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บทที1่
บทนา
ภูมิหลัง
สภานักเรียน เป็ นสถาบันทางการเมืองหนึ่งในสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับทุกสังกัด ที่
สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจทักษะ และการตระหนักรู ใ้ นความเป็ นประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงานของสภานักเรียน โดยการจาลองระบบการเมืองใหญ่ มาทาเป็ น
แบบฝึ กหัดให้นกั เรียนได้ฝึกฝน ได้เรียนรูผ้ ่านสถานการณ์จาลองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกกระบวนการ
ของสภานั ก เรี ย น ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดให้ มี ธ รรมนู ญ สภานั ก เรี ย น การเลื อ กตั้ ง ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
คณะกรรมการสภานักเรียน การฝึ กอบรมสภานักเรียน การประชุมสภานักเรียน การดาเนินงานใน
สภานักเรียน รวมไปถึงการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในฐานะที่ถูกคาดหวังให้เป็ นตัวแทน
ของนักเรียนในการดาเนงาน ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเลิศพร อุดมพงษ์
(2562)
ด้วยแนวคิด ด้วยความคาดหวังต่อสภานักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในหลักการความ
เป็ นประชาธิปไตย นักเรียนในสถานศึกษาจะต้องเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความเป็ นพลเมือง
รูจ้ ักสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเอง และมีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกตัวแทนหรือเสนอตัวเอง
เพื่อเป็ นตัวแทนไปเป็ นคณะกรรมการสภานักเรียน ดังนั้น อีกกระบวนการหนึ่งของที่จ ะพัฒ นา
ควบคู่กบั การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยผ่านดาเนินงานสภานักเรียนแล้ว ยังต้องมีการสร้าง
ความเป็ นพลเมื อ งให้เกิ ด ขึ ้น กั บ ตั ว ของนั ก เรี ย นทุ ก คนเพื่ อ เป็ นรากฐานน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประชาธิปไตยต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลัก ใน
การรับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตรทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองตามวิถี ทางที่สอดรับกับการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีประเด็น
ที่น่าสนใจการนาเอาไปใช้ในสถานศึกษาผ่านรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
นอกห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมสภานักเรียนที่มีการดาเนิ นงานมาตัง้ แต่อดีตทัง้ ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่ น นัก เรีย นผู้น า คณะกรรมการนัก เรีย น สภานัก เรีย น เป็ น ต้น เป็ น กิ จ กรรมที่ แ ทรกเสริม ใน
ช่ วงเวลาแห่ ง การเรีย นรู ข้ องนักเรีย นให้เกิด ประสบการณ์ก ารบริห ารงาน การสร้างความเป็ น
พลเมื อ ง และความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ซึ่ง มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายส านัก พัฒ นากิ จ กรรม
นักเรียน (2558)
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จากความส าคัญ ดังกล่าวทาให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ดาเนินงานสภานักเรียนตาม
คู่มือดังกล่าวและปรับเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา อีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็ นรูปธรรม โดย
จัดให้มี การประเมิ นเพื่อคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อเป็ นการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผูบ้ ริหาร ที่มีความมุ่งมั่นตัง้ ใจ
ดาเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน มีผลงานได้รบั การยอมรับเป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเป็ นแบบอย่างและเป็ นเครือข่าย ช่วยสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานสภา
นักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (2564) ทาให้สถานศึกษาหลายแห่ง
มีการดาเนินงานสภานักเรียนที่มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็ นสภานักเรียนต้นแบบ ทาให้
กระบวนการดาเนินงานสภานักเรียน
จากการศึกษาแนวคิดของ (อมร รักษาสัตย์, 2543) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของพลเมือง
ซึ่งเป็ นลักษณะสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย คุณ ลักษณะด้าน
คารวธรรม มี ก ารเคารพซึ่ง กัน และกัน อย่ างยิ่ ง , คุณ ลัก ษณะด้านสามัค คี ธ รรม มี ก ารแบ่ ง ปั น
ร่วมงานกัน และประสานงานกัน และคุณลักษณะด้านปั ญญาธรรม มีความเชื่อมั่น ในวิธีการแห่ง
ปั ญญา สอดคล้องกับ งานวิจัยของ คเชนเทพ จันทรวงศ์ (2562) การบริหารงานสภานักเรียนใน
ส่ ว นของการก าหนดลัก ษณะกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย แต่ ล ะ
สถานศึกษามีการวางแผนกิจกรรมของสภานักเรียนครบทั้ง 3 ด้านของพฤติกรรมประชาธิปไตย
ได้แ ก่ ด้า นคารวธรรม (Respect for Individuals), ด้า นสามัค คี ธ รรม (Sharing, Participating,
and Co-operating) และด้านปั ญ ญาธรรม (Faith in the Method of Intelligence) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสาโรช บัวศรี (สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553)
หากแต่ในปั จจุบันและอนาคต คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกได้ถูกกาหนดเพื่อให้
สอดคล้อ งกับ ความเป็ น พลเมื อ งโลกตามเป้ า หมายแห่ ง การพั ฒ นาอย่ างยั่ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDG) เป้าประสงค์ท่ี 4.7 (SDG4.7) ที่ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรู ้
และพัฒนาทักษะที่ตอบสนองการพัฒนาที่ย่งั ยืน ทักษะพลเมืองที่สาคัญ อาทิ ทักษะการเรียนรูเ้ พื่อ
การพัฒนาที่ย่งั ยืน การเป็ นพลเมืองโลกที่ดี การจัดการความขัดแย้ง การเคารพความหลากหลาย
และส่งเสริม สันติภ าพ เป็ นต้น โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561b) ได้ศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลก (Global Citizenship)โดยได้เสนอแนวทางการศึกษาเพื่อ
ความเป็ นพลเมืองในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สภานักเรียนเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็ นพลเมืองโลก ผ่านการดาเนินงานของสภานักเรียน ภายใต้กรอบคุณ
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ลักษะความเป็ นพลเมืองโลก 4 ด้านได้แก่ ความรู แ้ ละความเข้าใจ การรู แ้ ละการรูเ้ ท่าทัน ทักษะ
และ ค่านิยมและทัศนคติ ได้บรรจุในนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และมอบนโยบายให้สานักงานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่
รายงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2563) ส่วนที่ 2 ด้านทิศทางการจัด
การศึ ก ษา ได้น านโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อที่ 6 ในจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เป็ นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
โดยมีกิจกรรมสภานักเรียนเป็ น 1 ในกิจกรรมขับเคลื่อนในการไปสู่เป้าหมาย สภานักเรียนจึงถูก
คาดหวังจากสังคมให้เป็ นกิจกรรมนอกห้องเรียนจะเสริม สร้างความเป็ นพลเมื องโลกแก่ผู้เรียน
หากแต่ยงั ไม่ปรากฎรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าการดาเนินงานสภานักเรียนนัน้ ได้พัฒนานักเรียน
ไปสู่ความเป็ นพลเมืองโลกตามคุณลักษณะความเป็ นพลเมื องโลกหรือไม่ พัฒนามากน้อยเพียงใด
และการดาเนินการอยู่เดิมนัน้ มีความสอดคล้องและความต้องการจาเป็ นหรือไม่มากน้อยเพียงใด
ในการด าเนิ น งานสภานัก เรียนตามหลัก ความเป็ น พลเมื องโลก เนื่ องจากส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็ นเขตพืน้ ที่ทางการศึกษาที่มีจานวนสถานศึกษา
ประชากรในสถานศึกษาค่อนข้างมากและมีความแตกต่างหลากหลายทัง้ จานวนนักเรียน ขนาด
ของโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็ นโรงเรียนขนาดให้พิเศษ และขนาดใหญ่ ที่ตงั้ ของโรงเรียน และสภาพ
สังคมของนักเรียน จึงทาให้สถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาดังกล่าวมีรูปแบบการดาเนินงานสภา
นักเรียนที่มีความหลากหลายไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของแต่ละแห่ง
ด้วยปั จจัยข้างต้น จึงทาให้ผูว้ ิจัยมีความสนใจในการศึกษาความแตกต่างของสภาพที่
คาดหวังกับสภาพปัจจุบนั ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกและศึกษารู ปแบบพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมืองโลก โดยใช้
รูปแบบการวิจัยการประเมินความต้องการจาเป็ น เพื่อ นาผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูล ในการพัฒ นาการ
ดาเนินงานสภาโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกนักเรียนต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลก
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2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการดาเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
3. เพื่ อ ศึก ษาแนวทางการพัฒ นาการด าเนิ น งานสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความ
พลเมืองโลก
ความสาคัญของงานวิจัย
งานวิจยั นีส้ ามารถใช้เป็ นแนวทางของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลกของผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่
คณะกรรมการสภานักเรียน ได้ทราบข้อมูลสารสนเทศจากการวิจยั ประเมินความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกและรูปแบบของ
การพัฒ นาการด าเนิ น งานสภานัก เรียนโดยยึด หลักความเป็ น พลเมื องโลกไปปรับ ใช้วางแผน
ออกแบบการดาเนินงานสภานักเรียนตามบริบทและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาของสถานศึกษา
ครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ งานส่ ง เสริม ประชาธิ ป ไตยหรื อ งานสภานั ก เรี ย น ได้ท ราบข้อ มู ล
สารสนเทศจากการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกและรูปแบบของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลก ไปเป็ นแนวทางในการให้คาปรึกษา แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ตาม
บริบทและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาของสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทราบข้อมูลสารสนเทศจากการวิจยั ประเมิน ความต้องการจาเป็ น
ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกและรูปแบบของการ
พัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก ไปเป็ นแนวทางในการวาง
แผนการบริหารงานสภานักเรียนให้สอดคล้อง นโยบายของเขตพืน้ ที่การศึกษาในการพัฒนาความ
เป็ น พลเมื องแก่ คณะกรรมการสภานักเรียน ตามบริบ ทและทุกภาคส่วนของสถานศึก ษาของ
สถานศึกษา
ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต2 ได้ท ราบข้อ มู ล
สารสนเทศจการวิจยั ประเมิน ความต้องการจาเป็ น ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึ ด หลัก ความเป็ นพลเมื อ งโลกไปเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานให้ส อดคล้อ งกั บ นโยบาย
เป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทัง้ นีเ้ พื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมเมื่อทุกภาคส่วนได้
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกร่วมกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจัยคือ คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริ ม
ประชาธิ ป ไตยหรื อ งานสภานั ก เรี ย น และผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาใน สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จานวน 52 โรงเรียน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
เป็ นพลเมืองโลก
2. สาเหตุของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลก
3. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลก หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพปัจจุบนั ในการ
พัฒนาดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสังกัด สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
2. สาเหตุของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึด หลัก ความเป็ นพลเมื องโลก หมายถึง สาเหตุท่ี ทาให้การพัฒ นาการดาเนินงานสภา
นักเรียนไม่ได้สอดคล้องตามหลักของความเป็ นพลเมืองโลก ตามประเด็นของความต้องการจาเป็ น
ที่ ไ ด้จ ากผู้ต อบสอบถามในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
3. แนวทางการพั ฒ นาการด าเนิ น งานสภานั ก เรีย นโดยยึ ด หลั ก ความเป็ น
พลเมืองโลก หมายถึง แนวทางการพัฒ นาการดาเนิน งานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมื องโลกของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร
เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ตามประเด็ น ของความต้อ งการจ าเป็ น จากสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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4. การพั ฒ นาด าเนิ น งานสภานั ก เรี ย น หมายถึ ง การปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
ดาเนินงานสภานักเรียนให้ดีขึน้ ตามคู่มือการดาเนินงานสภานักเรียน ได้แก่ 1. การบริหารงานใน
สภานักเรียน 2. การดาเนินกิจกรรม 3. การประชุมสภานักเรียน 4. การสรุปผลการดาเนินงาน
5. ความเป็ นพลเมื อ งโลก หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะความเป็ น พลเมื อ งโลกจาก
งานวิจยั แนวทางการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลกของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านการรูเ้ ท่าทัน ด้านทักษะ และด้านค่านิยมและทัศนคติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิด การประเมินความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการด าเนิ น งานสภานักเรีย นโดยยึดหลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกของสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยการแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินความต้องการจาเป็ น ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการศึกษาเอกสาร ตามแนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็ นแบบ
สมบูรณ์ของ สุวิมล ว่องวาณิช (2548, 79-85)
ผู้วิจัย ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนิน งานสภานักเรียน จากคู่มื อการดาเนิน งานสภา
นัก เรีย นของโรงเรียน ที่ จัด ทาโดย ส านักพัฒ นากิจ กรรมนัก เรียน ซึ่ง มี ขั้นตอนในกระบวนการ
ดาเนินงาน ได้แก่ การบริหารงานในสภานักเรียน การดาเนินกิจกรรม การประชุมสภานักเรียน การ
สรุปผลการดาเนินงาน(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558)
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาความเป็ นพลเมืองโลกจากรายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริม ความเป็ น
พลเมืองโลก ที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองโลก ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรูแ้ ละความเข้าใจ การรูเ้ ท่าทัน ทักษะ และค่านิยม
ทัศนคติ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561a)
ผูว้ ิจยั ได้ในนาเอาข้อมูลวิธีการพัฒนาการดาเนินสภานักเรียนและคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลกมากาหนดเป็ นข้อความ เป็ นรายข้อเพื่อสอบถามสภาพที่คาดหวังและสภาพปั จจุบนั
ตามแนวทางการศึกษา ผูว้ ิจัยนาผลขการประเมิ นความต้องการจาเป็ นมาหาสาเหตุของความ
ต้อ งการจ าเป็ น โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ น าไปสู่ก ารเสนอแนวทางการพัฒ นารู ป แบบการดาเนิ น
พัฒ นาการด าเนิ น งานสภานักเรีย นโดยยึดหลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกของสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพื ้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 สามารถก าหนดเป็ น กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ศึกษาความต้องการจาเป็ นในพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สภาพทีค่ าดหวัง
การพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
1. การได้มาของสภานักเรียน
2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน
3. การบริหารงานสภานักเรียน
4.การประชุมสภานักเรียน
5.การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมของสภา
นักเรียน (สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน, 2558)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลก
1.ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน
3. ด้านทักษะ
4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)

สภาพปั จจุบัน
การพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
1. การได้มาของสภานักเรียน
2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน
3. การบริหารงานสภานักเรียน
4.การประชุมสภานักเรียน
5.การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมของสภา
นักเรียน (สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน, 2558)
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลก
1.ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน
3. ด้านทักษะ
4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)

