง 

8 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะด้านทักษะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู รวม อันดับ

ท่ี  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
 9. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 

3.32 1.07 ปาน
กลาง 

2.63 0.78 ปาน
กลาง 

2.97 1.00 ปาน
กลาง 

10 

 10. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

4.39 0.74 มาก
ที่สุด 

4.34 0.65 มาก
ที่สุด 

4.36 0.69 มาก
ที่สุด 

1 

 11. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้สารสนเทศ 

3.18 1.08 ปาน
กลาง 

2.45 0.75 น้อย 2.81 1.00 ปาน
กลาง 

11 

รวม 3.69 0.69 มาก 3.23 0.45 
ปาน
กลาง 

3.46 0.63 มาก  

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.46, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ( x =4.36, S.D.=0.69) รองลงมาคือ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ( x = 3.72, S.D.= 0.67)  และ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
กับผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว (สัดส่วนเท่ากัน) ( x = 3.58, S.D.= 0.58)  และน้อยที่สุดคือ
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ) ( x = 2.81, S.D.= 1.00) 
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ตารางท่ี 4.25  ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับที่มีต่อการปฏิบัติ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรม 
 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
คร ู รวม อันดับ

ท่ี 
 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 

 1. ผู้เรียนมีมีจิตส านึก และ 
ค่านิยมที่ด ี

3.78 0.78 มาก 3.42 0.58 มาก 3.60 0.71 มาก 1 

 2. ผู้เรียนมีมีจิตสาธารณะ   3.70 0.75 มาก 3.36 0.56 ปานกลาง 3.53 0.68 มาก 3 
 3. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

3.71 0.80 มาก 3.39 0.59 ปานกลาง 3.55 0.72 มาก 2 

 4. ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย   3.67 0.77 มาก 3.10 0.55 ปานกลาง 3.39 0.73 ปาน
กลาง 

4 

 5. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม 

3.35 0.75 ปานกลาง 2.83 0.63 ปานกลาง 3.09 0.74 ปาน
กลาง 

5 

รวม 3.64 0.71 มาก 3.22 0.45 ปานกลาง 3.43 0.63 มาก  
 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติใน

การด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 ด้านคุณธรรม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.43, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้เรียนมีมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี ( x = 3.60, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ( x = 3.55, S.D.= 0.72)  และผู้เรียนมีมีจิตสาธารณ ( x = 3.53, S.D.= 0.68)  และน้อย
ที่สุดคือ ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ( x = 3.09, S.D = 0.74) 
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ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจัดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจัดการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  กระบวนการกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  มีปัญหา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นล าดับแรกคือ 
บุคลากรในสถานศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในครบ
ทุกคน (N= 242 คิดเป็นร้อยละ 63.02)เพราะในทาง
ปฏิบัติสถานศึกษาจะให้คณะกรรมการบริหารงาน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย และ8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ามาร่วมประชุมเพื่อร่วม
ปรึกษาหารือ ท าให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อีกส่วนหน่ึงที่เหลือไม่มีโอกาสน าเสนอข้อมูลที่เป็น
จริงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา อนึ่งปัญหาที่น่าสังเกต
คือ เร่ืองราวที่ เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาที่ เป็นที่
ยอมรับกันทั่ วไปคือ ปัญหาที่ อ่อนไหว ได้แก่ 
พฤติกรรมบริหารของฝ่ายบริหาร พฤติกรรมการ
สอนของคร ูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมไม่
สามารถน ามาเสนอข้อเท็จจริงในที่ประชุมได้ จึงท า
ให้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไม่ได้
ข้อมูลที่เป็นจริง และแก้ไม่ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
รองลงมา คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุม 
และน าเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย และเป็น
ธรรม ต่อจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
เปิดใจรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงจากบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม และน าผลไป
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และไม่ให้
คุณให้โทษกับบุคลากร 
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาเน้นสภาพแวดล้อมภายในมากกว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก (N= 98  คิดเป็นร้อยละ 
25.52)  ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษาไม่สามารถเข้าถึง  และควบคุมได้ 
โดยเฉพาะด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(N= 17 คิดเป็นร้อยละ4.42) ตามล าดับ 

 
1.2 การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ปัญหาล าดับแรกคือ  การวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาเป็นการวางแผนเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
(N=221  คิดเป็นร้อยละ 57.55) เนื่องจากสถานศึกษา
เป็นหน่วยงานของทางราชการ ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมี
การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติไปตามเหตุการณ์ของ
บ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลา นั่นคือสถานศึกษามีงาน 
และกิจกรรมที่ต้องท าโดยเร่งด่วนตามค าสั่งของทาง
ราชการเน้นภารกิจการพัฒนาสถานศึกษามากกว่า
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้ในเนื้อหา
วิชาการ ท าให้เวลาส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้ถูกแบ่งไปใช้
ในการจัดกิจกรรมเสริมดังกล่าวมากเกินไปท าให้
นักเรียนไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มเวลาตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดไว้ รองลงมาคือ สถานศึกษาน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ และ
แนวทาง มาด าเนินการไม่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

สถานศึกษาควรเร่งด าเนินการวางแผนกล
ยุทธ์ เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
การวางแผนกลยุทธ์ 
เ ชิ ง รับในภาระง านที่ ต้ องปฏิบั ติ ต าม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่สั่งการมา
เป็นระยะ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับแผนที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ตามความเหมาะสม
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ จ ริ ง จั ง  เ น้ น ก า ร
สอดแทรกเข้าไปกับเนื้อหาการเรียนใน
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะท าให้ไม่
กระทบกระเทือนต่อเวลาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ  และด้าน
คุณธรรม แต่จะเน้นด้านความรู้ และคุณธรรมเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ละเลยด้านความคิด และด้าน
ทักษะ (N=49 คิดเป็นร้อยละ 12.76) 
 

1.3  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ สถานศึกษายังไม่สามารถปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง (N=222 คิด
เป็ น ร้อ ยละ  57. 81 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ าก ในทา งปฏิบั ติ
สถานศึกษามอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบเพียงคน
กลุ่มเดียวที่ผู้บริหารสถานศึกษาไว้วางใจ ภาระงานจึงไป
กระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มเดียว ในขณะที่บุคลากรอีก
จ านวนหนึ่งไม่ได้รับการไว้วางใจให้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน หรือร่วมปฏิบัติงานตามความจ าเป็นที่ต้องท า
ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง และไม่ได้รับ
มอบหมายโดยตรงจากผู้บ ริหารสถานศึกษาจึงขาด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ให้เสร็จแต่
ไม่มุ่งเน้นผลแห่งความส าเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  รองลงมาคือ แผนงานหรือ
โครงการที่ปฏิบัติมักปฏิบัติตามแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา
ในปีการศึกษาก่อน ๆอีกทั้งผู้ปฏิบัติก็เป็นบุคลากรกลุ่ม
เดิม (N=55 คิดเป็นร้อยละ14.32) นอกจากนี้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานบางแผนงานหรือโครงการขาด
ความเอาใจใส่การด าเนินงานอย่างจริงจัง( N = 21  คิด
เป็นร้อยละ 5.47) ตามล าดับ 

บริหารสถานศึกษา 
ควรสร้างความคุ้นเคย และไว้วางใจ
บุคลากรทุกคน และมอบหมายงานให้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง 
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       1.4  การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีปัญหา และข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 
ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือขาดการควบคุมระหว่างการด าเนินการ 
เน้นการประเมินก่อนด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินการ และขาดการท าอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง  
ประกอบกับการประเมินเน้นการประเมินเชิงปริมาณไม่
พิจารณาเชิงคุณภาพ (N = 232 คิดเป็นร้อยละ 60.40) 
รองลงมาคือ การประเมินกลยุทธ์ท าการประเมินเป็น
ภาพรวม ขาดการสรุป ข้อค้นพบที่ควรน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น (N = 99 คิดเป็นร้อยละ 25.78) นอกจากนี้
แล้วสถานศึกษายังท าการประเมินโดยไม่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญ คือผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
ร่วมกับผู้บริหาร ครู  และบุคลากรของสถานศึกษา  
(N = 33 คิดเป็นร้อยละ 8.59) ตามล าดับ 

ควรควบคุม  และประ เมินระหว่ าง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจังเน้น
การประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการ
ท า AAR (After action review) ด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์รายบุคคล และ 
การอภิปรายกลุ่ม 
 

 
2.1  การก าหนดวิสัยทัศน์ มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ การก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเน้น
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ และด้านคุณธรรม
มากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ(N= 299 คิดเป็นร้อย
ละ 77.86) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้น
วิสัยทัศน์ด้านความรู้มากที่สุดตามมาด้วยด้านคุณธรรม  
ด้านความคิด และด้านทักษะ ทั้งนี้ เนื่องมาจากสนอง
ผลลัพธ์สุดท้ ายของสังคมที่ต้องการคือ  นัก เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมวิสัยทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความคิด 
และด้านทักษะควบคู่กับด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
สูงจึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าบริหารเก่ง (N= 
188 คิดเป็นร้อยละ 48.95)   และในส่วนของผู้ปกครองทุก
คนก็มีความมุ่งมารถปรารถนาให้บุตรหลานของตนเรียน
เก่งๆ ได้เกรดสูงสูงอันจะน าพามาซึ่งความสุข ความภูมิใจ
มาสู่ตนเอง และครอบครัว และวงศ์ตระกูล เพราะมีความ
เชื่อว่าถ้าบุตรหลานเรียนเก่งจะสามารถ สอบแข่งขันเพื่อ
เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปจนส าเร็จการศึกษามีอนาคตที่
ดีมีงานท าที่มีรายได้ดี และมีชื่อเสียง (N= 191  คิดเป็นร้อย
ละ 49.47) ในขณะเดียวกันครูผู้สอนส่วนใหญ่ก็มีความ
มุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้มากกว่า
คุณลักษณะด้านอื่น (N=120 คิดเป็นร้อยละ 31.25) 

 
2.2   การก าหนดพันธกิจ มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 

      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือการก าหนดพันธกิจของสถานศึกษาเน้นการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้  และด้านคุณธรรม
มากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ(N= 282  คิดเป็นร้อย
ละ 73.43) รองลงมาคือ สถานศึกษาก าหนดพันธกิจด้าน
ความคิด และทักษะน้อยเกินไป โดยเฉพาะด้านการคิด 
(N= 117  คิดเป็นร้อยละ 30.47) 

สถานศึกษาควรเพิ่มเติม 
พันธกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้าน
ความคิด และด้านทักษะควบคู่กับด้าน
ความรู ้และด้านคุณธรรม 
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2.3  การก าหนดเป้าหมาย   มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาเน้น
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ และด้านคุณธรรม
มากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ (N= 236  คิดเป็น
ร้อยละ 61.45) รองลงมาคือ การก าหนดเป้าหมายเน้นด้าน
ความคิดน้อยที่สุด (N= 166  คิดเป็นร้อยละ 43.23) 

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้านความคิด 
และด้านทักษะควบคู่กับด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 

 
2.4  การก าหนดวัตถุประสงค์ มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
เน้นการส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนด้านความรู้  และด้าน
คุณธรรมมากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ (N= 241 
คิ ด เป็ น ร้อยละ  62.76)  รองลงมาคื อ  ก า รก าหนด
วัตถุประสงค์ เน้นด้านความคิดน้อยที่สุด (N=111  
คิดเป็นร้อยละ 28.91) 

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความคิด 
และด้านทักษะควบคู่กับด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 

 
2.5  การก าหนดมาตรการ   มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ การก าหนดมาตรการของสถานศึกษาเน้น
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
มากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ (N= 224  คิดเป็น
ร้อยละ 58.33) รองลงมาคือ การก าหนดมาตรการเน้นด้าน
การคิดน้อยที่สุด (N=177 คิดเป็นร้อยละ 46.09) 

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้านความคิด 
และด้านทักษะควบคู่กับด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 
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2.6 การก าหนดแนวทาง มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือการ ก าหนดแนวทางของสถานศึกษาเน้น
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
ด้านความคิด และด้านทักษะน้อย (N=259  คิดเป็นร้อยละ 
67.45) รองลงมาคือ การก าหนดแนวทางด้านการคิดน้อย
ที่สุด (N=199  คิดเป็นร้อยละ 51.82)                  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
รอบด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้านความคิด 
และด้านทักษะควบคู่กับด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 

 
3.  กระบวนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  

3.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
           ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ ครูส่วนหนึ่งมีทักษะการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการบูรณาการความรู้เป็นองค์
รวมทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมน้อย จึงจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหามากกว่าจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริงในปัจจุบันตามธรรมชาติวิชาทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ 
สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
และกิจกรรมชุมนุม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์แก่สังคม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (N= 193 คิดเป็นร้อยละ 50.26 )

สถานศึกษาต้องส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพครูทุกคนหรือส่วนใหญ่เท่าที่
จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
คว ามสามารถทั้ ง ในองค์ ค ว าม รู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้น
ก า ร ใ ช้ สื่ อ ป ร ะ ก อบ ก า ร เ รี ย น รู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งนี้ให้เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง แทนPassive 
Learning ที่เน้นการให้ความรู้โดยมีครู
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียน
การสอนของครูอย่างรอบด้าน ทั่วถึง 
แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง ต ล อดปี ก า ร ศึ ก ษ า 
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
ประกอบกับครูส่วนหนึ่งขาดทักษะในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ให้กับผู้เรียน (N= 131  
คิดเป็นร้อยละ 34.16)  และครูส่วนหนึ่งได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่ มศักยภาพ  และน าความ รู้
ความสามารถมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
แนวใหม่ยังน้อยเกินไป ( N=109  คิดเป็นร้อยละ 28.38)  
อีกทั้งในด้านการวัดผลประเมินผลด้านคุณธรรมครูขาด
การก าหนด Rubric ที่ชัดเจนในการประเมินเป็นรายบุคคล 
แต่มักใช้การประเมินเป็นการสรุปเป็นองค์รวมตาม
จินตนาการ และการสะสมความรู้สึกของครูเอง (N=98 
คิดเป็นร้อยละ 25.52)  และที่ครูทุกคนมองข้าม และละเลย
ไม่ใส่ใจในการสอดแทรกวิชาภาษาอังกฤษเข้าในเนื้อหา
ของวิชาที่ตนเองสอนท าให้นักเรียนขาดการกระตุ้นให้
ชอบภาษาอังกฤษ และเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาส าคัญ
วิชาหนึ่ง(N=76 คิดเป็นร้อยละ 19.78) ในขณะที่ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษเองก็สอนเน้นการอ่านตามหนังสือเรียน
มากกว่าการฝึกทักษะทางภาษาด้านอ่ืนคือ ฟัง  พูด และ
เขียน (N=59  คิดเป็นร้อยละ 15.36) 

นอกจากนี้ ค รู ผู้ ส อนทุ ก วิ ช าคว ร
สอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปใน
เน้ือหาวิชาที่ตนสอนทุกรายวิชาขณะที่
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษควรสอน
เ น้ น ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า ต า ม ห ลั ก
ภาษาศาสตร์ให้ครบทั้ง 4 ทักษะ และ
เ ร่ิมจากทักษะการฟังก่อน ต่อด้วย
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียนเป็นล าดับสุดท้าย จะ
ช่วยท าให้การเรียนภาษาอังกฤษมี
ความหมายมากยิ่งขึ้น 

       
3.2  การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงเรียนรู้ในรายวิชาต่าง 
ๆโดยผ่านการเรียนรู้ที่ เน้นความรู้  และด้านคุณธรรม
มากกว่าด้านความคิด และด้านทักษะ ท าให้นักเรียนขาด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทั้งคิดวิ เคราะห์  คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ (N= 231 คิดเป็นร้อยละ 60.15) รองลงมาคือ 

สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะของผู้เรียนให้
ครอบคลุมทั้ ง  4 ด้ าน  คือ  ความ รู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรมมากขึ้น
โดยเฉพาะด้านความคิด  และด้าน
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนส่วนหน่ึงไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือท าให้ขาดองค์
ความรู้ที่จะน ามาประกอบในการเรียนรู้ของตนเอง (N= 
199  คิดเป็นร้อยละ 51.82) ในขณะที่ครูผู้สอนส่วนใหญ่
มุ่งเน้นให้นักเรียนท าการบ้านในเกือบทุกวิชา ท าให้
การบ้านมีจ านวนมาก ซึ่งตามความคิดของนักเรียนเห็นว่า
มากเกินไป ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากท าการบ้าน
อันน าไปสู่การลอกการบ้านเพื่อนในที่สุด (N=123 คิดเป็น
ร้อยละ 32.03)  และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือนักเรียน
มีทักษะในการฟังภาษาอังกฤษน้อยจึงท าให้พูด และเขียน
ภาษาอังกฤษคล่อง แม้แต่การอ่านนักเรียนยังอ่านไม่ค่อย
คล่อง และแปลไม่ค่อยได้ (N=100  คิดเป็นร้อยละ 26.04) 

ทักษะเน้นการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Based Learning) และแบบใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem Based 
Learning) สอดแทรกในทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งครูผู้สอน
ควรส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ
เพิ่มมากขึ้น และเขียนสรุปความมาก
ขึ้ นประกอบกั บก าร ให้ ก า รบ้ า น
ครูผู้สอนในระดับเดียวกันควรท า
ความตกลงร่วมกันให้การบ้านในแต่
ละคร้ังเป็นแบบบูรณาการองค์ความรู้
ที่ท าให้นักเรียนเห็นว่าไม่มากเกินไป 
และสามารถท าได้ จะท าให้นักเรียนไม่
ลอกการบ้านเพื่อน  และนักเรียนควร
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห า เ ว ล า ฝึ ก ฝ น ฟั ง
ภาษาอังกฤษจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่
พบเห็นโดยทั่วไปใน  Smart phone  
ที่เป็นโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเอง 
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 3.3  การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี ้
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือ สถานศึกษาขาดระบบการนิเทศการจัด
กระบวนการ เ รียน รู้ตามหลักสูตรสถานศึ กษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง(N= 248 คิด
เป็นร้อยละ 64.58)ประกอบกับการวัดผล และประเมินผล
การเรียนรู้ยังเน้นเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบมากกว่าการ
ประเมินการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การตรวจผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น (N= 198  
คิดเป็นร้อยละ 51.56) อีกทั้ง วิชาที่ต้องใช้ทักษะเป็นพิเศษ 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ครูตรวจ และแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อท าความเข้าใจ และ
แก้ไขให้ถูกต้องน้อยลง นักเรียนไม่ทราบว่าตนเองผิดหรือ
ถูกอย่างไรท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิชา
ดังกล่าวโดยมีพฤติกรรม และเจตคติต่อวิชาในเชิงลบ 
เพราะเห็นว่าเป็นรายวิชาที่ยาก จนเป็นปัญหาของวง
การศึกษาไทยในปัจจุบันที่นักเรียนคิดเลขไม่ได้ อ่าน และ
เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่คล่อง (N=177 คิดเป็น
ร้อยละ 46.09) ในขณะที่ครูจ านวนหนึ่งจัดหลักสูตรให้
นักเรียนเรียนตามหนังสือแบบเรียนของส านักพิมพ์ที่
สถานศึกษาก าหนดให้เรียนมากกว่าการจัดหลักสูตรตาม
มาตรฐาน  และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนด
ไว้ (N= 99  คิดเป็นร้อยละ 25.78) 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเ รียน รู้  และผู้ที่ มีความ รู้
คว ามสามารถในการนิ เทศค รูที่
โรงเรียนแต่งตั้ง จัดระบบการนิเทศ
การเรียนการสอนออย่างต่อเนื่อง และ
จริงจัง  และควรให้ความสนใจ 
ในการเรียนรู้วิชาทักษะเป็นพิ เศษ 
ได้แก่  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ให้มากขึ้น และพยายาม
สร้างเจตคติ เชิงบวกให้ เกิ ดขึ้นกับ
นักเรียนในการเรียนวิชาดังกล่าว 
 

 
 



103 

 
 
 

3.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
              

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
         ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่ มีความเห็นว่า
ปัญหาล าดับแรกคื อ  ค รูส่ วนหนึ่ ง ยั ง จั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่ เน้นเนื้อหา
มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลางมากกว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางท าให้
นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน (N= 289 คิด
เป็นร้อยละ75.26) รองลงมาคือ ครูสอน
บรรยายโดยผ่านสื่อ PowerPoint มากกว่าการ
ก าหนดประเด็นปัญหาให้นัก เ รียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันเน้นการฝึกทักษะการคิดตาม
ธรรมชาติวิชา (N= 156  คิดเป็นร้อยละ 40.63) 
ในขณะที่ ค รูส่ วนหนึ่ งไม่ ตรวจการบ้ าน
นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการตรวจภาระ
งาน และชิ้นงานที่ครูมอบให้นักเรียนท าขาด
การประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยเร่ิมจาก
ก่ อนท า  ร ะหว่ า งท า  แ ละหลั งท า เพื่ อ ดู
พัฒนาการของการท างานกกลุ่มแต่ครูจะนิยม
ใช้การประเมินผลเมื่อนักเรียนท างานเสร็จ อีก
ทั้งไม่ได้แจ้งให้นักเรียนแต่ละคนเป็นราย ๆไป
แต่จะแจ้งผลการประเมิน เป็นกลุ่มท าให้
นักเรียนส่วนหน่ึงไม่สนใจท างานกลุ่มแต่อาศัย
กลุ่มเพื่อนเป็นผู้ท า (N= 107  คิดเป็นร้อยละ
27.86) ขณะเดียวกันครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นภาพรวมทั้งห้องขาดการค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนที่
เรียนอ่อนเรียนตามเพื่อนไม่ทันอันจะน ามาซึ่ง

