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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน
โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผูว้ิจยั กิตติศกัดิ์ วนังาม 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มนตา ตลุยเ์มธาการ  
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม รองศาสตราจารย ์ดร. องอาจ นยัพฒัน ์ 

  
การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุของความ

ตอ้งการจ าเป็น 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลก  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  จ านวน 624 คน ได้แก่  คณะกรรมการสภานักเรียน  ครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 เครื่องมือการวิจยัใชแ้บบสอบถามรูปแบบการตอบสนองคู่ สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าดชันี PNImodified ผลการวิจยั พบว่า 1) ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินการสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 กลุ่ม
คณะกรรมการสภานกัเรียนกลุ่มครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน  กลุ่มผูบ้ริหาร
สถานศกึษาเห็นว่าดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ (PNImodified = 0.227 0.331 0.309) 2)
สาเหตุของความตอ้งการจ าเป็น คือ คู่มือ แนวทาง นโยบายในการด าเนินงานสภานักเรียนไม่สอดคลอ้ง  ไม่
ครอบคลมุตามคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโลก และจ ากัดอยู่แค่กลุ่มของคณะกรรมการสภานกัเรียนครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบเท่านั้น  ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนถูกผลักภาระการรับผิดชอบให้
ด าเนินการเอง 3) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก  คือ จดัท า
คู่มือการด าเนินงานสภานักเรียนให้สอดคล้องกับความเป็นพลเมื องโลก ผู้เก่ียวข้องร่วมกันวางแผนการ
พฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน  

 
ค าส าคญั : ความเป็นพลเมืองโลก; สภานกัเรียน; การวจิยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title NEEDS ASSESSMENT RESEARCH IN DEVELOPMENT OF STUDENT 
COUNCIL PERFORMANCE BASED ON GLOBAL CITIZENSHIP IN 
SCHOOLS UNDER SECONDARY  EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 
BANGKOK 2 

Author KITTISAK WANNGAM 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Manaathar Tulmethakaan , Ph.D. 
Co Advisor Associate Professor Ong-art Naiyapatana , Ph.D. 

  
The purposes of this research were as follows: (1) to study the needs for development; 

(2) to analyze the factors for the needs of development; (3) to propose guidelines for creating 
development of student council performance based on global citizenship in schools under the 
Secondary Education Service Area Office, Bangkok Two and with an informant group of 624 
members of the Student Council Committee, teachers involved in the promotion of democracy or 
student council work and school administrators. The tool for this research was a dual-response 
format questionnaire. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, and 
PNImodified. The research results found the following: (1) the Group of the Student Council 
Committee, teachers involved in the promotion of democracy or student council work and school 
administrators considered the cognitive aspect to be the most demanding (PNImodified = 0.227 
0.331 0.309); (2) the reason for need was manuals, guidelines, policies for student council operations 
were inconsistent and not covered by global citizenship attributes and limited to the group who were 
responsible only for teachers in charge of student council work were forced to take responsibility for 
themselves; (3) the guideline for developing of student council performance based on global 
citizenship, including preparing student council operation manuals in line with global citizenship and 
related parties working together to plan the development of student council operations. 

 
Keyword : Global Citizenship; Student Council; Need Assessment Research 
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มนตา ตลุยเ์มธการ และรองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน ์คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์
ที่ให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา คอยชีแ้นะแก้ไขขอ้บกพร่อง สรา้งแรงกระตุ้น แรง
บันดาลใจในการท าปริญญานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอมา  ผู้วิจัยขอกราบ
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กูล  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล นาย
ณัฐเมธศวร ์ดุลคณิต นายสรุิยนัต ์ลาภเย็น ที่ชีแ้นะวิธีการแกไ้ขเครื่องมือดว้ยความกรุณายิ่ง รวมทัง้
บคุคลที่ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงทางวิชาการตามที่ปรากฎในบรรณานกุรม 

กราบขอบพระคณุผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูที่เก่ียวขอ้งกบักบังานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในการเก็บขอ้มลูวิจยัครัง้นี ้

กราบขอบพระคุณ  คณาจารย์ สาขาการวัด  ประเมิน  และวิจัยการศึกษา   คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้สรา้งปัญญาและ
ก าลงัใจใหผู้ว้ิจยัเสมอมา 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้ าแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้
ก าลงัใจในการท าวิจยัในครัง้นี ้
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บทที1่ 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สภานักเรียน เป็นสถาบนัทางการเมืองหนึ่งในสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับทุกสงักัด ที่

สรา้งเสริมความรูค้วามเขา้ใจทักษะ และการตระหนักรูใ้นความเป็นประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของสภานกัเรียน โดยการจ าลองระบบการเมืองใหญ่ มาท าเป็น
แบบฝึกหดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน ไดเ้รียนรูผ้่านสถานการณจ์ าลองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกกระบวนการ 
ของสภานักเรียน ตั้งแต่การก าหนดให้มีธรรมนูญสภานักเรียน การเลือกตั้งให้ได้มาซึ่ ง
คณะกรรมการสภานกัเรียน การฝึกอบรมสภานกัเรียน การประชุมสภานกัเรียน การด าเนินงานใน
สภานกัเรียน รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้พิพาทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในฐานะที่ถูกคาดหวงัใหเ้ป็นตวัแทน
ของนักเรียนในการด าเนงาน ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานศึกษาเลิศพร อุดมพงษ ์
(2562) 

ดว้ยแนวคิด ดว้ยความคาดหวงัต่อสภานักเรียน เพื่อสรา้งองคค์วามรู้ในหลกัการความ
เป็นประชาธิปไตย นักเรียนในสถานศึกษาจะต้องเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองใหม้ีความเป็นพลเมือง 
รูจ้ักสิทธิ หนา้ที่ เสรีภาพของตนเอง และมีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกตัวแทนหรือเสนอตัวเอง
เพื่อเป็นตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ดังนั้น อีกกระบวนการหนึ่งของที่จะพัฒนา
ควบคู่กบัการพฒันากระบวนการประชาธิปไตยผ่านด าเนินงานสภานกัเรียนแลว้ ยงัตอ้งมีการสรา้ง
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ ้นกับตัวของนักเรียนทุกคนเพื่ อเป็นรากฐานน าไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยต่อไป  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหนา้ที่หลกัใน
การรบัผิดชอบในการจดัท าหลกัสตูรทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้
เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองตามวิถีทางที่สอดรบักบัการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีประเด็น
ที่น่าสนใจการน าเอาไปใชใ้นสถานศึกษาผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกหอ้งเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมสภานกัเรียนที่มีการด าเนินงานมาตัง้แต่อดีตทัง้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น นักเรียนผู้น า คณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่แทรกเสริมใน
ช่วงเวลาแห่งการเรียนรูข้องนักเรียนให้เกิดประสบการณ์การบริหารงาน การสรา้งความเป็น
พลเมือง และความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายส านักพัฒนากิจกรรม
นกัเรียน (2558) 

 



  13 

จากความส าคัญดังกล่าวท าใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งได้ด าเนินงานสภานักเรียนตาม
คู่มือดังกล่าวและปรบัเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา อีกทั้ง ส  านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดส้่งเสรมิใหส้ถานศึกษาด าเนินกิจกรรมสภานกัเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดใหม้ีการประเมินเพื่อคัดเลือก “โรงเรียนตน้แบบสภานักเรียน” ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผูบ้ริหาร ที่มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ
ด าเนินงานกิจกรรม สภานกัเรียน มีผลงานไดร้บัการยอมรบัเป็นที่ประจกัษ์ต่อสาธารณชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่าย ช่วยสรา้งความเขม้แข็งในการด าเนินงานสภา
นกัเรียนใหแ้ก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ได ้ส านกัพฒันากิจกรรมนกัเรียน (2564) ท าใหส้ถานศึกษาหลายแห่ง
มีการด าเนินงานสภานักเรียนที่มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นสภานักเรียนต้นแบบ ท าให้
กระบวนการด าเนินงานสภานกัเรียน  

จากการศึกษาแนวคิดของ (อมร รกัษาสตัย,์ 2543) ที่กล่าวถึงคุณลกัษณะของพลเมือง
ซึ่งเป็นลักษณะสัมพันธภาพระหว่างกันในสังคมประชาธิปไตย ประกอบดว้ย คุณลักษณะดา้น
คารวธรรม มีการเคารพซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง , คุณลักษณะด้านสามัคคีธรรม มีการแบ่งปัน 
รว่มงานกนั และประสานงานกนั และคณุลกัษณะดา้นปัญญาธรรม มีความเชื่อมั่น ในวิธีการแห่ง
ปัญญา สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ คเชนเทพ จันทรวงศ ์(2562) การบริหารงานสภานักเรียนใน
ส่วนของการก าหนดลักษณะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย แต่ละ
สถานศึกษามีการวางแผนกิจกรรมของสภานักเรียนครบทั้ง 3 ดา้นของพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ได้แก่ ด้านคารวธรรม (Respect for Individuals), ด้านสามัคคีธรรม (Sharing, Participating, 
and Co-operating) และดา้นปัญญาธรรม (Faith in the Method of Intelligence) ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของสาโรช บวัศรี (สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2553)  

หากแต่ในปัจจุบันและอนาคต คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกไดถู้กก าหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals : SDG) เป้าประสงคท์ี่ 4.7 (SDG4.7) ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้
และพฒันาทกัษะที่ตอบสนองการพฒันาที่ยั่งยืน ทกัษะพลเมืองที่ส  าคญั อาทิ ทกัษะการเรียนรูเ้พื่อ
การพฒันาที่ยั่งยืน การเป็นพลเมืองโลกที่ดี การจัดการความขดัแยง้ การเคารพความหลากหลาย 
และส่งเสริมสันติภาพ เป็นต้น โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561b) ไดศ้ึกษาแนว
ทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)โดยไดเ้สนอแนวทางการศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองในสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สภานกัเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาความเป็นพลเมืองโลก ผ่านการด าเนินงานของสภานกัเรียน ภายใตก้รอบคณุ
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ลกัษะความเป็นพลเมืองโลก 4 ดา้นไดแ้ก่ ความรูแ้ละความเขา้ใจ การรูแ้ละการรูเ้ท่าทัน ทักษะ 
และ ค่านิยมและทัศนคติ ไดบ้รรจุในนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และมอบนโยบายใหส้  านกังานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่
รายงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2563) ส่วนที่ 2 ดา้นทิศทางการจัด
การศึกษา ได้น านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื ้นฐาน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ขอ้ที่ 6 ในจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
โดยมีกิจกรรมสภานักเรียนเป็น 1 ในกิจกรรมขับเคลื่อนในการไปสู่เป้าหมาย สภานักเรียนจึงถูก
คาดหวังจากสังคมใหเ้ป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนจะเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองโลกแก่ผู้เรียน 
หากแต่ยงัไม่ปรากฎรายละเอียดอย่างชดัเจนว่าการด าเนินงานสภานกัเรียนนัน้ไดพ้ัฒนานักเรียน
ไปสู่ความเป็นพลเมืองโลกตามคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกหรือไม่ พฒันามากนอ้ยเพียงใด
และการด าเนินการอยู่เดิมนัน้มีความสอดคลอ้งและความตอ้งการจ าเป็นหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด
ในการด าเนินงานสภานักเรียนตามหลักความเป็นพลเมืองโลก เนื่องจากส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นเขตพืน้ที่ทางการศึกษาที่มีจ านวนสถานศึกษา 
ประชากรในสถานศึกษาค่อนขา้งมากและมีความแตกต่างหลากหลายทัง้ จ านวนนักเรียน ขนาด
ของโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหพ้ิเศษ และขนาดใหญ่  ที่ตัง้ของโรงเรียน และสภาพ
สงัคมของนกัเรียน จึงท าใหส้ถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาดงักล่าวมีรูปแบบการด าเนินงานสภา
นกัเรียนท่ีมีความหลากหลายไปตามบริบท สภาพแวดลอ้มของแต่ละแห่ง 

ดว้ยปัจจัยขา้งตน้จึงท าใหผู้ว้ิจัยมีความสนใจในการศึกษาความแตกต่างของสภาพที่
คาดหวงักบัสภาพปัจจุบนัในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกและศึกษารูปแบบพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความพลเมืองโลก โดยใช้
รูปแบบการวิจัยการประเมินความตอ้งการจ าเป็น เพื่อน าผลที่ไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภาโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกนกัเรียนต่อไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลกัความเป็นพลเมืองโลก 
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2. เพื่อวิเคราะหส์าเหตุของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภา
นกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความ
พลเมืองโลก 

ความส าคัญของงานวิจัย 
งานวิจยันีส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางของการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกั

ความเป็นพลเมืองโลกของผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่  
คณะกรรมการสภานกัเรียน ไดท้ราบขอ้มลูสารสนเทศจากการวิจยัประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกและรูปแบบของ
การพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้วางแผน 
ออกแบบการด าเนินงานสภานกัเรียนตามบรบิทและทกุภาคสว่นของสถานศกึษาของสถานศึกษา  

ครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ได้ทราบข้อมูล
สารสนเทศจากการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดย
ยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกและรูปแบบของการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลก ไปเป็นแนวทางในการใหค้ าปรึกษา แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ตาม
บรบิทและทกุภาคสว่นของสถานศกึษาของสถานศึกษา  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ทราบขอ้มูลสารสนเทศจากการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกและรูปแบบของการ
พัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก ไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการบริหารงานสภานกัเรียนใหส้อดคลอ้ง นโยบายของเขตพืน้ที่การศึกษาในการพฒันาความ
เป็นพลเมืองแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ตามบริบทและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาของ
สถานศกึษา  

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 ได้ทราบข้อมูล
สารสนเทศจการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เปา้หมาย โครงการหรือกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ทัง้นีเ้พื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัจะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อทุกภาคส่วนได้
มีสว่นรว่มในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกรว่มกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจัยคือ คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน  

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา  

1. ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความ
เป็นพลเมืองโลก 

2. สาเหตขุองความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลกัความเป็นพลเมืองโลก 

3. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก

ความเป็นพลเมืองโลก หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวงักบัสภาพปัจจบุนัในการ
พฒันาด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสงักดั ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก  หมายถึง สาเหตุที่ท าให้การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นกัเรียนไม่ไดส้อดคลอ้งตามหลกัของความเป็นพลเมืองโลก ตามประเด็นของความตอ้งการจ าเป็น
ที่ ได้จากผู้ตอบสอบถามในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลก หมายถึง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลกของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร    
เขต 2 ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน 
ตามประเด็นของความต้องการจ าเป็นจากสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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4. การพัฒนาด าเนินงานสภานักเรียน  หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ด าเนินงานสภานักเรียนใหดี้ขึน้ตามคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน ไดแ้ก่ 1. การบริหารงานใน
สภานกัเรียน  2. การด าเนินกิจกรรม 3. การประชมุสภานกัเรียน 4. การสรุปผลการด าเนินงาน  

5. ความเป็นพลเมืองโลก  หมายถึง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกจาก
งานวิจยัแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ในดา้น
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการรูเ้ท่าทนั ดา้นทกัษะ และดา้นค่านิยมและทศันคติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ

พัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการแนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น ศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน
โดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการศึกษาเอกสาร ตามแนวคิดการประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบ
สมบรูณข์อง สวุิมล ว่องวาณิช (2548, 79-85)  

ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน จากคู่มือการด าเนินงานสภา
นักเรียนของโรงเรียน ที่จัดท าโดย ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในกระบวนการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ การบรหิารงานในสภานกัเรียน การด าเนินกิจกรรม การประชมุสภานกัเรียน การ
สรุปผลการด าเนินงาน(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาความเป็นพลเมืองโลกจากรายงานวิจัยแนวทางการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองโลก ที่ส  านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง คุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองโลก ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความรูแ้ละความเขา้ใจ การรูเ้ท่าทัน ทักษะ และค่านิยม 
ทศันคติ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561a) 

ผูว้ิจยัไดใ้นน าเอาขอ้มลูวิธีการพฒันาการด าเนินสภานกัเรียนและคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองโลกมาก าหนดเป็นขอ้ความ เป็นรายขอ้เพื่อสอบถามสภาพที่คาดหวงัและสภาพปัจจุบนั
ตามแนวทางการศึกษา ผูว้ิจัยน าผลขการประเมินความต้องการจ าเป็นมาหาสาเหตุของความ
ต้องการจ าเป็นโดยใช้การสัมภาษณ์ น าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนิน
พัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาความต้องการจ าเป็นในพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

   
   

การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็นและ
เสนอแนวทางการพัฒนาในการพัฒนาการด าเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

(สวุิมล ว่องวาณิช, 2548 ) 

สภาพทีค่าดหวัง 
การพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน 

1. การไดม้าของสภานกัเรียน  
2. การฝึกอบรมสภานกัเรียน 
3. การบรหิารงานสภานกัเรียน 
4.การประชมุสภานกัเรยีน 
5.การสรา้งเครือขา่ยและการมีส่วนรว่มของสภา
นกัเรียน (ส านกัพฒันากิจกรรมนกัเรียน, 2558) 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก  
1.ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  
2. ดา้นการรูเ้ท่าทนั 
3. ดา้นทกัษะ 
 4. ดา้นค่านยิมและทศันคติ  

(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561) 

สภาพปัจจุบัน 
การพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน 

1. การไดม้าของสภานกัเรียน  
2. การฝึกอบรมสภานกัเรียน 
3. การบรหิารงานสภานกัเรียน 
4.การประชมุสภานกัเรยีน 
5.การสรา้งเครือขา่ยและการมีสว่นรว่มของสภา
นกัเรียน (ส านกัพฒันากิจกรรมนกัเรียน, 2558) 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก  
1.ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  
2. ดา้นการรูเ้ท่าทนั 
3. ดา้นทกัษะ 
 4. ดา้นค่านยิมและทศันคติ  

(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561) 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้ 

1. การด าเนินงานสภานกัเรียน  
1.1 ความหมายของสภานกัเรียน 
1.2 ทางการด าเนินงานสภานกัเรียน 
1.3 องคป์ระกอบของกิจกรรมสภานกัเรียน 

2. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองโลก 
2.1 ความเป็นมาของความเป็นพลเมืองโลก 
2.2 ความหมายของความเป็นพลเมืองโลก 
2.3 แนวทางการพฒันาพลเมืองโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

3. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความ
เป็นพลเมืองโลก 

3.1 ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.2 ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.3 ขัน้ตอนของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.4 วิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. กิจกรรมสภานักเรียน 
1.1 ความหมายของสภานักเรียน 

“สภานักเรียน” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คณะกรรมการนักเรียน” เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular) ที่ส  าคัญและเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกันว่ากิจกรรมสภา
นกัเรียนนัน้เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมและคุณลกัษณะประชาธิปไตยใหก้บันกัเรียน
ไดส้ภานักเรียนเป็นการจ าลองการท างานของระบบสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ่งถือเป็นสภาตัวแทนของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย น ามาสู่การปฏิบติัจริงในโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกฝนใหน้กัเรียน
ไดรู้จ้ักการบริหารงานภายใตห้ลักการประชาธิปไตย อันเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2558 , 25-30) ได้
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ก าหนดความหมายของสภานักเรียนว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญที่จะช่วยพัฒนาสถานศึกษา
ตามหลกัการพืน้ฐานของกระบวนทางทางประชาธิปไตย ซึ่งจะช่วยสรา้งทัศนคติที่ถูกตอ้ง และท า
ให้เกิดการมองเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย เกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะใช้หลักการปกครองที่ดี
เพื่อใหส้งัคมที่อยู่นัน้ดีขึน้กว่าเดิม เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ถูกจดัขึน้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผล
ที่ไดคื้อนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมสภานักเรียน จะพัฒนาตัวเองใหเ้ป็นพลเมืองอันพึงประสงคข์อง
ประเทศชาติ เป็นหลกัส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยใหม้ั่นคงไพบูลย ์สรา้งความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่การเมืองการปกครองของประเทศชาติ อันเป็นการขจดัปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนัได้
เป็นอย่างดี โดยไดม้ีการก าหนดบทบาทของสภานกัเรียนเอาไวห้ลายประการอนัสามารถที่จะสรุป
ได ้ดงันี ้

1) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องรูจ้ักช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อมี
ปัญหาใดเกิดขึน้ภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียนจ าเป็นก็ระดมก าลังสติกาย 
ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาเพื่อขจดัปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใหส้  าเรจ็ลลุว่ง 

2) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องประสานกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู เจา้หน้าที่ภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ ตลอดจนบุคคลภายนอกทัง้ในโรงเรียน
ละแวกใกลเ้คียง หรือชมุชนละแวกใกลเ้คียง 

3) คณะกรรมการสภานักเรียนตอ้งรูจ้กัรบัผิดชอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากโรงเรียน 

4) คณะกรรมการนักเรียนต้องมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ โดยแสดงออกผ่าน
รูปแบบของโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศกึษาของตนได ้

5) คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีความสามารถที่จะตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้มีการน าปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยประหยดั 

6. คณะกรรมการสภานักเรียนต้องถ่ายทอด หรือบอกเล่า ถึงข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในสถานศึกษา และเป็นสารสนเทศที่มีความทันยุค 
ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ ์โดยน าเสนอดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และความล าเอียง 

7) คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องเป็นตัวแทนของนักเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้อ  านวยการสถานศึกษา หรือผู้เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
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สถานศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียนทุกคน และเกิด
คณุภาพในการจดัการศกึษา  

8) คณะกรรมการสภานกัเรียนตอ้งมีความสามารถในการวางแผนการด าเนินการ 
และด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ รว่มกบัครูที่รบัผิดชอบงานดา้นสภานกัเรียน 

9) คณะกรรมการนักเรียนตอ้งปฏิบติัหนา้ที่บนความถูกตอ้ง ไม่ประพฤติในสิ่งที่
ขดัแยง้ต่อขอ้กฎหมายหนึ่ง กฎหมายใดของทางราชการ อีกทั้งตอ้งธ ารงไวซ้ึ่ง ศีลธรรมวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  

จากการกล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการสภานกัเรียนไวห้ลายประการ จะท า
ใหเ้ห็นว่า กระบวนการของสภานกัเรียน มีความส าคญัอยู่หลายประการ สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1) กระบวนการของสภานักเรียนถือเป็นองค์ประกอบอันดับต้น ๆ ที่จะช่วย
อ านวยใหน้ักเรียนทุกคนเขา้ใจหลักการปกครองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้
ความส าคัญและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อท าใหส้งัคมเขา้เกิดความรู ้ความ
เขา้ใจในการปกครองตามวิถีประชาธิปไตย  

2) กระบวนการของสภานักเรียน เป็นกระบวนการส าคัญ ในการพัฒนา
ความสามารถที่จะเป็นผูน้  าที่มีประสิทธิภาพในสงัคม และเป็นผูต้ามที่สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนนุผูน้  าไดเ้ป็นอย่างดี  

3) กระบวนการของสภานักเรียนต้องเป็น เวทีส  าหรับให้นักเรียนได้พัฒนา
ศกัยภาพ ทกัษะกระบวนการ ตลอดจนสรา้งเสริมประสบการณอ์นัจ าเป็นตามหลกัความเสมอภาค 
ตามหลกันิติธรรม บนฐานของการเคารพเสียงสว่นใหญ่ภายใตค้วามประนีประนอมอย่างมีเหตผุล 

4) กระบวนการของสภานักเรียนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รูจ้ักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารอยู่รว่มกนัในสงัคมประชาธิปไตยอย่างสงบสขุ 

5) กระบวนการของสภานักเรียนถือเป็นก าไรที่ส  าคัญในการพัฒนาจิตใจใฝ่
ประชาธิปไตย และฝึกฝนใหคุ้น้ชินกบัหลกัการของธรรมาภิบาล 

6) กระบวนการของสภานักเรียนตอ้งสรา้งโอกาสในการใหน้ักเรียนไดส้มัผัสถึง
การเป็นสมาชิกของสถานศึกษาอนัมีสิทธิ มีเสียงที่จะเขา้ร่วม หรือจัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในสถานศกึษา  

7) กระบวนการของสภานักเรียนมีส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิและหนา้ที่ของตนเอง ตลอดจนรูจ้ักใหเ้กียรติ และไม่ละเมิดสิทธิ หนา้ที่ของ
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ  
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8) กระบวนการของสภานักเรียนมีส่วนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระทาง
ความคิดอย่างสรา้งสรรค ์เปิดกวา้งใหน้ักเรียนแสดงออกไดอ้ย่างหลากหลาย และหล่อหลอมให้
นกัเรียนมีทกัษะการคิดขัน้สงู 

9) กระบวนการของสภานักเรียนจะสรา้งใหน้ักเรียนเกิดส านึกในบทบาทหน้าที่
ของตวัเอง และเกิดความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ในสงัคม 

10) กระบวนการของสภานักเรียนจะช่วยอ านวยใหเ้กิดความสมัครสมาน เกิด
ความสามคัคี เกิดความรกั ปรารถนาดี เห็นอกเห็นใจ และมีน า้ใจหยิบยื่นใหแ้ก่กนัและกนั 

11) กระบวนการของสภานักเรียนจะช่วยส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง และเป็นพลเมืองที่จะสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยใหม้ั่นคง และยั่งยืน 

สอดคล้องกับการใหค้วามหมายของสภานักเรียนโดย นงคราญ อนุกูล (2558)ได้
ก าหนดนิยามของสภานกัเรียนเอาไวว้่า สภานกัเรียนหรือคณะกรรมการนกัเรียน หมายถึง สถาบนั
ของผูแ้ทนนกัเรียนที่ไดร้บัเลือกตัง้มาจากนกัเรียนภายในโรงเรียน เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนนกัเรียน
ในการจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายให้ท า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
นักเรียนใหรู้จ้ักปกครองตนเองและท างานร่วมกันไดใ้นระบอบประชาธิปไตย และสอดคลอ้งกับ 
คเชนเทพ จันทรวงศ ์(2562) ที่ไดใ้หค้วามหมายของ สภานักเรียน เอาไวใ้นลักษณะเดียวกันว่า 
เป็นองคก์รของนกัเรียนรูปแบบหนึ่งที่มาจากการคดัเลือกตวัแทนของนกัเรียนทัง้หมด เพื่อท าหนา้ที่
ดูแลสิทธิเสรีภาพของนักเรียน เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนอันเก่ียวข้องกับ
นักเรียน รวมถึงท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน
เขา้ใจและสามารถด าเนินกิจกรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย เตรียมพรอ้มออกไปเป็นพลเมืองดี
ของสงัคมและประเทศชาติ 

จากการน าเสนอนิยามความหมายของสภานักเรียนไวใ้นขา้งตน้นัน้ ผูว้ิจัยสามารถ
สงัเคราะหเ์ป็นขอ้สรุปไดว้่า สภานักเรียน หมายถึง องคก์รที่มาจากตัวแทนของนักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการการเลือกตั้งเพื่อด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใหค้  ามั่น
สญัญากับนักเรียน เป็นตัวแทน เป็นสื่อกลางใหก้ับนักเรียนในการน าเสนอขอ้คิดเห็นต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพื่ อการแก้ปัญหาและพัฒนา อันจะเป็นการฝึกประสบการณ์การสร้างเสริม
ประชาธิปไตยผ่านการด าเนินงานสภานกัเรียนใหน้กัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองโลก 
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1.2 การด าเนินงานสภานักเรียน 
การด าเนินงานสภานักเรียนเป็นกระบวนการที่น าไปสู่เป้าหมายตามบทบาท หนา้ที่ 

ตอบโจทย์ความส าคัญของสภานักเรียน จากการศึกษาเอกสารที่กล่าวถึงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็น
เอกสารอย่างเป็นทางการของ ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (2558)ที่ไดอ้ธิบายไวว้่า ในการการ
ด าเนินงานของสภานักเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นกระบวนการที่จะ
ใหน้ักเรียนไดม้ีบทบาทหนา้ที่ในใชส้ติปัญญา ทักษะสื่อสาร กระบวนท างานอย่างเป็นระบบ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงออกผ่านบทบาทหน้าที่ตามขอ้ก าหนด ไม่ว่าจะเป็น 
บทบาทหนา้ที่ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน บทบาทหนา้ที่ของการเป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียน หน้าที่รบัผิดชอบของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ หรือผู้ตามที่สามารถส่งเสริม 
สนบัสนนุขีดความสามารถของผูน้  า เป็นนกัเรียนที่มคีณุสมบติัอนัเป็นที่คาดหวงัของสงัคม ไดแ้ก่ มี
ความรูใ้นเชิงวิชาการอย่างเขม้แข็ง มีความคิดอย่างเป็นกระบวนการและเฉียบคม มีความเขา้ใจใน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม ตลอดจนวิถีทางที่จะขบัเคลื่อนโครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดขึน้เพื่อ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น  สิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นนี ้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนเกิด
ประสบการณอ์ย่างกวา้งขวาง และสามารถน าประสบการณท์ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานสภานักเรียนมีแนวทางได้หลายแนวทาง 
ดงัต่อไปนี ้

1) ที่มาของสภานกัเรียน 
ที่มาของสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษานั้นอาจมีความใกล้เคียงกัน 

กลา่วคือ เป็นไปตามขอ้ก าหนด!ระเบียบ!ขอ้บงัคบั!โดยมีสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมนญูสภานกัเรียน” ของ
แต่ละสถานศึกษา ซึ่งอาจมีเนือ้หาใกลเ้คียงกัน แต่มักจะแตกต่างกนัไดบ้า้งในรายละเอียด โดยมี
โครงร่างคร่าว ๆ คือ มีการกล่าวถึงวิธีการที่จะได้คณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละต าแหน่ง
หน้าที่มา ซึ่งมักจะเป็นการเลือกตั้งในระดับโรงเรียน อาจจะเลือกตั้งแบบเป็นทีม หรือเป็นการ
เลือกตัง้เฉพาะบุคคล!ที่ไดส้มคัรเป็นผูแ้ทนนกัเรียนในสถานศกึษา ผูส้มคัรที่ไดร้บัเสียงเลือกตัง้มาก
ที่สุด ก็จะได้รับต าแหน่งประธานสภานักเรียน และประธานสภานักเรียนจะเป็นผู้คัดเลือก
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ใน “ธรรมนูญสภานักเรียน” อย่างเคร่งครดั 
โดยมากจะมีการก าหนดจ านวนเอาไว้อย่างชัดเจน มีการระบุถึงบทบาทหน้าที่  และมีเกณฑ์
คณุสมบติัที่ก าหนดไว ้โดยกระบวนการไดม้าซึ่งสภานกัเรียนไดใ้นล าดับสุดทา้ย คือ สถานศึกษา
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โดยผูอ้  านวยการสถานศึกษาจะเป็นผูล้งนามในค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสภานักเรียน ถือเป็น
การสิน้สดุการไดม้าซึ่งคณะกรรมสภานกัเรียน  

2) โครงสรา้งของสภานกัเรียน 
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนเป็นผูน้  าในการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่

เป็นประโยชนต่์อสมาชิกนักเรียนภายในสถานศึกษา และเป็นประโยชนต่์อชุมชน สงัคมส่วนรวม 
รวมถึงเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัในการใหน้กัเรียนตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นของระบอบการ
ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศไทย สอดคล้องจากที่ โรงเรียนได้มี ข้อก าหนด!
ระเบียบ!ขอ้บังคับ!หรือ “ธรรมนูญสภานักเรียน” ไวต้ามธรรมชาติของแต่ละสถานศึกษา ดังนั้น 
การออกแบบโครงสรา้งของคณะกรรมการสภานกัเรียนในแต่ละสถานศึกษา มกัจะมีองคป์ระกอบ 
คือ สมาชิกสภานักเรียนในสองรูปแบบ ได้แก่ สมาชิกสภานักเรียนที่ได้มาจากการด าเนินการ
เลือกตั้งในระดับสถานศึกษา อาจจะเป็นการเลือกตั้งแบบยกทีม หรือเป็นการเลือกตั้งเฉพาะตัว
แทนผูท้ี่สมัครเป็นประธานสภานักเรียน ในส่วนของคณะกรรมการสภานักเรียน จะเกิดจากการ
คัดเลือกกันของแต่ละระดับชัน้เรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนในระดับชั้นของ
ตวัเอง ในการเขา้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสภานกัเรียน โดยจ านวนตวัแทนของนกัเรียนในแต่
ละระดับชั้นจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด!ระเบียบ!ขอ้บังคับ!หรือ “ธรรมนูญสภานักเรียนของ
สถานศกึษา” โดยที่สถานศึกษาอาจเห็นสมควรใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน โรงเรียนอาจจะก าหนดใหส้ภานักเรียนมีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
โครงสรา้ง แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการระบุถึงจ านวนของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และมีการก าหนด
บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบส าหรับคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ เอาไว้ให้ชัดเจน โดย
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด!ระเบียบ!ขอ้บงัคบั!หรือ “ธรรมนญูสภานกัเรียนของสถานศกึษา” 

3) การประชมุสภานกัเรียน 
เป็นกิจกรรมที่ท าให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ได้น าเสนอความ

คิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง คณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละคน
จะตอ้งทราบและตระหนักถึงภารกิจในหนา้ที่ของตน ประกอบกบัผูท้  าหนา้ที่ประธานควรมีการน า
เทคนิคมาใชส้  าหรบัน าประชมุ และบงัคบัการด าเนินการการประชมุให ้คณะกรรมการสภานกัเรียน
ที่อยู่ ณ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนขอ้เสนอแนะ แนวทางที่เป็นประโยชนต่์อองคก์ร 
และใชก้ระบวนการของฉนัทามติในการตดัสินใจรว่มกนั 

4) เครือข่ายสภานกัเรียนและการมีสว่นรว่ม 
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การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยสภานักเรียน หมายถึง การที่สภานักเรียน
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการประชุม การวางแผน การเสนอแนะ  การจัดท าโครงการ การบริหาร การ
จดัการ การจัดหางบประมาณ ตลอดจนการร่วมมือปฏิบติังานหรือด าเนินงาน ร่วมกบัหน่วยงาน
หรือองคก์รต่าง ๆ  

5) การบรูณาการกิจกรรมสภานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรายวิชาในสถานศกึษา 
การจดัการเรียนรูบู้รณาการ รายวิชาในสถานศกึษากบักิจกรรมสภานกัเรียน เป็น

การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงระหว่างความมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดผล การประเมินผลอย่างสอดคลอ้ง
สัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเชื่อมโยงพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประสบการณ์อ่ืน ๆ อันเป็นพื ้นฐานของการศึกษา จน
นักเรียนเกิดการสรา้งองคค์วามรูต่้าง ๆ ดว้ยตนเองได ้และสามารถน าเอาความรูท้ี่เกิดขึน้เขา้ไป
ปรบัใหเ้ป็นประโยชนใ์นการด าเนินชีวิตประจ าวันดว้ยความสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึน้ในชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีถื้อเป็นทักษะส าคัญที่กระบวนการจัด
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 

6) การเสนอโครงการ 
การน าเสนอโครงการเป็นกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาและแกไ้ขปัญหาการ

ด าเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
และมีเป้าหมาย มีองคป์ระกอบ ดงันี ้ 1. ชื่อโครงการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขัน้ตอนการปฏิบติั 4. ผัง
งาน (Flow Chart)  

7) การประเมินผลการด าเนินการของสภานกัเรียน 
การประเมินผลการด าเนินการของสภานักเรียน เป็นการรวบรวมและ

วิเคราะหข์อ้มูล เพื่อน าผลมาใชเ้ป็นแนวทางก าหนดวิธีพัฒนางานซึ่งรูปแบบการประเมินจะตอ้ง
สอดรบักับการด าเนินกิจกรรม จึงจ าเป็นที่คณะท างานสภานักเรียนจะต้องเรียนรูแ้นวทางการ
ประเมินการด าเนินงานสภานกัเรียนเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือ ในการขบัเคลื่อนกิจกรรมสภานกัเรียนให้
มีความสมบรูณร์อบดา้น 

ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (2558)ไดต้ระหนักถึงการสรา้งประสบการณ์
ตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชก้ิจกรรมของสภานกัเรียน มาเชื่อมโยงเขา้สูก่ระบวนการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซึ่งการด าเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนในสถานศึกษา ถือเป็น
การขบัเคลื่อนสถานศกึษาใหส้ามารถสง่เสริมสนบัสนุกใหค้ณะกรรมการสภานกัเรียนมีศกัยภาพที่
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จะจัดกิจกรรมได้อย่างเรียบรอ้ย ราบร่ืน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดว่า 
สถานศึกษาจะตอ้งมีรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ไดก้ าหนดผ่านนโยบายต่าง ๆ จากการด าเนินการ
ที่ผ่านมา เพื่อใหก้ารส่งเสรมิ การสนบัสนนุและการพฒันากิจกรรมของคณะกรรมการสภานกัเรียน
ใหเ้กิดเสถียรภาพ และเป็นไปในทิศทางสู่เป้าหมาย ดังนัน้ จึงจ าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดการสรา้งคู่มือ
การจัดกิจกรรมส าหรบัพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนมี
ทิศทาง และแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน ไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบเนือ้หาสาระ และ
รูปแบบของกิจกรรมเอาไว ้จ านวน 16 หวัขอ้ เพื่อใหส้  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 

1) การปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภา
นกัเรียนไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละมีทัศนคติที่ดีต่อการเขา้รบัการอบรม มีปฏิสมัพันธท์ี่ดี สามารถ
ก าหนดเปา้หมายหรือผลที่คาดหวงั มีสว่นรว่มในกิจกรรมและปฏิบติัตนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

2) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
มี เป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดการเห็นคณุค่าและความส าคญั ตลอดจนเกิดทักษะที่จะสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรูท้ี่ไดร้บัมาปรบัใชก้บัการด าเนินงานต่าง ๆ  ของสภานกัเรียนไดส้  าเร็จลุล่วง เรียบรอ้ย และ
ราบลื่น 

3) ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการ
สภานักเรียน เห็นแนวทางที่จะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เกิดเป็นองคค์วามรู้
และความตระหนกั เห็นความส าคญัของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และเกิดทกัษะ
ที่จะน าแนวทางต่าง ๆ ไปปรบัใชใ้นวิถีชีวิต 

4) สิทธิเด็ก มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภานักเรียน มีความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิเด็ก คณะกรรมการสภา
นกัเรียนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องสิทธิ และหนา้ที่ตัง้แต่ระดบัปัจเจก ระดบัสถาบนัครอบครวั ระดบัประเทศ
ชาติ และในระดบัประชาคมโลก 

5) รูปแบบและที่มาของสภานักเรียน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภา
นักเรียน มีความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกับกระบวนการที่จะไดม้าซึ่งสภานักเรียนของสถานศึกษา
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ตนเอง และสามารถบรรยาย น าเสนอที่มาที่ไปของคณะกรรมการสภานกัเรียน ตลอดจนสามารถ
ออกแบบโครงสรา้งสภานกัเรียนได ้

6) บทบาท หนา้ที่ในสภานักเรียน มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภานกัเรียน
เกิดองค์ความรูท้ี่ เก่ียวข้องกับอ านาจ หน้าที่  และความรบัผิดชอบ ของสภานักเรียน สามารถ
อธิบายถึงอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ของสภานกัเรียนได ้รวมทัง้ออกแบบวิเคราะหแ์ละ
บรรยายในส่วนของกิจกรรมที่ออกแบบขึน้เพื่อวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมคารวธรรม 
สามคัคีธรรม และปัญญาธรรมส าหรบัสถานศกึษาของตน 

7) การสรา้งภาวะผูน้  า มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภานักเรียน เกิดองค์
ความรูเ้ก่ียวกบัประเด็นของบทบาท อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ของผูน้  าคณะกรรมการ
สภานกัเรียน ไดพ้ฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแทจ้น
สามารถน าเอาองคค์วามรูไ้ปปรบัใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์
อย่างรอบดา้น 

8) การประชุมสภานักเรียน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ บทบาท อ านาจ หน้าที่  ความรบัผิดชอบของแต่ละองคาพยพของ
คณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนวิธีการประชุมที่มีประสิทธิภาพจนท าให้การประชุมเกิด
ประโยชนส์งูสดุในการพฒันาคน พฒันาตน และพฒันางาน 

9) การพัฒนาทีมงาน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าใจ
ความหมาย เห็นความส าคัญของการทุกภาคส่วนในสภานักเรียน ซึ่งเรียกว่า “ทีมงานสภา
นกัเรียน” ตลอดจนเกิดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั พืน้ฐานองคป์ระกอบที่ส  าคญัในการสรา้งทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ลกัษณะของทีมงานสภานกัเรียนที่มีคณุภาพ ตลอดจนเป็นการสรา้งเสริมเจตคติ
ในเชิงบวก ใหเ้กิดการเห็นคุณค่า และความส าคัญของบทบาทของตนเอง อันจะน าไปสู่การร่วม
แรงรว่มใจในการพฒันาทีมงานสภานกัเรียน 

10) การสร้างเครือข่ายสภานักเรียน มีเป้าหมายให้คณะกรรมการสภา
นกัเรียน เกิดองคค์วามรูใ้นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั เครือข่ายของสภานกัเรียน องคาพยพของเครือข่าย 
แนวทางการปฏิบติัหนา้ที่ของเครือข่าย ขอ้บ่งชีข้องการเป็นเครือข่ายสภานกัเรียนที่มีคณุภาพ จน
คณะกรรมการสภานักเรียนมีศักยภาพที่จะสรา้ง และพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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11) การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับรายวิชาในสถานศึกษา มี
เปา้หมายใหค้ณะกรรมการสภานกัเรียนเกิดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้ในประเด็นของโครงสรา้งหลกัสตูร เนือ้หาสาระ และรายละเอียด
อ่ืน ๆ อนัเป็นประโยชนต่์อการน ามาปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 

12) การเขียนโครงการ มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับการเขียนโครงการและสามารถเขียนโครงการได้ มีความรู ้ความเข้าใจ วิธีการเสนอ
โครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

13) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“เรื่องเล่าชาวสภามีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการ
สภานักเรียนสามารถออกแบบแนวทางส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารปฏิบัติ
หนา้ที่ของสภานักเรียนได ้สามารถแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตนเองไดป้ระสบพบ
เจอจากการปฏิบติัหนา้ที่ของสภานกัเรียน หรือการจดักิจกรรมของสภานกัเรียน ตลอดจนสามารถ
วิเคราะหส์ภาพการณข์องสภานกัเรียน เพื่อที่จะก าหนดเป็นนโยบายส าหรบัพฒันาและสรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัสภานกัเรียนของสถานศกึษาตนเอง 

14) กิจกรรมลานกิจกรรมวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย มีเป้าหมายให้
คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และ
สามารถน าไปปรบัใชไ้ดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต ธรรมชาติของชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติ ตลอดจนเกิดความรู ้ความสามารถที่จะใชรู้ปแบบของการท างานเป็นหมู่
คณะ เพื่อใหเ้กิดทักษะการน า ทักษะการตามที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับความคาดหวังของ
สงัคม เกิดความรกั ความสามคัคี สามารถท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ 

15) เสน้ทางแห่งความส าเร็จของสภานกัเรียน มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการ
สภานักเรียนไดพ้ัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถ
วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมสภานกัเรียนไดอ้ย่างมีคณุภาพ  

16) กิจกรรมอ าลา มีเป้าหมายใหค้ณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความรกั 
ความผูกพัน ระหว่างสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน ตลอดจนเกิดความกตญัญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคณุ  

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาทั้ง 16 ประการล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับ ส านักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน (ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน,iส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2563, i7-8) iไดก้ าหนดองคป์ระกอบของสภานักเรียนตน้แบบi4iองคป์ระกอบiจ านวนi19iตัวบ่งชี ้
ซึ่งมีรายละเอียดiดงันี ้ 
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องคป์ระกอบที่i1iการด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียนiจ านวนi4iตวับ่งชีi้ไดแ้ก่ 

1.1iมีการสง่เสรมิประชาธิปไตยของโรงเรียน 
1.2 iมีการแสดงที่มาของสภานักเรียน iสอดคล้องกับกระบวนการ

ประชาธิปไตย  
1.3iมีการก าหนดบทบาทiหนา้ที่iของคณะกรรมการสภานกัเรียน  
1.4iมีการบรูณาการiกิจกรรมสภานกัเรียนiกบักิจกรรมการเรียนรูอ่ื้น ๆ  

องค์ประกอบที่i2iการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน iในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมiของโรงเรียนiจ านวนi10iตวับ่งชีi้ไดแ้ก่  

2.1iสภานกัเรียนiมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงานiอย่างเป็นระบบ  
2.2iสภานกัเรียนiมีการด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตยiตาม

วิถีประชาธิปไตย สอดคลอ้งตามหลกัคารวธรรมiสามคัคีธรรมiปัญญาธรรม  
2.3iสภานักเรียนiมีการด าเนินการจัดกิจกรรมiส่งเสริมหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
2.4iสภานกัเรียนiมีการด าเนินการiจดักิจกรรมส่งเสรมิiพฒันานกัเรียนiให้

มีคณุลกัษณะiอนัพงึประสงคi์9iประการ  
2.5iสภานกัเรียนiมีการด าเนินการจดักิจกรรมiสง่เสรมิสิทธิเด็กi4iประการ 
2.6 iสภานักเรียน iมีการด าเนินการจัดกิจกรรม iส่งเสริมความเป็น

ประชาคมอาเซียนiความเป็นพลโลก 
2.7iสภานักเรียน iมีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม iสนับสนุนการ

เลือกตัง้iสภานกัเรียนiรณรงคi์เผยแพรค่วามรูi้iมีสว่นรว่มในการเลือกตัง้ 
2.8iสภานกัเรียนiมีการด าเนินการจดักิจกรรมสง่เสรมิiโดยการน าหลกัธรร

มาภิบาลiสูก่ารปฏิบติั  
2.9iสภานักเรียนiมีการด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมiมีส่วนร่วมiในการ

อนรุกัษi์ทรพัยากรธรรมชาติiและสิ่งแวดลอ้มiในโรงเรียนชมุชน 
2.10iสภานกัเรียนiมีการด าเนินการประเมินiสรุปiและรายงานผลiการจัด

โครงการiกิจกรรมของสภานกัเรียนiทกุโครงการiอย่างชดัเจนiiiiiiii 
องคป์ระกอบที่i3iการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือของสภานกัเรียนกบัชุมชน i

องคก์รiภาครฐัและเอกชนiจ านวนi4iตวับ่งชีi้ไดแ้กi่iiiii 
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3.1iมีการก าหนดแผนงานiโครงการiกิจกรรมiการด าเนินงานiในการสรา้ง
เครือข่าย 

3.2iมีการท างานระหว่างโรงเรียนiชมุชนiองคก์รภาครฐัiและเอกชน  
3.3iมีสว่นรว่มiในการสนบัสนนุiกิจกรรมประชาธิปไตย  
3.4iได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่าง iๆiจากชุมชน iiองค์กรภาครัฐ iiและ

เอกชน 
องค์ประกอบที่ i4iผลการปฏิบัติงาน iของสภานักเรียนที่ เป็นเลิศ i (Best 

Practice) i1iตัวบ่งชี i้คือวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น iๆiมีนวัตกรรมiระบบบริหารiวิธีการiให้
บรรลเุปา้หมายระดบัสงูสดุiปฏิบติัต่อเนื่องiมีหลกัฐานสนบัสนนุแสดงถึงผลงานiหรือความส าเรจ็iii 

จากการน าเสนอข้อมูลข้างต้น จึงสามารถสรุปความได้ว่า การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียนนั้นประกอบดว้ยแนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาโดยเป็นการด าเนินงานที่ ตอบสนองนโยบายกลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบโจทย์การเป็นพลเมืองโลกได้แก่ 1) การได้มาของสภานักเรียน 
2) การฝึกอบรมสภานักเรียน 3) การบริหารงานสภานักเรียน 4) การประชุมสภานักเรียน  
5) การสรา้งเครือข่ายและการมีสว่นรว่มของสภานกัเรียน  

2. ความเป็นพลเมืองโลก 
2.1 ความเป็นมาของพลเมืองโลก 

แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองโลก (iGlobaliCitizenshipi/iWorldiCitizenshipi) 
ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ การขับเคลื่อนและหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในโลกยุค
โลกาภิวตัน ์ส่งผลสู่จ  านวนทรพัยากรมนุษยท์ี่มีการโยกยา้ยในระดบัสญัชาติ เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว
ในหว้ง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยา้ยถิ่นฐานรกราก ขา้สู่ประเทศที่มีรายไดสู้ง และ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขึน้ของการเขา้ถึงสัญญาณอินเตอรเ์น็ต และสายการบิน
ระดบัทั่วไป จึงท าใหก้ารโยกยา้ยถิ่นฐานไปที่ใดก็ตาม ก็ยงัสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกบัครอบครวั
ที่บา้นเกิดของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา แมก้ารเดินทางไปมาหาสู่กนัก็กระท าไดโ้ดยง่าย จึง
เป็นการรกัษาความรูส้ึกผูกพัน และสรา้งความรูส้ึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูท้ี่โยกยา้ยถิ่นฐานไดอ้ย่างมาก 
การยา้ยถิ่นฐานดังกล่าวจึงเป็นการรวบกลุ่มกอ้นทางวฒันธรรม เชือ้สาย ประเพณีมารวมกนั แบ่ง
พวกพอ้งทางวัฒนธรรม ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดช่องว่างของความ
แตกต่างเชิงวฒันธรรม  

ถวิลวดี บุรีกุล (2556) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพลเมืองโลกไว้ว่า ในอดีต
ความรูส้ึกถึงการเป็นพลเมือง เป็นอภิสิทธิ์ของบุคคลชั้นสูง ซึ่งมีขีดศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ 
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ความคิด และเวลาในระดบัสงูกว่าบุคคลในชนชัน้อ่ืน ๆ จึงก่อใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ของการปฏิบติั
หนา้ที่พลเมือง เช่น การลงสมคัรเป็นผูแ้ทนราษฎร การเป็นขุนทหาร เป็นตน้ ดงันัน้ในอดีตการเป็น
พลเมืองของรฐั จึงถือเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอภิสิทธิ์ชนอย่างเด่นชดั เนื่องจาก
ราษฎรส่วนใหญ่ ยงัไม่ไดร้บัสิทธิของการเป็นพลเมืองโดยเท่าเทียม ยิ่งไปกว่านัน้ สตรี ทาส หรือคน
ป่าเถ่ือนแทบจะไม่มีสิทธิใด ๆ ของความเป็นพลเมืองของประเทศเลย จึงกลายเป็นความเหลื่อมล า้
ที่ปรากฏชัดเจน เป็นความอยุติธรรมโดยชอบธรรมของอภิสิทธิ์ชน สืบเนื่องมาถึงยุคกลาง ซึ่งเป็น
ยุคของระบอบราชาธิปไตยในดินแดนของยุโรป แนวคิดความเป็นพลเมืองก็ได้หมดสิ ้นไป 
แปรเปลี่ยนเป็นความจงรกัภกัดีต่อองคพ์ระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นรฏัฐาธิปัตยข์องประเทศเท่านัน้เขา้
มาแทนที่ ประชาชนในประเทศแทบจะไม่มีสิทธิที่จะเขา้มามีบทบาททางการเมือง จริยธรรมของ
ความเป็นพลเมืองก็หายไป องคร์ฏัฐาธิปัตยไ์ม่จ าเป็นตอ้งใหส้ญัญาใด ๆ ต่อประชาชน หรือต่อรฐั 
เนื่องจากเป็นการสืบทอดอ านาจโดยสายเลือด ประชาชนไม่มีสิทธิออกสิทธิออกเสียงใด ๆ ดงันัน้
จึงกลายเป็นรูปแบบความสมัพันธร์ะหว่างเจา้ กบัขา้ เป็นความจงรกัภกัดีระหว่างองคร์ฏัฐาธิปัตย์
กบัประชาชน ดงัถอ้ยประโยคของพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่ทรงมีพระราชด าร ัว่า  “รฐัคือ
ข้าพเจ้าเอง” ในปีคริสตศักราชที่  1674 ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมา 
กระแสเสรีนิยมก่อใหเ้กิดแนวคิดที่ว่าประมุขและรฐัแยกขาดออกจากการอย่างชัดเจน โดยยึดถือ
แนวคิดที่ว่าราษฎรตอ้งเคารพความเป็นรฐัยิ่งกว่าผูป้กครองรฐั นิยามของค าว่า “พลเมือง” จึงยึด
โยงระหว่างราษฎรกบัรฐัมากกว่าที่จะยึดโยงกบัผูป้กครองรฐั ดงันัน้ ความภกัดีต่อสถาบนักษัตริย์
จึงเปลี่ยนมาแทนที่ด้วยความซื่อสัตย์ภักดีต่ออุดมการณ์ทางการเมือง การปฏิวัติของประเทศ
สหรฐัอเมริกา และประเทศฝรั่งเศสจึงได้มีการประกาศใช้หลักการเหล่าดังกล่าวข้างต้น ขึน้ใน
รฐัธรรมนูญที่ตราไวใ้ชเ้ป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ โดยรฐัธรรมของทัง้สองประเทศนัน้มีความ
สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ Declaration of Independencei (1776)  and Declaration of the Rights 
of Man and the Citizen ซึ่งจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการผลึกรวม
ความเป็นพลเมืองกับชาติไวด้ว้ยกัน ในหว้งคริตศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่  20 แนวคิดเสรีนิยม
ได้สร้างความหมายให้ค าว่า “พลเมือง” เปลี่ยนผ่านมามุ่งเน้นในประเด็นของ “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการความเท่าเทียม และเสรีภาพ ค านิยามดงักลา่ว อยู่ภายใต้
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ที่ว่า พลเมืองทุกคนมีคุณค่าโดยเท่าเทียม ต่างมีเหตุผลสนับสนุนการกระท าใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน มีความคิด ความเชื่อเป็นของตนเอง โดยไม่เก่ียวข้องกับชนชั้น เพศ 
การศึกษา หรือปัจจยัอ่ืนใด แต่ในความเป็นจริงกลบัยงัไม่เป็นเช่นนัน้โดยสมบูรณ ์อนัเนื่องมาจาก 
ความเสมอภาคที่เกิดขึน้ในยุคนัน้ ก็ยังเป็นความเสมอภาคในเชิงนิตินัย แต่ในเชิงพฤติกรรมก็ยัง
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ไม่ไดไ้ปเช่นนัน้จริง ๆ กล่าวคือ เป็นการเสมอภาคเพียงแต่ในประเด็นกฎหมายเท่านัน้ จนกระทั่ง
หลงัจากมหาสงครามระหว่างฝ่ายสมัพนัธมิตรและฝ่ายอกัษะสิน้สดุลง ไดม้ีการแสดงใหเ้ห็นอย่าง
ชดัเจนว่า ความเสมอภาคในเชิงนิตินัยเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ความเสมอภาคโดยแทจ้ริง สิทธิและ
หนา้ที่พลเมือง ตลอดจนสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสงัคม ไดถู้กหยิบยกขึน้มาถกเถียงและกลบัมา
เป็นที่ใหค้วามส าคัญกนัอีกครัง้หนึ่ง ดงันัน้ รฐัมีหนา้ที่คุมครองพลเมืองทางดา้นสงัคม จึงเป็นตน้
ก าเนิดของรัฐสวัสดิการ แนวคิดรัฐสวัสดิการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติของ
ประชาชนว่า ประชาไม่จ าเป็นตอ้งใหผ้ลประโยชนห์รือสิ่งตอบแทนใด ๆ แก่รฐั เนื่องจากรฐัมีหนา้ที่
ตอ้งจดัสรรผลประโยชน ์และดแูลประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อยู่แลว้ ภาพสะทอ้นของปัญหาทศัคติดงั
กล่าวคือ ประชาชนในแถบยุโรป และอเมริกาจะไม่ค่อยนิยมไปใชส้ิทธิในการเลือกตัง้ผูแ้ทนเขา้มา
บรหิารประเทศ หรือใชส้ิทธิในการเขา้รว่มกิจกรรมของชมุชนเท่าที่ควร 

องคก์ารเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  UNESCO 
(2016) ให้ความส าคัญด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกโดยมุ่งที่จะสร้างสถาบัน
ประชาธิปไตยใหก้วา้งขึน้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมถึงกระบวนการตดัสินใจใน การคุม้ครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยสนัติภาพนัน้จะตอ้งอยู่บนความร่วมมือทาง “สติปัญญาและจิตส านึก
ของมนุษยชาติ” ที่ปรารถนาสนัติภาพและความเป็นความน า้หนึ่งใจเดียวกัน ผ่านเครื่องมือทาง
สงัคม ไดแ้ก่ การศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรม เพื่อใหท้ั่วโลกเคารพในความเท่าเทียมกัน 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ เคารพหนา้ที่ และเคารพเสรีภาพที่มนุษยพ์ึงมี เก่ียวขอ้งกับประเด็น
ของเชือ้ชาติ ความแตกต่างทางเพศ การใชภ้าษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรือขอ้ปฏิบติัทาง
ศาสนา ซึ่งเป็นไปตามกฎบตัรสหประชาชาติ โดยประเทศไทยเขา้เป็นรฐัภาคีล าดับที่49 ในปี พ.ศ. 
2492  

ประเทศเยอรมันนั้นได้สร้าง “พลเมือง” ที่ เป็น “พลเมืองโลก” มาตั้งแต่เริ่มมี 
“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” หลังสงครามโลกครัง้ที่สอง เพราะประเทศเยอรมันเป็นผู้ก่อ
สงครามโลกทั้งสองครัง้ จึงต้องสรา้ง “พลเมือง” ที่เป็น “พลเมืองโลก” เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ประเทศเยอรมันจะไม่ก่อสงครามขึน้มาอีก ขณะที่สหรฐัอเมริกาเพิ่งมาต่ืนตัวสรา้ง “พลเมือง” ที่
เป็น“พลเมืองโลก” หลงัเหตุการณ์ 9/11 มานีเ้อง เพราะสหรฐัอเมริกาไดเ้ริ่มตระหนักว่า การเป็น
มหาอ านาจทางการทหารและใช้ก าลังตัดสินปัญหากับประเทศ อ่ืน ๆ ไม่สามารถท าให้
สหรฐัอเมรกิาอยู่ไดโ้ดยสงบสขุในโลกนี ้  

จากการศึกษาความเป็นมาของความเป็นพลเมืองโลกสรุปไดว้่า ความเป็นมาของ
พลเมืองโลก เกิดจากสมัยโลกาภิวตัน ์ กา้วขา้มความเป็นพลเมืองแค่ชนชาติ เผ่าพันธุข์องตนเอง 
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การอพยพ การท างาน การเดินทาง ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษยแ์มม้ิ ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกัน 
การแสวงหาสนัติสขุใหเ้กิดขึน้ น าไปสูค่วามเป็นความคิดของการเป็น พลเมืองโลกหรือพลโลก 

2.2 ความหมายของความเป็นพลเมืองโลก 
จากการสืบคน้และศกึษา พบว่า มีหน่วยงาน องคก์ร นกัวิชาการ และผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น

พลเมืองหลายท่าน ได้นิยามค าว่า “พลเมือง” แตกต่างกัน ทั้งนี ้ผู ้วิจัยสามารถสรุปนิยาม
ความหมายของค าว่าพลเมืองเอาไวว้่าเป็นผูม้ีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

ชยัอนันต ์สมุทวณิช (2557) ไดใ้หค้วามหมายของ “พลเมือง” คือ พลเมือง หมายถึง 
คนที่มีความรูอ้ย่างหนึ่งอย่างใด มีขอ้มลูข่าวสารและมีความคิดที่จะแสดงออกมาใหบ้คุคลอื่นไดร้บั
รู ้และแสดงออกถึงการมีสว่นรว่มของตน 

สอดคลอ้งกบั จนัทนา บุญญานุวตัร ์(2549) ไดอ้ธิบายความหมายของคณุลกัษณะ
ของความเป็นพลเมืองดี ไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะของคณะกรรมการสภานักเรียนที่มีการ
แสดงออกในทางที่ดีต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสงัคม เป็นพลเมืองดีตามความตอ้งการของสงัคม
ปัจจบุนั 

คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดา้นพัฒนาการศึกษา
เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองดี (2554)ไดอ้ธิบายและนิยามค าว่า “พลเมือง” หมายถึง พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความแตกต่างจากพลเมืองของระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ที่พลเมืองจะมี 
“คุณสมบัติ” อย่างไร จะเป็นไปตามที่รฏัฐาธิปัตยใ์นขณะนั้นจะก าหนดใหเ้ป็น แต่หลักการตาม
ระบอบประชาธิปไตยถือเอาว่า ประชาชนคือรัฏฐาธิปัตย์ เป็น เจ้าของอ านาจสูงสุด ดังนั้น 
ประชาชนซึ่งเป็นรฏัฐาธิปัตยก์็สามารถก าหนดชีวิตตนเองได ้ “ประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย 
จึงแตกต่างได ้จึงตอ้งมีความเคารพในความเป็นมนษุยซ์ึ่งกนั และน ากติกามาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึน้ จึงจะสามารถอยู่ร่วมกนัและปกครองกนัตามวิถีทางประชาธิปไตยได ้ดงันัน้ “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สมาชิกของสงัคมที่พึ่งตนเองและรบัผิดชอบตนเองได ้ใชส้ิทธิ
เสรีภาพโดยควบคู่กับความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพ
หลกัความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่ใชค้วามรุนแรงเขา้มาเป็นปัจจัยเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยแต่ละ
คนต้องตระหนักรูใ้นตนเองว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม ต้องมีสามัญส านึกที่จะร่วม
รบัผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม มีจิตใจที่เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นประโยชนส์ว่นรวมส าคญักว่า
ประโยชนส์่วนตน มีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่จะช่วยกันท าให้สังคมสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า 
ตลอดจนตอ้งร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมซึ่งมีความรุนแรงมากนอ้ยแตกต่างกนัไป 
ถึงแมว้่าจะเป็นปัญหาที่ยากเย็นแต่ก็มีจิตใจไม่ย่อทอ้ที่จะแกไ้ขปัญหาเพื่อจะไดเ้ห็นว่าสงัคมของ
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ตนนั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึน้  ตั้งแต่ในครอบครวั ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับ
อาเซียน และระดบัประชาคมโลก 

ถวิลวดี บุรีกุล (2556) อธิบายว่า ค าว่า “พลเมือง” มีรากศัพทม์าจากภาษาลาตินว่า
iCivesi(iพลเมืองi) iเคยใชใ้นยุคโบราณ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับระบบประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน แต่
ความหมายดังกล่าวได้สูญหายไปในช่วงยุคกลาง  ถึงกระนั้นค าว่า พลเมือง ก็ได้ถูกรือ้ฟ้ืน
คืนกลบัมาใชอี้กในช่วงการปฏิบติัในประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิาและฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่
18 ซึ่งการเป็นพลเมืองมีหลายมมุมอง แต่มีจดุรว่มที่เป็นมีองคป์ระกอบบงัคบั ดงัต่อไปนี ้ 

1. มีเอกลกัษณข์องการเป็นสมาชิกชมุชนในทางการเมือง 
2. มีค่านิยมและอดุมคติเฉพาะ  
3. มีอ านาจอนัชอบธรรม และมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบติั 
4. มีสว่นรว่มทางการเมือง  
5. มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการเมืองของตน 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2559) ระบุว่า ความเป็นพลเมือง (citizenship) ตามวิถี
ประชาธิปไตย คือ การเป็นสมาชิกของชุมชน ที่มีเสรีภาพ มีอิสระ คู่ขนานไปกบัหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพ ควบคู่กับหน้าที่โดยมีความสามารถ ในการเคาพความแตกต่าง
หลากหลาย และเคารพกติกาที่สงัคมก าหนดขึน้มาเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั พรอ้มทัง้มีส่วนรว่มต่อ
ความเป็นไปและการแกปั้ญหาของสงัคมของตนเอง 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ระบุว่าหน้าที่และความเป็นพลเมือง 
หมายถึง ภารกิจที่บุคคลไดร้บัการปลูกฝัง/สรา้งจิตส านึกให้เคารพ และปฏิบติัภายใตบ้รรทัดฐาน
ของหลักศีลธรรม คุณธรรมทางศาสนา อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ รูจ้ักเชื่อฟังค าสอนของบิดา
มารดา ครูบาคณาจารย ์มีส  านึกที่ดีงาม เป็นจริง และถูกตอ้ง เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม และ
เป็นการสรา้งคุณค่าของตนเองใหเ้ป็นที่ยอมรบัของสงัคม สามารถรบัผิดชอบตนเองได ้ตลอดจน
บุคคลนั้น จะตอ้งเสียสละความรูค้วามสามารถของตนเองเพื่อประโยชนต่์อส่วนรวมและความ
เจรญิกา้วหนา้ของประเทศ 

พลเมือง มีความหมายตาม ราชบณัฑิตยสถาน ว่า หมายถึง คนที่มีสิทธิและหนา้ที่ใน
ฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง  หรือประชาชนที่อยู่ภายใตผู้ป้กครองเดียวกนั วิถีการ
ด าเนินชีวิตในลกัษณะเดียวกนั ยกตวัอย่าง คือ ประเทศที่จะเจรญิ ผูน้  าและพลเมืองจ าเป็นจะตอ้ง
มคีวามดี ความงาม และความจรงิ เมื่อพิจารณาถึงพลเมืองในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสว่น
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ใหญ่  มักมีการนับถือศาสนาศาสนาที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาคนละภาษา มีค่านิยมและ
วฒันธรรมที่ไม่เหมือนกัน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นแตกต่างกันไปจากพลเมืองส่วน
ใหญ่ของประเทศ ขา้ราชการตอ้งไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านัน้อย่างไม่เท่าเทียม เบียดขับให้
พวกเขาเหล่านัน้ตกไปเป็นพลเมืองชัน้สอง ซึ่งจะเป็นการสรา้งความชิงชงัและอาจท าใหปั้ญหาที่มี
อยู่ยิ่งทวีความรุนแรงขึน้ไป เป็นเรื่องปกติที่คนไทยความประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ กล่าวคือ นอกจากท าหนา้ที่โดยพืน้ฐานไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษี การไม่เอารดัเอา
เปรียบผูอ่ื้น การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแลว้ สิ่งส าคัญคือตอ้งใหค้วามส าคัญ
เก่ียวกบัสิทธิ และหนา้ที่ที่ส  าคญัของพลเมืองทุกคน นั่นก็คือ การปฏิบติัตนใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมาย
สงูสดุของรฐั นั่นคือ รฐัธรรมนูญ โดยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ตอ้งอยู่ภายใตร้ฐัธรรมนญูฉบบั
เดียวกนัทัง้ประเทศนั่นเอง(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2556; ส านกันายกรฐัมนตรี, 2558) 

สอดคล้องกับการให้ความหมายของชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557) ว่า พลเมือง 
หมายถึง ผูท้ี่มีความรู ้มีการรบัรูส้ารสนเทศต่าง ๆ ในระดบัดีเพื่อที่จะน าสารสนเทศดงักล่าวนัน้มา
ใชส้  าหรบัการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ อันจะเป็นประโยชนท์ี่จะท าใหร้ฐัมีการขับเคลื่อน
และพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึน้  นอกจากนั้นแล้ว พลเมืองยังจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งลกัษณะของการเป็นพลเมืองที่พึงประสงคข์องรฐั
สามารถสะทอ้นไดจ้ากการเคารพสิทธิและหนา้ที่ของตัวเองและผูอ่ื้น ความมีระเบียบวินัย ความ
รบัผิดชอบ ความเสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และระบอบการปกครอง การ
เรียนรูท้ี่จะอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุ เป็นตน้ 

Marshall T. H. (1973) ระบุสิทธิพลเมือง 3 ประการ ได้แก่ 1) Civil Rights สิทธิ
บุคคลในกฎหมาย เสรีภาพบุคคลที่จะเลือกด ารงชีวิต ความเสมอภาคและความเป็นธรรม 2) 
Political Rightsสิทธิที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและความเห็นชอบกับรัฐบาล และ3)  Social 
Rights สิทธิเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ สวัสดิการ ความมั่นคง การดูแลรกัษาพยาบาล การดูแลการ
เลิกจา้งงาน หรือการรบัรองค่าจา้งขัน้ต ่า ซึ่งรฐัตอ้งใหค้วามคุม้ครอง  

สถาบนัการศึกษาออกเฟม Oxfam Education (2006)ไดก้ล่าวถึงความเป็นพลเมือง
โลกในคู่มือส าหรบัโรงเรียนชื่อ Education for Global Citizenship, A guide for schools โดยมี
คณุลกัษณะของพลเมืองโลกคือ 1) บุคคลซึ่งตระหนกัถึงโลกที่กวา้งขึน้และมีความรูส้ึกถึงบทบาท
ของตนในฐานะพลเมืองโลกคนหนึ่ง 2) บุคคลซึ่งเคารพและให้คุณค่าในความหลากหลาย 3) 
บคุคลซึ่งมีความเขา้ใจการท างานของโลกหรือเขา้ใจความเป็นไปเป็นมาของโลก 4) บุคคลซึ่งโกรธ
เมื่อพบความอยติุธรรมของสงัคม 5) บุคคลซึ่งมีสว่นรว่มในชมุชนจากระดบัชุมชนไปสูร่ะดบัโลก 6) 
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บคุคลซึ่งยินดีที่จะแสดงออกเพื่อใหโ้ลกเป็นที่ที่มีความเท่าเทียมกนัมากขึน้และยั่งยืนยิ่งขึน้ และ 7) 
บคุคลซึ่งรบัผิดชอบการกระท าของตนเอง 

จากขอ้สรุปดังกล่าว สรุปไดว้่า ความเป็นพลเมืองโลก หมายถึง การมีความรูค้วาม
เขา้ใจ การรูเ้ท่าทนั ทักษะ มีทศันคติหรือมีความตระหนกัว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลก ไม่เพียง
แค่สมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่ง แมว้่าจะต่างเชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันธรรม ถือเป็นสมาชิก
ของโลกเหมือนกนั สามารถยอมรบัความแตกต่างและอยู่รว่มกนักบัคนอ่ืนไดอ้ย่างสนัติ และยดึมั่น
ในความเท่าเทียมกบัของความเป็นมนุษยชาติ อีกทัง้ยงัใสใ่จต่อประเด็นปัญหาโลก พรอ้มจะมีสว่น
ร่วมในการแก้ปัญหา รวมไปถึงมีความรบัผิดชอบต่อทรพัยากรต่าง ๆ บนโลก โดยการอนุรกัษ์
ทรพัยากร หรือใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าเพื่อนคนรุน่ต่อไป 

2.3 แนวทางการพัฒนาพลเมืองโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก 
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดา้นพัฒนาการศึกษา

เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองดี (2554)ไดจ้ัดท ายุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็น
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นกลไกส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใน
ดา้นการสรา้งความเป็นพลเมือง ใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรมและสู่ความส าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว ้
โดยในยุทธศาสตรฯ์ ดงักล่าวiไดร้ะบุถึงiคณุสมบติัของความเป็นพลเมืองiในระบอบประชาธิปไตย
ของคนไทยiไวi้6iประการiไดแ้ก่ 

1. รูจ้กัการพึ่งพาตนเองและรบัผิดชอบต่อการกระท า และความคิดของตนเอง ไม่
ถกูระบบอภิสิทธิ์ท่ีเกือ้หนนุกนัครอบง าจนมองไม่เห็นความเหลื่อมล า้ที่เกิดขึน้ในสงัคม 

2. รูจ้ักการเคารพและใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน ตอ้งไม่อา้งสิทธิ เสรีภาพ ของตน
เพื่อไปกดขี่สิทธิ และเสรีภาพของคนอ่ืน ทั้งนี ้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บัญญัติว่า 
“บคุคลย่อมใชส้ิทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่น” 

3. เคารพความแตกต่างในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่ เท่ าเทียมกัน  มี
วิจารณญาณในการฟังและเชื่อม ตลอดจนมีจิตใจที่กวา้งขวางยอมรบัฟังขอ้เสนอแนะที่ต่างจาก
ความคิดของตนได ้