การวิ เ คราะห์ส าเหตุ ข องความต้ อ งการจ าเป็ นและ
เสนอแนวทางการพัฒนาในการพัฒนาการดาเนินงาน
สภานั ก เรียนโดยยึดหลัก ความเป็ นพลเมื องโลกของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548 )
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. การดาเนินงานสภานักเรียน
1.1 ความหมายของสภานักเรียน
1.2 ทางการดาเนินงานสภานักเรียน
1.3 องค์ประกอบของกิจกรรมสภานักเรียน
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองโลก
2.1 ความเป็ นมาของความเป็ นพลเมืองโลก
2.2 ความหมายของความเป็ นพลเมืองโลก
2.3 แนวทางการพัฒนาพลเมืองโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
3. การประเมินความต้องการจาเป็ นในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
เป็ นพลเมืองโลก
3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจาเป็ น
3.2 ประเภทของการประเมินความต้องการจาเป็ น
3.3 ขัน้ ตอนของการประเมินความต้องการจาเป็ น
3.4 วิธีการประเมินความต้องการจาเป็ น
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. กิจกรรมสภานักเรียน
1.1 ความหมายของสภานักเรียน
“สภานัก เรีย น” หรือ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า “คณะกรรมการนัก เรีย น” เป็ น หนึ่ ง ใน
กิจ กรรมเสริม หลักสูตร (Extracurricular) ที่ส าคัญ และเป็ นที่ ยอมรับ โดยทั่วกันว่ากิจ กรรมสภา
นักเรียนนัน้ เป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะประชาธิปไตยให้กบั นักเรียน
ได้สภานักเรียนเป็ นการจาลองการทางานของระบบสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่งถือเป็ นสภาตัวแทนของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย นามาสู่การปฏิบตั ิจริงในโรงเรียนเพื่อเป็ นการฝึ กฝนให้นกั เรียน
ได้รูจ้ ักการบริหารงานภายใต้หลักการประชาธิปไตย อันเป็ นรู ปแบบการเมื องการปกครองของ
ประเทศไทยในปั จ จุบัน โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2558, 25-30) ได้
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กาหนดความหมายของสภานักเรียนว่า เป็ นหนึ่งในกิจกรรมสาคัญที่จะช่วยพัฒ นาสถานศึกษา
ตามหลักการพืน้ ฐานของกระบวนทางทางประชาธิปไตย ซึ่งจะช่วยสร้างทัศ นคติท่ีถูกต้อง และทา
ให้เกิดการมองเห็นคุณ ค่าของประชาธิ ป ไตย เกิด เป็ น ความมุ่งมั่นที่จ ะใช้หลักการปกครองที่ ดี
เพื่อให้สงั คมที่อยู่นนั้ ดีขนึ ้ กว่าเดิม เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ถูกจัดขึน้ อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ ผล
ที่ได้คือนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมสภานักเรียน จะพัฒ นาตัวเองให้เป็ นพลเมืองอันพึงประสงค์ของ
ประเทศชาติ เป็ นหลักสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยให้ม่นั คงไพบูลย์ สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่การเมืองการปกครองของประเทศชาติ อันเป็ นการขจัดปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั ได้
เป็ นอย่างดี โดยได้มีการกาหนดบทบาทของสภานักเรียนเอาไว้หลายประการอันสามารถที่จะสรุป
ได้ ดังนี ้
1) คณะกรรมการสภานัก เรีย นต้อ งรู จ้ ัก ช่ วยเหลื อเกื ้อ กูล ซึ่งกัน และกัน เมื่ อ มี
ปั ญ หาใดเกิด ขึน้ ภายในสถานศึก ษา คณะกรรมการสภานัก เรียนจาเป็ น ก็ระดมกาลัง สติ ก าย
กาลังใจ และกาลังสติปัญญาเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ให้สาเร็จลุลว่ ง
2) คณะกรรมการสภานั ก เรี ย นต้อ งประสานกั บ บุ ค คลฝ่ ายต่ า ง ๆ ภายใน
สถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา ไม่ ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ ตลอดจนบุคคลภายนอกทัง้ ในโรงเรียน
ละแวกใกล้เคียง หรือชุมชนละแวกใกล้เคียง
3) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องรูจ้ กั รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
ได้รบั มอบหมายจากโรงเรียน
4) คณะกรรมการนักเรียนต้องมี ความคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยแสดงออกผ่าน
รูปแบบของโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ สามารถปฏิบตั ิได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาของตนได้
5) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมี ความสามารถที่จ ะตรวจสอบการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรต่ า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา ให้มี ก ารน าปใช้เพื่ อ ประโยชน์ข องส่ว นร่วมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยประหยัด
6. คณะกรรมการสภานักเรียนต้อ งถ่ายทอด หรือบอกเล่า ถึง ข้อมูล ข่าวสาร
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในสถานศึกษา และเป็ น สารสนเทศที่มี ความทัน ยุค
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยนาเสนอด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากอคติ และความลาเอียง
7) คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องเป็ นตัวแทนของนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่ อ เสนอข้อ เสนอแนะต่ อ ผู้อ านวยการสถานศึ ก ษา หรื อ ผู้เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้เกิ ด การพั ฒ นา
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สถานศึกษาเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนทุกคน และเกิด
คุณภาพในการจัดการศึกษา
8) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีความสามารถในการวางแผนการดาเนินการ
และดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับครูท่รี บั ผิดชอบงานด้านสภานักเรียน
9) คณะกรรมการนักเรียนต้องปฏิบตั ิหน้าที่บนความถูกต้อง ไม่ประพฤติในสิ่งที่
ขัดแย้งต่อข้อกฎหมายหนึ่ง กฎหมายใดของทางราชการ อีกทั้งต้องธารงไว้ซ่ึง ศีลธรรมวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
จากการกล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการสภานักเรียนไว้หลายประการ จะทา
ให้เห็นว่า กระบวนการของสภานักเรียน มีความสาคัญอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1) กระบวนการของสภานัก เรี ย นถื อ เป็ น องค์ป ระกอบอัน ดับ ต้น ๆ ที่ จ ะช่ ว ย
อานวยให้นักเรียนทุกคนเข้าใจหลักการปกครองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้
ความสาคัญ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อทาให้สงั คมเข้าเกิดความรู ้ ความ
เข้าใจในการปกครองตามวิถีประชาธิปไตย
2) กระบวนการของสภานั ก เรี ย นเป็ นกระบวนการส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ความสามารถที่จะเป็ นผูน้ าที่มีประสิทธิภาพในสังคม และเป็ นผูต้ ามที่สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริ ม
สนับสนุนผูน้ าได้เป็ นอย่างดี
3) กระบวนการของสภานั ก เรี ย นต้อ งเป็ น เวที ส าหรับ ให้นั ก เรี ย นได้พั ฒ นา
ศักยภาพ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์อนั จาเป็ นตามหลักความเสมอภาค
ตามหลักนิติธรรม บนฐานของการเคารพเสียงส่วนใหญ่ภายใต้ความประนีประนอมอย่างมีเหตุผล
4) กระบวนการของสภานักเรีย นต้องเปิ ด โอกาสให้นัก เรียนทุก คนได้รูจ้ ักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารอยู่รว่ มกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสงบสุข
5) กระบวนการของสภานัก เรีย นถื อ เป็ น ก าไรที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาจิ ต ใจใฝ่
ประชาธิปไตย และฝึ กฝนให้คนุ้ ชินกับหลักการของธรรมาภิบาล
6) กระบวนการของสภานักเรียนต้องสร้างโอกาสในการให้นักเรียนได้สมั ผัสถึง
การเป็ นสมาชิกของสถานศึกษาอันมีสิทธิ มีเสียงที่จะเข้าร่วม หรือจัดทาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในสถานศึกษา
7) กระบวนการของสภานักเรียนมี ส่วนในการส่งเสริม ให้นัก เรีย นตระหนักถึ ง
ความสาคัญของสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนรูจ้ ักให้เกียรติ และไม่ละเมิดสิทธิ หน้าที่ของ
นักเรียนคนอื่น ๆ
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8) กระบวนการของสภานัก เรีย นมี ส่ ว นที่ จ ะส่ ง เสริม ให้นั ก เรี ย นมี อิ ส ระทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เปิ ดกว้างให้นักเรียนแสดงออกได้อย่างหลากหลาย และหล่อหลอมให้
นักเรียนมีทกั ษะการคิดขัน้ สูง
9) กระบวนการของสภานักเรียนจะสร้างให้นักเรียนเกิดสานึกในบทบาทหน้าที่
ของตัวเอง และเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
10) กระบวนการของสภานักเรียนจะช่วยอานวยให้เกิดความสมัครสมาน เกิด
ความสามัคคี เกิดความรัก ปรารถนาดี เห็นอกเห็นใจ และมีนา้ ใจหยิบยื่นให้แก่กนั และกัน
11) กระบวนการของสภานักเรียนจะช่ วยส่ง เสริม นัก เรียนให้เป็ น พลเมื องที่ มี
คุณ ภาพตามที่สังคมคาดหวัง และเป็ นพลเมื องที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยให้ม่นั คง และยั่งยืน
สอดคล้องกับการให้ความหมายของสภานักเรี ยนโดย นงคราญ อนุกูล (2558)ได้
กาหนดนิยามของสภานักเรียนเอาไว้ว่า สภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน หมายถึง สถาบัน
ของผูแ้ ทนนักเรียนที่ได้รบั เลือกตัง้ มาจากนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนนักเรียน
ในการจัด กิจ กรรมนักเรียน และกิจ กรรมที่ โรงเรียนมอบหมายให้ทาโดยมี วัต ถุประสงค์เพื่อ ฝึ ก
นักเรียนให้รูจ้ ักปกครองตนเองและทางานร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับ
คเชนเทพ จันทรวงศ์ (2562) ที่ได้ให้ความหมายของ สภานักเรียน เอาไว้ในลักษณะเดียวกันว่า
เป็ นองค์กรของนักเรียนรูปแบบหนึ่งที่มาจากการคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนทัง้ หมด เพื่อทาหน้าที่
ดูแลสิ ทธิ เสรีภ าพของนักเรียน เสนอความคิดเห็น เกี่ ยวกับ กิจ การของโรงเรียนอัน เกี่ ยวข้องกับ
นักเรียน รวมถึงทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝั งให้นักเรียน
เข้าใจและสามารถดาเนินกิจกรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย เตรียมพร้อมออกไปเป็ นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ
จากการนาเสนอนิยามความหมายของสภานักเรียนไว้ในข้างต้นนัน้ ผูว้ ิจัยสามารถ
สังเคราะห์เป็ นข้อสรุ ปได้ว่า สภานักเรียน หมายถึง องค์กรที่มาจากตัวแทนของนักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการการเลือกตั้งเพื่อดาเนินงานตามบทบาท หน้าที่ นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้คามั่น
สัญญากับนักเรียน เป็ นตัวแทน เป็ นสื่อกลางให้กับนักเรียนในการนาเสนอข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาเพื่ อ การแก้ปั ญ หาและพั ฒ นา อั น จะเป็ นการฝึ ก ประสบการณ์ ก ารสร้า งเสริ ม
ประชาธิปไตยผ่านการดาเนินงานสภานักเรียนให้นกั เรียนให้เป็ นพลเมืองโลก
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1.2 การดาเนินงานสภานักเรียน
การดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นกระบวนการที่นาไปสู่เป้าหมายตามบทบาท หน้าที่
ตอบโจทย์ความส าคัญ ของสภานักเรียน จากการศึกษาเอกสารที่ก ล่าวถึงการด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็ น
เอกสารอย่างเป็ นทางการของ สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (2558)ที่ได้อธิบายไว้ว่า ในการการ
ดาเนินงานของสภานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็ นกระบวนการที่จะ
ให้นักเรียนได้มีบทบาทหน้าที่ในใช้สติปัญญา ทักษะสื่อสาร กระบวนทางานอย่างเป็ นระบบ และ
เปิ ดโอกาสให้นัก เรียนมี อิสระในการแสดงออกผ่านบทบาทหน้าที่ ตามข้อกาหนด ไม่ ว่าจะเป็ น
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน บทบาทหน้าที่ของการเป็ นคณะกรรมการ
สภานักเรียน หน้าที่รบั ผิ ดชอบของการเป็ น ผู้นาที่มี ประสิทธิ ภ าพ หรือผู้ตามที่สามารถส่งเสริม
สนับสนุนขีดความสามารถของผูน้ า เป็ นนักเรียนที่มคี ณ
ุ สมบัติอนั เป็ นที่คาดหวังของสังคม ได้แก่ มี
ความรูใ้ นเชิงวิชาการอย่างเข้มแข็ง มีความคิดอย่างเป็ นกระบวนการและเฉียบคม มีความเข้าใจใน
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคม ตลอดจนวิถีทางที่จะขับเคลื่อนโครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดขึน้ เพื่อ
ขจั ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ ้น นี ้ล้ว นแล้ว แต่ เป็ นส่ ว นช่ ว ยให้นั ก เรี ย นเกิ ด
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และสามารถนาประสบการณ์ท่ีได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การด าเนิ น งานสภานั ก เรี ย นมี แ นวทางได้ห ลายแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
1) ที่มาของสภานักเรียน
ที่ ม าของสภานัก เรี ย นในแต่ ล ะสถานศึ ก ษานั้น อาจมี ค วามใกล้เคี ย งกัน
กล่าวคือ เป็ นไปตามข้อกาหนด!ระเบียบ!ข้อบังคับ!โดยมีสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมนูญสภานักเรียน” ของ
แต่ละสถานศึกษา ซึ่งอาจมีเนือ้ หาใกล้เคียงกัน แต่มักจะแตกต่างกันได้บา้ งในรายละเอียด โดยมี
โครงร่างคร่าว ๆ คือ มี การกล่าวถึงวิธีการที่จ ะได้คณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละตาแหน่ง
หน้าที่ม า ซึ่งมักจะเป็ น การเลื อกตั้งในระดับโรงเรียน อาจจะเลือกตั้งแบบเป็ นทีม หรือเป็ นการ
เลือกตัง้ เฉพาะบุคคล!ที่ได้สมัครเป็ นผูแ้ ทนนักเรียนในสถานศึกษา ผูส้ มัครที่ได้รบั เสียงเลือกตัง้ มาก
ที่ สุ ด ก็ จ ะได้รับ ต าแหน่ ง ประธานสภานั ก เรี ย น และประธานสภานั ก เรี ย นจะเป็ น ผู้คั ด เลื อ ก
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามองค์ป ระกอบที่กาหนดไว้ใน “ธรรมนูญ สภานักเรียน” อย่างเคร่งครัด
โดยมากจะมี ก ารก าหนดจ านวนเอาไว้อ ย่า งชัด เจน มี ก ารระบุถึ ง บทบาทหน้าที่ และมี เกณฑ์
คุณสมบัติท่ีกาหนดไว้ โดยกระบวนการได้มาซึ่งสภานักเรียนได้ในลาดับสุดท้าย คือ สถานศึกษา
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โดยผูอ้ านวยการสถานศึกษาจะเป็ นผูล้ งนามในคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียน ถือเป็ น
การสิน้ สุดการได้มาซึ่งคณะกรรมสภานักเรียน
2) โครงสร้างของสภานักเรียน
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนเป็ นผูน้ าในการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่
เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกนักเรียนภายในสถานศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม
รวมถึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการให้นกั เรียนตระหนักถึงความสาคัญจาเป็ น ของระบอบการ
ปกครองในรู ป แบบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทย สอดคล้องจากที่ โรงเรีย นได้มี ข้อก าหนด!
ระเบียบ!ข้อบังคับ !หรือ “ธรรมนูญ สภานักเรียน” ไว้ตามธรรมชาติของแต่ละสถานศึกษา ดังนั้น
การออกแบบโครงสร้างของคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษา มักจะมีองค์ประกอบ
คือ สมาชิก สภานักเรียนในสองรู ป แบบ ได้แก่ สมาชิ กสภานักเรียนที่ได้ม าจากการด าเนิ นการ
เลือกตั้งในระดับสถานศึกษา อาจจะเป็ นการเลือกตั้งแบบยกทีม หรือเป็ นการเลือกตั้งเฉพาะตัว
แทนผูท้ ่ีสมัครเป็ นประธานสภานักเรียน ในส่วนของคณะกรรมการสภานักเรียน จะเกิดจากการ
คัดเลือกกันของแต่ละระดับชัน้ เรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็ นตัวแทนของนักเรียนในระดับชั้นของ
ตัวเอง ในการเข้าเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสภานักเรียน โดยจานวนตัวแทนของนักเรียนในแต่
ละระดับชั้นจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด!ระเบียบ!ข้อบัง คับ !หรือ “ธรรมนูญ สภานักเรียนของ
สถานศึกษา” โดยที่สถานศึกษาอาจเห็นสมควรให้นกั เรียนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน โรงเรียนอาจจะกาหนดให้สภานักเรียนมี คณะอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
โครงสร้าง แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องมีการระบุถึงจานวนของคณะอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ และมีการกาหนด
บทบาท หน้า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบส าหรับ คณะอนุ ก รรมการคณะต่ า ง ๆ เอาไว้ให้ชัด เจน โดย
สอดคล้องกับข้อกาหนด!ระเบียบ!ข้อบังคับ!หรือ “ธรรมนูญสภานักเรียนของสถานศึกษา”
3) การประชุมสภานักเรียน
เป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ ค นในองค์ก รเกิด ความเข้าใจที่ ต รงกัน ได้ น าเสนอความ
คิด เห็น วิธี การแก้ปั ญ หาต่าง ๆ จากทุกฝ่ ายอย่างทั่วถึง คณะกรรมการสภานักเรียนแต่ ละคน
จะต้องทราบและตระหนักถึงภารกิจในหน้าที่ของตน ประกอบกับ ผูท้ าหน้าที่ประธานควรมีการนา
เทคนิคมาใช้สาหรับนาประชุม และบังคับการดาเนินการการประชุมให้ คณะกรรมการสภานักเรียน
ที่อยู่ ณ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ แนวทางที่เป็ น ประโยชน์ต่อองค์กร
และใช้กระบวนการของฉันทามติในการตัดสินใจร่วมกัน
4) เครือข่ายสภานักเรียนและการมีสว่ นร่วม
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การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยสภานักเรียน หมายถึง การที่สภานักเรียน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม การวางแผน การเสนอแนะ การจัดทาโครงการ การบริหาร การ
จัดการ การจัดหางบประมาณ ตลอดจนการร่วมมือปฏิบตั ิงานหรื อดาเนินงาน ร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ
5) การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนให้สอดคล้องกับรายวิชาในสถานศึกษา
การจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการ รายวิชาในสถานศึกษากับกิจกรรมสภานักเรียน เป็ น
การจัดกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีเชื่อมโยงระหว่างความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัด ผล การประเมินผลอย่างสอดคล้อง
สัม พันธ์กัน เพื่ อพัฒ นาให้ผู้เรียนเชื่อมโยงพุทธิพิ สัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย สมรรถนะสาคัญ ของ
ผู้เรียน คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ และประสบการณ์ อ่ืน ๆ อันเป็ นพื ้นฐานของการศึกษา จน
นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู ต้ ่าง ๆ ด้วยตนเองได้ และสามารถนาเอาความรู ท้ ่ีเกิดขึน้ เข้าไป
ปรับให้เป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันด้วยความสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง ที่
เกิดขึน้ ในชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีถ้ ือ เป็ นทักษะส าคัญ ที่กระบวนการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
6) การเสนอโครงการ
การนาเสนอโครงการเป็ นกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒ นาและแก้ไขปั ญหาการ
ดาเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน โดยการมี ส่วนร่วมของสภานักเรียนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และมีเป้าหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี ้ 1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ 4. ผัง
งาน (Flow Chart)
7) การประเมินผลการดาเนินการของสภานักเรียน
การประเมิ น ผลการด าเนิ น การของสภานั ก เรี ย น เป็ นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนาผลมาใช้เป็ นแนวทางกาหนดวิธีพัฒนางานซึ่งรู ปแบบการประเมินจะต้อง
สอดรับกับการดาเนินกิจกรรม จึงจาเป็ นที่คณะทางานสภานัก เรียนจะต้องเรียนรู แ้ นวทางการ
ประเมินการดาเนินงานสภานักเรียนเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนให้
มีความสมบูรณ์รอบด้าน
สานักพัฒ นากิจกรรมนักเรียน (2558)ได้ตระหนักถึงการสร้างประสบการณ์
ตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กิจกรรมของสภานักเรียน มาเชื่อมโยงเข้าสูก่ ระบวนการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซึ่ง การดาเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนในสถานศึกษา ถือเป็ น
การขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมสนับสนุกให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีศกั ยภาพที่
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จะจัดกิจ กรรมได้อย่างเรียบร้อย ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยมี การกาหนดว่า
สถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ได้กาหนดผ่านนโยบายต่าง ๆ จากการดาเนินการ
ที่ผ่านมา เพื่อให้การส่งเสริม การสนับสนุนและการพัฒนากิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
ให้เกิดเสถียรภาพ และเป็ นไปในทิศทางสู่เป้าหมาย ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทาให้เกิดการสร้างคู่มือ
การจัดกิจกรรมสาหรับพัฒ นาคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนมี
ทิศทาง และแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมสภานักเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภ าพ โดยมี การออกแบบเนือ้ หาสาระ และ
รูปแบบของกิจกรรมเอาไว้ จานวน 16 หัวข้อ เพื่อให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ได้แก่
1) การปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภา
นักเรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเข้ารับการอบรม มีปฏิสมั พันธ์ท่ีดี สามารถ
กาหนดเป้าหมายหรือผลที่คาดหวัง มีสว่ นร่วมในกิจกรรมและปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
มี เ ป้ า หมายให้ ค ณ ะกรรมการสภานั ก เรี ย นเกิ ด องค์ ค วามรู ้เกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดการเห็นคุณค่าและความสาคัญ ตลอดจนเกิดทักษะที่ จะสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู ท้ ่ีได้รบั มาปรับใช้กบั การดาเนินงานต่าง ๆ ของสภานักเรียนได้สาเร็จลุล่วง เรียบร้อย และ
ราบลื่น
3) ความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีเป้าหมายให้คณะกรรมการ
สภานักเรียน เห็นแนวทางที่จะปฏิบตั ิตนเป็ น พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เกิดเป็ นองค์ความรู ้
และความตระหนัก เห็นความสาคัญของความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และเกิดทักษะ
ที่จะนาแนวทางต่าง ๆ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิต
4) สิทธิเด็ก มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะเป็ น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก คณะกรรมการสภา
นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ รื่องสิทธิ และหน้าที่ตงั้ แต่ระดับปั จเจก ระดับสถาบันครอบครัว ระดับประเทศ
ชาติ และในระดับประชาคมโลก
5) รู ป แบบและที่ ม าของสภานัก เรีย น มี เป้ า หมายให้ค ณะกรรมการสภา
นักเรียน มี ความรู ค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการที่จะได้ม าซึ่งสภานักเรียนของสถานศึกษา
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ตนเอง และสามารถบรรยาย นาเสนอที่มาที่ไปของคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนสามารถ
ออกแบบโครงสร้างสภานักเรียนได้
6) บทบาท หน้าที่ในสภานักเรียน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียน
เกิด องค์ค วามรู ท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับ อานาจ หน้าที่ และความรับ ผิด ชอบ ของสภานัก เรีย น สามารถ
อธิบายถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสภานักเรียนได้ รวมทัง้ ออกแบบวิเคราะห์และ
บรรยายในส่วนของกิจกรรมที่ออกแบบขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคารวธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมสาหรับสถานศึกษาของตน
7) การสร้างภาวะผูน้ า มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียน เกิดองค์
ความรู เ้ กี่ยวกับประเด็นของบทบาท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผูน้ าคณะกรรมการ
สภานักเรียน ได้พฒ
ั นาทักษะความเป็ นผูน้ าที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้จน
สามารถนาเอาองค์ความรู ไ้ ปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์
อย่างรอบด้าน
8) การประชุม สภานัก เรีย น มี เป้า หมายให้ค ณะกรรมการสภานัก เรีย นมี
ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละองคาพยพของ
คณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนวิธี การประชุม ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพจนท าให้การประชุม เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาคน พัฒนาตน และพัฒนางาน
9) การพั ฒ นาที ม งาน มี เป้ า หมายให้ค ณะกรรมการสภานั ก เรี ย นเข้า ใจ
ความหมาย เห็ น ความส าคัญ ของการทุ ก ภาคส่ว นในสภานัก เรีย น ซึ่ง เรีย กว่ า “ที ม งานสภา
นักเรียน” ตลอดจนเกิดองค์ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ พืน้ ฐานองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะของทีมงานสภานักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนเป็ นการสร้างเสริมเจตคติ
ในเชิงบวก ให้เกิดการเห็นคุณค่า และความสาคัญของบทบาทของตนเอง อันจะนาไปสู่การร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนาทีมงานสภานักเรียน
10) การสร้า งเครื อ ข่ า ยสภานั ก เรี ย น มี เป้ า หมายให้ค ณะกรรมการสภา
นักเรียน เกิดองค์ความรูใ้ นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ เครือข่ายของสภานักเรียน องคาพยพของเครือข่าย
แนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเครือข่าย ข้อบ่งชีข้ องการเป็ นเครือข่ายสภานักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ จน
คณะกรรมการสภานัก เรีย นมี ศัก ยภาพที่ จ ะสร้า ง และพัฒ นาเครือ ข่ ายสภานัก เรีย นระหว่ า ง
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน องค์ ก รภาครัฐ และเอกชน ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งหลากหลายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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11) การบูรณาการกิ จ กรรมสภานักเรีย นเข้ากับรายวิช าในสถานศึก ษา มี
เป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดองค์ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทัง้ ในประเด็นของโครงสร้างหลักสูตร เนือ้ หาสาระ และรายละเอียด
อื่น ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการนามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
12) การเขียนโครงการ มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู ้
เกี่ ย วกับ การเขีย นโครงการและสามารถเขีย นโครงการได้ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ วิ ธี ก ารเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ
13) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ “เรื่องเล่าชาวสภามีเป้าหมายให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนสามารถออกแบบแนวทางส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารปฏิบัติ
หน้าที่ของสภานักเรียนได้ สามารถแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีตนเองได้ประสบพบ
เจอจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของสภานักเรียน หรือการจัดกิจกรรมของสภานักเรียน ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ของสภานักเรียน เพื่อที่จะกาหนดเป็ นนโยบายสาหรับพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั สภานักเรียนของสถานศึกษาตนเอง
14) กิจกรรมลานกิจกรรมวัฒ นธรรมตามวิถีประชาธิ ปไตย มี เป้าหมายให้
คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดองค์ความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ วัฒ นธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และ
สามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมชาติของชุม ชน
สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเกิดความรู ้ ความสามารถที่จะใช้รูปแบบของการทางานเป็ นหมู่
คณะ เพื่อให้เกิดทักษะการนา ทักษะการตามที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังของ
สังคม เกิดความรัก ความสามัคคี สามารถทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
15) เส้นทางแห่งความสาเร็จของสภานักเรียน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนได้พัฒ นาศักยภาพการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเหมาะสม สามารถ
วางแผนการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
16) กิจกรรมอาลา มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความรัก
ความผูกพัน ระหว่างสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ
ทั้งหมดที่ ได้ก ล่า วมาทั้ง 16 ประการล้วนแล้วแต่ส อดคล้อ งกับ ส านัก พัฒ นา
กิจกรรมนักเรียน (สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน,iสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,
2563, i7-8) iได้กาหนดองค์ประกอบของสภานักเรียนต้นแบบi4iองค์ประกอบiจานวนi19iตัวบ่งชี ้
ซึ่งมีรายละเอียดiดังนี ้
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องค์ประกอบที่i1iการดาเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียนiจานวนi4iตัวบ่งชีi้ ได้แก่
1.1iมีการส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียน
1.2iมี ก ารแสดงที่ ม าของสภานั ก เรี ย นiสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการ
ประชาธิปไตย
1.3iมีการกาหนดบทบาทiหน้าที่iของคณะกรรมการสภานักเรียน
1.4iมีการบูรณาการiกิจกรรมสภานักเรียนiกับกิจกรรมการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
องค์ประกอบที่ i2iการมี ส่วนร่วมของสภานักเรียนiในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมiของโรงเรียนiจานวนi10iตัวบ่งชีi้ ได้แก่
2.1iสภานักเรียนiมีกระบวนการวางแผนการดาเนินงานiอย่างเป็ นระบบ
2.2iสภานักเรียนiมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยiตาม
วิถีประชาธิปไตย สอดคล้องตามหลักคารวธรรมiสามัคคีธรรมiปัญญาธรรม
2.3iสภานักเรียนiมีการดาเนินการจัดกิจกรรมiส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4iสภานักเรียนiมีการดาเนินการiจัดกิจกรรมส่งเสริมiพัฒนานักเรียนiให้
มีคณ
ุ ลักษณะiอันพึงประสงค์i9iประการ
2.5iสภานักเรียนiมีการดาเนินการจัดกิจกรรมiส่งเสริมสิทธิเด็กi4iประการ
2.6iสภานั ก เรี ย นiมี ก ารด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม iส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาคมอาเซียนiความเป็ นพลโลก
2.7iสภานัก เรีย นiมี ก ารด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมส่ง เสริม iสนับ สนุ น การ
เลือกตัง้ iสภานักเรียนiรณรงค์iเผยแพร่ความรู i้ iมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้
2.8iสภานักเรียนiมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมiโดยการนาหลักธรร
มาภิบาลiสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.9iสภานักเรียนiมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม iมีส่วนร่วมiในการ
อนุรกั ษ์iทรัพยากรธรรมชาติiและสิ่งแวดล้อมiในโรงเรียนชุมชน
2.10iสภานักเรียนiมีการดาเนินการประเมินiสรุปiและรายงานผลiการจัด
โครงการiกิจกรรมของสภานักเรียนiทุกโครงการiอย่างชัดเจนiiiiiiii
องค์ประกอบที่i3iการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชนi
องค์กรiภาครัฐและเอกชนiจานวนi4iตัวบ่งชีi้ ได้แก่iiiiii
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3.1iมีการกาหนดแผนงานiโครงการiกิจกรรมiการดาเนินงานiในการสร้าง
เครือข่าย
3.2iมีการทางานระหว่างโรงเรียนiชุมชนiองค์กรภาครัฐiและเอกชน
3.3iมีสว่ นร่วมiในการสนับสนุนiกิจกรรมประชาธิปไตย
3.4iได้รับ การสนับ สนุ น ปั จ จัย ต่ างiๆiจากชุม ชนiiองค์ก รภาครัฐ iiและ
เอกชน
องค์ป ระกอบที่ i4iผลการปฏิ บั ติ ง านiของสภานั ก เรี ย นที่ เป็ นเลิ ศ i (Best
Practice) i1iตัวบ่งชีi้ คือวิธีการทางานที่ดีท่ีสุดในเรื่องนั้น iๆiมีนวัตกรรมiระบบบริหารiวิธีการiให้
บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดiปฏิบตั ิต่อเนื่องiมีหลักฐานสนับสนุนแสดงถึงผลงานiหรือความสาเร็จiii
จากการน าเสนอข้อ มูล ข้า งต้น จึ ง สามารถสรุ ป ความได้ว่ า การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนนั้นประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามบริบ ทของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาโดยเป็ น การด าเนิ น งานที่ ตอบสนองนโยบายกลยุ ท ธ์ข อง
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและตอบโจทย์การเป็ น พลเมื องโลกได้แก่ 1) การได้ม าของสภานักเรีย น
2) การฝึ ก อบรมสภานั ก เรี ย น 3) การบริ ห ารงานสภานั ก เรี ย น 4) การประชุ ม สภานั ก เรี ย น
5) การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมของสภานักเรียน
2. ความเป็ นพลเมืองโลก
2.1 ความเป็ นมาของพลเมืองโลก
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองโลก (iGlobaliCitizenshipi/iWorldiCitizenshipi)
ถือเป็ นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ การขับเคลื่อนและหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในโลกยุค
โลกาภิวตั น์ ส่งผลสู่จานวนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการโยกย้ายในระดับสัญชาติ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในห้วง 10 ปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การย้ายถิ่นฐานรกราก ข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขึน้ ของการเข้าถึง สัญ ญาณอินเตอร์เน็ต และสายการบิน
ระดับทั่วไป จึงทาให้การโยกย้ายถิ่นฐานไปที่ใดก็ตาม ก็ยงั สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
ที่บา้ นเกิดของตนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา แม้การเดินทางไปมาหาสู่กนั ก็กระทาได้โดยง่าย จึง
เป็ นการรักษาความรูส้ ึกผูกพัน และสร้างความรูส้ ึกปลอดภัยให้แก่ผทู้ ่ีโยกย้ายถิ่นฐานได้อย่างมาก
การย้ายถิ่นฐานดังกล่าวจึงเป็ นการรวบกลุ่มก้อนทางวัฒนธรรม เชือ้ สาย ประเพณี มารวมกัน แบ่ง
พวกพ้องทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดช่องว่างของความ
แตกต่างเชิงวัฒนธรรม
ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล (2556) ได้ก ล่ า วถึ ง ความเป็ นมาของพลเมื อ งโลกไว้ว่ า ในอดี ต
ความรู ส้ ึกถึงการเป็ น พลเมื อง เป็ น อภิ สิ ทธิ์ของบุคคลชั้นสูง ซึ่งมี ขีดศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ
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ความคิด และเวลาในระดับสูงกว่าบุคคลในชนชัน้ อื่น ๆ จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมลา้ ของการปฏิบตั ิ
หน้าที่พลเมือง เช่น การลงสมัครเป็ นผูแ้ ทนราษฎร การเป็ นขุนทหาร เป็ นต้น ดังนัน้ ในอดีตการเป็ น
พลเมืองของรัฐ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็ นอภิสิทธิ์ชนอย่างเด่นชัด เนื่องจาก
ราษฎรส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รบั สิทธิของการเป็ นพลเมืองโดยเท่าเทียม ยิ่งไปกว่านัน้ สตรี ทาส หรือคน
ป่ าเถื่อนแทบจะไม่มีสิทธิใด ๆ ของความเป็ นพลเมืองของประเทศเลย จึงกลายเป็ นความเหลื่อมลา้
ที่ปรากฏชัดเจน เป็ นความอยุติธรรมโดยชอบธรรมของอภิสิทธิ์ชน สืบเนื่องมาถึงยุคกลาง ซึ่งเป็ น
ยุ ค ของระบอบราชาธิ ป ไตยในดิ น แดนของยุ โรป แนวคิ ด ความเป็ น พลเมื อ งก็ ไ ด้ห มดสิ ้น ไป
แปรเปลี่ยนเป็ นความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริยซ์ ่ึงเป็ นรัฏฐาธิปัตย์ของประเทศเท่านัน้ เข้า
มาแทนที่ ประชาชนในประเทศแทบจะไม่มีสิทธิท่ีจะเข้ามามีบทบาททางการเมือง จริยธรรมของ
ความเป็ นพลเมืองก็หายไป องค์รฏั ฐาธิปัตย์ไม่จาเป็ นต้องให้สญ
ั ญาใด ๆ ต่อประชาชน หรือต่อรัฐ
เนื่องจากเป็ นการสืบทอดอานาจโดยสายเลือด ประชาชนไม่มีสิทธิออกสิทธิออกเสียงใด ๆ ดังนัน้
จึงกลายเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า กับข้า เป็ นความจงรักภักดีระหว่างองค์รฏั ฐาธิปัตย์
กับประชาชน ดังถ้อยประโยคของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส ที่ทรงมีพระราชดารั ว่า “รัฐคือ
ข้าพเจ้า เอง” ในปี ค ริส ตศัก ราชที่ 1674 ตั้ง แต่ก ารปฏิ วัติ ฝ รั่ง เศสและสหรัฐ อเมริก าเป็ น ต้น มา
กระแสเสรีนิยมก่อให้เกิดแนวคิดที่ว่าประมุขและรัฐ แยกขาดออกจากการอย่างชัดเจน โดยยึดถือ
แนวคิดที่ว่าราษฎรต้องเคารพความเป็ นรัฐยิ่งกว่าผูป้ กครองรัฐ นิยามของคาว่า “พลเมือง” จึงยึด
โยงระหว่างราษฎรกับรัฐมากกว่าที่จะยึดโยงกับผูป้ กครองรัฐ ดังนัน้ ความภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
จึงเปลี่ ยนมาแทนที่ด้วยความซื่อสัตย์ภักดีต่ออุดมการณ์ทางการเมื อง การปฏิวัติของประเทศ
สหรัฐ อเมริกา และประเทศฝรั่งเศสจึ งได้มี การประกาศใช้หลักการเหล่า ดังกล่าวข้างต้น ขึน้ ใน
รัฐธรรมนูญที่ตราไว้ใช้เป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยรัฐธรรมของทัง้ สองประเทศนัน้ มีความ
สอดคล้องกัน กล่าวคือ Declaration of Independencei (1776) and Declaration of the Rights
of Man and the Citizen ซึ่งจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็ นปั จ จัยส าคัญ ในการบูรณาการผลึกรวม
ความเป็ นพลเมืองกับชาติไว้ดว้ ยกัน ในห้วงคริตศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 แนวคิดเสรีนิยม
ได้ส ร้า งความหมายให้ค าว่ า “พลเมื อ ง” เปลี่ ย นผ่ า นมามุ่ ง เน้น ในประเด็ น ของ “สิ ท ธิ ” และ
“เสรีภาพ” ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญของการความเท่าเทียม และเสรีภาพ คานิยามดังกล่าว อยู่ภายใต้
ข้อตกลงเบือ้ งต้นที่ว่า พลเมืองทุกคนมีคุณค่าโดยเท่าเทียม ต่างมีเหตุผลสนับสนุ นการกระทาใน
รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ เป็ น ของตนเอง โดยไม่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ชนชั้น เพศ
การศึกษา หรือปั จจัยอื่นใด แต่ในความเป็ นจริงกลับยังไม่เป็ นเช่นนัน้ โดยสมบูรณ์ อันเนื่องมาจาก
ความเสมอภาคที่เกิดขึน้ ในยุคนัน้ ก็ยังเป็ นความเสมอภาคในเชิงนิตินัย แต่ในเชิงพฤติกรรมก็ยัง
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ไม่ได้ไปเช่นนัน้ จริง ๆ กล่าวคือ เป็ นการเสมอภาคเพียงแต่ในประเด็นกฎหมายเท่านัน้ จนกระทั่ง
หลังจากมหาสงครามระหว่างฝ่ ายสัมพันธมิตรและฝ่ ายอักษะสิน้ สุดลง ได้มีการแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ความเสมอภาคในเชิงนิตินัยเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ความเสมอภาคโดยแท้จริง สิทธิและ
หน้าที่พลเมือง ตลอดจนสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม ได้ถูกหยิบยกขึน้ มาถกเถียงและกลับมา
เป็ นที่ให้ความสาคัญกันอีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ รัฐมีหน้าที่คุมครองพลเมืองทางด้านสังคม จึงเป็ นต้น
ก าเนิ ด ของรัฐ สวัส ดิ ก าร แนวคิ ด รัฐ สวัส ดิ ก ารก่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนว่า ประชาไม่จาเป็ นต้องให้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ แก่รฐั เนื่องจากรัฐมีหน้าที่
ต้องจัดสรรผลประโยชน์ และดูแลประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อยู่แล้ว ภาพสะท้อนของปั ญหาทัศคติดงั
กล่าวคือ ประชาชนในแถบยุโรป และอเมริกาจะไม่ค่อยนิยมไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนเข้ามา
บริหารประเทศ หรือใช้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเท่าที่ควร
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO
(2016) ให้ค วามส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ นพลเมื อ งโลกโดยมุ่ ง ที่ จ ะสร้า งสถาบั น
ประชาธิปไตยให้กว้างขึน้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมถึงกระบวนการตัดสินใจใน การคุม้ ครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยสันติภาพนัน้ จะต้องอยู่บนความร่วมมือทาง “สติปัญญาและจิตสานึก
ของมนุษยชาติ ” ที่ปรารถนาสันติภาพและความเป็ นความนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ผ่านเครื่องมือทาง
สังคม ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม เพื่อให้ท่ ัวโลกเคารพในความเท่าเทียมกัน
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ เคารพหน้าที่ และเคารพเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี เกี่ยวข้องกับประเด็น
ของเชือ้ ชาติ ความแตกต่างทางเพศ การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรือข้อปฏิบตั ิทาง
ศาสนา ซึ่งเป็ นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติ โดยประเทศไทยเข้าเป็ นรัฐภาคีลาดับที่49 ในปี พ.ศ.
2492
ประเทศเยอรมั น นั้ น ได้ส ร้า ง “พลเมื อ ง” ที่ เป็ น “พลเมื อ งโลก” มาตั้ ง แต่ เริ่ ม มี
“การศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง” หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง เพราะประเทศเยอรมันเป็ นผู้ก่อ
สงครามโลกทั้งสองครัง้ จึ งต้องสร้าง “พลเมื อง” ที่เป็ น “พลเมื องโลก” เพื่ อเป็ นหลักประกัน ว่า
ประเทศเยอรมันจะไม่ก่อสงครามขึน้ มาอีก ขณะที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งมาตื่นตัวสร้าง “พลเมือง” ที่
เป็ น“พลเมืองโลก” หลังเหตุการณ์ 9/11 มานีเ้ อง เพราะสหรัฐอเมริกาได้เริ่มตระหนักว่า การเป็ น
มหาอ านาจทางการทหารและใช้ก าลั ง ตั ด สิ น ปั ญหากั บ ประเทศ อื่ น ๆ ไม่ ส ามารถท าให้
สหรัฐอเมริกาอยู่ได้โดยสงบสุขในโลกนี ้
จากการศึกษาความเป็ นมาของความเป็ นพลเมืองโลกสรุ ปได้ว่า ความเป็ นมาของ
พลเมืองโลก เกิดจากสมัยโลกาภิวตั น์ ก้าวข้ามความเป็ นพลเมืองแค่ชนชาติ เผ่าพันธุข์ องตนเอง
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การอพยพ การทางาน การเดินทาง ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์แม้มิ ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกัน
การแสวงหาสันติสขุ ให้เกิดขึน้ นาไปสูค่ วามเป็ นความคิดของการเป็ น พลเมืองโลกหรือพลโลก
2.2 ความหมายของความเป็ นพลเมืองโลก
จากการสืบค้นและศึกษา พบว่า มีหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ และผูเ้ กี่ยวข้องด้าน
พลเมื อ งหลายท่ า น ได้นิ ย ามค าว่ า “พลเมื อ ง” แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี ้ผู้วิ จั ย สามารถสรุ ป นิ ย าม
ความหมายของคาว่าพลเมืองเอาไว้ว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557) ได้ให้ความหมายของ “พลเมือง” คือ พลเมือง หมายถึง
คนที่มีความรูอ้ ย่างหนึ่งอย่างใด มีขอ้ มูลข่าวสารและมีความคิดที่จะแสดงออกมาให้บคุ คลอื่นได้รบั
รู ้ และแสดงออกถึงการมีสว่ นร่วมของตน
สอดคล้องกับ จันทนา บุญญานุวตั ร์ (2549) ได้อธิบายความหมายของคุณลักษณะ
ของความเป็ น พลเมื อ งดี ไว้ว่า หมายถึง คุณ ลัก ษณะของคณะกรรมการสภานัก เรียนที่ มี ก าร
แสดงออกในทางที่ดีต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่ืน และต่อสังคม เป็ นพลเมืองดีตามความต้องการของสังคม
ปัจจุบนั
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สองด้านพัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองดี (2554)ได้อธิบายและนิยามคาว่า “พลเมือง” หมายถึง พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความแตกต่างจากพลเมืองของระบอบการปกครองอื่น ๆ ที่พลเมืองจะมี
“คุณ สมบัติ” อย่างไร จะเป็ นไปตามที่ รฏั ฐาธิปัตย์ในขณะนั้นจะกาหนดให้เป็ น แต่หลักการตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตยถื อ เอาว่ า ประชาชนคื อ รัฏ ฐาธิ ปั ต ย์ เป็ น เจ้า ของอ านาจสู ง สุด ดั ง นั้น
ประชาชนซึ่งเป็ นรัฏฐาธิปัตย์ก็สามารถกาหนดชีวิตตนเองได้ “ประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย
จึงแตกต่างได้ จึงต้องมีความเคารพในความเป็ นมนุษย์ซ่งึ กัน และนากติกามาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึน้ จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและปกครองกันตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ ดังนัน้ “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สมาชิกของสังคมที่พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ใช้สิทธิ
เสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ้ ่ืน เคารพความแตกต่าง เคารพ
หลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่ใช้ความรุ นแรงเข้ามาเป็ นปั จจัยเพื่อแก้ไขปั ญหา โดยแต่ละ
คนต้อ งตระหนัก รู ใ้ นตนเองว่ า เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของสัง คม ต้อ งมี ส ามั ญ ส านึ ก ที่ จ ะร่ว ม
รับผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคม มีจิตใจที่เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์สว่ นรวมสาคัญกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความมุ่งมั่นและตัง้ ใจที่จะช่วยกันทาให้ สังคมสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า
ตลอดจนต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในสังคมซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป
ถึงแม้ว่าจะเป็ นปั ญหาที่ยากเย็นแต่ก็มีจิตใจไม่ย่อท้อที่จะแก้ไขปั ญหาเพื่อจะได้เห็นว่าสังคมของ
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ตนนั้น มี การพัฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึน้ ตั้ง แต่ ในครอบครัว ชุม ชน จนถึง ระดับ ประเทศ ระดับ
อาเซียน และระดับประชาคมโลก
ถวิลวดี บุรีกุล (2556) อธิบายว่า คาว่า “พลเมือง” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
iCivesi(iพลเมืองi) iเคยใช้ในยุคโบราณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน แต่
ความหมายดัง กล่ า วได้สู ญ หายไปในช่ ว งยุ ค กลาง ถึ ง กระนั้น ค าว่ า พลเมื อ ง ก็ ไ ด้ถู ก รื อ้ ฟื ้ น
คืนกลับมาใช้อีกในช่วงการปฏิบตั ิในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่
18 ซึ่งการเป็ นพลเมืองมีหลายมุมมอง แต่มีจดุ ร่วมที่เป็ นมีองค์ประกอบบังคับ ดังต่อไปนี ้
1. มีเอกลักษณ์ของการเป็ นสมาชิกชุมชนในทางการเมือง
2. มีค่านิยมและอุดมคติเฉพาะ
3. มีอานาจอันชอบธรรม และมีหน้าที่ท่จี ะต้องปฏิบตั ิ
4. มีสว่ นร่วมทางการเมือง
5. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองของตน
ปริญ ญา เทวานฤมิตรกุล (2559) ระบุว่า ความเป็ นพลเมือง (citizenship) ตามวิถี
ประชาธิปไตย คือ การเป็ นสมาชิกของชุมชน ที่มีเสรีภาพ มีอิสระ คู่ขนานไปกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ และมี สิทธิเสรีภ าพ ควบคู่กับหน้าที่โดยมี ความสามารถ ในการเคาพความแตกต่าง
หลากหลาย และเคารพกติกาที่สงั คมกาหนดขึน้ มาเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน พร้อมทัง้ มีส่วนร่วมต่อ
ความเป็ นไปและการแก้ปัญหาของสังคมของตนเอง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ระบุว่าหน้า ที่และความเป็ นพลเมื อง
หมายถึง ภารกิจที่บุคคลได้รบั การปลูกฝัง/สร้างจิตสานึกให้เคารพ และปฏิบตั ิภายใต้บรรทัดฐาน
ของหลักศี ล ธรรม คุณ ธรรมทางศาสนา อยู่ภ ายใต้ก ฎหมายโดยเท่ าเที ยมกัน เห็ น คุณ ค่าและ
ความสาคัญ ของ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรมของชาติ รู จ้ ักเชื่อฟั งคาสอนของบิดา
มารดา ครู บาคณาจารย์ มีสานึกที่ดีงาม เป็ นจริง และถูกต้อง เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม และ
เป็ นการสร้างคุณค่าของตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม สามารถรับผิดชอบตนเองได้ ตลอดจน
บุคคลนั้น จะต้องเสียสละความรู ค้ วามสามารถของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ
พลเมือง มีความหมายตาม ราชบัณฑิตยสถาน ว่า หมายถึง คนที่มีสิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือประชาชนที่อยู่ภายใต้ผูป้ กครองเดียวกัน วิถีการ
ดาเนินชีวิตในลักษณะเดียวกัน ยกตัวอย่าง คือ ประเทศที่จะเจริญ ผูน้ าและพลเมืองจาเป็ นจะต้อง
มีความดี ความงาม และความจริง เมื่อพิจารณาถึงพลเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วน
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ใหญ่ มั ก มี ก ารนั บ ถื อ ศาสนาศาสนาที่ แ ตกต่ า งกัน การใช้ ภ าษาคนละภาษา มี ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่นแตกต่างกันไปจากพลเมืองส่วน
ใหญ่ของประเทศ ข้าราชการต้องไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลเหล่านัน้ อย่างไม่เท่าเทียม เบียดขับให้
พวกเขาเหล่านัน้ ตกไปเป็ นพลเมืองชัน้ สอง ซึ่งจะเป็ นการสร้างความชิงชังและอาจทาให้ปัญหาที่มี
อยู่ยิ่งทวีความรุนแรงขึน้ ไป เป็ นเรื่องปกติท่ี คนไทยความประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ น พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ กล่าวคือ นอกจากทาหน้าที่โดยพืน้ ฐานไม่ว่าจะเป็ นการเสียภาษี การไม่เอารัดเอา
เปรียบผูอ้ ่ืน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งสาคัญคือต้องให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ท่ีสาคัญของพลเมืองทุกคน นั่นก็คือ การปฏิบตั ิตนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย
สูงสุดของรัฐ นั่นคือ รัฐธรรมนูญ โดยทุกคนไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตามก็ตอ้ งอยู่ภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับ
เดียวกันทัง้ ประเทศนั่นเอง(สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556; สานักนายกรัฐมนตรี, 2558)
สอดคล้อ งกับ การให้ค วามหมายของชัย อนั น ต์ สมุ ท วณิ ช (2557) ว่ า พลเมื อ ง
หมายถึง ผูท้ ่ีมีความรู ้ มีการรับรูส้ ารสนเทศต่าง ๆ ในระดับดีเพื่อที่จะนาสารสนเทศดังกล่าวนัน้ มา
ใช้สาหรับการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ อันจะเป็ นประโยชน์ท่ีจะทาให้รฐั มีการขับเคลื่อน
และพัฒ นาให้มี ค วามเจริญ มากยิ่ ง ขึ น้ นอกจากนั้น แล้ว พลเมื อ งยัง จ าเป็ น ต้อ งมี ส่วนร่ว มใน
กิจกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งลักษณะของการเป็ นพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐ
สามารถสะท้อนได้จากการเคารพสิทธิและหน้าที่ของตัวเองและผูอ้ ่ืน ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และระบอบการปกครอง การ
เรียนรูท้ ่จี ะอยู่รว่ มกันอย่างสันติสขุ เป็ นต้น
Marshall T. H. (1973) ระบุ สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง 3 ประการ ได้แ ก่ 1) Civil Rights สิ ท ธิ
บุคคลในกฎหมาย เสรีภ าพบุค คลที่จ ะเลือกดารงชี วิต ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม 2)
Political Rightsสิ ท ธิ ท่ี มี ส่ ว นร่ว มในการเลื อ กตั้ง และความเห็ น ชอบกับ รัฐ บาล และ3) Social
Rights สิทธิเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สวัสดิการ ความมั่นคง การดูแลรักษาพยาบาล การดูแลการ
เลิกจ้างงาน หรือการรับรองค่าจ้างขัน้ ต่า ซึ่งรัฐต้องให้ความคุม้ ครอง
สถาบันการศึกษาออกเฟม Oxfam Education (2006)ได้กล่าวถึงความเป็ นพลเมือง
โลกในคู่มื อ ส าหรับ โรงเรียนชื่อ Education for Global Citizenship, A guide for schools โดยมี
คุณลักษณะของพลเมืองโลกคือ 1) บุคคลซึ่งตระหนักถึงโลกที่กว้างขึน้ และมีความรู ส้ ึกถึงบทบาท
ของตนในฐานะพลเมื องโลกคนหนึ่ ง 2) บุคคลซึ่งเคารพและให้คุณ ค่าในความหลากหลาย 3)
บุคคลซึ่งมีความเข้าใจการทางานของโลกหรือเข้าใจความเป็ นไปเป็ นมาของโลก 4) บุคคลซึ่งโกรธ
เมื่อพบความอยุติธรรมของสังคม 5) บุคคลซึ่งมีสว่ นร่วมในชุมชนจากระดับชุมชนไปสูร่ ะดับโลก 6)
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บุคคลซึ่งยินดีท่จี ะแสดงออกเพื่อให้โลกเป็ นที่ท่ีมีความเท่าเทียมกันมากขึน้ และยั่งยืนยิ่งขึน้ และ 7)
บุคคลซึ่งรับผิดชอบการกระทาของตนเอง
จากข้อสรุปดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ความเป็ นพลเมืองโลก หมายถึง การมีความรู ค้ วาม
เข้าใจ การรูเ้ ท่าทัน ทักษะ มี ทศั นคติหรือมีความตระหนักว่า ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของโลก ไม่เพียง
แค่สมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่ง แม้ว่าจะต่างเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ถือเป็ นสมาชิก
ของโลกเหมือนกัน สามารถยอมรับความแตกต่างและอยู่รว่ มกันกับคนอื่นได้อย่างสันติ และยึดมั่น
ในความเท่าเทียมกับของความเป็ นมนุษยชาติ อีกทัง้ ยังใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก พร้อมจะมีสว่ น
ร่วมในการแก้ปัญ หา รวมไปถึงมี ความรับผิดชอบต่อทรัพ ยากรต่าง ๆ บนโลก โดยการอนุรกั ษ์
ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าเพื่อนคนรุน่ ต่อไป
2.3 แนวทางการพัฒนาพลเมืองโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านพัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็ นพลเมื องดี (2554)ได้จัดทายุทธศาสตร์พัฒ นาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ น
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ขึน้ เพื่อให้เป็ นกลไกสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ใน
ด้านการสร้างความเป็ นพลเมือง ให้บงั เกิดผลเป็ นรูปธรรมและสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยในยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวiได้ระบุถึงiคุณสมบัติของความเป็ นพลเมืองiในระบอบประชาธิปไตย
ของคนไทยiไว้i6iประการiได้แก่
1. รูจ้ กั การพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อการกระทา และความคิดของตนเอง ไม่
ถูกระบบอภิสิทธิ์ท่เี กือ้ หนุนกันครอบงาจนมองไม่เห็นความเหลื่อมลา้ ที่เกิดขึน้ ในสังคม
2. รู จ้ ักการเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ต้องไม่อา้ งสิทธิ เสรีภาพ ของตน
เพื่ อ ไปกดขี่ สิ ท ธิ และเสรีภ าพของคนอื่น ทั้งนี ้เป็ น ไปตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา 28 ที่ บัญ ญั ติ ว่ า
“บุคคลย่อมใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น”
3. เคารพความแตกต่ า งในฐานะของความเป็ นมนุ ษ ย์ ท่ี เ ท่ า เที ย มกั น มี
วิจารณญาณในการฟั งและเชื่อม ตลอดจนมีจิตใจที่กว้างขวางยอมรับฟั งข้อเสนอแนะที่ต่างจาก
ความคิดของตนได้
4. ยึดมั่นในหลักของความเท่าเทียมกัน รูจ้ กั ให้เกียรติคนอื่นในฐานของความเป็ น
คนที่เหมือน ๆ กันกับเรา มองเห็นทุกคนมีความเท่าเทียม ไม่มีอคติทางชนชัน้ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือ
แม้กระทั่งเพศเข้ามาปะปน เป็ นคนที่มีทศั นวิสยั ในการมองสังคมเป็ นแนวนอน ไม่ใช่การมองสังคม
แล้วเห็นเป็ นแนวตัง้
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5. รูจ้ กั ยอมรับและปฏิบตั ิตนภายใต้กฎระเบียบ และกติกาเหมือน ๆ กับคนอื่น ๆ
ไม่แสดงตนว่าเป็ นอภิ สิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมาย ใช้เหตุผลในการแก้ปัญ หาโดยปราศจากความ
รุนแรง หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ตอ้ งยอมรับผลแห่งการละเมิดนัน้ โดยดี
6. มีสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องระลึกตนอยู่เสมอว่าตัวเองเป็ นสมาชิกคน
หนึ่งในสังคมจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน้ ในสังคมไม่ว่าจะเป็ นผลมาจากตนเอง หรือคน
อื่นก็ตาม และใช้สติปัญญาในการขับเคลื่อนสังคมให้เจริญงอกงามกว่าที่เป็ นอยู่
สถาบันพระปกเกล้า (2553) ได้กล่าวถึงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่21 ว่าควรมีองค์ประกอบดังนี ้
1. มีความสามารถในการเล็งเห็นปั ญหาที่เกิดขึน้ ในสังคม และมีจิตใจยินดี ท่ีจะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในสังคมในฐานะที่ตนเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
2. มี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ ท่ี จ ะสามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้อ่ื น ได้ อี ก ทั้ ง ต้อ งร่ว ม
รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานโดยระลึกอยู่เสมอว่าเป็ นหน้าที่ท่ตี นต้องรับผิดชอบ
3. มีความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และเป็ นระบบ
4. มีความเต็มใจที่จะแก้ขอ้ ขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีดารงชีวิตและนิสยั บริโภคเพื่อพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
6. มีจริยธรรมคุณธรรม
7. มีความรูท้ ่วั ไปในการดารงชีวิตและความรูเ้ ฉพาะในการประกอบอาชีพ
8. มีทกั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมโดยอาศัยทักษะการคิดขัน้ สูง
9. มีทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เจริญงอกงามให้แก่สงั คม
10. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน และระแวดระวัง
11.มีทกั ษะอาชีพและทักษะชีวิตซึ่งประกอบด้วยการปรับตัวและการยืดหยุ่นการ
กากับตนเองและการริเริ่ม การทางานข้ามกลุ่ม สังคมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ผลิตภาพ และความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่นื และส่วนรวม และภาวะผูน้ าในการแนะและนาผูอ้ ่นื
สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) ได้ก ล่าวถึงคุณ ลักษณะของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่21ว่าควรประกอบไปด้วย ความรู ว้ ิชาแกนกลางและประเด็นในศตวรรษที่21
(Core subjects and 21 st century themes) ทั ก ษะด้ า นการเรี ย นรู ้แ ละการสร้า งนวั ต กรรม
(Learning and innovation skills) ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยี (Information, media, and
technology skills) ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต (Life and career skills) ส าหรับ ความรู ้วิ ช า
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แกนกลางและประเด็ น ในศตวรรษที่ 2 1 นั้น ผู้เรีย นจะต้อ งมี ค วามรู ้พื ้น ฐานในวิ ช าแกน ได้แ ก่
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาต่ า งประเทศที่ ส อง ศิ ล ปะ คณิ ตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และวิทยาศาสตร์ นอกจากนีผ้ ู้เรียนจะต้องศึกษาเพิ่ ม เติม ในวิช าที่
เกี่ยวข้องกับ ประเด็นสาคัญ ที่จะเกิดขึน้ ในศตวรรษที่21 ได้แก่ 1) ความตระหนักต่อโลก (Global
awareness) 2) การรู ก้ ารเงิ น เศรษฐศาสตร์ และธุ รกิ จ (Financial, economic, and business
literacy) 3) การรู ้พ ลเมื อ ง (Civic literacy)4) การรู ้สุ ข ภาพ (Health literacy) และ 5) การรู ้
สิ่งแวดล้อม (Environmental literacy)
สอดคล้อ งกั บ จากเอกสารเรื่ อ ง Global Perspectives : A Statement on Global
Education for Australian Schools ของ กษมา วรวรรณ ณ อยุธ ยา (2548,19 กรกฎาคม) ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของเยาวชนในสังคมโลก ควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) รับรูค้ วามเคลื่อนไหวของสังคมอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงสังคนที่ตนอยู่ แต่ตอ้ ง
รับรูไ้ ปถึงสังคมภายนอกด้วย และจะต้องมีสานึกในการเป็ นสมาชิกของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ พร้อม
อุทิศตนเพื่อให้สงั คมมีความเจริญงอกงามยิ่งขึน้
2) รูจ้ ักความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิ ดใจและยอมรับ มองให้เห็น
ข้อ ดี ข้อ สัง เกต ความเหมื อ น และความต่ า ง ซึ่ง เป็ น ความคิ ด เชิ ง เปรีย บเที ย บที่ จ ะท าให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า
3) พร้อ มที่ จ ะร่ว มสร้างสรรค์อ นาคตที่ วางอยู่บ นพื ้น ของความเคารพในสิ ท ธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาที่ย่งั ยืน
4) ไม่หวั่นเกรงต่อการต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ท่สี ืบเนื่องจากสิ่งที่ตนเป็ นต้นเหตุ
วิชัย ภู่โยธินและคณะ (2551) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
และสังคมโลกว่าควร มีลกั ษณะดังนี ้
1) รู จ้ ักการเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่สร้างขึน้ มาเพื่อใช้โดยเท่า
เทียมกันในสังคม ซึ่งหากพลเมืองทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่สร้างขึน้ มา
เช่น การไม่กา้ วร่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือไม่กระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนด ก็
จะเป็ นประโยชน์ทางที่ประเทศไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองงบประมาณในการป้องปรามไม่ให้มีผูก้ ระทาผิด
จะต้องจับกุมผูก้ ระทาผิดมาลงโทษเพื่อความเป็ นธรรมในสังคม เมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก็
จะเกิดเป็ นความรัก ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์อนั ดี และมีความไว้เนือ้ เชื่อใจกัน
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2) เป็ น ผู้มี เหตุผ ล รู จ้ ัก รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง ทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ และ
เสรีภาพในการแสดงความคิดให้บุคคลอื่ นได้รบั รู ้ จึงเป็ นโอกาสอันที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ซึ่งจะช่วยให้เห็นคุณค่า และเกิดความเคารพในความเป็ นมนุษย์ของกันและกัน
3) ยอมรับฟั งเสียงส่วนมาก เมื่อเกิดข้อพิพาทขึน้ ในสังคม ต้องมีกระบวนการใน
การแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท โดยการอาศัยเหตุผล และใช้หลักการเสียงส่วนใหญ่เพื่อเป็ นมติร่วมกัน
ในสังคม
4) มี ภ าวะของความเป็ น ผู้นาที่ รูจ้ ักการมี นา้ ใจ รู แ้ พ้ รู ช้ นะ รู อ้ ภัย มี ความเป็ น
ประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ของส่วนตัว นั่นก็คือการเสียสละในบาง
เรื่องที่ อ าจเป็ น เรื่อ งส่วนตัว แต่ พิ ทัก ษ์ ไว้ซ่ึง ผลประโยชน์ข องคนหมู่ม าก และธ ารงไว้ซ่ึง สัง คม
ประชาธิปไตย
5) เชื่ อ มั่น ในความเป็ น มนุ ษ ย์ข องผู้อ่ื น อัน จะท าให้เกิ ด ความเคารพในสิ ท ธิ
เสรีภาพของทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกันโดยแท้จริง ใส่ใจในการแสดงความคิดเห็น ของผูอ้ ่ืน นั่นก็
คือการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามต้องมีวิจารณญาณในการฟั ง
หากเป็ นเรื่องเสียดสี ให้รา้ ยผูอ้ ่ืน ก็ตอ้ งตักเตือนไม่ให้เกิดการบิดเบียนเพื่อสร้างความเสื่อมเสียต่อ
บุคคลอื่น
6) มีจิตใจที่ม่งุ มั่นในการแก้ไขปั ญหา หรือการรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน
ประเทศชาติ ในการอยู่รว่ มกันในสังคม ย่อม ต้องมีการทางานเป็ นหมู่คณะ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานนัน้ ๆ ให้สมาชิกแต่ละคนนาไปปฏิบตั ิตามที่ได้รบั หมอบหมายไว้อย่างเต็มที่
7) มี ส่วนร่วมในกิ จ กรรมทางประชาธิป ไตย นั่นการกระตุ้นให้ทุก คนในบริบ ท
สังคมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ทัง้ ในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือก
ผูน้ า เป็ นต้น
8) มีส่วนร่วมในการบรรเทา ป้องกันและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ร่ ว มกั น ดู แ ลไม่ ใ ห้ เ ยาวชนของชาติ มี พ ฤติ ก รรมมั่ ว สุ ม กั น ในที่ อ โคจร ต้ อ งมี
วิจารณญาณไม่หลงเชื่อคากล่าวบิดเบือน เสียดสีเพื่อให้ผอู้ ่ืนได้รบั ความเสียหาย ไม่มองคนที่เห็น
ต่างเป็ นฝ่ ายตรงข้าม และคอยกาจัดออกไป แต่ควรแสวงหาจุดร่วม สงวนจดต่าง สร้างสรรค์ สงั คม
ด้วยสันติวิธี
9) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความประพฤติสอดคล้องกับค่านิยมที่
ถูกต้องของสังคม
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ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2559) ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง การจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นพลเมืองดี เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็ นพลเมือง
ดีของเยาวชนไทย 3 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านความตระหนักรู ใ้ นหลักการทางประชาธิปไตย เข้าใจใน
แนวคิดเรื่องสิทธิและหน้าที่ สนใจการเมืองการปกครองทัง้ ในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค
2) ด้านมุมมองความเชื่อ มีมุมมองความเชื่อในหลักการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
รู จ้ ั ก การเห็ น อกเห็ น ใจและอาศั ย ร่ว มกั น ในสัง คมด้ว ยความเอื ้อ เฟื ้ อเผื่ อ แผ่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของ
วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ค่านิยมอย่างไทย ผดุงความเป็ นชาติร่วมกับผูอ้ ่ืน และ 3) ด้านการปฏิบัติ
ตน ปฏิ บั ติ ต นให้ถู ก ต้อ งสอดคล้อ งกั บ กฎหมาย กฎศี ล ธรรม กฎกติ ก าของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น
ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่พ ลเมื อง ปฏิบัติตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จรรโลงความถูก ต้อง
ความเป็ นระเบียบ และความดีงามของสังคม
วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554) ได้เสนอคุณ ลักษณะของพลเมื องในระบอบประชาธิปไตย
พบว่าคุณ ลักษณะของพลเมื องในระบบประชาธิ ปไตย ประกอบด้วย 1) สมาชิ กของสังคมที่ มี
อิส รภาพ 2) พึ่ ง พาตัวเองได้ 3) ใช้สิ ท ธิ เสรีภ าพโดยควบคู่ กับ ความรับ ผิ ด ชอบ 4) เคารพสิ ท ธิ
เสรีภาพของผูอ้ ่ืนเคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา 5) ไม่แก้ปัญหา
ด้วยความรุนแรงตระหนักว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และ 6) กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือ
ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม และแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ครอบครัว ชุมชน ระดับประเทศ
อาเซียน และประชาคมโลก
ชัย อนัน ต์ สมุท วณิ ช (2557) ระบุ ว่า การที่ บุ ค คลไม่ มี คุณ ลัก ษณะของพลเมื อ ง
ประชาธิ ปไตยคิดอย่างไม่ มี เหตุและผล ไม่ มี ระเบี ยบวินัย ใช้เสรีภ าพในอย่างไม่ ถูก ต้อง ส่ง ผล
กระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง สิ่ ง แวดล้อ มและประชากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทัง้ นี ้ การพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพ มีภูมิตา้ นทาน เพื่อตัง้ รับกับ
วิกฤติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในยุคโลกาภิวตั น์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, 29-31) ได้อธิบายว่า ในระดับประถม
ศึกษา วิชาหน้าที่พลเมืองจะเน้นวินัย หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวและในห้องเรียน
การใช้ภ าษา กิจกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ การยอมรับและเข้าใจ
ตัวเอง ยอมรับความแตกต่าง ๆ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธี ชักชวนให้ผูอ้ ่ืนมีมารยาทไทย อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒ นธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าและแนะนาผูอ้ ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิ ดทูน สถาบัน พระมหากษั ตริย์ ปฏิ บัติ ตนและแนะน าผู้อ่ื น ให้ป ฏิ บัติต ามข้อตกลง กติ กา กฎ
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ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน เห็นคุณ ค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มี ส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความแตกต่างและอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่ืนโดยสันติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญ หาโดยสัน ติวิธี ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น วิช าหน้าที่ พ ลเมื อ ง เน้น การอนุรกั ษ์
มารยาทไทย เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก ตระหนักถึงความสาคัญ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรกั ษ์เพื่อสืบสานต่อไปให้ลูกหลาย มี
ความภาคภมิใจและเห็นคุณ ค่าของภูมิปัญญาไทย เป็ นแบบอย่างของความรักชาติ ศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย สามารถรับผิดชอบหรือมีสว่ น
ร่วมตัดสิ นใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ ตรวจสอบข้อมูลเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็ นผูม้ ี
วินัยในตนเอง มีส่วนร่วม แนะนาผูอ้ ่ืนให้อนุรกั ษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และ
เสียสละ เห็นคุณค่า อนุรกั ษ์ สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย เป็ นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ เคารพ
และศรัท ธาในสถาบัน หลักของชาติ เป็ น พลเมื องดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย มี ส่ว นร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพากันและกัน มี
ส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปั ญหาความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็ นผูม้ ีวินั ยในตัวเอง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาหน้าที่พ ลเมื อง เน้นการมี ส่วนร่วมและแนะนาผู้อ่ืนให้อนุรกั ษ์และ
เผยแพร่มารยาทไทยสูส่ าธารณะ เห็นคุณค่า อนุรกั ษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทย เป็ นแบบอย่าง มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให้ผูอ้ ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ มีความเป็ นพลเมืองดี
รู จ้ ักการปรับใช้กระบวนการประชาธิป ไตยวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ตัดสินคุณ ค่าในประเด็ น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการเลือกตัง้ อย่างมี
วิจารณญาณ โดยเป็ นสิทธิท่ีเท่าเทียมกันในทุกคน รู ท้ ันข่าวสารและรู ท้ ันสื่อ สามารถพยากรณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพืน้ ฐานของหลักฐานข้อมูลได้อย่างแม่นยา ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่รว่ มกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีวินยั ในตัวเอง แนะนาผูอ้ ่นื และยกย่องบุคคลที่มีความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และ
เสียสละ เป็ นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผูอ้ ่ืนแสดงออกถึงความรัก
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ชาติ ยึ ด มั่ นในสถาบั น หลั ก ของชาติ เ ป็ นแบบอย่ า ง ประยุ ก ต์ แ ละเผยแพ ร่ แ นวคิ ด ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็ น หลักการทรงงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยการสมาทาน
เอามาเป็ นต้น แบบของตน และพยายามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้อ่ื น เป็ นพลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย รู จ้ ักการปรับใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสาธารณะที่กาลังเป็ นที่สนใจในสังคม มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ มีสติ
รูเ้ ท่าทันความเป็ นไปของสถานการณ์บา้ นเมือง มีทกั ษะการพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าตามหลัก
เหตุและผลภายใต้ขอ้ มูลที่มากเพียงพอ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติ
วิธี และมีกระบวนการในการเฝ้าระวังความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ ในสังคมได้ตลอดเวลา
ในระดับอาชีวศึกษา มีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่มุ่งเน้นให้เป็ นผูม้ ีจริยวัตร
ปฏิบตั ิท่ีงดงาม หมั่นฝึ กฝนตนเองให้ตงั้ มั่นอยู่ในความมีระเบียบวินัย มีความกตัญญูรูค้ ุณต่อผูม้ ี
พระคุณ มีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตลอดจนรักความเป็ นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่ างสม่ าเสมอด้วยจิ ต ใจยิน ดี ยึด เอาพระจริย วัต รของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวมาเป็ น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิต รูจ้ กั การเคารพกฎระเบียบ กติกา ไม่ใช้เล่หเ์ หลี่ยมในการบิดเบือนกฎ
กติกาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ ธารงตนในฐานะของสมาชิกที่ดีในทุกสังคมที่ตนอยู่อาศัยตั้งแต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศชาติ ต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย จัดการความ
แตกต่างหลากหลายด้วยความเคารพ เมื่อเกิดปั ญหาย่อมต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่ปราศจากความ
รุนแรง
สาหรับในระดับอุดมศึกษา วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตสานึกให้มีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบั ติหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จ ดารงตนให้เป็ น สมาชิ กที่มี คุณ ภาพของสังคม เป็ นพลเมื องที่มี คุณ ภาพ เป็ น
พลโลกที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ฝึ กฝนตนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภ่ ายนอก
จากสาระสาคัญ ของส่วนที่เกี่ยวข้องดัง กล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการดาเนินงาน
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองเพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็ น
รู ปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองขึน้ และจัดทา
ยุทธศาสตร์พัฒ นาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นสรุปที่สาคัญ ได้แก่ 1) การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็ นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ 2) การสร้างให้ผูใ้ หญ่ ครอบครัว และชุมชนเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 3) การ
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สร้างสานึกความเป็ นพลเมืองในระดับมีกว้างขวางและมีพลัง ผ่านสื่อมวลชน 4) การเชื่อมโยงเพื่อ
สอดประสานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน
คุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว เกิดขึน้ ได้จากการ
เรียนรู แ้ ละฝึ กฝน ผ่ านกิจ กรรมและการลงมื อปฏิบัติของผู้เรียน เพื่ อให้ผู้เรีย นสามารถคิดและ
พัฒนาคุณลักษณะเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง ซึ่งแนวทางหรือกลไกการดาเนินงานเพื่อให้ทกุ ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องนายุทธศาสตร์ดงั กล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
1. รัฐบาลกาหนดให้การพัฒ นาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองเป็ นวาระ
แห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความสาคัญและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่า ง โดยมีมาตรการ
ให้คณ
ุ ให้โทษควบคู่กนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานของแต่ละองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจน และจัดทาแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. ต้อ งมี ห น่ ว ยงานกลางเพื่ อ ท าหน้า ที่ ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรม ประสานงาน
เครือข่ายอย่างเป็ นระบบ เกิดการระดมทรัพยากรทัง้ บุคคล และงบประมาณ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เห็นผลอย่างจริงจัง
4. ให้องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ สร้างความเป็ น พลเมื อ งให้เป็ น รู ป ธรรม และ
ดาเนินการในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และกระทรวงอื่น ๆ
5. ให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานความเป็ นพลเมืองด้วยวิธีการที่
หลากหลายทุกระดับเพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน (Outcome) ตลอดจนสืบค้น
ตัวอย่างที่ดีสาหรับเผยแพร่ขยายผลโดยมีการประเมินผลทุก 1 ปี
นอกจากนี ้ ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2559)ได้ก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านจิตสานึก
ของความเป็ นพลเมื อ ง การค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒ นาการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ กลยุท ธ์ : ข้อ 5
ส่งเสริมความเป็ นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
แนวทางการดาเนินงาน : ข้อ 2.1 ในการลดวิชาเรียนในชัน้ เรียนและบูรณาการวิชาเรียน
เพื่อให้ผูเ้ รียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละระดับช่วง
ชัน้ ส่งเสริมการพัฒนาการดาเนินชีวิตและจิตอาสาต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนโดยให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมทั้ง
จัดการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู ้
ปริญ ญา เทวานฤมิตรกุล (2559) ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมืองและ
ตัวอย่างจากต่างประเทศไว้ว่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การเคารพความแตกต่าง การเคารพสิท ธิ
เสรี ภ าพของผู้ อ่ื น และการรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม อั น เป็ นลั ก ษณะของพลเมื อ งในระบอ บ
ประชาธิปไตย ไม่ใช่สิ่งที่จะปรากฏขึน้ ได้โดนอัตโนมัติ หากจะต้องมีการเรียนรู ้ และฝึ กฝนความเป็ น
พลเมืองจึงจะเกิดขึน้ มาได้
เพื่ อ ให้เห็ น ภาพที่ ชัด เจน จึ ง ขอยกตั ว อย่ า งวิ ธี ก ารของการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น
พลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี กล่าวคือ เป้าหมายแรกที่จาเป็ นต้องเกิดขึน้
ในปฐมวัย คือ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรูจ้ กั กฎระเบียบพืน้ ฐาน
สาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็ นประชาธิปไตย วัยถัดมาคือวัยประถมศึกษา ที่ เด็กจะเริ่มมี
พัฒนาการหลายอย่าง จะเริ่มรูจ้ กั ความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จลุล่วง เราอาจ
เรียกคุณสมบัตินีว้ ่า “ความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการที่จะควบคุมการแสดงออกซึ่ง
สิทธิเสรีภาพไม่ ให้เกิดขอบเขตจนไปล่วงลา้ ขอบเขตของผูอ้ ่ืน เด็กเหล่ านั้นจาเป็ นต้องได้รบั การ
ฝึ กฝนให้เกิดความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่ืน และต่อสังคม พยายามสร้างความตระหนักรูว้ ่า
สิ่งใดที่เด็กเหล่านัน้ กาลังจะทา หรือกาลังจะแสดงออก ล้วนแล้วแต่เป็ นการกระทา และแสดงออก
ในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งในสังคม เมื่อเกิดผลดีก็เกิดกับสังคม เมื่อเกิดผลกระทบก็ย่อมเกิดต่อ
สังคมเช่นกัน อย่างนีเ้ รียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
เด็กในประเทศที่มี การศึกษาเพื่ อความเป็ นพลเมื อง จึงมี พัฒ นาการทางสิทธิและ
เสรีภาพไปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตทางร่างกาย ในทางเดียวกันบทบาทหน้าที่และระดับความ
รับ ผิ ด ชอบก็ ไ ด้รับ การพั ฒ นาไปพร้อ ม ๆ กัน เพราะการเรีย นรู ไ้ ม่ ใช่ ก ารแข่ ง ขัน เพื่ อ ชิ ง ชัย ให้
เหนือกว่าคนอื่น ๆ แต่การเรียนรูเ้ ป็ นการพัฒนาทักษะการประนีประนอม (Compromise) และการ
ทางานร่วมกับคนอื่น (Cooperation) เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
เพียงลาพัง ดังนัน้ การพัฒนาทักษะทัง้ สองอย่างให้เติบโตไปพร้อมกับช่วงวัย จะทาให้เด็กเหล่านัน้
เติบโตมาพร้อมกับความสุข จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็ นพลเมืองของแต่ละระดับการศึกษาของไทย มีการกาหนดเนือ้ หาสาระและเวลาเรียนไว้
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ในระดับอาชีวศึกษา และวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการกาหนดรายละเอียดเนือ้ หามากน้อยต่างต่างกันตามช่วงวัย
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ของผูเ้ รียน รวมทัง้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้ความสาคัญโดยพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็ นพลเมืองโลกสรุ ปได้ว่า แนวการพัฒนา
พลเมื องโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลก มี แนวทางในการพัฒ นาที่หลายหลายแนวคิดจาก
หลากหลายหน่วยงาน หลากหลายรู ปแบบวิธีการ ตั้งแต่การกาหนดเป็ นนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดคุณ สมบัติความเป็ นพลเมืองโดยสามารถแบ่งเป็ นด้านต่าง
ๆได้แก่ มีความรูค้ วามเข้าใจ ในหลักและระเบียบการปกครองประเทศและท้องถิ่นสิทธิหน้าที่ของ
ตัวเองและผู้อ่ืน การเมื องการปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี
ความรู ท้ ่ ัวไปในการดารงชี วิต และความรู เ้ ฉพาะในการประกอบอาชี พ มี ทักษะการเรีย นรู แ้ ละ
นวัต กรรมซึ่ง ประกอบด้วยการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณและการแก้ปัญ หา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ และการคิดริเริ่มสิ่งใหม่และการคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ
การรู เ้ ท่าทันสื่อ สารสนเทศ ปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรม กฎกติกาของ
ชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่พลเมือง ปฏิบัติตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน จรรโลง
ความถูกต้อง ความเป็ นระเบียบ และความดีงามของสังคม มีความรับผิดชอบตนเองและสังคม
เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ ความแตกต่ างทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของบุคคลอื่น เคารพกติกาและเคารพกฎหมาย มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื มีความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และ
เป็ นระบบ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตซึ่งประกอบด้วยการปรับตัวและการยืดหยุ่นการกากับ
ตนเองและการริเริ่ม การทางานข้ามกลุ่ม สังคมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่ อหน้าที่และผลิต
ภาพ และความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่ืนและส่วนรวม และภาวะผูน้ าในการแนะและนาผูอ้ ่ื น มี ความ
ตระหนักรูใ้ นความเป็ นไปของสังคมที่กว้างไกลกว่าที่อาศัยอยู่ และมีความรูส้ กึ ร่วมเป็ นสมาชิกของ
สังคมโลก พร้อมที่จ ะร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ วางอยู่บนพื ้นของความเคารพในสิท ธิม นุษ ยชน
ความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาที่ย่งั ยืน พร้อมรับผิดชอบในผลที่สืบเนื่องจากการกระทา
ของตนเอง มีเหตุผล และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทุกคนย่อมมีอิสระเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกัน ซึ่ ง การรู จ้ ัก การใช้เหตุผ ลในการด าเนิ น งาน จะท าให้ช่ ว ยประสาน
ความสัมพันธ์ ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน มี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง
เช่น การเลือกตั้ง การตรวจสอบอานาจรัฐ เป็ นต้น เป็ นสมาชิกผูม้ ี ส่วนในการป้องกัน และแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจ ปั ญหาสังคม ปั ญหาการมั่วสุ ม
ของเยาวชน ปั ญหาการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อให้รา้ ยผูอ้ ่ืน ที่สาคัญต้องมีใจกว้างและเป็ นธรรม ไม่
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มองผูเ้ ห็นต่างเป็ นฝ่ ายตรงข้ามที่จะต้องกาจัดออกไปให้พน้ ทาง หากแต่จะต้องพยายามแสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อเป็ นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึน้ ในสังคม เป็ นผู้ มีจิตใจสูง
ยึดถือคุณธรรมน้อมนาชีวิต และมีมุมมองในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เห็น
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เป็ นต้น
3. การประเมินความต้องการจาเป็ น
3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจาเป็ น
การประเมินความต้องการจาในความหมายโดย สุวิมล ว่องวาณิช (2548, 62) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การประเมินความต้องการจาเป็ น หมายถึง กระบวนการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เกิดขึน้ กับสภาพที่ควรจะเป็ น โดยประเมินจากสิ่งที่ตอ้ งการประเมินว่ามีสภาพที่
เป็ นจริงเกิดขึน้ ในลักษณะอย่างไร และมีความต้องการให้สภาพนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร แล้วนาผล
การวิ เคราะห์ค วามแตกต่ า งที่ เกิ ด ขึ น้ มาประเมิ น ว่ า ควรจะเปลี่ ย นไปอย่ า งไรบ้า ง เพื่ อ ให้ไ ด้
สารสนเทศที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการจัดกระบวนการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงขึน้ ในเชิงบวก
หรือเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับการให้ความหมายไว้โดย Ryan (2008) ได้กล่าวถึง การประเมินความ
ต้องการจาเป็ น หมายถึงกระบวนการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบและเปรียบเทียบคาตอนนัน้
อย่างเป็ นระบบ ให้ได้ผลแก่งการได้มาซึ่งคาตอบนัน้ นาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตอ้ งทา
ต่อไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์หรือองค์กร
มีความสอดคล้องกับการให้ความหมายของ McKillip,J.1987, อ้างถึงในนันธิมา ศรี
สุวรรณ (2550) ที่ได้ให้ความหมายของความต้องการจาเป็ น ไว้ว่า เป็ นการตัดสินคุณค่าของกลุ่ม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเผชิญปั ญหา และต้องการที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็ น
4 ลักษณะ คือ
1. ความต้องการจาเป็ นเป็ นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
2. ความต้องการจาเป็ นเป็ นเรื่องเฉพาะของกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
3. ความต้องการจาเป็ นเรื่องที่อยู่ในรูปของปัญหาเมื่อผลผลิตไม่เพียงพอ
4. ความต้อ งการจ าเป็ น ในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจหรือ การพิ นิ จ หา
หนทางในการหารทางออกของปัญหานัน้
และสอดคล้องกับการให้ความหมายไว้โดย Witkin B (1984)กล่าวไว้ในความว่า การ
ประเมินความต้องการจาเป็ นนัน้ เป็ นกระบวนการที่กาหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอยู่
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กับ สภาพที่ มุ่งหวัง ด้วยการมุ่งหาความแตกต่ างของผลลัพ ธ์ (Outcome Gaps) และน ามาจัด
เรียงลาดับ และเลือกความต้องการจาเป็ นมาแก้ไขและนาไปใช้อย่างเป็ นระบบ
จากความหมายข้างต้นสรุปใจความได้ว่า การประเมินความต้องการจาเป็ น หมายถึง
กระบวนการประเมิ นความคิดเห็นของบุคคลที่ ตอ้ งการประเมิ นตามประเด็นที่จ ะประเมิ น เพื่ อ
กาหนดความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึน้ กับสิ่งที่ควรจะเป็ น และทาการเรียงลาดับความสาคัญเพื่อหา
ความต้องการจาเป็ นที่มีความสาคัญที่สดุ สาหรับเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่ อนาข้อมูล ที่ ได้ม าใช้เพื่ อ การตัดสิน ใจในการดาเนินการวางแผน วางแนวทางในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องนัน้ ๆ ได้ตรงกับความต้องการของการประเมิน
3.2 ประเภทของความต้องการจาเป็ น
การกาหนดความต้องการจาเป็ นตามนิยามความต้องการจาเป็ น เป็ นสิ่งสาคัญต่อ
การออกแบบการประเมิ นความต้องการจาเป็ น จากการศึกษาองค์ความรู ข้ อง อาภรณ์ ใจเที่ยง
Bradshaw (1972) ได้กล่าวถึง ประเภทของการนิยามความต้องการจาเป็ นไว้ดงั นี ้
1. การนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) หมายถึง ความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ม่งุ หวังกับสิ่งที่เป็ นอยู่จริง นิยามนีย้ งั สามารถจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1)กลุ่ม ความต้องการจ าเป็ นที่ ถูกก าหนดโดยผลลัพ ธ์ท่ี ได้ แต่ ไม่ กาหนดว่าจะมี ความแตกต่ าง
หรือไม่อย่างไร 2) กลุ่มของความต้องการจาเป็ นที่พิจารณาจากผลการตอบสนองที่เกิดขึน้ ว่า ผลที่
ได้มีความแตกต่างหรือไม่ จะมีหรือไม่มีก็ได้ โดยให้พิจารณาจากการตอบรับการตอบสนองหรือ
ผละกระทบที่เกิดขึน้
2. การนิ ยามตามโมเดลการแก้ปั ญ หา (Solution model) ให้ความหมายตาม
ข้อเสนอแนะของ Michael (1967) สรุปใจความได้ว่า ความต้องการจาเป็ นสามารถแสดงให้เห็น
จากตอบสนองจากสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่เป็ นอยู่ก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องกาหนดว่าต้องมีลกั ษณะที่
แตกต่างต่างกัน แต่สามารถกาหนดเป็ นสิ่ง จากการศึกษาองความรูจ้ ากนิยามนีพ้ บว่าอยุ่ในกลุ่ม
นิ ย ามตามโม เดลการแก้ ปั ญหา (Solution model) โดยมี เ หตุ ผ ลเพราะ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการและ
จาเป็ นต้องให้เกิดให้มีอย่างไรก็ถา้ หากไม่ได้รบั จะอยู่ในบริบทที่ไม่พึงประสงค์ นิยามตามโมเดล
การแก้ปัญหานี ้ เรียกว่า Treatment needs
ปั จ จุบัน มี นักประเมิ น นัก วิช าการที่ ค วามต้องการจาเป็ น ประเภทนี ้มี จัดกลุ่ม
ความแตกต่างความต้องการจาเป็ นไว้หลากหลาย ที่สาคัญมีดงั นี ้
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Bradshaw (1972) ได้แบ่งความต้องการจาเป็ นตามความคาดหวัง 4 ประเภท สรุ ป
ได้ ดังนี ้
1. ความต้องการจาเป็ นในรูปแบบความแตกต่างของสภาพที่เป็ นจริงกับสภาพที่
คาดหวังไว้ ซึ่งสภาพที่ค าดหวังไว้นั้น ได้ รบั การกาหนดหรือสร้างเกณฑ์จ ากประสบการณ์และ
ความรูข้ องผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ความต้องการจาเป็ นประเภทนีม้ ีประโยชน์ในการดาเนินการ
วางแผนในด้านที่ไม่ เคยมี ประสบการณ์ในการทางานด้านนั้นมาก่อนหรือมี ประสบการณ์เพียง
เล็กน้อย แต่กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็ นความต้องการจาเป็ นของกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านัน้
2. ความต้องการจาเป็ นที่เกิดจากความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่มีผลผลิต
หรือผลงานของตน อาทิ ความต้องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม การพัฒนาทีมงาน
3. ความต้องการจาเป็ นในรูปแบบความแตกต่างของสภาพที่เป็ นจริงกับสภาพที่
คาดหวังไว้ ซึ่งสภาพที่คาดหวังนัน้ เป็ นความต้องการของผูร้ บั บริการ อาทิ จานวนผูส้ มัครเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงบประมาณและการกาหนดแผนงานของ
องค์กร
4. ความต้อ งการจ าเป็ น ในรู ป แบบความแตกต่ า ง ของการได้รับ บริก ารของ
กลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ต่างกัน
จากการศึ ก ษาผลงานวิช าการของ Witkin (1995) มี ก ารแยกแยะความต้อ งการ
จาเป็ นของผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการจากหน่วยงานหรือองค์กร โดยแยกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1)
ความต้อ งการจ าเป็ น ระดับ ปฐมภู มิ (Primary Needs) 2) ความต้อ งการจ าเป็ น ระดับ ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Needs) 3)ความต้ อ งการจ าเป็ นระดั บ ตติ ย ภู มิ (Tertiary Needs) โดยมี ก ารให้
ความหมายและการจัดลาดับความสาคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการจาเป็ นระดับปฐมภูมิ (Primary
Needs) หมายถึง ความต้องการจาเป็ นของผูร้ บั บริการทางการศึกษา (Service Receivers) ซึ่ง
หมายถึ งเป็ น ความต้อ งการจ าเป็ น ของคณะกรรมการสภานั กเรีย น ผู้แ ทนนัก เรียน เป็ น ความ
ต้องการจาเป็ นที่ Witkin ได้วิเคราะห์ว่ามีความสาคัญที่สดุ 2) ความต้องการจาเป็ นระดับทุติยภูมิ
(Secondary Needs) เป็ นความต้อ งการจ าเป็ นในล าดั บ ถั ด มา นั่ น คื อ เป็ นของผู้ใ ห้บ ริ ก าร
(Service providers ) เช่น ความต้องการจาเป็ นของบุคลากรในหน่วยงาน ของผูบ้ ริหาร เป็ นต้น ซึ่ง
ถือว่าเป็ นความต้องการจาเป็ นที่สาคัญน้อยกว่าระดับปฐมภูมิ และ 3)ความต้องการจาเป็ นระดับ
ตติยภูมิ (Tertiary Needs) คือเป็ นความต้องการจาเป็ นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล แต่จะเป็ นใน
ส่วนของปั จจัยส่งเสริม สนับสนุน กล่าวคือ เป็ น ความต้องการจาเป็ น ในด้านทรัพ ยากรและการ
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แก้ปัญหา (Resources solution) เช่นสถานที่ อาคาร ห้องนา้ สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งเป็ น
ความสาคัญลาดับรองลงมาจากสองปั จจัยแรก ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าความต้องการจาเป็ นปั จ จัยแรก
คื อ เป็ นของผู้ เ รี ย น ตามมาด้ ว ยบุ ค ลากร และท้ า ยที่ สุ ด จะเป็ นปั จ จั ย แวดล้อ มที่ อ าจเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ หรืออานวยความสะดวก
จากแนวคิดของ Kaufman, Rojas and Mayer, 1993, อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิ ช
(2548) ได้ใจความสาคัญว่า จากแนวคิดเชิงระบบแล้วนัน้ สามารถแยกแยะความต้องการจาเป็ นใน
รูปแบบใหม่ โดยการเปรียบเทียบจากความแตกต่างของสภาพที่ ควรจะเกิดขึน้ กับสภาพที่เป็ นอยู่
จริงได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความต้องการจาเป็ น ด้านปั จ จัย (Input Needs) 2) ความต้อ งการ
จ าเป็ น ด้า นกระบวนการ (Process Needs) 3) ความต้อ งการจ าเป็ น ด้า นผลลัพ ธ์ (Outcome
Needs) และ 4) ความต้องการจาเป็ นด้านการสูตรในการแก้ปัญหา (Solution Needs) จากการทา
ความเข้าใจกับแนวคิดของ คอฟแมน โรเจอร์และเมเยอร์ ทาให้แยกแยะความต้องการจาเป็ นที่จริง
แท้(Needs) และความต้อ งการจ าเป็ น เที ย ม (Quasi Needs) คื อ จ าเป็ น ที่ จ ริง แท้ได้แ ก่ ความ
ต้องการจาเป็ นด้านผลลัพธ์ ส่วนความต้องการเทียมได้แก่ ความต้องการจาเป็ นด้านปั จจัยและ
กระบวนการ สามารถแยกแยะตามส่วนประกอบย่อยต่าง ๆได้ดงั นี ้
1. ความต้องการจาเป็ นที่แท้จริง (Needs) จาแนกการวัดจากช่วงห่างของผลผลิต
(Product Gap) ช่ วงห่ างของผลิ ตผล (Output Gap) และช่ วงห่ างของผลลัพ ธ์ (Outcome gap)
จาแนกเป็ น 1) ความต้องการจาเป็ นระดับหน่วยย่อยขนาดเล็ก มุ่งวัดไปที่ผลผลิต 2) ความต้องการ
จาเป็ นระดับหน่วยใหญ่ มุ่งวัดไปที่ผลิตผล 3) ความต้องการจาเป็ นระดับ หน่วยเมกะ มุ่งไปที่การ
วัดผลลัพธ์
2. ความต้องการจาเป็ นเทียม (Quasi Needs) จาแนกเป็ นต้องการจาเป็ นด้าน
กระบวนการ และปั จจัยโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพที่เป็ นอยู่จริงกับสภาพที่ควร
จะเป็ นด้านกระบวนการ (Process gap) และด้านปัจจัยนาเข้า (Input gap)
ผูใ้ ห้แนวคิดข้างต้น ได้ต่อยอดแนวคิดโดยแยกแยะความต้องการจาเป็ น โดยกาหนด
จากการใช้ช่วงเวลาเป็ นเกณฑ์ ทาให้สรุ ปองค์ความรู ท้ ่ีได้แล้วสามารถแยกแยะได้ 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเวลาที่เป็ นปั จจุบันกับเวลาที่เป็ นอนาคต 1) ความต้องการจาเป็ นในปั จจุบัน (Present หรือ
Current Needs) เป็ นความต้องการจาเป็ นที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบันหรือกาลัง
ดาเนินการอยู่ เช่นการจัดการเรียนรู ้ การปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น 2)ความต้องการจาเป็ นในอนาคต
(Future Needs) เป็ น ความต้อ งการจ าเป็ น ต่ อ สถานการณ์ ท่ี ยัง ไม่ ได้เกิ ด ขึ น้ เพี ย งแต่ เป็ น การ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกัน รองรับ กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้
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เช่นความต้องการจาเป็ นหลังสถานการณ์ COVID-19 สิน้ สุดลง ความต้องการจาเป็ นในการจัดการ
เรียนนรูใ้ น 5 ปี หลังจากนี ้ สภาพเศรษฐกิจหลังใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติเมื่อผ่านไปแล้ว 5 ปี เป็ นต้น
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยได้ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านการประเมินความต้องการจาเป็ น
จากผูเ้ ขียนงานวิชาการข้างต้นสามารถสรุ ปองค์ความรูใ้ นการแบ่งประเภทของความต้องการอีก
รูปแบบหนึ่ง คือการใช้ขอบเขตการวิจยั เป็ นเกณฑ์ในการแยกแยะซึ่งแยกได้ดงั นี ้ 1.การวิจยั ประเมิน
ความต้องการจ าเป็ นแบบสมบูรณ์ (Complete needs assessment) จะต้องมี ขอบเขตของการ
วิจยั ครอบคลุมอยู่ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การกาหนดความต้องการจาเป็ นที่มีความสาคัญที่สดุ (Needs
identification) 2) การวิเคราะห์ส าเหตุท่ีทาให้เกิด ความต้องการจาเป็ น (Needs analysis) และ
3) การกาหนดทางเลือกของการแก้ปัญหา (Needs solution)
จากการศึกษาและสรุปองค์ความรูจ้ ากการแยกแยะประเภทของความต้องการจาเป็ น
พบว่ามีการแบ่งประเภทความต้องการจาเป็ นได้หลายขึน้ อยู่กบั ความต้องการของผูว้ ิจยั ว่าต้องการ
ข้อมูลประเภทไหน ซึ่งจะช่วยในการออกแบบการวิจยั การเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการหรือ
จุด มุ่ง หมาย ซึ่งผู้วิจัยจึ งสรุ ปได้ว่า ความต้องการจาเป็ นสามารถแบ่ งได้ทั้งยึดตัวบุคคลกับยึด
กระบวนการเป็ นหลัก ซึ่งยึดบุคคลเป็ นหลักแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการจาเป็ นของ
ผูร้ บั บริการ ความต้องการจาเป็ นของผูใ้ ห้บริการ และความต้องการจาเป็ นของด้านทรัพยากรและ
การแก้ปัญหา ความต้องการจาเป็ นที่ยึดกระบวนการเป็ นหลัก สามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ความต้อ งการจ าเป็ น ด้านผลลัพ ธ์ ด้านผลผลิต ด้านผลผลิ ต และความต้องการ และด้านการ
แก้ปัญหา
3.3 ขั้นตอนของการประเมินความต้องการจาเป็ น
การประเมินความต้องการจาเป็ นเป็ นการวางแผนการดาเนินงานเพื่อขจัดปั ญหาที่
เกิดจาก ความต้องการจาเป็ นมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการประเมินไว้ ที่สาคัญมีดงั นี ้
สุวิมล ว่องวาณิช (2548, 79-85) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากผลที่ได้จากการวิจัย
ประเมินความต้องการจาเป็ นคือการนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ตามหลักการบริหารองค์กรเมื่อ
ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นแล้วต้องนาข้อมูล ความต้องการจาเป็ นมาวิเคราะห์ เพื่อ
ศึกษาสาเหตุท่ีทาให้เกิด ความต้องการจาเป็ นนัน้ ๆ แล้วจึงทาการศึกษาวิธีการแก้ไขปั ญหา และ
ผลกระทบที่ตามมาเพื่อจะได้กาหนดแผนงานที่หน่วยงานต้องไปดาเนินการจัดทาให้สาเร็จเพื่อ
สนองความต้องการจาเป็ นให้ครบถ้วน ดังนั้น กระบวนการประเมิ นความต้องการจาเป็ นแบบ
สมบูรณ์จึงประกอบด้วย 1) การระบุความต้องการจาเป็ น (Needs Identification) 2) การวิเคราะห์
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ความต้องการจาเป็ น (Needs Analysis) และ 3) การกาหนดทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาความ
ต้องการจาเป็ น (Needs Solution)
1. การระบุ ค วามต้อ งการจ าเป็ น (Needs Identification) มี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ สภาพปั จ จุ บัน ของหน่ ว ยงานในทุ ก ส่ ว นก่ อ นน าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลง การวางแผน
จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับหน่วยงาน หลังจากได้รบั รูข้ อ้ มูลหน่วยงานแล้ว จึงนาข้อมูลนัน้ มาใช้
ระบุลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นมีการเก็บข้อมูลวิจยั และการออกแบบโครงการ
2. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (Needs Analysis) เป็ นการวิจยั เพื่อค้นหา
แนวทางการแก้ไขและทรัพ ยากรที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็ นที่ได้จากการศึกษาใน
ช่ ว งแรก โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ผู้เชี่ ย วชาญ องค์ก รในชุ ม ชน
การศึกษาเอกสาร และการระดมความคิด เป็ นต้น
3. การก าหนดการแก้ไ ขปั ญ หาความต้อ งการจ าเป็ น ด้ว ยทางเลื อ ก(Needs
Solution) ขั้นตอนนีม้ ี การวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาให้เกิดปั ญ หา และเกิดความต้องการจาเป็ นเพื่ อ
กาหนดยุทธวิธีท่ใี ช้ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท มีการออกแบบการพัฒนาตามทางเลือก
นอกจากนี ้ก ารวิจัยประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น แบบสมบู รณ์ จ ะอยู่บ นพื ้น ฐาน
หลัก การ 2 ประการ ได้แ ก่ หลัก การที่ 1 คื อ “หลัก ความแตกต่ า ง” (Discrepancy) ที่ ก ล่า วว่ า
กระบวนการวิจยั ผูว้ ิจยั อาจออกแบบการวิจยั ให้มี การนาข้อมูลของสภาพที่เป็ นจริงเกี่ยวกับสภาพ
ที่เป็ นจริงมาเปรียบเทียบหรือออกแบบให้การวิจัยนัน้ มีประเด็นเรื่องของความแตกต่างแทรกสอด
อยู่ แม้ว่าอาจจะไม่ทาให้เกิดการชีช้ ัดว่าทาให้เกิดความต้องการจาเป็ นก็ตาม ทัง้ นีจ้ ะเป็ นไปตาม
หมุดหมายที่ตอ้ งการหากกาหนดหมุดหมายที่ต้องการไว้ในระดับสูงมากก็จะทาให้ไม่เกิดความ
ต้องการจาเป็ น ดังนัน้ สามารถสรุ ปได้ว่า จะต้องกาหนดให้อยู่ในระดับที่ต่าที่สุดเพื่อให้เกิดความ
รับรูว้ ่าจะเป็ นระดับที่ตากว่านีไ้ ม่ได้ หลักการที่ 2 คือ “หลักความสาคัญ” (Importance) ที่กล่าวว่า
สิ่งที่เป็ นความต้องการจาเป็ นต้องมีความสาคัญมาก ต้องได้รบั การตอบสนองและต้องมี ลาดับ
ความสาคัญ ดังนัน้ ไม่ว่าผูว้ ิจัยจะดาเนินการในกิจกรรมการกาหนดความต้องการจาเป็ นกิจกรรม
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นหรือกิจกรรมการกาหนดวิธีการแก้ไข ความต้องการจาเป็ นที่
เกิดขึน้ ก็จ ะต้องมี การจัดล าดับ ความส าคั ญ (Needs Prioritization) ของผลการประเมิ นความ
ต้องการจาเป็ นในทุกกิจกรรม (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548)
ดังนัน้ การประเมินความต้องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์จึงสามารถจาแนกออกได้เป็ น
5 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี ้
1. การศึกษาสิ่งที่ควรจะเป็ น (What should be)
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2. การศึกษาสภาพที่เป็ นอยู่จริงในปัจจุบนั (What is)
3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูล ด้วยการจัดเรียงลาดับความสาคัญ
ของผลที่ได้รบั จาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อกาหนดความต้องการจาเป็ น
4. การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ จ ากผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งในข้อ 3 และ
เรียงลาดับความสาคัญของสาเหตุท่ที าให้เกิดความต้องการจาเป็ น
5. การศึกษาและนาเสนอแนวทางที่ใช้แก้ไขปั ญหาที่เกิดจากสาเหตุท่ีทาให้เกิด
ความต้องการจาเป็ นที่วิเคราะห์ได้จากข้อ 4 ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญและสรุปผลสุดท้ายว่า
ทางเลือกที่สมควรนาไปปฏิบตั ิมากที่สดุ กล่าวคือ การประเมินความต้องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์
ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การระบุความต้องการจาเป็ น (Needs Identification)
การวิเคราะห์ความต้อ งการจ าเป็ น (Needs Analysis) และ การก าหนดทางเลื อกในการแก้ไ ข
ปั ญหาความต้องการจาเป็ น(Needs Solution) ผูว้ ิจัยจึงทาการศึกษาขัน้ ตอน ระยะ ช่ว งเวลาแห่ง
การประเมินความต้องการจาเป็ นจากผลงานวิชาการของ Witkin & Alschuld, 1995, อ้างถึงใน
นาตยา พลับเกลีย้ ง (2552) ได้สรุปแก่นแกนของความรูท้ ่ไี ด้ ใจความว่า การประเมินความต้องการ
จ าเป็ น แบ บ สม บู รณ์ (Complete needs assessment)เป็ นการที่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โด ย
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน 1) การระบุความต้องการจาเป็ น (Needs Identification) 2) การวิเคราะห์
ความต้ อ งการจ าเป็ น(Needs Analysis) 3) การประเมิ นความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs
assessment)
ผูว้ ิจยั ได้สรุปองค์ความรูข้ องการแบ่งขัน้ ตอนการประเมินความต้องการจาเป็ นได้
3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ก่ อ นการประเมิ น (Pre-assessment) ระยะก่ อ นการประเมิ น เป็ น
ขัน้ ตอนการสารวจเพื่อวางแผนทาการประเมินความต้องการจาเป็ นโดยรวบรวมสิ่งที่ตระหนักว่า
เป็ น ปั ญ หาหรือ ความต้อ งการจ าเป็ น ของการปฏิ บัติ ง านในปั จ จุบัน แล้วก าหนดขอบเขตหรือ
ประเด็นที่สนใจที่จะพัฒนา กาหนดวัตถุประสงค์ท่ตี อ้ งการประเมินรวมทัง้ กาหนดข้อมูลที่มีอยู่ และ
เป็ นข้อมูล ที่มี ความเกี่ ยวข้องกับ ความต้องการจาเป็ น ที่มุ่งประเมิ นและท าการกาหนดข้อมูล ที่
รวบรวมแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้จากการ
ดาเนินการในระยะนี ้ คือ แผนการปฏิบตั ิงานเบือ้ งต้นของการประเมินความต้องการจาเป็ นสาหรับ
ใช้ในระยะการประเมิน และระยะหลังประเมิน
ระยะที่ 2 การประเมิน (Assessment) ระยะการประเมิน เป็ นขัน้ ตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตามที่กาหนดในแผนการปฏิบตั ิงาน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
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หาความต้อ งการจ าเป็ นจากนั้ น น าข้อ มู ล ความต้ อ งการจ าเป็ นที่ ไ ด้ ม าจากการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็ นในระดับเบือ้ งต้น รวมทั้ งวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการ
จาเป็ นซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการจาเป็ นใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับปฐมภูมิ
หรื อ ผู้รับ บริก าร เช่ น นัก เรีย น ลูก ค้า คนไข้ ระดับ ที่ 2 ระดับ ทุ ติ ย ภู มิ ห รือ ผู้ให้บ ริก าร เช่ น ครู
ครอบครัว แพทย์ บรรณารัก ษ์ และระดับ ที่ 3 ระดับ ตติ ย ภูมิ หรือ ทรัพ ยากรและแนวทางการ
แก้ปั ญ หา เช่ น วัส ดุ อุ ป กรณ์ ขนาดของห้อ งเรี ย น เวลา เงิ น สนั บ สนุ น และท าการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยความต้องการจาเป็ นที่วิเคราะห์ได้ กับสาเหตุของความ
ต้องการจาเป็ นนัน้ ผลที่ได้จากการดาเนินการในระยะนี ้ คือ เกณฑ์หรือแนวทางสาหรับดาเนินการ
แก้ปัญหาที่มีความสาคัญ
ระยะที่ 3 หลัง การประเมิ น (Post assessment) ระยะหลัง การประเมิ น เป็ น
ขัน้ ตอนของการนาผลประเมินในระยะที่ 2 ไปใช้ประโยชน์โดยจัดเรียงลาดับความสาคัญของความ
ต้อ งการจ าเป็ น ก าหนดวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ เหมาะสมสามารถปฏิ บัติ ไ ด้ และน าเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานทาการประเมินการประเมินความต้องการจาเป็ นและนาเสนอรายงานผลการประเมิน
ความต้องการจ าเป็ นแก่ผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ ยวข้อง ผลที่ได้จ ากการดาเนินการในระยะนี ้ คือ แผนการ
ปฏิบตั ิงาน รายงานผลการประเมินความต้องการจาเป็ นข้อสรุปที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือข้อสรุป
ปากเปล่า
ในการประเมินความต้องการจาเป็ นโดยทั่วไปมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิ นความต้องการจาเป็ นให้
ชัดเจนโดยขัน้ ตอนต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. ออกแบบประเมินความต้องการจาเป็ นโดยทาการกาหนดรายการที่จะศึกษา
ให้ชดั เจน ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะในการศึกษา ขอบเขตเนือ้ หาของความต้องการจาเป็ นที่จะ
ประเมิ น และชนิ ด ของความต้อ งการจ าเป็ น ที่ ต้อ งการจ าแนก จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชัด เจนและตรง
เป้าหมายจะนาไปสู่การ เก็บรวบรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลและกระบวนการรายงานผลที่ดี ขัน้ ตอน
การรวบรวมข้อมูลอาจ รวมถึง การจัดการเรื่องการสารวจ การสัมภาษณ์ และการจัดลาดับ
3. ประเมินความต้องการจาเป็ นโดยการหาความแตกต่างระหว่างสถานะที่เป็ น
เป้าหมายกับสถานะที่เป็ นจริง จากนัน้ จึงศึกษาสาเหตุท่ที าให้เกิดความแตกต่างซึ่งเป็ นปัญหา
4. จัดลาดับความต้องการจาเป็ นหรือการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ซึ่ง
ควรท าในรู ป แบบของความจ าเป็ น สูง สุด และต่ า สุด โดยการวางขั้น ตอนการเชิ ง ปริม าณ เพื่ อ