  สถานศึกษาควรหาแนวทางพัฒนาครูให้น า
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ  และ
สามารถให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
มากกว่าการเรียนรู้เนื้อหา ด้วยการท่องจ าแล้ว
น าไปสอบเพื่อเลื่อนชั้นควรเป็นการเรียนเพื่อ
ปฏิบัติได้มากกว่าเรียนเพื่อรู้ และเพื่อสอบผ่าน
ร ะ ดั บ ชั้ น ขณ ะ เ ดี ย ว กั น ค รู ทุ ก คนต้ อ ง จั ด
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลควรให้ความสนใจเด็กที่
เรียนอ่อนเป็นพิเศษด้วยการหากิจกรรมการเรียนรู้
ที่ พ อ เ ห ม า ะ กั บ บุ ค ค ล ทั้ ง ค ว า ม ส น ใ จ 
ความสามารถ และระดับสติปัญญา  และที่ขาด
ไม่ได้คือในการประเมินภาระงาน และชิ้นงานครู
ต้องประ เมินทั้ งต้นทาง  ระหว่ า งทาง  และ
ปลายทางเพื่อทราบผลการพัฒนามากกว่าประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
การไม่สนใจเรียน และสอบตกซ้ าซากในล าดับ
ต่อมา (N=86  คิดเป็นร้อยละ 22.39) 

3.5  การจัดสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้ มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ล าดับแรกคือสถานศึกษาโดยทั่วไปยังมีสื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่จะให้บริการกับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน และสืบค้นองค์ความรู้ โดยเฉพาะห้องสมุด ยังมี
หนังสือที่ทันสมัยไม่เพียงพอ (N= 200 คิดเป็นร้อยละ 
52.08) เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ ากัด (N =188 คิดเป็นร้อยละ
48.95 ) ห้องโสตทัศนศึกษามีสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้บริการกับนักเรียนไม่เพียงพอ (N= 161  คิดเป็นร้อยละ 
41.93) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้บริการนักเรียนสืบค้น
อย่างอิสระในเวลาพักหรือเลิกเรียนมีจ ากัด (N=141  คิด
เป็นร้อยละ 36.71) ห้องปฏิบัติการต่าง ๆของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (N= 131 
คิดเป็นร้อยละ 34.11)          

 สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นห้องสมุดมีชีวิต  ทั้ งหนังสือที่
ทันสมัยทุกกลุ่มสาระในจ านวนที่ดียง
พ อ  ห้ อ ง ส มุ ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
มุมนิทรรศการ บริการให้การสืบค้น
ทา ง อิน เทอ ร์ เน็ ต  มี บ ร รณา รั กษ์ 
ที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียนจัดห้อง
คอมพิวเตอร์ไว้ให้นักเรียนได้สืบค้น 
และใช้งานในเวลาพัก และหลังเลิก
เ รี ย น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ  แ ล ะ จั ด ห า
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆให้เพียงพอ และ
ทันสมัยโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
3.6  การวัด และประเมินผล  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาใน
ล าดับแรกคือ สถานศึกษาเน้นการวัดผล และประเมินผล
เน้นด้านความรู้มากกว่าด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม (N=356 คิดเป็นร้อยละ 66.67) ทั้งนี้เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรายวิชาต่าง ๆทั้ง  8 กลุ่ม

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมการวัดผล และ
ประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วย การวัดผล และประเมินผลตาม
สภาพจริง ตามธรรมชาติวิชาทั้ง  8 
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้  เ ช่ น  
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
สาระการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ มากกว่าแบบแบบทดสอบอัตนัย(เขียนตอบ) 
(N= 222  คิดเป็นร้อยละ 58.81)  และขาดการเอาใจใส่ต่อ
การวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ด้านอ่ืนอย่าง
จริงจัง ได้แก่ การวัด และประเมินผล 

แ บ บ ท ด ส อ บ  ก า ร วั ด ผ ล  แ ล ะ
ประ เมิ นผลต ามสภาพจ ริ ง  ต าม
ธรรมชาติวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น  แบบทดสอบ ควรเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
และแบบอัตนัย  ให้นัก เ รียนเขียน
บรรยายด้วยแบบสอบถาม  แบบ
สั มภ าษณ์  แ บบประ เมิ น ผลก า ร
ปฏิบั ติ ง าน  แบบประ เมินผลการ
ทดลอง เป็นต้น  
ในขณะที่แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ ควรมีการวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนกตามหลักวิชาการวัด  และ
ประเมินผลทางการศึกษา จะท าให้ได้
เค ร่ืองมือวัด  และประ เมินผลที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ส า ม า ร ถ วั ด ผ ล  แ ล ะ
ประเมินผลได้อย่างประสิทธิภาพอย่าง
จริง  นอกจากนี้ยังควรวัดผล และ
ประเมินผลให้ครอบคลุมคุณลักษณะ
ทั้ ง  4ด้าน ได้แก่  ด้ านความ รู้  ด้าน
คว ามคิ ด   ด้ า นทั ก ษะ  แ ล ะด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม  ด้ ว ย ก า ร วั ด ผ ล  แ ล ะ
ประเมินผลอย่างจริงจังทั้งการวัด และ
ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การวัด และประเมินผลการอ่านการ
วิเคราะห ์และการเขียนสื่อความ 

 
 



106 

 
 
 

 
 
 

4.  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
4.1  คุณลักษณะด้านความรู้  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาในล าดับแรก
คือนักเรียนส่วนหน่ึง ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ไม่รักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์  แต่มักสนใจในเร่ือง
สื่อสารทางสังคมภาคบันเทิง และนันทนาการ (Social  
media for funny and happiness ) (N= 300 คิดเป็นร้อยละ 
78.13) รองลงมาคือ ขณะเรียนรู้นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ค่อย
กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนนั้น ๆ แต่จะให้ความสนใจกับกิจกรรม
การเรียนที่เป็นการแสดงออกทางด้านนันทนาการ เช่น 
เล่นเกม แสดงบทบาทสมมุติตามสื่อกระแสสังคมใน
ปัจจุบันที่เลียนแบบมาจากดารา และนักร้องยอดนิยม
ขณะนั้น (N =129  คิดเป็นร้อยละ 33.59) ขณะที่การเรียนรู้
ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียนส่วนใหญ่ชอบค้นคว้าจากInternet แล้วคัดลอกมา 
มากกว่าอ่านหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆแล้ว
น ามา เ รี ยบ เ รียงใหม่ เป็นแนวคิดของตนเองอย่ า ง
สร้างสรรค์(N= 99  คิดเป็นร้อยละ 25.78) 

สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ภ า ค วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
กระตือรือร้นทางการเรียน และรักการ
อ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้
ด้ ว ย ตน เ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ
สร้า งสรรค์   โดยก าหนดให้ เป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
ด้วยการแข่งขัน และมอบรางวัลอย่าง
ต่อเน่ือง และยั่งยืน 
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4.2  คุณลักษณะด้านความคิด  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาใน
ล าดับแรกคือ นักเรียนขาดทักษะในการคิดโดยเฉพาะการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม น ามาซึ่งการขาดสติยั้งคิด เกิดปัญหาอ่ืน ๆ
ตามมาอีกมากมายที่เป็นปัญหาสังคมในกลุ่มนักเรียนที่อยู่
ในช่วงวัยรุ่น เช่น การหนีเรียน(N =135 คิดเป็นร้อยละ 
35.15)ไม่ใส่ใจในการเรียนเท่าที่ควร (N= 97  คิดเป็น 
ร้อยละ 25.2) การพึ่งสารเสพติด (บุหร่ีสุรา และสี่คูณร้อย)  
(N= 66  คิดเป็นร้อยละ 17.19) การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรจ านวน (N=49 คิดเป็นร้อยละ 12.76)  และการ
ทะเลาะวิวาท (N = 29  คิดเป็นร้อยละ 7.55) ทั้งนี้อาจจะ
น าพาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมได้ในที่สุด  

สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครูผู้สอน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องร่วมกัน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
นัก เ รียนตระหนักรับรู้ในประเด็น
ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการ
คิ ดอย่ า งรอบด้ านสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
วิจารณ์ญาณ และเกิดผลดีต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม
ต่อไป 

 
4.3  คุณลักษณะด้านทักษะ  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี ้
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
ในล าดับแรกคือ นักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะอ่านหนังสือ 
ไม่รักการอ่าน และการเขียนสื่อความคิดจึงไม่ค่อยมีองค์
ความรู้ในสมอง(N= 222  คิดเป็นร้อยละ 57.81) รองลงมา
คือความสามารถในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะ

สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่ งส่ง เสริมให้นัก เ รียนชอบอ่าน
หนังสือ รักการอ่าน และเขียนสื่อความ 
โดยใช้สื่อที่ผ่านช่องทางฝึกอ่าน ฝึก
เขียนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์ต ามความ
เหมาะสม อีกทั้งต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
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ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
การฟัง นักเรียนส่วนใหญ่ยังฟังส าเนียงจากเจ้าของภาษา
ไม่เข้าใจ และใช้สื่อสารไม่ได้ (N= 189 คิดเป็นร้อยละ 
49.22) ประกอบกับนักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะในการ
แก้ปัญหาชีวิต เมื่อเกิดปัญหาชีวิตมักคิดท าร้ายตัวเองหรือ
ท าร้ายผู้อ่ืน เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวขาดการเอาใจใส่
อย่างจริงจัง (N =108 คิดเป็นร้อยละ 28.13) ในขณะที่
นักเรียนอีกส่วนหนึ่งขาดทักษะพื้นทางอาชีพอิสระจึง
เรียนอย่างขาดเป้าหมายในชีวิต ไม่มีการวางแผนชีวิตว่าจะ
เตรียมตัวประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ นัก เรียนจึง เป็นผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิตทั้งนี้
เนื่องจากความล้มเหลวของการเรียนวิชาการงาน และ
อาชีพพื้นฐานของโรงเรียนมุ่งเน้นเรียนแต่ภาคทฤษฎีอย่าง
ผิวเผินไม่ลงลึกถึงการปฏิบัติจริง (N=101 คิดเป็นร้อยละ 
26.30)  และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือนักเรียนส่วนหนึ่ง
ข า ดทั กษะก า ร เป็ นผู้ น า  แ ล ะผู้ ต า มที่ ดี ใ นสั ง คม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
ชาติไทย เนื่องจากพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะ
ภาวะผู้น าชอบท าตามผู้อ่ืนโดยขาดการใคร่ครวญถึงความ
ถูกต้องดีงามในขณะที่นักเรียนอีกส่วนหนึ่งขาดทักษะ
ภาวะผู้ตามที่ดี  มักมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ อ่ืนที่มี
ความคิดไม่ตรงกับตนหรือหมู่พวกอันน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งในสังคม(N= 88 คิดเป็นร้อยละ 22.91) 

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้น (Intensive) เน้นทักษะ
ก า ร ฟั ง ( Listening skills)  ก า ร พู ด
(Speaking skills) การอ่าน (Reading 
skills)  และการเขียน(Writing skills) 
ในส่ วนของทั กษะอาชีพพื้ นฐาน 
สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการทดสอบ
ความถนัดด้านอาชีพของนักเรียนทุก
คนต่อจากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะอาชีพที่เขาถนัด และสนใจ
อย่างจริงจัง โดยเน้นไปในชั่วโมง
วิชาการงานพื้นฐานอาชีพทั้งในส่วน
ของโรงเรียนเอง และความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ และสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในท้องถิ่น และควร
ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมแนะแนวที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของ
นัก เ รียนได้อย่ าง เป็นระบบ  และ
สถานศึกษาควรบรรจุเนื้อหาวิชาความ
เป็นพลเมืองดีเน้นภาวะผู้น า และภาวะ
ผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน
วิชาหน้าที่พลเมืองในทุกระดับชั้น
อย่างจริงจัง และเน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เป็นActive Learning 
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4.4  คุณลักษณะด้านคุณธรรม  มีปัญหา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 
        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาใน
ล าดับแรกคือ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัย และขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม(N= 233 คิดเป็นร้อย
ละ 60.67) ทั้งนี้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนไม่รักความ
สะอาดชอบทิ้งขยะไว้ตามสถานที่ต่าง ๆโดยไม่ทิ้งลง
ภาชนะรองรับ(ถังขยะ) ท าให้โรงเรียนสกปรก (N=114  คิด
เป็นร้อยละ 29.68) นักเรียนขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเองเวลา
ท าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแม้ว่าบางคร้ังมีหลักฐานแน่ชัด(N= 
99  คิดเป็นร้อยละ 20.57) นักเรียนขาดความรับผิดชอบใน
การท าการบ้านชอบลอกการบ้านเพื่อนที่โรงเรียน (N=66 
คิดเป็นร้อยละ 17.19)  และนักเรียนขาดจิตอาสาที่จะ
ช่วยเหลืองาน กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนที่ไม่ใช่
กิจกรรมภาคนันทนาการหรือภาคบันเทิง เช่น กีฬาสี  ดนตรี 
และการแสดง เป็นต้น(N= 41  คิดเป็นร้อยละ 10.67) 
 

สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ด้วยความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาค
ประชาสังคม  ที่ ส่ ง เส ริมความมี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม โดยเฉพาะครูทุก
คนในสถานศึกษาต้องฝึกระเบียบ
วิ นั ยทั้ ง ในห้ อ ง เ รี ยน  และนอก
ห้องเรียน 

 
4.1.3  ตอนที่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ

ผู้เรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
4.1.3.1  ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนของปัจจัย

ภายนอกสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในด้านโอกาส พบว่า  
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1.  ด้านสังคม และวัฒนธรรม กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และผู้รับบริการ ได้แก่ผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชน ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

2.  ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความส าคัญ และก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะ  และคุณธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านงบประมาณการจัดการศึกษา และนโยบายปฏิรูป
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3.  ด้านการเมือง และกฎหมาย ผู้ปกครองแลชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ไว้ใจ 
และเชื่อมั่นว่าสถานศึกษามีศักยภาพในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้มีความรู้ความสามารถ และธ
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

4.  ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการคมนาคมขนส่งอย่างทั่วถึง ส่วนในด้านอุปสรรค พบว่า 

5.  สื่อทางสังคม(Social Media)ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นอย่างยิ่งท าให้นักเรียนขาดความสนใจเรียนหันไปสนใจในสื่อดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

6.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท า
ให้ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองตกต่ าลงผู้ปกครองต้องท างานหนักขึ้น ไม่มีเวลาดูแลบุตร
หลานให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพในสังคม เท่าที่ควร ท าให้ผู้เรียนขาดการกล่อมเกลา
ในทางที่ถูกที่ควรเป็นปัญหาร้ายแรงสู่สังคมในสถานศึกษา 

7.  กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้น า
ชุมชนภาคเอกชน ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์สถานที่ฝึกงาน และบุคลากร สื่อทางสังคม(Social Media)ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งท าให้นักเรียนขาดความสนใจเรียนหันไปสนใจในสื่อ
ดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

8.  ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้กระแสโลก
โลกาภิวัตน์ท าให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนนิยมในวัตถุนิยม ต่างมุ่งแสวงหาเงิน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวันจนบางคร้ังขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนปรากฏชัดว่า
คนในปัจจุบันในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าศีลธรรม  และ
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วัฒนธรรมไทยที่ดีงามอันน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดกันจนน าไปสู่ความแตกแยกสามัคคีกันใน
สังคมในที่สุด และก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย เช่น สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การเสพ
สื่อของเยาวชนมากเกินไป และปัญหาอาชญากรรม ในขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่หลวงเกิดมลพิษ และเทคโนโลยีสมัยใหม่น ามาซึ่งการเข้ามาแทนที่
แรงงานมนุษย์ก่อให้เกิดสภาวะการตกงานของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน 

4.1.3.2  ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนของปัจจัย
ภายในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในด้านโอกาส พบว่า           

1. สถานศึกษาทุกแห่งในทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนัก และจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรม ตามศักยภาพของ
สถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษาทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพครูวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี อาคารเรียน และอาคารประกอบ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษ  
ที่21 

3.  สถานศึกษาปรับวัฒนธรรมองค์การโดยการปลุกจิตส านึกให้ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชื่อความคาดหวัง ค่านิยม และเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

4.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี มีการสื่อสารภายในสถานศึกษา  และ
มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามพันธกิจของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนในด้านอุปสรรค 
พบว่า 

5.  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงานกิจกรรม โครงการที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่  21ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
และคุณธรรม มากเกินไปท าให้ครูผู้สอน และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
จ ากัดลง 

6.  ผลผลิตจากการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 ยังด้อยคุณภาพในทุกด้านทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรม 
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7.  สถานศึกษา น าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนส่วน
ใหญ่เป็นการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการน าเน้ือหาสาระในสื่อไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ความคิด ทักษะ และคุณธรรม 

8.  ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังถ่ายทอดมวลประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 เน้นเนื้อหามากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติ 

4.1.3.3  ข้อที่3 ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นที่เป็นโอกาสที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วย 

1.  สถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่ประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ด้านทั้งความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม 

2.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด  
ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

3.  สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

4.  สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

5.  สถานศึกษาส่งเสริมให้น าวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อาคารเรียน 
และอาคารประกอบ สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

4.1.3.4  ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

-  สถานศึกษามีสื่อทางสังคม (Social  Media) จ านวนมาก เช่น Smart phone, Computer 
เป็นต้น แต่นกัเรียน และครูผู้สอนยังน ามาใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร                 

4.1.3.5  ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นจุดอ่อน ที่เป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
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1.  สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู ้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 
21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ
มากกว่าเน้นเนื้อหา 

2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยน า
เนื้อหาสาระในสื่อมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้าน
ทักษะ และด้านคุณธรรม 

4.1.3.6  ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นที่เป็นโอกาสต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

-  สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

4.1.3.7  ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาที่ เป็นจุดอ่อนที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

-  กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา โดยเฉพาะองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้น าชุมชนภาคเอกชน
ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
ฝึกงาน และบุคลากร 
 
4.2  การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 

การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1  การยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

4.2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาในตอนที่1 

มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง และ

กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี กับสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้านโครงสร้างการบริหาร

สถานศึกษาด้านทรัพยากรของสถานศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา  กระบวนการ
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ให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา และผลผลิตจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ต่อจากนั้นมาจัดท า SWOT  Analysis  ปรากฏผล ดังตารางที่ 4.26 ดังนี ้

ตารางท่ี 4.26  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) 
 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  สถานศึกษาทุกแห่งในทุกภูมิภาค 
ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออเฉียงเหนือ ตระหนัก 
และจัดบรรยากาศการเ รียนรู้ เพื่ อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ เ รียนในศตวรรษที่  21ทั้งในด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรม 
ตามศักยภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเตรียม 
ความพร้อมด้านทรัพยากรของ
สถานศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ครูวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี อาคาร
เรียน และอาคารประกอบ บรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่ อ ก า รพั ฒน า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

1. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงาน
กิจกรรม โครงการที่นอกเหนือจาก
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒน า
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21ทั้งในด้าน
ความ รู้  คว ามคิ ด  ทั กษะ  และ
คุ ณ ธ ร ร ม  ม า ก เ กิ น ไ ป ท า ใ ห้
ค รูผู้ สอน  และนัก เ รี ยนปฏิบั ติ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้จ ากัดลง 
2. ผลผลิตจากการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  
ยังด้อยคุณภาพในทุกด้านทั้งความรู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรม 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
3. สถานศึกษาปรับวัฒนธรรมองค์การ 
โดยการปลุกจิตส านึกให้ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชื่อ 
ความคาดหวัง ค่านิยม และเจตคติที่ด ี
ในก า รจั ด ก า รศึ ก ษ า เพื่ อพั ฒน า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
4.  สถ านศึ กษ ามี โครงส ร้ า งก าร
บริหารงานที่ดี มีการสื่อสารภายใน
สถานศึกษา  และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามพันธกิจของ
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3. สถานศึกษา น าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่เป็น
การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่า 
การน าเนื้อหาสาระในสื่อไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรม 
4. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังถ่ายทอด
มวลประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21 เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ
เรียนรู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติ 

ปัจจัยภายนอก 

1.ด้านสังคมวัฒนธรรม  ลักษณะของ
กลุ่มสังคมผู้ รับผลประโยชน์  และ
ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน 
และชุมชน ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะเข้า
มาศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษา
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษ
ที่ 21 

1.สื่อทางสังคม (Social Media) 
ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 
ท าให้นักเรียนขาดความสนใจเรียน 
หันไปสนใจในสื่อดั งกล่ าวซึ่ ง
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