4. ยดึมั่นในหลกัของความเท่าเทียมกนั รูจ้กัใหเ้กียรติคนอ่ืนในฐานของความเป็น
คนที่เหมือน ๆ กนักบัเรา มองเห็นทกุคนมีความเท่าเทียม ไม่มีอคติทางชนชัน้ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือ
แมก้ระทั่งเพศเขา้มาปะปน เป็นคนที่มีทศันวิสยัในการมองสงัคมเป็นแนวนอน ไม่ใช่การมองสงัคม
แลว้เห็นเป็นแนวตัง้ 
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5. รูจ้กัยอมรบัและปฏิบติัตนภายใตก้ฎระเบียบ และกติกาเหมือน ๆ กบัคนอ่ืน ๆ 
ไม่แสดงตนว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมาย ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยปราศจากความ
รุนแรง หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ตอ้งยอมรบัผลแห่งการละเมิดนัน้โดยดี 

6. มีส านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ตอ้งระลึกตนอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นสมาชิกคน
หนึ่งในสงัคมจึงตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน้ในสงัคมไม่ว่าจะเป็นผลมาจากตนเอง หรือคน
อ่ืนก็ตาม และใชส้ติปัญญาในการขบัเคลื่อนสงัคมใหเ้จรญิงอกงามกว่าที่เป็นอยู่  

สถาบนัพระปกเกลา้ (2553) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์
ของพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่21 ว่าควรมีองคป์ระกอบดงันี ้

1. มีความสามารถในการเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม และมีจิตใจยินดีที่จะ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสงัคม 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อีกทั้งต้องร่วม
รบัผิดชอบสิ่งที่เกิดขึน้จากการปฏิบติังานโดยระลึกอยู่เสมอว่าเป็นหนา้ที่ที่ตนตอ้งรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะหว์ิจารณเ์ชิงสรา้งสรรคแ์ละเป็นระบบ 
4. มีความเต็มใจที่จะแกข้อ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
5. มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีด ารงชีวิตและนิสยับรโิภคเพื่อพิทกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
6. มีจรยิธรรมคณุธรรม 
7. มีความรูท้ั่วไปในการด ารงชีวิตและความรูเ้ฉพาะในการประกอบอาชีพ 
8. มีทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมโดยอาศยัทกัษะการคิดขัน้สงู 
9. มีทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารใหเ้กิดการร่วมแรง

รว่มใจกนัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ที่เจรญิงอกงามใหแ้ก่สงัคม 
10. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทนั และระแวดระวงั 
11.มีทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิตซึ่งประกอบดว้ยการปรบัตวัและการยืดหยุ่นการ

ก ากบัตนเองและการรเิริ่ม การท างานขา้มกลุ่ม สงัคมและวฒันธรรมความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และ
ผลิตภาพ และความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้นและสว่นรวม และภาวะผูน้  าในการแนะและน าผูอ่ื้น 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผูเ้รียนในศตวรรษที่21ว่าควรประกอบไปดว้ย ความรูว้ิชาแกนกลางและประเด็นในศตวรรษที่21 
(Core subjects and 21st century themes) ทักษะด้านการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 
(Learning and innovation skills) ทกัษะดา้นขอ้มลูสื่อและเทคโนโลยี (Information, media, and 
technology skills) ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (Life and career skills) ส าหรับความรู้วิชา
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แกนกลางและประเด็นในศตวรรษที่21 นั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื ้นฐานในวิชาแกน ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ สอง ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร ์สังคมวิทยา และวิทยาศาสตร ์นอกจากนีผู้ ้เรียนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่
เก่ียวขอ้งกับ ประเด็นส าคัญที่จะเกิดขึน้ในศตวรรษที่21 ไดแ้ก่ 1) ความตระหนักต่อโลก (Global 
awareness) 2) การรูก้ารเงินเศรษฐศาสตร ์และธุรกิจ (Financial, economic, and business 
literacy) 3) การรู ้พลเมือง (Civic literacy)4) การรู ้สุขภาพ (Health literacy) และ 5) การรู ้
สิ่งแวดลอ้ม (Environmental literacy) 

สอดคล้องกับจากเอกสารเรื่อง Global Perspectives : A Statement on Global 
Education for Australian Schools ของ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2548,19 กรกฎาคม) ได้
กลา่วถึงคณุสมบติัของเยาวชนในสงัคมโลก ควรมีคณุสมบติัดงันี ้ 

1) รบัรูค้วามเคลื่อนไหวของสงัคมอย่างกวา้งขวาง ไม่เพียงสงัคนที่ตนอยู่ แต่ตอ้ง
รบัรูไ้ปถึงสงัคมภายนอกดว้ย และจะตอ้งมีส  านึกในการเป็นสมาชิกของสงัคมที่ตนอาศยัอยู่ พรอ้ม
อทุิศตนเพื่อใหส้งัคมมีความเจรญิงอกงามยิ่งขึน้ 

2) รูจ้ักความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม เปิดใจและยอมรบั มองใหเ้ห็น
ข้อดี ข้อสังเกต ความเหมือน และความต่าง ซึ่งเป็นความคิดเชิงเปรียบเทียบที่จะท าให้เกิด
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการพฒันาสงัคมใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

3) พรอ้มที่จะร่วมสรา้งสรรค์อนาคตที่วางอยู่บนพื ้นของความเคารพในสิทธิ
มนษุยชน ความเสมอภาคทางสงัคม และการพฒันาที่ยั่งยืน 

4) ไม่หวั่นเกรงต่อการตอ้งรบัผิดชอบผลลพัธท์ี่สืบเนื่องจากสิ่งที่ตนเป็นตน้เหตุ 
วิชัย ภู่โยธินและคณะ (2551) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

และสงัคมโลกว่าควร มีลกัษณะดงันี ้ 
1) รูจ้ักการเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดที่สรา้งขึน้มาเพื่อใชโ้ดยเท่า

เทียมกันในสงัคม ซึ่งหากพลเมืองทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่สรา้งขึน้มา 
เช่น การไม่กา้วรว่งสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น หรือไม่กระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนด ก็
จะเป็นประโยชนท์างที่ประเทศไม่ตอ้งสิน้เปลืองงบประมาณในการป้องปรามไม่ใหม้ีผูก้ระท าผิด 
จะตอ้งจบักุมผูก้ระท าผิดมาลงโทษเพื่อความเป็นธรรมในสงัคม เมื่อทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ ก็
จะเกิดเป็นความรกั ความเขา้ใจ มีความสมัพนัธอ์นัดี และมีความไวเ้นือ้เชื่อใจกนั 



  39 

2) เป็นผู้มีเหตุผล รูจ้ักรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ทุกคนย่อมมีสิทธิ และ
เสรีภาพในการแสดงความคิดใหบุ้คคลอ่ืนไดร้บัรู ้จึงเป็นโอกาสอันที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกนั ซึ่งจะช่วยใหเ้ห็นคณุค่า และเกิดความเคารพในความเป็นมนษุยข์องกนัและกนั  

3) ยอมรบัฟังเสียงส่วนมาก เมื่อเกิดขอ้พิพาทขึน้ในสงัคม ตอ้งมีกระบวนการใน
การแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท โดยการอาศยัเหตุผล และใชห้ลกัการเสียงส่วนใหญ่เพื่อเป็นมติร่วมกัน
ในสงัคม  

4) มีภาวะของความเป็นผู้น าที่ รูจ้ักการมีน า้ใจ รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย มีความเป็น
ประชาธิปไตย เห็นประโยชนข์องส่วนรวมมาก่อนประโยชนข์องส่วนตวั นั่นก็คือการเสียสละในบาง
เรื่องที่อาจเป็นเรื่องส่วนตัว แต่พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของคนหมู่มาก และธ ารงไว้ซึ่งสังคม
ประชาธิปไตย  

5) เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน อันจะท าให้เกิดความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกันโดยแทจ้ริง ใส่ใจในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น นั่นก็
คือการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตามตอ้งมีวิจารณญาณในการฟัง 
หากเป็นเรื่องเสียดสี ใหร้า้ยผูอ่ื้น ก็ตอ้งตกัเตือนไม่ใหเ้กิดการบิดเบียนเพื่อสรา้งความเสื่อมเสียต่อ
บคุคลอื่น  

6) มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการแกไ้ขปัญหา หรือการรบัผิดชอบต่อตนเอง สงัคม ชุมชน 
ประเทศชาติ ในการอยู่รว่มกนัในสงัคม ย่อม ตอ้งมีการท างานเป็นหมู่คณะ จึงตอ้งมีการแบ่งหนา้ที่
ความรบัผิดชอบในงานนัน้ ๆ ใหส้มาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบติัตามที่ไดร้บัหมอบหมายไวอ้ย่างเต็มที่ 

7) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประชาธิปไตย นั่นการกระตุ้นให้ทุกคนในบริบท
สงัคมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ทัง้ในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การออกไปใชส้ิทธิออกเสียงเลือก
ผูน้  า เป็นตน้  

8) มีส่วนร่วมในการบรรเทา ป้องกันและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง
การปกครอง ร่วมกันดูแลไม่ ให้เยาวชนของชาติมีพฤติกรรมมั่ วสุมกันในที่ อโคจร ต้องมี
วิจารณญาณไม่หลงเชื่อค ากล่าวบิดเบือน เสียดสีเพื่อใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเสียหาย ไม่มองคนที่เห็น
ต่างเป็นฝ่ายตรงขา้ม และคอยก าจดัออกไป แต่ควรแสวงหาจุดรว่ม สงวนจดต่าง สรา้งสรรค์สงัคม
ดว้ยสนัติวิธี 

9) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความประพฤติสอดคลอ้งกับค่านิยมที่
ถกูตอ้งของสงัคม 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง การจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดี เก่ียวกบัคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องความเป็นพลเมือง
ดีของเยาวชนไทย 3 ดา้น ดังนี ้1) ดา้นความตระหนักรูใ้นหลักการทางประชาธิปไตย เขา้ใจใน
แนวคิดเรื่องสิทธิและหน้าที่ สนใจการเมืองการปกครองทัง้ในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค   
2) ดา้นมุมมองความเชื่อ มีมุมมองความเชื่อในหลกัการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
รูจ้ักการเห็นอกเห็นใจและอาศัยร่วมกันในสังคมด้วยความเอื ้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทย วิถีชีวิต ค่านิยมอย่างไทย ผดุงความเป็นชาติร่วมกับผูอ่ื้น และ 3) ดา้นการปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรม กฎกติกาของชุมชนท้องถิ่น 
ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่พลเมือง ปฏิบัติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จรรโลงความถูกตอ้ง 
ความเป็นระเบียบ และความดีงามของสงัคม 

วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554) ได้เสนอคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
พบว่าคุณลักษณะของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 1) สมาชิกของสังคมที่มี
อิสรภาพ 2) พึ่งพาตัวเองได้ 3) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่ กับความรับผิดชอบ 4) เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้นเคารพความแตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพกติกา 5) ไม่แกปั้ญหา
ดว้ยความรุนแรงตระหนกัว่าตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และ 6) กระตือรือรน้ที่จะรบัผิดชอบหรือ
รว่มกนัขบัเคลื่อนสงัคม และแกปั้ญหาสงัคมในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน ระดบัประเทศ 
อาเซียน และประชาคมโลก 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557) ระบุว่า การที่บุคคลไม่มีคุณลักษณะของพลเมือง
ประชาธิปไตยคิดอย่างไม่มีเหตุและผล ไม่มีระเบียบวินัย ใช้เสรีภาพในอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิ่ งแวดล้อมและประชากร 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ ทัง้นี ้การพฒันาใหม้ีคณุภาพ มีภูมิตา้นทาน เพื่อตัง้รบักบั
วิกฤติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในยุคโลกาภิวตัน ์

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, 29-31) ไดอ้ธิบายว่า ในระดับประถม
ศึกษา วิชาหน้าที่พลเมืองจะเน้นวินัย หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครวัและในหอ้งเรียน 
การใชภ้าษา กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ การยอมรบัและเขา้ใจ
ตัวเอง ยอมรบัความแตกต่าง ๆ ยกตัวอย่างความขัดแยง้ในหอ้งเรียนและเสนอวิธีการแกปั้ญหา
โดยสันติวิธี ชักชวนใหผู้อ่ื้นมีมารยาทไทย อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาไทย เห็นคณุค่าและแนะน าผูอ่ื้นใหแ้สดงออกถึงความรกัชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ 
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ระเบียบของหอ้งเรียนและโรงเรียน เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและ
รบัผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหอ้งเรียนและโรงเรียน ยอมรบัความแตกต่างและอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นโดยสนัติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน วิเคราะหปั์ญหาความขัดแยง้ในทอ้งถิ่นและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาหน้าที่พลเมือง เน้นการอนุรกัษ์
มารยาทไทย เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อประโยชนข์องคนหมู่มาก ตระหนักถึงความส าคัญ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและร่วมกันอนุรกัษ์เพื่อสืบสานต่อไปใหลู้กหลาย มี
ความภาคภมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เป็นแบบอย่างของความรกัชาติ ศาสนาและ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย สามารถรบัผิดชอบหรือมีสว่น
ร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ยอมรบัความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยู่ร่วมกนัอย่าง
สนัติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
วินัยในตนเอง มีส่วนร่วม แนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรกัษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละ เห็นคุณค่า อนุรกัษ์ สืบสานและประยุกตข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาไทย เป็นแบบอย่างและมีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรกัชาติ เคารพ
และศรทัธาในสถาบันหลักของชาติ เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและ
รบัผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ เห็นคณุค่าของการอยู่ร่วมกนัในภมูิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสนัติ และพึ่งพากนัและกนั มี
ส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแยง้ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีวินัยในตัวเอง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาหน้าที่พลเมือง เน้นการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรกัษ์และ
เผยแพรม่ารยาทไทยสูส่าธารณะ เห็นคณุค่า อนรุกัษ ์สืบสาน ประยกุตแ์ละเผยแพรข่นบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผู้อ่ื้นแสดงออกถึงความรกัชาติ ยึดมั่นในสถาบนัหลกัของชาติ มีความเป็นพลเมืองดี 
รูจ้ักการปรบัใช้กระบวนการประชาธิปไตยวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ตัดสินคุณค่าในประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในการเลือกตัง้อย่างมี
วิจารณญาณ โดยเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันในทุกคน รูท้ันข่าวสารและรูท้ันสื่อ สามารถพยากรณ์
เหตกุารณล์่วงหนา้บนพืน้ฐานของหลกัฐานขอ้มูลไดอ้ย่างแม่นย า ยอมรบัในอตัลกัษณแ์ละเคารพ
ความหลากหลายในสงัคมพหุวฒันธรรม เห็นคณุค่าของการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ และพึ่งพาซึ่งกนั
และกนั ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตวัเอง แนะน าผูอ่ื้นและยกย่องบุคคลที่มีความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละ เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนใหผู้อ่ื้นแสดงออกถึงความรกั
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ชาติ  ยึดมั่ น ในสถาบันหลักของชาติ เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่แนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นหลักการทรงงานตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแกม้ลิง หรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม โดยการสมาทาน
เอามาเป็นต้นแบบของตน และพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย รูจ้ักการปรบัใชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาสาธารณะที่ก าลงัเป็นที่สนใจในสงัคม มีวิจารณญาณในการตดัสินใจ มีสติ
รูเ้ท่าทนัความเป็นไปของสถานการณบ์า้นเมือง มีทกัษะการพยากรณเ์หตกุารณล์่วงหนา้ตามหลกั
เหตแุละผลภายใตข้อ้มูลที่มากเพียงพอ มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความขดัแยง้โดยสนัติ
วิธี และมีกระบวนการในการเฝา้ระวงัความขดัแยง้ที่อาจเกิดขึน้ในสงัคมไดต้ลอดเวลา  

ในระดับอาชีวศึกษา มีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่มุ่งเน้นใหเ้ป็นผูม้ีจริยวัตร
ปฏิบติัที่งดงาม หมั่นฝึกฝนตนเองใหต้ัง้มั่นอยู่ในความมีระเบียบวินัย มีความกตัญญูรูคุ้ณต่อผูม้ี
พระคุณ มีความรกัชาติ ศาสนา กษัตริย ์ตลอดจนรกัความเป็นไทย เขา้ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง
อย่างสม ่าเสมอด้วยจิตใจยินดี ยึดเอาพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต รูจ้กัการเคารพกฎระเบียบ กติกา ไม่ใชเ้ล่หเ์หลี่ยมในการบิดเบือนกฎ 
กติกาเพื่อใหต้นเองไดป้ระโยชน ์ธ ารงตนในฐานะของสมาชิกที่ดีในทุกสงัคมที่ตนอยู่อาศัยตั้งแต่
ระดบัครอบครวัไปจนถึงระดบัประเทศชาติ ตอ้งยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย จดัการความ
แตกต่างหลากหลายดว้ยความเคารพ เมื่อเกิดปัญหาย่อมตอ้งแกไ้ขดว้ยวิธีการที่ปราศจากความ
รุนแรง  

ส าหรบัในระดับอุดมศึกษา วิชาพลเมืองกับความรบัผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสรา้งจิตส านึกใหม้ีความเขม้แข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จ ด ารงตนให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็น  
พลโลกที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล ฝึกฝนตนโดยใชก้ระบวนการที่หลากหลาย เพื่อใหเ้กิดความ
เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภ่ายนอก 

จากสาระส าคัญของส่วนที่เก่ียวขอ้งดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีการด าเนินงาน
พฒันากลไกการขบัเคลื่อนการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองเพื่อใหบ้รรลผุลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองขึน้ และจัดท า
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยประกอบดว้ย 4 
ยุทธศาสตร ์โดยมีประเด็นสรุปที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ 2) การสรา้งใหผู้ใ้หญ่ ครอบครวั และชุมชนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 3) การ
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สรา้งส านึกความเป็นพลเมืองในระดับมีกวา้งขวางและมีพลงัผ่านสื่อมวลชน 4) การเชื่อมโยงเพื่อ
สอดประสานเครือข่ายระหว่างภาครฐัและเอกชน 

คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว เกิดขึน้ไดจ้ากการ
เรียนรูแ้ละฝึกฝน ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถคิดและ
พฒันาคณุลกัษณะเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง ซึ่งแนวทางหรือกลไกการด าเนินงานเพื่อใหท้กุภาค
สว่นที่เก่ียวขอ้งนายทุธศาสตรด์งักลา่วไปสูก่ารปฏิบติั มีดงันี ้

1. รฐับาลก าหนดใหก้ารพัฒนาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองเป็นวาระ
แห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนของสงัคมตอ้งใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง โดยมีมาตรการ
ใหค้ณุใหโ้ทษควบคู่กนั เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่ก าหนด 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละองคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจน และจัดท าแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 

3. ต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าที่ ด  าเนินการจัดกิจกรรม ประสานงาน
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ เกิดการระดมทรพัยากรทัง้บุคคล และงบประมาณ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
เพื่อใหเ้ห็นผลอย่างจรงิจงั 

4. ใหอ้งคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองให้เป็นรูปธรรม และ
ด าเนินการในลกัษณะภาคีเครือข่ายร่วมกบัภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน และกระทรวงอ่ืน ๆ 

5. ใหม้ีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความเป็นพลเมืองดว้ยวิธีการที่
หลากหลายทุกระดับเพื่อใหส้ะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน (Outcome) ตลอดจนสืบค้น
ตวัอย่างที่ดีส  าหรบัเผยแพรข่ยายผลโดยมีการประเมินผลทุก 1 ปี 

นอกจากนี ้ ส  านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559)ได้ก าหนดกลยุทธ์และแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อปลกูฝังและสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในดา้นจิตส านึก
ของความเป็นพลเมือง การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่ นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ : ข้อ 5 
สง่เสรมิความเป็นพลเมืองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเขม้ขน้ 

แนวทางการด าเนินงาน : ขอ้ 2.1 ในการลดวิชาเรียนในชัน้เรียนและบูรณาการวิชาเรียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีเวลาพัฒนาทกัษะการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัช่วง
ชัน้ ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินชีวิตและจิตอาสาต่อการพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
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และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนโดยใหส้อดคลอ้งกับนโยบายลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมทั้ง
จดัการเรียนรูโ้ดยบรูณาการวิชาประวติัศาสตร ์หนา้ที่พลเมือง ศีลธรรมในทกุกลุม่สาระการเรียนรู ้

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2559) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและ
ตวัอย่างจากต่างประเทศไวว้่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การเคารพความแตกต่าง การเคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้ อ่ืน  และการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นลักษณะของพลเมืองในระบอ บ
ประชาธิปไตย ไม่ใช่สิ่งที่จะปรากฏขึน้ไดโ้ดนอตัโนมติั หากจะตอ้งมีการเรียนรู ้และฝึกฝนความเป็น
พลเมืองจึงจะเกิดขึน้มาได ้ 

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน จึงขอยกตัวอย่างวิธีการของการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศเยอรมนี กล่าวคือ เปา้หมายแรกที่จ  าเป็นตอ้งเกิดขึน้
ในปฐมวยั คือ การจัดการความขัดแยง้ดว้ยสนัติวิธี ปลกูฝังใหเ้ด็กปฐมวยัรูจ้กักฎระเบียบพืน้ฐาน
ส าหรบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างเป็นประชาธิปไตย วยัถดัมาคือวยัประถมศึกษา ที่ เด็กจะเริ่มมี
พฒันาการหลายอย่าง จะเริ่มรูจ้กัความมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งที่ไดร้บัมอบหมายจนส าเร็จลลุ่วง เราอาจ
เรียกคุณสมบติันีว้่า “ความรบัผิดชอบ” ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการที่จะควบคมุการแสดงออกซึ่ง
สิทธิเสรีภาพไม่ใหเ้กิดขอบเขตจนไปล่วงล า้ขอบเขตของผูอ่ื้น เด็กเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนใหเ้กิดความรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสงัคม พยายามสรา้งความตระหนกัรูว้่า
สิ่งใดที่เด็กเหล่านัน้ก าลงัจะท า หรือก าลงัจะแสดงออก ลว้นแลว้แต่เป็นการกระท า และแสดงออก
ในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งในสงัคม เมื่อเกิดผลดีก็เกิดกับสงัคม เมื่อเกิดผลกระทบก็ย่อมเกิดต่อ
สงัคมเช่นกนั อย่างนีเ้รียกว่าความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

เด็กในประเทศที่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จึงมีพัฒนาการทางสิทธิและ
เสรีภาพไปพรอ้ม ๆ กบัการเจริญเติบโตทางรา่งกาย ในทางเดียวกนับทบาทหนา้ที่และระดบัความ
รับผิดชอบก็ได้รับการพัฒนาไปพรอ้ม ๆ กัน เพราะการเรียนรูไ้ม่ใช่การแข่งขันเพื่อชิงชัยให้
เหนือกว่าคนอ่ืน ๆ แต่การเรียนรูเ้ป็นการพฒันาทกัษะการประนีประนอม (Compromise) และการ
ท างานร่วมกับคนอ่ืน (Cooperation) เนื่องจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
เพียงล าพงั ดงันัน้การพัฒนาทกัษะทัง้สองอย่างใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัช่วงวยั จะท าใหเ้ด็กเหล่านัน้
เติบโตมาพรอ้มกบัความสขุ จากที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการจดัหลกัสตูรการศึกษาเก่ียวกบั
ความเป็นพลเมืองของแต่ละระดับการศึกษาของไทย มีการก าหนดเนือ้หาสาระและเวลาเรียนไว้
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิชาหนา้ที่พลเมืองในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้และตอน
ปลาย วิชาหนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม ในระดับอาชีวศึกษา และวิชาพลเมืองกับความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ในระดบัอดุมศกึษา โดยมีการก าหนดรายละเอียดเนือ้หามากนอ้ยต่างต่างกนัตามช่วงวยั
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ของผูเ้รียน  รวมทัง้กระทรวงศกึษาธิการยงัไดใ้หค้วามส าคญัโดยพฒันากลไกการขบัเคลื่อนการจดั
การศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง  

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกสรุปไดว้่า แนวการพัฒนา
พลเมืองโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก มีแนวทางในการพัฒนาที่หลายหลายแนวคิดจาก
หลากหลายหน่วยงาน หลากหลายรูปแบบวิธีการ ตั้งแต่การก าหนดเป็นนโยบาย ยุทธ์ศาสตร ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดคณุสมบติัความเป็นพลเมืองโดยสามารถแบ่งเป็นดา้นต่าง 
ๆไดแ้ก่ มีความรูค้วามเขา้ใจ ในหลกัและระเบียบการปกครองประเทศและทอ้งถิ่นสิทธิหนา้ที่ของ
ตัวเองและผู้อ่ืน การเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่  มี
ความรูท้ั่วไปในการด ารงชีวิตและความรูเ้ฉพาะในการประกอบอาชีพ  มีทักษะการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ และการคิดริเริ่มสิ่งใหม่และการคิดสรา้งสรรค์ มีทกัษะทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ
การรูเ้ท่าทนัสื่อ สารสนเทศ ปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎศีลธรรม กฎกติกาของ
ชุมชนทอ้งถิ่น ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่พลเมือง ปฏิบัติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น จรรโลง
ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบ และความดีงามของสงัคม มีความรบัผิดชอบตนเองและสังคม  
เคารพสิทธิ เสรีภาพ ความแตกต่างทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลอ่ืน  เคารพกติกาและเคารพกฎหมาย มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น มคีวามสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะหว์ิจารณเ์ชิงสรา้งสรรคแ์ละ
เป็นระบบ  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตซึ่งประกอบดว้ยการปรบัตัวและการยืดหยุ่นการก ากับ
ตนเองและการริเริ่ม การท างานขา้มกลุ่ม สงัคมและวฒันธรรมความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และผลิต
ภาพ และความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม และภาวะผูน้  าในการแนะและน าผูอ่ื้ น มีความ
ตระหนกัรูใ้นความเป็นไปของสงัคมที่กวา้งไกลกว่าที่อาศยัอยู่ และมีความรูส้กึร่วมเป็นสมาชิกของ
สังคมโลก พรอ้มที่จะร่วมสรา้งสรรค์อนาคตที่วางอยู่บนพื ้นของความเคารพในสิท ธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคทางสงัคม และการพฒันาที่ยั่งยืน พรอ้มรบัผิดชอบในผลที่สืบเนื่องจากการกระท า
ของตนเอง มีเหตผุล และรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทกุคนย่อมมีอิสระเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรูจ้ักการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วยประสาน
ความสมัพันธ์ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอันดีงามต่อกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง 
เช่น การเลือกตั้ง การตรวจสอบอ านาจรฐั เป็นตน้ เป็นสมาชิกผูม้ีส่วนในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสงัคม ปัญหาการมั่วสุม
ของเยาวชน ปัญหาการสรา้งข่าวบิดเบือนเพื่อใหร้า้ยผูอ่ื้น ที่ส  าคญัตอ้งมีใจกวา้งและเป็นธรรม ไม่
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มองผูเ้ห็นต่างเป็นฝ่ายตรงขา้มที่จะตอ้งก าจัดออกไปใหพ้น้ทาง หากแต่จะตอ้งพยายามแสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อเป็นการสรา้งความสมัครสมานสามัคคีใหเ้กิดขึน้ในสงัคม เป็นผู้มีจิตใจสูง 
ยึดถือคุณธรรมน้อมน าชีวิต และมีมุมมองในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างสรา้งสรรค ์เห็น
คณุค่าของสิ่งต่าง ๆ ในสงัคม เป็นตน้ 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็น 
3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

การประเมินความตอ้งการจ าในความหมายโดย สวุิมล ว่องวาณิช (2548, 62) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เกิดขึน้กับสภาพที่ควรจะเป็น โดยประเมินจากสิ่งที่ตอ้งการประเมินว่ามีสภาพที่
เป็นจริงเกิดขึน้ในลกัษณะอย่างไร และมีความตอ้งการใหส้ภาพนัน้มีลกัษณะอย่างไร แลว้น าผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างที่ เกิดขึน้มาประเมินว่าควรจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงการจดักระบวนการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงขึน้ในเชิงบวก
หรือเชิงสรา้งสรรค ์

สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายไวโ้ดย Ryan (2008) ไดก้ล่าวถึง การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น หมายถึงกระบวนการสอบถามเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบและเปรียบเทียบค าตอนนัน้ 
อย่างเป็นระบบ ใหไ้ดผ้ลแก่งการไดม้าซึ่งค าตอบนัน้น าไปใชใ้นการตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งที่ตอ้งท า
ต่อไป เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของมนษุยห์รือองคก์ร  

มีความสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของ  McKillip,J.1987, อา้งถึงในนนัธิมา ศรี
สวุรรณ (2550) ที่ไดใ้หค้วามหมายของความตอ้งการจ าเป็น ไวว้่า เป็นการตัดสินคุณค่าของกลุ่ม
บคุคลใดบุคคลหนึ่งในการเผชิญปัญหา และตอ้งการท่ีจะหาแนวทางในการแกปั้ญหา โดยแบ่งเป็น 
4 ลกัษณะ คือ  

1. ความตอ้งการจ าเป็นเป็นที่เก่ียวขอ้งกบัคณุค่าซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  
2. ความตอ้งการจ าเป็นเป็นเรื่องเฉพาะของกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  
3. ความตอ้งการจ าเป็นเรื่องที่อยู่ในรูปของปัญหาเมื่อผลผลิตไม่เพียงพอ  
4. ความต้องการจ าเป็นในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจหรือการพินิจหา

หนทางในการหารทางออกของปัญหานัน้ 
และสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายไวโ้ดย Witkin B (1984)กล่าวไวใ้นความว่า การ

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นนัน้ เป็นกระบวนการที่ก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่
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กับสภาพที่มุ่งหวัง ด้วยการมุ่งหาความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome Gaps) และน ามาจัด
เรียงล าดบั และเลือกความตอ้งการจ าเป็นมาแกไ้ขและน าไปใชอ้ย่างเป็นระบบ 

จากความหมายขา้งตน้สรุปใจความไดว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง
กระบวนการประเมินความคิดเห็นของบุคคลที่ตอ้งการประเมินตามประเด็นที่จะประเมิน เพื่อ
ก าหนดความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึน้กบัสิ่งที่ควรจะเป็น และท าการเรียงล าดบัความส าคญัเพื่อหา
ความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคญัที่สดุส าหรบัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา โดยใชก้ระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจในการด าเนินการวางแผน วางแนวทางในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาในเรื่องนัน้ ๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการของการประเมิน  

 
3.2 ประเภทของความต้องการจ าเป็น 

การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นตามนิยามความตอ้งการจ าเป็นเป็นสิ่งส าคัญต่อ 
การออกแบบการประเมินความตอ้งการจ าเป็น จากการศึกษาองคค์วามรูข้อง อาภรณ์ ใจเที่ยง
Bradshaw (1972) ไดก้ลา่วถึง ประเภทของการนิยามความตอ้งการจ าเป็นไวด้งันี ้ 

1. การนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) หมายถึง ความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่มุ่งหวงักับสิ่งที่เป็นอยู่จริง นิยามนีย้งัสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1)กลุ่มความต้องการจ าเป็นที่ถูกก าหนดโดยผลลัพธ์ที่ได้ แต่ไม่ก าหนดว่าจะมีความแตกต่าง
หรือไม่อย่างไร 2) กลุ่มของความตอ้งการจ าเป็นที่พิจารณาจากผลการตอบสนองที่เกิดขึน้ว่า ผลที่
ไดม้ีความแตกต่างหรือไม่ จะมีหรือไม่มีก็ได ้โดยใหพ้ิจารณาจากการตอบรบัการตอบสนองหรือ
ผละกระทบท่ีเกิดขึน้ 

2. การนิยามตามโมเดลการแก้ปัญหา (Solution model) ให้ความหมายตาม
ขอ้เสนอแนะของ Michael (1967) สรุปใจความไดว้่า ความตอ้งการจ าเป็นสามารถแสดงใหเ้ห็น
จากตอบสนองจากสิ่งที่คาดหวงัหรือสิ่งที่เป็นอยู่ก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดว่าตอ้งมีลกัษณะที่
แตกต่างต่างกัน แต่สามารถก าหนดเป็นสิ่ง จากการศึกษาองความรูจ้ากนิยามนีพ้บว่าอยุ่ในกลุ่ม
นิยามตามโม  เดลการแก้ปัญหา (Solution model) โดยมี เหตุผลเพราะ สิ่ งที่ต้องการและ
จ าเป็นตอ้งใหเ้กิดใหม้ีอย่างไรก็ถา้หากไม่ไดร้บัจะอยู่ในบริบทที่ไม่พึงประสงค ์นิยามตามโมเดล
การแกปั้ญหานี ้เรียกว่า Treatment needs 

ปัจจุบัน มีนักประเมิน นักวิชาการที่ความต้องการจ าเป็นประเภทนี ้มีจัดกลุ่ม
ความแตกต่างความตอ้งการจ าเป็นไวห้ลากหลาย ที่ส  าคญัมีดงันี ้ 
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Bradshaw (1972) ไดแ้บ่งความตอ้งการจ าเป็นตามความคาดหวัง 4 ประเภท สรุป
ได ้ดงันี ้ 

1. ความตอ้งการจ าเป็นในรูปแบบความแตกต่างของสภาพที่เป็นจรงิกบัสภาพที่
คาดหวังไว้ ซึ่งสภาพที่คาดหวังไว้นั้นได้รบัการก าหนดหรือสรา้งเกณฑ์จากประสบการณ์และ
ความรูข้องผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ความตอ้งการจ าเป็นประเภทนีม้ีประโยชนใ์นการด าเนินการ
วางแผนในดา้นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานด้านนั้นมาก่อนหรือมีประสบการณ์เพียง
เล็กนอ้ย แต่กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน ์เนื่องจากเป็นความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญเท่านัน้  

2. ความตอ้งการจ าเป็นที่เกิดจากความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่มีผลผลิต
หรือผลงานของตน อาทิ ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม การพฒันาทีมงาน  

3. ความตอ้งการจ าเป็นในรูปแบบความแตกต่างของสภาพที่เป็นจรงิกบัสภาพที่
คาดหวงัไว ้ซึ่งสภาพที่คาดหวงันัน้เป็นความตอ้งการของผูร้บับริการ อาทิ  จ านวนผูส้มัครเขา้เรียน
ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการตัดสินใจดา้นงบประมาณและการก าหนดแผนงานของ
องคก์ร  

4. ความต้องการจ าเป็นในรูปแบบความแตกต่าง ของการได้รับบริการของ
กลุม่เปา้หมายในพืน้ที่ต่างกนั  

จากการศึกษาผลงานวิชาการของ Witkin (1995) มีการแยกแยะความต้องการ
จ าเป็นของผูร้บับริการและผูใ้หบ้ริการจากหน่วยงานหรือองคก์ร โดยแยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
ความต้องการจ าเป็นระดับปฐมภูมิ (Primary Needs) 2) ความต้องการจ าเป็นระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Needs) 3)ความต้องการจ าเป็นระดับตติยภูมิ  (Tertiary Needs) โดยมีการให้
ความหมายและการจดัล าดับความส าคัญ ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัปฐมภูมิ (Primary 
Needs) หมายถึง ความตอ้งการจ าเป็นของผูร้บับริการทางการศึกษา (Service Receivers) ซึ่ง
หมายถึงเป็นความต้องการจ าเป็นของคณะกรรมการสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียน เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นที่ Witkin ไดว้ิเคราะหว์่ามีความส าคัญที่สดุ 2) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัทุติยภูมิ 
(Secondary Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นในล าดับถัดมา นั่ นคือ เป็นของผู้ให้บริการ 
(Service providers ) เช่น ความตอ้งการจ าเป็นของบคุลากรในหน่วยงาน ของผูบ้รหิาร เป็นตน้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคญันอ้ยกว่าระดับปฐมภูมิ และ 3)ความตอ้งการจ าเป็นระดับ
ตติยภูมิ (Tertiary Needs) คือเป็นความตอ้งการจ าเป็นที่ไม่เก่ียวขอ้งกับตัวบุคคล แต่จะเป็นใน
ส่วนของปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน กล่าวคือ เป็นความตอ้งการจ าเป็นในด้านทรพัยากรและการ
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แกปั้ญหา (Resources solution) เช่นสถานที่ อาคาร หอ้งน า้ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ความส าคญัล าดบัรองลงมาจากสองปัจจยัแรก ดังนัน้จะเห็นไดว้่าความตอ้งการจ าเป็นปัจจัยแรก
คือเป็นของผู้เรียน ตามมาด้วยบุคลากร และท้ายที่สุดจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ อาจเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรืออ านวยความสะดวก 