54
จัดลาดับความสาคัญรวมทัง้ การจัดหมวดหมู่ของความต้องการจาเป็ นมีความสมบูรณ์สามารถใช้
ในการวางแผนปฏิบตั ิการได้
5. การรายงานผลและการใช้ผลที่ได้จากการประเมินความต้องการจาเป็ นจะทา
ให้เราทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข ทาให้เราสามารถกาหนดเป้าหมายของโครงการ
หรือ การวางแผนโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกหนทางแก้ไขปั ญ หาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะประการ
หนึ่งของการประเมินความต้องการจาเป็ นคือการใช้ผลเพื่อการวางแผน การแก้ปัญหา การกาหนด
เกณฑ์ส าหรับ การวัด ผลสั ม ฤทธิ์ หรื อ การยกระดั บ มาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษา ดังนัน้ ในขัน้ สุดท้ายของกระบวนการคือ การนาผลที่คน้ พบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
จาเป็ นต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่จากัดคือสามารถส่งข่าวสารไปยังผูร้ บั สาร
ได้เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีอยู่
นอกจากนี ้ สุวิมล ว่องวาณิช (2548, 105) ยังได้สงั เคราะห์ขนั้ ตอน การวิจยั ประเมิน
ความต้องการจาเป็ นจากนักวิชาการด้านการประเมินไว้
โดยแบ่งขัน้ ตอนการดาเนินการออกเป็ น 3 ระยะได้แก่ ระยะแรก เป็ นระยะก่อนการ
ประเมิน ซึ่งจะเป็ นขัน้ เตรียมการ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหรือวิสยั ทัศน์ท่ีตอ้ งการให้เกิด กาหนด
กลุม่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ กลุม่ เป้าหมาย และกลุม่ ผูเ้ กี่ยวข้อง และขัน้ ออกแบบการประเมิน
ระยะที่ ส องเป็ น ระยะที่ อ ยู่ ในช่ ว งของการประเมิ น ที่ มี ก ารเก็ บ รวมรวม วิ เคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลในการกาหนดความต้องการจาเป็ นและการจัดลาดับ ให้มีความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ นและระยะที่สาม ระยะหลังการประเมิน มีการนาผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ กาหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อขจัดปั ญ หาที่เกิดจากความต้องการ
จาเป็ นสามารถกาหนดกรอบการวิจัยประเมิ นความต้องการจาเป็ น ได้แก่ (1) การกาหนดกลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้อง (2) การกาหนดเทคนิคหรือวิธีการประเมินความต้องการจาเป็ น (3) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล (4) การกาหนดวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (5) การจัดทารายงาน (6) การใช้ผลการประเมิน โดย
กรอบในข้อแรก จะเป็ นการพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องที่ตอ้ งการได้รบั การพัฒนา ในการ
กาหนดความต้องการจาเป็ น และผูร้ บั ผิดชอบในการทาการประเมินความต้องการจาเป็ น และใน
ส่วนกรอบในข้อสามมี ประเด็นรายละเอียดที่เพิ่ม เติ ม คือ การกาหนดลักษณะข้อมูล เครื่องมื อ
ประเมิ น ความต้องการจ าเป็ น ลักษณะ ของผู้ให้ข้อ มูล ตลอดจนวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังภาพประกอบ 1
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การกาหนดจุดมุ่งหมายของการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น
การกาหนดคาถามการวิจยั และขอบเขตของประเมินความต้องการจาเป็ น

การกาหนดกรอบการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น
(1) การกาหนด

(2) การกาหนด

(3) การกาหนด

กลุม่ ผูเ้ กี่ยวข้อง

วิธีการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บข้อมูล

(6) การใช้ผล

(5) การจัดทา

(4) การวิเคราะห์

ประเมิน

รายงาน

ข้อมูล

การกาหนดกรอบการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น
ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช. (2548). การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น. หน้า 107

Witkin (1995) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความต้องการจาเป็ น
ไว้ว่า การประเมินความต้องการจาเป็ นมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผนการดาเนินงาน (2) การ
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดความต้องการจาเป็ นและ (3) การใช้ประโยชน์จากความ
ต้องการจาเป็ น
จากการศึกษาขั้นตอนของการประเมิ นความต้องการจาเป็ นสามารถทาได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนีผ้ วู้ ิจยั ได้ประยุกต์การประเมินความต้องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์มาใช้
ในการประเมิ น ประกอบด้วยขั้นตอน 1) การระบุความต้องการจาเป็ น 2) การวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น และ 3) การกาหนดทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาความต้องการจาเป็ น สามารถ
จาแนกออกเป็ นขัน้ ตอนย่อย ดังนี ้
1. การศึกษาสภาพที่ควรจะเป็ นและสภาพจริงในปัจจุบนั
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2. การวิเคราะห์ค วามแตกต่ า งระหว่างสภาพที่ ค วรจะเป็ น และสภาพจริง ใน
ปัจจุบนั และจัดลาดับความสาคัญเพื่อกาหนดความต้องการจาเป็ น
3. การวิเคราะห์สาเหตุท่ที าให้เกิดความต้องการจาเป็ น
4. การศึกษาและกาหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากสาเหตุท่ีทาให้เกิด
ความต้องการจาเป็ น
3.4 วิธีการทีใ่ ช้ในการประเมินความต้องการจาเป็ น
การวิจยั เพื่อประเมินความต้องการจาเป็ นมีวิธีการที่สามารถนามาใช้ได้หลายหลาก
วิธีการ ซึ่งสุวิมล ว่องวาณิช (2548, 139-161)ได้นาเสนอวิธีการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น
แยกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แ ก่ การวิจัย ที่ ใช้ก ารวิ เคราะห์ป ฐมมาน เช่ น การส ารวจ การวิ จัย อนาคต
การวิจัยบรรยาย การวิจัยประเภททุติยมาน และการวิจัยเพื่อประเมินความต้องการจาเป็ นซึ่งใน
งานวิ จั ย นี ้ผู้วิ จั ย ใช้วิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล 3 วิ ธี ได้แ ก่ การส ารวจ การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ และกระบวนการกลุม่
3.5.1 การส ารวจ ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการส ารวจเรียกว่า การสารวจความต้องการ
จาเป็ น (Needs survey) วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวม สามารถกระทาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น การสอบถามโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ ที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบ
สัมภาษณ์ การเฝ้าสังเกต ที่มีการใช้แบบสังเกตเป็ นเครื่องมือ ดังนัน้ การเลือกวิธีการควรกาหนดให้
ชัดเจนเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงกับ เครื่องมื อที่ ใช้ในการส ารวจความต้องการจาเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็ นวิธีการวิจยั พืน้ ฐานที่สามารถดาเนินการได้ไม่ยาก หลังจากกาหนดประเด็นวิจยั ว่าจะ
ประเมินความต้องการจาเป็ นเพื่อจุดมุ่งหมายใด เมื่อระบุประเภทได้เสร็จสิน้ เรียบร้อย ชัดเจนแล้ว
สิ่งที่ตอ้ งคานึงประการต่อมา ก็คือ การออกแบบการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งต้องมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ขอ้ มูลที่เพียงพอ และสอดคล้องกับความเป็ นจริง
เนื่องจาก กลุ่ม ตัวอย่างที่น้อยเกินไป อาจจะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส ารวจได้ เมื่ อ
ออกแบบประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างได้สาเร็จเรียบร้อย และคิดว่ามีประสิทธิภ าพเพียงพอแล้ว
ประเด็นต่อมาที่ตอ้ งดาเนินการ คือ การกาหนดขัน้ ตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล ว่ามีกระบวนการ
อย่างไร ถือเป็ นเข็มทิศสาคัญในการกระบวนการสารวจความต้องการจาเป็ น จากนัน้ จึงเป็ นการ
สร้างเครื่องมื อที่ส อดล้องกับวิธี การ ที่ ส าคัญ การนิยามความต้องการจาเป็ น ถื อเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญ ที่สุด ผู้วิจัยจะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า จะใช้นิ ยามความแตกต่าง หรือนิยามการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งการกาหนดนิยามตรงนีจ้ ะมีผลโดยตรงต่อการสร้างเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสร้างเครื่องมือต้องมีกระบวนการที่ชดั เจนเป็ นขัน้ ตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บได้จากเครื่องมือเหล่านัน้ สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยั และ
สามารถตอบคาถามวิจัยได้ถูกต้อง ตรงประเด็น หากเกิดความผิดพลาด ก็จะทาให้งานวิจัยขาด
ความน่าเชื่อถือไป สาหรับการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการจาเป็ นโดยการใช้แบบสอบถาม
ถือว่าเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยม ล าดับต่อมา เมื่ อมี ขอ้ มูลเรียบร้อยแล้ว ก็จ ะเป็ นการจัดการ
กระทาข้อมูล หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั่นเอง ซึ่งก็จะมีวิธีการและรูปแบบที่จาเพาะ เมื่อได้ผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ลาดับถัดไปก็คือการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นอกจากนีย้ ังให้ความส าคัญ กับ การจัดล าดับ ความส าคัญ ของความต้องการ
จาเป็ นด้วย (Needs prioritization) และจุดมุ่งหมายของการสารวจโดยใช้แบบสอบถามสามารถ
นาไปใช้ได้กบั การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ นอกจากนีผ้ ลการประเมินความ
ต้องการจาเป็ นที่ได้รบั จะนาไปใช้ได้กับการพัฒนาการปฏิบตั ิงานขององค์ กรมากกว่าการพัฒนา
รายบุคคล เครื่องมื อที่ใช้ส่วนใหญ่ กาหนดรู ปแบบการตอบเป็ นมาตรประมาณค่า ซึ่งมี ทั้ง การ
ตอบสนองเดี่ ย ว (Single response format) และรู ป แบบการตอบสนองคู่ (Dual response
format) โดยให้กลุม่ ตัวอย่างให้ขอ้ มูลทัง้ สภาพที่เป็ นจริงและสภาพที่พงึ ประสงค์
3.5.2 การจัดลาดับความสาคัญ การวิจัยเชิงบรรยายมีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ในการจัดลาดับของความต้องการจาเป็ นซึ่งข้อมูลที่นามาใช้จัดลาดับความส าคัญ ของ
ความต้อ งการจ าเป็ นอาจมาจากการเก็ บ รวบรวมด้ว ย แบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ หรื อ
กระบวนการกลุ่ม วิธีการจัดลาดับความสาคัญในรูปดั ชนีท่ีนาเสนอมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มวิธีท่ี
กาหนดจากข้อมูลที่มาจากการตอบสนองเดี่ยว และกลุ่มวิธีท่กี าหนดจากข้อมูลที่มีการตอบสนองคู่
ซึ่งในงานวิจัยฉบับนีผ้ ู้วิจัยใช้กลุ่ม วิธีท่ีกาหนดจากข้อมูลที่มี การตอบสนองคู่ จึ งขอนาเสนอวิธี
Priority Needs Index (PNI) Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุ ง เป็ นสูตรที่ปรับปรุ งจาก
สูตร PNI ดัง้ เดิม โดยสุวิมล ว่องวาณิช (2550) เป็ นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ (I – D) แล้วหารด้วย
ค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจาเป็ นให้อยู่ในพิสยั ที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไปและให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็ นอยู่เป็ นฐานในการคานวณค่าอัตราการ
พัฒนาเข้าสูส่ ภาพที่คาดหวังของกลุม่
PNI modified = (I – D) / D
I คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ น
D คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริง
การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น นัน้ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของ
การระบุความต้องการจาเป็ น การวิเคราะห์สาเหตุ และการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ทาให้
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การประเมินความต้องการจาเป็ นมีความสมบูรณ์ สามารถนาผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขต่อไป
การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
มาเรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ ค วามส าคัญ มากไปหาน้อ ย เพื่ อการระบุ ความต้องการจ าเป็ น ที่ มี
ความสาคัญมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่ตอ้ งได้รบั การพัฒนาก่อนภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มี
จากัด หลักการของการจัดล าดับความส าคัญ ต้องพิจ ารณา ความเที่ยงตรง และความเชื่ อมั่ น
รวมถึงต้องมี การตรวจสอบคุณ ภาพขององค์ประกอบที่มี อิทธิ พ ลต่อการจัดล าดับที่ได้จ ากการ
ประเมินความต้องการจาเป็ นประกอบด้วย
1. ขนาดของความแตกต่างของสภาพในปัจจุบนั และสภาพที่พงึ ประสงค์
2. องค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุสนับสนุน หรือเป็ นอุปสรรคต่อความต้องการจาเป็ น
3. ระดับความยาก ง่ายในการจัดลาดับความต้องการจาเป็ น
4. การประเมินความเสี่ยง
5. ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับระบบ
6. ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการจาเป็ นคุณค่าของชุมชน
ท้องถิ่น และของชาติ รวมทัง้ การคาดหวังของสาธารณะ
ทั้งนี ้ การจัดล าดับ ความส าคัญ ของความต้องการจาเป็ นควรจะใช้วิธีก ารเชิ ง
ระบบสามารถเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นได้ทั้งในระยะยาว และระยะสั้น
จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นได้ทงั้ ข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และนัก
ประเมินต้องทราบว่าความต้องการจาเป็ นดังกล่าวนัน้ เป็ นของใคร เป็ นความต้องการจาเป็ นของ
ผูร้ บั บริการก่อนของผูใ้ ห้บริการ ในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นบางครัง้ นั ก
ประเมิ น อาจต้องพิ จ ารณากลุ่ม ผู้มี ส่ว นสนับ สนุ น ด้านค่ าใช้จ่ ายในการประเมิ น และน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนนักประเมินจึงต้องดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ด้วยความระมัดระวัง
3.5.3 กระบวนการกลุ่ม การประเมินความต้องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ต้องให้
ข้อ มู ล ทั้ง ส่ วนของการระบุ ค วามต้อ งการจ าเป็ น สาเหตุท่ี ท าให้เกิ ด ความต้อ งการจ าเป็ น และ
ทางเลือกในการแก้ไขปั ญ หา การวิจัยบูรณาการจึงเป็ นวิธีการที่ทาให้ได้ขอ้ ความรู ท้ ่ีนาไปสู่การ
พัฒนาองค์กรแบบ องค์รวม ในบรรดาวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั การใช้กระบวนการกลุม่ เป็ น
วิธี ก ารที่ ส ามารถให้ค าตอบแบบองค์รวมได้ดี วิ ธี ห นึ่ ง และสามารถน าไปใช้ได้ในหลายบริบ ท
สามารถปฏิบตั ิได้ง่าย ใช้เวลาไม่มาก เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วม