2.  ด้านเศรษฐกิจกระทรวงศึกษาธิการ
โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญ 
และก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมาย
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพทั้ง 4 ด้านคือ ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรมเป็น
อย่างยิ่งทั้งด้านงบประมาณการจัด
การศึกษา และนโยบายปฏิรูปครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3. ด้านการเมือง และกฎหมาย 
ผู้ปกครองแลชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา ไว้ใจ และเชื่อมั่นว่า
สถานศึกษามีศักยภาพในการอบรมสั่ง
สอนบุตรหลานให้มีความรู้
ความสามารถ และน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อ และด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 
4. ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบัน
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
คมนาคมขนส่งอย่างทั่วถึง 

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบ
บริโภคนิยม ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
ตกต่ าลงผู้ปกครองต้องท างานหนัก
ขึ้น ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานให้เป็น
คนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพใน
สังคม เท่าที่ควร ท าให้ผู้เรียนขาด
การกล่อมเกลาในทางที่ถูกที่ควร
เป็นปัญหาร้ายแรงสู่สังคมใน
สถานศึกษา 
3. กลุ่มผู้มีอิทธพิลต่อการด าเนนิการ
ตามพันธกิจของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานบันอุดมศึกษาใน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้น า
ชุมชนภาคเอกชน ยังขาดการ
สนับสนุนสง่เสริมให้สถานศึกษามี
คุณภาพสงูขึ้น ทั้งงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์สถานที่ฝึกงาน และบคุลากร  
4. ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชนนิยมในวัตถุนิยม 
ต่างมุ่งแสวงหาเงิน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวันจน
บางคร้ังขาดความ 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

จนปรากฏชัดว่าคนในปัจจุบัน 
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้
ค ว า มส า คั ญกั บ วั ต ถุ ม า ก ก ว่ า
ศีลธรรม และวัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม อันน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่
ขัดกันจนน าไปสู่ความแตกแยก
ส า มั ค คี กั น ใ นสั ง ค ม ใ นที่ สุ ด  
และก่อให้ เกิดปัญหาสังคมตาม 
มาม ากม า ย  เ ช่ น  ส า ร เสพติ ด  
การทะเลาะวิวาท การเสพสื่อของ
เยาวชนมากเกินไป และปัญหา
อาชญากรรม ในขณะเดียวกัน 
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การผลิ ตทั้ งภาค อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล เ สี ย ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างใหญ่
หลวง เกิดมลพิษ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่น ามาซึ่งการเข้ามาแทนที่
แรงงานมนุษย์ ก่อให้เกิดสภาวะ
การตกงานของผู้ปกครอง ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียน 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1.  ปัจจัยภายใน  
ความเข้มแข็งของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน (Strength : S) 
1.1  ด้านโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐทุกแห่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่ดีมี
การสื่อสารภายในสถานศึกษา และมีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามพันธกิจของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

1.2  ด้านการด าเนินงานในสถานศึกษา 
1.2.1 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐทุกแห่งในภูมิภาคทั้งภาคเหนือ  ภา

กลาง ภาคใต ้และภาตะวันออกเฉียงเหนือ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
รอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคาดหวังของสังคม 

1.2.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรทั้งปริมาณ และคุณภาพของครู สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ความอ่อนแอของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน (Weakness : W) 

1.3  ด้านกฎระเบียบ และนโยบาย 
-  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ต้องปฏิบัติงานเชิงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สั่งการมาเป็นระยะ ๆตลอดปีการศึกษา 
1.4  ด้านการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.4.1  สถานศึกษามีการพัฒนาจ านวนสื่อเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนรู้มากกว่า การการน าเนื้อหาสาระในสื่อมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.4.2  ครูผู้สอนส่วนใหญ่ถ่ายทอดมวลประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เน้นเนื้อหา
มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ 

1.4.3  คุณภาพผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษายังไม่เพียงพอกับการน าไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้าน
ทักษะ และด้านคุณธรรม 

2. ปัจจัยภายนอก 
โอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (Opportunity : O) 
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2.1  ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
-  ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง คือผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่นส่งบุตร

หลานเข้ามาศึกษาหาความรู้ 
2.2  ด้านเศรษฐกิจ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้
ความส าคัญ และสนับสนุนกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งทั้งด้านงบประมาณ
สื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 

2.3  ด้านการเมือง และกฎหมาย 
-  ผู้ปกครอง และชุมชนยังมีเจตคติที่ดี เชื่อมั่น และไว้วางใจต่อการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2.4  ด้านเทคโนโลยี 

- สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสื่อ เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างพอเพียง 

อุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (Threat : T) 
2.5  ด้านสังคม และวัฒนธรรม 

-  สื่อทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ต ทั้งที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.6 ด้านเศรษฐกิจ 
- โครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม ท าให้ครอบครัวล่มสลาย

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลามากล่อมเกลาทางสังคม(Socialization)ให้กับบุตรหลานของตนเอง
เท่าที่ควร 

2.7  ด้านการเมือง และกฎหมาย 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน ๆทั้งภาครัฐ และ

เอกชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ยังให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ กับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 

2.8  ด้านเทคโนโลยี 
-  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดกากรเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ผู้ปกครอง และผู้เรียนนิยมในการบริโภควัตถุนิยมมากเกินไปท าให้เกิดการแสวงหาเพื่อให้มี  และ 
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ใช้อย่างไม่ใคร่ครวญก่อให้เกิดผลเสียอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของผู้เรียน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกที่กล่าวมาผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4. 2.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา(จุดแข็ง และ
จุดอ่อน) และภายนอกสถานศึกษา(โอกาส และอุปสรรค) โดยการจัดท า TOWS  Matrix  ดังตารางที่ 
4.27 ดังนี ้

 

            S1 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐทุกแหง่มีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี 

     S2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐทุกแหง่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

S3 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านทรัพยากร 

     ทัง้ปริมาณ และคุณภาพของครู สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทีเอื้อต่อการ 
     พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

W1 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
ต้องปฏิบัติงานเชงินโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดตลอดปีการศึกษา 

W2 สถานศึกษามีการพัฒนาจ านวนสื่อเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 

มากกว่า การน าเนื้อหาสาระในสื่อมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 W 3 คุณภาพผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษายังไม่เพียงพอกับการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    

            และการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
W3 

T1 สื่อทางสังคม มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต ทั้งที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ และความ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ 

T2โครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบบรโิภคนิยม ท าให้ครอบครัว

ล่มสลายผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลามากล่อมเกลาทางสังคม
(Socialization)ใหก้ับบุตรหลาน 
 
 

T3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน  และหน่วยงาน

อ่ืน ๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ยังให้การ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ กับสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 

T4 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

O1 ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง คือผู้ปกครอง และชุมชน มี

ความมุ่งมั่นส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาหาความรู้ 

O2 กระทรวงศึกษาธิการ ใหค้วามส าคัญ และสนับสนุน

กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งทั้งด้าน
งบประมาณสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 
 
 

 

 
O3 ผู้ปกครอง และชุมชนยังมีเจตคติทีด่ี เชื่อมั่น และ

ไว้วางใจ 

O4 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสื่อ เทคโนโลยีเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.27 การวิเคราะห์ TOWS  Matrix 
 
ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
ภายใน และภาย 
นอกสถานศึกษา 

SO (จุดแข็งที่เป็นโอกาส) WO (จุดอ่อนที่เป็นโอกาส) 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนา และก าหนด
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะ และคุณธรรม 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของผู้ เ รียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ  และ
คุณธรรม 
3.  พัฒนาผู้บ ริหาร ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
ให้มี ความ รับผิ ดชอบในหน้ าที่ เพื่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ  และ
คุณธรรม 
4. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร  และครูให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่ งมั่นในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของ
ผู้ เ รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะ และคุณธรรม อย่างเต็มศักยภาพ 

1. ครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21 ทั้ ง  4 ด้ า นคื อ  ด้ า นค ว า ม รู้ 
ความคิด ทักษะ และคุณธรรมโดย
ผ่านกระบวนการฝีกปฏิบัติมากกว่า
การเน้นที่เน้ือหา 
2. สถานศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดย
น าเนื้อหาสาระในสื่อมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ด้านความรู้ความคิด ทักษะ และ
คุณธรรม 
3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากทุกภาคส่วนเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ด้านความรู้ความคิด ทักษะ และ
คุณธรรม 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
 
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมภายใน 
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา 
 

SO (จุดแข็งที่เป็นโอกาส) WO (จุดอ่อนที่เป็นโอกาส) 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี อาคารเรียน 
และอาคารประกอบ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่ อการพัฒนาคุณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 

ST (จุดแข็งที่เป็นอุปสรรค) WT (จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรค) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสื่อทางสังคม 
(Social Media)  มาใช้ให้ เกิด
ประ โยชน์ ในก าร เ รี ยน รู้อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ เทคโนโลยี 
ทา งก า รศึ กษ าที่ ทั นสมั ย ม า ใช้
ประกอบในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21 ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
และคุณธรรม 
 

1.  เ ร่ ง รั ด  พั ฒนาสถ านศึ กษ า 
ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
ผู้ มี อิทธิพลต่อก ารด า เนิ นการ 
ตามพั นธกิ จ ของสถ านศึ กษ า
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่นสถานบันอุดมศึกษา
ในท้องถิ่น สถานประกอบการ และ
ผู้น าชุ มชนภาค เอกชน เข้ ามา
สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์สถานที่ฝึกงาน และ
บุคลากร 

 
ผลการวิเคราะห์ TOWS  Matrix  น าไปสู่ข้อเสนอดังนี้  
SO แนวทางการพัฒนา และก าหนดวิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 
ใน 3 ประเด็นคือ  พัฒนาผู้บริหาร พัฒนาครู  และพัฒนาการน าสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ST ส่งเสริมให้ครูน าสื่อส่งเสริมให้ครูน าสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมา 
ใช้ประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสื่อทางสังคม(Social Media) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

WO พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการฝกีปฏิบัติมากกว่าการเน้นที่เน้ือหา  และระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์  

WT   เร่งรัด พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษาโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา
ในท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้น าชุมชนภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามี
คุณภาพสูงขึ้น ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สถานที่ฝึกงาน และบุคลากร 

 จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัจจัยภายนอก และภายในสถานศึกษาผู้วิจัยน ามา
ก าหนดเป็นร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.2  ร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 

4.2.2.1   แนวคิด 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่สมัยโบราณประมาณ พ.ศ. 1781 

ก่อนสมัยสุโขทัย โดยที่การศึกษาสมัยนั้นเป็นการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่
เดิมจ าเป็นที่คนสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้น าในชุมชน โดยมีบ้าน และวัดเป็นศูนย์กลาง
ของการศึกษา เป็นการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง  และได้มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
เร่ือยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีการ
จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงในพระบรมหาราชวังเพื่อฝึกคนให้เข้ารับราชการ  

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน(ปฐมวัยศึกษา) ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  และระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
การศึกษาในทุกระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร เพื่อให้เป็น
ประชากรที่มีคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยมี
ความรู้พื้นฐานที่ดีในการด ารงชีวิต  มีความรู้ในทักษะงานอาชีพต่าง ๆที่ตนเองสนใจ และมีความ
ถนัดเพื่อยึดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต  และที่ส าคัญคือต้องมีคุณธรรม พร้อมที่จะอยู่ในสังคม
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขโดยไม่ท าให้ตนเอง และผู้อ่ืนเดือดร้อน ในสถานภาพที่เป็นทั้งผู้ให้ 
และเป็นผู้รับ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในปัจจุบันว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า โลกยุคโลกาภิ
วัตน์ชี้ให้เห็นว่า คนไทยทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกยุ
ปัจจุบันจะมีปรากฏการณ์ต่าง ๆเกิดขึ้นเกินกว่าความคาดคิด ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายคนไทยในสังคม
ปัจจุบันคือ เราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร สถานการณ์
เหล่านี้ทีสังคมไทย และการศึกษาไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคนไทย
โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต นั่นคือการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทในการ
สร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับการด ารงชีวิตที่ดี ต้องมีความสามารถทั้งวิชาการ มีทักษะการคิดที่จะ
เลือกรับ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาต่าง ๆอย่างถูกต้อง เหมาะสมทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคต 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจากการจัดท ากลยุทธ์นี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อันจะยังประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของประชากรที่อยู่ในวัยเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมพึงปรารถนาทั้งทั้งด้านความรู้ 
ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นก าลัง
ส าคัญที่สามารถน าพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศในอนาคต 

4.2.2.2  วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม และ

พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2.2.3  พันธกิจ (Mission) 
1.  การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ 

ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
2.  การสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 
3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในชุมชน

เดียวกันเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  

4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 
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5.  การระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทีมีศักยภาพพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

4.2.2.4   เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นบุคคลที่

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม 

4.2.2.5  กลยุทธ์หลัก 
-  กลยุทธ์หลักที่ 1  ศึกษา และการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ที่ 1 สถานศึกษามีข้อมูลการพัฒนาที่พึงคุณลักษณะประสงค์ของผู้เรียน

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ที่ 2  สถานศึกษาทราบศักยภาพของตนเองในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ที่ 3 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21                  

วัตถุประสงค์ที่4 ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการด าเนินการให้
โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    กลยุทธ์หลักที่  3 พัฒนาครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 5 ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมี
ศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ และพร้อมด าเนินการตามโครงการ และ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ให้ประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ที่ 7 การสร้างองค์ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นให้กับครูโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ และฝึกอบรมคร ู

วัตถุประสงค์ที่ 8 สถานศึกษาได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพครู 
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                  -  กลยุทธ์หลักที่ 3 สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้สื่อ  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในชุมชนเดียวกันเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในชุมชนที่มีความเป็น
เลิศในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ในด้านต่าง ๆโดยผ่านระบบ
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วัตถุประสงค์ที่ 10 สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ในชุมชนมีความพึงพอใจ และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 
21  

วัตถุประสงค์ที่ 11 สถานศึกษามีเว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนระหว่าง
สถานศึกษา เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ที่ 12 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
                 -   กลยุทธ์หลักที่ 4 เสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 13 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด 
ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 14 ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่ 15 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการก าหนด

แผนพัฒนาบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุก ๆด้าน 
วัตถุประสงค์ที่ 16  สถานศึกษามีทรัพยากร และงบประมาณในการสร้างบรรยากาศใน

สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุก ๆด้าน 
                   -  กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 
                  วัตถุประสงค์ที่ 17 ภาคีเครือข่ายทั้ง และเอกชนสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
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                  วัตถุประสงค์ที่  18 สถานศึกษามีความพึงพอใจในการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้ง 
ด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาภาครัฐคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
                  วัตถุประสงค์ที่ 19 สถานศึกษากับภาคีเครือข่ายมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
ภาครัฐคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
                 วัตถุประสงค์ที่ 20 สถานศึกษามีข้อมูล และบัญชีรายชื่อภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพพร้อม
ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาภาครัฐ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

4.2.2.6  กลยุทธ์  
จากกลยุทธ์หลัก 5 ข้อ  และวัตถุประสงค์ 20 ข้อ ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์รอง

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ดัง
ตารางที่ 4.28 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์รอง เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 2 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
กลยุทธ์หลักท่ี 1 
ศึกษา และการก าหนด
แนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 
 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 
สถานศึกษามีข้อมูลการ
พัฒนาที่พึงคุณลักษณะ
ประสงค์ของผู้เรียน
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1 : เร่งรัดการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ท่ี 2 : ศึกษาความสอดคล้องของ
คุณลักษณะประสงค์ของผู้เรียนใน
สถานศึกษากับความต้องการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 

สถานศึกษาทราบศักยภาพ
ของตนเองในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 : เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยการยกระดับ 
คุณลักษณะด้านที่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 4 : เร่งเตรียมความพร้อมด้วย
การวางแผนเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 วัตถุประสงค์ท่ี 3 
สถานศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21                  

กลยุทธ์ท่ี 5 : แสวงหาแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
โดยประยุกต์ใช้จากแนวทางการพัฒนาที่
ประสบผลส าเร็จทั้งภาคทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย 
กลยุทธ์ท่ี 6 : ส่งเสริมการน าแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 สู่การปฏิบัติด้วยการก าหนดเป็น
โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ท่ี 4 

ผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการให้โครงการ และ
กิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ท่ี 7 : รณรงค์ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนตระหนักถึง
ความส าคัญของการน าโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 
กลยุทธ์ท่ี 8: ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนร่วมด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ 

กลยุทธ์หลักท่ี 2 
พัฒนาครูผู้สอนให้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 

 วัตถุประสงค์ที่ 5 
ครูผู้สอนตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และมี
ศักยภาพในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ์ท่ี 9 : เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับองค์ความรู ้และ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้านต่าง ๆให้กับ
ครูผู้สอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 10 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ /กิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ที่ 6 

 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ 
และพร้อมด าเนินการตาม
โครงการ และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในศตวรรษที่ 21ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ท่ี 11 : ส ารวจความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ท่ี 12 : ส ารวจความพร้อมของ
ครูผู้สอนในการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ให้
ประสบผลส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ที่ 7 
การสร้างองค์ความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นให้กับครูโดย
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ 
และฝึกอบรมครู 
 

กลยุทธ์ท่ี 13 : เร่งรัดวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 
21 ให้กับครูผู้สอน 
กลยุทธ์ท่ี 14 : ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นเลิศใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ที่ 8  

สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพครู 

กลยุทธ์ท่ี 15 : แสวงหาความร่วมมือ และ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ  
 

กลยุทธ์หลักท่ี 3 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาใช้สื่อ  และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาใน
ชุมชนเดียวกันเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ที่ 9 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาใน
ชุมชนที่มีความเป็นเลิศใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน
ต่าง ๆโดยผ่านระบบสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 16 : ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ โดยผ่านสื่อ 
 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ท่ี17 : สนับสนุนความร่วมมือ และ
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เป็นสมาชิกทั้งกิจกรรมจริง และ
กิจกรรมที่ผ่านสื่อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ที่ 10 
สถานศึกษาที่ เป็นสมาชิก
เ ค รื อข่ า ย ค ว า ม ร่ วมมื อ
ระหว่างสถานศึกษาในชุชน 
มีความพึงพอใจ และใช้
ประโยชน์จากสื่อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประสบการณ์ที่ ประสบ
ความส าเร็จเพื่อใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ท่ี 18 : สถานศึกษาส ารวจความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันผ่าน
สื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ท่ี 19 : ประเมินผลเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาผ่านสื่อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 

สถ านศึ กษ ามี เ ว็ บ ไซต์
เ ค รือข่ า ยคว าม ร่วมมื อ
พั ฒน า ผู้ เ รี ย น ร ะห ว่ า ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ เ ป็ น
ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่ ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้มี คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ท่ี 20 : สถานศึกษาสนับสนุนการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้มีศักยภาพเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ท่ี 21 : สถานศึกษาเร่งรัดการ
ก าหนดกรอบความรู้ และประสบการณ์ที่
ประสบความส า เ ร็จที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 วัตถุประสงค์ที่ 12 
ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะ
ในการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

กลยุทธ์ท่ี 22 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารให้กับครูผู้สอนอย่างทั่วถึง 
และต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ท่ี 23 : เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายด้วยการแต่งตั้งทีมตัวแทน
ของสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

กลยุทธ์หลักท่ี 4 
เสริมสร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ในศตวรรษ 
ที่ 21 

วัตถุประสงค์ที่ 13
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ 
ด้านความคิด ด้านทักษะ 
และด้านคุณธรรม 
 

กลยุทธ์ท่ี 24 : สถานศึกษาจัดบรรยากาศ
ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ท่ี 25 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด 
ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ที่ 14 

ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา
เล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 26 : เสริมสร้างความตระหนัก
ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 กับผู้เรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ท่ี 27 : รณรงค์ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ที่ 15  
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนพัฒนา
บรรยากาศในสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน 
ทุก ๆด้าน 

กลยุทธ์ท่ี 28 : ระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อร่วมวางแผนพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ในศตวรรษที่ 21            
กลยุทธ์ท่ี 29 : ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท 
ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21            
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
  วัตถุประสงค์ที่ 16 

สถานศึกษามีทรัพยากร 
และงบประมาณในการ
สร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใน 
ทุก ๆด้าน 

กลยุทธ์ท่ี 30 : ระดมทรัพยากรทั้งด้านคน 
วัสดุอุปกรณ ์และงบประมาณจาก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21          

กลยุทธ์หลักท่ี 5  
ส่งเสริมความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21  
 
 

วัตถุประสงค์ที่ 17 
ภาคีเครือข่ายทั้ง และ
เอกชนสนับสนุนด้านองค์
ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณให้สถานศึกษา
เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
 