จากแนวคิดของ Kaufman, Rojas and Mayer, 1993, อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช 
(2548) ไดใ้จความส าคญัว่า จากแนวคิดเชิงระบบแลว้นัน้สามารถแยกแยะความตอ้งการจ าเป็นใน
รูปแบบใหม่ โดยการเปรียบเทียบจากความแตกต่างของสภาพที่ควรจะเกิดขึน้กบัสภาพที่เป็นอยู่
จริงได้ 4 ประเภท  ได้แก่ 1) ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัย (Input Needs) 2) ความต้องการ
จ าเป็นด้านกระบวนการ (Process Needs) 3) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Needs) และ 4) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการสตูรในการแกปั้ญหา (Solution Needs) จากการท า
ความเขา้ใจกบัแนวคิดของ คอฟแมน โรเจอรแ์ละเมเยอร ์ท าใหแ้ยกแยะความตอ้งการจ าเป็นที่จริง
แท้(Needs) และความต้องการจ าเป็นเทียม (Quasi Needs) คือจ าเป็นที่จริงแท้ได้แก่ ความ
ตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลัพธ์ ส่วนความตอ้งการเทียมไดแ้ก่ความตอ้งการจ าเป็นด้านปัจจัยและ
กระบวนการ สามารถแยกแยะตามสว่นประกอบย่อยต่าง ๆไดด้งันี ้ 

1. ความตอ้งการจ าเป็นที่แทจ้ริง (Needs) จ าแนกการวัดจากช่วงห่างของผลผลิต 
(Product Gap) ช่วงห่างของผลิตผล (Output Gap) และช่วงห่างของผลลัพธ์ (Outcome gap) 
จ าแนกเป็น 1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัหน่วยย่อยขนาดเล็ก มุ่งวดัไปที่ผลผลิต 2) ความตอ้งการ
จ าเป็นระดับหน่วยใหญ่ มุ่งวัดไปที่ผลิตผล 3) ความตอ้งการจ าเป็นระดับหน่วยเมกะ มุ่งไปที่การ
วดัผลลพัธ ์  

2. ความตอ้งการจ าเป็นเทียม (Quasi Needs) จ าแนกเป็นตอ้งการจ าเป็นดา้น
กระบวนการ และปัจจยัโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่จริงกับสภาพที่ควร
จะเป็นดา้นกระบวนการ (Process gap) และดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input gap)  

ผูใ้หแ้นวคิดขา้งตน้ ไดต่้อยอดแนวคิดโดยแยกแยะความตอ้งการจ าเป็นโดยก าหนด
จากการใชช้่วงเวลาเป็นเกณฑ ์ท าใหส้รุปองคค์วามรูท้ี่ไดแ้ลว้สามารถแยกแยะได ้2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันกับเวลาที่เป็นอนาคต  1) ความตอ้งการจ าเป็นในปัจจุบัน (Present หรือ 
Current Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันหรือก าลัง
ด าเนินการอยู่ เช่นการจัดการเรียนรู ้การปฏิบติัหน้าที่ เป็นตน้ 2)ความตอ้งการจ าเป็นในอนาคต 
(Future Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นต่อสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้ เพียงแต่เป็นการ
คาดการณล์่วงหนา้ว่าจะเกิดอะไรในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกัน รองรบั กบัสิ่งที่คาดการณ์ไว ้
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เช่นความตอ้งการจ าเป็นหลงัสถานการณ ์COVID-19 สิน้สดุลง ความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการ
เรียนนรูใ้น 5 ปีหลงัจากนี ้สภาพเศรษฐกิจหลงัใชย้ทุธศาสตรช์าติเมื่อผ่านไปแลว้ 5 ปี เป็นตน้ 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาผลงานทางวิชาการดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
จากผูเ้ขียนงานวิชาการขา้งตน้สามารถสรุปองคค์วามรูใ้นการแบ่งประเภทของความตอ้งการอีก
รูปแบบหนึ่ง คือการใชข้อบเขตการวิจยัเป็นเกณฑใ์นการแยกแยะซึ่งแยกไดด้งันี ้1.การวิจยัประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete needs assessment) จะต้องมีขอบเขตของการ
วิจยัครอบคลมุอยู่ 3 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคญัที่สดุ (Needs 
identification) 2) การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น(Needs analysis) และ  
3) การก าหนดทางเลือกของการแกปั้ญหา (Needs solution)  

จากการศกึษาและสรุปองคค์วามรูจ้ากการแยกแยะประเภทของความตอ้งการจ าเป็น
พบว่ามีการแบ่งประเภทความตอ้งการจ าเป็นไดห้ลายขึน้อยู่กบัความตอ้งการของผูว้ิจยัว่าตอ้งการ
ขอ้มลูประเภทไหน ซึ่งจะช่วยในการออกแบบการวิจยั การเก็บขอ้มลูไดต้รงตามความตอ้งการหรือ
จุดมุ่งหมาย ซึ่งผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็นสามารถแบ่งได้ทั้งยึดตัวบุคคลกับยึด
กระบวนการเป็นหลกั ซึ่งยึดบุคคลเป็นหลกัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็นของ
ผูร้บับริการ ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้หบ้ริการ และความตอ้งการจ าเป็นของดา้นทรพัยากรและ
การแกปั้ญหา ความตอ้งการจ าเป็นที่ยึดกระบวนการเป็นหลกั สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ ด้านผลผลิต ด้านผลผลิตและความต้องการ และด้านการ
แกปั้ญหา 

3.3 ขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นการวางแผนการด าเนินงานเพื่อขจัดปัญหาที่

เกิดจาก ความตอ้งการจ าเป็นมีนกัวิชาการไดก้ลา่วถึงขัน้ตอนการประเมินไว ้ที่ส  าคญัมีดงันี ้ 
สวุิมล ว่องวาณิช (2548, 79-85) กล่าวว่า การใชป้ระโยชนจ์ากผลที่ไดจ้ากการวิจัย

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นคือการน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร ตามหลกัการบริหารองคก์รเมื่อ
ไดข้อ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็นแลว้ตอ้งน าขอ้มูล ความตอ้งการจ าเป็นมาวิเคราะห ์เพื่อ
ศึกษาสาเหตุที่ท าใหเ้กิด ความตอ้งการจ าเป็นนัน้ ๆ แลว้จึงท าการศึกษาวิธีการแกไ้ขปัญหา และ
ผลกระทบที่ตามมาเพื่อจะไดก้ าหนดแผนงานที่หน่วยงานตอ้งไปด าเนินการจัดท าใหส้  า เร็จเพื่อ
สนองความต้องการจ าเป็นให้ครบถ้วน ดังนั้น กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบ
สมบูรณจ์ึงประกอบดว้ย 1) การระบคุวามตอ้งการจ าเป็น (Needs Identification) 2) การวิเคราะห์
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ความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) และ 3) การก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาความ
ตอ้งการจ าเป็น (Needs Solution)  

1. การระบุความต้องการจ าเป็น  (Needs Identification) มีการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันของหน่วยงานในทุกส่วนก่อนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การวางแผน
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกับหน่วยงาน หลงัจากไดร้บัรูข้อ้มูลหน่วยงานแลว้ จึงนาขอ้มูลนัน้มาใช้
ระบลุ  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นมีการเก็บขอ้มลูวิจยัและการออกแบบโครงการ  

2. การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) เป็นการวิจยัเพื่อคน้หา
แนวทางการแก้ไขและทรพัยากรที่ใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นที่ไดจ้ากการศึกษาใน
ช่วงแรก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรในชุมชน 
การศกึษาเอกสาร และการระดมความคิด เป็นตน้  

3. การก าหนดการแก้ไขปัญหาความต้องการจ าเป็นด้วยทางเลือก(Needs 
Solution) ขั้นตอนนีม้ีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา และเกิดความต้องการจ าเป็นเพื่อ
ก าหนดยทุธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหาที่เหมาะสมกบับริบท มีการออกแบบการพฒันาตามทางเลือก  

นอกจากนี ้การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์จะอยู่บนพื ้นฐาน
หลักการ 2 ประการ ได้แก่ หลักการที่  1 คือ “หลักความแตกต่าง” (Discrepancy) ที่กล่าวว่า
กระบวนการวิจยั ผูว้ิจยัอาจออกแบบการวิจยัใหม้ีการน าขอ้มลูของสภาพที่เป็นจริงเก่ียวกบัสภาพ
ที่เป็นจริงมาเปรียบเทียบหรือออกแบบใหก้ารวิจัยนัน้มีประเด็นเรื่องของความแตกต่างแทรกสอด
อยู่ แมว้่าอาจจะไม่ท าใหเ้กิดการชีช้ัดว่าท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นก็ตาม ทัง้นีจ้ะเป็นไปตาม
หมุดหมายที่ตอ้งการหากก าหนดหมุดหมายที่ต้องการไวใ้นระดับสูงมากก็จะท าใหไ้ม่เกิดความ
ตอ้งการจ าเป็น ดังนัน้สามารถสรุปไดว้่า จะตอ้งก าหนดใหอ้ยู่ในระดับที่ต  ่าที่สุดเพื่อใหเ้กิดความ
รบัรูว้่าจะเป็นระดบัที่ต  ากว่านีไ้ม่ได ้หลกัการที่ 2 คือ “หลกัความส าคญั” (Importance) ที่กล่าวว่า 
สิ่งที่เป็นความตอ้งการจ าเป็นตอ้งมีความส าคัญมาก ตอ้งไดร้บัการตอบสนองและตอ้งมีล  าดับ
ความส าคัญ ดังนัน้ไม่ว่าผูว้ิจัยจะด าเนินการในกิจกรรมการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นกิจกรรม
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นหรือกิจกรรมการก าหนดวิธีการแก้ไข ความตอ้งการจ าเป็นที่
เกิดขึน้ ก็จะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ (Needs Prioritization) ของผลการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในทกุกิจกรรม (สวุิมล ว่องวาณิช, 2548) 

ดงันัน้ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณจ์ึงสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  
5 ขัน้ตอนย่อย ดงันี ้ 

1. การศกึษาสิ่งที่ควรจะเป็น (What should be)  
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2. การศกึษาสภาพที่เป็นอยู่จรงิในปัจจบุนั (What is)  
3. การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างขอ้มูลดว้ยการจัดเรียงล าดับความส าคัญ

ของผลที่ไดร้บัจาก ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 เพื่อก าหนดความตอ้งการจ าเป็น 
4. การวิเคราะห์สาเหตุจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในข้อ 3 และ

เรียงล าดบัความส าคญัของสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น 
5. การศึกษาและน าเสนอแนวทางที่ใชแ้กไ้ขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่ท าใหเ้กิด

ความตอ้งการจ าเป็นที่วิเคราะหไ์ดจ้ากขอ้ 4 ที่ผ่านการจดัล าดบัความส าคญัและสรุปผลสดุทา้ยว่า
ทางเลือกที่สมควรน าไปปฏิบติัมากที่สดุ กล่าวคือ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์
ประกอบดว้ยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การระบุความตอ้งการจ าเป็น  (Needs Identification) 
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs Analysis) และ การก าหนดทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาความตอ้งการจ าเป็น(Needs Solution) ผูว้ิจัยจึงท าการศึกษาขัน้ตอน ระยะ ช่วงเวลาแห่ง
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจากผลงานวิชาการของ Witkin & Alschuld, 1995, อา้งถึงใน 
นาตยา พลบัเกลีย้ง (2552) ไดส้รุปแก่นแกนของความรูท้ี่ได ้ใจความว่า การประเมินความตอ้งการ
จ า เป็ นแบบสมบู รณ์  (Complete needs assessment)เป็ นการที่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  โดย
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน 1) การระบุความตอ้งการจ าเป็น (Needs Identification) 2) การวิเคราะห์
ความต้องการจ า เป็ น (Needs Analysis) 3) การประ เมิ นความต้องการจ า เป็ น  (Needs 
assessment)  

ผูว้ิจยัไดส้รุปองคค์วามรูข้องการแบ่งขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นได ้
3 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่  1 ก่อนการประเมิน (Pre-assessment) ระยะก่อนการประเมิน เป็น
ขัน้ตอนการส ารวจเพื่อวางแผนท าการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยรวบรวมสิ่งที่ตระหนักว่า
เป็นปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แล้วก าหนดขอบเขตหรือ
ประเด็นที่สนใจที่จะพฒันา ก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการประเมินรวมทัง้ก าหนดขอ้มลูที่มีอยู่ และ
เป็นข้อมูลที่มีความเก่ียวขอ้งกับความต้องการจ าเป็นที่มุ่งประเมินและท าการก าหนดข้อมูลที่
รวบรวมแหล่งขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการนาขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์ผลที่ไดจ้ากการ
ด าเนินการในระยะนี ้คือ แผนการปฏิบติังานเบือ้งตน้ของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นส าหรบั
ใชใ้นระยะการประเมิน และระยะหลงัประเมิน 

ระยะที่ 2 การประเมิน (Assessment) ระยะการประเมิน เป็นขัน้ตอนของการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูตามที่ก าหนดในแผนการปฏิบติังาน และท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อ
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หาความต้องการจ าเป็นจากนั้นน าข้อมูลความต้องการจ าเป็นที่ ได้มาจากการจัดล าดับ
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นในระดับเบือ้งตน้ รวมทั้งวิเคราะหส์าเหตุของความตอ้งการ
จ าเป็นซึ่งอาจจะมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นใน 3 ระดบั คือ ระดบัที่ 1 ระดบัปฐมภูมิ
หรือผู้ร ับบริการ เช่น นักเรียน ลูกค้า คนไข้ ระดับที่  2 ระดับทุติยภูมิหรือผู้ให้บริการ เช่น ครู 
ครอบครวั แพทย์ บรรณารกัษ์ และระดับที่  3 ระดับตติยภูมิ หรือ ทรพัยากรและแนวทางการ
แก้ปัญหา เช่น วัสดุอุปกรณ์ ขนาดของห้องเรียน เวลา เงินสนับสนุนและท าการวิเคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มูลทั้งหมดที่ประกอบดว้ยความตอ้งการจ าเป็นที่วิเคราะหไ์ด ้กับสาเหตุของความ
ตอ้งการจ าเป็นนัน้ ผลที่ไดจ้ากการด าเนินการในระยะนี ้คือ เกณฑห์รือแนวทางส าหรบัด าเนินการ
แกปั้ญหาที่มีความส าคญั  

ระยะที่  3 หลังการประเมิน (Post assessment) ระยะหลังการประเมิน เป็น
ขัน้ตอนของการน าผลประเมินในระยะที่ 2 ไปใชป้ระโยชนโ์ดยจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการจ าเป็นก าหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมสามารถปฏิบัติ ได้ และน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานท าการประเมินการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและน าเสนอรายงานผลการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ผลที่ได้จากการด าเนินการในระยะนี ้คือ แผนการ
ปฏิบติังาน รายงานผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นขอ้สรุปที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือขอ้สรุป
ปากเปลา่  

ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยทั่วไปมีขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็นให้

ชดัเจนโดยขัน้ตอนต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั  
2. ออกแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยท าการก าหนดรายการที่จะศึกษา

ใหช้ดัเจน ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะในการศึกษา ขอบเขตเนือ้หาของความตอ้งการจ าเป็นที่จะ
ประเมินและชนิดของความต้องการจ าเป็นที่ต้องการจ าแนก จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและตรง
เป้าหมายจะน าไปสู่การ เก็บรวบรวมการวิเคราะหข์อ้มูลและกระบวนการรายงานผลที่ดี ขัน้ตอน
การรวบรวมขอ้มลูอาจ รวมถึง การจดัการเรื่องการส ารวจ การสมัภาษณ ์และการจดัล าดบั 

3. ประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยการหาความแตกต่างระหว่างสถานะที่เป็น
เปา้หมายกบัสถานะที่เป็นจรงิ จากนัน้จึงศกึษาสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความแตกต่างซึ่งเป็นปัญหา  

4. จัดล าดับความตอ้งการจ าเป็นหรือการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่ง
ควรท าในรูปแบบของความจ าเป็นสูงสุดและต ่าสุดโดยการวางขั้นตอนการเชิงปริมาณ เพื่อ
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จดัล าดบัความส าคญัรวมทัง้ การจดัหมวดหมู่ของความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณส์ามารถใช้
ในการวางแผนปฏิบติัการได ้ 

5. การรายงานผลและการใชผ้ลที่ไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะท า
ใหเ้ราทราบถึงปัญหาและอปุสรรคที่จะตอ้งแกไ้ข ท าใหเ้ราสามารถก าหนดเป้าหมายของโครงการ
หรือ การวางแผนโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกหนทางแก้ไขปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับองคก์ร ซึ่งคุณลกัษณะเฉพาะประการ
หนึ่งของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นคือการใชผ้ลเพื่อการวางแผน การแกปั้ญหา การก าหนด
เกณฑ์ส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ หรือ การยกระดับมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษา ดังนัน้ในขัน้สุดทา้ยของกระบวนการคือ การน าผลที่คน้พบไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์โดย
จ าเป็นตอ้งใชก้ารสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่จ  ากดัคือสามารถส่งข่าวสารไปยังผูร้บัสาร
ไดเ้หมาะสมในช่วงเวลาที่มีอยู่ 

นอกจากนี ้สุวิมล ว่องวาณิช (2548, 105) ยงัไดส้งัเคราะหข์ัน้ตอน การวิจยัประเมิน 
ความตอ้งการจ าเป็นจากนกัวิชาการดา้นการประเมินไว ้

 โดยแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะแรก เป็นระยะก่อนการ
ประเมิน ซึ่งจะเป็นขัน้เตรียมการ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวิสยัทศันท์ี่ตอ้งการใหเ้กิด ก าหนด
กลุม่ผูใ้ชป้ระโยชน ์กลุม่เปา้หมาย และกลุม่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และขัน้ออกแบบการประเมิน  

ระยะที่สองเป็นระยะที่อยู่ในช่วงของการประเมินที่มีการเก็บรวมรวม วิเคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มูลในการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นและการจัดล าดับใหม้ีความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นและระยะที่สาม ระยะหลงัการประเมิน มีการน าผลไปใชป้ระโยชน ์การเสนอผลหรือ
รายงานใหผู้ ้เก่ียวขอ้งทราบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความต้องการ
จ าเป็นสามารถก าหนดกรอบการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น  ได้แก่ (1) การก าหนดกลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้ง (2) การก าหนดเทคนิคหรือวิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  (3) การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู (4) การก าหนดวิธีการวิเคราะหข์อ้มลู (5) การจดัท ารายงาน (6) การใชผ้ลการประเมิน โดย
กรอบในขอ้แรก จะเป็นการพดูถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งที่ตอ้งการไดร้บัการพฒันา ในการ
ก าหนดความตอ้งการจ าเป็น และผูร้บัผิดชอบในการท าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และใน
ส่วนกรอบในขอ้สามมีประเด็นรายละเอียดที่เพิ่มเติม คือ การก าหนดลักษณะขอ้มูล เครื่องมือ
ประเมินความต้องการจ าเป็นลักษณะ ของผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สามารถสรุปได ้ดงัภาพประกอบ 1   
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การก าหนดกรอบการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

ที่มา: สวุิมล ว่องวาณิช. (2548). การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น. หนา้ 107 

 
Witkin (1995) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น

ไวว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การวางแผนการด าเนินงาน (2) การ
ส ารวจและวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดความตอ้งการจ าเป็นและ (3) การใชป้ระโยชนจ์ากความ
ตอ้งการจ าเป็น 

จากการศึกษาขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็นสามารถท าได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งในงานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจยัไดป้ระยุกตก์ารประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณม์าใช้
ในการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอน 1) การระบุความต้องการจ าเป็น 2) การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น และ 3) การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความตอ้งการจ าเป็น สามารถ
จ าแนกออกเป็นขัน้ตอนย่อย ดงันี ้ 

1. การศกึษาสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพจรงิในปัจจบุนั  

(1) การก าหนด  

กลุม่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(2) การก าหนด

วิธีการเก็บขอ้มลู 

(3) การก าหนด

เครื่องมือเก็บขอ้มลู 

(4) การวิเคราะห์

ขอ้มลู 

(5) การจดัท า

รายงาน 

(6) การใชผ้ล

ประเมิน 

 การก าหนดกรอบการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

การก าหนดค าถามการวิจยัและขอบเขตของประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

การก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
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2. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพจริงใน
ปัจจบุนั และจดัล าดบัความส าคญัเพื่อก าหนดความตอ้งการจ าเป็น 

3. การวิเคราะหส์าเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น 
4. การศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่ท าใหเ้กิด

ความตอ้งการจ าเป็น 
3.4 วิธีการทีใ่ช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 

การวิจยัเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีวิธีการที่สามารถน ามาใชไ้ดห้ลายหลาก
วิธีการ ซึ่งสุวิมล ว่องวาณิช (2548, 139-161)ไดน้ าเสนอวิธีการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น
แยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ปฐมมาน เช่น การส ารวจ การวิจัยอนาคต  
การวิจัยบรรยาย การวิจัยประเภททุติยมาน และการวิจัยเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นซึ่งใน
งานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิ ธี ได้แก่  การส ารวจ การจัดล าดับ
ความส าคญั และกระบวนการกลุม่  

3.5.1 การส ารวจ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการส ารวจเรียกว่า การส ารวจความต้องการ
จ าเป็น (Needs survey) วิธีการที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม สามารถกระท าไดอ้ย่างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น การสอบถามโดยใชเ้ครื่องมือ คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ที่ใชเ้ครื่องมือ คือ แบบ
สมัภาษณ ์การเฝา้สงัเกต ที่มีการใชแ้บบสงัเกตเป็นเครื่องมือ ดงันัน้การเลือกวิธีการควรก าหนดให้
ชัดเจนเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงกับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นวิธีการวิจยัพืน้ฐานที่สามารถด าเนินการไดไ้ม่ยาก หลงัจากก าหนดประเด็นวิจยัว่าจะ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อจุดมุ่งหมายใด เมื่อระบุประเภทไดเ้สร็จสิน้ เรียบรอ้ย ชดัเจนแลว้ 
สิ่งที่ตอ้งค านึงประการต่อมา ก็คือ การออกแบบการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งตอ้งมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไดข้อ้มลูที่เพียงพอ และสอดคลอ้งกับความเป็นจริง 
เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกินไป อาจจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส ารวจได้ เมื่อ
ออกแบบประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ส  าเร็จเรียบรอ้ย และคิดว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว 
ประเด็นต่อมาที่ตอ้งด าเนินการ คือ การก าหนดขัน้ตอนและวิธีการรวบรวมขอ้มลู ว่ามีกระบวนการ
อย่างไร ถือเป็นเข็มทิศส าคัญในการกระบวนการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น จากนัน้จึงเป็นการ
สรา้งเครื่องมือที่สอดล้องกับวิธีการ ที่ส  าคัญการนิยามความต้องการจ าเป็น ถือเป็นขั้นตอนที่
ส  าคัญที่สุด ผู้วิจัยจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า จะใช้นิยามความแตกต่าง หรือนิยามการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งการก าหนดนิยามตรงนีจ้ะมีผลโดยตรงต่อการสรา้งเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู โดย
การสรา้งเครื่องมือตอ้งมีกระบวนการที่ชดัเจนเป็นขัน้ตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูที่เก็บไดจ้ากเครื่องมือเหลา่นัน้ สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจยั และ
สามารถตอบค าถามวิจัยไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น หากเกิดความผิดพลาด ก็จะท าใหง้านวิจัยขาด
ความน่าเชื่อถือไป ส าหรบัการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยการใชแ้บบสอบถาม 
ถือว่าเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม ล าดับต่อมา เมื่อมีขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ก็จะเป็นการจัดการ
กระท าขอ้มลู หรือการวิเคราะหข์อ้มลูนั่นเอง ซึ่งก็จะมีวิธีการและรูปแบบที่จ  าเพาะ เมื่อไดผ้ลจาก
การวิเคราะหข์อ้มลูแลว้ ล าดบัถดัไปก็คือการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู  

นอกจากนีย้ังให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นดว้ย (Needs prioritization) และจุดมุ่งหมายของการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามสามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ ์นอกจากนีผ้ลการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นที่ไดร้บัจะน าไปใชไ้ดก้ับการพัฒนาการปฏิบติังานขององค์กรมากกว่าการพัฒนา
รายบุคคล เครื่องมือที่ใชส้่วนใหญ่ก าหนดรูปแบบการตอบเป็นมาตรประมาณค่า ซึ่งมีทั้ง การ
ตอบสนองเด่ียว (Single response format) และรูปแบบการตอบสนองคู่  (Dual response 
format) โดยใหก้ลุม่ตวัอย่างใหข้อ้มลูทัง้สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่พงึประสงค ์  

3.5.2 การจัดล าดับความส าคัญ การวิจัยเชิงบรรยายมีความเหมาะสมในการ
น าไปใชใ้นการจัดล าดับของความตอ้งการจ าเป็นซึ่งขอ้มูลที่น ามาใชจ้ัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นอาจมาจากการเก็บรวบรวมด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือ
กระบวนการกลุ่ม วิธีการจัดล าดบัความส าคัญในรูปดัชนีที่น าเสนอมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มวิธีที่
ก าหนดจากขอ้มลูที่มาจากการตอบสนองเด่ียว และกลุ่มวิธีที่ก าหนดจากขอ้มลูที่มีการตอบสนองคู่ 
ซึ่งในงานวิจัยฉบับนีผู้ ้วิจัยใช้กลุ่มวิธีที่ก าหนดจากขอ้มูลที่มีการตอบสนองคู่ จึงขอน าเสนอวิธี 
Priority Needs Index (PNI) Priority Needs Index (PNI) แบบปรบัปรุง เป็นสูตรที่ปรบัปรุงจาก
สตูร PNI ดัง้เดิม โดยสุวิมล ว่องวาณิช (2550) เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ (I – D) แลว้หารดว้ย
ค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัที่ไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไปและให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใชร้ะดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการ
พฒันาเขา้สูส่ภาพที่คาดหวงัของกลุม่ 

PNI modified = (I – D) / D  
I คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น  
D คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจรงิ  
การจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นนัน้ เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของ

การระบุความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะหส์าเหต ุและการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ท าให้
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การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใชใ้นการวิเคราะหห์าสาเหต ุ
และวิธีการแกไ้ขต่อไป  

การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น
มาเรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย เพื่อการระบุความต้องการจ าเป็นที่มี
ความส าคญัมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่ตอ้งไดร้บัการพฒันาก่อนภายใตเ้งื่อนไขทรพัยากรที่มี
จ ากัด หลักการของการจัดล าดับความส าคัญต้องพิจารณา ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น
รวมถึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดล าดับที่ได้จากการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นประกอบดว้ย  

1. ขนาดของความแตกต่างของสภาพในปัจจุบนั และสภาพที่พงึประสงค ์ 
2. องคป์ระกอบที่เป็นสาเหตสุนบัสนุน หรือเป็นอปุสรรคต่อความตอ้งการจ าเป็น 
3. ระดบัความยาก ง่ายในการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
4. การประเมินความเสี่ยง  
5. ผลกระทบที่อาจจะเกิดกบัระบบ  
6. ค่าใชจ้่ายที่จะตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาความตอ้งการจ าเป็นคุณค่าของชุมชน 

ทอ้งถิ่น และของชาติ รวมทัง้การคาดหวงัของสาธารณะ  
ทั้งนี ้ การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นควรจะใช้วิธีการเชิง

ระบบสามารถเรียงล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นไดท้ั้งในระยะยาว และระยะสั้น 
จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นไดท้ัง้ขอ้มลูในเชิงปรมิาณ และเชิงคณุภาพ และนกั
ประเมินตอ้งทราบว่าความตอ้งการจ าเป็นดังกล่าวนัน้เป็นของใคร เป็นความตอ้งการจ าเป็นของ
ผูร้บับริการก่อนของผูใ้หบ้ริการ ในการจัดล าดบัความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นบางครัง้นัก
ประเมินอาจต้องพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการประเมิน และน ามาใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนนกัประเมินจึงตอ้งด าเนินการให้ส  าเรจ็ลลุ่วงไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว
ดว้ยความระมดัระวงั 

3.5.3 กระบวนการกลุ่ม การประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ ตอ้งให้
ข้อมูลทั้งส่วนของการระบุความต้องการจ าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การวิจัยบูรณาการจึงเป็นวิธีการที่ท าใหไ้ดข้อ้ความรูท้ี่น าไปสู่การ
พฒันาองคก์รแบบ องคร์วม ในบรรดาวิธีการเก็บขอ้มลูที่ใชใ้นการวิจยั การใชก้ระบวนการกลุม่เป็น
วิธีการที่สามารถให้ค าตอบแบบองค์รวมได้ดีวิธีหนึ่ง และสามารถน าไปใช้ได้ในหลายบริบท 
สามารถปฏิบติัไดง้่าย ใชเ้วลาไม่มาก เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีสว่นรว่ม  
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กล่าวโดยสรุป คือ งานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามรูปแบบการตอบสนองคู่
ในการส ารวจกลุ่มตวัอย่างเพื่อศึกษาสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพในปัจจุบนั และน ามาจดัล าดับ
ความส าคญั โดยใชส้ตูร Priority Needs Index (PNI) แบบปรบัปรุงเพื่อการจดัล าดบัความส าคัญ
ของความตอ้งการจ าเป็น 

4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นและการพัฒนาด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกและ
งานวิจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง สรุปงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

คเชนเทพ จันทรวงศ ์(2562) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงานสภานักเรียน
ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารงานสภานกัเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนกัเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาและพัฒนาคู่มือการบริหารงานสภานักเรียนตามแนวคิดความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าแนวทางการบริหารงานสภานักเรียนตาม
แนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ขั้นตอน ได้แก่  ระยะที่  1  การวางแผน(Planning), ระยะที่  2  การน าแผนสู่การปฏิบั ติ 
(Implementation) และระยะที่  3 การประเมินผล(Evaluation) ตามแนวคิดความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยไดแ้ก่ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในดา้นการใชส้ิทธิ เสรีภาพ 
และหนา้ที่ของประชาชนโดยยึดหลกัการทางประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดว้ยพฤติกรรมที่แสดงออก 
3 ลักษณะ ไดแ้ก่ คารวธรรม (Respect for Individuals) สามัคคีธรรม (Sharing, Participating, 
and Co-operating) ปัญญาธรรม (Faith in the Method of Intelligence)  

ธนวรรธน ์สุวรรณปาล (2563) ไดว้ิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินงานสภานักเรียนส าหรบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษา สรา้งรูปแบบ และเสนอผลการศึกษารูปแบบและจัดท าคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน
ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ประกอบดว้ยการส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนมีที่มาของสภานกัเรียนสอดคลอ้ง
กับหลักประชาธิปไตยก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนและบูรณาการกับ
กรรมสภานกัเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ องคป์ระกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของสภานกัเรียน
ในการสง่เสริมสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ประกอบดว้ย สภานกัเรียนมีส่วนรว่มในกระบวนการ
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ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลกและมีการประเมิน สรุปและรายงานผลการจัด
โครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน องคป์ระกอบที่ 3 การสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน องคก์รภาครฐัและเอกชน ประกอบดว้ยการก าหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมการด าเนินงานในการสรา้งเครือข่ายการท างานระหว่างสภานักเรียน/ ชุมชน / 
องคก์รภาครฐั และเอกชน การมีส่วนร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมประชาธิปไตยและการสนบัสนุน 
ทรพัยากรจากชุมชน/ องค์กรภาครฐัและเอกชน องค์ประกอบที่  4 ผลการปฏิบัติงานของสภา
นักเรียนที่เป็นเลิศ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ ภารกิจสภานักเรียนที่มีความส าคัญ และกิจกรรม
ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจกัษ์ จากกิจกรรมที่เสนอโดยสภานักเรียนบูรณาการกิจกรรมที่โดด
เด่นและมีความสอดคลอ้งกัน รเิริ่มกิจกรรมขึน้มาใหม่เพื่อแกไขปัญหาของโรงเรียน โดยนักเรียนมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดกระบวนการปฏิบัติครบวงจรการพัฒนา และ
ปรบัปรุงเป็นรูปแบบ (Model) วิธีการด าเนินงานและประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลงานความส าเรจ็ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2561b) ไดว้ิจยัเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณน์านาชาติ โดยศึกษาแนวทางการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองโลก ในต่างประเทศ แนวทางที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของ
ประเทศไทยและน าเสนอขอ้เสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกบับรบิท
ของประเทศไทยโดยไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยพบว่าแนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย
ประกอบดว้ย 1) ดา้นนโยบายจะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยก าหนด
ยทุธศาสตรใ์หช้ดัเจน มีการก าหนดใหม้ีการศกึษากระแสโลกาภิวตันท์ี่จะน าไปสูก่ารเตรียมเยาวชน
ใหเ้ป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไปด้วยกัน และรกัษาเอกลักษณ์ของชาติและเชื่อมโยงกับ
หลักการพื ้นฐานสากลที่เป็นพหุวัฒนธรรม ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 2)ดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสรมิการพฒันาพลเมืองโลก ไดแ้ก่ การ
สง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกดว้ยเนน้ที่ความส าคญัและบทบาทของคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์
มีการจดัประชมุและจดัท าคู่มือผูบ้รหิารสถานศกึษาในเรื่องยุทธศาสตรแ์ละโปรแกรมส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองโลกและพลเมืองไทยตามนโยบายที่ก าหนด และพฒันาคู่มือครูในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกบนฐานของความเป็นพลเมืองไทย 3) ดา้นการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกควบคู่กับพลเมืองไทยใหช้ัดเจน การก าหนดคุณลักษณะของ
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ความเป็นพลเมืองโลก ควรมีการระบุองคป์ระกอบส าคญัที่เป็นความรู ้ทกัษะ เจตคติ และค่านิยม
ใหช้ดัเจน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลกัสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกัน 
ไดแ้ก่ ความรู ้การรูเ้ท่าทนั ทกัษะ และค่านิยมและทศันคติ เนือ้หาในหลกัสตูรที่ใชพ้ัฒนาพลเมือง
โลกควรควบคุมในประเด็นของสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิเสรีภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปัจจัยที่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ บทบาทของพลเมืองทุกระดบั และหลกัการพฒันาที่ยั่งยืน ใหค้วามส าคัญ
ของการพัฒนาทกัษะ/สมรรถนะที่เป็นประเด็นในเรื่องของการคิด ไดแ้ก่ การคิดสรา้งสรรค ์การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์และใหค้วามส าคัญของการพัฒนาทัศนคติ
และค่านิยมในประเด็นการยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
กัน การตระหนักถึงผลของความขัดแยง้ และการรกัษาทรพัยากรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหฝึ้ก 
“การปกครอง” ตามระบอบประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยงสภานกัเรียน และการเลือกตัง้สภานกัเรียน
กบัการเรียน และท าใหป้ระชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน จากเอกสารนีท้  าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจ
ในการก าหนดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกเพื่อน าไปใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนต่อไป 