59
กล่าวโดยสรุป คือ งานวิจยั ฉบับนี ้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามรูปแบบการตอบสนองคู่
ในการสารวจกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพที่ควรจะเป็ นและสภาพในปั จจุบนั และนามาจัดลาดับ
ความสาคัญ โดยใช้สตู ร Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุงเพื่อการจัดลาดับความสาคัญ
ของความต้องการจาเป็ น
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการที่ ผู้วิจัย ได้ศึก ษา ค้น คว้า และทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็ นและการพัฒ นาดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกและ
งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
คเชนเทพ จันทรวงศ์ (2562) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นาคู่มือการบริหารงานสภานักเรียน
ตามแนวคิดความเป็ นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็ นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาและพั ฒ นาคู่ มื อ การบริห ารงานสภานั ก เรี ย นตามแนวคิ ด ความเป็ นพลเมื อ ง
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าแนวทางการบริหารงานสภานักเรียนตาม
แนวคิดความเป็ นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถแบ่งออกได้เป็ น
3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 การวางแผน(Planning), ระยะที่ 2 การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(Implementation) และระยะที่ 3 การประเมิ น ผล(Evaluation) ตามแนวคิ ด ความเป็ น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตยได้แก่ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในด้านการใช้สิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่ของประชาชนโดยยึดหลักการทางประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก
3 ลักษณะ ได้แก่ คารวธรรม (Respect for Individuals) สามัคคีธรรม (Sharing, Participating,
and Co-operating) ปัญญาธรรม (Faith in the Method of Intelligence)
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล (2563) ได้วิจัยเรื่อง รู ปแบบการดาเนินงานสภานักเรียนสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษา สร้างรู ปแบบ และเสนอผลการศึกษารู ปแบบและจัดทาคู่มือการดาเนินงานสภานักเรียน
ส าหรับ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การดาเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ประกอบด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนมีท่ีมาของสภานักเรียนสอดคล้อง
กับหลักประชาธิปไตยกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนและบูรณาการกั บ
กรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ประกอบด้วย สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
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ขับ เคลื่ อนการดาเนิน งานอย่ างเป็ นระบบ จัดกิจ กรรมส่ง เสริม สิทธิ เด็ก 4 ประการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็ นประชาคมอาเซียนและพลโลกและมีการประเมิน สรุ ปและรายงานผลการจัด
โครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน องค์ประกอบที่ 3 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยการกาหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมการดาเนินงานในการสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างสภานักเรียน/ ชุมชน /
องค์กรภาครัฐ และเอกชน การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยและการสนับสนุน
ทรัพ ยากรจากชุม ชน/ องค์กรภาครัฐ และเอกชน องค์ป ระกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติง านของสภา
นักเรียนที่เป็ นเลิศ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ภารกิจสภานักเรียนที่มีความสาคัญ และกิจกรรม
ประสบความสาเร็จเป็ นที่ประจักษ์ จากกิจกรรมที่เสนอโดยสภานักเรียนบูรณาการกิจกรรมที่โดด
เด่นและมีความสอดคล้องกัน ริเริ่มกิจกรรมขึน้ มาใหม่เพื่อแกไขปั ญหาของโรงเรียน โดยนั กเรียนมี
ส่ วนร่ว มในทุ ก ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน ก าหนดกระบวนการปฏิ บัติ ค รบวงจรการพัฒ นา และ
ปรับปรุงเป็ นรูปแบบ (Model) วิธีการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานความสาเร็จ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561b) ได้วิจยั เรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณ์นานาชาติ โดยศึกษาแนวทางการส่งเสริมความ
เป็ นพลเมืองโลก ในต่างประเทศ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความเป็ นพลเมื องโลกของ
ประเทศไทยและนาเสนอข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทยโดยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยพบว่าแนวทางการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายจะต้องได้รบั การสนับสนุนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ให้ชดั เจน มีการกาหนดให้มีการศึกษากระแสโลกาภิวตั น์ท่จี ะนาไปสูก่ ารเตรียมเยาวชน
ให้เป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไปด้วยกัน และรักษาเอกลักษณ์ของชาติและเชื่อมโยงกับ
หลัก การพื ้น ฐานสากลที่ เป็ น พหุ วัฒ นธรรม ทั้ง การศึก ษาในระบบโรงเรีย นนอกโรงเรีย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 2)ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองโลก ได้แก่ การ
ส่งเสริมความเป็ นพลเมืองโลกด้วยเน้นที่ความสาคัญและบทบาทของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มีการจัดประชุมและจัดทาคู่มือผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเรื่องยุทธศาสตร์และโปรแกรมส่งเสริมความ
เป็ นพลเมืองโลกและพลเมืองไทยตามนโยบายที่กาหนด และพัฒนาคู่มือครูในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกบนฐานของความเป็ นพลเมืองไทย 3) ด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็ นพลเมื องโลก ต้องระบุวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาเยาวชนให้มี
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกควบคู่กับพลเมืองไทยให้ชัดเจน การกาหนดคุณลักษณะของ
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ความเป็ นพลเมืองโลก ควรมีการระบุองค์ประกอบสาคัญที่เป็ นความรู ้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม
ให้ชดั เจน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกัน
ได้แก่ ความรู ้ การรูเ้ ท่าทัน ทักษะ และค่านิยมและทัศนคติ เนือ้ หาในหลักสูตรที่ใช้พัฒนาพลเมือง
โลกควรควบคุมในประเด็นของสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม สิ ท ธิ เสรีภ าพ การอยู่ร่วมกัน อย่ างสัน ติ ปั จ จัย ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง บทบาทของพลเมืองทุกระดับ และหลักการพัฒนาที่ย่งั ยืน ให้ความสาคัญ
ของการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่เป็ นประเด็นในเรื่องของการคิด ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และให้ความสาคัญของการพัฒนาทัศนคติ
และค่านิยมในประเด็นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
กัน การตระหนักถึงผลของความขัดแย้ง และการรักษาทรัพยากรและการพัฒ นาที่ย่ ังยืน ให้ฝึก
“การปกครอง” ตามระบอบประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยงสภานักเรียน และการเลือกตัง้ สภานักเรียน
กับการเรียน และทาให้ประชาธิปไตยเป็ นวิถีชีวิตในโรงเรียน จากเอกสารนีท้ าให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจ
ในการกาหนดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกเพื่อนาไปใช้ในการประเมินความต้องการจาเป็ น
ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนต่อไป
ปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์ (2557) ได้วิจยั เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะความเป็ นพลโลก
ของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยได้สรุปตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะความเป็ นพลโลก
(Global Citizenship )ไว้ 4 ด้าน 12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) ด้านการปฏิสมั พันธ์ในสังคม ได้แก่ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความรับผิดชอบต่อตนเองและการปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2)
ด้านการประพฤติตน ได้แก่ การยอมรับแนวคิ ดที่ แตกต่างทางการเมื อ ง ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน และการเคารพสิทธิและเสรีภาพ 3) ด้านการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ได้แก่ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมสันติภาพและความเท่าเทียมกัน การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับ ต่าง ๆ 4) ด้านการตระหนักถึงสถานการณ์ของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน การตระหนักและ
มี ส่ ว นร่ ว มในปั ญ หาของสิ่ ง แวดล้อ ม การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในสาธารณสุ ข พื ้ น ฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ค้ ุณ ลักษณะความเป็ นพลโลกทั้ง 12 ตัวบ่งชีข้ องคณะกรรมการสภา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนมัธยมตอนปลายไม่แตกต่างกันในระดับปานกลาง โดยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไปคือ 1) ควรนาไปใช้สารวจประชากรทัง้ ประเทศ 2) คุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองโลกยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก ควรศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีสง่ ผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็ นพลโลกและพัฒนาให้กบั นักเรียนต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเป็ นผูท้ ่มี ีความพร้อม
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ในการเจริญ เติบโตเป็ นบุคลากรทางสัง คมที่มี คุณ ภาพ และ 3) น่าจะมี การศึกษาเปรียบเที ยบ
ระหว่างเพศ และภูมิภาค
สุนีย์ บันโนะ (2559) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนางานสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
ความเป็ นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทัง้ โรงเรียน ได้สรุ ป
องค์ป ระกอบของความเป็ นพลเมื อ งโลกของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ประกอบด้ว ย 5
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 เชิดชูในศักดิ์ศรีของชีวิต องค์ประกอบที่ 2 เคารพความเป็ น
เอกัตภาพ องค์ประกอบที่ 3 ถักทอมิตรภาพที่ย่งั ยืน องค์ประกอบที่ 4 คัดค้านการใช้ความรุ นแรง
และองค์ประกอบที่ 5 นาชีวิตด้วยความรู แ้ ละปั ญ ญา ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบความเป็ น
พลเมื อ งโลกของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นสภาพปั จ จุ บัน ของความเป็ น พลเมื อ งโลกของ
คณะกรรมการสภานักเรียนในภาพรวมสามารถสรุ ปได้ว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณาราย
องค์ประกอบพบว่าทัง้ 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
จากสูงที่สุดไปหาต่าที่สุดดังต่อไปนีค้ ือองค์ประกอบที่ 2 เคารพในเอกัตภาพ กับองค์ประกอบที่ 3
ถักทอมิตรภาพที่ย่งั ยืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ และเท่ากัน รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 นาชีวิตด้วย
ความรูแ้ ละปัญญา และองค์ประกอบที่ 1 เชิดชูศกั ดิ์ศรีของชีวิต ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบความ
เป็ นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียนในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ คือ องค์ประกอบที่
4 คัดค้านการใช้ความรุนแรง สภาพพึงประสงค์ของความเป็ นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภา
นักเรียนในภาพรวมสามารถสรุ ปได้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่าทัง้ 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยจากสูง
ที่สดุ ไปหาต่าที่สดุ ดังต่อไปนีค้ ือองค์ประกอบที่ 2 เคารพในเอกัตภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
มี 3 องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ องค์ประกอบที่ 3 ถักทอมิตรภาพที่ย่งั ยืน องค์ประกอบที่ 4
คัดค้านการใช้ความรุนแรง กับองค์ประกอบที่ 5 นาชีวิตด้วยความรูแ้ ละปั ญญา ส่วนองค์ประกอบ
ความเป็ น พลเมื อ งโลกของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นในภาพรวมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ
องค์ประกอบที่1 เชิดชูศกั ดิศ์ รีของชีวิต
จากการศึกษางานวิจัยที่ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสภานักเรียน
ความเป็ นพลเมืองโลกและการประเมินความต้องการจาเป็ นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็ นโดยใช้วิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น (PNImodified) ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการ
น าไปเป็ น แนวทางที่ ผู้วิจัย จะท าการวิจัย การประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ นในการพัฒ นาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางในการพัฒ นาการดาเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ระยะที่1 การศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
การศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
1. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมื องโลก กับกลุ่ม ผู้ให้ขอ้ มูล 3 กลุ่ม มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนที่มีประสบการณ์โดยตรง จากสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทัง้ สถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 52 แห่ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1) คณะกรรมการสภานักเรียน จานวน 520 คน
2) ครูท่เี กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนจานวน 52 คน
3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 52 คน
2. เครื่องมือในการวิจยั
ผูว้ ิจัยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยมีขนั้ ตอนใน
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
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การสร้างแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็ นจริง ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนิ น งานสภานักเรียนโดยยึด หลักความเป็ น พลเมื องโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
2.2 การกาหนดโครงสร้างของเนือ้ หาที่ตอ้ งการวัด
โครงสร้างหลักของเนือ้ หาที่ตอ้ งการวัด ประกอบด้วย สภาพที่คาดหวังและสภาพ
ที่ เป็ น จริง ในการด าเนิ น งานสภานัก เรี ย นโดยยึ ด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกของนั ก เรีย นใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
2.3 การกาหนดรูปแบบของเครื่องมือ
แบบสอบถามการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
โดยยึดจากการแจกแจงความสอดคล้องรายข้อ ระหว่างการดาเนินงานตามสภานักเรียนกับความ
เป็ นพลเมืองโลก ดังตาราง 1
ตาราง 1 ตารางแจกแจงความสอดคล้องรายข้อระหว่างการดาเนินงานตามสภานักเรียนกับ
ความเป็ นพลเมืองโลก

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

/

/

/

/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม
ของสภานักเรียน

/

3. ด้านทักษะ

4. การประชุมสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

3. การบริหารงานสภานักเรียน

1. ความรูค้ วามเข้าใจในความ
หลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

3. ด้านทักษะ

4. การประชุมสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

3. การบริหารงานสภานักเรียน

1. ความรูค้ วามเข้าใจในความ
หลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติ
ของบุคคลแต่ละช่วงวัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ
พืน้ ฐานของประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎ
ของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรือ่ ง
หลักการพืน้ ฐานของสภานักเรียน

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

3. ด้านทักษะ

4. การประชุมสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

3. การบริหารงานสภานักเรียน

9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่และการขับเคลื่อนของ
สภานักเรียน
10. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการให้ได้มาซึง่ สภานักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการดาเนินงานสภานักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาลในการดาเนินงานสภา
นักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท
ของตนเองในฐานะพลเมืองในทุก
ระดับ ทัง้ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน
ระดับชาติ ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันและพึง่ พาอาศัยกันของ
สมาชิกสภานักเรียนและประชาคม
นักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบการ
ทางานในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

3. ด้านทักษะ

4. การประชุมสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

3. การบริหารงานสภานักเรียน

17. ความรูค้ วามเข้าใจในการเป็ น
สื่อกลางระหว่างนักเรียนกับครูใน
โรงเรียน
18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโนทัศน์
ของสันติภาพและความยุติธรรม เป็ น
พืน้ ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตั ใิ น
การขจัดความขัดแย้ง
19. ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน
20. ความรูค้ วามเข้าใจในเข้าใจ
หลักการของการพัฒนาที่ย่งั ยืนเพื่อ
ใช้เป็ นหลักการสาคัญในการ
แก้ปัญหาในโลกทัง้ ปั ญหาในด้าน
สิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
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/

/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

/

3. ด้านทักษะ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

4. การประชุมสภานักเรียน

/

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

3. การบริหารงานสภานักเรียน

22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับผูอ้ นื่ ที่
มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างได้
23. การมีจิตสานึกที่จะให้ความ
ร่วมมือและปฏิบตั ิตนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้ คาถาม
และวิเคราะห์ในประเด็นทาง
การเมือง
25. การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการ
ใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขนึ ้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ รูจ้ กั
การเข้าถึงบริการสารธารณสุข
สามารถชีแ้ นะเรื่องสุขภาพให้ผอู้ นื่
ได้
28. การรับรู ้ เข้าใจ และสามารถ
สร้างกระบวนการทางานผ่านงาน
ศิลปะรูปแบบต่าง ๆ

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
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/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

/

3. ด้านทักษะ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

4. การประชุมสภานักเรียน

/

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

3. การบริหารงานสภานักเรียน

29. การรับรูใ้ นการกระทาของตอน
เองว่าถูกผิดตามหลักศีลธรรมและ
ตระหนักในผลแห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสารข้อมูล
และความรูใ้ นรูปแบบที่สร้างสรรค์
ถูกกฎหมาย และจริยธรรมที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน
31. ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การคิดวิเคราะห์
เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร
32. ความสามารถในการสื่อสารและ
การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมโดยใช้
ภาษาเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารและ
ยังคงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม
ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
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4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

/

3. ด้านทักษะ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

4. การประชุมสภานักเรียน

/

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

3. การบริหารงานสภานักเรียน

34. การแสดงออกถึงความไม่เห็น
ด้วยต่อความไม่ยตุ ิธรรม การละเมิด
และการปฏิบตั ิต่อกันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้เหตุผล
และใช้หลักฐานประกอบการแสดง
ความคิดเห็น และจัดการความ
คิดเห็นที่แตกต่างโดยการใช้เหตุผล
36. ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม
รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคน
ต่างภาษาและวัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการแสวงหา
ความรูแ้ ละการค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใข้ขอ้ มูล
ข่าวสาร สารสนเทศมาใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
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/

4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

/

3. ด้านทักษะ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

4. การประชุมสภานักเรียน

/

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

3. การบริหารงานสภานักเรียน

39. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐาน
ของข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี
40. ความสามารถในการพัฒนา
การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้น
จากการลงมือปฏิบตั ิในระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ชาติ
41. การตระหนักความสาคัญ และ
เคารพแตกต่างความหลาก หลาย
ทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็ น
พลเมืองของชาติอื่น ๆ
42. การตระหนักถึงการสร้างความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกันใน
สังคมทุกระดับ
43. การตระหนักถึงผลของความ
ขัดแย้ง และการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่า
เทียมกันในสังคม
44. เห็นคุณค่าของการจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีการระงับ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
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4. ด้านค่านิยมและทัศนคติ

/

3. ด้านทักษะ

5. การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ น
ร่วมของสภานักเรียน

/

2. ด้านการรูเ้ ท่าทัน

4. การประชุมสภานักเรียน

/

1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ

3. การบริหารงานสภานักเรียน

45. การตระหนักผลของการกระทา
ของตนเองที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผูอ้ ื่นและสังคมโดยรวม
46. การมีความรับผิดชอบใน
ความคิด กระทาของตนเอง
47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่ถือเอา
ความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่
เสมอ
48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยื่น
49. การตระหนักถึงผลกระทบของ
สื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต
50. การตระหนักถึงการพัฒนา
ตัวเอง ให้พร้อมกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

2. การฝึ กอบรมสภานักเรียน

ข้อคาถาม

คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

1. การได้มาของสภานักเรียน

การพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียน

กาหนดเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด (close ended question) และแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (open ended question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูล พื ้น ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง ใน
สถานศึกษา ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเติมคา
ตอนที่ 2 สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริงของการพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็ นแบบการตอบสนองคู่ (dual-response format)
จานวน 50 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/แนวการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลก ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด
2.4 ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลก จากหนังสือ รายงาน บทความทางวิชาการงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาตารางวิเคราะห์ขอ้ คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลก นาร่างข้อคาถามเสนอให้อาจารย์ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อคาถามและความถูกต้องในการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
3) จัดทาแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย
ข้อคาถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญ ญานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบ
เอกสาร ประกอบการประเมิ น ได้แ ก่ โครงร่างการวิ จัย โดยย่ อ และนิ ย ามศัพ ท์เฉพาะของการ
พัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก นาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการดาเนินงานสภานักเรียน และความเป็ นพลเมืองโลก จานวน
3 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการวัด จานวน 2 คน
4) เครื่องมื อที่ ใช้ในขั้น ตอนนี ้ คื อ แบบประเมิ น ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื ้อหาของ
แบบสอบถาม
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่งและรับแบบประเมินกลับด้วยตนเอง
6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distributions) และ
การ วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
7) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทั้ง 7 ฉบับเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อไป
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2.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ย งตรงของเนื ้อ หา (Content Validity) ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของ
เนือ้ หาโดยใช้แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา เพื่อ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของข้อ
คาถามหรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับวัตถุประสงค์และเนือ้ หา (IOC : Index of
item objective congruence) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ให้ความเห็นชอบในแต่ละข้อคาถาม
ด้วยตัวเลือก 3 ตัวคือ การให้คะแนน +1, 0 และ-1 ตามล าดับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าวัดได้ตาม
วัตถุประสงค์ -1 หมายถึง แน่ใจว่าวัดไม่ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ 0 หมายถึง ไม่ แน่ใจ และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยกาหนดค่า IOC ของแต่ละข้อคาถามที่ยอมรับได้คือ ค่าตัง้ แต่ 0.6-1.00
ขึน้ ไป ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.6 ถือว่าไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ จะตัดข้อคาถามนัน้ ทิง้ หรือปรับปรุ ง
ใหม่ตามที่ผเู้ ชี่ยวชาญแนะนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล วิจัยในระยะที่ 1 โดยใช้แบบสอบเพื่อการวิจัยเรื่อง การ
วิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมื อ งโลกของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google Form โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์เก็ บ ข้อ มู ล การวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอการรับรองคณะกรรมการจริยธรรม
สาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2564 โดยได้รบั อนุมัติให้เก็บข้อมูลวิจยั ตัง้ แต่ 15 -24 มิถุนายน 2564 เป็ นระยะเวลา 10 วัน และ
นาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิ จัยเสนอต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15
มิถนุ ายน 2564
2. น าแบบสอบถามออนไลน์ ในรู ป แบบ Google Form ถึ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และเก็บแบบสอบถามคื น
อัตโนมัติ โดยมีระยะเวลาให้ผตู้ อบแบบสอบถาม ตัง้ แต่ 15 -24 มิถนุ ายน 2564 เป็ นเวลา 10 วัน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) โดยแสดงเป็ นจานวนและร้อยละ (%) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายข้อและภาพรวม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สดุ มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
สภาพปัจจุบนั / สภาพพึงประสงค์
5 หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิจริง/ที่พงึ ประสงค์ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิจริง/ที่พงึ ประสงค์ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิจริง/ที่พงึ ประสงค์ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิจริง/ที่พงึ ประสงค์ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพการปฏิบตั ิจริง/ที่พงึ ประสงค์ในระดับน้อยที่สดุ
การหาค่าเฉลี่ยแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผลดังนี ้ (Best, 1981)
1.00-1.50 หมายถึง ปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
1.51-2.50 หมายถึง ปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้อย
2.51-3.50 หมายถึง ปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง ปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
4.51-5.00 หมายถึง ปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สดุ
และนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการระบุความแตกต่างระหว่างสภานที่คาดหวังกับสภาพ
ที่เป็ นจริงแล้วจัดลาดับข้อมูลโดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodified)โดยใช้สตู ร
ดังนี ้
PNImodified = (I-D) / D
เมื่อ I (Important) หมายถึง ระดับสภาพที่เป็ นจริง
D (Degree of Success) หมายถึง สภาพที่คาดหวัง
สาหรับค่าดัชนี PNImodified ที่มีค่า 0.3 ขึน้ ไปเป็ นเกณฑ์ท่ีถือว่ามีความต้องการจาเป็ น
ส่วนการจัดลาดับความต้องการจาเป็ น จะใช้การเขียนดัชนีจากมากไปหาน้อย ดัชนีท่ีมี ค่ามาก
แสดงว่ามีความต้องการจาเป็ นมากกว่าดัชนีท่มี ีค่าน้อยกว่า(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
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ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาให้เกิดความต้องการจาเป็ น (Needs Analysis)
ในการพั ฒ นาด าเนิ น งานสภานั ก เรี ย นโดยยึ ด หลั ก ความเป็ นพลเมื อ งโลก ของนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ผู้วิจัยใช้
เทคนิค การสัม ภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview Protocol) ในการศึก ษาสภาพที่
คาดหวัง สภาพปั ญหา สภาพที่เป็ นจริงและข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาดาเนินงานโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจัยทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิ เคราะห์ส าเหตุก ารด าเนิ น งานสภานัก เรี ย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลก โดยใช้แ บบ
สัม ภาษณ์ โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้า ง(Structured Interview Protocol)มาใช้เป็ น
รูปแบบการสัมภาษณ์
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อสัมภาษณ์
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ มีจานวน 6 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง จาก
คณะกรรมการนักเรียน ครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และ
ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นการด าเนิ น งานสภานัก เรีย นในถานศึ ก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 เพื่อต้องการทราบข้อมูลจาก
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเฉพาะ โดยกาหนดคุณสมบัติผใู้ ห้ขอ้ มูลดังนี ้
1) คณะกรรมการสภานักเรียน จานวน 2 คน
2) ครูท่เี กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน จานวน 2 คน
3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อระบุสาเหตุและเสนอแนวทางใน
การวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
เป็ น พลเมื องโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์เป็ นประเด็นที่ได้จากการจัดลาดับความ
ต้องการจาเป็ น จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตาแหน่งใน
สถานศึกษา บทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน สถานที่ทางาน/ทากิจกรรม
ตอนที่ 2 แบบสัม ภาษณ์ ห าเหตุข องความต้อ งการจ าเป็ น และแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ ดังนี ้
1. สภาพปั จจุบนั การดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ในสถานศึกษาของคุณเป็ นอย่างไร
2. ปั ญ หาและอุป สรรคในการด าเนิ น งานสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษาของคุณเป็ นอย่างไร
3. จากผลการวิเคราะห์ความต้องการหรือมีความจาเป็ นจากแบบสอบถาม คุณ
คิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
4.คุณ มี แนวทางการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกควรเป็ นอย่างไร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1.จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ เ ก็ บ ข้อ มู ล การวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่กลุม่ ผูร้ ว่ มสัมภาษณ์สงั กัดเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 เป็ นระยะเวลา 5 วัน
2. ประสานงานกลุ่มตัวแทนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อนัดหมายการ
สัมภาษณ์
3. ประสานผู้ดาเนิ น รายการสัม ภาษณ์ โดยนาผล ระยะที่ 1 ซึ่งเน้น ที่ ประเด็น ที่ มี
ความต้องการจาเป็ นเร่งด่วนและข้อเสนอแนะในการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกของนัก เรีย นในสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2มาเป็ นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์
4. จัดการสัมภาษณ์ตวั แทนทัง้ 6 คน
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ด้วยการวิเคราะห์จาแนกประเภท และ
การสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา
โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1) ถอดเสียงการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา
2) อ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเสียงการสัมภาษณ์ทงั้ หมด ทบทวนข้อมูลทัง้ หมด
แล้วทาความเข้าใจในข้อมูล
3) จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็ นประเด็นตามการดาเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
4) นากลุ่มคาข้อความหรือประโยคที่ได้มาตีความหรือให้ความหมาย หากข้อมูล
ยัง ไม่ มี ค วามชัด เจนจะบัน ทึกแยกเป็ น ข้อ สัง เกตไว้ เพื่ อ สะสมข้อ มูล นั้น ไว้แล้วนากลับ มาร่ว ม
วิเคราะห์เมื่อได้ขอ้ มูลมากพอ
5) วิเคราะห์หาคุณลักษณะของข้อมูลที่จาแนกเป็ นหัวข้อย่อยโดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับคาถามการวิจยั แล้วนามาสรุปเป็ นประเด็นของสาเหตุ และแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนิน งานสภานักเรียนโดยยึด หลักความเป็ น พลเมื องโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น ในการพัฒ นาการด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส าเหตุค วามต้อ งการจ าเป็ น และเสนอแนวทางในการ
พัฒ นาการด าเนิ น งานสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการการวิจยั
n
แทน จานวนกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
M
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Mean)
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
PNImodified แทน ดัชนีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยความต้องการจาเป็ นฉบับปรับปรุง
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามถามต้อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวน 624 คน จาแนกตาม เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียน และขนาดของโรงเรียน
ปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จาแนกตาม เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียน
และขนาดของโรงเรียน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ตัวแปร
เพศ

คณะกรรมการ
สภานักเรียน
520 คน

ครูท่เี กี่ยวข้องกับ
ผูบ้ ริหาร
งานส่งเสริม
สถานศึกษา
ประชาธิปไตยหรือ
52 คน
งานสภานักเรียน
52 คน
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

1) ชาย
2) หญิง
3) LGBTQ
4) ไม่ตอ้ งการระบุ

213
381
6

34.13
61.06
0.96
3.85

34
16
2
0

65.38
30.77
3.85
0

37
15
0
0

71.15
28.85
0
0

24

1) 11-20 ปี
2) 21-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี

520
34
51
12

83.33
5.45
8.17
1.92

0
32
18
1

0
61.54
34.62
1.92

0
3.85
63.46
21.15

0
3.85
63.46
21.15

7

1.12

1

1.92

11.54

11.54

2

4

2

4

2

4

8
19

15
37

8
19

15
37

8
19

15
37

23

44

23

44

23

44

อายุ

4. ขนาดของสถานศึกษา
1) โรงเรียนขนาดเล็ก
2) โรงเรียนขนาดกลาง
3) โรงเรียนขนาดใหญ่
4) โรงเรี ย นขนาดใหญ่
พิเศษ

หมายเหตุ n =624
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จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นเพศชายจานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.13
เพศหญิ งจ านวน 381 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 61.06 LGBTQจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 0.96 ไม่
ต้องการระบุเพศจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอายุ 11-20 ปี จานวน 520 คน
คิดเป็ นร้อยละ 83.33 อายุ 21-30 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.45 อายุ 31-40 ปี จานวน 51
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.17 อายุ 41-50 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.92 อายุ 51-60 ปี จานวน 7
คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 1.12 ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ สภานั ก เรี ย นของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น
คณะกรรมการสภานักเรียนจานวน 520 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.34 ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 52 คิดเป็ นร้อยละ 8.33 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสถานศึกษาเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 2
โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 โรงเรียนขนาดกลางจานวน 8 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ15.38 โรงเรียน
ขนาดใหญ่จานวน 19โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 36.54 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจานวน 23 โรงเรียน
คิดเป็ นร้อยละ 44.23
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนที่ 2 ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัช นี ค วามต้อ งการจ าเป็ นในการพัฒ นาการด าเนิน การสภานักเรียนโดยยึดหลัก ความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน
และผูบ้ ริหารสถานศึกษา ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นผลการประเมิ นความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการด าเนิ น การสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จาแนกรายด้าน
ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ ค วามต้อ งการจ าเป็ นผลการประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น ในการ
พัฒ นาการด าเนิ น การสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยจาแนกรายด้าน ปรากฏผล
ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ค วามต้อ งการจ าเป็ น ผลการประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น ในการ
พัฒ นาการด าเนิ น การสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จาแนกรายด้าน

คุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองโลก

คณะกรรมการ
สภานักเรียน

ครู ทเี่ กี่ยวข้องกับงาน
ผู้บริหาร
ส่งเสริมประชาธิปไตย
สถานศึกษา
หรืองานสภานักเรียน
PNImodified
ลาดับ PNImodified ลาดับ
0.331
1
0.309
1
0.291
2
0.300
2
0.244
4
0.257
4
0.265
4
0.286
3

PNImodified ลาดับ
0.227
1
ด้านความรู้ความเข้าใจ
0.183
2
ด้านการรู้เท่าทัน
0.133
3
ด้านทักษะ
0.127
4
ด้านค่านิยมและทัศนคติ
จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินการสภา
นัก เรีย นโดยยึ ด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 กลุ่ม คณะกรรมการสภานัก เรีย น กลุ่ม ครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ งานส่ง เสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและกลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษาเห็นว่าด้านความรูค้ วามเข้าใจมี
ความต้องการจาเป็ นมากที่สดุ PNImodified = 0.226 0.331 0.300 ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนั ในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภา
นักเรียน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒ นาการดาเนินการสภานั กเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ปรากฎผลดังตาราง 4

83
ตาราง 4 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒ นาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานักเรียน
(n=520)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรูค้ วามเข้าใจในความ
หลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจใน
ธรรมชาติของบุคคลแต่ละช่วง
วัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการพืน้ ฐานของ
ประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน
9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่และการ
ขับเคลื่อนของสภานักเรียน

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

ปาน
4.217 0.793 มาก 3.402 0.932 กลาง

0.240

7

ปาน
4.200 0.811 มาก 3.321 0.901 กลาง

0.265

4

0.364

2

0.383

1

0.349

3

0.245

6

0.257

5

4.242 0.839 มาก 3.554 0.942 มาก

0.194

14

ปาน
4.277 0.793 มาก 3.477 0.908 กลาง

0.230

8

4.323 0.851 มาก 3.169 1.043
4.154 0.884 มาก 3.004 0.904
4.310 0.864 มาก 3.194 1.027
4.262 0.826 มาก 3.423 1.002
4.123 0.898 มาก 3.279 0.962

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

84
ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
10. ความรูค้ วามเข้าใจวิธีการ
ให้ได้มาซึ่งสภานักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
สภานักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทุกระดับ ทัง้ ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ชาติ ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
อยู่รว่ มกันและพึ่งพาอาศัยกัน
ของสมาชิกสภานักเรียนและ
ประชาคมนักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบ
การทางานในองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน
17. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
เป็ นสื่อกลางระหว่างนักเรียน
กับครูในโรงเรียน
18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโน
ทัศน์ของสันติภาพและความ
ยุติธรรมเป็ นพืน้ ฐาน ความรู ้
นาไปสู่การปฏิบตั ิในการขจัด
ความขัดแย้ง

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

4.252 0.860 มาก 3.806 0.892 มาก

0.117

20

4.279 0.796 มาก 3.685 0.849 มาก

0.161

18

ปาน
4.037 0.908 มาก 3.367 0.924 กลาง

0.199

12

4.152 0.855 มาก 3.508 0.921 มาก

0.184

16

4.315 0.835 มาก 3.765 0.951 มาก

0.146

19

4.183 0.844 มาก 3.527 0.955 มาก

0.186

15

4.246 0.810 มาก 3.619 0.942 มาก

0.173

17

4.258 0.823 มาก 3.519 0.979 มาก

0.210

11

ปาน
4.129 0.858 มาก 3.396 0.894 กลาง

0.216

10
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

19. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
จัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
ปาน
สภานักเรียน
4.154 0.875 มาก 3.473 0.929 กลาง
20. ความรูค้ วามเข้าใจใน
เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ที่ย่งั ยืนเพื่อใช้เป็ นหลักการ
สาคัญในการแก้ปัญหาในโลก
ทัง้ ปั ญหาในด้านสิ่งแวดล้อม
การเมือง สังคม และ
ปาน
เศรษฐกิจ
4.121 0.841 มาก 3.367 0.838 กลาง
ปาน
รวม
4.212 0.843 มาก 3.443 0.935 กลาง
ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิก
หนึ่งของสังคม
4.319 0.822 มาก 3.831 0.894 มาก
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับ
ผูอ้ ื่นที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
ได้
4.338 0.795 มาก 3.988 0.830 มาก
23. การมีจิตสานึกที่จะให้
ความร่วมมือและปฏิบตั ิตนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.258 0.857 มาก 3.773 0.903 มาก
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้
คาถามและวิเคราะห์ใน
ปาน
ประเด็นทางการเมือง
4.198 0.834 มาก 3.498 1.022 กลาง

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

0.196

13

0.224

9

0.227

0.142

8

0.110

10

0.143

7

0.217

3
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
25. การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย
การใช้และการพัฒนา
กฎหมายให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ
รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสาร
ธารณสุข สามารถชีแ้ นะเรื่อง
สุขภาพให้ผอู้ ื่นได้
28. การรับรู ้ เข้าใจ และ
สามารถสร้างกระบวนการ
ทางานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ
29. การรับรูใ้ นการกระทาของ
ตอนเองว่าถูกผิดตามหลัก
ศีลธรรมและตระหนักในผล
แห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสาร
ข้อมูลและความรูใ้ นรูปแบบที่
สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ปาน
4.075 0.900 มาก 3.204 0.889 กลาง
ปาน
4.125 0.848 มาก 3.477 1.010 กลาง

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

0.284

1

0.203

4

ปาน
4.075 0.910 มาก 3.310 0.930 กลาง

0.233

2

ปาน
4.110 0.900 มาก 3.433 0.933 กลาง

0.195

5

4.217 0.861 มาก 3.763 0.966 มาก

0.135

9

4.150 0.861 มาก 3.571 0.890 มาก
4.187 0.859 มาก 3.585 0.927 มาก

0.170
0.183

6
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิก
หนึ่งของสังคม
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับ
ผูอ้ ื่นที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
ได้
23. การมีจิตสานึกที่จะให้
ความร่วมมือและปฏิบตั ิตนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้
คาถามและวิเคราะห์ใน
ประเด็นทางการเมือง
25. การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย
การใช้และการพัฒนา
กฎหมายให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ
รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสาร
ธารณสุข สามารถชีแ้ นะเรื่อง
สุขภาพให้ผอู้ ื่นได้
28. การรับรู ้ เข้าใจ และ
สามารถสร้างกระบวนการ
ทางานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