กลยุทธ์ท่ี 31: รณรงค์ให้ภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ และเอกชนตระหนักรับรู้ถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ท่ี 32 : ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพพร้อมให้
ความช่วยเหลือมาร่วมก าหนดนโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม และให้การสนับสนุน
ทั้งองค์ความรู ้และงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ที่ 18
สถานศึกษามีความพึงพอใจ
ในการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายทั้งด้านองค์ความรู้ 
วัสดุอุปกรณ ์และ
งบประมาณเพื่อใช้ในการ
พัฒนาภาครัฐคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ท่ี 33 สถานศึกษาส ารวจความ
ต้องการได้รับความช่วยเหลือทั้งองค์
ความรู ้และงบประมาณเพื่อน ามาพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 34 พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของสถานศึกษากับ
ความสามารถในการสนับสนุนของภาคี
เครือข่าย 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ กลยุทธ์รอง 
 วัตถุประสงค์ที่ 19 

สถานศึกษากับภาคี
เครือข่ายมีการบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันในการ
สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือทั้งด้านองค์
ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณเพื่อใช้ในการ
พัฒนาภาครัฐคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ท่ี 35 : ส่งเสริมให้สถานศึกษากับ
ภาคีเครือข่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน 
  

วัตถุประสงค์ที่ 20 
สถานศึกษามีข้อมูล และ
บัญชีรายชื่อภาคีเครือข่ายที่
มีศักยภาพพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือทั้งด้านองค์
ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณเพื่อใช้ในการ
พัฒนาภาครัฐคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ท่ี 36 : จัดท าบัญชีรายชื่อ และ
ข้อมูลศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้าน
วิชาการ และงบประมาณทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 
กลยุทธ์ท่ี 37 : ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และ
งบประมาณ 
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ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้น ากลยุทธ์ที่ ร่างขึ้นมาจัดท ารายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์โดย
ก าหนดเป็นมาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.29 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ มาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
1 
 
 
 
 

เร่งรัดการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 

จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และปัญหา
ของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาจัดท า 
แผนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ได้ข้อสรุปแนวการ 
พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 
 

ศึกษาความสอดคล้อง
ของคุณลักษณะ
ประสงค์ของผู้เรียนใน
สถานศึกษากับความ
ต้องการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

จัดตั้งคณะกรรมการ 
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะประสงค์
ของผู้เรียนของ
สถานศึกษา 
กับส านักงานคณะ
กรรม 
การการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงานอย่าง
จริงจัง และรายงาน
ผลที่ได้จาก
การศึกษาต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวนข้อมูลที่ได้ 
จากการศึกษา 
ความสอดคล้อง 
ของคุณลักษณะ
ประสงค์ของผู้เรียน
ของสถานศึกษา 
กับส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยการ
ยกระดับคุณลักษณะ
ด้านที่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย
ควบคู่ไปกับการ 
เสริมสร้างคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ใหม่ 

วางแผนพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านที่ยังต่ า
กว่าเป้าหมายกับ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ใหม่ 

คณะกรรมการ 
ด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านที่ยังต่ า
กว่าเป้าหมายกับ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ใหม่ 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้เรียนที่เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
4 เร่งเตรียมความพร้อม

ด้วยการวางแผนเพิ่ม
ศักยภาพของ
สถานศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

จัดประชุมปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อมด้วย
การวางแผนเพิ่มศักยภาพ
ของสถานศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

ผู้บริหาร และครูน า 
แนวทางที่ก าหนดไป 
เป็นแนวทางในการ
ก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมต่อไปอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง 

จ านวนร้อยละของ 
ผู้บริหาร และครู 
ที่น าแนวทางจาก
การประชุมไป
ก าหนดแนวทาง 
จัดท าโครงการ/ 
กิจกรรม 

5 แสวงหาแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในศตวรรษที่ 21  
โดยประยุกต์ใช้จาก 
แนวทางการพัฒนาที่
ประสบผลส าเร็จทั้ง
ภาคทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย 

น าแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่ได้มาจากข้อสรุป
เป็นแนวทางด าเนินการ 
ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ 

ผู้บริหาร และครูทุก
คนร่วมปรึกษาหารือ
กันน าแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสม และ
ปฏิบัติได้จริงตาม
บทบาทหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด และจริงจัง 

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในทุก
ด้านเพิ่มสูงขึ้น 

6 ส่งเสริมการน าแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21สู่การ
ปฏิบัติด้วยการก าหนด
เป็นโครงการ/กิจกรรม
  

ประชุมปฏิบัติการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

ผู้บริหาร และครูร่วม 
กันก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่ชัดเจน 
และปฏิบัติได้จริง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ครอบ 
คลุมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 

ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
7 รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนตระหนักถึง
ความส าคัญของการน าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

ผู้บริหาร และครู 
ร่วมกันก าหนด
ปริมาณ และ
คุณภาพของผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

ผู้บริหาร และครู 
ได้แนวทาง
ปฏิบัตเิหมาะสม 
และชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ผู้บริหาร และครู 
ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในแนว
ทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในสถาน 
ศึกษานั้น ๆ 

8 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึก 
และครูผู้สอนร่วมด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

ก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหาร และครูให้
ชัดเจนในทาปฏิบัติ
ตามโครงการ/
กิจกรรม 

นิเทศ ก ากับ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

บุคลากรทุกคน
ได้รับการนิเทศ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง และถูกต้อง 

9 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับองค์ความรู ้และ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านต่าง 
ๆให้กับครูผู้สอน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และต่อเน่ืองตลอดปี
การศึกษา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความ 
สามารถในการจัด 
การเรียนรู้ 

ครูจัดท าเอกสาร
ประกอบการ
สอน และสื่อที่
สอดคล้องกับ
ผู้เรียน  

จ านวนเอกสาร
ประกอบการสอน 
และสื่อที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่ครูจัดท า
ขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
และเพียงพอกับ
ผู้เรียน 

10 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ /กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
โครงการ/กิจกรรม 
 

ก าหนดผู้รับ 
ผิดชอบการ
ด าเนินการตาม 
โครงการ/
กิจกรรม 
 

ครูมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็น
ผลงานส าเร็จเป็น
รูปเล่ม และรายงาน
ต่อที่ประชุมครูอย่าง
สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
11 ส ารวจความพึงพอใจของ

ครูผู้สอนต่อโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21 

ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ครู 

รายงานผลความ 
พึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของครูต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

12 ส ารวจความพร้อมของ
ครูผู้สอนในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ให้
ประสบผลส าเร็จ 

ตั้งคณะกรรมการ 
ส ารวจความพร้อม
ของครูในการ
ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าคู่มือการ
ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของครูที่มี
ความพร้อมของครู
ในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

13 เร่งรัดวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21ให้กับครูผู้สอน 

ตั้งคณะกรรมการ 
วิเคราะห์องค์
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

จัดประชุมสัมมนา 
ครูเพื่อวิเคราะห์
องค์ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของครูที่เข้า
ร่วมวิเคราะห์องค์
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ 

14 ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาในท้องถิ่นที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือเป็นเลิศใน
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในศตวรรษ 
ที่ 21 

จัดประชุมท าความ 
ตกลงร่วมมือกัน
ระหว่างสถานศึกษา
กับสถาบันการ 
ศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาในท้องถิ่น 

น าข้อตกลงมาเป็น
แนวปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และ
จริงจัง  

จ านวนคร้ังความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ในท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
15 แสวงหาความร่วมมือ 

และงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนด้วยการจัด
กิจกรรมระดมทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ  

ตั้งคณะกรรมการ
ประสานความ
ร่วมมือระดมทุน 
กับทุกภาคส่วนใน
ชุมชน 

เชิญองค์กรภายนอก
ในชุมชนเข้าร่วม
ประชุมรอรับการ
สนับสนุนด้านความ
ร่วมมือ และ 
งบประมาณ 

1.จ านวนองค์กร
ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ 
2.จ านวนความ
ร่วมมือ และ
งบประมาณที่
ได้รับ 

16 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาที่มีความเป็น
เลิศ โดยผ่านสื่อ และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอรับความ
ช่วยเหลือจาก 
สถานศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศ โดย
ผ่านสื่อ และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถานศึกษาที่มีความ
เป็นเลิศให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่าง ๆทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ และ
งบประมาณ 

จ านวนบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ ์และ
งบประมาณที่ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก 
สถานศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศ 

17 สนับสนุนความร่วมมือ 
และการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายความร่วมมือที่
เป็นสมาชิกทั้งกิจกรรม
จริง และกิจกรรมที่ผ่าน
สื่อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอรับความ
ช่วยเหลือจาก 
เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งกิจกรรม
จริง และกิจกรรมที่
ผ่านสื่อ และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เครือข่ายความ
ร่วมมือเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมจริง 
และกิจกรรมที่ผ่าน
สื่อ และระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

จ านวนความ
ร่วมมือ และการ
ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
18 
 
 
 
 
 

ส ารวจความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่างกันผ่านสื่อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสน 
เทศอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งคณะกรรมการ 
ส ารวจความพึง
พอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือ 

รายงานผลความ 
พึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการ
แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือ 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการ
แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือ 

19 ประเมินผลเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ผ่านสื่อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิก 

ตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผล
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาผ่านสื่อ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

น าผลการประเมิน
มาศึกษาความ
เป็นไปได้เพื่อ
ด าเนินการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

ร้อยละของ
ความส าเร็จที่ได้
จากการประเมิน 
ผลเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

20 สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีศักยภาพเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนาเว็บไซต์ 
ให้มีศักยภาพเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือ 

ใช้เว็บไซต์ที่มี
ศักยภาพเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมืออย่าง
จริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

จ านวนคร้ังของ
การใช้เว็บไซต์ที่มี
ศักยภาพเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมืออย่าง
จริงจัง 

21 เร่งรัดการก าหนดกรอบ
ความรู ้และประสบการณ์ที่
ประสบความส าเร็จที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดกรอบ
ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่
ประสบ
ความส าเร็จ 

เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์ 
ที่ประสบ
ความส าเร็จ 

จ านวนคร้ังการ 
เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์ 
ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
22 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารให้กับครูผู้สอน
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 

ตั้งกรรมการ
ด าเนินการพัฒนา
ทักษะด้านสื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาครูด้าน
ทักษะด้านสื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง และต่อเน่ือง 

ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนา 
ทักษะด้านสื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

23 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายด้วยการแต่งต้ังทีม
ตัวแทนของสถานศึกษามี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

แต่งตั้งทีมเครือข่าย
มีหน้าที่ 
โดยตรงในการ 
สร้างความเข้มแข็ง 

ท าแผนพัฒนา 
เครือข่ายสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สถานศึกษา 
 

ระดับความส าเร็จ
ของเครือข่ายสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สถานศึกษา 

24 จัดบรรยากาศในสถานศึกษาให้
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 

ก าหนดให้มีการ
พัฒนาบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

วางแผนการ
ส่งเสริมการพัฒนา 
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนที่ได้รับ 
ความสะดวก 
สบาย และได้รับ
ประโยชน์คุ้มค่า 

25 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้าน
ความคิดด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม 

ประชุมสมัมนา 
เพื่อพัฒนาความรู้ของ
ครูเป็นรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ประเมินผลความรู้
ความสามารถของ
ครูเป็นรายบุคคล 

ร้อยละของครูที่
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

26 เสริมสร้างความตระหนักใน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กับ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาครูให้ให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน
แล้วน าผลการวิจัย
มาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการ
สอนของครู 

ประเมินผลความรู้
ความสามารถของ
ครูเป็นรายบุคคล 

ร้อยละของครูที่
ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพให้
สามารถจัดการบูร
ณาการการเรียนกา
สอน 
จากงานวิจัย 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
27 รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 

จัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของแต่
ละคนอย่างมีคุณ 
ภาพที่ชัดเจน 

ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดตาม
บทบาทหน้าที่
ของแต่ละคน
อย่างเคร่งครัด 

ร้อยละของ
ผู้บริหาร และครูที่
ปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ผู้เรียน และสังคม 

28 ระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อร่วม
วางแผนพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21            

ก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

ด าเนินงานตาม
แผน ประเมินผล 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรบัปรุง และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับความส าเร็จ 
ในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

29 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท 
ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21            

ประชุมทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาเข้ามา
มีบทบาท 
ด าเนินการพัฒนา
คุณลักษณะ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของที่
ประชุม และ
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องแบบมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในการ
พัฒนาคุณลักษณะ 

30 ระดมทรัพยากรทั้งด้านคน วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณจาก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21          

วางแผนระดม
ทรัพยากรทั้งด้าน
คน วัสดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณ
จากสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

เชิญผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมระดม
ทรัพยากร 

จ านวนทรัพยากรที่
ได้รับมีความ
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียน 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
31 รณรงค์ให้ภาคีเครือข่าย 

ทั้งภาครัฐ และเอกชนตระหนัก
รับรู้ถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

รายงานผลการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาให ้
ภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนทราบ 

ภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วม
พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

จ านวนภาคี
เครือข่าย และ
จ านวนคร้ังของ
ภาคีเครือข่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมพัฒนา 

32 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพ
พร้อมให้ความช่วยเหลือมาร่วม
ก าหนดนโยบาย โครงการ/
กิจกรรม และให้การสนับสนุน
ทั้งองค์ความรู้ และงบประมาณ 

เชิญชวนภาคี
เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และ
เอกชนที่มี
ศักยภาพพร้อม
ให้ความ
ช่วยเหลือมา
ประชุม 

แต่งตั้งให้ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่มี
ศักยภาพพร้อมให้
ความช่วยเหลือ
เป็นผู้บริหาร
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนคร้ังของ
การให้ความ
ช่วยเหลือของ 
ภาคีเครือข่ายที่มี
ศักยภาพพร้อม
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

33 ส ารวจความต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือทั้งองค์ความรู้ 
และงบประมาณเพื่อน ามา
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ส ารวจความ
ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ด าเนินการขอรับ
ความช่วยเหลือให้
ตรงกับความ
ต้องการของ 
สถานศึกษา 

จ านวนการให้
ความช่วยเหลือ
ตามความ
ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ 

34 สถานศึกษาพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของสถานศึกษากับ
ความสามารถในการสนับสนุน
ของภาคีเครือข่าย 

แต่งตั้งคณะกรรม 
การคัดสรรการ
ต้องการความ
ช่วยเหลือที่
จ าเป็นก่อนหลัง 

ขอรับความ
ช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นก่อน
หลังจากภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละของ
ความส าเร็จจาก
การช่วยเหลือ
ของภาคี
เครือข่าย 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 
 
ที่ กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 
35 ส่งเสริมให้สถานศึกษา 

กับภาคีเครือข่ายลงนามใน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกัน 

เชิญภาคีเครือข่าย 
มาลงนามใน
บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง
กัน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงความ
ช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 

ร้อยละของ
ความส าเร็จจาก 
ความช่วยเหลือ 
ของภาคี
เครือข่าย 

36 จัดท าบัญชีรายชื่อ และข้อมูล
ศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้าน
วิชาการ และงบประมาณทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

แต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดท ารายชื่อ 
และข้อมูล
ศักยภาพของภาคี
เครือข่าย 

รายงานผล
การศึกษาข้อมูล
ศักยภาพของภาคี
เครือข่าย 

จ านวน
งบประมาณ 
และวิชาการที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

37 ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งด้าน
วิชาการ และงบประมาณ 

ส่งแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมให้ภาคี
เครือข่ายพิจารณา
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

ประชุมภาคี
เครือข่ายเพื่อ
ขอรับ 
ความช่วยเหลือ 

จ านวน
งบประมาณ 
และวิชาการที่
สถานศึกษา
ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง 
มีคุณภาพ และ
ต่อเนื่อง 

 
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสามารถแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ดังต่อไปนี้ 
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ระดมความคิดเหน็ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และภาคีเคร 

 
 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่21 

วิสัยทัศน ์
ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ในศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ในศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.การสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้ตระหนักถงึความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
3.การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในชุมชนเดียวกันเพื่อแบง่ปันองค์ความรู้  และประสบการณ์ที่ประสบความส าเรจ็เพื่อใช้ 
   ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
4.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้เพือ่พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทกัษะ และด้านคุณธรรม 
5.การระดมความรว่มมือจากภาคเีครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลอืสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรยีน ในศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การศึกษา และการก าหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ของผู้เรยีน สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธท์ี2่  
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อตอ่การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูผู้สอนให้ตระหนักถงึ
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
ในศตวรรษที่ 21 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรยีน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนนุให้สถานศึกษาใช้สื่อ  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในชุมชนเดียวกนัเพือ่
พัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณลกัษณะประสงค์ฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะประสงค์ฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ด้วย
การยกระดบัคุณลักษณะด้านที่ยังต่ ากว่าเป้าหมายควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใหม ่

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งเตรียมความพรอ้มด้วยการวางแผนเพิ่มศักยภาพของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะฯ 

กลยุทธ์ที ่5 แสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะฯ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการน าแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะฯ 
สู่การปฏิบัติด้วยการก าหนดเป็นโครงการ/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ 7 รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการน าโครงการ/กิจกรรมไปปฏบิัติ 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึก และครูผู้สอนรว่ม
ด าเนินการโครงการ/กจิกรรมไปสู่การปฏบิัติให้บรรลุผล 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ให้กบัครูผู้สอน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

กลยุทธ์ที่ 3 ส ารวจความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส ารวจความพร้อมของ
ครูผู้สอนในการด าเนนิการโครงการ/
กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดวเิคราะห์องค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเพือ่พัฒนาผู้เรยีน 

กลยุทธ์ที่ 6 ประสานความร่วมมอืกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 7 แสวงหาความรว่มมือ และ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรม  
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้าน
การศึกษาระหว่างสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนความรว่มมือ และการใช้ประโยชน์
จากเครอืข่ายความร่วมมอื 

กลยุทธ์ที่ 3 ส ารวจความพึงพอใจ และประโยชนท์ีไ่ด้รับ
จากการแลกเปลี่ยนความร่วมมอื 

กลยุทธ์ที่ 4 ประเมินผลเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาเวบ็ไซต์ให้มีศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดการก าหนดกรอบความรู้ และ
ประสบการณ์ทีป่ระสบความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทักษะด้านสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่าย 
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4.2.3  การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

เมื่อผู้วิจัยได้ร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21แล้วได้น าร่างกลยุทธ์ไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมกับผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา และการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
ต่อจากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบกลยุทธ์ดังกล่าว ด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ และให้ความเห็นในร่างกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

ผลของการรับฟังความคิดเห็น ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็น ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.30 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 4.30 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
 
บุคคล
ท่ี 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

1 
 
 
 

ปัจจุบันมีการใช้ค าเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนา
องค์กรอยู่ 2 ส านัก คือ กลยุทธ์กับยุทธศาสตร์  
ในการวิจัยคร้ังนี้นักศึกษาใช้กลยุทธ ์

ควรใช้กลยุทธ์มากกว่าเพราะถ้ากล่าวถึง 
ยุทธ์ศาสตร์จะเป็นภาพของภารงานที่
ใหญ่มีกระบวนการที่ซับซ้อนนิยมใช้
ในโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐ 

     2 
 
 

1.ภาพรวมกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์
ของผู้เรียนที่ผู้วิจัยศึกษาคร้ังนี้จะครอบคลุมทั้ง3 
Domains การเรียนรู้ตามทฤษฎขีอง บลูม คือ 
 1.1 Cognitive Domain พฤติกรรมที่เกี่ยวกับปัญญา 
 1.2 Affective Domain  พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
จิตใจ 

ผู้วิจัยควรตรวจสอบว่า Domain ไหนมี
มากห รือมีน้ อยกว่ ากัน  เพราะทุ ก 
Domain มีความส าคัญเท่ากันในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์มิใช่
เฉพาะAffective Domain   
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Psychomotor Domain  พฤติกรรม
ทางด้านการเคลื่อนไหว 
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยากทราบก็คือใคร
เป็นผู้ใช้กลยุทธ์นี้ กล่าวคือ 
2.1  เป็นการรณรงค์ให้ผู้บริหารน าไปใช้
ใช่ไหม 
2.2  เวลาการน ากลยุทธ์ไปใช้ อาจมี
ค าถามว่า สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ภาครัฐมีขนาดต่างกัน มีเล็ก กลาง ใหญ่ 
และใหญ่พิเศษ ดังนั้น บริบทของแต่ละ
แห่งย่อมแตกต่างกัน กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยยก
ร่างขึ้นนี้ใช้ได้กับสถานศึกษาทุขนาด
หรือไม่ 
2.3  กลยุทธ์หลัก และกลยุทธร์องมี
จ านวนมากเกินไป อันน าไปสู่การไม่เป็น
ผลดีต่อการปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุดคืออะไรที่
เป็นเรื่องเดียวกันให้รวมเป็นกลยุทธ์
เดียวกัน 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย ระบุว่าศึกษา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
6 เร่ือง ได้แก่ 
3.1 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของครู 