ปาจรีย ์รตันานุสนธิ์ (2557) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันาตวับ่งชีค้ณุลกัษณะความเป็นพลโลก
ของคณะกรรมการสภานกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา โดยไดส้รุปตวับ่งชีค้ณุลกัษณะความเป็นพลโลก
(Global Citizenship )ไว ้4 ดา้น 12 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปฏิสมัพนัธใ์นสงัคม ไดแ้ก่ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความรบัผิดชอบต่อตนเองและการปรบัตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) 
ด้านการประพฤติตน ได้แก่ การยอมรบัแนวคิดที่แตกต่างทางการเมือง ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้น และการเคารพสิทธิและเสรีภาพ 3) ดา้นการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์การส่งเสริมสนัติภาพและความเท่าเทียมกัน การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ 4) ดา้นการตระหนักถึงสถานการณ์ของทรพัยากร สิ่งแวดลอ้ม 
และสาธารณสขุ ประกอบดว้ย การใชท้รพัยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน การตระหนกัและ
มีส่วนร่วมในปัญหาของสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความส าคัญในสาธารณสุขพื ้ นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความเป็นพลโลกทั้ง 12 ตัวบ่งชีข้องคณะกรรมการสภา
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และนกัเรียนมธัยมตอนปลายไม่แตกต่างกนัในระดบัปานกลาง โดยมี
ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไปคือ 1) ควรน าไปใชส้  ารวจประชากรทัง้ประเทศ 2) คุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองโลกยงัมีประเด็นที่น่าสนใจอีก ควรศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อคณุลกัษณะ
ความเป็นพลโลกและพฒันาใหก้บันกัเรียนต่อไป ซึ่งจะช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรียนเป็นผูท้ี่มีความพรอ้ม
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ในการเจริญเติบโตเป็นบุคลากรทางสังคมที่มีคุณภาพ และ 3) น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างเพศ และภมูิภาค 

สุนีย ์บันโนะ (2559) ไดว้ิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนางานสภานักเรียนในการเสริมสรา้ง
ความเป็นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทัง้โรงเรียน ไดส้รุป
องค์ประกอบของความเป็นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ คือ องค์ประกอบที่  1 เชิดชูในศักดิ์ศรีของชีวิต องค์ประกอบที่  2 เคารพความเป็น
เอกัตภาพ องคป์ระกอบที่ 3 ถกัทอมิตรภาพที่ยั่งยืน องคป์ระกอบที่  4 คัดคา้นการใชค้วามรุนแรง 
และองคป์ระกอบที่  5 น าชีวิตดว้ยความรูแ้ละปัญญา ผลการวิจัยพบว่าองคป์ระกอบความเป็น
พลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียนสภาพปัจจุบันของความเป็นพลเมืองโลกของ
คณะกรรมการสภานักเรียนในภาพรวมสามารถสรุปไดว้่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
องคป์ระกอบพบว่าทัง้ 5 องคป์ระกอบอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ย
จากสูงที่สุดไปหาต ่าที่สุดดังต่อไปนีคื้อองคป์ระกอบที่  2 เคารพในเอกตัภาพ กับองคป์ระกอบที่ 3 
ถกัทอมิตรภาพที่ยั่งยืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุและเท่ากนั รองลงมาคือ องคป์ระกอบที่  5 น าชีวิตดว้ย
ความรูแ้ละปัญญา และองคป์ระกอบที่ 1 เชิดชูศกัดิ์ศรีของชีวิต ตามล าดบั ส่วนองคป์ระกอบความ
เป็นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานกัเรียนในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุคือ องคป์ระกอบที่ 
4 คดัคา้นการใชค้วามรุนแรง  สภาพพึงประสงคข์องความเป็นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภา
นักเรียนในภาพรวมสามารถสรุปไดว้่าอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายองคป์ระกอบ
พบว่าทัง้ 5 องคป์ระกอบอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยจากสูง
ที่สดุไปหาต ่าที่สดุดงัต่อไปนีคื้อองคป์ระกอบที่2 เคารพในเอกตัภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา 
มี 3 องคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ องคป์ระกอบที่3 ถกัทอมิตรภาพที่ยั่งยืน องคป์ระกอบที่ 4 
คดัคา้นการใชค้วามรุนแรง กับองคป์ระกอบที่5 น าชีวิตดว้ยความรูแ้ละปัญญา ส่วนองคป์ระกอบ
ความเป็นพลเมืองโลกของคณะกรรมการสภานักเรียนในภาพรวมที่มี ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ 
องคป์ระกอบที่1 เชิดชศูกัดิศ์รีของชีวิต  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานสภานักเรียน 
ความเป็นพลเมืองโลกและการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จ าเป็นโดยใชว้ิเคราะหค่์าดัชนีความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified) ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
น าไปเป็นแนวทางที่ผู ้วิจัยจะท าการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานครเขต 2 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดย
ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยัเป็น 2 ระยะดงันี ้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
โดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

ระยะที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานสภา
นกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

ระยะที่1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

การศกึษามีรายละเอียดดงันี ้ 
1. กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู  

ผูว้ิจัยศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลก กับกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล 3 กลุ่ม มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนที่มีประสบการณ์โดยตรง จากสถานศึกษา
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทัง้สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 52 แห่ง โดยผูใ้หข้อ้มลู แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมการสภานกัเรียน จ านวน 520 คน 
2) ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานสง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียนจ านวน 52 คน 
3) ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 52 คน  

2. เครื่องมือในการวิจยั 
ผูว้ิจัยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยมีขัน้ตอนใน

การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้ 
2.1 การก าหนดวตัถปุระสงค ์ 
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การสรา้งแบบสอบถามมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกบัสภาพที่เป็นจริง ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2.2 การก าหนดโครงสรา้งของเนือ้หาที่ตอ้งการวดั  
โครงสรา้งหลกัของเนือ้หาที่ตอ้งการวดั ประกอบดว้ย สภาพที่คาดหวงัและสภาพ

ที่ เป็นจริงในการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2.3 การก าหนดรูปแบบของเครื่องมือ 
แบบสอบถามการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ

นักเรียนในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
โดยยึดจากการแจกแจงความสอดคลอ้งรายขอ้ระหว่างการด าเนินงานตามสภานกัเรียนกับความ
เป็นพลเมืองโลก ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 ตารางแจกแจงความสอดคลอ้งรายขอ้ระหว่างการด าเนินงานตามสภานักเรียนกับ
ความเป็นพลเมืองโลก 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 

1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
นร
ว่ม

ขอ
งส
ภา
นกั
เรยี

น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

1. ความรูค้วามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้ชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม 

/ / / / / /    
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

1. ความรูค้วามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้ชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม 

/ / / / / /    

2. ความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติ
ของบคุคลแต่ละช่วงวยั   

/ / / / / /    
3. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
พืน้ฐานของประชาธิปไตย  

/ / / / / /    
4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
รฐัธรรมนญู  

/ / / / / /    
5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการสิทธิมนษุยชน  

/ / / / / /    
6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักฎ
ของโรงเรียน  

/ / / / / /    
7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ธรรมนญูสภานกัเรียน  

/ / / / / /    
8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรือ่ง
หลกัการพืน้ฐานของสภานกัเรียน  

/ / / / / /    
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ที่และการขบัเคล่ือนของ
สภานกัเรียน  

/ / / / / /    

10. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
วิธีการใหไ้ดม้าซึง่สภานกัเรยีน  

/ / / / / /    
11. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
วิธีการด าเนินงานสภานกัเรียน  

/ / / / / /    
12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรร
มาภิบาลในการด าเนินงานสภา
นกัเรียน  

/ / / / / /    

13. ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาท
ของตนเองในฐานะพลเมืองในทกุ
ระดบั ทัง้ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชมุชน 
ระดบัชาติ ระดบัโลก  

/ / / / / /    

14. ความรูค้วามเขา้ใจในการอยู่
รว่มกนัและพึง่พาอาศยักนัของ
สมาชิกสภานกัเรียนและประชาคม
นกัเรียนในโรงเรียน  

/ / / / / /    

15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบการ
ท างานในองคก์รในรูปแบบต่าง ๆ  

/ / / / / /    
16. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานกัเรียน  

/ / / / / /    
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

17. ความรูค้วามเขา้ใจในการเป็น
ส่ือกลางระหวา่งนกัเรียนกบัครูใน
โรงเรียน  

/ / / / / /    

18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโนทศัน์
ของสนัติภาพและความยตุิธรรม เป็น
พืน้ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตัใิน
การขจดัความขดัแยง้  

/ / / / / /    

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการ
ความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรคใ์นการ
ด าเนินงานสภานกัเรียน  

/ / / / / /    

20. ความรูค้วามเขา้ใจในเขา้ใจ
หลกัการของการพฒันาที่ยั่งยืนเพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัการส าคญัในการ
แกปั้ญหาในโลกทัง้ปัญหาในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง สงัคม และ
เศรษฐกิจ  

/ / / / / /    

21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และรบัผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกหน่ึงของสงัคม  

/ / / / /  /   
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ืน่ท่ี
มีวฒันธรรมที่แตกต่างได ้  

/ / / / /  /   
23. การมีจิตส านึกที่จะใหค้วาม
รว่มมือและปฏิบตัิตนในการดแูล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม  

/ / / / /  /   

24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้ค าถาม
และวิเคราะหใ์นประเด็นทาง
การเมือง   

/ / / / /  /   

25. การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและการ
ใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหด้ีขึน้   

/ / / / /  /   

26. การรูจ้กัวางแผนการเงินไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ  

/ / / / /  /   
27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ รูจ้กั
การเขา้ถงึบรกิารสารธารณสขุ 
สามารถชีแ้นะเรื่องสขุภาพใหผู้อ้ืน่
ได ้  

/ / / / /  /   

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และสามารถ
สรา้งกระบวนการท างานผ่านงาน
ศิลปะรูปแบบต่าง ๆ   

/ / / / /  /   



  69 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

29. การรบัรูใ้นการกระท าของตอน
เองวา่ถกูผิดตามหลกัศีลธรรมและ
ตระหนกัในผลแห่งการกระท า   

/ / / / /  /   

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์
ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสารขอ้มลู
และความรูใ้นรูปแบบท่ีสรา้งสรรค ์
ถกูกฎหมาย และจรยิธรรมที่เคารพ
สิทธิมนษุยชน   

/ / / / /  /   

31. ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใชก้ารคดิวเิคราะห์
เป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มลู 
ข่าวสาร  

/ / / / /   /  

32. ความสามารถในการส่ือสารและ
การปรบัตวัขา้มวฒันธรรมโดยใช้
ภาษาเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและ
ยงัคงไวซ้ึง่อตัลกัษณท์างวฒันธรรม
ของตนเอง  

/ / / / /   /  

33. ความสามารถในการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่างวฒันธรรม
ดว้ยความเห็นอกเห็นใจกนั   

/ / / / /   /  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 

2. 
กา
รฝึ
กอ
บร
มส
ภา
นกั
เรีย

น 

3. 
กา
รบ
รหิ
าร
งา
นส
ภา
นกั
เรีย

น 

4. 
กา
รป
ระ
ชมุ
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

5. 
กา
รส
รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
น 

1. 
ดา้
นค
วา
มรู
ค้ว
าม
เข
า้ใ
จ  

2. 
ดา้
นก
าร
รูเ้ท

่าท
นั 

3. 
ดา้
นท
กัษ

ะ 

4. 
ดา้
นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

34. การแสดงออกถึงความไม่เหน็
ดว้ยต่อความไมย่ตุิธรรม การละเมิด
และการปฏิบตัิต่อกนัอย่างมีอคต ิ  

/ / / / /   /  

35. ความสามารถในการใชเ้หตผุล
และใชห้ลกัฐานประกอบการแสดง
ความคิดเห็น และจดัการความ
คิดเห็นที่แตกตา่งโดยการใชเ้หตผุล   

/ / / / /   /  

36. ความสามารถในการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น การท างานเป็นทีม 
รวมทัง้สามารถท างานรว่มกบัคน
ต่างภาษาและวฒันธรรมได ้ 

/ / / / /   /  

37. ความสามารถในการแสวงหา
ความรูแ้ละการคน้หาขอ้มลูที่
หลากหลายโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   

/ / / / /   /  

38. ความสามารถในการใขข้อ้มลู
ข่าวสาร สารสนเทศมาใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมสภานกัเรียน  

/ / / / /   /  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

ข้อค าถาม 
1. 
กา
รได

ม้า
ขอ
งส
ภา
นกั
เรีย

น 
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รา้
งเค

รือ
ขา่
ยแ
ละ
กา
รม
ีส่ว
น

รว่
มข
อง
สภ
าน
กัเ
รีย
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1. 
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นค
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ค้ว
าม
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จ  
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นก
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3. 
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กัษ
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4. 
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นค
า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

39. ความสามารถในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์บนพืน้ฐาน
ของขอ้มลู สารสนเทศจากส่ือและ
เทคโนโลยี  

/ / / / /   /  

40. ความสามารถในการพฒันา 
การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้
จากการลงมือปฏิบตัิในระดบั
ทอ้งถิ่น ชมุชน ชาต ิ 

/ / / / /   /  

41.  การตระหนกัความส าคญั และ
เคารพแตกตา่งความหลาก หลาย
ทางวฒันธรรม อตัลกัษณค์วามเป็น
พลเมืองของชาติอื่น ๆ  

/ / / / /    / 

42. การตระหนกัถงึการสรา้งความ
ยตุิธรรมและความเทา่เทียมกนัใน
สงัคมทกุระดบั   

/ / / / /    / 

43. การตระหนกัถงึผลของความ
ขดัแยง้ และการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ท่า
เทียมกนัในสงัคม  

/ / / / /    / 

44. เห็นคณุค่าของการจดัการความ
ขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์วิธีการระงบั
ความขดัแยง้อย่างมีเหตผุลและมี
วิจารณญาณ  

/ / / / /    / 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

การพัฒนาการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก  

ข้อค าถาม 
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า่น
ิยม
แล
ะท
ศัน
คต
ิ  

45. การตระหนกัผลของการกระท า
ของตนเองที่จะสง่ผลกระทบต่อ
ผูอ้ื่นและสงัคมโดยรวม   

/ / / / /    / 

46. การมีความรบัผิดชอบใน
ความคิด กระท าของตนเอง   

/ / / / /    / 
47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น ไม่ถือเอา
ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่
เสมอ  

/ / / / /    / 

48. ตระหนกัถงึการรกัษาทรพัยากร
ส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยื่น  

/ / / / /    / 
49. การตระหนกัถงึผลกระทบของ
ส่ือ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต  

/ / / / /    / 

50. การตระหนกัถงึการพฒันา
ตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน  

/ / / / /    / 

 
ก าหนดเป็นค าถามแบบปลายปิด (close ended question) และแบบสอบถาม

ปลายเปิด (open ended question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่  1 ข้อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งใน
สถานศกึษา ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเติมค า 

ตอนที่ 2 สภาพที่คาดหวงัและสภาพที่เป็นจรงิของการพฒันาการด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นแบบการตอบสนองคู่ (dual-response format) 
จ านวน 50 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ/แนวการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็นพลเมืองโลก ของนกัเรียนในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นค าถามปลายเปิด 

2.4 ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด

หลกัความเป็นพลเมืองโลก จากหนงัสือ รายงาน บทความทางวิชาการงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
2) จัดท าตารางวิเคราะหข์อ้ค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด

หลกัความเป็นพลเมืองโลก น าร่างขอ้ค าถามเสนอใหอ้าจารย ์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและความถูกตอ้งในการใชภ้าษา ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

3) จดัท าแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม ที่ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พรอ้มทั้งแนบ
เอกสาร ประกอบการประเมินได้แก่ โครงร่างการวิจัยโดยย่อ  และนิยามศัพท์เฉพาะของการ
พฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก น าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวกบัการด าเนินงานสภานกัเรียน และความเป็นพลเมืองโลก จ านวน 
3 คน ผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวกบัการวดั จ านวน 2 คน 

4) เครื่องมือที่ ใช้ในขั้นตอนนี ้คือ แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของ
แบบสอบถาม  

5) การเก็บรวบรวมขอ้มลู จดัสง่และรบัแบบประเมินกลบัดว้ยตนเอง  
6) การวิเคราะหข์อ้มลู โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency distributions) และ

การ วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  
7) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทั้ง 7 ฉบับเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บ

ขอ้มลู จากผูใ้หข้อ้มลูต่อไป  
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2.5 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
ความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนือ้หาโดยใชแ้บบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา เพื่อ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของขอ้
ค าถามหรือดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวัตถุประสงคแ์ละเนือ้หา (IOC : Index of 
item objective congruence) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ใหค้วามเห็นชอบในแต่ละขอ้ค าถาม
ดว้ยตัวเลือก 3 ตัวคือ การใหค้ะแนน +1, 0 และ-1 ตามล าดับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าวัดไดต้าม
วัตถุประสงค์ -1 หมายถึง แน่ใจว่าวัดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ และ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ และให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยก าหนดค่า IOC ของแต่ละขอ้ค าถามที่ยอมรบัไดคื้อ ค่าตัง้แต่ 0.6-1.00 
ขึน้ไป ถา้มีค่านอ้ยกว่า 0.6 ถือว่าไม่สอดคลอ้งกับนิยามศพัท ์จะตัดขอ้ค าถามนัน้ทิง้หรือปรบัปรุง
ใหม่ตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญแนะน า 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลวิจัยในระยะที่ 1 โดยใชแ้บบสอบเพื่อการวิจัยเรื่อง การ

วิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นแบบสอบถามออนไลน ์ในรูปแบบ Google Form โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ และเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอการรบัรองคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2564 โดยไดร้บัอนุมัติใหเ้ก็บขอ้มูลวิจยั ตัง้แต่ 15 -24 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 10 วนั และ
น าหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลวิจัยเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตั้งแต่วันที่  15 
มิถนุายน 2564 

2. น าแบบสอบถามออนไลน์ ใน รูปแบบ Google Form ถึงผู้อ  านวยการ
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และเก็บแบบสอบถามคืน
อตัโนมติั โดยมีระยะเวลาใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ตัง้แต่ 15 -24 มิถนุายน 2564 เป็นเวลา 10 วนั 

4. การวิเคราะหข์อ้มลู   
ตอนที่ 1 วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency Distribution) โดยแสดงเป็นจ านวนและรอ้ยละ (%) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
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ตอนที่ 2 วิเคราะหส์ภาพที่คาดหวงัและสภาพที่เป็นจริงในการพฒันาการด าเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดว้ยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รายขอ้และภาพรวม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ มีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556) 

สภาพปัจจบุนั / สภาพพงึประสงค ์ 
5 หมายถึง สภาพการปฏิบติัจรงิ/ที่พงึประสงคใ์นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง สภาพการปฏิบติัจรงิ/ที่พงึประสงคใ์นระดบัมาก 
3 หมายถึง สภาพการปฏิบติัจรงิ/ที่พงึประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพการปฏิบติัจรงิ/ที่พงึประสงคใ์นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง สภาพการปฏิบติัจรงิ/ที่พงึประสงคใ์นระดบันอ้ยที่สดุ 

การหาค่าเฉลี่ยแปลความหมายตามเกณฑก์ารแปลผลดงันี ้(Best, 1981) 
1.00-1.50 หมายถึง ปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
1.51-2.50 หมายถึง ปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ย 
2.51-3.50 หมายถึง ปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
3.51-4.50 หมายถึง ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
4.51-5.00 หมายถึง ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

และน าผลการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
ตอนที่ 3 วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดย

ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการระบุความแตกต่างระหว่างสภานที่คาดหวงักบัสภาพ
ที่เป็นจรงิแลว้จดัล าดบัขอ้มลูโดยใชว้ิธี Priority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified)โดยใชส้ตูร
ดงันี ้

PNImodified = (I-D) / D  
เมื่อ I (Important) หมายถึง ระดบัสภาพที่เป็นจรงิ 
D (Degree of Success) หมายถึง สภาพที่คาดหวงั 

ส าหรบัค่าดัชนี PNImodified ที่มีค่า 0.3 ขึน้ไปเป็นเกณฑท์ี่ถือว่ามีความตอ้งการจ าเป็น 
ส่วนการจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็น จะใชก้ารเขียนดัชนีจากมากไปหาน้อย ดัชนีที่มีค่ามาก
แสดงว่ามีความตอ้งการจ าเป็นมากกว่าดชันีที่มีค่านอ้ยกว่า(สวุิมล ว่องวาณิช, 2558) 
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ระยะที ่2 การวิเคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) 
ในการพัฒนาด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured Interview Protocol) ในการศึกษาสภาพที่
คาดหวงั สภาพปัญหา สภาพที่เป็นจริงและขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการพฒันาด าเนินงานโดย
ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ผูว้ิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้งเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับการ

วิเคราะห์สาเหตุการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol)มาใช้เป็น
รูปแบบการสมัภาษณ ์

2. การคดัเลือกบคุคลเพื่อสมัภาษณ ์ 
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ ์มีจ านวน 6 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง จาก

คณะกรรมการนักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการด าเนินงานสภานักเรียนในถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลจาก
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูเฉพาะ โดยก าหนดคณุสมบติัผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

1) คณะกรรมการสภานกัเรียน จ านวน 2 คน 
2) ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานสง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน จ านวน 2 คน 
3) ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 2 คน 

3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์เพื่อระบุสาเหตุและเสนอแนวทางใน

การวิเคราะหส์าเหตแุละเสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลักความ
เป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณเ์ป็นประเด็นที่ไดจ้ากการจัดล าดับความ
ตอ้งการจ าเป็น จากการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ ต าแหน่งใน
สถานศกึษา บทบาทที่เก่ียวขอ้งกบังานสภานกัเรียน สถานที่ท างาน/ท ากิจกรรม 

ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์หาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการ
พฒันาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ดงันี ้

1. สภาพปัจจุบนั การด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก
ในสถานศกึษาของคณุเป็นอย่างไร 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศกึษาของคณุเป็นอย่างไร 

3. จากผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการหรือมีความจ าเป็นจากแบบสอบถาม คุณ
คิดว่ามีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง 

4.คุณมีแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลกควรเป็นอย่างไร 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ส าหรบัขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูล

ดว้ยตนเอง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลั ย

มหาวิทยาลยั ศรีนครนิทรวิโรฒ เสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาที่กลุม่ผูร้ว่มสมัภาษณส์งักดัเพื่อ
ขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 5 วนั 

2. ประสานงานกลุ่มตัวแทนที่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคัดเลือกเพื่อนัดหมายการ
สมัภาษณ ์

3. ประสานผู้ด  าเนินรายการสัมภาษณ์ โดยน าผล ระยะที่  1 ซึ่งเน้นที่ประเด็นที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนและขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2มาเป็นประเด็นหลกัในการสมัภาษณ ์

4. จดัการสมัภาษณต์วัแทนทัง้ 6 คน  
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3. การวิเคราะหข์อ้มลู  
ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ดว้ยการวิเคราะหจ์ าแนกประเภท และ

การสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1) ถอดเสียงการสมัภาษณแ์บบค าต่อค า 
2) อ่านขอ้มลูที่ไดจ้ากการถอดเสียงการสมัภาษณท์ัง้หมด ทบทวนขอ้มลูทัง้หมด 

แลว้ท าความเขา้ใจในขอ้มลู  
3) จดักลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็นตามการด าเนินงานสภานกัเรียนโดย

ยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก  
4) น ากลุ่มค าขอ้ความหรือประโยคที่ไดม้าตีความหรือใหค้วามหมาย หากขอ้มูล

ยังไม่มีความชัดเจนจะบันทึกแยกเป็นข้อสังเกตไว้ เพื่อสะสมข้อมูลนั้นไว้แล้วนากลับมาร่วม
วิเคราะหเ์มื่อไดข้อ้มลูมากพอ  

5) วิเคราะหห์าคณุลกัษณะของขอ้มลูที่จ  าแนกเป็นหวัขอ้ย่อยโดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัค าถามการวิจยัแลว้น ามาสรุปเป็นประเด็นของสาเหต ุและแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัแบ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภา

นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นและเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการการวิจยั 
n  แทน จ านวนกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
M  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู (Mean) 
SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
PNImodified แทน ดชันีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยความตอ้งการจ าเป็นฉบบัปรบัปรุง 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาการ

ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
จ านวน 624 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ความเก่ียวขอ้งกับสภานักเรียน และขนาดของโรงเรียน 
ปรากฏดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู จ าแนกตาม เพศ อาย ุความเก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียน 
และขนาดของโรงเรียน 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คณะกรรมการ
สภานกัเรียน 

520 คน 
 

ครูที่เก่ียวขอ้งกบั
งานสง่เสรมิ

ประชาธิปไตยหรือ
งานสภานกัเรียน

52 คน 

ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

52 คน 

ตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ       
 1) ชาย 213 34.13 34 65.38 37 71.15 
 2) หญิง 381 61.06 16 30.77 15 28.85 
 3) LGBTQ 6 0.96 2 3.85 0 0 
 4) ไม่ตอ้งการระบ ุ 24 3.85 0 0 0 0 

อาย ุ       
 1) 11-20 ปี 520 83.33 0 0 0 0 
 2) 21-30 ปี 34 5.45 32 61.54 3.85 3.85 
 3) 31-40 ปี 51 8.17 18 34.62 63.46 63.46 
 4) 41-50 ปี 12 1.92 1 1.92 21.15 21.15 
 5) 51-60 ปี 7 1.12 1 1.92 11.54 11.54 

4. ขนาดของสถานศกึษา       
 1) โรงเรียนขนาดเล็ก 2 4 2 4 2 4 
 2) โรงเรียนขนาดกลาง 8 15 8 15 8 15 
 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ 19 37 19 37 19 37 
 4) โรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ 23 44 23 44 23 44 

หมายเหต ุn =624 
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จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู เป็นเพศชายจ านวน 213 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.13 
เพศหญิงจ านวน 381 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.06 LGBTQจ านวน 6 คนคิดเป็นรอ้ยละ 0.96 ไม่
ตอ้งการระบุเพศจ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.85 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูอายุ 11-20 ปีจ านวน 520 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 อายุ 21-30 ปีจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.45 อายุ 31-40 ปี จ านวน 51 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.17 อายุ 41-50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.92 อายุ 51-60 ปีจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.12  ความเก่ียวข้องกับสภานักเรียนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่ งเป็น 
คณะกรรมการสภานักเรียนจ านวน 520 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.34 ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนจ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.33  ผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 52 คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจากสถานศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2 
โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 3.85 โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ15.38 โรงเรียน
ขนาดใหญ่จ านวน 19โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 36.54 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 23 โรงเรียน 
คิดเป็นรอ้ยละ 44.23 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

การวิเคราะหข์อ้มูลในตอนที่ 2 ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน
และผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกรายดา้น 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยจ าแนกรายดา้น ปรากฏผล
ดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกรายดา้น 
 

คุณลักษณะ 
ความเป็นพลเมืองโลก 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

ครูทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย
หรืองานสภานักเรียน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 0.227  1 0.331  1 0.309 1 

ด้านการรู้เท่าทัน 0.183  2 0.291  2 0.300 2 

ด้านทักษะ 0.133  3 0.244  4 0.257 4 

ด้านค่านิยมและทัศนคติ 0.127 4 0.265 4 0.286 3 

จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มคณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นว่าดา้นความรูค้วามเขา้ใจมี
ความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ PNImodified = 0.226 0.331 0.300 ตามล าดบั 

2.2 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนัในการพฒันาการด าเนินการสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภา
นกัเรียน 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานกัเรียน
ปรากฎผลดงัตาราง 4  
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 ตาราง 4 ผลวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานกัเรียน 

(n=520) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ         
1. ความรูค้วามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วฒันธรรม  4.217 0.793 มาก 3.402 0.932 

ปาน
กลาง 0.240 7 

2. ความรูค้วามเขา้ใจใน
ธรรมชาติของบคุคลแต่ละชว่ง
วยั   4.200 0.811 มาก 3.321 0.901 

ปาน
กลาง 0.265 4 

3. ความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัการพืน้ฐานของ
ประชาธิปไตย  4.323 0.851 มาก 3.169 1.043 

ปาน
กลาง 0.364 2 

4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
รฐัธรรมนญู  4.154 0.884 มาก 3.004 0.904 

ปาน
กลาง 0.383 1 

5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการสิทธิมนษุยชน  4.310 0.864 มาก 3.194 1.027 

ปาน
กลาง 0.349 3 

6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎของโรงเรียน  4.262 0.826 มาก 3.423 1.002 

ปาน
กลาง 0.245 6 

7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ธรรมนญูสภานกัเรียน  4.123 0.898 มาก 3.279 0.962 

ปาน
กลาง 0.257 5 

8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
เรื่องหลกัการพืน้ฐานของสภา
นกัเรียน  4.242 0.839 มาก 3.554 0.942 มาก 0.194 14 
9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ที่และการ
ขบัเคล่ือนของสภานกัเรียน  4.277 0.793 มาก 3.477 0.908 

ปาน
กลาง 0.230 8 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

10. ความรูค้วามเขา้ใจวธีิการ
ใหไ้ดม้าซึ่งสภานกัเรียน  4.252 0.860 มาก 3.806 0.892 มาก 0.117 20 
11. ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.279 0.796 มาก 3.685 0.849 มาก 0.161 18 
12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั    
ธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานสภานกัเรียน  4.037 0.908 มาก 3.367 0.924 

ปาน
กลาง 0.199 12 

13. ความรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทกุระดบั ทัง้ระดบั
ทอ้งถิ่น ชมุชน ชาติ ระดบัโลก  4.152 0.855 มาก 3.508 0.921 มาก 0.184 16 
14. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
อยู่รว่มกนัและพึ่งพาอาศยักนั
ของสมาชิกสภานกัเรียนและ
ประชาคมนกัเรยีนในโรงเรยีน  4.315 0.835 มาก 3.765 0.951 มาก 0.146 19 
15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบ
การท างานในองคก์รใน
รูปแบบต่าง ๆ  4.183 0.844 มาก 3.527 0.955 มาก 0.186 15 
16. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานกัเรียน  4.246 0.810 มาก 3.619 0.942 มาก 0.173 17 
17. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
เป็นส่ือกลางระหว่างนกัเรยีน
กบัครูในโรงเรยีน  4.258 0.823 มาก 3.519 0.979 มาก 0.210 11 
18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโน
ทศันข์องสนัติภาพและความ
ยตุิธรรมเป็นพืน้ฐาน ความรู ้
น าไปสู่การปฏิบตัิในการขจดั
ความขดัแยง้  4.129 0.858 มาก 3.396 0.894 

ปาน
กลาง 0.216 10 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
จดัการความขดัแยง้อยา่ง
สรา้งสรรคใ์นการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.154 0.875 มาก 3.473 0.929 

ปาน
กลาง 0.196 13 

20. ความรูค้วามเขา้ใจใน
เขา้ใจหลกัการของการพฒันา
ที่ยั่งยืนเพื่อใชเ้ป็นหลกัการ
ส าคญัในการแกปั้ญหาในโลก
ทัง้ปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การเมือง สงัคม และ
เศรษฐกิจ  4.121 0.841 มาก 3.367 0.838 

ปาน
กลาง 0.224 9 

รวม 4.212 0.843 มาก 3.443 0.935 
ปาน
กลาง 0.227   

ด้านการรู้เท่าทัน              
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และ
รบัผิดชอบในฐานะสมาชิก
หน่ึงของสงัคม  4.319 0.822 มาก 3.831 0.894 มาก 0.142 8 
22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่นท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่ง
ได ้  4.338 0.795 มาก 3.988 0.830 มาก 0.110 10 
23. การมีจิตส านึกที่จะให้
ความรว่มมือและปฏิบตัิตนใน
การดแูลทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  4.258 0.857 มาก 3.773 0.903 มาก 0.143 7 
24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้
ค าถามและวิเคราะหใ์น
ประเด็นทางการเมือง   4.198 0.834 มาก 3.498 1.022 

ปาน
กลาง 0.217 3 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

25. การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย 
การใชแ้ละการพฒันา
กฎหมายใหด้ีขึน้   4.075 0.900 มาก 3.204 0.889 

ปาน
กลาง 0.284 1 

26. การรูจ้กัวางแผนการเงิน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4.125 0.848 มาก 3.477 1.010 

ปาน
กลาง 0.203 4 

27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ 
รูจ้กัการเขา้ถึงบรกิารสาร
ธารณสขุ สามารถชีแ้นะเรื่อง
สขุภาพใหผู้อ้ื่นได ้  4.075 0.910 มาก 3.310 0.930 

ปาน
กลาง 0.233 2 

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และ
สามารถสรา้งกระบวนการ
ท างานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ   4.110 0.900 มาก 3.433 0.933 

ปาน
กลาง 0.195 5 

29. การรบัรูใ้นการกระท าของ
ตอนเองว่าถกูผิดตามหลกั
ศีลธรรมและตระหนกัในผล
แห่งการกระท า   4.217 0.861 มาก 3.763 0.966 มาก 0.135 9 
30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์
ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสาร
ขอ้มลูและความรูใ้นรูปแบบท่ี
สรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และ
จรยิธรรมที่เคารพสิทธิ
มนษุยชน   4.150 0.861 มาก 3.571 0.890 มาก 0.170 6 

รวม 4.187 0.859 มาก 3.585 0.927 มาก 0.183   
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านการรู้เท่าทัน              
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และ
รบัผิดชอบในฐานะสมาชิก
หน่ึงของสงัคม  4.319 0.822 มาก 3.831 0.894 มาก 0.142 8 
22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่นท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่ง
ได ้  4.338 0.795 มาก 3.988 0.830 มาก 0.110 10 
23. การมีจิตส านึกที่จะให้
ความรว่มมือและปฏิบตัิตนใน
การดแูลทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  4.258 0.857 มาก 3.773 0.903 มาก 0.143 7 
24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้
ค าถามและวิเคราะหใ์น
ประเด็นทางการเมือง   4.198 0.834 มาก 3.498 1.022 

ปาน
กลาง 0.217 3 

25. การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย 
การใชแ้ละการพฒันา
กฎหมายใหด้ีขึน้   4.075 0.900 มาก 3.204 0.889 

ปาน
กลาง 0.284 1 

26. การรูจ้กัวางแผนการเงิน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4.125 0.848 มาก 3.477 1.010 

ปาน
กลาง 0.203 4 

27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ 
รูจ้กัการเขา้ถึงบรกิารสาร
ธารณสขุ สามารถชีแ้นะเรื่อง
สขุภาพใหผู้อ้ื่นได ้  4.075 0.910 มาก 3.310 0.930 

ปาน
กลาง 0.233 2 

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และ
สามารถสรา้งกระบวนการ
ท างานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ   4.110 0.900 มาก 3.433 0.933 

ปาน
กลาง 0.195 5 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

29. การรบัรูใ้นการกระท าของ
ตอนเองว่าถกูผิดตามหลกั
ศีลธรรมและตระหนกัในผล
แห่งการกระท า   4.217 0.861 มาก 3.763 0.966 มาก 0.135 9 

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์
ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสาร
ขอ้มลูและความรูใ้นรูปแบบท่ี
สรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และ
จรยิธรรมที่เคารพสิทธิ
มนษุยชน   4.150 0.861 มาก 3.571 0.890 มาก 0.170 6 

รวม 4.187 0.859 มาก 3.585 0.927 มาก 0.183   

ด้านทักษะ              
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐาน
ในการเลือกรบัขอ้มลู ข่าวสาร  4.181 0.845 มาก 3.771 0.882 มาก 0.109 8 
32. ความสามารถในการ
ส่ือสารและการปรบัตวัขา้ม
วฒันธรรมโดยใชภ้าษาเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารและยงั
คงไวซ้ึง่อตัลกัษณท์าง
วฒันธรรมของตนเอง  4.125 0.885 มาก 3.587 0.912 มาก 0.150 3 
33. ความสามารถในการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่าง
วฒันธรรมดว้ยความเห็นอก
เห็นใจกนั   4.262 0.831 มาก 3.890 0.887 มาก 0.095 9 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นดว้ยต่อความไม่ยตุธิรรม 
การละเมดิและการปฏิบตัิต่อ
กนัอย่างมีอคติ   4.208 0.903 มาก 3.700 0.969 มาก 0.137 4 
35. ความสามารถในการใช้
เหตผุลและใชห้ลกัฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจดัการความ
คิดเห็นที่แตกตา่งโดยการใช้
เหตผุล   4.281 0.832 มาก 3.777 0.869 มาก 0.133 5 
36. ความสามารถในการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การ
ท างานเป็นทีม รวมทัง้
สามารถท างานรว่มกบัคนตา่ง
ภาษาและวฒันธรรมได ้ 4.308 0.877 มาก 3.687 0.935 มาก 0.168 1 
37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ละการคน้หา
ขอ้มลูที่หลากหลายโดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศตา่ง 
ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   4.244 0.826 มาก 3.748 0.925 มาก 0.132 6 
38. ความสามารถในการใช้
ขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศมา
ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมสภา
นกัเรียน  4.260 0.821 มาก 3.842 0.926 มาก 0.109 8 
39. ความสามารถในการ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ อยา่ง
สรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานของ
ขอ้มลู สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี  4.177 0.816 มาก 3.712 0.887 มาก 0.125 7 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