4.319 0.822 มาก 3.831 0.894 มาก

0.142

8

4.338 0.795 มาก 3.988 0.830 มาก

0.110

10

4.258 0.857 มาก 3.773 0.903 มาก

0.143

7

ปาน
4.198 0.834 มาก 3.498 1.022 กลาง

0.217

3

0.284

1

0.203

4

ปาน
4.075 0.910 มาก 3.310 0.930 กลาง

0.233

2

ปาน
4.110 0.900 มาก 3.433 0.933 กลาง

0.195

5

ปาน
4.075 0.900 มาก 3.204 0.889 กลาง
ปาน
4.125 0.848 มาก 3.477 1.010 กลาง
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
29. การรับรูใ้ นการกระทาของ
ตอนเองว่าถูกผิดตามหลัก
ศีลธรรมและตระหนักในผล
แห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสาร
ข้อมูลและความรูใ้ นรูปแบบที่
สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน
รวม
ด้านทักษะ
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐาน
ในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
32. ความสามารถในการ
สื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาเป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารและยัง
คงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่าง
วัฒนธรรมด้วยความเห็นอก
เห็นใจกัน

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

4.217 0.861 มาก 3.763 0.966 มาก

0.135

9

4.150 0.861 มาก 3.571 0.890 มาก
4.187 0.859 มาก 3.585 0.927 มาก

0.170
0.183

6

4.181 0.845 มาก 3.771 0.882 มาก

0.109

8

4.125 0.885 มาก 3.587 0.912 มาก

0.150

3

4.262 0.831 มาก 3.890 0.887 มาก

0.095

9
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นด้วยต่อความไม่ยตุ ธิ รรม
การละเมิดและการปฏิบตั ิต่อ
กันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้
เหตุผลและใช้หลักฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจัดการความ
คิดเห็นที่แตกต่างโดยการใช้
เหตุผล
36. ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การ
ทางานเป็ นทีม รวมทัง้
สามารถทางานร่วมกับคนต่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ ละการค้นหา
ข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศมา
ใช้ในการดาเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน
39. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานของ
ข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

4.208 0.903 มาก 3.700 0.969 มาก

0.137

4

4.281 0.832 มาก 3.777 0.869 มาก

0.133

5

4.308 0.877 มาก 3.687 0.935 มาก

0.168

1

4.244 0.826 มาก 3.748 0.925 มาก

0.132

6

4.260 0.821 มาก 3.842 0.926 มาก

0.109

8

4.177 0.816 มาก 3.712 0.887 มาก

0.125

7
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

40. ความสามารถในการ
พัฒนา การสร้างสรรค์สงั คม
โลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือ
ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน
ชาติ
4.065 0.895 มาก
รวม
4.211 0.853 มาก
ด้านค่านิยมและทัศนคติ
41. การตระหนักความสาคัญ
และเคารพแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ความเป็ นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ
4.231 0.865 มาก
42. การตระหนักถึงการสร้าง
ความยุตธิ รรมและความเท่า
เทียมกันในสังคมทุกระดับ
4.312 0.832 มาก
43. การตระหนักถึงผลของ
ความขัดแย้ง และการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกันในสังคม 4.285 0.853 มาก
44. เห็นคุณค่าของการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีการระงับความขัดแย้ง
อย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ
4.231 0.814 มาก
45. การตระหนักผลของการ
กระทาของตนเองที่จะกระทบ
ต่อผูอ้ ื่นและสังคมโดยรวม
4.260 0.814 มาก
46. การมีความรับผิดชอบใน
ความคิด กระทาของตนเอง
4.304 0.849 มาก

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

ปาน
3.487 0.842 กลาง
3.720 0.904 มาก

0.166
0.133

2

3.827 0.938 มาก

0.106

10

3.837 0.945 มาก

0.124

7

3.788 0.974 มาก

0.131

5

3.710 0.870 มาก

0.140

2

3.738 0.923 มาก

0.139

3

3.888 0.901 มาก

0.107

9
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
47. การเปิ ดกว้างในการ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ
48. ตระหนักถึงการรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
49. การตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิต
50. การตระหนักถึงการ
พัฒนาตัวเอง ให้พร้อมกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD แปล
ผล

ความต้องการจาเป็ น
PNImodified ลาดับ

4.429 0.782 มาก 3.913 0.949 มาก

0.132

4

4.254 0.822 มาก 3.690 0.901 มาก

0.153

1

4.212 0.852 มาก 3.771 0.891 มาก

0.117

8

4.279 0.872 มาก 3.804 0.897 มาก
4.279 0.836 มาก 3.797 0.919 มาก

0.125
0.127

6

จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานักเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยด้านความรูค้ วามเข้าใจมี
ค่าระหว่าง 4.037-4.323 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.212 อยู่ในระดับมาก รายการที่มี ค่าเฉลี่ยที่ค่า
มากที่สดุ คือ ข้อที่ 3. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย (M = 4.323, SD =
0.851) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่ 12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินงานสภานักเรียน (M = 4.037, SD = 0.908) ด้านการรู เ้ ท่าทันมี ค่าระหว่าง 4.075 4.338 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.187 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 22.
การรู จ้ ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ่ืนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ (M = 4.338, SD = 0.795)รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และ
การพัฒ นากฎหมายให้ดีขึน้ (M = 4.075, SD = 0.900) และข้อที่ 27. การรู จ้ ักวางแผนสุขภาพ
รู จ้ ัก การเข้าถึ งบริการสารธารณสุข สามารถชีแ้ นะเรื่อ งสุข ภาพให้ผู้อ่ื น ได้ (M = 4.075, SD =
0.910) ด้านทัก ษะมี ค่ าระหว่าง 4.065 - 4.381 มี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 4.211 อยู่ในระดับ มาก
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รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 36. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื การทางาน
เป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ (M = 4.308, SD = 0.877)
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่40. ความสามารถในการพัฒนา การสร้างสรรค์สงั คมโลก
โดยเริ่ม ต้นจากการลงมื อปฏิบัติในระดับ ท้อ งถิ่น ชุม ชน ชาติ (M = 4.065, SD = 0.895) ด้าน
ค่านิย มและทัศนคติ มี ค่าระหว่าง 4.212 - 4.429 มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.279 อยู่ในระดับมาก
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
ไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ (M = 4.429, SD = 0.782) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่
ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่49. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิต (M
= 4.212, SD = 0.852)
ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธ ยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 ของคณะกรรมการสภานักเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยด้านความรู ค้ วามเข้าใจมีค่าระหว่าง 3.004 3.806 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.443 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อ
ที่ 10. ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารให้ได้ม าซึ่ง สภานัก เรีย น (M = 3.806, SD = 0.892)
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (M = 3.004,
SD = 0.904) ด้านการรู เ้ ท่าทันมี ค่าระหว่าง 3.204 - 3.988 มี ค่ าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 3.585 อยู่ใน
ระดับ มาก รายการที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ที่ ค่ า มากที่ สุด คื อ ข้อ ที่ 22. การรู จ้ ัก การอยู่ ร่วมกัน กับ ผู้อ่ื น ที่ มี
วัฒนธรรมที่แตกต่างได้ (M = 3.988, SD = 0.830) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 25.
การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ (M =
3.204, SD = 0.889) ด้านทักษะมี ค่าระหว่าง 3.487 - 3.890 มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.720 อยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 33. ความสามารถในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลต่างวัฒนธรรมด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน (M = 3.890, SD = 0.887) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่
ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่40. ความสามารถในการพัฒนา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการ
ลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 3.487, SD = 0.842) ด้านค่านิยมและทัศนคติ มี
ค่าระหว่าง 3.690 – 3.913 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.797 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่า
มากที่สดุ คือข้อที่ 47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็ นใหญ่ เสมอ (M = 3.913, SD = 0.949) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่
48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน (M = 3.690, SD = 0.901)
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าความต้องการจาเป็ นของคณะกรรมการสภานักเรียน ด้านความรู ้
ความเข้าใจ มี ดัช นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอั นดับ แรก คือ ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐ ธรรมนู ญ (PNImodified =0.383) ความรู ้ค วามเข้า ใจในหลัก การพื ้น ฐานของประชาธิ ป ไตย
(PNImodified =0.364) และความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน (PNImodified =0.349)
ตามลาดับ การรูเ้ ท่าทัน มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือการตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขนึ ้ (PNImodified =0.286) การรูจ้ กั
วางแผนสุ ข ภาพ รู ้จัก การเข้า ถึ ง บริก ารสารธารณสุข สามารถชี ้แ นะเรื่ อ งสุข ภาพให้ผู้อ่ื น ได้
(PNImodified =0.233) การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้ คาถามและวิเคราะห์ในประเด็นทางการเมือง การรูจ้ กั
วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PNImodified =0.217) ตามลาดับ ด้านทักษะ มีดัชนีความ
ต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ น
ที ม รวมทั้ ง สามารถท างานร่ ว มกั บ คนต่ า งภ าษาและวั ฒ นธรรมได้ ( PNImodified =0.168)
ความสามารถในการพัฒ นา การสร้างสรรค์สังคมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน ชาติ (PNImodified =0.166) ความสามารถในการสื่ อ สารและการปรับ ตั ว ข้า ม
วัฒ นธรรมโดยใช้ภาษาเป็ นสื่ อกลางในการสื่อสารและยังคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมของ
ตนเอง (PNImodified =0.150)ตามลาดับ ค่านิยมและทัศนคติ มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสาม
อัน ดับ แรก คื อ ตระหนัก ถึง การรักษาทรัพ ยากรสิ่ งแวดล้อมให้ย่ ังยื น (PNImodified =0.153) เห็ น
คุณค่าของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีการระงับความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ (PNImodified =0.140) การตระหนักผลของการกระทาของตนเองที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผูอ้ ่นื และสังคมโดยรวม (PNImodified =0.139) ตามลาดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนั ในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒ นาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
สานัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ของครู ท่ี เกี่ ย วข้องกับ งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ปรากฎผลดังตาราง 5
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ตาราง 5 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการด าเนิ น การสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ของครู ท่ี เกี่ ย วข้องกับ งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน
(n=52)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

4.481 0.641 มาก

ปาน
3.462 0.851 กลาง

0.294

14

4.423 0.605 มาก

3.519 0.896 มาก

0.257

18

0.326

9

0.456

1

0.433

2

0.405

5

0.373

7

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรูค้ วามเข้าใจในความ
หลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจใน
ธรรมชาติของบุคคลแต่ละช่วง
วัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการพืน้ ฐานของ
ประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน
9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่และการ
ขับเคลื่อนของสภานักเรียน

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.462 0.576 มาก

3.365 1.103

4.173 0.648 มาก
มาก
4.519 0.641 ที่สดุ
มาก
4.538 0.576 ที่สดุ

2.865 0.971

4.385 0.565 มาก

3.192 0.971

4.423 0.572 มาก

ปาน
3.115 1.022 กลาง

0.420

4

มาก
4.519 0.577 ที่สดุ

ปาน
3.173 1.061 กลาง

0.424

3

3.154 0.958
3.231 0.921
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
10. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการให้ได้มาซึง่ สภา
นักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานสภา
นักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
สภานักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทุกระดับ ทัง้ ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับชาติ
ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
อยู่รว่ มกันและพึ่งพาอาศัยกัน
ของสมาชิกสภานักเรียนและ
ประชาคมนักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบ
การทางานในองค์กรในรูปแบบ
ต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน
17. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
เป็ นสื่อกลางระหว่างนักเรียน
กับครูในโรงเรียน

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

มาก
4.558 0.574 ที่สดุ

3.654 1.046 มาก

0.247

19

มาก
4.673 0.550 ที่สดุ

ปาน
3.385 1.051 กลาง

0.381

6

4.462 0.641 มาก

ปาน
3.385 1.157 กลาง

0.318

11

มาก
4.519 0.577 ที่สดุ

ปาน
3.365 0.841 กลาง

0.343

8

มาก
4.500 0.700 ที่สดุ

3.827 0.857 มาก

0.176

20

ปาน
3.404 0.955 กลาง

0.288

15

3.596 0.846 มาก

0.267

16

3.558 0.873 มาก

0.265

17

4.385 0.565 มาก
มาก
4.558 0.574 ที่สดุ
มาก
4.500 0.642 ที่สดุ
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโน
ทัศน์ของสันติภาพและความ
ยุติธรรม เป็ นพืน้ ฐานความรู ้
นาไปสู่การปฏิบตั ิในการขจัด
ความขัดแย้ง
4.385 0.631 มาก
19. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
จัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
มาก
สภานักเรียน
4.500 0.577 ที่สดุ
20. ความรูค้ วามเข้าใจใน
เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ที่ย่งั ยืนเพื่อใช้เป็ นหลักการ
สาคัญในการแก้ปัญหาในโลก
ทัง้ ปั ญหาในด้านสิ่งแวดล้อม
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 4.404 0.569 มาก
รวม

4.468 0.600 มาก

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

ปาน
3.365 0.886 กลาง

0.303

13

ปาน
3.404 0.955 กลาง

0.322

10

ปาน
3.346 0.947 กลาง 0.316
ปาน
3.368 0.958 กลาง 0.331

12

ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึง่
มาก
ของสังคม
4.558 0.574 ที่สดุ
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับ
ผูอ้ ื่นที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
มาก
ได้
4.615 0.565 ที่สดุ
23. การมีจิตสานึกที่จะให้
ความร่วมมือและปฏิบตั ิตนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
มาก
และสิ่งแวดล้อม
4.500 0.700 ที่สดุ

3.769 1.002 มาก

0.209

9

3.885 1.022 มาก

0.188

10

3.538 0.939 มาก

0.272

8
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้
คาถามและวิเคราะห์ใน
ประเด็นทางการเมือง
25. การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและ
การใช้และการพัฒนากฎหมาย
ให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ
รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสาร
ธารณสุข สามารถชีแ้ นะเรื่อง
สุขภาพให้ผอู้ ื่นได้
28. การรับรู ้ เข้าใจ และ
สามารถสร้างกระบวนการ
ทางานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ
29. การรับรูใ้ นการกระทาของ
ตอนเองว่าถูกผิดตามหลัก
ศีลธรรมและตระหนักในผล
แห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสาร
ข้อมูลและความรูใ้ นรูปแบบที่
สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

4.442 0.574 มาก

ปาน
3.385 0.973 กลาง

0.313

4

0.363

1

0.327

3

4.212 0.637 มาก

ปาน
3.019 0.980 กลาง
ปาน
3.173 0.964 กลาง

4.308 0.612 มาก

ปาน
3.288 0.997 กลาง

0.310

5

4.423 0.637 มาก

ปาน
3.442 0.895 กลาง

0.285

7

มาก
4.500 0.642 ที่สดุ

ปาน
3.327 0.879 กลาง

0.353

2

4.115 0.704 มาก

4.462 0.641 มาก
4.413 0.629 มาก

ปาน
3.462 0.917 กลาง 0.289
ปาน
3.429 0.957 กลาง 0.291

6
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

4.462 0.641 มาก

ปาน
3.365 1.067 กลาง

0.326

1

4.423 0.696 มาก

ปาน
3.385 0.953 กลาง

0.307

4

มาก
4.500 0.642 ที่สดุ

3.615 0.889 มาก

0.245

5

4.442 0.698 มาก

ปาน
3.385 0.993 กลาง

0.313

3

มาก
4.558 0.639 ที่สดุ

3.788 0.800 มาก

0.203

7

ด้านทักษะ
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานใน
การเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
32. ความสามารถในการ
สื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาเป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารและยัง
คงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่าง
วัฒนธรรมด้วยความเห็นอก
เห็นใจกัน
34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นด้วยต่อความไม่ยตุ ธิ รรม
การละเมิดและการปฏิบตั ิต่อ
กันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้
เหตุผลและใช้หลักฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจัดการความ
คิดเห็นที่แตกต่างโดยการใช้
เหตุผล
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
36. ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การทางาน
เป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางาน
ร่วมกับคนต่างภาษาและ
วัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ ละการค้นหา
ข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศมา
ใช้ในการดาเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน
39. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานของ
ข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี
40. ความสามารถในการ
พัฒนา การสร้างสรรค์สงั คม
โลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือ
ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน
ชาติ
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

มาก
4.654 0.556 ที่สดุ

3.885 0.855 มาก

0.198

8

มาก
4.500 0.700 ที่สดุ

3.865 1.030 มาก

0.164

9

4.442 0.725 มาก

3.865 0.929 มาก

0.149

10

4.327 0.678 มาก

3.558 0.938 มาก

0.216

6

4.365 0.561 มาก
4.467 0.654 มาก

ปาน
3.308 0.853 กลาง
3.602 0.931 มาก

0.320
0.244

2

100
ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล

4.481 0.700 มาก

3.596 0.869 มาก

0.246

6

มาก
4.635 0.627 ที่สดุ

3.577 1.091 มาก

0.296

3

มาก
4.577 0.572 ที่สดุ

3.635 0.950 มาก

0.259

5

4.423 0.750 มาก

3.596 0.913 มาก

0.230

9

3.731 0.992 มาก

0.211

10

3.750 0.988 มาก

0.231

8

3.731 1.050 มาก

0.232

7

ด้านค่านิยมและทัศนคติ
41. การตระหนักความสาคัญ
และเคารพแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ความเป็ นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ
42. การตระหนักถึงการสร้าง
ความยุตธิ รรมและความเท่า
เทียมกันในสังคมทุกระดับ
43. การตระหนักถึงผลของ
ความขัดแย้ง และการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกันในสังคม
44. เห็นคุณค่าของการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีการระงับความขัดแย้งอย่าง
มีเหตุผลและมีวจิ ารณญาณ
45. การตระหนักผลของการ
กระทาของตนเองที่จะส่งผล
กระทบต่อผูอ้ ื่นและสังคม
โดยรวม
46. การมีความรับผิดชอบใน
ความคิด กระทาของตนเอง
47. การเปิ ดกว้างในการ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ

มาก
4.519 0.700 ที่สดุ
มาก
4.615 0.631 ที่สดุ

มาก
4.596 0.569 ที่สดุ
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ตาราง 5 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
M
SD
แปล
ผล
มาก
4.538 0.641 ที่สดุ

48. ตระหนักถึงการรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
49. การตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
มาก
การดาเนินชีวิต
4.615 0.565 ที่สดุ
50. การตระหนักถึงการพัฒนา
ตัวเอง ให้พร้อมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4.481 0.577 มาก
มาก
รวม
4.548 0.633 ทีส่ ุด

สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ปาน
3.365 1.189 กลาง 0.349
1

3.519 1.075 มาก

0.311

2

ปาน
3.481 1.000 กลาง

0.287

4

3.598 1.012 มาก

0.265

จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ช่วง
ของค่าเฉลี่ยด้านความรูค้ วามเข้าใจมีค่าระหว่าง 4.173-4.673 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.468 อยู่ใน
ระดับ มาก รายการที่ มี ค่าเฉลี่ ยที่ ค่ ามากที่ สุด คื อ ข้อที่ 11. ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ วิธี ก าร
ดาเนินงานสภานักเรียน (M = 4.673, SD = 0.550) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่ 4.
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (M = 4.173, SD = 0.648) ด้านการรูเ้ ท่าทันมีค่าระหว่าง
4.115 - 4.615 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.413 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือ
ข้อที่ 22. การรู จ้ ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ่ืนที่มี วัฒ นธรรมที่แตกต่างได้ (M = 4.615, SD = 0.565)
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและ
การใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ (M = 4.115, SD = 0.705) ด้านทักษะมีค่าระหว่าง 4.327
- 4.654 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.467 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่
36. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคน
ต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ (M = 4.654, SD = 0.556) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่
39. ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานของข้อมูล สารสนเทศจาก
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สื่ อ และเทคโนโลยี (M = 4.327, SD = 0.678) ด้านค่ านิ ย มและทัศ นคติ มี ค่ าระหว่าง 4.423 4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.548 อยู่ในระดับมากที่สดุ รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่
42. การตระหนักถึงการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับ (M = 4.635,
SD = 0.627) รายการที่ มี ค่ าเฉลี่ ยที่ ค่ าน้อ ยที่ สุด คื อข้อ ที่ 44. เห็ น คุณ ค่ าของการจัด การความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีการระงับความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ (M = 4.423,
SD = 0.750)
ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยด้านความรู ้
ความเข้า ใจมี ค่ า ระหว่ า ง 3.115 - 3.827 มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 3.368 อยู่ ในระดับ ปานกลาง
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 14. ความรูค้ วามเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัย
กันของสมาชิกสภานักเรียนและประชาคมนักเรียนในโรงเรียน (M = 3.827, SD = 0.857) รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่ 8. ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน (M = 3.115, SD = 1.022) ด้านการรู เ้ ท่าทัน มีค่าระหว่าง 3.019 - 3.885 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.429 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 22. การรูจ้ กั การอยู่
ร่วมกันกับผูอ้ ่ืนที่มีวัฒ นธรรมที่แตกต่างได้ (M = 3.885, SD = 1.022) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่า
น้อยที่สุดคือข้อที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนา
กฎหมายให้ดีขนึ ้ (M = 3.019, SD = 0.980) ด้านทักษะมีค่าระหว่าง 3.308 - 3.885 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.602 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 36. ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรม
ได้ (M = 3.885, SD = 0.855) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่40. ความสามารถในการ
พัฒนา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (M =
3.308, SD = 0.853) ด้านค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 3.365 – 3.750 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.598 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่ 46. การมี ความรับผิดชอบใน
ความคิด กระทาของตนเอง (M = 3.750, SD = 0.988) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่
48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน (M = 3.365, SD = 1.189)
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิป ไตยหรืองานสภานักเรียน
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พบว่า ด้านความรูค้ วามเข้าใจ มีดัชนีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (PNImodified =0.456) ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน
(PNImodified =0.433) และความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับอานาจหน้าที่และการขับเคลื่อนของสภา
นักเรียน (PNImodified =0.424) ตามลาดับ การรูเ้ ท่าทัน มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับ
แรก คือ การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดี
ขึน้ (PNImodified =0.363) การรับรูใ้ นการกระทาของตอนเองว่าถูกผิดตามหลักศีลธรรมและตระหนัก
ในผลแห่งการกระทา(PNImodified =0.353) และการรู จ้ ักวางแผนการเงินได้อย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพ
(PNImodified =0.327) ตามลาดับ ด้านทักษะ มีดัชนีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับ
ข้อมูล ข่าวสาร (PNImodified =0.326) ความสามารถในการพัฒ นา การสร้างสรรค์สังคมโลกโดย
เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (PNImodified =0.320)และ การแสดงออกถึง
ความไม่ เห็นด้วยต่อความไม่ ยุ ติธรรม การละเมิ ดและการปฏิบัติต่อกันอย่างมี อคติ (PNImodified
=0.313) ตามลาดับ ด้านค่านิยมและทัศนคติมีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ
ตระหนั ก ถึ ง การรัก ษาทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล้อ มให้ย่ ั ง ยื น (PNImodified =0.349) การตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่ มีผลต่อการดาเนินชีวิต (PNImodified =0.311) การตระหนักถึงการ
สร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับ (PNImodified =0.296) ตามลาดับ
2.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนั ในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นใน
การพัฒ นาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ของครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ปรากฎผลดังตาราง 6

104
ตาราง 6 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการด าเนิ น การสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(n=52)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรูค้ วามเข้าใจในความ
หลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจใน
ธรรมชาติของบุคคลแต่ละช่วง
วัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการพืน้ ฐานของ
ประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน
9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่และการ
ขับเคลื่อนของสภานักเรียน

มาก
4.558 0.608 ที่สดุ

3.577 0.871 มาก

0.274

15

4.481 0.577 มาก

3.500 0.897 มาก

0.280

13

มาก
4.500 0.542 ที่สดุ

3.423 0.936

0.315

10

4.231 0.645 มาก

2.923 0.987

0.447

1

4.481 0.577 มาก
มาก
4.558 0.539 ที่สดุ

3.154 0.958

0.421

2

0.347

5

4.423 0.605 มาก

3.250 0.968

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

0.361

3

4.423 0.605 มาก

ปาน
3.346 1.008 กลาง

0.322

9

มาก
4.519 0.542 ที่สดุ

ปาน
3.327 1.024 กลาง

0.358

4

3.385 1.013
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
10. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการให้ได้มาซึง่ สภา
นักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
สภานักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทุกระดับ ทัง้ ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชุมชน
ระดับชาติ ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
อยู่รว่ มกันและพึ่งพาอาศัยกัน
ของสมาชิกสภานักเรียนและ
ประชาคมนักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบ
การทางานในองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน
17. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
เป็ นสื่อกลางระหว่างนักเรียน
กับครูในโรงเรียน

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล
มาก
4.519 0.542 ที่สดุ

3.731 1.012 มาก

0.211

19

มาก
4.635 0.525 ที่สดุ

ปาน
3.462 1.019 กลาง

0.339

7

4.462 0.609 มาก

3.500 1.111 มาก

0.275

14

มาก
4.500 0.542 ที่สดุ

ปาน
3.385 0.867 กลาง

0.330

8

4.481 0.641 มาก

3.769 0.877 มาก

0.189

20

ปาน
3.462 0.917 กลาง

0.272

16

3.635 0.793 มาก

0.243

18

3.654 0.837 มาก

0.253

17

4.404 0.534 มาก
มาก
4.519 0.542 ที่สดุ
มาก
4.577 0.572 ที่สดุ
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโน
ทัศน์ของสันติภาพและความ
ยุติธรรม เป็ นพืน้ ฐานความรู ้
นาไปสู่การปฏิบตั ิในการขจัด
ความขัดแย้ง
4.365 0.595 มาก
19. ความรูค้ วามเข้าใจในการ
จัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
สภานักเรียน
4.462 0.541 มาก
20. ความรูค้ วามเข้าใจใน
เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ที่ย่งั ยืนเพื่อใช้เป็ นหลักการ
สาคัญในการแก้ปัญหาในโลก
ทัง้ ปั ญหาในด้านสิ่งแวดล้อม
การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ
4.442 0.539 มาก
รวม

4.477 0.571 มาก

ปาน
3.404 0.869 กลาง

0.282

12

ปาน
3.404 1.015 กลาง

0.311

11

ปาน
3.308 0.919 กลาง 0.343
ปาน
3.430 0.945 กลาง 0.309

6

ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิก
มาก
หนึ่งของสังคม
4.558 0.539 ที่สดุ
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับ
ผูอ้ ื่นที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
มาก
ได้
4.635 0.525 ที่สดุ
23. การมีจิตสานึกที่จะให้
ความร่วมมือและปฏิบตั ิตนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
มาก
และสิ่งแวดล้อม
4.538 0.641 ที่สดุ

3.731 0.910 มาก

0.222

8

3.865 0.908 มาก

0.199

9

3.596 0.934 มาก

0.262

7
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้
คาถามและวิเคราะห์ใน
ประเด็นทางการเมือง
25. การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและ
การใช้และการพัฒนา
กฎหมายให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ
รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสาร
ธารณสุข สามารถชีแ้ นะเรื่อง
สุขภาพให้ผอู้ ื่นได้
28. การรับรู ้ เข้าใจ และ
สามารถสร้างกระบวนการ
ทางานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ
29. การรับรูใ้ นการกระทาของ
ตอนเองว่าถูกผิดตามหลัก
ศีลธรรมและตระหนักในผล
แห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสาร
ข้อมูลและความรูใ้ นรูปแบบที่
สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

4.404 0.534 มาก

ปาน
3.385 0.867 กลาง

0.301

5

0.408

1

0.347

2

4.327 0.617 มาก

ปาน
2.923 1.007 กลาง
ปาน
3.212 1.016 กลาง

4.385 0.565 มาก

ปาน
3.327 1.043 กลาง

0.318

4

4.442 0.574 มาก

ปาน
3.442 1.018 กลาง

0.291

6

มาก
4.558 0.574 ที่สดุ

ปาน
3.423 0.871 กลาง

0.331

3

4.115 0.732 มาก

4.462 0.576 มาก
4.442 0.588 มาก

ปาน
3.385 0.867 กลาง 0.318
ปาน
3.429 0.944 กลาง 0.300

4
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

ด้านทักษะ
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐาน
ในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
32. ความสามารถในการ
สื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมโดยใช้ภาษาเป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารและยัง
คงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่าง
วัฒนธรรมด้วยความเห็นอก
เห็นใจกัน
34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นด้วยต่อความไม่ยตุ ธิ รรม
การละเมิดและการปฏิบตั ิต่อ
กันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้
เหตุผลและใช้หลักฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจัดการความ
คิดเห็นที่แตกต่างโดยการใช้
เหตุผล

4.462 0.576 มาก

ปาน
3.385 1.013 กลาง

0.318

3

4.385 0.631 มาก

ปาน
3.365 0.929 กลาง

0.303

4

มาก
4.500 0.577 ที่สดุ

3.692 0.875 มาก

0.219

8

4.481 0.641 มาก

ปาน
3.385 0.993 กลาง

0.324

2

มาก
4.538 0.576 ที่สดุ

3.673 0.834 มาก

0.236

5
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก
36. ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การ
ทางานเป็ นทีม รวมทัง้
สามารถทางานร่วมกับคนต่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ ละการค้นหา
ข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศมา
ใช้ในการดาเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน
39. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานของ
ข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี
40. ความสามารถในการ
พัฒนา การสร้างสรรค์สงั คม
โลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือ
ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน
ชาติ
รวม

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

มาก
4.635 0.525 ที่สดุ

3.769 0.921 มาก

0.230

7

4.481 0.671 มาก

3.750 0.988 มาก

0.195

9

4.442 0.669 มาก

3.769 0.942 มาก

0.179

10

4.365 0.658 มาก

3.538 0.896 มาก

0.234

6

4.346 0.590 มาก
4.463 0.612 มาก

ปาน
3.250 0.905 กลาง
3.558 0.930 มาก

0.337
0.257

1
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ตาราง 6 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
ความต้องการจาเป็ น
M
SD
แปล M
SD
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ผล

ด้านค่านิยมและ
ทัศนคติ
41. การตระหนักความสาคัญ
และเคารพแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ความเป็ นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ
42. การตระหนักถึงการสร้าง
ความยุตธิ รรมและความเท่า
เทียมกันในสังคมทุกระดับ
43. การตระหนักถึงผลของ
ความขัดแย้ง และการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกันในสังคม
44. เห็นคุณค่าของการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีการระงับความขัดแย้ง
อย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ
45. การตระหนักผลของการ
กระทาของตนเองที่จะส่งผล
กระทบต่อผูอ้ ื่นและสังคม
โดยรวม
46. การมีความรับผิดชอบใน
ความคิด กระทาของตนเอง
47. การเปิ ดกว้างในการ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ

มาก
4.500 0.610 ที่สดุ

3.577 0.801 มาก

0.258

8

มาก
4.635 0.561 ที่สดุ

3.519 1.057 มาก

0.317

2

มาก
4.558 0.539 ที่สดุ

3.500 1.038 มาก

0.302

5

4.481 0.641 มาก

3.500 1.057 มาก

0.280

6

3.673 1.043 มาก

0.236

10

3.635 1.103 มาก

0.265

7

3.712 1.054 มาก

0.244

9

มาก
4.538 0.609 ที่สดุ
มาก
4.596 0.569 ที่สดุ

มาก
4.615 0.530 ที่สดุ
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ตาราง 6 (ต่อ)
สภาพทีค่ าดหวัง
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
M
SD
แปล M
SD
ผล
48. ตระหนักถึงการรักษา
มาก
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน 4.596 0.569 ที่สดุ
3.423 1.073
49. การตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
มาก
การดาเนินชีวิต
4.654 0.520 ที่สดุ
3.558 0.958
50. การตระหนักถึงการ
พัฒนาตัวเอง ให้พร้อมกับการ
มาก
พัฒนาอย่างยั่งยืน
4.558 0.539 ที่สดุ
3.481 0.960
มาก
รวม
4.573 0.569 ทีส่ ุด 3.558 1.014
คุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองโลก

ความต้องการจาเป็ น
แปล PNImodified ลาดับ
ผล
ปาน
กลาง 0.343
1

มาก

0.308

4

ปาน
กลาง

0.309

3

มาก

0.286

จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ช่วงของค่าเฉลี่ยด้านความรู ค้ วามเข้าใจมี ค่า
ระหว่าง 4.231-4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.477 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 11. ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานสภานักเรียน (M = 4.635, SD =
0.525) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (M =
4.231, SD = 0.645) ด้านการรูเ้ ท่าทันมีค่าระหว่าง 4.115 - 4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.422 อยู่
ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่ 22. การรู จ้ ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ่ืนที่มี
วัฒนธรรมที่แตกต่างได้ (M = 4.635, SD = 0.565) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 25.
การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ (M =
4.115, SD = 0.705) ด้านทักษะมีค่าระหว่าง 4.346 - 4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.463 อยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่ สดุ คือข้อที่ 36. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ (M = 4.635, SD
= 0.525) รายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ข้อ ที่ 40. ความสามารถในการพั ฒ นาการ
สร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 4.346, SD
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= 0.590) ด้านค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 4.481 - 4.654 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.573 อยู่
ในระดับมากที่สดุ รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุ คือข้อที่ 49. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต (M = 4.654, SD = 0.520) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ
คือข้อที่44. เห็นคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีการระงับความขัดแย้งอย่าง
มีเหตุผลและมีวิจารณญาณ (M = 4.481, SD = 0.641)
ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาช่วงของค่าเฉลี่ยด้านความรูค้ วามเข้าใจมีค่าระหว่าง 2.923 - 3.769 มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.430 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่ 14.
ความรู ค้ วามเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกสภานักเรียนและประชาคม
นัก เรีย นในโรงเรีย น (M = 3.769, SD = 0.877) รายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ค่ า น้อ ยที่ สุด คื อ ข้อ ที่ 4.
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (M = 2.923, SD = 0.987) ด้านการรูเ้ ท่าทัน มีค่าระหว่าง
2.923 - 3.865 มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.429 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มี ค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือข้อที่ 22. การรูจ้ ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ่ืนที่มีวัฒ นธรรมที่แตกต่างได้ (M = 3.865, SD =
0.908) รายการที่ มี ค่ าเฉลี่ ยที่ ค่ าน้อยที่ สุด คือ ข้อ ที่ 25. การตี ค วามกฎหมาย กระบวนการทาง
กฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ (M = 2.923, SD = 1.007) ด้านทักษะมีค่า
ระหว่าง 3.250 - 3.769 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.558 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือข้อที่ 36. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทั้งสามารถ
ท างานร่ ว มกั บ คนต่ า งภาษาและวั ฒ นธรรมได้ (M = 3.769, SD = 0.921) และข้ อ ที่ 38.
ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน (M =
3.769, SD = 0.942) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่40. ความสามารถในการพัฒนา
การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 3.250,
SD = 0.905) ด้านค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 3.423 – 3.712 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.558
อยู่ในระดับมาก รายการที่มี ค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่ 47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ (M = 3.712, SD = 1.054)
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สดุ คือข้อที่ 48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
(M = 3.423, SD = 1.073)
ผลการวิเคราะห์ค วามต้อ งการจ าเป็ น ของกลุ่ม ผู้บ ริหารสถานศึกษา พบว่า ด้าน
ความรู ค้ วามเข้าใจ มี ดัช นี ความต้องการจ าเป็ น สูง สุด สามอัน ดับ แรก คื อ ความรู ค้ วามเข้าใจ
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เกี่ ย วกับ รัฐ ธรรมนูญ (PNImodified =0.447) ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(PNImodified =0.421)และความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับธรรมนูญ สภานัก เรียน (PNImodified =0.361)
ตามลาดับ การรูเ้ ท่าทัน มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขนึ ้ (PNImodified =0.408) การรูจ้ กั
วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PNImodified =0.347) และการรับรูใ้ นการกระทาของตอน
เองว่าถูกผิดตามหลักศีลธรรมและตระหนักในผลแห่งการกระทา (PNImodified =0.331) ตามลาดับ
ด้านทักษะ มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความสามารถในการพัฒนา การ
สร้า งสรรค์สัง คมโลกโดยเริ่ม ต้น จากการลงมื อ ปฏิ บัติ ในระดับ ท้อ งถิ่ น ชุม ชน ชาติ (PNImodified
=0.337) การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อความไม่ยุติธรรม การละเมิดและการปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างมีอคติ(PNImodified =0.324) และ. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การคิด
วิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร (PNImodified =0.317) ตามลาดับ ด้านค่านิยม
และทัศนคติ มีดชั นีความต้องการจาเป็ นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้ย่ ังยืน (PNImodified =0.343) การตระหนักถึงการสร้างความยุติธรรมและความเท่า
เทียมกันในสังคมทุกระดับ (PNImodified =0.317) และการตระหนักถึงการพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (PNImodified =0.309) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจาเป็ นและเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์สาเหตุความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล 3 กลุม่ ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน ครู
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 6
คน และข้อมูลตอนที่ 3 ของแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจาเป็ น ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
3.1 สภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 ผูว้ ิจยั นาเสนอขอมูลจากกการสัมภาษณ์ตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
3.1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
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การดาเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่ จ ะเน้นการทากิจ กรรมต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน เช่นกิจกรรมเลือกตัง้ สภานักเรียน กิจกรรมอบรมสภานักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ กิจกรรมตามนโยบายที่ได้
หาเสียงไว้ตอนเลือกตัง้ สภานักเรียน กิจกรรมภายนอกในฐานะตัวแทนของสถานศึกษา การประชุม
สภานักเรียน เป็ นต้น โดยอาศัยรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมที่ทาต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตามที่
คณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นก่อน ครูท่ปี รึกษาสภานักเรียน หรือผูบ้ ริหาร เสนอแนะหรือมีนโยบาย
ให้ดาเนินการ ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่เน้นทักษะ และเสริมสร้างความตะหนัก ค่านิยม ทัศนคติ
3.1.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) สภานักเรียนมี การดาเนิน งานในทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2) การดาเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จะมีรูปแบบที่แตกความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ จ ะดาเนิน งานตามคู่มื อการดาเนิ นงานสภานักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม
สภานักเรียน ที่จัดทาโดยสานักพัฒ นากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร แนวปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะโรงเรี ย นและ ตามนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
3) การดาเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3.1.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) สภานักเรียนเป็ นตัวแทนของนักเรียนในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ชุมชน
2) การดาเนินงานสภานักเรียนมีส่วนงานในสถานศึกษาที่รบั ผิดชอบคืองาน
ส่ง เสริม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรีย นหรือ งานสภานักเรียน และมี ค รู ท่ี ป รึก ษาสภานักเรีย น กลุ่ม
บริหารงานบุคคล หรือกลุม่ งานกิจการนักเรียน คอยให้คาแนะนาให้คาปรึกษา
3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจัย
นาเสนอขอมูลจากกการสัมภาษณ์ตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
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3.2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) รู ป แบบกิ จ กรรมพัฒ นาการด าเนิ น งานสภานักเรีย นส่วนใหญ่ เน้น การ
พัฒ นาทักษะที่น าไปใช้ในการท ากิจ กรรมต่าง ๆ ทาให้คุณ ลักษณะด้านอื่นถูกนามาใช้ในการ
พัฒนาการดาเนินการน้อยลงทาให้บางคุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองโลกที่จาเป็ นขาดหายไป
เช่นความรูค้ วามเข้าใจ ด้านการรูเ้ ท่าทันและด้านค่านิยมและทัศนคติ
2) คณะกรรมการสภานักเรียนยังเป็ นของคณะกรรมการสภานักเรียนบาง
กลุ่ม ยังไม่ขยายไปถึงทุกภาคส่วนในโรงเรียน ทาให้กระบวนการพัฒนาการดาเนินการโดยยึดหลัก
สภานักเรียนไม่ เป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะคุณลักษณะเรื่องความรู ค้ วามเข้าใจ การรู เ้ ท่าทัน อันจะ
นาไปสู่ก ารพัฒ นา ด้านค่านิย มและทัศนคติ ทั้งนี ้การพัฒ นาการดาเนิน การสภานักเรียนตาม
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกด้านทักษะเป็ นไปค่อนข้างดี เนื่องจากนักเรียนมีทกั ษะพืน้ ฐาน
อยู่แต่ตอ้ งเพิ่มบางทักษะให้สอดคล้องและครอบคลุมกับคุณลักษณะอื่นของความเป็ นพลเมืองโลก
ด้วย ยกตัวอย่างความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี ้
“กิจกรรมสภานักเรียนถูกครอบงาทางความคิด โดยการสั่งการ หรือไม่ก็มี
แนวทางออยู่แล้ว ไม่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้คิดได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที”่
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1)
3.2.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนหลายท่านได้รบั
มอบหมายมาดูแลงานนีโ้ ดยไม่มีกระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นบนหลักความเป็ น
พลเมืองโลกอีกทัง้ ยังไม่ได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทัง้ มีภาระงานสอนเดิมอยู่ แล้วทาให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นไปตามบริบทเดิมของโรงเรียน ตามความ
เข้าใจของครูท่คี รูท่เี กี่ยวข้องกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน หรือตามความต้องการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ขาดการพูดคุยตกลง
และกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันตัง้ แต่ระดับ ยกตัวอย่างความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี ้
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“ครู บางคนถูกดึงมาให้รบั ผิดชอบงานสภานักเรียน บางคนไม่รูว้ ่าจะต้อง
ทาอย่ างไรก็ ทาไปตามเท่ าที่จ ะทาได้ ไหนจะภาระด้านการสอนไหนจะ
เรือ่ งงานนอก ทาให้เกิดการพัฒนาทีไ่ ม่เต็มที”่
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3)
3.2.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ระบบนโยบายในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน การบริหารงาน
สภานักเรียน รวมถึงการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนขาดการทาความ
เข้าใจกันทัง้ ระบบจากทุกระดับการบริหาร
2) หน่วยงานระดับสูงกว่าสถานศึกษาไม่มีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทาให้มมุ มองของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นไป
3) รู ปแบบการดาเนินงานภานักเรียนไม่สอดคล้องกับระบบราชการเพราะ
การดาเนินงานสภานักเรียนจะเป็ นรูปแบบคณะกรรมการดาเนินงานต่างจากระบบราชการที่มีการ
สั่งการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องพูดคุยทาความเข้าใจเพื่อออกแบบและพัฒ นาการดาเนินงานสภา
นักเรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลก ยกตัวอย่างความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี ้
“การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยที่ผิดเพีย้ นไป ทาให้นกั เรียนไม่เข้าใจ
ในการแสดงออกในวิถี ป ระชาธิ ป ไตย กลายเป็ นความขัด แย้ง กัน ใน
สถานศึกษา”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 6)
3.3 ความต้องการหรือจาเป็ น ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจัยนาเสนอขอมูลจากกการสัม ภาษณ์ประกอบกับผลการวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ นตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
3.3.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 มี
ความต้องการหรือจาเป็ น ในคุณลักษณะ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ มากที่สดุ เพราะการดาเนินงาน
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สภานักเรียนเน้นการพัฒ นาด้านทักษะ และด้านค่านิยมและทัศนคติ ยังต้องการความรู ค้ วาม
เข้าใจในคุณ ลักษณะความเป็ น พลเมื องโลกในประเด็ น ต่าง ๆ เพื่ อเสริม สร้างและพัฒ นาไปสู่
คุณลักษณะด้านการรูเ้ ท่าทัน
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ในประเด็น ความรูค้ วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ
เพราะในปั จ จุบันสังคมมี ค วามเห็ นต่างและเกิดความขัด แย้ง จากประเด็ น รัฐ ธรรมนูญ อันเป็ น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่จะต้องได้รบั การสร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านการดาเนินงานของสภา
นักเรียน
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการรูเ้ ท่าทัน ด้านการรูเ้ ท่าทันผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับการรูเ้ ท่าทันเรื่อง
ทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมาย
ให้ดีขนึ ้ เป็ นเพราะการรูเ้ ท่าทันเรื่องกฎหมายเป็ นเรื่องที่ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภานักเรียนและ
กาลังเป็ นประเด็นทางสังคมที่กาลังพูดถึงและตัง้ คาถามกับกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ในสังคมตัง้ แต่ระดับ
กฎเกณฑ์พืน้ ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่จะต้องเสริมสร้าง
คุณลักษณะนีใ้ ห้เกิดขึน้ ในสภานักเรียน
4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ด้ า นทั ก ษะ ในประเด็ น ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ นมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่าง
ภาษาและวัฒ นธรรมได้ เนื่องจากการดาเนินงานสภานักเรียนมี ความจาเป็ น ต้องมี ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม การทางานร่วมกันคนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงช่วง
วัยความคิด ทัศนคติเพื่อให้การดาเนินงานสภานักเรียนสาเร็จ
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มี ความต้องการจาเป็ น มากที่สุด
ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมาก
ที่สดุ เพราะเห็นว่า กระบวนการสร้างความตระหนักมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ น
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กิจกรรมมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ระยะสัน้ แค่เรื่องความรูค้ วามเข้าใจ แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดการสร้างความตระหนัก
3.3.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครู
ที่เกี่ ยวข้องกับ งานส่งเสริม ประชาธิ ป ไตยหรืองานสภานักเรียน มี ค วามต้องการหรือจาเป็ น ใน
คุณ ลักษณะด้าน ด้านความรู ค้ วามเข้าใจ มากที่สุด โดยมี สาเหตุจ ากการดาเนิ นสภานักเรีย น
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในโครงสร้าง บทบาท ความสาคัญ หน้าที่ ระบบที่ใช้ในการดาเนินงาน
สภานักเรีย น ซึ่ง ค ากรรมการสภานัก เรีย นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ได้รบั เลือกเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่จะมีวาระการดาเนินงานเพียง
1 ปี และมีการอบรมในช่วงก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็ นเพียงเวลาที่ ค่อนข้างสัน้ อาจทาให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกค่อนข้างน้อย แต่มี
ความจาเป็ นในการนาความรูค้ วามเข้าใจเหล่านัน้ ไปใช้ในการดาเนินงานสภานักเรียน
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
ความรู ค้ วามเข้าใจ ในประเด็น ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ เพราะในปั จจุบนั สังคมมี
ความเห็นต่างและเกิดความขัดแย้งจากประเด็น รัฐธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่
จะต้องได้รบั การสร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านการดาเนินงานของสภานักเรียน
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
การรู เ้ ท่าทัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับ ประเด็นการรู เ้ ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขนึ ้ เป็ นประเด็นที่มีความต้องการ
จาเป็ นมากที่สุด เป็ นเพราะการรู เ้ ท่าทันเรื่องกฎหมาย นักเรียนจะต้องรู เ้ รื่องและปรับใช้กฎหมาย
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสภานักเรียน โดยเฉพาะธรรมนูญ สภานักเรียนนักเรียน
จะต้องรูเ้ ท่าทันและใช้ธรรมนูญนีเ้ ป็ นหลักในการดาเนินงานสภานักเรียน
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4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
ทัก ษะ ในประเด็ น ที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ น มากที่ สุด ได้แ ก่ ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร เนื่องจากสภาพ
ปั จจุบนั นักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึง รับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ขอ้ มูล
ข่าวสารจานวนมาก เป็ นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นเท็จหรือขาดการตีความ ทาให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ
เกิดการแสดงออกอย่างไม่ เหมาะสมผ่านโลกออนไลน์ อันทาให้เกิดปั ญหา เกิดความขัดแย้งใน
สังคม สภานักเรียนซึ่งเป็ นตัวแทนการดาเนินงานนักเรียนที่จะต้องมีความสามารถวิจารณญาณ
โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อใช้ในการดาเนินงานสภา
นักเรียนในฐานะของตัวแทนสภานักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็ น สื่อกลางในการสื่ อสาร
ระหว่างนักเรียน ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนด้าน
ค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึง
การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ ังยืน ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมากที่สุดเพราะเห็นว่า นโยบาย
ของแต่ละสถานศึกศึกษากาหนดเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ งั ยืน โดยให้นักเรียนทา
กิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมและทัศนติ การดาเนินงานสภานักเรียนจึงต้องมีเป้าหมายในการสร้าง
ความตระหนักในถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ งั ยืนและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สร้างค่านิยมและทัศนคตินี ้
3.3.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความต้องการหรือจาเป็ น มากที่สดุ ในคุณลักษณะ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
โดยมีสาเหตุจากการดาเนินสภานักเรียนจะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจในโครงสร้างการบริหารงาน
สภานักเรียน เป็ นจุดเริ่มต้นของการดาเนินงานสภานักเรียน หากจะพัฒนาจะต้องสร้างคุณลักษะ
ในด้านความรูค้ วามในความเป็ นพลเมืองโลกเพื่อนาไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะด้านอื่น

120
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านความรูค้ วามเข้าใจ มีความต้องการจาเป็ น
มากที่ สุด ในประเด็ น ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านรัฐ ธรรมนูญ เพราะเป็ น กฎหมายสูงสุด ที่ เป็ น
จุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงมาสู่กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในสถานศึกษา และรวมถึง
ธรรมนูญ สภานักเรียน ซึ่งจะต้องนามาให้เห็นภาพที่เชื่อมโยงกันว่ารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสภา
นักเรียนมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กนั อย่างไร
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการรูเ้ ท่าทัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับประเด็น
การรูเ้ ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการ
พัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ เป็ นประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นมากที่สุด เป็ นเพราะการดาเนินงาน
สภานักเรียน นักเรียนมีการตีดา้ นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนค่อนข้างน้อยทาให้
เกิดการต่อต้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมด้วยกระบวนการร่วมกันตีความและทาความเข้าใจ
ร่วมกัน สภานักเรียนที่เป็ นตัวแทนของนักเรียนจะต้องมี การรู เ้ ท่าทันในประเด็นนีม้ ากที่สุดเพื่ อ
นาไปสู่การดาเนินงานสภานักเรียนที่ทาให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดการรูเ้ ท่าทันแล้วต่อยอด
สูน่ กั เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ น
มากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการพัฒ นา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือ
ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ โดยให้สาเหตุว่า ทักษะในการดาเนินงานสภานักเรียนด้านอื่น
ๆเป็ นทักษะที่อยู่ในการดาเนินการสภานักเรียนอยู่แล้ว แต่ทกั ษะดังกล่าวยังเกิดขึน้ น้อยแต่เป็ นสิงที่
คาดหวังเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต่อยอดและพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนให้มีมุมมองที่กว้างมาก
ขึน้ โดยมีจดุ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในสถานศึกษานาไปสูท่ กั ษะระดับโลก
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความ
ต้องการจาเป็ นมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ ังยืน
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ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมากที่สุดเพราะเห็นว่า เป็ นเป้าหมายที่มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่ง
นามาสู่การกาหนดนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศ จนถึงระดับสถานศึกษา ที่คาดหวังให้นักเรียน
ดาเนินการกรรมให้สอดคล้อง และยั่งยืน
3.4 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมืองโลกใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ผูว้ ิจยั ได้สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 จากแบบสอบถามตอนที่ 3 และการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 กลุ่ม ได้แก่
คณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน และ
ผุบริหารสถานศึกษา จานวน 6 คน พบว่า
3.4.1 คณะกรรมการสภานั ก เรีย น ได้เสนอแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
1) สภานัก เรี ย นควรการด าเนิ น งานหรือ จัด กิ จ กรรมที่ ค รอบคลุม วิ ถี ชี วิ ต
กิจวัตรประจาวัน ในสถานศึกษา ในชุมชน สังคม
2) สถานศึกษาต้องสร้างการมี ส่วนร่วมในการดาเนินงานสภานักเรียนกับ
นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการมีสว่ นร่วมในการกาหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่รว่ มกัน
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียน การได้มาซึ่งตัวแทนของคณะกรรมการ
สภานักเรียน การดาเนิ นการเพื่อเสริม สร้างคุณ ลักษณะความเป็ นพลเมื องโลก การตรวจสอบ
ถ่วงดุล การประชุมเพื่อเสนอแนะปัญหา ความต้องการของทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ในฐานะผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียในการดาเนินงานสภานักเรียน
3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย
หรืองานสภานักเรียน ผู้บ ริหารสถานศึก ษาและทุก ภาคส่วนของสถานศึกษาควรมี การพูด คุย
ร่วมกันระหว่างกัน เพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ และ
ยอมรับความแตกต่างของช่วงวัย การรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ่ีเห็นต่าง การสร้างความเท่าเทียม
และจัดการความขัดแย้งด้านความคิด ด้านการกระทา
4) สถานศึกษาควรจัดทาทาคู่มื อหรือแนวทางการดาเนินงานสภานักเรียน
และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือทุกภาคส่วนในสถานศึ กษาได้ศึกษาและทาความเข้าใจและ
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สามารถวางแผน เตรียมตัวเพื่อเข้ามาสมัครเป็ นคณะกรรมการสภานักเรียนได้ ยกตัวอย่างความ
คิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี ้
“สภานักเรียนเป็ น การจาลองภาพของสังคมใหญ่ จึ งควรออกแบบการ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมวิถีชีวิตของเขาแล้วเสริมความเป็ นพลเมืองโลก
ให้กับเขา เพื่อเอาไปใช้ในสังคมให้ใหญ่ ซึ่งไม่ ใช่ ใครกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งที่
ต้องทาเพียงกลุ่มเดียว”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1)
“ควรออกแบบงานสภาให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของนักเรียนและอธิบาย
ได้ว่าเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองโลกได้อย่างไร ตัง้ แต่เด็กเข้าโรงเรียนถึง
ออกโรงเรียน มันเกี่ยวกับการสร้างความเป็ นพลเมื องโลกทัง้ หมด และ
สามารถร่วมกับงานสภานักเรียนในการขับเคลือ่ นได้
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2)
ในคณะกรรมการสภานัก เรี ย นไม่ ค วรแบ่ ง ฝั่ ง กัน ทะเลาะกัน และเอา
เปรียบเพือ่ นๆ เพราะงานจะออกมาแย่เพราะไม่ช่วยเหลือกัน ไม่ควรให้มอ
หกทางานสภาหากจะให้มอห้าขึน้ เป็ นประธานเพราะคนไทยมีวฒ
ั นธรรมที่
ขีเ้ กรงใจคนทีโ่ ตกว่าทาให้ทกุ อย่างประธานทีเ่ ด็กกว่าต้องไปรอคาตอบจาก
มอหกหมดทัง้ ๆ ทีเ่ รือ่ งควรถึงทุกคนในคณะก่อน แล้วค่อยแบ่งงานค่ะ
(ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
ควรแนะแนวทางก่อนว่าในการเป็ นสภานักเรียนทาหน้าทีใ่ ดบ้าง จะทาให้
บุ ค คลเหล่ านัน้ มี ก ารจัด สรรเวลาให้ดี ขึ้น กว่ าเดิ ม ไม่ ให้เวลาชิ ด ติ ด กัน
เกิ นไปในส่วนของระบบในสภาบางคนที่เข้ามาใหม่ ยงั มี ความไม่ เข้าใจ
มากนักเกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งทา ทางานอะไรบ้างในหนึ่งปี การศึกษา
(ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
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คาพูดของคนที่โตกว่ามีผลต่อความรู ส้ ึกของคนที่เด็กกว่าเสมอ การเป็ น
สภานักเรียนบางคนอาจมาด้วยจิตอาสา เเต่ความรู ส้ ึกที่ได้กลับมากลับ
รู ส้ กึ ไม่ภาคภูมิใจ และรู ส้ ึกเสียดายเวลา อยากให้ไม่มีอคติต่อกัน อยากให้
มีความเท่าเทียมกันในสังคมสภานักเรียน อยากให้คาพูดที่เสนอออกไป
เป็ นความคิดเห็นไม่ใช่คาพูดทีผ่ ดิ เสมอ อยากให้สภานักเรียนมีความอิสระ
ในการตัดสินใจมากกว่านี ้
(ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
3.4.2 ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิ ปไตยหรืองานสภานักเรียน ได้เสนอ
แนวทางการพัฒ นารู ป แบบการดาเนิ นงานสภานักเรียนโดยยึด หลัก ความเป็ นพลเมื องโลกใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
1) สภานักเรียนแต่ละสถานศึกษาต้องมี ค่มู ือการดาเนินงานสภานักเรียน ที่
เป็ นไปตามธรรมนูญ โรงเรียนและสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในกระบวนการการดาเนิน งานสภา
นักเรียน บทบาท หน้าที่ การดาเนินงานภายใต้หลักการสาคัญ ต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามธรรมนูญสภา
นักเรียนโดยยึดหลักของความเป็ นพลเมืองโลก
2) การดาเนินงานสภานักเรียนต้องไม่กระจุกหน้าที่ความรับผิดชอบแค่ครู ท่ี
รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสภานักเรียนแค่กลุ่มเดียวควรออกแบบการดาเนินการให้ครอบคลุม
กับทุกภาคส่วนของสถานศึกษาด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน โดยอาศัยภาวะผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะมีสว่ นช่วยในการขับเคลื่อนแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นระบบ
3) ควรมีการพูดคุยร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานส่งเสริม ประชาธิ ปไตยหรืองานสภานักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของ
สถานศึกษาเพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ นาไปสู่กร
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในแนวการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยอาจจะกาหนดเป็ นแผนการ
ดาเนินการระยะสัน้ ระยะยาว
4) กระบวนการการวัดและประเมินผลการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สภาพ
สังคมนัน้ ๆอย่างแท้จริง การประเมินที่ไม่ซบั ซ้อน การประเมินอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การ
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ประเมินตามสภาพจริง แทนการประเมินจากเอกสารหรือประเมินแค่กลุ่มคณะกรรมสภานักเรียน
เพียงกลุม่ เดียว ยกตัวอย่างความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี ้
“กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมก็เป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความเป็ น
พลเมือง ถ้ารวมอยู่ในการดาเนินงานสภานักเรียนได้จะทาให้พฒ
ั นาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนไปตามความเป็ นพลเมืองโลกได้”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 3)
“ไม่อยากให้การดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นเพียงเพือ่ การทาประกวด หรือ
แข่งขัน แต่มนั ควรเป็ นกิจกรรมทีท่ าแล้วได้อะไรมากกว่านัน้ ”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4)
“อยากให้ก ารท างานสภานักเรียนเป็ น กิจกรรมที่ทาร่วมกันไม่ใช่แค่ ส่งั ให้