1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ผู้วิจัยศึกษาผู้ใช้คือผู้บริหาร
สถ า นศึ ก ษ า  แ ล ะ ค รู ผู้ ส อนที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คือ ผู้ เรียนมีความรู้ดีมีความประพฤติดี  
และมีการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการฝึก
ปฏิบัต ิ
2.  เขียนไว้ให้ชัดเจนในบทสรุปของ 
บทที่1 
ว่า ผู้วิจัยไม่ได้ใช้เฉพาะเจาะจงตามขนาด
ของโรงเรียน 
3. รวมกลยุทธ์รองที่เป็นเร่ืองเดียวกันให้
เป็นกลยุทธ์เดียวกันจะท าให้กลยุทธ์รอง
น้อยลงสามารถปฏิบัติได้จริง 
4. รวมข้อ3.3 กับ ข้อ 3.4 เข้าด้วยกัน 
จะท าให้ชัดเจนมากขึ้น 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 
บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.5 สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
3.6 การวัด และประเมินผล 
ข้อ3 กับ ข้อ4 มีลักษณะคล้ายกันสามารถ
รวมกันได้ไหม 
4. ถ้าผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จะมีอะไร  และใช้อะไร จึงจะท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  เชื่อว่าในอนาคต
หลักสูตร สื่อ และแหล่งเรียนรู้ต้องมีความ
หลากหลาย 
5. การยกร่างกลยุทธ์ต้องท าตัวกลยุทธ์ให้คม 
และแปลกใหม่ทั้งหลักสูตร สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.ในการยกร่างกลยุทธ์เร่ืองหนึ่งปกติจะไป
กระทบกับอีกเร่ืองหนึ่ง เช่น 
  6.1 การจัดสรรทรัพยากร 
  6.2 การปรับเลื่อนวิทยฐานะ     
7. เป้าประสงค์มีมากเกินไป เพราะ การก าหนด
กลยุทธ์รองหลาย ๆกลยุทธ์จะสนองตอบ
เป้าประสงค์ได้อย่างครอบคลุม 
8. การก าหนดกลยุทธ์รอง ใช้ค าว่า “เร่งรัด”
ใหญ่ เกิ นไป ควรตรวจสอบให้ มี ความ
สอดคล้องว่าเมื่อยกร่างแล้วให้ทบทวนว่า กล
ยุทธ์รองสนอง และสัมพันธ์กับกลยุทธ์หลัก
หรือไม่ เพียงใด 

5. ค วร เป็ นกลยุทธ์ที่ เ น้นการป รับ
หลักสูตรที่หลากหลาย แม้ในโรงเรียน
เดียวกันจัดให้เหมาะกับคุณภาพ และ
ความสนใจของผู้เรียน 
6.  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้ต้องมีความ
หลากหลายตามหลักสูตรนั้น ๆ 
7.ปรับกลยุทธ์ทั้งหมดให้คม และแปลก
ใหม่ จ ะท า ให้ ผลก ารวิ จั ย มี คุณค่ า 
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเลือก
น าไปใช้ได้ตามบริบทของตนเอง 
8. การยกร่างกลยุทธ์ต้องพิจารณา 
ภาพรวมทั้งหมดว่าถ้าก าหนดกลยุทธ์นี้
แล้ว  ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ อ่ืน
อย่างไรให้สัมพันธ์กัน 
9.ปรับเป้าประสงค์ให้น้อยลงแล้วยก
ร่างกลยุทธ์ให้ครอบคลุมเป้าประสงค์ 
10. ควรใช้ค าว่าสร้างเสริมแทน ค าว่า 
“เร่งรัด” 
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ตารางท่ี4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทั้งหมด 6 เร่ือง 
ได้แก่ 
1.1 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของครู 
1.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของผู้เรียน 
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
1.6 การวัด และประเมินผล 
    ผู้วิจัยจะใช้วิธีการที่ชาญฉลาดอย่างไรมา
พัฒนาครูผลจากการวิจัยผู้วิจัยควรค้นพบ
วิธีที่ชาญฉลาด 
2. กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยยกร่างเป็นกลยุทธ์ทาง
วิชาการหรือกลยุทธ์ทางเลือกไม่ควรระบุใช้
เฉพาะในสถานศึกษา 
3. ควรตัดกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนออกบ้างเพราะมาก
เกินไป 
4. เป้าประสงค์รวมต้องการให้ผู้เรียนเป็น 
คนอย่างไร ควรเพิ่มเติมเร่ืองโอกาสของ
ผู้เรียนว่าควรได้รับการพัฒนาให้เป็นคน
อย่างไร 
 

1.ป รับกลยุทธ์ ให้ เ ฉี ยบคม  และ
สามารถปฏิบัติได้ 
2. ค ว ร เป็ นก า รยก ร่ า ง กล ยุ ท ธ์ ที่
สามารถใช้ได้ทั้งสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
3. ควรใช้ว่า กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ควรเพิ่มหลักสูตรอิงชีวิต(ทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน)  
5. ควรใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาครูโดย
อิงสมรรถนะครู 
6.ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
พัฒนาผู้เรียน 
7. ควรจัดหลักสูตรเชิงรุก เป็น
หลักสูตรอิงกิจกรรม 
8.ข้อค้นพบของการวิจัยคร้ังนี้ควร
พยายามดึงโอกาสมาใช้ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรขึ้น
ใช้เองควรเน้นว่าการพัฒนาครูควรจะ
พัฒนาแบบไหน 
6. ความสามารถของผู้เรียนพัฒนาอย่างไร 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive 
Learning จะท าแบบไหน ที่จะส่งผลต่อการ
เรียนรู่ของผู้ เ รียนมากที่สุด  และผู้ เ รียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

4 1. กรอบการวิจัยเน้นศตวรรษที่ 21ซึ่งผู้วิจัย 
ศึกษาจากอกสาร  และสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 และครูผู้สอนมาแล้วว่ามี 4 ด้าน คือ  
ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และ
ด้านคุณธรรม ต่อจากนั้นไปสร้างเคร่ืองมือ
การวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน ว่า
เคร่ืองมือสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร เห็นว่า 
สะท้อนแล้ว แต่เมื่อมาวิเคราะห์ SWOT 
แล้วเขียนไม่ตรงประเด็น  
 

1. ควรปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์
SWOT ใหม่ ให้ตรงประเด็นกับที่ได้
ศึกษามา  และเขียนน าเสนอไม่ต้อง
มากเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ 
มาน าเสนอเป็นกลยุทธ์ 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ควรตัดกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนออกบ้างเพราะมาก
เกินไป 
4.เป้าประสงค์รวมต้องการให้ผู้เรียนเป็น 
คนอย่างไร ควรเพิ่มเติมเร่ืองโอกาสของ
ผู้เรียนว่าควรได้รับการพัฒนาให้เป็นคน
อย่างไร 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรขึ้น
ใช้เองควรเน้นว่าการพัฒนาครูควรจะ
พัฒนาแบบไหน 
6. ความสามารถของผู้เรียนพัฒนาอย่างไร 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive 
Learning จะท าแบบไหน ที่จะส่งผลต่อการ
เรียนรู่ของผู้เรียนมากที่สุด และผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
3. ควรใช้ว่า กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ควรเพิ่มหลักสูตรอิงชีวิต(ทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน)  
5. ควรใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาครูโดย
อิงสมรรถนะครู 
6.ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
พัฒนาผู้เรียน 
7. ควรจัดหลักสูตรเชิงรุก เป็น
หลักสูตรอิงกิจกรรม 
8.ข้อค้นพบของการวิจัยคร้ังนี้ควร
พยายามดึงโอกาสมาใช้ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
4 1. กรอบการวิจัยเน้นศตวรรษที่ 21ซึ่งผู้วิจัย 

ศึกษาจากอกสาร  และสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 และครูผู้สอนมาแล้วว่ามี 4 ด้าน คือ  
ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และ
ด้านคุณธรรม ต่อจากนั้นไปสร้างเคร่ืองมือ
การวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน ว่า
เคร่ืองมือสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร เห็นว่า 
สะท้อนแล้ว แต่เมื่อมาวิเคราะห์SWOT 
แล้วเขียนไม่ตรงประเด็น  

1. ควรปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์
SWOTใหม่ ให้ตรงประเด็นกับที่ได้
ศึกษามา  และเขียนน าเสนอไม่ต้อง
มากเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ 
มาน าเสนอเป็นกลยุทธ์ 
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บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นิยามศัพท์ไม่ได้ระบุว่ากลยุทธ์ที่ผู้วิจัย
ศึกษานี้จะน าไปใช้กับโรงเรียนมัธยมแบบ
ไหน ขนาดใด แม้ว่าต่างขนาดกันก็สามารถ 
ใช้อ้างอิงได้ทั้งนี้ต้องดูว่าผู้วิจัยนิยามศัพท์
ว่าอย่างไร และจะท าอะไรได้บ้าง เพราะ
การวิจัยนี้เป็นวิจัยในภาพรวม ร่างกลยุทธ์
ขึ้นเป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง
ระบุขนาดแต่อย่างไร สถานศึกษาใดจะ
เลือกน าไปใช้ก็ได้ที่คิดว่าเหมาะกับบริบท
ของโรงเรียนตนเอง 
3. การเขียนร่างกลยุทธ์ยังไมช่ัดเจน 
4.การวิจัยครั้งนี้เป็นการคิดนอกกรอบ 
ผู้วิจัยไม่ใช้แนวทางที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ชัดเจนว่ามี 8 คุณลักษณะ คือ 
    4.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
    4.3 มีวินัย 
    4.4 ใฝ่เรียนรู้ 
    4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
    4.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
    4.7 รักความเป็นไทย 
    4.8 มีจิตสาธารณะ 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า 4 ด้านของผู้วิจัย กับ 
8 คุณลักษณะของหลักสูตรมีตัวที่คล้ายคลึง
กันแต่มีสิ่งที่แปลกใหม่เพิ่มมา 

2. เพิ่มเติมในนิยามศัพท์ว่าเป็นการยก
ร่างกลยุทธ์ในภาพทั่ว ๆไปไม่ระบุ
ขนาดของโรงเรียน 
3. ควรเขียนบรรยายเพิ่มเติมว่าการ
ได้มาซึ่งกลยุทธ์นี้ท าอย่างไรบ้าง 
ควรน าผลจากการ Focus Group 
มาเขียนเป็นมาตรการ แนวทาง และ
ตัวชี้วัดให้ชัดเจน 
4. ผู้วิจัยควรเขียนระบุด้วยว่า
คุณลักษณะที่เพิ่มมาใหม่มีอะไรบ้าง 
 และแต่ละคุณลักษณะควรเน้นที่
ประเภทสถานศึกษาแบบใด เช่น 
โรงเรียนชายแดน โรงเรียนในเมือง 
เป็นต้น 
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บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กลยุทธ์ เป็นวิธีการที่เอาไปท าอะไรสัก
อย่างให้ดีขึ้น กรณีนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
เน้นด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ 
และด้านคุณธรรม 
     ข้อสังเกตที่พบคือ วิธีการที่ผู้วิจัยท าให้
เกิดอยู่ตรงไหน เพราะกลยุทธ์ที่ก าหนดมาก
เกินไป 
2. คุณลักษณะที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาผู้เรียน 
ยังไม่ตรงกับกรอบการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนด
ขึ้น ควรเน้น ที่หลักสูตร การพัฒนาครู 
นักเรียน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. การท าให้ผู้เรียนมีทักษะจะท าอย่างไร 
4. จัดล าดับกลยุทธ์ให้เรียงล าดับตาม
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในกรอบ 
การวิจัย และควรระบุบทบาทครูว่าควรท า
อะไร บทบาทนักเรียนควรท าอะไร 
5. กลยุทธ์ท าแทนกันไม่ได้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องท าเองตามบริบท
ของตนจึงประสบความส าเร็จ 

1. ปรับกลยุทธ์ให้น้อยลง และคัด
สรรเฉพาะที่ส าคัญ และจ าเป็น
เท่านั้น 
2. ปรับกลยุทธ์ให้ครอบคลุม 
ตามกรอบการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
3. ระบุกลยุทธ์ที่เป็นวิธีการฝึกทักษะ
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
4. เรียงล าดับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับกรอบการวิจัย 
5. ระบุไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะด้วยว่า 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาใน
ภาพรวม สถานศึกษาแต่ละแห่งควร
เลือกเฉพาะที่ตนเองสามารถพัฒนา
ได้ 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การยกร่างกลยุทธ์ของผู้วิจัยคร้ังนี้จัดท า
ขึ้นมาอย่างมีขั้นตอนสามารถยอมรับได้ 
เร่ิมจาก 
  1.1การศึกษา เอกสาร  และงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง  
  1.2 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และครู 
  1.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
2.  จะท าอย่ างไรให้การศึกษาเอกสาร  
แล ะ ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ม า เ จ อกั บ
แบบสอบถามให้ได้เมื่อผู้วิจัยไปส ารวจจริง 
แล้วน ามาประมวลผล 
3. การวิเคราะห์SWOT ของสถานศึกษาแต่
ละแห่งไม่ เหมือนกันแล้วแต่ขนาด และ
บริบทของสถานศึกษา  
4. กลยุทธ์กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ข้อ 6 การวัด และประเมินผล
หายไป 
5.  สิ่ งที่ผู้วิจัย เขียนอธิบายวิธีการน าไป
ปฏิบัติ (How To) ยังไม่ชัดเจนให้เป็นกรณี
ทั่ว ๆไป (General) ให้ผู้อ่ืนน าไปใช้อ้างอิง
ต่อได้ 
6. กลยุทธ์รองมากเกินไป และต้องเขียนให้
เล็กกว่ากลยุทธ์หลัก 
7. แต่ละกลยุทธ์รองต้องเขียนให้สะท้อน
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจน 

1. ผู้วิจัยควรพิจารณาในการเขียน 
พรรณนาให้ชัดเจนในบทที่3 
2. ผู้วิจัยควรเขียนเชื่อมโยงให้ชัดเจน
ในบทที่3 
3. ผู้วิจัยควรเขียนกลยุทธ์ให้แคบลง 
ตามกรอบการวิจัยที่ก าหนด 
4. ผู้วิจัยควรตรวจสอบ และเพิ่มเติม
ให้ชัดเจน 
5.  ผู้ วิ จั ยกลับไปประมวลอธิบาย
วิธีการน าไปปฏิบัติ (How To) ใหม่
ให้เป็นกรณีทั่ว ๆไป (General) 
6. เขียนกลยุทธ์รองใหม่ทั้งหมดโดย
ปรับถ้อยค าให้คมชัด 
7.  เขียนกลยุทธ์รองทุกกลยุทธ์ให้
สะท้อนไปสู่ประโยชน์ที่สถานศึกษา
จะได้รับโดยตรง 
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ตารางท่ี4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
7 

 
 
 
 

1. ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา และครูผู้สอนน่าจะได้มองเห็น
คือ กลยุทธ์ที่น านักเรียนสู่คุณภาพทั้ง 4ด้าน 
คืออะไร ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้าน
ทักษะ และด้านคุณธรรม 

1. ผู้วิจัยควรเขียนเชื่อมโยงว่าปัจจุบัน 
คุณภาพนักเรียนในแต่ละด้านเป็น
อย่างไรจะต้องสร้างกลยุทธ์ใดมา
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ไม่เห็นภาพ
ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ 
     กลยุทธ์ที่ 5: แสวงหาแนวทางการพัฒนา
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ของผู้ เ รี ยน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่  21 
โดยประยุกต์ใช้จากแนวทางการพัฒนาที่
ประสบผลส า เ ร็ จทั้ งภาคทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัย 
      กลยุทธ์ที่ 37 : ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และ
งบประมาณ 

1. ควรเขียนกลยุทธ์ที่ 5  และกลยุทธ์
ที่ 37 ใหม่ว่า วิธีการน าไปปฏิบัติ
(How To) จะท าอย่างไรโดยมุ่งไปที่
กรกอบ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน 
 
 
 
 
 
 

9 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานศึกษาเข้ามารับรู้ 
แ ล ะ ช่ ว ยพัฒน าสถ านศึ กษ า ด้ ว ย คื อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรเพิ่มคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เข้ามามีบทบาทด้วย 
 
 
 

10 สถานศึกษาแต่ละแห่งมีขนาด และบริบทที่
ไม่เหมือนกันจะใช้กลยุทธ์นี้เป็นบรรทัด
ฐานไม่ได้ 

ควรปรับกลยุทธ์ให้เป็นกลาง ๆเพื่อ
สถานศึกษาทั่วไปน าไปใช้ได้ 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

บุคคลที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
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1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ปัจจุบันมีปัญหามากในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา กลยุทธ์น่าจะเป็นการมองภาพ
กว้าง ๆเน้น 4 ด้าน คือ 
   1.หลักสูตร (กิจกรรมการเรียนรู้/แผนการ
จัดการเรียนรู้) 
    2. แผนการส่งเสริม และสนับสนุนการ
เรียนรู ้
    3. วิถีชีวิต 
    4. สังคม ปัจจัยภายนอก 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีอยู่แล้วแต่สถานศึกษาท าไม่ส าเร็จ 
อยากให้งานวิจัยเร่ืองนี้น าผลการวิจัยไป
ใช้ได้จริงในสถานศึกษา 
3. คุณลักษณะของผู้เรียนเน้นไปที่หลักสูตร 
ดังนั้นควรตัดค าว่า “ที่พึงประสงค์” ออก 
 

1. ควรปรับให้มีประเด็นการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน
เน้นคุณภาพผู้ เ รียนทั้งด้านความรู้ 
และด้านคุณธรรม 
2. เมื่อผลการวิจัยจบลงควรน าเสนอ
ให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ให้
ได้จริง ๆ 
3. ใช้ค าว่าคุณลักษณะของผู้เรียน 
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จากข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้คือ 

1.  การยกร่างกลยุทธ์ของผู้วิจัยคร้ังนี้จัดท าขึ้นมาอย่างมีขั้นตอนสามารถยอมรับได้ เร่ิม
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และครู  และการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

2.  ควรน าเสนอว่าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วน ามาสร้าง แบบสอบถามน าไปส ารวจจริงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาประมวลผลตามล าดับ 

3.  ทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัยใหม่ว่าประเด็นใดยังไม่ชัดเจนให้ปรับข้อความใหม่ 
4.  กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้นมีจ านวนมากเกินไป สมควรปรับให้น้อยลง และครอบคลุม

กับกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ทั้ง 6 ด้าน คือ 
4.1 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
4.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถของครู 
4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.5 สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
4.6 การวัด และประเมินผล 

ทั้งนี้ให้คงกลยุทธ์หลักทั้ง 5 ไว้ แต่ให้ปรับปรุงกลยุทธ์รองให้ครอบคลุม โดยเขียนกล
ยุทธ์รองให้เฉียบคม และสามารถน าไปปฏิบัติได้ในสถานศึกษาได้จริง โดยเน้น 

1. ควรเพิ่มหลักสูตรอิงชีวิต(ทักษะชีวิตของผู้เรียน)  
2. ควรใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาครูโดยอิงสมรรถนะครู 
3. ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาผู้เรียน 
4. ควรจัดหลักสูตรเชิงรุก เป็นหลักสูตีอิงกิจกรรม 
5. ทบทวนว่าจะประมวลอธิบายวิธีการน าไปปฏิบัติ  (How To) ใหม่ให้เป็นกรณีทั่ว ๆ 

ไป (General) โดยไม่จ ากัดว่าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
6. กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยศึกษาผู้ใช้คือผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ ผู้เรียนมีความรู้ดีมีความประพฤติดี  
และมีการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ จากข้อสรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 ท่าน
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ใหม่ดังนี้  
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วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลที่คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21  
โดยการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพภายใต้บริบทของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที ่21 

 

 พันธกิจ 
            1. พัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
            2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
ระดับชาติ 

3. การสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ศตวรรษท่ี 21 
            4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ท้ังด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และคุณธรรม 
            5. การระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ และเอกชนทีมีศักยภาพพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของ
ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธ์หลัก 

กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถระดับชาติ  และ
เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม  
ในศตวรรษที ่21 
 

กลยุทธ์หลีกที่ 2 พัฒนา และสง่เสริมผู้เรียน
เป็นผู้รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นพลโลกที่ด ี 
ในศตวรรษที่ 21 
 

 กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนา และส่งเสริม
ศักยภาพของครูให้สามารถพัฒนาการเรียน
การสอนระดับชาติ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  
 

 กลยุทธ์หลักที่ 4 พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  
 

กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
 

พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information community technology) 

 

พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นผู้รักการเรียนรู ้ 
ให้ผูเ้รียนมคีวามเป็นผู้น าเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพสูง 
(high  human  resource) 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพครู ใหค้รูเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
(learning  facilitator) 
 

ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครอืข่ายทั้ง
ภาครัฐ และภาค เอกชน (networking) 
 

 

 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นบุคคลทีม่ีคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

 

ด้านคุณธรรม 
 

พัฒนาหลักสูตร ให้ผูเ้รียนมทีักษะ 
ความรู้ความสามารถเพื่อการด ารง
ชีพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
และเป็นพลเมืองดขีองชาติ เปน็
คนท างานที่ใชค้วามรู้ 
(knowledge worker) 
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4.3  กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
4.3.1  แนวคิด 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่สมัยโบราณประมาณ พ.ศ. 1781 
ก่อนสมัยสุโขทัย โดยที่การศึกษาสมัยนั้นเป็นการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ 
เดิมจ าเป็นที่คนสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้น าในชุมชน โดยมีบ้าน และวัดเป็นศูนย์กลาง
ของการศึกษา เป็นการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง  และได้มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
เร่ือยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีการ
จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงในพระบรมหาราชวังเพื่อฝึกคนให้เข้ารับราชการ  