40. ความสามารถในการ
พฒันา การสรา้งสรรคส์งัคม
โลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือ
ปฏิบตัิในระดบัทอ้งถิ่น ชมุชน 
ชาติ  4.065 0.895 มาก 3.487 0.842 

ปาน
กลาง 0.166 2 

รวม 4.211 0.853 มาก 3.720 0.904 มาก 0.133   

ด้านค่านิยมและทัศนคต ิ              
41.  การตระหนกัความส าคญั 
และเคารพแตกตา่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
อตัลกัษณค์วามเป็นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ  4.231 0.865 มาก 3.827 0.938 มาก 0.106 10 
42. การตระหนกัถงึการสรา้ง
ความยตุธิรรมและความเท่า
เทียมกนัในสงัคมทกุระดบั   
 4.312 0.832 มาก 3.837 0.945 มาก 0.124 7 
43. การตระหนกัถงึผลของ
ความขดัแยง้ และการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม  4.285 0.853 มาก 3.788 0.974 มาก 0.131 5 
44. เห็นคณุค่าของการจดัการ
ความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์
วิธีการระงบัความขดัแยง้
อย่างมีเหตผุลและมี
วิจารณญาณ  4.231 0.814 มาก 3.710 0.870 มาก 0.140 2 
45. การตระหนกัผลของการ
กระท าของตนเองที่จะกระทบ
ต่อผูอ้ื่นและสงัคมโดยรวม   4.260 0.814 มาก 3.738 0.923 มาก 0.139 3 
46. การมีความรบัผิดชอบใน
ความคิด กระท าของตนเอง   4.304 0.849 มาก 3.888 0.901 มาก 0.107 9 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

47. การเปิดกวา้งในการ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  4.429 0.782 มาก 3.913 0.949 มาก 0.132 4 
48. ตระหนกัถงึการรกัษา
ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  4.254 0.822 มาก 3.690 0.901 มาก 0.153 1 
49. การตระหนกัถงึผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
การด าเนินชวีิต  4.212 0.852 มาก 3.771 0.891 มาก 0.117 8 
50. การตระหนกัถงึการ
พฒันาตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน  4.279 0.872 มาก 3.804 0.897 มาก 0.125 6 

รวม 4.279 0.836 มาก 3.797 0.919 มาก 0.127  

 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียน

โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานกัเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยดา้นความรูค้วามเขา้ใจมี
ค่าระหว่าง 4.037-4.323 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.212 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่า
มากที่สดุคือ ขอ้ที่ 3. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย (M = 4.323, SD = 
0.851) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สุดคือขอ้ที่ 12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานสภานักเรียน (M = 4.037, SD = 0.908) ด้านการรูเ้ท่าทันมีค่าระหว่าง 4.075 - 
4.338 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.187 อยู่ในระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 22. 
การรูจ้ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างได ้(M = 4.338, SD = 0.795)รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละ
การพัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 4.075, SD = 0.900)  และขอ้ที่ 27. การรูจ้ักวางแผนสุขภาพ 
รูจ้ักการเข้าถึงบริการสารธารณสุข สามารถชีแ้นะเรื่องสุขภาพให้ผู้อ่ืนได้ (M = 4.075, SD = 
0.910)  ด้านทักษะมีค่าระหว่าง 4.065 - 4.381 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.211 อยู่ในระดับมาก 
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รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 36. ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การท างาน
เป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคนต่างภาษาและวฒันธรรมได ้(M = 4.308, SD = 0.877) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่40. ความสามารถในการพฒันา การสรา้งสรรคส์งัคมโลก
โดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 4.065, SD = 0.895)  ด้าน
ค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 4.212 - 4.429 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.279 อยู่ในระดับมาก 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่เสมอ (M = 4.429, SD = 0.782) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่
ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่49. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต (M 
= 4.212, SD = 0.852)   

ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงในการพฒันาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ของคณะกรรมการสภานักเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีค่าระหว่าง 3.004 - 
3.806 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.443 อยู่ในระดบัปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้
ที่  10. ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับวิธีการให้ได้มาซึ่งสภานักเรียน  (M = 3.806, SD = 0.892) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ (M = 3.004, 
SD = 0.904) ด้านการรูเ้ท่าทันมีค่าระหว่าง 3.204 - 3.988 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.585 อยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ ค่ามากที่สุดคือข้อที่  22. การรูจ้ักการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนที่มี
วฒันธรรมที่แตกต่างได ้  (M = 3.988, SD = 0.830) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 25. 
การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 
3.204, SD = 0.889) ดา้นทักษะมีค่าระหว่าง 3.487 - 3.890 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.720 อยู่ใน
ระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 33. ความสามารถในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บั
บุคคลต่างวฒันธรรมดว้ยความเห็นอกเห็นใจกนั (M = 3.890, SD = 0.887) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่
ค่านอ้ยที่สุดคือขอ้ที่40. ความสามารถในการพัฒนา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการ
ลงมือปฏิบติัในระดับทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 3.487, SD = 0.842)  ดา้นค่านิยมและทัศนคติ มี
ค่าระหว่าง 3.690 – 3.913 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.797 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่า
มากที่สดุคือขอ้ที่ 47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่เสมอ (M = 3.913, SD = 0.949) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือขอ้ที่ 
48. ตระหนกัถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน (M = 3.690, SD = 0.901)   
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ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าความตอ้งการจ าเป็นของคณะกรรมการสภานักเรียน ดา้นความรู้
ความเข้าใจ มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญ  (PNImodified =0.383) ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื ้นฐานของประชาธิปไตย
(PNImodified =0.364)  และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการสิทธิมนุษยชน (PNImodified =0.349) 
ตามล าดบั  การรูเ้ท่าทนั มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสามอนัดบัแรก คือการตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหดี้ขึน้ (PNImodified =0.286) การรูจ้กั
วางแผนสุขภาพ รู ้จักการเข้าถึงบริการสารธารณสุข สามารถชี ้แนะเรื่องสุขภาพให้ผู้อ่ืนได ้
(PNImodified =0.233)   การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้ค าถามและวิเคราะหใ์นประเด็นทางการเมือง  การรูจ้กั
วางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (PNImodified =0.217) ตามล าดบั  ดา้นทกัษะ  มีดัชนีความ
ตอ้งการจ าเป็นสูงสุดสามอนัดบัแรก คือ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  การท างานเป็น
ทีม  รวมทั้ งสามารถท างานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒ นธรรมได้(PNImodified =0.168) 
ความสามารถในการพัฒนา การสรา้งสรรค์สังคมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (PNImodified =0.166) ความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมโดยใชภ้าษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและยังคงไวซ้ึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง  (PNImodified =0.150)ตามล าดบั  ค่านิยมและทศันคติ มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสาม
อันดับแรก คือ  ตระหนักถึงการรกัษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่ งยืน (PNImodified =0.153) เห็น
คณุค่าของการจดัการความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์วิธีการระงบัความขดัแยง้อย่างมีเหตผุลและมี
วิจารณญาณ (PNImodified =0.140) การตระหนกัผลของการกระท าของตนเองที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้นและสงัคมโดยรวม (PNImodified =0.139) ตามล าดบั 

2.3 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนัในการพฒันาการด าเนินการสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังาน
สง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่ เก่ียวข้องกับงาน
สง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ปรากฎผลดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่ เก่ียวข้องกับงาน
สง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน 

(n=52) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ         
1. ความรูค้วามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วฒันธรรม  4.481 0.641 มาก 3.462 0.851 

ปาน
กลาง 0.294 14 

2. ความรูค้วามเขา้ใจใน
ธรรมชาติของบคุคลแต่ละชว่ง
วยั   4.423 0.605 มาก 3.519 0.896 มาก 0.257 18 
3. ความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัการพืน้ฐานของ
ประชาธิปไตย  4.462 0.576 มาก 3.365 1.103 

ปาน
กลาง 0.326 9 

4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
รฐัธรรมนญู  4.173 0.648 มาก 2.865 0.971 

ปาน
กลาง 0.456 1 

5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการสิทธิมนษุยชน  4.519 0.641 

มาก
ที่สดุ 3.154 0.958 

ปาน
กลาง 0.433 2 

6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎของโรงเรียน  4.538 0.576 

มาก
ที่สดุ 3.231 0.921 

ปาน
กลาง 0.405 5 

7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ธรรมนญูสภานกัเรียน  4.385 0.565 มาก 3.192 0.971 

ปาน
กลาง 0.373 7 

8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
เรื่องหลกัการพืน้ฐานของสภา
นกัเรียน  4.423 0.572 มาก 3.115 1.022 

ปาน
กลาง 0.420 4 

9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ที่และการ
ขบัเคล่ือนของสภานกัเรียน  4.519 0.577 

มาก
ที่สดุ 3.173 1.061 

ปาน
กลาง 0.424 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

10. ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการใหไ้ดม้าซึง่สภา
นกัเรียน  4.558 0.574 

มาก
ที่สดุ 3.654 1.046 มาก 0.247 19 

11. ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการด าเนินงานสภา
นกัเรียน  4.673 0.550 

มาก
ที่สดุ 3.385 1.051 

ปาน
กลาง 0.381 6 

12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.462 0.641 มาก 3.385 1.157 

ปาน
กลาง 0.318 11 

13. ความรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทกุระดบั ทัง้ระดบั
ทอ้งถิ่น ระดบัชมุชน ระดบัชาติ 
ระดบัโลก  4.519 0.577 

มาก
ที่สดุ 3.365 0.841 

ปาน
กลาง 0.343 8 

14. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
อยู่รว่มกนัและพึ่งพาอาศยักนั
ของสมาชิกสภานกัเรียนและ
ประชาคมนกัเรยีนในโรงเรยีน  4.500 0.700 

มาก
ที่สดุ 3.827 0.857 มาก 0.176 20 

15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบ
การท างานในองคก์รในรูปแบบ
ต่าง ๆ  4.385 0.565 มาก 3.404 0.955 

ปาน
กลาง 0.288 15 

16. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานกัเรียน  4.558 0.574 

มาก
ที่สดุ 3.596 0.846 มาก 0.267 16 

17. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
เป็นส่ือกลางระหว่างนกัเรยีน
กบัครูในโรงเรยีน  4.500 0.642 

มาก
ที่สดุ 3.558 0.873 มาก 0.265 17 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโน
ทศันข์องสนัติภาพและความ
ยตุิธรรม เป็นพืน้ฐานความรู ้
น าไปสู่การปฏิบตัิในการขจดั
ความขดัแยง้  4.385 0.631 มาก 3.365 0.886 

ปาน
กลาง 0.303 13 

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
จดัการความขดัแยง้อยา่ง
สรา้งสรรคใ์นการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.500 0.577 

มาก
ที่สดุ 3.404 0.955 

ปาน
กลาง 0.322 10 

20. ความรูค้วามเขา้ใจใน
เขา้ใจหลกัการของการพฒันา
ที่ยั่งยืนเพื่อใชเ้ป็นหลกัการ
ส าคญัในการแกปั้ญหาในโลก
ทัง้ปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การเมือง สงัคม และเศรษฐกจิ  4.404 0.569 มาก 3.346 0.947 

ปาน
กลาง 0.316 12 

รวม 4.468 0.600 มาก 3.368 0.958 
ปาน
กลาง 0.331   

ด้านการรู้เท่าทัน                 
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และ
รบัผิดชอบในฐานะสมาชิกหน่ึง
ของสงัคม  4.558 0.574 

มาก
ที่สดุ 3.769 1.002 มาก 0.209 9 

22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่นท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่ง
ได ้  4.615 0.565 

มาก
ที่สดุ 3.885 1.022 มาก 0.188 10 

23. การมีจิตส านึกที่จะให้
ความรว่มมือและปฏิบตัิตนใน
การดแูลทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  4.500 0.700 

มาก
ที่สดุ 3.538 0.939 มาก 0.272 8 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้
ค าถามและวิเคราะหใ์น
ประเด็นทางการเมือง   4.442 0.574 มาก 3.385 0.973 

ปาน
กลาง 0.313 4 

25. การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและ
การใชแ้ละการพฒันากฎหมาย
ใหด้ีขึน้   4.115 0.704 มาก 3.019 0.980 

ปาน
กลาง 0.363 1 

26. การรูจ้กัวางแผนการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  4.212 0.637 มาก 3.173 0.964 

ปาน
กลาง 0.327 3 

27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ 
รูจ้กัการเขา้ถึงบรกิารสาร
ธารณสขุ สามารถชีแ้นะเรื่อง
สขุภาพใหผู้อ้ื่นได ้  4.308 0.612 มาก 3.288 0.997 

ปาน
กลาง 0.310 5 

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และ
สามารถสรา้งกระบวนการ
ท างานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ   4.423 0.637 มาก 3.442 0.895 

ปาน
กลาง 0.285 7 

29. การรบัรูใ้นการกระท าของ
ตอนเองว่าถกูผิดตามหลกั
ศีลธรรมและตระหนกัในผล
แห่งการกระท า   4.500 0.642 

มาก
ที่สดุ 3.327 0.879 

ปาน
กลาง 0.353 2 

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์
ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสาร
ขอ้มลูและความรูใ้นรูปแบบท่ี
สรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และ
จรยิธรรมที่เคารพสิทธิ
มนษุยชน   4.462 0.641 มาก 3.462 0.917 

ปาน
กลาง 0.289 6 

รวม 4.413 0.629 มาก 3.429 0.957 
ปาน
กลาง 0.291   
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านทักษะ                 
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานใน
การเลือกรบัขอ้มลู ข่าวสาร  4.462 0.641 มาก 3.365 1.067 

ปาน
กลาง 0.326 1 

32. ความสามารถในการ
ส่ือสารและการปรบัตวัขา้ม
วฒันธรรมโดยใชภ้าษาเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารและยงั
คงไวซ้ึง่อตัลกัษณท์าง
วฒันธรรมของตนเอง  4.423 0.696 มาก 3.385 0.953 

ปาน
กลาง 0.307 4 

33. ความสามารถในการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่าง
วฒันธรรมดว้ยความเห็นอก
เห็นใจกนั   4.500 0.642 

มาก
ที่สดุ 3.615 0.889 มาก 0.245 5 

34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นดว้ยต่อความไม่ยตุธิรรม 
การละเมดิและการปฏิบตัิต่อ
กนัอย่างมีอคติ   4.442 0.698 มาก 3.385 0.993 

ปาน
กลาง 0.313 3 

35. ความสามารถในการใช้
เหตผุลและใชห้ลกัฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจดัการความ
คิดเห็นที่แตกตา่งโดยการใช้
เหตผุล   4.558 0.639 

มาก
ที่สดุ 3.788 0.800 มาก 0.203 7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

36. ความสามารถในการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การท างาน
เป็นทีม รวมทัง้สามารถท างาน
รว่มกบัคนต่างภาษาและ
วฒันธรรมได ้ 4.654 0.556 

มาก
ที่สดุ 3.885 0.855 มาก 0.198 8 

37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ละการคน้หา
ขอ้มลูที่หลากหลายโดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศตา่ง 
ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   4.500 0.700 

มาก
ที่สดุ 3.865 1.030 มาก 0.164 9 

38. ความสามารถในการใช้
ขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศมา
ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมสภา
นกัเรียน  4.442 0.725 มาก 3.865 0.929 มาก 0.149 10 
39. ความสามารถในการ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ อยา่ง
สรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานของ
ขอ้มลู สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี  4.327 0.678 มาก 3.558 0.938 มาก 0.216 6 
40. ความสามารถในการ
พฒันา การสรา้งสรรคส์งัคม
โลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือ
ปฏิบตัิในระดบัทอ้งถิ่น ชมุชน 
ชาติ  4.365 0.561 มาก 3.308 0.853 

ปาน
กลาง 0.320 2 

รวม 4.467 0.654 มาก 3.602 0.931 มาก 0.244   
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านค่านิยมและทัศนคติ                 
41.  การตระหนกัความส าคญั 
และเคารพแตกตา่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม        
อตัลกัษณค์วามเป็นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ  4.481 0.700 มาก 3.596 0.869 มาก 0.246 6 
42. การตระหนกัถงึการสรา้ง
ความยตุธิรรมและความเท่า
เทียมกนัในสงัคมทกุระดบั   4.635 0.627 

มาก
ที่สดุ 3.577 1.091 มาก 0.296 3 

43. การตระหนกัถงึผลของ
ความขดัแยง้ และการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม  4.577 0.572 

มาก
ที่สดุ 3.635 0.950 มาก 0.259 5 

44. เห็นคณุค่าของการจดัการ
ความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์
วิธีการระงบัความขดัแยง้อยา่ง
มีเหตผุลและมีวจิารณญาณ  4.423 0.750 มาก 3.596 0.913 มาก 0.230 9 
45. การตระหนกัผลของการ
กระท าของตนเองที่จะส่งผล
กระทบต่อผูอ้ื่นและสงัคม
โดยรวม   4.519 0.700 

มาก
ที่สดุ 3.731 0.992 มาก 0.211 10 

46. การมีความรบัผิดชอบใน
ความคิด กระท าของตนเอง   4.615 0.631 

มาก
ที่สดุ 3.750 0.988 มาก 0.231 8 

47. การเปิดกวา้งในการ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  4.596 0.569 

มาก
ที่สดุ 3.731 1.050 มาก 0.232 7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

48. ตระหนกัถงึการรกัษา
ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  4.538 0.641 

มาก
ที่สดุ 3.365 1.189 

ปาน
กลาง 0.349 1 

49. การตระหนกัถงึผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
การด าเนินชวีิต  4.615 0.565 

มาก
ที่สดุ 3.519 1.075 มาก 0.311 2 

50. การตระหนกัถงึการพฒันา
ตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการพฒันา
อย่างยั่งยืน  4.481 0.577 มาก 3.481 1.000 

ปาน
กลาง 0.287 4 

รวม 4.548 0.633 
มาก
ทีสุ่ด 3.598 1.012 มาก 0.265  

 
จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียน

โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ช่วง
ของค่าเฉลี่ยดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีค่าระหว่าง 4.173-4.673 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.468 อยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ ค่ามากที่สุดคือ ข้อที่  11. ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับวิธีการ
ด าเนินงานสภานักเรียน (M = 4.673, SD = 0.550) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สุดคือขอ้ที่ 4. 
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับรฐัธรรมนูญ (M = 4.173, SD = 0.648) ดา้นการรูเ้ท่าทันมีค่าระหว่าง 
4.115 - 4.615 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.413 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือ
ขอ้ที่ 22. การรูจ้ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ (M = 4.615, SD = 0.565) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและ
การใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 4.115, SD = 0.705)  ดา้นทกัษะมีค่าระหว่าง 4.327 
- 4.654 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.467 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือขอ้ที่ 
36. ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคน
ต่างภาษาและวฒันธรรมได ้(M = 4.654, SD = 0.556) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่
39. ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานของขอ้มูล สารสนเทศจาก
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สื่อและเทคโนโลยี (M = 4.327, SD = 0.678)  ด้านค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 4.423 - 
4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.548 อยู่ในระดบัมากที่สดุ รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 
42. การตระหนักถึงการสรา้งความยุติธรรมและความเท่าเทียมกนัในสงัคมทุกระดับ (M = 4.635, 
SD = 0.627) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่  44. เห็นคุณค่าของการจัดการความ
ขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์วิธีการระงบัความขดัแยง้อย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ (M = 4.423, 
SD = 0.750)   

ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงในการพฒันาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานสง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียนช่วงของค่าเฉลี่ยดา้นความรู้
ความเข้าใจมีค่าระหว่าง 3.115 - 3.827 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.368 อยู่ในระดับปานกลาง 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 14. ความรูค้วามเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนัและพึ่งพาอาศยั
กนัของสมาชิกสภานกัเรียนและประชาคมนกัเรียนในโรงเรียน (M = 3.827, SD = 0.857) รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่าน้อยที่สุดคือขอ้ที่ 8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับเรื่องหลักการพืน้ฐานของสภา
นักเรียน (M = 3.115, SD = 1.022) ดา้นการรูเ้ท่าทัน มีค่าระหว่าง 3.019 - 3.885 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 3.429 อยู่ในระดบัปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 22. การรูจ้กัการอยู่
ร่วมกันกับผูอ่ื้นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างได ้  (M = 3.885, SD = 1.022) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่า
นอ้ยที่สุดคือขอ้ที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนา
กฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 3.019, SD = 0.980) ดา้นทกัษะมีค่าระหว่าง 3.308 - 3.885 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 3.602 อยู่ในระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 36. ความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคนต่างภาษาและวฒันธรรม
ได ้(M = 3.885, SD = 0.855) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สุดคือขอ้ที่40. ความสามารถในการ
พฒันา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือปฏิบติัในระดบัทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 
3.308, SD = 0.853)  ดา้นค่านิยมและทศันคติ มีค่าระหว่าง 3.365 – 3.750 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 
3.598 อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือขอ้ที่  46. การมีความรบัผิดชอบใน
ความคิด กระท าของตนเอง  (M = 3.750, SD = 0.988) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 
48. ตระหนกัถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน (M = 3.365, SD = 1.189)   

ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดย
ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน 
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พบว่า ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มีดัชนีความตอ้งการจ าเป็นสงูสุดสามอนัดบัแรก คือ ความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ (PNImodified =0.456) ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสิทธิมนุษยชน 
(PNImodified =0.433)  และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับอ านาจหน้าที่และการขับเคลื่อนของสภา
นกัเรียน (PNImodified =0.424) ตามล าดบั  การรูเ้ท่าทนั มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสามอนัดบั
แรก คือ การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมายใหดี้
ขึน้ (PNImodified =0.363) การรบัรูใ้นการกระท าของตอนเองว่าถูกผิดตามหลกัศีลธรรมและตระหนกั
ในผลแห่งการกระท า(PNImodified =0.353) และการรูจ้ักวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(PNImodified =0.327) ตามล าดบั  ดา้นทักษะ มีดัชนีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดสามอนัดบัแรก คือ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชก้ารคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบั
ขอ้มูล ข่าวสาร (PNImodified =0.326)  ความสามารถในการพัฒนา การสรา้งสรรค์สังคมโลกโดย
เริ่มตน้จากการลงมือปฏิบติัในระดบัทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ (PNImodified =0.320)และ การแสดงออกถึง
ความไม่เห็นด้วยต่อความไม่ยุติธรรม การละเมิดและการปฏิบัติต่อกันอย่างมีอคติ  (PNImodified 
=0.313) ตามล าดบั ดา้นค่านิยมและทศันคติมีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงสดุสามอนัดบัแรก คือ  
ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่ งยืน (PNImodified =0.349) การตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต (PNImodified =0.311) การตระหนักถึงการ
สรา้งความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัในสงัคมทกุระดบั   (PNImodified =0.296) ตามล าดบั 

2.4 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบนัในการพฒันาการด าเนินการสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่ เก่ียวข้องกับงาน
สง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ปรากฎผลดงัตาราง 6  
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ตาราง 6 ผลวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

(n=52) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ         
1. ความรูค้วามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา วฒันธรรม  4.558 0.608 

มาก
ที่สดุ 3.577 0.871 มาก 0.274 15 

2. ความรูค้วามเขา้ใจใน
ธรรมชาติของบคุคลแต่ละชว่ง
วยั   4.481 0.577 มาก 3.500 0.897 มาก 0.280 13 
3. ความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัการพืน้ฐานของ
ประชาธิปไตย  4.500 0.542 

มาก
ที่สดุ 3.423 0.936 

ปาน
กลาง 0.315 10 

4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
รฐัธรรมนญู  4.231 0.645 มาก 2.923 0.987 

ปาน
กลาง 0.447 1 

5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการสิทธิมนษุยชน  4.481 0.577 มาก 3.154 0.958 

ปาน
กลาง 0.421 2 

6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎของโรงเรียน  4.558 0.539 

มาก
ที่สดุ 3.385 1.013 

ปาน
กลาง 0.347 5 

7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ธรรมนญูสภานกัเรียน  4.423 0.605 มาก 3.250 0.968 

ปาน
กลาง 0.361 3 

8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
เรื่องหลกัการพืน้ฐานของสภา
นกัเรียน  4.423 0.605 มาก 3.346 1.008 

ปาน
กลาง 0.322 9 

9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ที่และการ
ขบัเคล่ือนของสภานกัเรียน  4.519 0.542 

มาก
ที่สดุ 3.327 1.024 

ปาน
กลาง 0.358 4 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

10. ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการใหไ้ดม้าซึง่สภา
นกัเรียน  4.519 0.542 

มาก
ที่สดุ 3.731 1.012 มาก 0.211 19 

11. ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.635 0.525 

มาก
ที่สดุ 3.462 1.019 

ปาน
กลาง 0.339 7 

12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั
ธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานสภานกัเรียน  4.462 0.609 มาก 3.500 1.111 มาก 0.275 14 
13. ความรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองในทกุระดบั ทัง้ระดบั
ทอ้งถิ่น ระดบัชมุชน 
ระดบัชาติ ระดบัโลก  4.500 0.542 

มาก
ที่สดุ 3.385 0.867 

ปาน
กลาง 0.330 8 

14. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
อยู่รว่มกนัและพึ่งพาอาศยักนั
ของสมาชิกสภานกัเรียนและ
ประชาคมนกัเรยีนในโรงเรยีน  4.481 0.641 มาก 3.769 0.877 มาก 0.189 20 
15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบ
การท างานในองคก์รใน
รูปแบบต่าง ๆ  4.404 0.534 มาก 3.462 0.917 

ปาน
กลาง 0.272 16 

16. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ติดต่อสื่อสารในสภานกัเรียน  4.519 0.542 

มาก
ที่สดุ 3.635 0.793 มาก 0.243 18 

17. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
เป็นส่ือกลางระหว่างนกัเรยีน
กบัครูในโรงเรยีน  4.577 0.572 

มาก
ที่สดุ 3.654 0.837 มาก 0.253 17 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโน
ทศันข์องสนัติภาพและความ
ยตุิธรรม เป็นพืน้ฐานความรู ้
น าไปสู่การปฏิบตัิในการขจดั
ความขดัแยง้  4.365 0.595 มาก 3.404 0.869 

ปาน
กลาง 0.282 12 

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการ
จดัการความขดัแยง้อยา่ง
สรา้งสรรคใ์นการด าเนินงาน
สภานกัเรียน  4.462 0.541 มาก 3.404 1.015 

ปาน
กลาง 0.311 11 

20. ความรูค้วามเขา้ใจใน
เขา้ใจหลกัการของการพฒันา
ที่ยั่งยืนเพื่อใชเ้ป็นหลกัการ
ส าคญัในการแกปั้ญหาในโลก
ทัง้ปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การเมือง สงัคม และ
เศรษฐกิจ  4.442 0.539 มาก 3.308 0.919 

ปาน
กลาง 0.343 6 

รวม 4.477 0.571 มาก 3.430 0.945 
ปาน
กลาง 0.309   

ด้านการรู้เท่าทัน                 
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และ
รบัผิดชอบในฐานะสมาชิก
หน่ึงของสงัคม  4.558 0.539 

มาก
ที่สดุ 3.731 0.910 มาก 0.222 8 

22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่นท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่ง
ได ้  4.635 0.525 

มาก
ที่สดุ 3.865 0.908 มาก 0.199 9 

23. การมีจิตส านึกที่จะให้
ความรว่มมือและปฏิบตัิตนใน
การดแูลทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  4.538 0.641 

มาก
ที่สดุ 3.596 0.934 มาก 0.262 7 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้
ค าถามและวิเคราะหใ์น
ประเด็นทางการเมือง   4.404 0.534 มาก 3.385 0.867 

ปาน
กลาง 0.301 5 

25. การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและ
การใชแ้ละการพฒันา
กฎหมายใหด้ีขึน้   4.115 0.732 มาก 2.923 1.007 

ปาน
กลาง 0.408 1 

26. การรูจ้กัวางแผนการเงิน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4.327 0.617 มาก 3.212 1.016 

ปาน
กลาง 0.347 2 

27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ 
รูจ้กัการเขา้ถึงบรกิารสาร
ธารณสขุ สามารถชีแ้นะเรื่อง
สขุภาพใหผู้อ้ื่นได ้  4.385 0.565 มาก 3.327 1.043 

ปาน
กลาง 0.318 4 

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และ
สามารถสรา้งกระบวนการ
ท างานผ่านงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ   4.442 0.574 มาก 3.442 1.018 

ปาน
กลาง 0.291 6 

29. การรบัรูใ้นการกระท าของ
ตอนเองว่าถกูผิดตามหลกั
ศีลธรรมและตระหนกัในผล
แห่งการกระท า   4.558 0.574 

มาก
ที่สดุ 3.423 0.871 

ปาน
กลาง 0.331 3 

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์
ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสาร
ขอ้มลูและความรูใ้นรูปแบบท่ี
สรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และ
จรยิธรรมที่เคารพสิทธิ
มนษุยชน   4.462 0.576 มาก 3.385 0.867 

ปาน
กลาง 0.318 4 

รวม 4.442 0.588 มาก 3.429 0.944 
ปาน
กลาง 0.300   
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านทักษะ                 
31. ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิารณญาณ โดยใช้
การคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐาน
ในการเลือกรบัขอ้มลู ข่าวสาร  4.462 0.576 มาก 3.385 1.013 

ปาน
กลาง 0.318 3 

32. ความสามารถในการ
ส่ือสารและการปรบัตวัขา้ม
วฒันธรรมโดยใชภ้าษาเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารและยงั
คงไวซ้ึง่อตัลกัษณท์าง
วฒันธรรมของตนเอง  4.385 0.631 มาก 3.365 0.929 

ปาน
กลาง 0.303 4 

33. ความสามารถในการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่าง
วฒันธรรมดว้ยความเห็นอก
เห็นใจกนั   4.500 0.577 

มาก
ที่สดุ 3.692 0.875 มาก 0.219 8 

34. การแสดงออกถึงความไม่
เห็นดว้ยต่อความไม่ยตุธิรรม 
การละเมดิและการปฏิบตัิต่อ
กนัอย่างมีอคติ   4.481 0.641 มาก 3.385 0.993 

ปาน
กลาง 0.324 2 

35. ความสามารถในการใช้
เหตผุลและใชห้ลกัฐาน
ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น และจดัการความ
คิดเห็นที่แตกตา่งโดยการใช้
เหตผุล   4.538 0.576 

มาก
ที่สดุ 3.673 0.834 มาก 0.236 5 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

36. ความสามารถในการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การ
ท างานเป็นทีม รวมทัง้
สามารถท างานรว่มกบัคนตา่ง
ภาษาและวฒันธรรมได ้ 4.635 0.525 

มาก
ที่สดุ 3.769 0.921 มาก 0.230 7 

37. ความสามารถในการ
แสวงหาความรูแ้ละการคน้หา
ขอ้มลูที่หลากหลายโดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศตา่ง 
ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   4.481 0.671 มาก 3.750 0.988 มาก 0.195 9 
38. ความสามารถในการใช้
ขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศมา
ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมสภา
นกัเรียน  4.442 0.669 มาก 3.769 0.942 มาก 0.179 10 
39. ความสามารถในการ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ อยา่ง
สรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานของ
ขอ้มลู สารสนเทศจากสื่อและ
เทคโนโลยี  4.365 0.658 มาก 3.538 0.896 มาก 0.234 6 
40. ความสามารถในการ
พฒันา การสรา้งสรรคส์งัคม
โลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือ
ปฏิบตัิในระดบัทอ้งถิ่น ชมุชน 
ชาติ  4.346 0.590 มาก 3.250 0.905 

ปาน
กลาง 0.337 1 

รวม 4.463 0.612 มาก 3.558 0.930 มาก 0.257   
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

ด้านค่านิยมและ
ทัศนคติ                 
41.  การตระหนกัความส าคญั 
และเคารพแตกตา่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม        
อตัลกัษณค์วามเป็นพลเมือง
ของชาติอื่น ๆ  4.500 0.610 

มาก
ที่สดุ 3.577 0.801 มาก 0.258 8 

42. การตระหนกัถงึการสรา้ง
ความยตุธิรรมและความเท่า
เทียมกนัในสงัคมทกุระดบั   4.635 0.561 

มาก
ที่สดุ 3.519 1.057 มาก 0.317 2 

43. การตระหนกัถงึผลของ
ความขดัแยง้ และการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม  4.558 0.539 

มาก
ที่สดุ 3.500 1.038 มาก 0.302 5 

44. เห็นคณุค่าของการจดัการ
ความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์
วิธีการระงบัความขดัแยง้
อย่างมีเหตผุลและมี
วิจารณญาณ  4.481 0.641 มาก 3.500 1.057 มาก 0.280 6 
45. การตระหนกัผลของการ
กระท าของตนเองที่จะส่งผล
กระทบต่อผูอ้ื่นและสงัคม
โดยรวม   4.538 0.609 

มาก
ที่สดุ 3.673 1.043 มาก 0.236 10 

46. การมีความรบัผิดชอบใน
ความคิด กระท าของตนเอง   4.596 0.569 

มาก
ที่สดุ 3.635 1.103 มาก 0.265 7 

47. การเปิดกวา้งในการ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น ไม่ถือเอาความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  4.615 0.530 

มาก
ที่สดุ 3.712 1.054 มาก 0.244 9 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก 

สภาพทีค่าดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริง ความตอ้งการจ าเป็น 
M SD แปล

ผล 
M SD แปล

ผล 
PNImodified ล าดับ 

48. ตระหนกัถงึการรกัษา
ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  4.596 0.569 

มาก
ที่สดุ 3.423 1.073 

ปาน
กลาง 0.343 1 

49. การตระหนกัถงึผลกระทบ
ของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
การด าเนินชวีิต  4.654 0.520 

มาก
ที่สดุ 3.558 0.958 มาก 0.308 4 

50. การตระหนกัถงึการ
พฒันาตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน  4.558 0.539 

มาก
ที่สดุ 3.481 0.960 

ปาน
กลาง 0.309 3 

รวม 4.573 0.569 
มาก
ทีสุ่ด 3.558 1.014 มาก 0.286   

 
จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียน

โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ช่วงของค่าเฉลี่ยดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีค่า
ระหว่าง 4.231-4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.477 อยู่ในระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือ ขอ้ที่ 11. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการด าเนินงานสภานักเรียน (M = 4.635, SD = 
0.525) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ (M = 
4.231, SD = 0.645) ดา้นการรูเ้ท่าทนัมีค่าระหว่าง 4.115 - 4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.422 อยู่
ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือขอ้ที่ 22. การรูจ้ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้นที่มี
วฒันธรรมที่แตกต่างได ้(M = 4.635, SD = 0.565) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 25. 
การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 
4.115, SD = 0.705)  ดา้นทักษะมีค่าระหว่าง 4.346 - 4.635 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.463 อยู่ใน
ระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 36. ความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น 
การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคนต่างภาษาและวฒันธรรมได ้(M = 4.635, SD 
= 0.525) รายการที่มี ค่าเฉลี่ยที่ ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่  40. ความสามารถในการพัฒนาการ
สรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือปฏิบติัในระดบัทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 4.346, SD 
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= 0.590)  ดา้นค่านิยมและทัศนคติ มีค่าระหว่าง 4.481 - 4.654 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.573 อยู่
ในระดบัมากที่สดุ รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สดุคือขอ้ที่ 49. การตระหนกัถึงผลกระทบของสื่อ 
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต (M = 4.654, SD = 0.520) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุ
คือขอ้ที่44. เห็นคณุค่าของการจดัการความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์วิธีการระงบัความขดัแยง้อย่าง
มีเหตผุลและมีวิจารณญาณ (M = 4.481, SD = 0.641)   