ทา ถ้าให้เด็กช่วยคิดช่วยวางแผน จะทาให้การทางานมีความสุขมากขึน้
เพราะmindset และโลกมันเปลี่ยนไปไวมาก ถ้าไม่เปลี่ยนหรือมีความคิด
แบบเดิม คิดอยู่คนเดียว มันจะทาให้งานสภาน่าเบือ่ ”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4)
“ปฏิเสธไม่ได้ว่าควรจะต้องมีคู่มือแต่จะต้องอัพเดทหน่อย เพราะคู่มืออัน
เดิมมันเก่าแล้วและเนือ้ หามีก็มีไม่ครอบคลุม ความเป็ นพลเมืองโลกทีเ่ ป็ น
พลเมืองโลกจริงๆ”
(ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
3.4.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการพัฒ นารู ปแบบการดาเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรมีการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
สภานักเรียนโดยปรับให้เนือ้ หาในคู่มือที่เป็ นไปตามสภาพปัจจุบนั และอนาคตโดยยึดหลักการสร้าง
เสริมคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกในงานสภานักเรียนเป็ นแนวทางซึ่งในคู่มือควรประกอบไป
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ด้วยการเน้นสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย ความรูค้ วามเข้าใจใน
กระบวนการทางกฎหมายหมาย กฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ก ระบวนการการได้ม าซึ่ง กฎหมาย
กฎเกณฑ์ กระบวนการการใช้กฎหมาย และกระบวนการดาเนินการหากเกิดขึน้ พิพ าททางด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ความรู ค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน การเคารพในการศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษ ย์และความแต่ งต่ างหลากหลาย ความรู ค้ วามเข้าใจในกระบวนการการดาเนิ น งานสภา
นักเรียน บทบาท หน้าที่ การดาเนินงานภายใต้หลักการสาคัญ ต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจว่าการดาเนินการสภานักเรียนอยู่ใช้หลักการ กระบวนการสาคัญ
ต่าง ๆเหล่านัน้ อย่างไร และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริงได้อย่างไร
2) สถานศึ ก ษ าต้ อ งสร้า งความรู ้ค วามเข้ า ใจ หลั ก การพื ้ น ฐานของ
ประชาธิ ป ไตย การรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และหลัก การพื ้น ฐานอื่ น ๆ ที่ น ามาใช้ด าเนิ น งานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลก เพราะเป็ นประเด็นที่นาไปสู่การแก้ไขปั ญ หาความ
แตกต่างของช่วงวัยของทั้งคนในสถานศึกษาหรือในสังคมทาให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงออกทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รบั การยอมรับหรือทาความเข้าใจกับความคิ ดเห็นนัน้
ซึ่งจ าเป็ นต้องเรียนรู แ้ ละเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย การรับฟั งความคิดเห็นหรือหลักการ
พืน้ ฐานอื่น ๆ ร่วมด้วย
3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูด คุยร่วมกัน
ระหว่างกัน เพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ นาไปสู่ก าร
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในแนวการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยอาจจะกาหนดเป็ นแผนการ
ดาเนินการระยะสัน้ ระยะยาว ยกตัวอย่างความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี ้
“ควรจะต้อ งมี คู่ มื อหรื อ แนวทางในการด าเนิ น งานสภานัก เรี ย นให้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานก่อนการการดาเนินงานสภานักเรียนจะต้องทา
อย่างไรบ้าง งานสภานักเรียนเป็ นงานเสริมนอกเหนืองานสอนซึ่งเป็ นการ
เพิ่ ม ภาระ ควรจะต้อ งมี แ นวทางให้เขาไม่ ใ ช่ ใ ห้เขาต้อ งมางมหาวิ ธี
ดาเนินงานเอง”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5)
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“ควรสร้างความเข้าใจในหลักการเรื่องประชาธิปไตย ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร
รับดับเหนือโรงเรียน ขึน้ ไป จนถึงระดับกระทรวง ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยโดยเพาะเรือ่ งการรับฟังความคิดเห็นของคนเห็นต่าง”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 6)
“ทุกคนควรรับฟังผูอ้ นื่ ไม่ว่าเขาคนนัน้ จะเป็ นใครในโรงเรียนก็ตาม โดยไม่
อคติ กับ บุ ค คลผู ้นัน้ เพื่อ เอาข้อ คิ ด เห็ น หรื อ ปั ญ หาที่บุ ค คลเหล่ า นัน้ มา
ปรับเปลีย่ นเพือ่ นการพัฒนาทีด่ ขี นึ้ ”
(ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 6)
การที่เราจะเป็ นสภานักเรียนนัน้ เราต้องพร้อมเสมอ และต้องหมั่นพัฒนา
ให้ตัวเองดีขึ้น ในทุก ๆวัน เพื่อ จะได้เป็ น ตัวกลางในการสื่อ สารระหว่า ง
นักเรียนและครู และเป็ นต้นแบบทีด่ ีให้แก่คนในโรงเรียน เราต้องเปิ ดรับฟัง
ทุกความเห็นไม่ควรเพิกเฉยต่อความเห็นใด
(ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั การประเมินความต้องการในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 มี ความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้น ที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 3) เพื่ อ ศึก ษาแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ ความเป็ น พลเมื อ งโลก การดาเนิน งานสภานักเรียน การ
ประเมินความต้องการจาเป็ น นามาออกแบบกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยกาหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คื อ คณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ งานส่ ง เสริม ประชาธิ ป ไตยและผู้บ ริห าร
สถานศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 จานวน 52 แห่ง จานวน 624 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นและการสัมภาษณ์ จากนัน้ ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ประกอบด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นแบบปรับปรุ ง
Priority Needs Index Modified (PNImodified )และวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ โดยใช้ก าร
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการ
ดาเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจยั ว่า
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1.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้าน
ความรู ค้ วามเข้าใจพบว่า ค่ า PNImodified ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงาน
ส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ 0.227 0.331 0.309
ตามลาดับ ความต้องการจาเป็ นลาดับที่ 1 ของคณะกรรมการสภานักเรียน ของครู ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและของผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ ความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ(PNImodified =0.383 0.456 0.447 ตามลาดับ)
1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้าน
การรู เ้ ท่าทัน พบว่า ค่า PNImodified ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ 0.183 0.291 0.300 ตามลาดับ
ความต้องการจาเป็ นลาดับที่ 1 ของคณะกรรมการสภานักเรียน ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิ ป ไตยหรือ งานสภานัก เรีย นและของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา คื อ การตี ค วามกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒ นากฎหมายให้ดีขึน้ (PNImodified =0.286 0.363
0.408 ตามลาดับ)
1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้าน
ทักษะ พบว่า ค่า PNImodified ของ นักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภา
นักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ 0.133 0.244 0.257 ตามลาดับ ความต้องการจาเป็ นลาดับ
ที่ 1 ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคน
ต่ า งภาษาและวัฒ นธรรมได้ (PNImodified = 0.168) ความต้อ งการจ าเป็ น ล าดั บ ที่ 1 ของครู ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนคือ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ โดยใช้ก ารคิ ดวิเคราะห์เป็ น พื ้น ฐานในการเลือ กรับ ข้อมูล ข่ าวสาร (PNImodified =
0.326) ความต้องการจาเป็ นลาดับที่ 1 ของผูบ้ ริหารสถานศึ กษา คือ ความสามารถในการพัฒนา
การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (PNImodified =
0.337)
1.4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้าน
การค่านิยมและทัศนคติพบว่า ค่า PNImodified ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
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ส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ 0.127 0.265 0.286
ตามลาดับ ความต้องการจาเป็ นลาดับที่ 1 ของคณะกรรมการสภานักเรียน ของครู ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ ตระหนักถึงการรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน (PNImodified = 0.153 0.349 0.343 ตามลาดับ)
2. สาเหตุความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 สรุปประเด็นได้ ดังนี ้
2.1 สภาพที่เป็ นจริงในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
2 ผูว้ ิจยั นาเสนอขอมูลจากกการสัมภาษณ์ตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
2.1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
การดาเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่ จ ะเน้นการทากิจ กรรมต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน เช่นกิจกรรมเลือกตัง้ สภานักเรียน กิจกรรมอบรมสภานักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ กิจกรรมตามนโยบายที่ได้
หาเสียงไว้ตอนเลือกตัง้ สภานักเรียน กิจกรรมภายนอกในฐานะตัวแทนของสถานศึกษา การประชุม
สภานักเรียน เป็ น ต้น โดยอาศัยรู ป แบบการดาเนิน กิจ กรรมที่ท าต่อๆกันมาจากรุ่น สู่รุ่น ตามที่
คณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นก่อน ครูท่ปี รึกษาสภานักเรียน หรือผูบ้ ริหาร เสนอแนะหรือมีนโยบาย
ให้ดาเนินการ ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่เน้นทักษะ และเสริมสร้างความตะหนัก ค่านิยม ทัศนคติ
2.1.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) สภานักเรียนมี การดาเนินงานในทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2) การดาเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จะมีรูปแบบที่แตกความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของ
สถานศึกษานัน้ ๆ โดยส่วนใหญ่จะดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงานสภานักเรียน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม
สภานักเรียน ที่จัดทาโดยสานักพัฒ นากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร แนวปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะโรงเรี ย นและตามนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
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3) การดาเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2.1.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) สภานักเรียนเป็ นตัวแทนของนักเรียนในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ชุมชน
2) การดาเนินงานสภานักเรียนมีส่วนงานในสถานศึกษาที่รบั ผิดชอบคืองาน
ส่ง เสริม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรีย นหรือ งานสภานักเรียน และมี ค รู ท่ี ป รึก ษาสภานักเรีย น กลุ่ม
บริหารงานบุคคล หรือกลุม่ งานกิจการนักเรียน คอยให้คาแนะนาให้คาปรึกษา
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจัย
นาเสนอข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
2.2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) รู ป แบบกิ จ กรรมพัฒ นาการด าเนิ น งานสภานักเรีย นส่วนใหญ่ เน้น การ
พัฒ นาทักษะที่น าไปใช้ในการท ากิจ กรรมต่าง ๆ ทาให้คุณ ลักษณะด้านอื่นถูกนามาใช้ในการ
พัฒนาการดาเนินการน้อยลงทาให้บางคุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองโลกที่จาเป็ นขาดหายไป
เช่นความรูค้ วามเข้าใจ ด้านการรูเ้ ท่าทันและด้านค่านิยมและทัศนคติ
2) คณะกรรมการสภานักเรียนยังเป็ นของคณะกรรมการสภานักเรียนบาง
กลุ่ม ยังไม่ขยายไปถึงทุกภาคส่วนในโรงเรียน ทาให้กระบวนการพัฒนาการดาเนินการโดยยึดหลัก
สภานักเรียนไม่ เป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะคุณลักษณะเรื่องความรู ค้ วามเข้าใจ การรู เ้ ท่าทัน อันจะ
นาไปสู่ก ารพัฒ นา ด้านค่านิย มและทัศนคติ ทั้งนี ้การพัฒ นาการดาเนิน การสภานักเรียนตาม
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกด้านทักษะเป็ นไปค่อนข้างดี เนื่องจากนักเรียนมีทกั ษะพืน้ ฐาน
อยู่แต่เพิ่มบางทักษะให้สอดคล้องและครอบคลุมกับคุณลักษณะอื่นของความเป็ นพลเมืองโลกด้วย
2.2.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ได้ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนหลายท่านได้รบั
มอบหมายมาดูแลงานนีโ้ ดยไม่มีกระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นบนหลักความเป็ น
พลเมืองโลกอีกทัง้ ยังไม่ได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทัง้ มีภาระงานสอนเดิมอยู่แล้วทาให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นไปตามบริบทเดิมของโรงเรียน ตามความ
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เข้าใจของครูท่คี รูท่เี กี่ยวข้องกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน หรือตามความต้องการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ขาดการพูดคุยตกลง
และกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันตัง้ แต่ระดับ
2.2.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ระบบนโยบายในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน การบริหารงาน
สภานักเรียน รวมถึงการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนขาดการทาความ
เข้าใจกันทัง้ ระบบจากทุกระดับการบริหาร
2) หน่วยงานระดับสูงกว่าสถานศึกษาไม่มีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทาให้มมุ มองของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนเป็ นไป
3) รู ปแบบการดาเนินงานภานักเรียนไม่สอดคล้องกับระบบราชการเพราะ
การดาเนินงานสภานักเรียนจะเป็ นรูปแบบคณะกรรมการดาเนินงานต่างจากระบบราชการที่มีการ
สั่งการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องพูดคุยทาความเข้าใจเพื่อออกแบบและพัฒ นาการดาเนินงานสภา
นักเรียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลก
2.3 ความต้องการหรือจาเป็ น ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 แยกตามประเภทของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
2.3.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามั ธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 มี
ความต้อ งการหรื อ จ าเป็ น ในคุณ ลัก ษณะด้าน ด้า นความรู ค้ วามเข้า ใจ มากที่ สุด เพราะการ
ดาเนินงานสภานักเรียนเน้นการพัฒนาด้านทักษะ และด้านค่านิยมและทัศนคติ ยังต้องการความรู ้
ความเข้าใจในคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกในประเด็น ต่าง ๆเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาไปสู่
คุณลักษณะด้านการรูเ้ ท่าทัน
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ในประเด็น ความรูค้ วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ
เพราะในปั จ จุบันสังคมมี ค วามเห็ นต่างและเกิดความขัด แย้ง จากประเด็ น รัฐ ธรรมนูญ อันเป็ น
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กฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่จะต้องได้รบั การสร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านการดาเนินงานของสภา
นักเรียน
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านการรูเ้ ท่าทัน ด้านการรูเ้ ท่าทันผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับการรูเ้ ท่าทันเรื่อง
ทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมาย
ให้ดีขนึ ้ เป็ นเพราะการรูเ้ ท่าทันเรื่องกฎหมายเป็ นเรื่องที่ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภานักเรียนและ
กาลังเป็ นประเด็นทางสังคมที่กาลังพูดถึงและตัง้ คาถามกับกฎเกณฑ์ ต่าง ๆในสังคมตัง้ แต่ระดับ
กฎเกณฑ์พืน้ ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่จะต้องเสริมสร้าง
คุณลักษณะนีใ้ ห้เกิดขึน้ ในสภานักเรียน
4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ด้ า นทั ก ษะ ในประเด็ น ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ นมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่าง
ภาษาและวัฒ นธรรมได้ เนื่องจากการดาเนินงานสภานักเรียนมี ความจาเป็ น ต้องมี ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม การทางานร่วมกันคนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงช่วง
วัยความคิด ทัศนคติเพื่อให้การดาเนินงานสภานักเรียนสาเร็จ
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มี ความต้องการจาเป็ นมากที่สุด
ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมาก
ที่สดุ เพราะเห็นว่า กระบวนการสร้างความตระหนักมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ น
กิจกรรมมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ระยะสัน้ แค่เรื่องความรูค้ วามเข้าใจ แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดการสร้างความตระหนัก
2.3.2 ผู้ให้ขอ้ มูล กลุ่มของครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองาน
สภานักเรียน ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครู
ที่เกี่ ยวข้องกับ งานส่งเสริม ประชาธิ ป ไตยหรืองานสภานักเรียน มี ค วามต้องการหรือจาเป็ น ใน
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คุณ ลักษณะด้าน ด้านความรู ค้ วามเข้าใจ มากที่สุด โดยมี สาเหตุจ ากการดาเนิ นสภานักเรีย น
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในโครงสร้าง บทบาท ความสาคัญ หน้าที่ ระบบที่ใช้ในการดาเนินงาน
สภานักเรีย น ซึ่ง ค ากรรมการสภานัก เรีย นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ได้รบั เลือกเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่จะมีวาระการดาเนินงานเพียง
1 ปี และมีการอบรมในช่วงก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็ นเพียงเวลาที่ค่อนข้างสัน้ อาจทาให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกค่อนข้างน้อย แต่มี
ความจาเป็ นในการนาความรูค้ วามเข้าใจเหล่านัน้ ไปใช้ในการดาเนินงานสภานักเรียน
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
ความรู ค้ วามเข้าใจ ในประเด็น ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ เพราะในปั จจุบนั สังคมมี
ความเห็นต่างและเกิดความขัดแย้งจากประเด็น รัฐธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่
จะต้องได้รบั การสร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านการดาเนินงานของสภานักเรียน
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
การรู เ้ ท่าทัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับประเด็นการรู เ้ ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการพัฒนากฎหมายให้ดีขนึ ้ เป็ นประเด็นที่มีความต้องการ
จาเป็ นมากที่สุด เป็ นเพราะการรู เ้ ท่าทันเรื่องกฎหมาย นักเรียนจะต้องรู เ้ รื่องและปรับใช้กฎหมาย
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสภานักเรียน โดยเฉพาะธรรมนูญ สภานักเรียนนักเรียน
จะต้องรูเ้ ท่าทันและใช้ธรรมนูญนีเ้ ป็ นหลักในการดาเนินงานสภานักเรียน
4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ด้าน
ทัก ษะ ในประเด็ น ที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ น มากที่ สุด ได้แ ก่ ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร เนื่องจากสภาพ
ปั จจุบนั นักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึง รับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ขอ้ มูล
ข่าวสารจานวนมาก เป็ นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นเท็จหรือขาดการตีความ ทาให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ
เกิดการแสดงออกอย่างไม่ เหมาะสมผ่านโลกออนไลน์ อันทาให้เกิดปั ญหา เกิ ดความขัดแย้งใน
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สังคม สภานักเรียนซึ่งเป็ นตัวแทนการดาเนินงานนักเรียนที่จะต้องมีความสามารถวิจารณญาณ
โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อใช้ในการดาเนินงานสภา
นักเรียนในฐานะของตัวแทนสภานักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็ น สื่อกลางในการสื่ อสาร
ระหว่างนักเรียน ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนด้าน
ค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึง
การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ ังยืน ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมากที่สุดเพราะเห็นว่า นโยบาย
ของแต่ละสถานศึกศึกษากาหนดเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ งั ยืน โดยให้ นักเรียนทา
กิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมและทัศนติ การดาเนินงานสภานักเรียนจึงต้องมีเป้าหมายในการสร้าง
ความตระหนักในถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ งั ยืนและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สร้างค่านิยมและทัศนคตินี ้
2.3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ขอ้ มูลดังนี ้
1) ในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความต้องการหรือจาเป็ น มากที่สดุ ในคุณลักษณะ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
โดยมีสาเหตุจากการดาเนินสภานักเรียนจะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจในโครงสร้างการบริหารงาน
สภานักเรียน เป็ นจุดเริ่มต้นของการดาเนินงานสภานักเรียน หากจะพัฒนาจะต้องสร้างคุณลักษะ
ในด้านความรูค้ วามในความเป็ นพลเมืองโลกเพื่อนาไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะด้านอื่น
2) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านความรูค้ วามเข้าใจ มีความต้องการจาเป็ น
มากที่ สุด ในประเด็ น ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านรัฐ ธรรมนูญ เพราะเป็ น กฎหมายสูงสุด ที่ เป็ น
จุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงมาสู่กฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในสถานศึกษา และรวมถึง
ธรรมนูญ สภานักเรียน ซึ่งจะต้องนามาให้เห็นภาพที่เชื่อมโยงกันว่ารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสภา
นักเรียนมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กนั อย่างไร
3) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการรูเ้ ท่าทัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นด้วยกับประเด็น
การรูเ้ ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใช้และการ
พัฒนากฎหมายให้ดีขึน้ เป็ นประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นมากที่สุด เป็ นเพราะการดาเนินงาน
สภานักเรียน นักเรียนมีการตีดา้ นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนค่อนข้างน้อยทาให้
เกิดการต่อต้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมด้วยกระบวนการร่วมกันตีความและทาความเข้าใจ
ร่วมกัน สภานักเรียนที่เป็ นตัวแทนของนักเรียนจะต้องมี การรู เ้ ท่าทันในประเด็นนีม้ ากที่สุดเพื่ อ
นาไปสู่การดาเนินงานสภานักเรียนที่ทาให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดการรูเ้ ท่าทันแล้วต่อยอด
สูน่ กั เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
4) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ น
มากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการพัฒ นา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือ
ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ โดยให้สาเหตุว่า ทักษะในการดาเนินงานสภานักเรียนด้านอื่น
ๆเป็ นทักษะที่อยู่ในการดาเนินการสภานักเรียนอยู่แล้ว แต่ทกั ษะดังกล่าวยังเกิดขึน้ น้อยแต่เป็ นสิงที่
คาดหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนให้มีมุมมองที่กว้างมาก
ขึน้ โดยมีจดุ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆในสถานศึกษานาไปสู่ทกั ษะระดับโลก
5) ความต้องการหรือจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความ
ต้องการจาเป็ นมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่ ังยืน
ซึ่งเป็ นต้องการจาเป็ นมากที่สุดเพราะเห็นว่า เป็ นเป้าหมายที่มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่ง
นามาสู่การกาหนดนโยบายตัง้ แต่ระดับประเทศ ประทรวง จนถึงระดับสถานศึกษา ที่คาดหวังให้
นักเรียนดาเนินการกรรมให้สอดคล้อง และยั่งยืน
3. แนวทางการพัฒ นาการด าเนิน งานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมื องโลกใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
3.1 คณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ได้เสนอแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
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1) สภานัก เรี ย นควรการด าเนิ น งานหรือ จัด กิ จ กรรมที่ ค รอบคลุม วิ ถี ชี วิ ต
กิจวัตรประจาวัน ในสถานศึกษา ในชุมชน สังคม
2) สถานศึกษาต้องสร้างการมี ส่วนร่วมในการดาเนินงานสภานักเรียนกับ
นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการมีสว่ นร่วมในการกาหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่รว่ มกัน
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียน การได้มาซึ่งตัวแทนของคณะกรรมการ
สภานักเรียน การดาเนิ นการเพื่อเสริม สร้างคุณ ลักษณะความเป็ นพลเมื องโลก การตรวจสอบ
ถ่วงดุล การประชุมเพื่อเสนอแนะปัญหา ความต้องการของทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ในฐานะผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในการดาเนินงานสภานักเรียน
3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย
หรืองานสภานักเรียน ผู้บ ริหารสถานศึก ษาและทุก ภาคส่วนของสถานศึกษาควรมี การพูด คุย
ร่วมกันระหว่างกัน เพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ และ
ยอมรับความแตกต่างของช่วงวัย การรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ่ีเห็นต่าง การสร้างความเท่าเทียม
และจัดการความขัดแย้งด้านความคิด ด้านการกระทา
4) สถานศึกษาควรจัดทาทาคู่มื อหรือแนวทางการดาเนินงานสภานักเรียน
และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้ศึกษาและทาความเข้าใจและ
สามารถวางแผน เตรียมตัวเพื่อเข้ามาสมัครเป็ นคณะกรรมการสภานักเรียนได้
3.2 ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ได้เสนอ
แนวทางการพัฒ นารู ป แบบการดาเนิ นงานสภานักเรียนโดยยึด หลัก ความเป็ นพลเมื องโลกใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
1) สภานักเรียนแต่ละสถานศึกษาต้องมีค่มู ือการดาเนินงานสภานักเรียน ที่
เป็ นไปตามธรรมนูญ โรงเรียนและสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในกระบวนการการดาเนิน งานสภา
นักเรียน บทบาท หน้าที่ การดาเนินงานภายใต้หลักการสาคัญ ต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามธรรมนูญสภา
นักเรียนโดยยึดหลักของความเป็ นพลเมืองโลก
2) การดาเนินงานสภานักเรียนต้องไม่กระจุกหน้า ที่ความรับผิดชอบแค่ครู ท่ี
รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสภานักเรียนแค่กลุ่มเดียวควรออกแบบการดาเนินการให้ครอบคลุม
กับทุกภาคส่วนของสถานศึกษาด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน โดยอาศัยภาวะผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะมีสว่ นช่วยในการขับเคลื่อนแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นระบบ
3) ควรมีการพูดคุยร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานส่งเสริม ประชาธิ ปไตยหรืองานสภานักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของ
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สถานศึกษาเพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ นาไปสู่กร
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในแนวการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยอาจจะกาหนดเป็ นแผนการ
ดาเนินการระยะสัน้ ระยะยาว
4) กระบวนการการวัดและประเมินผลการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สภาพ
สังคมนัน้ ๆอย่างแท้จริง การประเมินที่ไม่ซบั ซ้อน การประเมินอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การ
ประเมินตามสภาพจริง แทนการประเมินจากเอกสารหรือประเมินแค่กลุ่มคณะกรรมสภานักเรียน
เพียงกลุม่ เดียว
3.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี ้
1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
สภานักเรียนโดยปรับให้เนือ้ หาในคู่มือที่เป็ นไปตามสภาพปัจจุบนั และอนาคตโดยยึดหลักการสร้าง
เสริมคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกในงานสภานักเรียนเป็ นแนวทางซึ่งในคู่มือควรประกอบไป
ด้วยการเน้นสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย ความรูค้ วามเข้าใจใน
กระบวนการทางกฎหมายหมาย กฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆตั้ง แต่ ก ระบวนการการได้ม าซึ่ ง กฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ กระบวนการการใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกระบวนการดาเนินการหากเกิดขึน้
พิพาททางด้านกฎหมาย ความรู ค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน การเคารพในการศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์และความแต่งต่างหลากหลาย ความรู ค้ วามเข้าใจในกระบวนการการดาเนินงานสภา
นั ก เรี ย น บทบาท หน้า ที่ การด าเนิ น งานภายใต้ห ลัก การส าคัญ เหล่ า นั้น โดยการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจว่าการดาเนินการสภานักเรียนอยู่ใช้หลักการ กระบวนการสาคัญ
ต่าง ๆเหล่านัน้ อย่างไร และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริงได้อย่างไร
2) สถานศึ ก ษ าต้ อ งสร้า งความรู ้ค วามเข้ า ใจหลั ก การพื ้ น ฐานของ
ประชาธิ ป ไตย การรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และหลัก การพื ้น ฐานอื่ น ๆ ที่ น ามาใช้ด าเนิ น งานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลก เพราะเป็ นประเด็นที่นาไปสู่การแก้ไขปั ญ หาความ
แตกต่างของช่วงวัยของทั้งคนในสถานศึกษาหรือในสังคมทาให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรื อ
แสดงออกทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รบั การยอมรับหรือทาความเข้าใจกับความคิดเห็นนัน้
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ซึ่งจ าเป็ นต้องเรียนรู แ้ ละเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย การรับฟั งความคิดเห็นหรือหลักการ
พืน้ ฐานอื่น ๆร่วมด้วย
3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิป ไตยหรือ
งานสภานักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูดคุยร่วมกัน
ระหว่างกัน เพื่อรับฟั งความ ความคิดเห็น ปั ญหา ความต้องการจาเป็ น ข้อเสนอแนะ นาไปสู่การ
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในแนวการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยอาจจะกาหนดเป็ นแผนการ
ดาเนินการระยะสัน้ ระยะยาว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 อภิปรายผลได้ดงั นี ้
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการดาเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ งานส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยจาแนกเป็ นคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองโลกด้านต่าง ๆ พบว่า คุณลักษณะที่มีความต้องการจาเป็ น มากที่สดุ คือ คุณลักษณะ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ โดยมีรายการความรูค้ วามเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญเป็ น ความต้องการจาเป็ น
ที่ สุด ซึ่ ง ผลการประเมิ น ของทั้ง 3 กลุ่ม มี ค วามสัม พั น ธ์กัน ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน สอดคล้อ งกั บ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561b) ที่พบว่า คุณลักษณะด้านความรูค้ วามเข้าใจ หัวข้อ
กฎหมาย และกระบวนการยุ ติ ธ รรม มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นอยู่ ใ น 3 อั น ดั บ แรก เนื่ อ งจาก
คุณ ลักษณะด้านความรู ค้ วามเข้าใจเป็ นคุณ ลักษณะเริ่ม แรกที่ทุกคนจะต้องรู แ้ ละเข้าใจเพื่ อน
นาไปสู่ดา้ นการรู เ้ ท่าทัน ด้านทักษะและด้านทัศนคติ ประกอบกับคณะกลักษณะของความเป็ น
พลเมืองโลกมีประเด็นใหม่หลายประเด็นที่ตอ้ งคาความเข้าใจเพื่อนาองค์ความรูไ้ ปประกอบกับการ
ดาเนินงานสภานักเรียน
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการดาเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ครู ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ งานส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีประเด็นความต้องการจาเป็ นใน
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แต่ละด้านบางประเด็น มีผลที่ไม่เป็ นไปทิศทางเดียวกัน เช่น ด้านการรับรูใ้ นการกระทาของตนเอง
ว่าถูกผิดตามหลักศีลธรรมและตระหนักในผลแห่งการกระทา ในกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ไม่ ถึงระดับความต้องการจาเป็ น แต่ผูใ้ ห้ข้อมูลกลุ่ม ครู ท่ีเกี่ ยวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา อยู่ในความต้องการจาเป็ นอันดับ 2
และ 3 ตามล าดับ เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของคณะกรรมการสภานัก เรีย นเป็ น กิ จ กรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ท่ีมีพืน้ ฐานอยู่บนศีลธรรมอันดีอยู่แล้ว รวมถึงการรับรู ศ้ ีลธรรมการตระหนักในผลแห่ง
การกระทานัน้ ถูกปลูกฝั งจากสภาพของโรงเรียน การอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรม จึง
เห็นว่าการรับรู ใ้ นประเด็นดังกล่าวเป็ นเป็ นประเด็นที่นักเรียนได้รบั รู ใ้ นระดับที่มากอยู่แล้วที่ให้ผล
ของสภาพที่คาดหวังกับปั จจุบนั ไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในประเด็นนีจ้ ึง
ได้ผลไม่ถึงระดับที่จะเป็ นความต้องการจาเป็ นได้สอดคล้องกับเลิศพร อุดมพงษ์ (2561) ที่ได้ศกึ ษา
กระบวนการเสริม สร้างประชาธิ ป ไตยในโรงเรียนผ่านกิ จ กรรมสภานัก เรีย น และนาเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียนที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยพบว่าภารกิจที่เป็ นหน้าที่ของ
สภานักเรียนที่นกั เรียนรับรูม้ ากที่สดุ คือ การปฏิบตั ิงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับ
อื่นใดของทางราชการ พร้อมทัง้ ต้องรักษาไว้ซ่งึ ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม แต่ในบริบทของครู และผูบ้ ริหารเห็นว่ามีความต้องการจาเป็ นเพราะในสภาพสังคม ได้
ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ท่ีมีการกระทาผิดศีลธรรมในการทางาน ในการใช้ชีวิตในสังคมจึ งเห็น
ว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องปลูกฝังการรับรูใ้ นประเด็นดังกล่าวผ่านการดาเนินงานสภานักเรียน
3. สาเหตุความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมื อ งโลกในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสภานักเรียนจะมีครูท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ 3 กลุ่ม
มีความเห็นสอดคล้องกับผลของแบบสอบถามว่ามีความต้องการหรือมีความจาเป็ นที่ตอ้ งได้รบั
การเสริม สร้างและพัฒ นาการด าเนิ น งานสภานัก เรีย นโดยยึด หลัก ความเป็ น พลเมื อ งโลกใน
คุณ ลักษณะด้านความรู ค้ วามเข้าใจมากที่สุด โดยเฉพาะความรู ค้ วามเข้าใจด้านรัฐ ธรรมนูญ
หลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย การรับฟั งความคิดเห็น และหลักการพืน้ ฐานอื่น ๆ ที่นามาใช้
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก ซึ่งเป็ นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภานักเรียนและกาลังเป็ นประเด็นทางสังคมที่กาลังพูดถึงและตั้งคาถามกับกฎเกณฑ์ ต่าง ๆใน
สังคมตัง้ แต่ระดับกฎเกณฑ์พืน้ ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่
จะต้องเสริมสร้างคุณลักษณะนีใ้ ห้เกิดขึน้ ในสภานักเรียนสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา (2561b) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ย่ ังยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) ได้ต่อเมื่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษามีความรู แ้ ละความเข้าใจอย่างชัดเจนว่ าการศึกษาใน
เรื่องใดเข้าข่ายการจัดการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมืองโลก ความเป็ นพลเมืองโลกคืออะไรและการ
แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองโลกทา เพื่อให้การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองโลกมีทิศทางและครอบคลุมตามเป้าประสงค์ท่รี ะบุไว้
4. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมืองโลกใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจัยพบว่า
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนจะมีครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา เสนอแนวทางร่วมกันให้มีการจัดทาคู่มือสภานักเรียน
การพูดคุยร่วมกันของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินสภานักเรียนเพื่อวางแผน กาหนดรู ปแบบการ
พัฒนาดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก สอดคล้องกับธนวรรธน์ สุวรรณ
ปาล (2563) ที่พบว่าการดาเนินการของสถานศึกษาในการส่งเสริมการทางานของสภานักเรียน
โดยจะต้องจัดให้มีระเบียบ กติกาตามระบบประชาธิปไตย โดยให้นกั เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มี
การประชุมสภานักเรียน เพื่อรับรูก้ ารดาเนินงานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ทัง้ นี ้
เนื่องจาก สังคมปั จจุบนั ทุกภาคส่วนต่างให้ความสาคัญต่อการสร้างประชาธิปไตย โดยโรงเรียน
เป็ นส่วนสาคัญที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เป็ นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการประชาธิปไตย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย การประเมิ น ความต้องการจ าเป็ น ในการพัฒ นาการด าเนิ น งานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า
1. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองโลกด้านความรูค้ วามเข้าใจเป็ นคุณลักษณะที่มีความ
ต้องการจาเป็ นมากที่สดุ ที่คณะกรรมการสภานักเรียน ครูท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย
และผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา ควรร่ว มกัน ท าการศึ ก ษา ก าหนดแนวทาง รู ป แบบ วิ ธี ก ารหรือ ใช้
นวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนที่ยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
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2. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียนจะต้องจัดทาคู่มือสภานักเรียน และมีการ
พูดคุยร่วมกันของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินสภานักเรียนเพื่อวางแผน กาหนดรูปแบบการพัฒนา
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินการสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็ นพลเมื องโลกในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2 พบว่า มี บางประเด็นในแต่ละด้านที่ คณะกรรมการสภานักเรียน ครู ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือสภานักเรียนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดลาดับความ
ต้อ งการจ าเป็ น อัน ดับ สูง สุด ที่ แตกต่ างกัน ดังนั้น หากมี ก ารวิจัย ในครัง้ ต่ อ ไป อาจมี ก ารศึก ษา
แนวทางในการพั ฒ นาการด าเนิ น การสภานั ก เรี ย นโดยยึ ด หลั ก ความเป็ นพลเมื อ งโลกใน
สถานศึกษาตามบริบทของผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับงานสภานักเรียนต่อไป
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

อาจารย์ภาควิชาวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค

อาจารย์ภาควิชาวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล

อาจารย์ภ าควิชาภาควิช าหลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

นายสุรยิ นั ต์ ลาภเย็น

ครู
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา ๒
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2

……………………………………………………………
เรียน ให้ขอ้ มูล
ด้ว ยข้าพเจ้า นายกิต ติ ศัก ดิ์ วัน งาม นิ สิต ระดับ ปริญ ญาโท สาขาการวัด ประเมิ น และวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เนินการทาปริญญานิพนธ์เรื่อง “การวิจัย
ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนิ นงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ น
พลเมื อ งโลกของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 2” โดยใช้แบบสอบถามนีเ้ พื่อสอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลก
ข้าพเจ้า จึ งขอความอนุเคราะห์จ ากท่ านในการตอบแบบสอบถามฉบับ นี ้ต ามความเป็ นจริง
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป โดยคาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดต่อตัวท่าน ขอให้ความมั่นใจ
ว่าข้อมูลของท่านจะถือเป็ นความลับ
งานวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะสาเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถา้ ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากท่าน ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รบั ความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
นายกิตติศกั ดิ์ วันงาม
คาชีแ้ จง ในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนีส้ ร้างขึน้ เพื่อใช้สาหรับประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภา
นัก เรียนโดยยึ ดหลัก ความเป็ นพลเมือ งโลกของนัก เรีย นในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริงและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จานวน 50 ข้อ
ตอนที่ 3 แนวการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

158
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ  (1) ชาย
 (2) หญิง
(3) LGBTQ
 (4) ไม่ตอ้ งการระบุ
2. อายุ...............ปี
3. ความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียน
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 ครูท่เี กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน
 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
4. สถานศึกษา.........................................................................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริงและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามตอนนี ้ เป็ นการสอบถามสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริงเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2
2. แบบสอบถามตอนนี ้ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีตวั เลือก 5 ระดับ โปรดทาเครื่องหมาย✓
ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สดุ และโปรดตอบทุกข้อ
3. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริง ว่าสถานศึกษาของท่านมีสภาพที่คาดหวัง
และสภาพที่เป็ นจริงเกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในระดับใด
โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี ้
ระดับสถาพทีค่ าดหวังของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษา
1
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับน้อยที่สดุ
2
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับน้อย
3
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับปานกลาง
4
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับมาก
5
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
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นักเรียนในสถานศึกษาในระดับมากที่สดุ
ระดับสถาพทีเ่ ป็ นจริง ของการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษา
1
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับน้อยที่สดุ
2
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับน้อย
3
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับปานกลาง
4
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับมาก
5
หมายถึง มีพฒ
ั นาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาในระดับมากที่สดุ
สภาพทีค่ าดหวัง สภาพทีเ่ ป็ นจริงน้อย
น้อย → มาก
→ มาก
รายการ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ
1.ความรูค้ วามเข้าใจในความหลากหลายทางอายุ เพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติของบุคคลแต่ละช่วงวัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรือ่ งหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน
9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และการขับเคลื่อน
ของสภานักเรียน
10. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้ได้มาซึ่งสภานักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานสภานักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
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สภานักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทของตนเองในฐานะพลเมือง
ในทุกระดับ ทัง้ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการอยูร่ ว่ มกันและพึง่ พาอาศัยกันของ
สมาชิกสภานักเรียนและประชาคมนักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบการทางานในองค์กรในรูปแบบ
ต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน
17. ความรูค้ วามเข้าใจในการเป็ นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับ
ครูในโรงเรียน
18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโนทัศน์ของสันติภาพและความ
ยุติธรรม เป็ นพืน้ ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตั ิในการขจัดความ
ขัดแย้ง
19. ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในการดาเนินงานสภานักเรียน
20. ความรูค้ วามเข้าใจในเข้าใจหลักการของการพัฒนาที่ย่งั ยืน
เพื่อใช้เป็ นหลักการสาคัญในการแก้ปัญหาในโลกทัง้ ปั ญหาใน
ด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ด้านที่ 2 ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของ
สังคม
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับผูอ้ นื่ ที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างได้
23. การมีจิตสานึกที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ นในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้ คาถามและวิเคราะห์ในประเด็นทาง
การเมือง
25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้
และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสารธารณสุข
สามารถชีแ้ นะเรื่องสุขภาพให้ผอู้ นื่ ได้

สภาพทีค่ าดหวัง
น้อย → มาก

สภาพทีเ่ ป็ นจริงน้อย
→ มาก

161
รายการ
28. การรับรู ้ เข้าใจ และสามารถสร้างกระบวนการทางานผ่าน
งานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ
29. การรับรูใ้ นการกระทาของตอนเองว่าถูกผิดตามหลัก
ศีลธรรมและตระหนักในผลแห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสาร
ข้อมูลและความรูใ้ นรูปแบบที่สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชน
ด้านที่ 3 ด้านทักษะ
31. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้การคิด
วิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
32. ความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม
โดยใช้ภาษาเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารและยังคงไว้ซง่ึ อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่าง
วัฒนธรรมด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน
34. การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อความไม่ยตุ ิธรรม การ
ละเมิดและการปฏิบตั ิต่อกันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้เหตุผลและใช้หลักฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็น และจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างโดยการ
ใช้เหตุผล
36. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม
รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ ละการค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศมาใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน
39. ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ บน
พืน้ ฐานของข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและเทคโนโลยี
40. ความสามารถในการพัฒนา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดย
เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ
ด้านที่ 4 ด้านค่านิยมและทัศนคติ

สภาพทีค่ าดหวัง
น้อย → มาก

สภาพทีเ่ ป็ นจริงน้อย
→ มาก
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สภาพทีค่ าดหวัง
น้อย → มาก

สภาพทีเ่ ป็ นจริงน้อย
→ มาก

41. การตระหนักความสาคัญ และเคารพแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็ นพลเมืองของ
ชาติอื่น ๆ
42. การตระหนักถึงการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียม
กันในสังคมทุกระดับ
43. การตระหนักถึงผลของความขัดแย้ง และการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เท่าเทียมกันในสังคม
44. เห็นคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีการระงับความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ
45. การตระหนักผลของการกระทาของตนเองที่จะส่งผลกระทบ
ต่อผูอ้ ื่นและสังคมโดยรวม
46. การมีความรับผิดชอบในความคิด กระทาของตนเอง
47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่
ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ
48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
49. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวติ
50. การตระหนักถึงการพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือแนวการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
เรื่อง การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
คาชีแ้ จง ในการตอบแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์นสี ้ ร้างขึน้ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
เป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมือง
โลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ- นามสกุล.............................................................................................................
เพศ................. อายุ..................ปี
ตาแหน่งในสถานศึกษา..............................................................................................
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน........................................................................
สถานศึกษาที่ทางาน/ทากิจกรรม.................................................................................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์
1. สภาพปัจจุบนั การดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาของคุณเป็ น
อย่างไร
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาของคุณ
เป็ นอย่างไร
3. จากผลการวิเคราะห์ความต้องการหรือมีความจาเป็ นจากแบบสอบถาม ท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
4. คุณมีแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็ นพลเมืองโลกควรเป็ นอย่างไร
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ผลการวิเคราะห์เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ของแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ เรื่อง การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ค่า
แปลผล
ข้อเสนอแนะ
รายการ
IOC
ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ
1.0
1.ความรูค้ วามเข้าใจในความหลากหลายทางอายุ เพศ
สอดคล้อง
เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
2. ความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติของบุคคลแต่ละช่วงวัย
3. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย
4. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโรงเรียน
7. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสภานักเรียน
8. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรือ่ งหลักการพืน้ ฐานของสภา
นักเรียน
9. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และการขับเคลื่อนของ
สภานักเรียน
10. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้ได้มาซึ่งสภานักเรียน
11. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานสภานักเรียน
12. ความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานสภา
นักเรียน
13. ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองใน
ทุกระดับ ทัง้ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับโลก
14. ความรูค้ วามเข้าใจในการอยูร่ ว่ มกันและพึง่ พาอาศัยกันของ
สมาชิกสภานักเรียนและประชาคมนักเรียนในโรงเรียน
15. ความรูค้ วามเข้าใจระบบการทางานในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ
16. ความรูค้ วามเข้าใจในการติดต่อสื่อสารในสภานักเรียน
17. ความรูค้ วามเข้าใจในการเป็ นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับครู
ในโรงเรียน

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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18. ความรูค้ วามเข้าใจในมโนทัศน์ของสันติภาพและความ
ยุติธรรม เป็ นพืน้ ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตั ิในการขจัดความ
ขัดแย้ง
19. ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ในการดาเนินงานสภานักเรียน
20. ความรูค้ วามเข้าใจในเข้าใจหลักการของการพัฒนาที่ย่งั ยืน
เพื่อใช้เป็ นหลักการสาคัญในการแก้ปัญหาในโลกทัง้ ปั ญหาใน
ด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ด้านที่ 2 ด้านการรู้เท่าทัน
21. การรูจ้ กั ทาหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของ
สังคม
22. การรูจ้ กั การอยู่รว่ มกันกับผูอ้ นื่ ที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างได้
23. การมีจิตสานึกที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ นในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. การรับรูแ้ ละเข้าใจ ตัง้ คาถามและวิเคราะห์ในประเด็นทาง
การเมือง
25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้
และการพัฒนากฎหมายให้ดีขึน้
26. การรูจ้ กั วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27. การรูจ้ กั วางแผนสุขภาพ รูจ้ กั การเข้าถึงบริการสารธารณสุข
สามารถชีแ้ นะเรื่องสุขภาพให้ผอู้ นื่ ได้
28. การรับรู ้ เข้าใจและสามารถสร้างกระบวนการทางานผ่านงาน
ศิลปะรูปแบบต่าง ๆ
29. การรับรูใ้ นการกระทาของตอนเองว่าถูกผิดตามหลักศีลธรรม
และตระหนักในผลแห่งการกระทา
30. การรูจ้ กั เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน ใช้ ผลิต และสื่อสารข้อมูล
และความรูใ้ นรูปแบบที่สร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย และจริยธรรมที่
เคารพสิทธิมนุษยชน
ด้านที่ 3 ด้านทักษะ
31. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้การคิด
วิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานในการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
32. ความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม

ค่า
IOC
1.0

แปลผล
สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0
1.0

สอดคล้อง

1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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โดยใช้ภาษาเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารและยังคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนเอง
33. ความสามารถในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม
ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน
34. การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อความไม่ยตุ ิธรรม การ
ละเมิดและการปฏิบตั ิต่อกันอย่างมีอคติ
35. ความสามารถในการใช้เหตุผลและใช้หลักฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็นและจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างโดยการใช้
เหตุผล
36. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม
รวมทัง้ สามารถทางานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้
37. ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ ละการค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
38. ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศมาใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน
39. ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ บน
พืน้ ฐานของข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและเทคโนโลยี
40. ความสามารถในการพัฒนา การสร้างสรรค์สงั คมโลกโดย
เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ
ด้านที่ 4 ด้านค่านิยมและทัศนคติ
41. การตระหนักความสาคัญ และเคารพแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ นพลเมืองของชาติ
อื่น ๆ
42. การตระหนักถึงการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
ในสังคมทุกระดับ
43. การตระหนักถึงผลของความขัดแย้ง และการปฏิบตั ิอย่างไม่
เท่าเทียมกันในสังคม
44. เห็นคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีการระงับความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ
45. การตระหนักผลของการกระทาของตนเองที่จะส่งผลกระทบ

ค่า
IOC

แปลผล

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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ต่อผูอ้ ื่นและสังคมโดยรวม
46. การมีความรับผิดชอบในความคิด กระทาของตนเอง
47. การเปิ ดกว้างในการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่
ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่เสมอ
48. ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
49. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวติ
50. การตระหนักถึงการพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ค่า
IOC

แปลผล

1.0
0.6

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

ค่า
IOC
0.8

แปลผล
สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

1.0

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

1.ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
รายการ
1.สภาพปั จจุบนั การดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
เป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาของคุณเป็ นอย่างไร
2.ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็ นพลเมืองโลกในสถานศึกษาของคุณเป็ นอย่างไร
3.จากผลการวิเคราะห์ความต้องการหรือมีความจาเป็ นจาก
แบบสอบถาม ท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
4. คุณมีแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็ นพลเมืองโลกควรเป็ นอย่างไร

ข้อเสนอแนะ
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ผลการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์

171
ผลการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย์

172
ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายกิตติศกั ดิ์ วันงาม
20 กันยายน 2534
จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2546 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ าแดง(วันรัตตวิทยา)
จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษา
พ.ศ.2564 ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวัด ประเมิน และวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
80 หมู่ 12 ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