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน (ปฐมวัยศึกษา) ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  และระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
การศึกษาในทุกระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร เพื่อให้เป็น
ประชากรที่มีคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยมี
ความรู้พื้นฐานที่ดีในการด ารงชีวิต  มีความรู้ในทักษะงานอาชีพต่าง ๆที่ตนเองสนใจ และมีตงความ
ถนัดเพื่อยึดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต  และที่ส าคัญคือต้องมีคุณธรรม พร้อมที่จะอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขโดยไม่ท าให้ตนเอง และผู้อ่ืนเดือดร้อน ในสถานภาพที่เป็นทั้งผู้ให้ 
และเป็นผู้รับ 

เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในปัจจุบันว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่า โลกยุค 
โลกาภิวัตน์ชี้ให้เห็นว่า คนไทยทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนว่า
โลกยุคปัจจุบันจะมีปรากฏการณ์ต่าง ๆเกิดขึ้นเกินกว่าความคาดคิด ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายคนไทยใน
สังคมปัจจุบันคือ เราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร 
สถานการณ์เหล่านี้ที่สังคมไทย และการศึกษาไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อ
พัฒนาคนไทยโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรู้
ความสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต นั่นคือการศึกษาต้องเข้ามามี
บทบาทในการสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับการด ารงชีวิตที่ดี ต้องมีความสามารถทั้งวิชาการ มีทักษะ
การคิดที่จะเลือกรับ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาต่าง ๆอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคต 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการจากการจัดท ากลยุทธ์นี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อันจะยังประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรที่อยู่ในวัยเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมพึงปรารถนาทั้งทั้งด้าน
ความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
เป็นก าลังส าคัญที่สามารถน าพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศใน
อนาคต 

4.3.2  วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

ในศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพภายใต้บริบทของสถานศึกษา 
4.3.3  พันธกิจ  

1.  พัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรมอย่างมีดุลย
ภาพ 

2.  พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับชาติ 

3.  สร้างศักยภาพครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้านคุณธรรม 

5.  ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทีมีศักยภาพพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 

4.3.4  เป้าประสงค์ 
               เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นบุคคล 
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21ทั้งด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรม 

4.3.5  กลยุทธ์หลัก 
กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถระดับชาติ  และเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาต ิพร้อมทั้งเป็นพลโลกที่ดี ในศตวรรษที่ 21       
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กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับชาต ิเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์หลักที่ 4 พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21    

4.3.6  กลยุทธ์รอง  
จากกลยุทธ์หลัก 6 ข้อ ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์รองการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ดังตารางที่ 4.31 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.31  ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์หลัก  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์รอง เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์หลักที ่1 
พัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ระดับชาติ  และเป็นนัก
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม  
ในศตวรรษที่ 21 

 
1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้ เ รียนระดับมัธยมศึกษา  ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับชาติ 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้  และการ
แก้ปัญหาได ้
3. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของนักประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์หลักที ่2 
พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียน
เป็นผู้รักการเรียนรู้ มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็น
พลโลกที่ดี ในศตวรรษที่ 21 

 
1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ 
และซื่อสัตย์ต่อตนเองสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีความเป็นผู้น า 
และมีบุคลิกภาพ และพลานามัยที่ดี 
2. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
3. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นคนไทย 
 และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี4.31 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลัก วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์หลักที ่3 
พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ
ของครูให้สามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับชาติ เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนา และส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพด้านวิชาการสูง และมีทักษะ
การวิจัยในชั้นเรียน 
2. พัฒนา และส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู
สูงขึ้น 
3. พัฒนา และส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานระดับชาติได้ 

กลยุทธ์หลักท่ี 4 
พัฒนา และส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21  

1. พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 
2. จัดหา และพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หลักท่ี 5  
ส่งเสริมความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน 
 

 
กลยุทธ์หลักท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ระดับชาติ  และเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที4่.32 
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ตารางท่ี 4.32 กลยุทธ์หลักที่ 1  
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
1. พัฒนาหลักสูตรส าหรับ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพระดับชาติ 

1. ร้อยละของเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน 
และวิชาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทียบเคียงกับโรงเรียน
มาตรฐานสากลชั้นน า 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที3่ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที6่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ ทุกวิชามากกว่าร้อยละ 
50.00 
3. ร้อยละของจ านวนผลงานของ
ผู้เรียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่ได้รับการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการความรู้ในระดับดีขึ้นไป 

พัฒนาหลักสูตร ให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ
เพื่อการด ารงชีพ มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ และเป็น
พลเมืองดีของชาติ เป็น
คนท างานที่ใช้ความรู้
(knowledge worker) 
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ตารางท่ี 4.32 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
2. พัฒนา และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะของนัก
ประดิษฐ ์และคิดค้น
นวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มีคะแนนจาก
การประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เน้นการประดิษฐ์ 
และคิดค้นนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21
ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของโครงงานในการเรียนรู้
วิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
3. จ านวนโครงงานในการเรียนรู้วิชา
ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 
ได้รับรางวัลจากการประกวดตั้งแต่
ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
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กลยุทธ์หลักท่ี 2 : พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นพลโลกที่ดี ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 4.33 
 
ตารางท่ี 4.33 กลยุทธ์หลักที่ 2 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
1. พัฒนา และส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ มีความเป็น
ผู้น า และมีบุคลิกภาพ และ
พลานามัยที่ดี 
2. พัฒนา และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
 
 
3. พัฒนา และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความ
เป็นคนไทย และประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินทักษะการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ในระดับดีขึ้นไป 
1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีผล
การประเมินในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต ในระดับดีขึ้นไป 
1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ที่แสดงความสามารถด้านการแสดง
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยได้อย่าง
น้อย 1 อย่าง 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักการ
เรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีความเป็น
ผู้น าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูง (high human  
resource) 
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กลยุทธ์หลักท่ี 3 : พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของครูให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนระดับชาติ 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที4่.34 
 
ตารางท่ี 4.34 กลยุทธ์หลักที่ 3 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
1. พัฒนา และส่งเสริมให้ครู
มีศักยภาพด้านวิชาการสูง 
และมีทักษะการวิจัยในชั้น
เรียน 
 
 
2. พัฒนา และส่งเสริมให้ครู
มีสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพครูสูงขึ้น 
 
 
 
3. พัฒนา และส่งเสริมให้ครู
สามารถปฏิบัติงานระดับ 
ชาติได ้

1. จ านวนผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่
ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
1. ร้อยละของครูที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นผู้ 
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มมากขึ้น 
1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

พัฒนาศักยภาพครู ให้ครู
เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้(learning  
facilitator) 
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กลยุทธ์หลักท่ี 4 : พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21ดังตารางที่ 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35 กลยุทธ์หลักที่ 4 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
1. พัฒนา และปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
สถานศึกษาให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 
2. จัดหา และพัฒนาระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาให้
สามารถรองรับการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของพื้นที่ให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
สถานศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่การ
ท างานของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
2. ร้อยละของปริมาณการใช้งาน
เครือข่ายสูงสุดต่อปริมาณ
ความสามารถในการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

พัฒนา และส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information community 
technology) 
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กลยุทธ์หลักท่ี 5 : ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21ดังตารางที่ 4.36 
 
ตารางท่ี 4.36 กลยุทธ์หลักที่ 5 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์รอง 
ภาคีเครือข่ายทั้ง และเอกชน
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ 
วัสดุอุปกรณ ์และงบประมาณ
ให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  
 
 
 

1. ร้อยละของความส าเร็จ
จากการช่วยเหลือของภาคี
เครือข่าย 

ส่งเสริมความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (networking) 
 
 

 
ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้น ากลยุทธ์มาจัดท าเป็นรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ โดยก าหนด

เป็นมาตรการ แนวทาง ดังรายละเอียดในตารางที่ ดังตารางที่ 4.37 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์รอง มาตรการ และแนวทางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
 
ท่ี กลยุทธ์รอง มาตรการ แนวทาง 
1 พัฒนาหลักสูตร ให้ผู้เรียนมี

ทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อ
การด ารงชีพ มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ เป็นคนท างานที่ใช้
ความรู ้(knowledge worker) 

ปรับหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายสนอง
ความต้องการของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

1. ประชุมปฏิบัติการ 
2. นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินผล 
4. น าผลที่ได้มาปรับปรุง 
แก้ไข 

2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักการ
เรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีความเป็นผูน้ า
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูง (high human  
resource) 

จัดการเรียนการสอน และ
วัดผลประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย STEM 
Education/Project Based  
Learning/Problem Based  
Learning/Work  Integrated 
Learning 

ก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียน 

3 พัฒนาศักยภาพครู ให้ครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (learning  facilitator) 
 

พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และความเป็น
พลเมืองให้กับผู้เรียน 

ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และติดตามผล
การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 

4 พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information 
community technology) 

1. พัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียผ่าน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดท าแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ 

 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ  และปัญหาการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 และ 2) เสนอกล
ยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
สามารถสรุปผลการศึกษาอภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปไดว้า่  

สภาพการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษท่ี 21 พบวา่ 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

2. การพฒันาความรู้ความสามารถของครูผูส้อน การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. การพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียน การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
5. การจดัส่ือเทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
6. การวดั และประเมินผล การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 พบวา่ 
1. สถานศึกษามีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ือง และจริงจงันอ้ย 
2. ครูส่วนหน่ึงมีความรู้ และใชก้ระบวนการการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

นอ้ย 
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3. นกัเรียนส่วนหน่ึงขาดทกัษะการคิดท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค ์ประกอบกบัไม่ค่อย
สนใจอ่านหนงัสือ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความรู้ความสามารรถภาษาองักฤษนอ้ย 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูยงัเน้นการสอนให้ผูเ้รียนเรียนเน้ือหาวิชามากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติั 

5. ส่ือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ มีปริมาณ และคุณภาพไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
การไดรั้บบริการสืบคน้องคค์วามรู้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

6. การวดั และประเมินผลเนน้ดา้นความรู้มากกว่าดา้นคุณธรรม ดา้นการคิด และดา้น
ทกัษะ 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายดา้น พบว่าดา้นความรู้ ผูเ้รียน
ส่วนหน่ึง ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่รักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง และสร้างสรรค์  แต่มักสนใจในเร่ืองส่ือสารทางสังคมภาคบันเทิง และ
นนัทนาการ (Social  media for funny and happiness ) รองลงมา  คือ ขณะเรียนรู้นกัเรียนส่วนหน่ึง
ไม่ค่อยกลา้แสดงออกในการแสดงความคิดเห็นในองคค์วามรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนนั้น ๆ   แต่จะให้
ความสนใจกับกิจกรรมการเรียนท่ีเป็นการแสดงออกทางด้านนันทนาการ เช่น เล่นเกม แสดง
บทบาทสมมุติตามส่ือกระแสสงัคมในปัจจุบนัท่ีเลียนแบบมาจากดารา และนกัร้องยอดนิยมขณะนั้น 
ขณะท่ีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบ
คน้ควา้จากInternet แลว้คดัลอกมา มากกว่าอ่านหนงัสือหรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  แลว้นาํมา
เรียบเรียงใหม่เป็นแนวคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค ์ดา้นความคิด พบว่า ผูเ้รียน ส่วนใหญ่ขาด
ทกัษะในการคิดโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาในการดาํเนินชีวิตของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม   นาํมาซ่ึงการขาดสติย ั้งคิด เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ  ตามมาอีกมากมายทีเป็นปัญหาสังคมในกลุ่มนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่น เช่น การหนี
เรียน ไม่ใส่ใจในการเรียนเท่าท่ีควร  การพึ่งสารเสพติด(บุหร่ีสุรา และส่ีคูณร้อย)  การมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวยัอนัควรจาํนวน  และการทะเลาะวิวาท ทั้งน้ีอาจจะนาํพาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมไดใ้นท่ีสุด  
ดา้นทกัษะ พบว่า ผูเ้รียนส่วนหน่ึงขาดทกัษะอ่านหนงัสือ ไม่รักการอ่าน และการเขียนส่ือความคิด
จึงไม่ค่อยมีองคค์วามรู้ในสมอง รองลงมาคือความสามารถในการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมดา้นภาษา
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ของนักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนโดยเฉพาะการฟัง นักเรียนส่วนใหญ่ยงัฟังสําเนียงจากเจา้ของภาษาไม่เขา้ใจ และใชส่ื้อสาร
ไม่ได ้  ประกอบกบันกัเรียนส่วนหน่ึงขาดทกัษะในการแกปั้ญหาชีวิต เม่ือเกิดปัญหาชีวิตมกัคิดทาํ
ร้ายตวัเองหรือทาํร้ายผูอ่ื้น เน่ืองจากกิจกรรมแนะแนวขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจงั ในขณะท่ี
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นักเรียนอีกส่วนหน่ึงขาดทกัษะพื้นทางอาชีพอิสระจึงเรียนอย่างขาดเป้าหมายในชีวิต ไม่มีการ
วางแผนชีวิตว่าจะเตรียมตวัประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ นักเรียนจึงเป็น
ผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิตทั้งน้ีเน่ืองจากความลม้เหลวของการเรียนวิชาการงาน และอาชีพพื้นฐานของ
โรงเรียนมุ่งเนน้เรียนแต่ภาคทฤษฎีอยา่งผวิเผนิไม่ลงลึกถึงการปฏิบติัจริง และท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิ่ง
ก็คือนักเรียนส่วนหน่ึงขาดทักษะการเป็นผู ้นํา  และผู ้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของชาติไทย เน่ืองจากพบวา่ นกัเรียนส่วนหน่ึงขาดทกัษะภาวะผูน้าํ 

ชอบทาํตามผูอ่ื้นโดยขาดการใคร่ครวญถึงความถูกตอ้งดีงามในขณะท่ีนกัเรียนอีกส่วน
หน่ึงขาดทกัษะภาวะผูต้ามท่ีดี มกัมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัผูอ่ื้นท่ีมีความคิดไม่ตรงกบัตนหรือหมู่
พวกอนันาํมาซ่ึงความขดัแยง้ในสังคม และดา้นคุณธรรม พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินยั 
และขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมทั้ งน้ีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสําหรับนักเรียน
เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ นักเรียนไม่รักความสะอาดชอบท้ิงขยะไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ  
โดยไม่ท้ิงลงภาชนะรองรับ (ถงัขยะ) ทาํให้โรงเรียนสกปรก นักเรียนขาดความซ่ือสัตยต่์อตนเอง
เวลาทาํผิดแลว้ไม่ยอมรับผิดแมว้่าบางคร้ังมีหลกัฐานแน่ชดันกัเรียนขาดความรับผิดชอบในการทาํ
การบา้นชอบลอกการบา้นเพื่อนท่ีโรงเรียน   และนกัเรียนขาดจิตอาสาท่ีจะช่วยเหลืองานกิจกรรม
ทางวิชาการของโรงเรียนท่ีไม่ใช่กิจกรรมภาคนนัทนาการหรือภาคบนัเทิง เช่น กีฬาสี  ดนตรี และ
การแสดง เป็นตน้ 

5.1.2  กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดว้า่ 

1. วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพภายใต้
บริบทของสถานศึกษา 

2. พนัธกิจ  
2.1   พฒันาการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะ และดา้นคุณธรรมอยา่งมี
ดุลยภาพ 

2.2  พฒันาหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพระดบัชาติ 

2.3  สร้างศกัยภาพครูผูส้อนให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21 
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2.4  พฒันาสถานศึกษาให้มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ในศตวรรษท่ี 21ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้น
ทกัษะ และคุณธรรม 

2.5  ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทีมีศกัยภาพพร้อม 
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ของผูเ้รียน ในศตวรรษ 
ท่ี 21 

3.  เป้าประสงค ์เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะ 
และดา้นคุณธรรม 

4.  กลยทุธ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตร ใหผู้เ้รียนมีทกัษะ ความรู้ความสามารถเพ่ือการดาํรงชีพ มี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นคนทาํงานท่ีใช้ความรู้ (knowledge 
worker) 

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูรั้กการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนมีความเป็นผูน้าํเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณภาพสูง (high  human  resource) 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาศกัยภาพครู ใหค้รูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning 
facilitator) 

กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันา และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (information community 
technology) 

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาค เอกชน 
(networking) 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากสรุปผลการวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้ รียน  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 มีประเดน็การอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

สภาพ และปัญหา การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นกระบวนการกลยทุธ์มีการดาํเนินการในระดบัมากทุกรายการ เม่ือ
พิจารณาเรียงลาํดบัการดาํเนินการ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากท่ีสุด การวางแผนกลยุทธ์  และ
การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัในลาํดบัรองลงมา ในขณะท่ีมีการควบคุม และประเมินกลยุทธ์เป็นลาํดบั
สุดทา้ย 
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท ์(2555. น. 2-10) ท่ีวา่ การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์เป็น
ภาระงานสําคญัเร่ิมแรกของสถานศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมสําคญั ๆ คือ วิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ 
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายขององคก์าร ทั้งน้ีสถานศึกษาส่วนใหญ่ไดก้าํหนดให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในสถานศึกษา ต่อจากนั้นนาํผลจากการวิเคราะห์มา
พิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแขง็ และจุดอ่อน ในการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติันั้นผูบ้ริหารไดม้อบหมาย
งานให้ครูปฏิบติัหน้าท่ีตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานแต่มีบุคลากรเพียงกลุ่มเดียวท่ีผูบ้ริหาร
ไวว้างใจให้ดาํเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์ ทาํให้ไม่ได้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงรอบด้านของสถานศึกษา 
เม่ือวิเคราะห์แลว้ ผูว้ิจยัเช่ือว่าสภาพปัญหาดงักล่าวน่าจะมาจากความไวว้างใจในการปฏิบติังาน
เน่ืองจากบุคคลท่ีผูบ้ริหารมอบหมายงานนั้นเป็นหัวหน้างานมีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานเป็นอย่างดียิ่งจึงไดรั้บความไวว้างใจ ในขณะท่ีผูไ้ม่ไดมี้ส่วนร่วมเป็นบุคลากรท่ีเขา้มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ส่วนหน่ึงยงัไม่มีประสบการณ์กบัอีกส่วนหน่ึงไม่ไดเ้ป็นหัวหนา้งานจึงไม่ไดรั้บ
การไวว้างใจจากผูบ้ริหารจึงนํามาสู่ปัญหา ของกลยุทธ์ในการปฏิบติังานในสถานศึกษา สภาพ
ปัญหาปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  คือ สถานศึกษาไม่สามารถปฏิบติัตามกลกกยุทธ์ท่ีวางไวอ้ย่างจริงจงั 
และต่อ เน่ือง  ประกอบกบัการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาเป็นการวางแผนแบบตั้งรับมากกว่า
เชิงรุกในส่วนของการควบคุมประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา พบว่าขาดการควบคุมระหว่างการ
ดาํเนินงานส่วนใหญ่จะประเมินก่อน และหลงัการดาํเนินงาน ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากมีภาระงาน 
มาก และดาํเนินการหลาย ๆ  โครงการ/กิจกรรมขณะเดียวกนั ประกอบกบัความคุน้เคยท่ีมีการ
ประเมินผลคร้ังสุดทา้ยคร้ังเดียวเม่ือเสร็จส้ินการดาํเนินการจึงทาํให้ละเลยการประเมินระหว่าง
ดาํเนินการ หากมีการดาํเนินการจะทาํให้ช่วยปรับการดาํเนินการท่ีไม่ไดผ้ลให้ไดผ้มดียิ่งข้ึนเม่ือ
เสร็จส้ินการดาํเนินการ 

การดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ มาตรการ และ
แนวทาง ของสถานศึกษาเน้นดา้นความรู้ และดา้นคุณธรรมมากกว่าดา้นความคิด และดา้นทกัษะ
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ระบบการศึกษาไทยยงัเนน้ท่ีเป้าหมายปลายทางคือการสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิมุ่งเนน้
ท่ีความเก่ง ในองคค์วามรู้ การตรวจสอบติดตามผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษายงัมุ่งเนน้ท่ี
ผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนจึงตอ้งเร่งดาํเนินการดา้นความรู้มากเกินไปขาดการกระตุน้ให้เด็ก  คือ และมี
ทกัษะชีวิต ทกัษะการทาํงาน และทกัษะในการอยูร่่วมกบัสงัคมเท่าท่ีควร 

กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 1) การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 พบปัญหาเร่ืองการ
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ทาํให้ครูยงัจัดการเรียนรู้โดยยึดเน้ือหามากกว่าจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมท่ีกระตุน้ให้เกิดทกัษะ และกระบวนการคิด และ
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กระบวนการปฏิบติัส่งผลใหไ้ม่เกิดการเปล่ียนแปลงในการวดั และประเมินผลแบบเดิมท่ีใชข้อ้สอบ
วดัเน้ือหาความรู้ 2) ดา้นความรู้ความสามารถของครู ครูขาดทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งเนน้ทกัษะการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงมากกว่าบอกความรู้หรือ
อธิบายความรู้ให้นักเรียนท่องจาํไวเ้พื่อสอบ 3) ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน นักเรียนขาด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และไม่มีทกัษะในการทาํงาน และไม่สนใจอ่านหนงัสือหรือตาํรา
เรียน 4) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ยงัยดึครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากกว่ายดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ครูขาดส่ือ การสอนท่ีทนัสมยัใช ้ PowerPoint ประกอบการบรรยายความรู้ และครูขาดการตรวจ
การบ้านเป็นรายบุคคล ขาดการดูแลเอาใจใส่ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนเป็นรายบุคคล 5) การจัดส่ือ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชบ้ริการดา้น
การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน โดยเฉพาะห้องสมุด ยงัมีหนังสือไม่ทนัสมยั รวมทั้งคอมพิวเตอร์ในการ
สืบคน้มีจาํกดั และท่ีสาํคญัทาํให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษมีปัญหาเร่ืองทกัษะการฟังนัน่ คือ 
ไม่มีห้องปฏิบติัการภาษาองักฤษ และ 6) การวดั และประเมินผล เน้นการวดัความรู้ดว้ยขอ้สอบ
มากกว่าการวดัดา้นการคิด ดา้นทกัษะ และดา้นคุณธรรม สอดคลอ้งกับแนวคิดของบุญชม  ศรี
สะอาด และคณะ (2544, น. 118-119) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหา และแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 11 ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการท่ีนาํมาสู่ความ สําเร็จในการพฒันาผูเ้รียนประกอบดว้ย 1) ดา้นผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารท่ีดีควรมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 2) ดา้นครูผูส้อน ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้
ความสามารถในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นออย่างดี 3) ด้านนักเรียน นักเรียนท่ีดีตอ้งตั้งใจเรียน  
มีระเบียบวินยั โดยเฉพาะวินยัในตนเอง มีเป้าหมายของชีวิตท่ีชดัเจน 4) ดา้นหลกัสูตร และการเรียน
การสอน หลกัสูตรท่ีดีตอ้งพฒันาผูเ้รียนไดต้รงกบัความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียนจะทาํให้
ผูเ้รียนอยากเรียน และเรียนดว้ยความสนุกสนานไม่เบ่ือ เห็นคุณค่าของการเรียนมากข้ึน 5) ดา้นส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนตอ้งจดัหาส่ือท่ีทนัสมยัพร้อมให้บริการแก่ครู และ
ผูเ้รียนทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน และห้องปฏิบติัการตอ้งสามารถใชง้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภยั มีจาํนวนห้องเรียนเพียงพอ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก 
และภายในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาโดยเฉพาะหอ้งสมุดตอ้งเอ้ือต่อการคน้ควา้ดว้ยตนเองมีหนงัสือ 
และอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการศึกษาอย่างเพียงพอ และไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
สุรดา  ไชยสงคราม (2556, น. 162-179) ศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์งนกัเรียนประถมศึกษา  และเพื่อพฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันา
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารเพ่ือ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษามีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงคสู์งกวา่
สภาพปัจจุบนัในทุกด้าน และทุกประเด็น 2) กลยุทธ์การบริหารเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 กลยทุธ์   
คือ กลยุทธ์การประเมินเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ กลยทุธ์การนาํแผนสู่การปฏิบติัเพ่ือ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกลยทุธ์การวางแผนเพ่ือ พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวพร  ชลารักษ ์(2558, น. 64) ศึกษาเร่ืองบทบาทของครูกบั
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21 ท่ีพบว่า การเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี21 ส่งผลต่อวิถีการ
ดาํรงชีวิตของคนในสังคมการศึกษามุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะเพียงอ่านออกเขียนได้ (Literacy) 
เท่านั้น แต่สาํหรับในศตวรรษท่ี21 ตอ้งมุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการปฏิบติั และการสร้าง
แรงบนัดาลใจไปพร้อมกนั กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผูรั้บ (Passive  Learning) อีกต่อไป แต่ผูเ้รียน
ตอ้งฝึกการเรียนรู้จากการลงมือทาํ และการ 

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นโคช้ ท่ีคอยออกแบบการ
เรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุผลได ้ประการสาํคญัคือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งไม่ตั้งตวัเป็นผูรู้้แต่
จะตอ้งแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ  กนักบัผูเ้รียนในขณะเดียวกนั     และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของดลนภา  ทว้มยงั (2555, น. 198) ศึกษาเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการ 

บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า มีการดาํเนินงานเก่ียวกบัการนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ อยู่ในระดบัมาก มีจุดแขง็
ไดแ้ก่ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการนาํการนาํหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  จุดอ่อนไดแ้ก่ ขาดการนาํผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุงพฒันา โอกาสได้แก่ หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ท่ีเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไวช้ัดเจน อุปสรรค ได้แก่ ไม่สามารถควบคุมส่ือเทคโนโลยีได้ และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในระดบั สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ 
อภิณห์พร   สถิตภาคีกุล (2555, น. 122–123) ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรการลิตครูในศตวรรษ 
ท่ี21 : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ท่ีว่าสภาพสังคม และความ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี21 ทั้งในระดบัโลก และประเทศไทย พบว่า สังคมระดบัโลกมีความมาก
ข้ึน  ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนเร็ว ข้ึน  เ ป็นสังคมฐานความรู้  และ 
ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายประเทศจะมีการรวมตวั และมีความร่วมมือมากข้ึน เกิดสังคม 
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พหุสังคม ขณะ เดียวกนัสภาพแวดลอ้มทัว่โลกมีสภาพความเส่ือมโทรมมากข้ึนมีความเส่ียงต่อการ
อยูร่อดปลอดภยั ความไม่เขา้ใจ  และก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆมากข้ึนส่วนสภาพสังคมไทย
ท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมปลอดภยั ประเทศมีความสามารถใน
การแข่งขัน  มีการปลูกจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และพลังงานผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั ทาํให้
ประเทศไทยกลายเป็นศูนย ์ กลางการพฒันาพลงังานในภูมิภาค เกิดการวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้
เพิ่มพูนความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก่อให้เกิดนวตักรรมมากข้ึนส่งเสริมให้
สังคมไทยเป็นสังคมภูมิปัญญา  ในทางกลีบกนัประเทศไทยอาจมีสภาพท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ตรงกนั
ขา้มกบัอนาคตท่ีพึงประสงคเ์ช่นกนั สําหรับคุณลกัษณะ และทกัษะของคนไทยท่ีพึงประสงคใ์น
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า มีการกาํหนดคุณ ลกัษณะ และทกัษะคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ตวัร่วมหลกั 
ได้แก่ ด้านความคิด ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดแก้ปัญหา (Problem  
Solving) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking) ด้านทักษะการส่ือสาร 
(Communication) อยา่งนอ้ยสองภาษา  ดา้นทกัษะการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  และดา้น
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสน  

เทศ นอกจากน้ียงัระบุถึงคุณลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Learning how to learn, learn how to be and learn how to together) การส่ือสาร และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 

สาํหรับการจดัทาํกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการพฒันาการบริหารจดัการ 
และการจดัการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งดา้นความรู้ 
ดา้นความคิด ดา้นทกัษะ และดา้นคุณธรรมอยา่งมีดุลยภาพ พฒันาหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน 
ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพระดบัชาติ การสร้างศกัยภาพครูผูส้อนให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ในศตวรรษท่ี 21 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ของผูเ้รียน 

ในศตวรรษท่ี 21ทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะ และคุณธรรม และการระดม
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สมใจ  ธีรทิฐ (2556, น. 215-229) ศึกษาเร่ืองการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค์ ท่ีพบว่า 1) พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ ควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ  
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กลุ่มความรู้ ได้แก่ กลุ่มความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน และเพื่อนบา้น  และการมีความรู้ทาง
วิชาการท่ีไดม้าตรฐาน  สากล กลุ่มทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การทาํงานเป็น
ทีม และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  และกลุ่มเจตคติ ไดแ้ก่ การมีสุขภาพกาย และใจดี การมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 2) กลยทุธ์การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์5 ประเด็น  
คือ การศึกษา และกาํหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึง
ประสงค ์ การสนับ สนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้น
การศึกษาระหวา่งสถาน ศึกษาในประเทศ และในอาเซียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะดงักล่าว 
การพฒันาครู และบุคลากร ทางการศึกษาให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของอาเซียน และสามารถจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์ และการเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอ้ืออาํนวย ต่อการ
เรียนรู้เร่ืองอาเซียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดารัตน์  โชคนาคะวโร (2558) ศึกษาเร่ืองกล
ยทุธ์การพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผล
การศึกษา พบวา่ 1) สภาพความเป็น 

พลเมืองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาประกอบดว้ย 
ความรับผดิชอบตนเอง และพ่ึงตนเอง  เคารพหลกัความเสมอภาค  เคารพความแตกต่าง  เคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น  เคารพกติกา และเคารพกฎหมาย  รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงความเป็นพลเมืองท่ีมากท่ีสุดคือ
ความรับผดิชอบตนเอง และพ่ึงตนเอง  2) แนวทางในการพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา คือ
สังคมปัจจุบนัการส่ือสารดา้นเทคโนโลยีใชเ้ป็นส่ือกลางดา้นความรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดี
ให้แก่สมาชิกไดรั้บทราบ  และมีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม3)
ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํกลยุทธ์การพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน 8 ประเด็นกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดเอกลกัษณ์ และการพฒันา
บณัฑิตครูครูคุณภาพมีความเป็นพลเมือง 2) คณาจารยมี์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ
พฒันานกัศึกษาครูเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 3) ผูบ้ริหาร และอาจารยต์ระหนกัถึงความสาํคญัใน
การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมพฒันาความเป็นพลเมืองใหแ้ก่นกัศึกษา4)คณาจารยมี์การบูร
ราการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ใช้เป็นแนวทางสร้างความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักศึกษา  
5)คณาจารยจ์ดักิจกรรมบริการวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างรอบดา้นจาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาความเป็นพลเมือง 6) ส่งเสริมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติให้กบันักศึกษา และศิษยเ์ก่าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีนาํมาเป็นแนวทางพฒันาครูตน้แบบดา้น
ความเป็นพลเมือง 7) การพฒันาศกัยภาพอาจารย ์และนักศึกษาในการสร้างเครือข่าย และความ
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ร่วมมือทางวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกบัโรงเรียน และชุมชน และ
8)การกาํหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงก่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาครูเพื่อพฒันา
ความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาเสนอต่อคณะ/มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาต่อไป 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1  กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบาย และยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีมีทีมงานหรือคณะทาํงานโดยเฉพาะเพื่อเสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานอย่างเป็น
ระบบมีการติดตาม  นิดาํทศ ตรวจสอบ ประเมินผล  และรายงานการดาํเนินการตามนโยบาย และ
ยุทธศาสต ร์ในการพัฒนา คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงค์ของผู ้ เ รี ยนในศตวรรษ ท่ี  21 ให้
กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อเท็จจริง เพื่อจะได้นําข้อมูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงนโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

5.3.1.2  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีนโยบาย และยทุธศาสตร์
การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซ่ึงระบุ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูไ้วช้ดัเจน 8 ประการ ซ่ึงผลวิจยัคร้ังน้ีพบว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคุลกัษณะทั้ง 4 ดา้น คือดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะ และ
ดา้นคุณธรรมซ่ึงถา้ผูเ้รียนท่ีเป็นเยาวชนของประเทศถา้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 4ดา้นอย่าง
สมดุลกนัจะช่วยส่งเสริม และพฒันาการศึกษาของชาติใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
5.3.2.1 กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางทัว่ไปสาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถานศึกษาท่ีมีความสาํคญัเฉพาะทาง หรือขนาดของสถานศึกษาแต่
อยา่งใดทั้งน้ีสถานศึกษาสามารถนาํไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของบริบท และศกัยภาพของ
สถานศึกษานั้น ๆ   

5.3.2.2 กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ไปจดักิจกรรมทั้งดา้นการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ
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กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง  ๆ  ไดอ้ยา่งกวา้งขวางครอบคลุมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยั 
5.3.3.1  ควรมีการศึกษาวิจยัความตอ้งการกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั  และสถานศึกษาท่ีมี
ลกัษณะ เฉพาะ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนดอ้ยโอกาสต่าง ๆ  เป็นตน้ 

5.3.3.2  ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเขา้ร่วมกบัประชาคมอาเซียน จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้ง
จดัการศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครอง
ในอาเซียนจึงควรมีการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู ้เ รียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยท่ีประชาคมอาเซียนตอ้งการว่าควรจะเป็นอยา่งไรเพ่ือจะได้
จดัการศึกษา รองรับความเจริญ  และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้ย่างเท่าทนั  และแข่งขนักบั
ประเทศสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.3.3  ศึกษากลยทุธ์การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต 

5.3.3.4  ศึกษากลยทุธ์การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต 

5.3.3.5  ศึกษากลยทุธ์การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต 

5.3.3.6  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหคุ้ณภาพการศึกษาไทย ระดบัมธัยมศึกษา ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพในระดบัสากล 
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คาํช้ีแจง 
               1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนระดบั 
มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพือ่เป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน
ต่อไป 
               2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
                    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาและของผูต้อบแบบสอบถาม 
                    ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานจดัการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี21 
                    ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี 21 
                   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ี ใชป้ระกอบการศึกษาเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก สาขาการจดัการการศึกษา ขอ้มูลทั้งหมดผูว้จิยัจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะไม่เกิด
ผลเสียใด ๆ แก่ท่าน แต่จะยงัประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

 
 

                                                            ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหข้อ้มูล 
                                                             พิเชษฐ  ยงัตรง     

                                                               ผูว้ิจยั 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
สําหรับผู้อาํนวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ในการวจัิยเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในศตวรรษที ่21 DPU
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ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาและของผูต้อบแบบสอบถาม 
              กรุณาทาํเคร่ืองหมาย /ลงใน           ท่ีตรงกบัขอ้มูล/ความเป็นจริง 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
                           1.1 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

                                  1.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
                                  1.3 สถานศึกษาขนาดกลาง 
                                  1.4  สถานศึกษาขนาดเลก็ 
 
       2.   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                เพศ 
                                     2.1   ชาย                                       
                                     2.2    หญิง 
 
                ตําแหน่ง      
                                    2.3     ผูบ้ริหารสถานศึกษา              
                                    2.4     ครู 
 
          3.   ประสบการณ์การทาํงาน 
                                     3.1  นอ้ยกวา่ 10  ปี 
                                     3.2  ระหวา่ง  10 – 19  ปี 
                                     3.3  ระหวา่ง  20 – 29  ปี 
                                       3.4  มากกวา่ 30  ปี 
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ตอนที ่2 สภาพปัจจุบนั ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานจดัการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ของผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี 21 
             กรุณาทาํเคร่ืองหมาย /ลงในช่อง ท่ีตรงกบัขอ้มูล/ความเป็นจริง 
 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1. กระบวนการกลยุทธ์ 
    1.1 การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

     

1 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน      
 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.2 การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา      

2 สถานศึกษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในมาสรุปเพื่อ
พิจารณา โอกาส อุปสรรค  จุดแขง็และจุดอ่อน 

     

3 สถานศึกษามีการทบทวนวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย 
วตัถุประสงคม์าตรการ และแนวทางท่ีผา่นมา 

     

4 สถานศึกษากาํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  
วตัถุประสงคม์าตรการและแนวทางกลยทุธ์ ไวช้ดัเจน

และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

5 สถานศึกษากาํหนดกลยทุธ์ตามขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาได ้      
 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.3 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัใินสถานศึกษา       

6 สถานศึกษานาํกลยทุธ์มาแปลงเป็นกิจกรรม  แผนงาน  
หรือโครงการ ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

     

7 สถานศึกษานาํแผนงาน/โครงการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
เพื่อใหบ้รรลุตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

     

8 สถานศึกษามอบหมายงานใหค้รูใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรง
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานอยา่งจริงจงั 

     

 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.4  การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา      

9 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผล ใน
ระหวา่งการดาํเนินงาน 

     

10 สถานศึกษานาํปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบมาแกไ้ขเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาไดท้นัท่วงที 

     

11 สถานศึกษามีการประเมินผลสาํเร็จและนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพฒันา เม่ือส้ินสุดการดาํเนินงาน  

     

 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 
 

2. องค์ประกอบของกลยุทธ์  
    2.1 การกาํหนดวสัิยทศัน์  

     

12 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษามีขอบเขตและระยะเวลาของ
การปฏิบติังานชดัเจน 

     

13 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนดา้นความรู้ 

     

14 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษาเนน้การพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนดา้นความคิด 

     

15 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนดา้นทกัษะ 

     

16 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนดา้นคุณธรรม 

     

 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.2  การกาํหนดพนัธกจิ      

17 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

     

18 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

     

19 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นทกัษะ  
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

     

20 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ 
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ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.3  การกาํหนดเป้าหมาย       

21 เป้าหมาย  การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นความรู้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

     

22 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้น
ความคิด สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

     

23 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นทกัษะ สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

     

24 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นคุณธรรม สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
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ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 
ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.4  การกาํหนดวตัถุประสงค์       

25 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความรู้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

     

26 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

     

27 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

     

28 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
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ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.5  การกาํหนดมาตรการ       

29 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

30 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

31 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นทกัษะ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

32 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.6  การกาํหนดแนวทาง       

33 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นความรู้สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

     

34 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นความคิด สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

     

35 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ดา้นทกัษะ สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

     

36 แนวทางสอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะ 
ดา้นคุณธรรม สอดคลอ้งกบัมาตรการ 
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ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 
 

3. กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
    ของผู้เรียน 
    3.1 การพฒันาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 

     

37 ครูมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 21  

     

38 ครูมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
สูง 

     

39 ครูมีทกัษะและความรู้ความสามารถในการสร้าง
นวตักรรมการจดัการการเรียนรู้แนวใหม่ 

     

40 ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและนาํความรู้นั้นมา
จดัการเรียนการสอนทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3.2  การพฒันาความรู้ความสามารถของผู้เรียน      

41 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นความรู้ 

     

42 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นความคิด 
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ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

43 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นทกัษะ 

     

44 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นคุณธรรม 
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ขอ้ 

  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3.3 การจัดหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551 

     

45 หลกัสูตรสถานศึกษาเนน้การพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

     

46 หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเน้ือหาเนน้ 
การพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด  
ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

     

47 สถานศึกษามีการนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
เป็นระยะเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

     

48 สถานศึกษามีการประเมินผลก่อน ระหวา่ง และหลงั
การใชห้ลกัสูตร 

     

 
ปัญหาการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ของสถานศึกษา................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

 

DPU



202 
 

ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3.4  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

49 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

     

50 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้เน้ือหา และกิจกรรม
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน 

     

51 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิรักการอ่านรักการเขียน 

     

52 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

     

53 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้การฝึกปฏิบติั  
(Active   Learning) การเผชิญสถานการณ์แลว้นาํ
ความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชเ้พือ่ป้องกนัและแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจาํวนั 

     

54 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้แบบ
บูรณาการอยา่งสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ทกัษะและ
คุณธรรม  

     

55 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดไดทุ้กท่ี ทุกเวลาทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

     

56 ครูจดัหลกัสูตรใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
กิจกรรมทางสงัคมและสาธารณะประโยชน์ เหมาะสม
กบับริบทของสงัคมไทยและสากล 
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3.5  การจัดส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้        
57 สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้เพยีงพอ 

ทนัสมยัและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม 

     

58 สถานศึกษามีหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการเพียงพอ 
ทนัสมยัและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม 

     

59 สถานศึกษามีหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั พร้อมใหบ้ริการใน
การสืบคน้ขอ้มูล โดยมีหนงัสือและส่ือโสตทศัน์
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

60 สถานศึกษามีหอ้งโสตทศันศึกษาท่ีทนัสมยั มีวสัดุ
อุปกรณ์พร้อมใหบ้ริการ เป็นแหล่งเรียนรู้กบัผูเ้รียน 

     

61 สถานศึกษามีหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัและ
เพียงพอกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     

62 สถานศึกษามีหอ้งจริยศึกษา ท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาพระพทุธศาสนา 

     

63 สถานศึกษามีสนามกีฬา โรงยมิและอุปกรณ์การเล่น
กีฬาใหก้บัผูเ้รียนไดอ้อกกาํลงักายอยา่งเพียงพอ 

     

64 สถานศึกษามีสภาพ บรรยากาศร่มร่ืนและมีท่ีนัง่รองรับ
ใหผู้เ้รียนใชน้ัง่พกัผอ่นอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 

     

65 สถานศึกษามีอุปกรณ์และโรงฝึกงานทกัษะวิชาชีพท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการ การใชง้านของ
ผูเ้รียน 

     

66 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษท่ีทนัสมยั
และเพยีงพอกบัความตอ้งการการใชง้านของผูเ้รียน 
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

67 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย/สากล ท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอ 

     

68 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการภาษาไทยเพ่ือฝึกทกัษะ
การพดูท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