ค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงในการพฒันาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงของค่าเฉลี่ยดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีค่าระหว่าง 2.923 - 3.769 มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.430 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือขอ้ที่ 14. 
ความรูค้วามเขา้ใจในการอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกสภานักเรียนและประชาคม
นักเรียนในโรงเรียน (M = 3.769, SD = 0.877) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่  4. 
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ (M = 2.923, SD = 0.987) ดา้นการรูเ้ท่าทนั มีค่าระหว่าง 
2.923 - 3.865 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.429 อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือขอ้ที่ 22. การรูจ้ักการอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างได ้  (M = 3.865, SD = 
0.908) รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ ค่าน้อยที่สุดคือข้อที่ 25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทาง
กฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้ (M = 2.923, SD = 1.007) ดา้นทักษะมีค่า
ระหว่าง 3.250 - 3.769 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.558 อยู่ในระดบัมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามาก
ที่สุดคือข้อที่ 36. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม รวมทั้งสามารถ
ท างานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ (M = 3.769, SD = 0.921) และข้อที่  38. 
ความสามารถในการใชข้อ้มูลข่าวสาร สารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน (M = 
3.769, SD = 0.942)  รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สุดคือขอ้ที่40. ความสามารถในการพัฒนา 
การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือปฏิบติัในระดบัทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ (M = 3.250, 
SD = 0.905)  ดา้นค่านิยมและทศันคติ มีค่าระหว่าง 3.423 – 3.712 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.558 
อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่ามากที่สุดคือข้อที่  47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  (M = 3.712, SD = 1.054) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ค่านอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 48. ตระหนกัถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน 
(M = 3.423, SD = 1.073)   

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้าน
ความรูค้วามเข้าใจ มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความรูค้วามเข้าใจ
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เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  (PNImodified =0.447) ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการสิทธิมนุษยชน 
(PNImodified =0.421)และความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับธรรมนูญสภานักเรียน  (PNImodified =0.361) 
ตามล าดบั  การรูเ้ท่าทนั มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสามอนัดบัแรก คือ การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหดี้ขึน้ (PNImodified =0.408) การรูจ้กั
วางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (PNImodified =0.347) และการรบัรูใ้นการกระท าของตอน
เองว่าถูกผิดตามหลกัศีลธรรมและตระหนักในผลแห่งการกระท า  (PNImodified =0.331) ตามล าดับ  
ดา้นทกัษะ มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสามอนัดับแรก คือ ความสามารถในการพัฒนา การ
สรา้งสรรค์สังคมโลกโดยเริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติ (PNImodified 
=0.337) การแสดงออกถึงความไม่เห็นดว้ยต่อความไม่ยุติธรรม การละเมิดและการปฏิบติัต่อกัน
อย่างมีอคติ(PNImodified =0.324) และ. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชก้ารคิด
วิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มูล ข่าวสาร (PNImodified =0.317) ตามล าดับ  ดา้นค่านิยม
และทศันคติ มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุสามอนัดบัแรก คือ  ตระหนกัถึงการรกัษาทรพัยากร
สิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน (PNImodified =0.343) การตระหนักถึงการสรา้งความยุติธรรมและความเท่า
เทียมกนัในสงัคมทุกระดบั (PNImodified =0.317) และการตระหนกัถึงการพฒันาตวัเอง ใหพ้รอ้มกบั
การพฒันาอย่างยั่งยืน (PNImodified =0.309) ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหส์าเหตุความต้องการจ าเป็นและเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานักเรียน
โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู 3 กลุม่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสภานกัเรียน ครู
ที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานกัเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 
คน และขอ้มลูตอนที่ 3 ของแบบสอบถามเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็น ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้ 

3.1 สภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ผูว้ิจยัน าเสนอขอมลูจากกการสมัภาษณต์ามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 

3.1.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
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การด าเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
นกัเรียน เช่นกิจกรรมเลือกตัง้สภานกัเรียน กิจกรรมอบรมสภานกัเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ไหวค้รู กิจกรรมในวนัส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมตามนโยบายที่ได้
หาเสียงไวต้อนเลือกตัง้สภานกัเรียน กิจกรรมภายนอกในฐานะตวัแทนของสถานศึกษา การประชุม
สภานักเรียน เป็นต้น โดยอาศัยรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่ท าต่อ  ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตามที่
คณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นก่อน ครูที่ปรกึษาสภานกัเรียน หรือผูบ้ริหาร เสนอแนะหรือมีนโยบาย
ใหด้ าเนินการ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เนน้ทกัษะ และเสรมิสรา้งความตะหนกั ค่านิยม ทศันคติ  

3.1.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

1) สภานักเรียนมีการด าเนินงานในทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  

2) การด าเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จะมีรูปแบบที่แตกความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยส่วนใหญ่จะด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
สภานักเรียน ที่จัดท าโดยส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิ บั ติ ของแต่ละโรงเรียนและตามนโยบายจาก
กระทรวงศกึษาธิการ  

3) การด าเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  

3.1.3 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) สภานักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศกึษา ชมุชน  
2) การด าเนินงานสภานกัเรียนมีส่วนงานในสถานศึกษาที่รบัผิดชอบคืองาน

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนหรืองานสภานักเรียน และมีครูที่ปรึกษาสภานักเรียน กลุ่ม
บรหิารงานบคุคล หรือกลุม่งานกิจการนกัเรียน คอยใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษา 

3.2 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจัย
น าเสนอขอมลูจากกการสมัภาษณต์ามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 
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3.2.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
1) รูปแบบกิจกรรมพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่เน้นการ

พัฒนาทักษะที่น าไปใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้คุณลักษณะด้านอ่ืนถูกน ามาใช้ในการ
พฒันาการด าเนินการนอ้ยลงท าใหบ้างคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองโลกที่จ  าเป็นขาดหายไป
เช่นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการรูเ้ท่าทนัและดา้นค่านิยมและทศันคติ 

2) คณะกรรมการสภานักเรียนยังเป็นของคณะกรรมการสภานักเรียนบาง
กลุ่ม ยงัไม่ขยายไปถึงทุกภาคสว่นในโรงเรียน ท าใหก้ระบวนการพฒันาการด าเนินการโดยยึดหลกั
สภานักเรียนไม่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคุณลักษณะเรื่องความรูค้วามเขา้ใจ การรูเ้ท่าทัน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนา ด้านค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี ้การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนตาม
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกดา้นทกัษะเป็นไปค่อนขา้งดี เนื่องจากนกัเรียนมีทกัษะพืน้ฐาน
อยู่แต่ตอ้งเพิ่มบางทกัษะใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุกบัคณุลกัษณะอื่นของความเป็นพลเมืองโลก
ดว้ย ยกตวัอย่างความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

“กิจกรรมสภานกัเรียนถูกครอบง าทางความคิด โดยการสั่งการ หรือไม่ก็มี

แนวทางออยู่แลว้ ไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดค้ิดไดแ้สดงความคิดเห็นอย่าง

เตม็ที”่ 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1) 

3.2.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

1) ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนหลายท่านไดร้บั
มอบหมายมาดูแลงานนีโ้ดยไม่มีกระบวนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้บนหลกัความเป็น
พลเมืองโลกอีกทัง้ยงัไม่ไดร้บัความรว่มมือจากทุกภาคสว่น อีกทัง้มีภาระงานสอนเดิมอยู่แลว้ท าให้
การขบัเคลื่อนการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนเป็นไปตามบริบทเดิมของโรงเรียน ตามความ
เขา้ใจของครูที่ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน หรือตามความตอ้งการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

2) คณะกรรมการสภานกัเรียน ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขาดการพดูคยุตกลง
และก าหนดแนวทางการพฒันารว่มกนัตัง้แต่ระดบั ยกตวัอย่างความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้
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“ครูบางคนถูกดึงมาใหร้บัผิดชอบงานสภานกัเรียน บางคนไม่รูว่้าจะตอ้ง

ท าอย่างไรก็ท าไปตามเท่าที่จะท าได ้ไหนจะภาระดา้นการสอนไหนจะ

เรือ่งงานนอก ท าใหเ้กิดการพฒันาทีไ่ม่เตม็ที”่ 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่3) 

 
3.2.3 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้

1) ระบบนโยบายในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน การบริหารงาน
สภานักเรียน รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนขาดการท าความ
เขา้ใจกนัทัง้ระบบจากทกุระดบัการบรหิาร  

2) หน่วยงานระดับสูงกว่าสถานศึกษาไม่มีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้ง ท าใหม้มุมองของการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนเป็นไป 

3) รูปแบบการด าเนินงานภานักเรียนไม่สอดคลอ้งกับระบบราชการเพราะ
การด าเนินงานสภานกัเรียนจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงานต่างจากระบบราชการที่มีการ
สั่งการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะตอ้งพูดคุยท าความเขา้ใจเพื่อออกแบบและพัฒนาการด าเนินงานสภา
นกัเรียนเพื่อใหเ้กิดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลก ยกตวัอย่างความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

“การปลูกฝังหลกัการประชาธิปไตยที่ผิดเพีย้นไป ท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจ

ในการแสดงออกในวิถีประชาธิปไตย กลายเป็นความขัดแย้งกันใน

สถานศกึษา” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่6) 

3.3 ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจัยน าเสนอขอมูลจากกการสัมภาษณ์ประกอบกับผลการวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็นตามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 

3.3.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง

โลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มี
ความตอ้งการหรือจ าเป็นในคุณลกัษณะ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มากที่สดุ เพราะการด าเนินงาน
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สภานักเรียนเน้นการพัฒนาด้านทักษะ และด้านค่านิยมและทัศนคติ ยังต้องการความรูค้วาม
เข้าใจในคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาไปสู่
คณุลกัษณะดา้นการรูเ้ท่าทนั 

2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ในประเด็น ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นรฐัธรรมนูญ 
เพราะในปัจจุบันสังคมมีความเห็นต่างและเกิดความขัดแย้งจากประเด็น รฐัธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสงูสดุของประเทศ ที่จะตอ้งไดร้บัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจผ่านการด าเนินงานของสภา
นกัเรียน  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการรูเ้ท่าทัน ดา้นการรูเ้ท่าทนัผูใ้หข้อ้มูลเห็นดว้ยกบัการรูเ้ท่าทนัเรื่อง
ทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมาย
ใหดี้ขึน้ เป็นเพราะการรูเ้ท่าทนัเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ทกุภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียนและ
ก าลงัเป็นประเด็นทางสงัคมที่ก าลงัพูดถึงและตัง้ค าถามกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสงัคมตัง้แต่ระดับ
กฎเกณฑพ์ืน้ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะตอ้งเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะนีใ้หเ้กิดขึน้ในสภานกัเรียน 

4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุดได้แก่ 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคนต่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้ เนื่องจากการด าเนินงานสภานักเรียนมีความจ าเป็นต้องมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม การท างานรว่มกนัคนที่มีความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม รวมไปถึงช่วง
วยัความคิด ทศันคติเพื่อใหก้ารด าเนินงานสภานกัเรียนส าเรจ็ 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด
ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนกัถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  ซึ่งเป็นตอ้งการจ าเป็นมาก
ที่สดุเพราะเห็นว่า กระบวนการสรา้งความตระหนกัมีค่อนขา้งนอ้ยเนื่องจากกิจกรรมสว่นใหญ่เป็น
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กิจกรรมมุ่งเนน้วตัถุประสงคร์ะยะสัน้แค่เรื่องความรูค้วามเขา้ใจ แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดการสรา้งความตระหนกั 

3.3.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ใหข้อ้มลูดงันี ้

1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครู
ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน มีความต้องการหรือจ าเป็นใน
คุณลักษณะด้าน ด้านความรูค้วามเข้าใจ มากที่สุด โดยมีสาเหตุจากการด าเนินสภานักเรียน
จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้ง บทบาท ความส าคญั หนา้ที่  ระบบที่ใชใ้นการด าเนินงาน
สภานักเรียน ซึ่งค ากรรมการสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ไดร้บัเลือกเขา้มาปฏิบติัหนา้ที่จะมีวาระการด าเนินงานเพียง 
1 ปี และมีการอบรมในช่วงก่อนเขา้รบัหนา้ที่ ซึ่งเป็นเพียงเวลาที่ ค่อนขา้งสัน้ อาจท าใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจในการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกค่อนขา้งนอ้ย แต่มี
ความจ าเป็นในการน าความรูค้วามเขา้ใจเหลา่นัน้ไปใชใ้นการด าเนินงานสภานกัเรียน 

2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจ ในประเด็น ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นรฐัธรรมนูญ เพราะในปัจจุบนัสังคมมี
ความเห็นต่างและเกิดความขดัแยง้จากประเด็น รฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ ที่
จะตอ้งไดร้บัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจผ่านการด าเนินงานของสภานกัเรียน  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
การรูเ้ท่าทัน ผูใ้หข้อ้มูลเห็นดว้ยกับประเด็นการรูเ้ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหดี้ขึน้เป็นประเด็นที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นมากที่สุด เป็นเพราะการรูเ้ท่าทันเรื่องกฎหมาย นักเรียนจะตอ้งรูเ้รื่องและปรบัใชก้ฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานสภานักเรียน โดยเฉพาะธรรมนูญสภานักเรียนนักเรียน
จะตอ้งรูเ้ท่าทนัและใชธ้รรมนญูนีเ้ป็นหลกัในการด าเนินงานสภานกัเรียน 
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4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
ทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  ได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใชก้ารคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มูล ข่าวสาร  เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบนันักเรียนมีความสามารถในการเขา้ถึง รบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสงัคมออนไลนแ์ต่ขอ้มูล
ข่าวสารจ านวนมาก เป็นขอ้มูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือขาดการตีความ ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรือ
เกิดการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมผ่านโลกออนไลน ์อันท าใหเ้กิดปัญหา เกิดความขัดแยง้ใน
สงัคม สภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนการด าเนินงานนักเรียนที่จะตอ้งมีความสามารถวิจารณญาณ 
โดยใชก้ารคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินงานสภา
นักเรียนในฐานะของตัวแทนสภานักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างนกัเรียน ครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียนดา้น
ค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนักถึง
การรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  ซึ่งเป็นตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดเพราะเห็นว่า นโยบาย
ของแต่ละสถานศึกศึกษาก าหนดเป้าหมายในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน โดยใหน้ักเรียนท า
กิจกรรมเพื่อสรา้งค่านิยมและทัศนติ การด าเนินงานสภานักเรียนจึงตอ้งมีเป้าหมายในการสรา้ง
ความตระหนักในถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืนและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สรา้งค่านิยมและทศันคตินี ้

3.3.3 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง

โลกในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตอ้งการหรือจ าเป็นมากที่สดุในคุณลกัษณะ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
โดยมีสาเหตุจากการด าเนินสภานักเรียนจะต้องมีความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งการบริหารงาน
สภานักเรียน เป็นจุดเริ่มตน้ของการด าเนินงานสภานกัเรียน หากจะพัฒนาจะตอ้งสรา้งคุณลกัษะ
ในดา้นความรูค้วามในความเป็นพลเมืองโลกเพื่อน าไปสูค่ณุลกัษณะดา้นอ่ืน 
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2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มีความตอ้งการจ าเป็น
มากที่สุดในประเด็น ความรูค้วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ เป็น
จุดเริ่มตน้ในการเชื่อมโยงมาสู่กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับนักเรียนในสถานศึกษา และรวมถึง
ธรรมนูญสภานักเรียน ซึ่งจะตอ้งน ามาใหเ้ห็นภาพที่เชื่อมโยงกันว่ารฐัธรรมนูญกับธรรมนูญสภา
นกัเรียนมีความเชื่อมโยง สมัพนัธก์นัอย่างไร  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้รหิารสถานศึกษา ดา้นการรูเ้ท่าทนั ผูใ้หข้อ้มลูเห็นดว้ยกบัประเด็น
การรูเ้ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการ
พัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้เป็นประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด เป็นเพราะการด าเนินงาน
สภานกัเรียน นกัเรียนมีการตีดา้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนค่อนขา้งนอ้ยท าให้
เกิดการต่อตา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมดว้ยกระบวนการร่วมกันตีความและท าความเขา้ใจ
ร่วมกัน สภานักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนจะต้องมีการรูเ้ท่าทันในประเด็นนีม้ากที่สุดเพื่อ
น าไปสู่การด าเนินงานสภานกัเรียนที่ท าใหค้ณะกรรมการสภานกัเรียนเกิดการรูเ้ท่าทนัแลว้ต่อยอด
สูน่กัเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นทกัษะ ในประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็น
มากที่สุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการพัฒนา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือ
ปฏิบติัในระดับทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ โดยใหส้าเหตุว่า ทกัษะในการด าเนินงานสภานักเรียนดา้นอ่ืน 
ๆเป็นทกัษะที่อยู่ในการด าเนินการสภานกัเรียนอยู่แลว้ แต่ทกัษะดงักล่าวยงัเกิดขึน้นอ้ยแต่เป็นสิงที่
คาดหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนใหม้ีมุมมองที่กวา้งมาก
ขึน้โดยมีจดุเริ่มตน้จากจดุเล็ก ๆ ในสถานศกึษาน าไปสูท่กัษะระดบัโลก 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  
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ซึ่งเป็นต้องการจ าเป็นมากที่สุดเพราะเห็นว่า เป็นเป้าหมายที่มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่ง
น ามาสู่การก าหนดนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศ  จนถึงระดับสถานศึกษา ที่คาดหวังใหน้ักเรียน
ด าเนินการกรรมใหส้อดคลอ้ง และยั่งยืน 

3.4 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความพลเมืองโลกใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากแบบสอบถามตอนที่ 3 และการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสภานกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยและงานสภานกัเรียน และ
ผบุรหิารสถานศกึษา จ านวน 6 คน  พบว่า  

3.4.1 คณะกรรมการสภานักเรียน ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้

1) สภานักเรียนควรการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ ครอบคลุมวิถีชีวิต 
กิจวตัรประจ าวนั ในสถานศกึษา ในชมุชน สงัคม  

2) สถานศึกษาต้องสรา้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสภานักเรียนกับ
นกัเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการมีสว่นรว่มในการก าหนดกฎเกณฑใ์นการอยู่รว่มกนั 
บทบาทหนา้ที่ของตนเองที่มีความเก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียน การไดม้าซึ่งตวัแทนของคณะกรรมการ
สภานักเรียน การด าเนินการเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก การตรวจสอบ
ถ่วงดลุ การประชมุเพื่อเสนอแนะปัญหา ความตอ้งการของทกุภาคสว่นในสถานศกึษา ในฐานะผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินงานสภานกัเรียน 

3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย
หรืองานสภานักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูดคุย
ร่วมกนัระหว่างกนั เพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ และ
ยอมรบัความแตกต่างของช่วงวยั การรบัฟังความคิดเห็นของผูท้ี่เห็นต่าง การสรา้งความเท่าเทียม
และจดัการความขดัแยง้ดา้นความคิด ดา้นการกระท า  

4) สถานศึกษาควรจัดท าท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานสภานักเรียน
และประชาสัมพันธ์ใหน้ักเรียนหรือทุกภาคส่วนในสถานศึกษาไดศ้ึกษาและท าความเขา้ใจและ
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สามารถวางแผน เตรียมตัวเพื่อเขา้มาสมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนได้ ยกตัวอย่างความ
คิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“สภานักเรียนเป็นการจ าลองภาพของสังคมใหญ่ จึงควรออกแบบการ

ด าเนินงานใหค้รอบคลุมวิถีชีวิตของเขาแลว้เสริมความเป็นพลเมืองโลก

ใหก้ับเขา เพื่อเอาไปใชใ้นสังคมใหใ้หญ่ ซึ่งไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่

ตอ้งท าเพยีงกลุ่มเดยีว” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1) 

“ควรออกแบบงานสภาใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมของนกัเรียนและอธิบาย

ไดว่้าเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองโลกไดอ้ย่างไร ตัง้แต่เด็กเขา้โรงเรียนถึง

ออกโรงเรียน มันเกี่ยวกับการสรา้งความเป็นพลเมืองโลกทัง้หมด และ

สามารถร่วมกบังานสภานกัเรียนในการขบัเคลือ่นได ้

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2) 

ในคณะกรรมการสภานักเรียนไม่ควรแบ่งฝั่ งกัน ทะเลาะกัน และเอา

เปรียบเพือ่นๆ เพราะงานจะออกมาแย่เพราะไม่ช่วยเหลอืกนั ไม่ควรใหม้อ

หกท างานสภาหากจะใหม้อหา้ขึน้เป็นประธานเพราะคนไทยมีวฒันธรรมที่

ขีเ้กรงใจคนทีโ่ตกว่าท าใหท้กุอย่างประธานทีเ่ด็กกว่าตอ้งไปรอค าตอบจาก

มอหกหมดทัง้ ๆ ทีเ่รือ่งควรถงึทกุคนในคณะก่อน แลว้ค่อยแบ่งงานค่ะ 

(ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 

ควรแนะแนวทางก่อนว่าในการเป็นสภานกัเรียนท าหนา้ทีใ่ดบา้ง จะท าให้

บุคคลเหล่านัน้มีการจัดสรรเวลาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ให้เวลาชิดติดกัน

เกินไปในส่วนของระบบในสภาบางคนที่เขา้มาใหม่ยงัมีความไม่เขา้ใจ

มากนกัเกีย่วกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งท า ท างานอะไรบา้งในหนึ่งปีการศกึษา 

(ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 
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ค าพูดของคนที่โตกว่ามีผลต่อความรูส้ึกของคนที่เด็กกว่าเสมอ การเป็น

สภานกัเรียนบางคนอาจมาดว้ยจิตอาสา เเต่ความรูส้ึกที่ไดก้ลบัมากลบั

รูส้กึไม่ภาคภูมิใจ และรูส้ึกเสยีดายเวลา อยากใหไ้ม่มีอคติต่อกนั อยากให้

มีความเท่าเทียมกนัในสงัคมสภานกัเรียน อยากใหค้ าพูดที่เสนอออกไป

เป็นความคดิเหน็ไม่ใช่ค าพูดทีผ่ดิเสมอ อยากใหส้ภานกัเรียนมีความอสิระ

ในการตดัสนิใจมากกว่านี ้

(ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 

3.4.2 ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ไดเ้สนอ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้

1) สภานักเรียนแต่ละสถานศึกษาตอ้งมีคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน ที่
เป็นไปตามธรรมนูญโรงเรียนและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการการด าเนินงานสภา
นกัเรียน บทบาท หนา้ที่ การด าเนินงานภายใตห้ลกัการส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นไปตามธรรมนูญสภา
นกัเรียนโดยยดึหลกัของความเป็นพลเมืองโลก 

2) การด าเนินงานสภานักเรียนตอ้งไม่กระจุกหนา้ที่ความรบัผิดชอบแค่ครูที่
รบัผิดชอบหรือคณะกรรมการสภานักเรียนแค่กลุ่มเดียวควรออกแบบการด าเนินการใหค้รอบคลุม
กบัทุกภาคส่วนของสถานศึกษาดว้ยความเขา้ใจที่ตรงกนั โดยอาศยัภาวะผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะมีสว่นช่วยในการขบัเคลื่อนแนวทางไปสูก่ารปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3) ควรมีการพดูคยุร่วมกนัระหว่าง คณะกรรมการสภานกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้ง
กับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของ
สถานศึกษาเพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ น าไปสู่กร
วางแผนรว่มกนัในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจตรงกันในแนวการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจะก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินการระยะสัน้ ระยะยาว  

4) กระบวนการการวดัและประเมินผลการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน
ใหส้อดคลอ้งกับคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกที่สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา สภาพ
สงัคมนัน้ๆอย่างแทจ้ริง การประเมินที่ไม่ซบัซอ้น การประเมินอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น การ
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ประเมินตามสภาพจริง แทนการประเมินจากเอกสารหรือประเมินแค่กลุ่มคณะกรรมสภานักเรียน
เพียงกลุม่เดียว ยกตวัอย่างความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมก็เป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความเป็น

พลเมือง ถา้รวมอยู่ในการด าเนินงานสภานกัเรียนไดจ้ะท าใหพ้ฒันาการ

ด าเนนิงานสภานกัเรียนไปตามความเป็นพลเมืองโลกได”้ 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่3) 

“ไม่อยากใหก้ารด าเนนิงานสภานกัเรียนเป็นเพยีงเพือ่การท าประกวด หรือ

แข่งขนั แต่มนัควรเป็นกิจกรรมทีท่ าแลว้ไดอ้ะไรมากกว่านัน้ ” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่4) 

“อยากใหก้ารท างานสภานกัเรียนเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกนัไม่ใช่แค่สั่งให้

ท า ถา้ใหเ้ด็กช่วยคิดช่วยวางแผน จะท าใหก้ารท างานมีความสุขมากขึน้ 

เพราะmindset และโลกมนัเปลี่ยนไปไวมาก ถา้ไม่เปลี่ยนหรือมีความคิด

แบบเดมิ คดิอยู่คนเดยีว มนัจะท าใหง้านสภานา่เบือ่” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่4) 

“ปฏิเสธไม่ไดว่้าควรจะตอ้งมีคู่มือแต่จะตอ้งอพัเดทหน่อย เพราะคู่มืออนั

เดิมมนัเก่าแลว้และเนือ้หามีก็มีไม่ครอบคลุม ความเป็นพลเมืองโลกทีเ่ป็น

พลเมืองโลกจริงๆ” 

(ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 

3.4.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
สภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้

1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีการจดัท าคู่มือการด าเนินงาน
สภานกัเรียนโดยปรบัใหเ้นือ้หาในคู่มือที่เป็นไปตามสภาพปัจจุบนัและอนาคตโดยยดึหลกัการสรา้ง
เสริมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกในงานสภานกัเรียนเป็นแนวทางซึ่งในคู่มือควรประกอบไป
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ดว้ยการเนน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย ความรูค้วามเขา้ใจใน
กระบวนการทางกฎหมายหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการการได้มาซึ่งกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กระบวนการการใชก้ฎหมาย และกระบวนการด าเนินการหากเกิดขึน้พิพาททางดา้น
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน การเคารพในการศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และความแต่งต่างหลากหลาย ความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการการด าเนินงานสภา
นักเรียน บทบาท หน้าที่ การด าเนินงานภายใตห้ลกัการส าคัญต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธใ์หเ้กิดความเขา้ใจว่าการด าเนินการสภานักเรียนอยู่ใชห้ลกัการ กระบวนการส าคัญ
ต่าง ๆเหลา่นัน้อย่างไร และน าไปสูก่ารปฏิบติัจรงิไดอ้ย่างไร 

2) สถานศึกษาต้องสร้างความ รู้ความ เข้าใจ หลักการพื ้นฐานของ
ประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็น และหลักการพื ้นฐาน อ่ืน ๆ ที่น ามาใช้ด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก เพราะเป็นประเด็นที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
แตกต่างของช่วงวัยของทั้งคนในสถานศึกษาหรือในสังคมท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงออกทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ ไม่ไดร้บัการยอมรบัหรือท าความเขา้ใจกับความคิดเห็นนัน้ 
ซึ่งจ าเป็นต้องเรียนรูแ้ละเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย การรบัฟังความคิดเห็นหรือหลักการ
พืน้ฐานอ่ืน ๆ รว่มดว้ย  

3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูดคุยร่วมกัน
ระหว่างกัน เพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ น าไปสู่การ
วางแผนรว่มกนัในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจตรงกันในแนวการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจะก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนนิการระยะสัน้ ระยะยาว ยกตวัอย่างความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“ควรจะตอ้งมีคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินงานสภานักเรียนให้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานก่อนการการด าเนินงานสภานกัเรียนจะตอ้งท า

อย่างไรบา้ง งานสภานกัเรียนเป็นงานเสริมนอกเหนืองานสอนซึ่งเป็นการ

เพิ่มภาระ ควรจะต้องมีแนวทางให้เขาไม่ ใช่ให้เขาต้องมางมหาวิธี

ด าเนนิงานเอง” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่5) 
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“ควรสรา้งความเขา้ใจในหลกัการเรื่องประชาธิปไตย ตัง้แต่ระดบัผูบ้ริหาร

รบัดบัเหนือโรงเรียน ขึน้ไป จนถึงระดบักระทรวง ใหเ้ขา้ใจถึงแก่นแทข้อง

ประชาธิปไตยโดยเพาะเรือ่งการรบัฟังความคิดเหน็ของคนเหน็ต่าง” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่6) 

“ทุกคนควรรบัฟังผูอ้ืน่ไม่ว่าเขาคนนัน้จะเป็นใครในโรงเรียนก็ตาม โดยไม่

อคติกับบุคคลผู ้นัน้ เพื่อเอาข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่บุคคลเหล่านัน้มา

ปรบัเปลีย่นเพือ่นการพฒันาทีด่ขึีน้” 

(ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่6) 

การที่เราจะเป็นสภานกัเรียนนัน้เราตอ้งพรอ้มเสมอ และตอ้งหมั่นพฒันา

ให้ตัวเองดีขึ ้นในทุกๆวันเพื่อจะได้เป็น ตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง

นกัเรียนและครู และเป็นตน้แบบทีด่ีใหแ้ก่คนในโรงเรียน เราตอ้งเปิดรบัฟัง

ทกุความเหน็ไม่ควรเพกิเฉยต่อความเหน็ใด 

(ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจยัการประเมินความตอ้งการในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตขุองความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความเป็นพลเมืองโลก การด าเนินงานสภานักเรียน การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น น ามาออกแบบกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู
คือ คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและผู้บริหาร
สถานศึกษา จากสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 จ านวน 52 แห่ง จ านวน 624  คน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เก็บ
ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นและการสมัภาษณ ์จากนัน้ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความตอ้งการจ าเป็นแบบปรบัปรุง
Priority Needs Index Modified (PNImodified )และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้การ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการ

ด าเนินการสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจยัว่า  
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1.1 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้น
ความรูค้วามเข้าใจพบว่า ค่า PNImodified ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวข้องกับงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ  0.227 0.331 0.309 
ตามล าดับ ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัที่ 1 ของคณะกรรมการสภานักเรียน  ของครูที่เก่ียวขอ้งกับ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนญู(PNImodified =0.383 0.456 0.447 ตามล าดบั)  

1.2 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้น
การรูเ้ท่าทันพบว่า ค่า PNImodified ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ  0.183 0.291 0.300 ตามล าดับ 
ความตอ้งการจ าเป็นล าดับที่ 1 ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนและของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การตีความกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้ (PNImodified =0.286 0.363 
0.408 ตามล าดบั) 

1.3 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้น
ทกัษะ พบว่า ค่า PNImodified ของ นกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภา
นกัเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ 0.133 0.244 0.257 ตามล าดบั ความตอ้งการจ าเป็นล าดบั
ที่ 1 ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคน
ต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ (PNImodified = 0.168) ความต้องการจ าเป็นล าดับที่  1 ของครูที่
เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนคือ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การคิดวิเคราะห์เป็นพื ้นฐานในการเลือกรบัข้อมูล ข่าวสาร (PNImodified = 
0.326) ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัที่ 1 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ความสามารถในการพัฒนา 
การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือปฏิบติัในระดบัทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ  (PNImodified = 
0.337) 

1.4 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน
ของสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้น
การค่านิยมและทศันคติพบว่า ค่า PNImodified ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกบังาน
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ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ  0.127 0.265 0.286 
ตามล าดับ ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัที่ 1 ของคณะกรรมการสภานักเรียน ของครูที่เก่ียวขอ้งกับ
งานสง่เสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ของผูบ้รหิารสถานศกึษา คือ ตระหนกัถึงการรกัษา
ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน (PNImodified = 0.153 0.349 0.343 ตามล าดบั)  

2. สาเหตุความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 สรุปประเด็นได ้ดงันี ้ 

2.1 สภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็น
พลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 ผูว้ิจยัน าเสนอขอมลูจากกการสมัภาษณต์ามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 

2.1.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดังนี ้
การด าเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ

นกัเรียน เช่นกิจกรรมเลือกตัง้สภานกัเรียน กิจกรรมอบรมสภานกัเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ไหวค้รู กิจกรรมในวนัส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมตามนโยบายที่ได้
หาเสียงไวต้อนเลือกตัง้สภานกัเรียน กิจกรรมภายนอกในฐานะตวัแทนของสถานศึกษา การประชุม
สภานักเรียน เป็นต้น โดยอาศัยรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่ท าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตามที่
คณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นก่อน ครูที่ปรกึษาสภานกัเรียน หรือผูบ้ริหาร เสนอแนะหรือมีนโยบาย
ใหด้ าเนินการ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เนน้ทกัษะ และเสรมิสรา้งความตะหนกั ค่านิยม ทศันคติ  

2.1.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

1) สภานักเรียนมีการด าเนินงานในทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  

2) การด าเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จะมีรูปแบบที่แตกความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของ
สถานศึกษานัน้ๆ โดยส่วนใหญ่จะด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานสภานกัเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
สภานักเรียน ที่จัดท าโดยส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิ บั ติ ของแต่ละโรงเรียนและตามนโยบายจาก
กระทรวงศกึษาธิการ  
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3) การด าเนินงานสภานักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 2  

2.1.3 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) สภานักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศกึษา ชมุชน  
2) การด าเนินงานสภานกัเรียนมีส่วนงานในสถานศึกษาที่รบัผิดชอบคืองาน

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนหรืองานสภานักเรียน และมีครูที่ปรึกษาสภานักเรียน กลุ่ม
บรหิารงานบคุคล หรือกลุม่งานกิจการนกัเรียน คอยใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษา 

2.2 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจัย
น าเสนอขอ้มลูจากกการสมัภาษณต์ามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 

2.2.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
1) รูปแบบกิจกรรมพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนส่วนใหญ่เน้นการ

พัฒนาทักษะที่น าไปใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้คุณลักษณะด้านอ่ืนถูกน ามาใช้ในการ
พฒันาการด าเนินการนอ้ยลงท าใหบ้างคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองโลกที่จ  าเป็นขาดหายไป
เช่นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการรูเ้ท่าทนัและดา้นค่านิยมและทศันคติ 

2) คณะกรรมการสภานักเรียนยังเป็นของคณะกรรมการสภานักเรียนบาง
กลุ่ม ยงัไม่ขยายไปถึงทุกภาคสว่นในโรงเรียน ท าใหก้ระบวนการพฒันาการด าเนินการโดยยึดหลกั
สภานักเรียนไม่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคุณลักษณะเรื่องความรูค้วามเขา้ใจ การรูเ้ท่าทัน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนา ด้านค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี ้การพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนตาม
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกดา้นทกัษะเป็นไปค่อนขา้งดี เนื่องจากนกัเรียนมีทกัษะพืน้ฐาน
อยู่แต่เพิ่มบางทกัษะใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุกบัคณุลกัษณะอื่นของความเป็นพลเมืองโลกดว้ย  

2.2.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

1) ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียนหลายท่านไดร้บั
มอบหมายมาดูแลงานนีโ้ดยไม่มีกระบวนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้บนหลกัความเป็น
พลเมืองโลกอีกทัง้ยงัไม่ไดร้บัความรว่มมือจากทุกภาคสว่น อีกทัง้มีภาระงานสอนเดิมอยู่แลว้ท าให้
การขบัเคลื่อนการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนเป็นไปตามบริบทเดิมของโรงเรียน ตามความ



  131 

เขา้ใจของครูที่ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน หรือตามความตอ้งการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

2) คณะกรรมการสภานกัเรียน ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขาดการพดูคยุตกลง
และก าหนดแนวทางการพฒันารว่มกนัตัง้แต่ระดบั  

2.2.3 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) ระบบนโยบายในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียน การบริหารงาน

สภานักเรียน รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนขาดการท าความ
เขา้ใจกนัทัง้ระบบจากทกุระดบัการบรหิาร  

2) หน่วยงานระดับสูงกว่าสถานศึกษาไม่มีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้ง ท าใหม้มุมองของการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนเป็นไป 

3) รูปแบบการด าเนินงานภานักเรียนไม่สอดคลอ้งกับระบบราชการเพราะ
การด าเนินงานสภานกัเรียนจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงานต่างจากระบบราชการที่มีการ
สั่งการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะตอ้งพูดคุยท าความเขา้ใจเพื่อออกแบบและพัฒนาการด าเนินงานสภา
นกัเรียนเพื่อใหเ้กิดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลก 