     

69 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และมี
อุปกรณ์ในการทดลองท่ีทนัสมยัและเพยีงพอ 
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 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3.6 การวดัและประเมินผล      
70 ครูวดัและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
     

71 ครูมุ่งเนน้การวดัผลและประเมินผลเพื่อวดัคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด  
ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

     

72 ครูมีการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูเ้รียนหรือการประเมินการทาํงานตามสภาพจริง 
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 4. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที2่1 
     4.1 คุณลกัษณะด้านความรู้ 

     

73 ผูเ้รียนกลา้แสดงออกดว้ยความมัน่ใจ ร่าเริง แจ่มใส   
มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

     

74 ผูเ้รียนกระตือรือร้น มาเรียนสมํ่าเสมอ  เรียนรู้และ 
ร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน 

     

75 ผูเ้รียนรักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ได ้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์

     

 4.2 คุณลกัษณะด้านความคดิ      
76 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์      
77 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดสงัเคราะห์      
78 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ      
79 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดสร้างสรรค ์      
 4.3 คุณลกัษณะด้านทกัษะ      

80 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชค้วามคิด      
81 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติังาน        
82 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา        
83 ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร      
84 ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น      
85 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวั        
86 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขา้สงัคม      
87 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม      
88 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์      
89 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี      
90 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส้ารสนเทศ      
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ขอ้ 
  
 รายการ 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 4.4 คุณลกัษณะด้านคุณธรรม      
91 ผูเ้รียนมีมีจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีดี      
92 ผูเ้รียนมีมีจิตสาธารณะ        
93 ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต      
94 ผูเ้รียนเป็นผูมี้ระเบียบวินยั        
95 ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม      

 
1. ปัญหาคุณลกัษณะดา้นความรู้.......................................................................................................  
    ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................. 
2.  ปัญหาคุณลกัษณะดา้นความคิด  ................................................................................................. 
     ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................. 
 3. ปัญหาคุณลกัษณะดา้นทกัษะ ....................................................................................................... 
      ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................................... 
  4. ปัญหาคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  ...............................................................................................    
      ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................................... 
 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
1.  ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาข้อใดต่อไปนี ้ส่งผลกระทบต่อพนัธกจิด้านการพฒันาคุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และส่งผลกระทบมากน้อยเพยีงใด 
        1.1 ดา้นสงัคมวฒันธรรม (ลกัษณะกลุ่มผูรั้บผลประโยชนแ์ละผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ผูป้กครอง 
นกัเรียนและชุมชน)............................................................................................................................. 
        1.2  ดา้นเศรษฐกิจ (ฐานะทางการเงินของผูป้กครอง การสนบัสนุนงบประมาณช่วยเหลือจาก
องคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน).................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
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1.3 ดา้นการเมืองและกฎหมาย (การใหค้วามร่วมมือของกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ดาํเนินการของสถานศึกษา และเจตคติของประชาชนในชุมชนต่อสถานศึกษา)................................ 
............................................................................................................................................................. 
1.4  ดา้นเทคโนโลย(ีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง เคร่ืองจกั

เคร่ืองยนตแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
2. ปัจจยัภายนอกขอ้ใด จดัเป็นโอกาสท่ีส่งผลใหเ้พิ่มพนัธกิจดา้นการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง 
ประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
3. ปัจจยัภายนอกขอ้ใด จดัเป็นอุปสรรคท่ีส่งผลดีต่อการปฏิบติัพนัธกิจดา้นการพฒันาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................... 
.............................................................................................................................................................  
 
2. ปัจจัยภายในสถานศึกษาข้อใดต่อไปนีเ้กีย่วข้องกบัศักยภาพและความสามารถในการดําเนิน 
การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และส่งผลต่อความสําเร็จ 
มากน้อยเพยีงใด 
       2.1  ดา้นโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา (การบริหารจดัการสถานศึกษา การส่ือสารภายใน
สถานศึกษา และการมอบหมายงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา).................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       2.2  ดา้นทรัพยากรของสถานศึกษา (ปริมาณ และคุณภาพของผูบ้ริหาร และครู งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา อาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม)................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
       2.3  วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา (ความเช่ือ ความคาดหวงั ค่านิยมและเจตคติของ
บุคลากรต่อการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ).......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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         2.4  กระบวนการใหบ้ริการทางการศึกษาของสถานศึกษา(ความพร้อมของสถานศึกษาในการ
บริการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวกของผูบ้ริหารกบัครูและผูป้กครอง 
การอาํนวยความสะดวกของครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง)................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
         2.5  ผลผลิตจากการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา (คุณภาพผูเ้รียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความคิด ทกัษะและคุณธรรม)............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
         3.  ปัจจยัภายในสถานศึกษาขอ้ใดเป็นจุดแขง็หรือจุดเด่นท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
         4.  ปัจจยัภายในสถานศึกษาขอ้ใดเป็นจุดแขง็หรือจุดเด่นท่ีไม่อ้ืออาํนวยต่อการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
         5. ปัจจยัภายในสถานศึกษาขอ้ใดเป็นจุดอ่อนหรือขอ้จาํกดัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
          6. ปัจจยัภายนอกสถานศึกษาขอ้ใดเป็นจุดแขง็หรือจุดเด่นท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................. 
........................................................................................................................................................... 
          7. ปัจจยัภายนอกสถานศึกษาขอ้ใดเป็นจุดอ่อนท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ประกอบการวจัิย 

เร่ืองกลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในศตวรรษที2่1 

***     ***     *** 
คาํช้ีแจง 
           แบบสมัภาษณ์น้ี ใชส้มัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการ
พฒันา 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี21สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
           เป็นการศึกษาและนาํเสนอเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี21 
           ขอความกรุณาจากท่านไดใ้หข้อ้มูลกบัผูว้ิจยัตามความเป็นจริง โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี 
เป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
ผู้ให้สัมภาษณ์           ผูบ้ริหารสถานศึกษา                                    ครู                       
ตอนที ่1ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

1. ช่ือ.............................................................นามสกลุ........................................................ 
2. เพศ.............................    อาย ุ.................... ปี   ประสบการณ์ทาํงาน............................ปี 
3. คุณวฒิุสูงสุด...........................................สาขา................................................................ 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี .................. หมู่ท่ี .............  ถนน ...................................................... 

ตาํบล....................................อาํเภอ...................................จงัหวดั.................................. 
รหสัไปรษณีย.์.............โทรศพัท.์...........................E-Mail ............................................. 
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ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี21 
 

ประเดน็คาํถามหลกั ประเดน็คาํถามยอ่ย ประเดน็ท่ีพบ 
 
1.การดาํเนินการของ
สถานศึกษาเพือ่พฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 
 

 
สถานศึกษามีแนวคิดในการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนอยา่งไร 
 

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

ประเดน็คาํถามหลกั ประเดน็คาํถามยอ่ย ประเดน็ท่ีพบ 
2.การปรับเปล่ียนนโยบาย
และกลยทุธ์ในการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 
 

1.สถานศึกษามีการปรับเปล่ียน 
กระบวนการดาํเนินงานในการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนอยา่งไร 
2.กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียน 
นโยบายและกลยทุธ์ในการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนคืออะไรบา้งและ
ดาํเนินการอยา่งไร 
3.สถานศึกษาไดรั้บการ
สนบัสนุน 
ในการดาํเนินการจากหน่วยงาน
ใดบา้งละช่วยอยา่งไร 

 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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ประเดน็คาํถามหลกั ประเดน็คาํถามยอ่ย ประเดน็ท่ีพบ 

3.การดาํเนินงานเพ่ือพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 
คือ 
1)ดา้นความรู้ 
2)ดา้นความคิด 
 3)ดา้นทกัษะ 
4)ดา้นคุณธรรม 

1.วิธีการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 
เป็นอยา่งไร 
1)ดา้นความรู้ 
2)ดา้นความคิด 
 3)ดา้นทกัษะ 
4)ดา้นคุณธรรม 

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

4.ส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมใหก้าร
ดาํเนินงานพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จ 

1.ผูบ้ริหารและครู มีส่วนร่วมใน
การดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนอยา่งไร 
2.ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มา
สนบัสนุนช่วยเหลือในการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง 

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

ประเดน็คาํถามหลกั ประเดน็คาํถามยอ่ย ประเดน็ท่ีพบ 
5.ปัญหาและอุปสรรคใ์น
การดาํเนินการเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 
 

1.ศกัยภาพในการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารเป็นอยา่งไร 
2.ศกัยภาพในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูเป็นอยา่งไร 
3.ศกัยภาพในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 
3.1ดา้นความรู้ 
3.2ดา้นความคิด 
  3.3ดา้นทกัษะ 
3.4ดา้นคุณธรรม 
 

 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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ตอนที ่3 คาํถามเก่ียวกบัหวัขอ้ยอ่ยของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีโรงเรียนดาํเนินการ 
             พฒันาทั้ง 4 ดา้น คือ 
1.ดา้นความรู้ ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

หวัขอ้ยอ่ยของคุณลกัษณะดา้นความรู้ เหตุผลท่ีใชห้วัขอ้น้ี 
 

1. ........................................................... 
 

2. .......................................................... 
 

3. .......................................................... 
 

4. .......................................................... 
 

5. ........................................................... 

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

 
2.ดา้นความคิด ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

หวัขอ้ยอ่ยของคุณลกัษณะดา้นความคิด เหตุผลท่ีใชห้วัขอ้น้ี 
 

1. .......................................................... 
 

2. .......................................................... 
 

3. .......................................................... 
 

4. .......................................................... 
 

5. .......................................................... 
 
 

 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
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3.ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

หวัขอ้ยอ่ยของคุณลกัษณะดา้นทกัษะ เหตุผลท่ีใชห้วัขอ้น้ี 
 

1. ........................................................... 
 

2. .......................................................... 
 

3. .......................................................... 
 

4. .......................................................... 
 

5. .......................................................... 
 

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

 
4.ดา้นคุณธรรม ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

หวัขอ้ยอ่ยของคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม เหตุผลท่ีใชห้วัขอ้น้ี 
 

1. ........................................................... 
 

2. .......................................................... 
 

3. .......................................................... 
 
4. .......................................................... 
 
5. ........................................................... 

 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
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ตอนที ่4 เก่ียวกบัการท่ีสถานศึกษาใชคุ้ณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 4 ดา้น ในการกาํหนด 
             กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             ในศตวรรษท่ี21ในปัจจุบนั 

คุณลกัษณะดา้น กลยทุธ์ท่ีสถานศึกษาใชพ้ฒันา 
1.ความรู้ 
 

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

................................................................................................. 
2.ความคิด 
 

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

................................................................................................. 
3.ทกัษะ 
 

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

................................................................................................. 
4.คุณธรรม 
 

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

................................................................................................. 
 
ตอนที ่5 กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             ในศตวรรษท่ี21 ท่ีสถานศึกษาตอ้งการในอนาคตทั้ง 4 ดา้น 

คุณลกัษณะดา้น กลยทุธ์ท่ีสถานศึกษาตอ้งการใหเ้กิดในปัจจุบนั 
 
1.ความรู้ 
 
 

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

 
2.ความคิด 
 
 

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

 
3.ทกัษะ 
 
 

 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
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คุณลกัษณะดา้น กลยทุธ์ท่ีสถานศึกษาตอ้งการใหเ้กิดในปัจจุบนั 

 
4.คุณธรรม 
 
 

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

 
 
                                                          ลงช่ือผูส้มัภาษณ์     .........................................    

                                                          (นายพิเชษฐ      ยงัตรง) 
                                                                                                         ผูว้ิจยั 
                                                                            วนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ........... 
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ภาคผนวก ค 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เช่ียวชาญสําหรับ 

ตรวจเคร่ืองมอืวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU













 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 หนังสือขอแจกแบบสอบถามเพือ่เกบ็ข้อมูลประกอบการทาํวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามการวิจยั 
เร่ืองกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษท่ี 21 

 

  ความคิดเห็น  
+1 0 -1 

1 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 5 0 0 1.0 
2 สถานศึกษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกและภายในมาสรุปเพื่อพิจารณา โอกาส อุปสรรค  จุด
แขง็และจุดอ่อน 

5 0 0 1.0 

3 สถานศึกษามีการทบทวนวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย 
วตัถุประสงคม์าตรการ และแนวทางท่ีผา่นมา 

5 0 0 1.0 

4 สถานศึกษากาํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  วตัถุประสงค์
มาตรการและแนวทางกลยทุธ์ ไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5 0 0 1.0 

5 สถานศึกษากาํหนดกลยทุธ์ตามขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาได ้ 5 0 0 1.0 
6 สถานศึกษานาํกลยทุธ์มาแปลงเป็นกิจกรรม  แผนงาน  หรือ

โครงการ ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
5 0 0 1.0 

7 สถานศึกษานาํแผนงาน/โครงการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
เพื่อใหบ้รรลุตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

4 0 1 0.8 

8 สถานศึกษามอบหมายงานใหค้รูใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรงตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนงานอยา่งจริงจงั 

5 0 0 1.0 

9 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผล ในระหวา่งการ
ดาํเนินงาน 

5 0 0 1.0 

10 สถานศึกษานาํปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบมาแกไ้ขเพื่อปรับปรุง
และพฒันาไดท้นัท่วงที 

5 0 0 1.0 

11 สถานศึกษามีการประเมินผลสาํเร็จและนาํผลการประเมินมา
ปรับปรุงพฒันา เม่ือส้ินสุดการดาํเนินงาน  

5 0 0 1.0 

12 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษามีขอบเขตและระยะเวลาของการ
ปฏิบติังานชดัเจน 

4 1 0 0.8 

13 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ดา้นความรู้ 

5 0 0 1.0 

รายการประเมิน ขอ้DPU
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  ความคิดเห็น  
+1 0 -1 

14 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษาเนน้การพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนดา้นความคิด 

5 0 0 1.0 

15 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนดา้นทกัษะ 

5 0 0 1.0 

16 วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา เนน้การพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนดา้นคุณธรรม 

5 0 0 1.0 

17 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

4 1 0 0.8 

18 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

4 1 0 0.8 

19 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นทกัษะ  
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

4 1 0 0.8 

20 พนัธกิจ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

4 1 0 0.8 

21 เป้าหมาย  การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

4 1 0 0.8 

22 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความคิด  
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

4 1 0 0.8 

23 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นทกัษะ  
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

4 1 0 0.8 

24 เป้าหมาย การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

4 1 0 0.8 

25 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

4 1 0 0.8 

26 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

4 1 0 0.8 
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  ความคิดเห็น  
+1 0 -1 

27 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นทกัษะ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

4 1 0 0.8 

28 วตัถุประสงค ์การพฒันาคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

4 1 0 0.8 

29 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความรู้ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4 1 0 0.8 

30 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4 1 0 0.8 

31 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นทกัษะ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4 1 0 0.8 

32 มาตรการ การพฒันาคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4 1 0 0.8 

33 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

4 1 0 0.8 

34 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความคิด 
สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

4 1 0 0.8 

35 แนวทาง การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นทกัษะ 
สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

4 1 0 0.8 

36 แนวทางสอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะดา้น
คุณธรรม สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

4 1 0 0.8 

37 ครูมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21  5 0 0 1.0 
38 ครูมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง 5 0 0 1.0 
39 ครูมีทกัษะและความรู้ความสามารถในการสร้าง

นวตักรรมการจดัการการเรียนรู้แนวใหม่ 
5 0 0 1.0 

40 ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและนาํความรู้นั้นมาจดัการ
เรียนการสอนทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5 0 0 1.0 
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  ความคิดเห็น  
+1 0 -1 

41 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นความรู้ 

5 0 0 1.0 

42 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นความคิด 

5 0 0 1.0 

43 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นทกัษะ 

5 0 0 1.0 

44 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนดา้นคุณธรรม 

5 0 0 1.0 

45 หลกัสูตรสถานศึกษาเนน้การพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

5 0 0 1.0 

46 หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเน้ือหาเนน้ 
การพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด  
ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม   

5 0 0 1.0 

47 สถานศึกษามีการนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
เป็นระยะเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

5 0 0 1.0 

48 สถานศึกษามีการประเมินผลก่อน ระหวา่ง และหลงั
การใชห้ลกัสูตร 

5 0 0 1.0 

49 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

4 1 0 0.8 

50 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้เน้ือหา และกิจกรรม
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน 

4 1 0 0.8 

51 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิรักการอ่านรักการเขียน 

5 0 0 1.0 

52 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

5 0 0 1.0 
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53 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้การฝึกปฏิบติั  (Active   
Learning) การเผชิญสถานการณ์แลว้นาํความรู้นั้นมา
ประยกุตใ์ชเ้พือ่ป้องกนัและแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

5 0 0 1.0 

54 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้แบบบูรณา
การอยา่งสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ทกัษะและคุณธรรม  

4 1 0 0.8 

55 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดไดทุ้กท่ี ทุกเวลาทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

5 0 0 1.0 

56 ครูจดัหลกัสูตรใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรม
ทางสงัคมและสาธารณะประโยชน์ เหมาะสมกบับริบทของ
สงัคมไทยและสากล 

5 0 0 1.0 

57 สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้เพยีงพอ 
ทนัสมยัและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้นความรู้ 
ดา้นความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม 

5 0 0 1.0 

58 สถานศึกษามีหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการเพียงพอ ทนัสมยั
และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้นความรู้ ดา้น
ความคิด ดา้นทกัษะและดา้นคุณธรรม 

5 0 0 1.0 

59 สถานศึกษามีหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั พร้อมใหบ้ริการในการ
สืบคน้ขอ้มูล โดยมีหนงัสือและส่ือโสตทศัน์เพียงพอกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

5 0 0 1.0 

60 สถานศึกษามีหอ้งโสตทศันศึกษาท่ีทนัสมยั มีวสัดุอุปกรณ์
พร้อมใหบ้ริการ เป็นแหล่งเรียนรู้กบัผูเ้รียน 

5 0 0 1.0 

61 สถานศึกษามีหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัและเพยีงพอ
กบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5 0 0 1.0 

62 สถานศึกษามีหอ้งจริยศึกษา ท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาพระพทุธศาสนา 

5 0 0 1.0 

63 สถานศึกษามีสนามกีฬา โรงยมิและอุปกรณ์การเล่นกีฬา
ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้อกกาํลงักายอยา่งเพยีงพอ 

5 0 0 1.0 
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64 สถานศึกษามีสภาพ บรรยากาศร่มร่ืนและมีท่ีนัง่รองรับให้
ผูเ้รียนใชน้ัง่พกัผอ่นอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 

5 0 0 1.0 

65 สถานศึกษามีอุปกรณ์และโรงฝึกงานทกัษะวิชาชีพท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการ การใชง้านของผูเ้รียน 

5 0 0 1.0 

66 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษท่ีทนัสมยัและ
เพียงพอกบัความตอ้งการการใชง้านของผูเ้รียน 

5 0 0 1.0 

67 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดา้น
ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย/สากล ท่ีทนัสมยัและ
เพียงพอ 

5 0 0 1.0 

68 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการภาษาไทยเพ่ือฝึกทกัษะการพดู
ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

5 0 0 1.0 

69 สถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และมีอุปกรณ์
ในการทดลองท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

5 0 0 1.0 

70 ครูวดัและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 0 0 1.0 

71 ครูมุ่งเนน้การวดัผลและประเมินผลเพื่อวดัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ดา้นความคิด  ดา้นทกัษะ
และดา้นคุณธรรม   

5 0 0 1.0 

72 ครูมีการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนหรือ
การประเมินการทาํงานตามสภาพจริง 

5 0 0 1.0 

73 ผูเ้รียนกลา้แสดงออกดว้ยความมัน่ใจ ร่าเริง แจ่มใส   
มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

5 0 0 1.0 

74 ผูเ้รียนกระตือรือร้น มาเรียนสมํ่าเสมอ  เรียนรู้และ 
ร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน 

5 0 0 1.0 

75 ผูเ้รียนรักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ได ้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์

5 0 0 1.0 

76 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ 5 0 0 1.0 
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77 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดสงัเคราะห์ 5 0 0 1.0 
78 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 5 0 0 1.0 
79 ผูเ้รียนมีความสามารถคิดสร้างสรรค ์ 5 0 0 1.0 
80 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชค้วามคิด 5 0 0 1.0 
81 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติังาน   5 0 0 1.0 
82 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา   5 0 0 1.0 
83 ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร 5 0 0 1.0 
84 ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 5 0 0 1.0 
85 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวั   5 0 0 1.0 
86 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขา้สงัคม 5 0 0 1.0 
87 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ขา้ม

วฒันธรรม 
5 0 0 1.0 

88 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ 5 0 0 1.0 
89 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 5 0 0 1.0 
90 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส้ารสนเทศ 5 0 0 1.0 
91 ผูเ้รียนมีมีจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีดี 5 0 0 1.0 
92 ผูเ้รียนมีมีจิตสาธารณะ   5 0 0 1.0 
93 ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 5 0 0 1.0 
94 ผูเ้รียนเป็นผูมี้ระเบียบวินยั   5 0 0 1.0 
95 ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 5 0 0 1.0 
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