2.3 ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 แยกตามประเภทของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู พบว่า 

2.3.1 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของคณะกรรมการสภานกัเรียน ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง

โลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มี
ความต้องการหรือจ าเป็นในคุณลักษณะด้าน ด้านความรูค้วามเข้าใจ มากที่สุด เพราะการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนเนน้การพฒันาดา้นทกัษะ และดา้นค่านิยมและทศันคติ ยงัตอ้งการความรู้
ความเขา้ใจในคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกในประเด็นต่าง ๆเพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาไปสู่
คณุลกัษณะดา้นการรูเ้ท่าทนั 

2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ในประเด็น ความรูค้วามเขา้ใจในด้านรฐัธรรมนูญ 
เพราะในปัจจุบันสังคมมีความเห็นต่างและเกิดความขัดแย้งจากประเด็น รฐัธรรมนูญอันเป็น
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กฎหมายสงูสดุของประเทศ ที่จะตอ้งไดร้บัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจผ่านการด าเนินงานของสภา
นกัเรียน  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการรูเ้ท่าทัน ดา้นการรูเ้ท่าทนัผูใ้หข้อ้มูลเห็นดว้ยกบัการรูเ้ท่าทนัเรื่อง
ทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพัฒนากฎหมาย
ใหดี้ขึน้ เป็นเพราะการรูเ้ท่าทนัเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ทกุภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียนและ
ก าลงัเป็นประเด็นทางสงัคมที่ก าลงัพูดถึงและตัง้ค าถามกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆในสังคมตัง้แต่ระดับ
กฎเกณฑพ์ืน้ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะตอ้งเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะนีใ้หเ้กิดขึน้ในสภานกัเรียน 

4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุดได้แก่ 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัคนต่าง
ภาษาและวัฒนธรรมได้ เนื่องจากการด าเนินงานสภานักเรียนมีความจ าเป็นต้องมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม การท างานรว่มกนัคนที่มีความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม รวมไปถึงช่วง
วยัความคิด ทศันคติเพื่อใหก้ารด าเนินงานสภานกัเรียนส าเรจ็ 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด
ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน ซึ่งเป็นตอ้งการจ าเป็นมาก
ที่สดุเพราะเห็นว่า กระบวนการสรา้งความตระหนกัมีค่อนขา้งนอ้ยเนื่องจากกิจกรรมสว่นใหญ่เป็น
กิจกรรมมุ่งเนน้วตัถุประสงคร์ะยะสัน้แค่เรื่องความรูค้วามเขา้ใจ แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดการสรา้งความตระหนกั 

2.3.2 ผู้ให้ขอ้มูลกลุ่มของครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองาน
สภานกัเรียน ใหข้อ้มลูดงันี ้

1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครู
ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน มีความต้องการหรือจ าเป็นใน
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คุณลักษณะด้าน ด้านความรูค้วามเข้าใจ มากที่สุด โดยมีสาเหตุจากการด าเนินสภานักเรียน
จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้ง บทบาท ความส าคญั หนา้ที่ ระบบที่ใชใ้นการด าเนินงาน
สภานักเรียน ซึ่งค ากรรมการสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ไดร้บัเลือกเขา้มาปฏิบติัหนา้ที่จะมีวาระการด าเนินงานเพียง 
1 ปี และมีการอบรมในช่วงก่อนเขา้รบัหนา้ที่ ซึ่งเป็นเพียงเวลาที่ค่อนขา้งสัน้ อาจท าใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจในการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกค่อนขา้งนอ้ย แต่มี
ความจ าเป็นในการน าความรูค้วามเขา้ใจเหลา่นัน้ไปใชใ้นการด าเนินงานสภานกัเรียน 

2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจ ในประเด็น ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นรฐัธรรมนูญ เพราะในปัจจุบนัสังคมมี
ความเห็นต่างและเกิดความขดัแยง้จากประเด็น รฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ ที่
จะตอ้งไดร้บัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจผ่านการด าเนินงานของสภานกัเรียน  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
การรูเ้ท่าทัน ผูใ้หข้อ้มูลเห็นดว้ยกับประเด็นการรูเ้ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการพฒันากฎหมายใหดี้ขึน้เป็นประเด็นที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นมากที่สุด เป็นเพราะการรูเ้ท่าทันเรื่องกฎหมาย นักเรียนจะตอ้งรูเ้รื่องและปรบัใชก้ฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานสภานักเรียน โดยเฉพาะธรรมนูญสภานักเรียนนักเรียน
จะตอ้งรูเ้ท่าทนัและใชธ้รรมนญูนีเ้ป็นหลกัในการด าเนินงานสภานกัเรียน 

4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน ดา้น
ทักษะ ในประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใชก้ารคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มูล ข่าวสาร เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบนันักเรียนมีความสามารถในการเขา้ถึง รบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสงัคมออนไลนแ์ต่ขอ้มูล
ข่าวสารจ านวนมาก เป็นขอ้มูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือขาดการตีความ ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรือ
เกิดการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมผ่านโลกออนไลน ์อันท าใหเ้กิดปัญหา เกิดความขัดแยง้ใน
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สงัคม สภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนการด าเนินงานนักเรียนที่จะตอ้งมีความสามารถวิจารณญาณ 
โดยใชก้ารคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินงานสภา
นักเรียนในฐานะของตัวแทนสภานักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นสื่อกลางในการสื่ อสาร
ระหว่างนกัเรียน ครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียนดา้น
ค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนักถึง
การรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  ซึ่งเป็นตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดเพราะเห็นว่า นโยบาย
ของแต่ละสถานศึกศึกษาก าหนดเป้าหมายในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน โดยให้นักเรียนท า
กิจกรรมเพื่อสรา้งค่านิยมและทัศนติ การด าเนินงานสภานักเรียนจึงตอ้งมีเป้าหมายในการสรา้ง
ความตระหนักในถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืนและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สรา้งค่านิยมและทศันคตินี ้

2.3.2 ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อ้มลูดงันี ้
1) ในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง

โลกในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตอ้งการหรือจ าเป็นมากที่สดุในคุณลกัษณะ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
โดยมีสาเหตุจากการด าเนินสภานักเรียนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งการบริหารงาน
สภานักเรียน เป็นจุดเริ่มตน้ของการด าเนินงานสภานกัเรียน หากจะพัฒนาจะตอ้งสรา้งคุณลกัษะ
ในดา้นความรูค้วามในความเป็นพลเมืองโลกเพื่อน าไปสูค่ณุลกัษณะดา้นอ่ืน 

2) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มีความตอ้งการจ าเป็น
มากที่สุดในประเด็น ความรูค้วามเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ เป็น
จุดเริ่มตน้ในการเชื่อมโยงมาสู่กฎหมายต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกับนักเรียนในสถานศึกษา และรวมถึง
ธรรมนูญสภานักเรียน ซึ่งจะตอ้งน ามาใหเ้ห็นภาพที่เชื่อมโยงกันว่ารฐัธรรมนูญกับธรรมนูญสภา
นกัเรียนมีความเชื่อมโยง สมัพนัธก์นัอย่างไร  

3) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้รหิารสถานศึกษา ดา้นการรูเ้ท่าทนั ผูใ้หข้อ้มลูเห็นดว้ยกบัประเด็น
การรูเ้ท่าทันเรื่องทางกฎหมาย การตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการใชแ้ละการ
พัฒนากฎหมายใหดี้ขึน้เป็นประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด เป็นเพราะการด าเนินงาน
สภานกัเรียน นกัเรียนมีการตีดา้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนค่อนขา้งนอ้ยท าให้
เกิดการต่อตา้นกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่มีอยู่เดิมดว้ยกระบวนการร่วมกันตีความและท าความเขา้ใจ
ร่วมกัน สภานักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนจะต้องมีการรูเ้ท่าทันในประเด็นนีม้ากที่สุดเพื่อ
น าไปสู่การด าเนินงานสภานกัเรียนที่ท าใหค้ณะกรรมการสภานกัเรียนเกิดการรูเ้ท่าทนัแลว้ต่อยอด
สูน่กัเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นทกัษะ ในประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็น
มากที่สุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการพัฒนา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดยเริ่มตน้จากการลงมือ
ปฏิบติัในระดับทอ้งถิ่น ชุมชน ชาติ โดยใหส้าเหตุว่า ทกัษะในการด าเนินงานสภานักเรียนดา้นอ่ืน 
ๆเป็นทกัษะที่อยู่ในการด าเนินการสภานกัเรียนอยู่แลว้ แต่ทกัษะดงักล่าวยงัเกิดขึน้นอ้ยแต่เป็นสิงที่
คาดหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนใหม้ีมุมมองที่กวา้งมาก
ขึน้โดยมีจดุเริ่มตน้จากจดุเล็กๆในสถานศกึษาน าไปสู่ทกัษะระดบัโลก 

5) ความตอ้งการหรือจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นค่านิยมและทัศนคติในประเด็นที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด ไดแ้ก่ ประเด็นการตระหนักถึงการรกัษาทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  
ซึ่งเป็นต้องการจ าเป็นมากที่สุดเพราะเห็นว่า เป็นเป้าหมายที่มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่ง
น ามาสู่การก าหนดนโยบายตัง้แต่ระดับประเทศ ประทรวง จนถึงระดับสถานศึกษา ที่คาดหวังให้
นกัเรียนด าเนินการกรรมใหส้อดคลอ้ง และยั่งยืน 

3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความพลเมืองโลกใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

3.1 คณะกรรมการสภานักเรียน ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้
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1) สภานักเรียนควรการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมวิถีชีวิต 
กิจวตัรประจ าวนั ในสถานศกึษา ในชมุชน สงัคม  

2) สถานศึกษาต้องสรา้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสภานักเรียนกับ
นกัเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการมีสว่นรว่มในการก าหนดกฎเกณฑใ์นการอยู่รว่มกนั 
บทบาทหนา้ที่ของตนเองที่มีความเก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียน การไดม้าซึ่งตวัแทนของคณะกรรมการ
สภานักเรียน การด าเนินการเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก การตรวจสอบ
ถ่วงดลุ การประชมุเพื่อเสนอแนะปัญหา ความตอ้งการของทกุภาคสว่นในสถานศกึษา ในฐานะผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินงานสภานกัเรียน 

3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย
หรืองานสภานักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูดคุย
ร่วมกนัระหว่างกนั เพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ และ
ยอมรบัความแตกต่างของช่วงวยั การรบัฟังความคิดเห็นของผูท้ี่เห็นต่าง การสรา้งความเท่าเทียม
และจดัการความขดัแยง้ดา้นความคิด ดา้นการกระท า  

4) สถานศึกษาควรจัดท าท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานสภานักเรียน
และประชาสัมพันธ์ใหน้ักเรียนหรือทุกภาคส่วนในสถานศึกษาไดศ้ึกษาและท าความเขา้ใจและ
สามารถวางแผน เตรียมตวัเพื่อเขา้มาสมคัรเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียนได ้ 

3.2 ครูที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ไดเ้สนอ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้

1) สภานักเรียนแต่ละสถานศึกษาตอ้งมีคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน ที่
เป็นไปตามธรรมนูญโรงเรียนและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการการด าเนินงานสภา
นกัเรียน บทบาท หนา้ที่ การด าเนินงานภายใตห้ลกัการส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นไปตามธรรมนูญสภา
นกัเรียนโดยยดึหลกัของความเป็นพลเมืองโลก 

2) การด าเนินงานสภานักเรียนตอ้งไม่กระจุกหนา้ที่ความรบัผิดชอบแค่ครูที่
รบัผิดชอบหรือคณะกรรมการสภานักเรียนแค่กลุ่มเดียวควรออกแบบการด าเนินการใหค้รอบคลุม
กบัทุกภาคส่วนของสถานศึกษาดว้ยความเขา้ใจที่ตรงกนั โดยอาศยัภาวะผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะมีสว่นช่วยในการขบัเคลื่อนแนวทางไปสูก่ารปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3) ควรมีการพดูคยุร่วมกนัระหว่าง คณะกรรมการสภานกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้ง
กับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของ
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สถานศึกษาเพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ น าไปสู่กร
วางแผนรว่มกนัในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจตรงกันในแนวการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจะก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินการระยะสัน้ ระยะยาว  

4) กระบวนการการวดัและประเมินผลการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน
ใหส้อดคลอ้งกับคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกที่สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา สภาพ
สงัคมนัน้ๆอย่างแทจ้ริง การประเมินที่ไม่ซบัซอ้น การประเมินอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น การ
ประเมินตามสภาพจริง แทนการประเมินจากเอกสารหรือประเมินแค่กลุ่มคณะกรรมสภานักเรียน
เพียงกลุม่เดียว  

3.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดเ้สนอแนวทางการพฒันารูปแบบการด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันี ้

1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีการจดัท าคู่มือการด าเนินงาน
สภานกัเรียนโดยปรบัใหเ้นือ้หาในคู่มือที่เป็นไปตามสภาพปัจจุบนัและอนาคตโดยยดึหลกัการสรา้ง
เสริมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกในงานสภานกัเรียนเป็นแนวทางซึ่งในคู่มือควรประกอบไป
ดว้ยการเนน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย ความรูค้วามเขา้ใจใน
กระบวนการทางกฎหมายหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆตั้งแต่กระบวนการการได้มาซึ่งกฎหมาย 
กฎเกณฑต่์าง ๆ กระบวนการการใชก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และกระบวนการด าเนินการหากเกิดขึน้
พิพาททางดา้นกฎหมาย ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน การเคารพในการศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษยแ์ละความแต่งต่างหลากหลาย ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการการด าเนินงานสภา
นักเรียน บทบาท หน้าที่  การด าเนินงานภายใต้หลักการส าคัญ  เหล่านั้นโดยการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธใ์หเ้กิดความเขา้ใจว่าการด าเนินการสภานักเรียนอยู่ใชห้ลกัการ กระบวนการส าคัญ
ต่าง ๆเหลา่นัน้อย่างไร และน าไปสูก่ารปฏิบติัจรงิไดอ้ย่างไร 

2) สถานศึกษาต้องสร้างความ รู้ความ เข้ าใจหลักการพื ้นฐานของ
ประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็น และหลักการพื ้นฐาน อ่ืน ๆ ที่น ามาใช้ด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลก เพราะเป็นประเด็นที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
แตกต่างของช่วงวัยของทั้งคนในสถานศึกษาหรือในสังคมท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรื อ
แสดงออกทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ ไม่ไดร้บัการยอมรบัหรือท าความเขา้ใจกับความคิดเห็นนัน้ 
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ซึ่งจ าเป็นต้องเรียนรูแ้ละเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย การรบัฟังความคิดเห็นหรือหลักการ
พืน้ฐานอ่ืน ๆรว่มดว้ย  

3) คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนของสถานศึกษาควรมีการพูดคุยร่วมกัน
ระหว่างกัน เพื่อรบัฟังความ ความคิดเห็น ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ขอ้เสนอแนะ น าไปสู่การ
วางแผนรว่มกนัในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจตรงกันในแนวการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจะก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินการระยะสัน้ ระยะยาว  

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดย

ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 อภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานักเรียน  ครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกเป็นคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองโลกดา้นต่าง ๆ พบว่า คณุลกัษณะที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุคือ คณุลกัษณะ
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ โดยมีรายการความรูค้วามเขา้ใจดา้นรฐัธรรมนูญเป็นความตอ้งการจ าเป็น
ที่สุด ซึ่งผลการประเมินของทั้ง  3 กลุ่มมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561b) ที่พบว่า คณุลกัษณะดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หัวขอ้ 
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  มีความต้องการจ าเป็นอยู่ใน 3 อันดับแรก เนื่องจาก
คุณลักษณะด้านความรูค้วามเข้าใจเป็นคุณลักษณะเริ่มแรกที่ทุกคนจะต้องรูแ้ละเขา้ใจเพื่อน
น าไปสู่ดา้นการรูเ้ท่าทัน ดา้นทักษะและดา้นทัศนคติ ประกอบกับคณะกลักษณะของความเป็น
พลเมืองโลกมีประเด็นใหม่หลายประเด็นที่ตอ้งค าความเขา้ใจเพื่อน าองคค์วามรูไ้ปประกอบกบัการ
ด าเนินงานสภานกัเรียน 

2. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียน
โดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ เก่ียวข้องกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีประเด็นความตอ้งการจ าเป็นใน 
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แต่ละดา้นบางประเด็น มีผลที่ไม่เป็นไปทิศทางเดียวกนั เช่น ดา้นการรบัรูใ้นการกระท าของตนเอง
ว่าถกูผิดตามหลกัศีลธรรมและตระหนกัในผลแห่งการกระท า ในกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ไม่ถึงระดับความตอ้งการจ าเป็น แต่ผูใ้หข้้อมูลกลุ่มครูที่เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา อยู่ในความตอ้งการจ าเป็นอนัดับ 2 
และ 3 ตามล าดับ เนื่องจากการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นกิจกรรมเชิง
สรา้งสรรคท์ี่มีพืน้ฐานอยู่บนศีลธรรมอันดีอยู่แลว้ รวมถึงการรบัรูศี้ลธรรมการตระหนักในผลแห่ง
การกระท านัน้ถูกปลูกฝังจากสภาพของโรงเรียน การอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมดา้นศีลธรรม จึง
เห็นว่าการรบัรูใ้นประเด็นดังกล่าวเป็นเป็นประเด็นที่นักเรียนไดร้บัรูใ้นระดับที่มากอยู่แลว้ที่ใหผ้ล
ของสภาพที่คาดหวงักบัปัจจุบนัไม่แตกต่างกนั เมื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในประเด็นนีจ้ึง
ไดผ้ลไม่ถึงระดบัที่จะเป็นความตอ้งการจ าเป็นไดส้อดคลอ้งกบัเลิศพร อดุมพงษ ์(2561) ที่ไดศ้กึษา
กระบวนการเสริมสรา้งประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียน และน าเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียนที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยพบว่าภารกิจที่เป็นหนา้ที่ของ
สภานกัเรียนที่นกัเรียนรบัรูม้ากท่ีสดุ คือ การปฏิบติังานโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ หรือขอ้บงัคบั
อ่ืนใดของทางราชการ พรอ้มทัง้ตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งศีลธรรม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม แต่ในบริบทของครูและผูบ้ริหารเห็นว่ามีความตอ้งการจ าเป็นเพราะในสภาพสงัคม ได้
ประสบพบเจอกบัเหตกุารณท์ี่มีการกระท าผิดศีลธรรมในการท างาน ในการใชช้ีวิตในสงัคมจึงเห็น
ว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งปลกูฝังการรบัรูใ้นประเด็นดงักลา่วผ่านการด าเนินงานสภานกัเรียน 

3. สาเหตคุวามตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการสมัภาษณ์คณะกรรมการสภานักเรียนจะมีครูที่เก่ียวขอ้งกับงาน
สง่เสริมประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ 3 กลุ่ม 
มีความเห็นสอดคลอ้งกับผลของแบบสอบถามว่ามีความตอ้งการหรือมีความจ าเป็นที่ตอ้งไดร้บั
การเสริมสรา้งและพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกใน
คุณลักษณะด้านความรูค้วามเข้าใจมากที่สุด โดยเฉพาะความรูค้วามเข้าใจด้านรฐัธรรมนูญ 
หลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย การรบัฟังความคิดเห็น และหลกัการพืน้ฐานอ่ืน ๆ ที่น ามาใช้
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบั
สภานักเรียนและก าลงัเป็นประเด็นทางสงัคมที่ก าลงัพูดถึงและตั้งค าถามกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆใน
สงัคมตัง้แต่ระดับกฎเกณฑพ์ืน้ฐานในโรงเรียนไปถึงกฎหมายระดับประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่
จะตอ้งเสริมสรา้งคุณลกัษณะนีใ้หเ้กิดขึน้ในสภานักเรียนสอดคลอ้งกับส านักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา (2561b) ไดก้ล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) ไดต่้อเมื่อผู้ที่เก่ียวขอ้งและมี
หนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจัดการศึกษามีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างชัดเจนว่าการศึกษาใน
เรื่องใดเขา้ข่ายการจดัการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ความเป็นพลเมืองโลกคืออะไรและการ
แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองโลกท า เพื่อใหก้ารก าหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองโลกมีทิศทางและครอบคลมุตามเป้าประสงคท์ี่ระบไุว ้

4. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความพลเมืองโลกใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจัยพบว่า
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัง้ คณะกรรมการสภานกัเรียนจะมีครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
งานสภานักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา เสนอแนวทางร่วมกันใหม้ีการจดัท าคู่มือสภานักเรียน 
การพูดคุยร่วมกันของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินสภานักเรียนเพื่อวางแผน ก าหนดรูปแบบการ
พฒันาด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก สอดคลอ้งกบัธนวรรธน ์สวุรรณ
ปาล (2563) ที่พบว่าการด าเนินการของสถานศึกษาในการส่งเสริมการท างานของสภานักเรียน 
โดยจะตอ้งจดัใหม้ีระเบียบ กติกาตามระบบประชาธิปไตย โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มี
การประชุมสภานักเรียน เพื่อรบัรูก้ารด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ทัง้นี ้
เนื่องจาก สงัคมปัจจุบนัทุกภาคส่วนต่างใหค้วามส าคัญต่อการสรา้งประชาธิปไตย โดยโรงเรียน
เป็นสว่นส าคญัที่จะปลกูฝังเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการประชาธิปไตย  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภา

นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า  

1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกดา้นความรูค้วามเขา้ใจเป็นคุณลกัษณะที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ ที่คณะกรรมการสภานกัเรียน ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริมประชาธิปไตย
และผู้บริหารสถานศึกษา ควรร่วมกันท าการศึกษา ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการหรือใช้
นวตักรรมมาปรบัใชเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนที่ยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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2. ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบังานสภานกัเรียนจะตอ้งจดัท าคู่มือสภานกัเรียน และมีการ
พดูคุยร่วมกนัของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินสภานกัเรียนเพื่อวางแผน ก าหนดรูปแบบการพัฒนา
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
จากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดย

ยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า มีบางประเด็นในแต่ละด้านที่ คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่
เก่ียวขอ้งกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยหรือสภานักเรียนและผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดล าดับความ
ต้องการจ าเป็นอันดับสูงสุดที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการวิจัยในครัง้ต่อไป อาจมีการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกใน
สถานศกึษาตามบรบิทของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบังานสภานกัเรียนต่อไป 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

รองศาสตราจารย ์ดร. อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู      อาจารยภ์าควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษา 

             คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา ศกนุตนาค         อาจารยภ์าควิชาวดัผลและวิจยัการศึกษา 

             คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รรถพล อนนัตวรสกลุ         อาจารย์ภาควิชาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
             จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

นายณฏัฐเมธร ์ดลุคนิต           ศกึษานิเทศกช์ านาญการ ส านกังานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

นายสรุยินัต ์ลาภเย็น           ครู 

            โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา ๒ 
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แบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2  
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าชีแ้จง ในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนีส้รา้งขึน้เพื่อใชส้ าหรบัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานสภา
นักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2ขอ้มลูเก่ียวกับสภาพความเป็นจรงิและสภาพที่พึงประสงคเ์ก่ียวกบัการพฒันาการด าเนินงาน
สภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 50 ขอ้ 
 ตอนที่ 3 แนวการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียน 
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  

เรียน ใหข้อ้มลู 
 ดว้ยข้าพเจ้า นายกิตติศักดิ์   วันงาม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการวัด ประเมินและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดเ้นินการท าปรญิญานิพนธเ์รื่อง “การวิจัย
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลักความเป็น
พลเมืองโลกของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2” โดยใชแ้บบสอบถามนีเ้พื่อสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลก 

ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ตามความเป็นจริง                     
เพื่อประโยชนใ์นทางวิชาการต่อไป โดยค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดต่อตวัท่าน ขอใหค้วามมั่นใจ
ว่าขอ้มลูของท่านจะถือเป็นความลบั  
 งานวิจยัในครัง้นีจ้ะส าเร็จลลุ่วงไปไม่ไดถ้า้ไม่ไดร้บัความร่วมมือจากท่าน ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากท่าน และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที่ท่านไดก้รุณาใหค้วามรว่มมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
      ขอขอบพระคณุอยา่งสงู 
      นายกติติศกัดิ์ วนังาม 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบ 
 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่น 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง  (3) LGBTQ   (4) ไม่ตอ้งการระบ ุ
2. อาย.ุ..............ปี 

3. ความเก่ียวขอ้งกบัสภานกัเรียน  
  คณะกรรมการสภานกัเรียน 
   ครูที่เก่ียวขอ้งกบังานส่งเสรมิประชาธิปไตยหรืองานสภานกัเรียน 
  ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

4. สถานศกึษา......................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพความเป็นจรงิและสภาพท่ีพึงประสงคเ์ก่ียวกบัการพฒันาการด าเนินงานสภา

นกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรยีนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามตอนนี ้เป็นการสอบถามสภาพที่คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจรงิเก่ียวกบัการพฒันาการ
ด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา มธัยมศกึษา เขต 2  

2. แบบสอบถามตอนนี ้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ ซึ่งมีตวัเลือก 5 ระดบั โปรดท าเครื่องหมาย✓   
ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สดุ และโปรดตอบทกุขอ้ 
 3. โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิ วา่สถานศกึษาของท่านมีสภาพท่ีคาดหวงั
และสภาพท่ีเป็นจรงิเก่ียวกบัการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในระดบัใด 
โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงันี ้
ระดับสถาพทีค่าดหวังของการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ
นกัเรียนในสถานศกึษา 

1 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบันอ้ยที่สดุ 

2 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบันอ้ย 

3 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัมาก   

5 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
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 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัมากที่สดุ  
ระดับสถาพทีเ่ป็นจริง ของการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ
นกัเรียนในสถานศกึษา 

1 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบันอ้ยที่สดุ 

2 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบันอ้ย 

3 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัมาก   

5 หมายถึง มีพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรยีนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาในระดบัมากที่สดุ  

รายการ 
สภาพทีค่าดหวงั 
น้อย → มาก 

สภาพทีเ่ป็นจริงน้อย 
→ มาก 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ด้านที ่1 ความรู้ความเข้าใจ 
1.ความรูค้วามเขา้ใจในความหลากหลายทางอาย ุเพศ เชือ้ชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม 

          

2. ความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติของบคุคลแต่ละชว่งวยั             
3. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย            
4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนญู            
5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสิทธิมนษุยชน            
6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักฎของโรงเรียน            
7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมนญูสภานกัเรียน            
8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของสภา
นกัเรียน  

          

9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่และการขบัเคลื่อน
ของสภานกัเรยีน  

          

10. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการใหไ้ดม้าซึ่งสภานกัเรียน            
11. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการด าเนินงานสภานกัเรียน            
12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน           
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รายการ 
สภาพทีค่าดหวงั 
น้อย → มาก 

สภาพทีเ่ป็นจริงน้อย 
→ มาก 

สภานกัเรียน  
13. ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของตนเองในฐานะพลเมือง
ในทกุระดบั ทัง้ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชมุชน ระดบัชาติ ระดบัโลก  

          

14. ความรูค้วามเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนัและพึง่พาอาศยักนัของ
สมาชิกสภานกัเรียนและประชาคมนกัเรียนในโรงเรียน  

          

15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบการท างานในองคก์รในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

          

16. ความรูค้วามเขา้ใจในการตดิต่อสื่อสารในสภานกัเรยีน            
17. ความรูค้วามเขา้ใจในการเป็นส่ือกลางระหวา่งนกัเรียนกบั
ครูในโรงเรียน  

          

18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโนทศันข์องสนัติภาพและความ
ยตุิธรรม เป็นพืน้ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตัิในการขจดัความ
ขดัแยง้  

          

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการความขดัแยง้อยา่ง
สรา้งสรรคใ์นการด าเนินงานสภานกัเรียน  

          

20. ความรูค้วามเขา้ใจในเขา้ใจหลกัการของการพฒันาที่ยั่งยืน
เพื่อใชเ้ป็นหลกัการส าคญัในการแกปั้ญหาในโลกทัง้ปัญหาใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ  

          

ด้านที ่2 ด้านการรู้เท่าทัน 
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และรบัผิดชอบในฐานะสมาชิกหน่ึงของ
สงัคม  

          

22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ืน่ท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่งได ้            
23. การมีจิตส านึกที่จะใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัตินในการ
ดแูลทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

          

24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้ค  าถามและวิเคราะหใ์นประเด็นทาง
การเมือง   

          

25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้
และการพฒันากฎหมายใหด้ีขึน้   

          

26. การรูจ้กัวางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ            
27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ รูจ้กัการเขา้ถงึบรกิารสารธารณสขุ 
สามารถชีแ้นะเรื่องสขุภาพใหผู้อ้ืน่ได ้  
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รายการ 
สภาพทีค่าดหวงั 
น้อย → มาก 

สภาพทีเ่ป็นจริงน้อย 
→ มาก 

28. การรบัรู ้เขา้ใจ และสามารถสรา้งกระบวนการท างานผ่าน
งานศิลปะรูปแบบตา่ง ๆ   

          

29. การรบัรูใ้นการกระท าของตอนเองวา่ถกูผิดตามหลกั
ศีลธรรมและตระหนกัในผลแห่งการกระท า   

          

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสาร
ขอ้มลูและความรูใ้นรูปแบบท่ีสรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และ
จรยิธรรมที่เคารพสิทธิมนษุยชน   

          

ด้านที ่3 ด้านทกัษะ 
31. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ โดยใชก้ารคิด
วิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มลู ข่าวสาร  

          

32. ความสามารถในการส่ือสารและการปรบัตวัขา้มวฒันธรรม
โดยใชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและยงัคงไวซ้ึง่อตั
ลกัษณท์างวฒันธรรมของตนเอง  

          

33. ความสามารถในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่าง
วฒันธรรมดว้ยความเห็นอกเห็นใจกนั   

          

34. การแสดงออกถึงความไม่เหน็ดว้ยต่อความไมย่ตุิธรรม การ
ละเมิดและการปฏิบตัิต่อกนัอย่างมีอคติ   

          

35. ความสามารถในการใชเ้หตผุลและใชห้ลกัฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็น และจดัการความคิดเห็นที่แตกต่างโดยการ
ใชเ้หตผุล   

          

36. ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การท างานเป็นทีม 
รวมทัง้สามารถท างานรว่มกบัคนต่างภาษาและวฒันธรรมได ้ 

          

37. ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละการคน้หาขอ้มลูที่
หลากหลายโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ   

          

38. ความสามารถในการใชข้อ้มลูข่าวสาร สารสนเทศมาใชใ้น
การด าเนินกจิกรรมสภานกัเรียน  

          

39. ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค ์บน
พืน้ฐานของขอ้มลู สารสนเทศจากสื่อและเทคโนโลยี  

          

40. ความสามารถในการพฒันา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดย
เริ่มตน้จากการลงมือปฏิบตัิในระดบัทอ้งถิ่น ชมุชน ชาติ  

          

ด้านที ่4 ด้านค่านิยมและทัศนคต ิ
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รายการ 
สภาพทีค่าดหวงั 
น้อย → มาก 

สภาพทีเ่ป็นจริงน้อย 
→ มาก 

41.  การตระหนกัความส าคญั และเคารพแตกตา่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม อตัลกัษณค์วามเป็นพลเมืองของ
ชาติอื่น ๆ  

          

42. การตระหนกัถงึการสรา้งความยตุิธรรมและความเทา่เทยีม
กนัในสงัคมทกุระดบั   

          

43. การตระหนกัถงึผลของความขดัแยง้ และการปฏิบตัิอยา่ง
ไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม  

          

44.   เห็นคณุคา่ของการจดัการความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค ์
วิธีการระงบัความขดัแยง้อยา่งมีเหตผุลและมีวิจารณญาณ  

          

45. การตระหนกัผลของการกระท าของตนเองที่จะส่งผลกระทบ
ต่อผูอ้ื่นและสงัคมโดยรวม   

          

46. การมีความรบัผิดชอบในความคิด กระท าของตนเอง             
47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ไม่
ถือเอาความคดิเห็นของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  

          

48. ตระหนกัถงึการรกัษาทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยืน            
49. การตระหนกัถงึผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวติ  

          

50. การตระหนกัถงึการพฒันาตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการพฒันา
อย่างยั่งยืน  

          

  
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะหรือแนวการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของ 
 นกัเรียนในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบสมัภาษณ ์  
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย 

เรื่อง การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานักเรียนโดยยึดหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา มธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ค าชีแ้จง ในการตอบแบบสัมภาษณ ์

 แบบสมัภาษณน์ีส้รา้งขึน้เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความ
เป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 โดยแบง่ค าถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หส้มัภาษณ ์
 ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมือง
โลกของนกัเรียนในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ชื่อ- นามสกลุ............................................................................................................. 
2. เพศ................. อาย.ุ.................ปี 
3. ต าแหน่งในสถานศกึษา.............................................................................................. 
4. บทบาทที่เก่ียวขอ้งกบังานสภานกัเรียน........................................................................ 
5. สถานศกึษาที่ท  างาน/ท ากจิกรรม................................................................................. 

 
ตอนที่ 2 ความคดิเห็นการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนใน

สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ประเด็นค าถามในการสมัภาษณ ์

1. สภาพปัจจบุนั การด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษาของคณุเป็น
อย่างไร 

2. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกัความเป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษาของคณุ
เป็นอย่างไร 

3. จากผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการหรือมคีวามจ าเป็นจากแบบสอบถาม ท่านคดิวา่มีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง 

4. คณุมีแนวทางการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความเป็นพลเมืองโลกควรเป็นอย่างไร  
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คณุภาพเครื่องมือวิจยั  
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ผลการวิเคราะหเ์คร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

โดยการวิเคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามศัพทข์องแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์ เรื่อง การวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลัก
ความเป็นพลเมืองโลกของนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  
 1.ผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 

รายการ 
ค่า 
IOC 

แปลผล ข้อเสนอแนะ 

ด้านที ่1 ความรู้ความเข้าใจ    
1.ความรูค้วามเขา้ใจในความหลากหลายทางอาย ุเพศ  

เชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม 

1.0 สอดคลอ้ง  

2. ความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติของบคุคลแต่ละชว่งวยั   1.0 สอดคลอ้ง  
3. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย  1.0 สอดคลอ้ง  
4. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรฐัธรรมนญู  1.0 สอดคลอ้ง  
5. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสิทธิมนษุยชน  1.0 สอดคลอ้ง  
6. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักฎของโรงเรียน  1.0 สอดคลอ้ง  
7. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมนญูสภานกัเรียน  1.0 สอดคลอ้ง  
8. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของสภา
นกัเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  

9. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่และการขบัเคลื่อนของ
สภานกัเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  

10. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการใหไ้ดม้าซึ่งสภานกัเรียน  1.0 สอดคลอ้ง  
11. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการด าเนินงานสภานกัเรียน  1.0 สอดคลอ้ง  
12. ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานสภา
นกัเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  

13. ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองใน
ทกุระดบั ทัง้ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชมุชน ระดบัชาติ ระดบัโลก  

1.0 สอดคลอ้ง  

14. ความรูค้วามเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนัและพึง่พาอาศยักันของ
สมาชิกสภานกัเรียนและประชาคมนกัเรียนในโรงเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  

15. ความรูค้วามเขา้ใจระบบการท างานในองคก์รในรูปแบบต่าง ๆ  1.0 สอดคลอ้ง  
16. ความรูค้วามเขา้ใจในการตดิต่อสื่อสารในสภานกัเรยีน  1.0 สอดคลอ้ง  
17. ความรูค้วามเขา้ใจในการเป็นส่ือกลางระหวา่งนกัเรียนกบัครู
ในโรงเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  
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18. ความรูค้วามเขา้ใจในมโนทศันข์องสนัติภาพและความ
ยตุิธรรม เป็นพืน้ฐานความรูน้ าไปสู่การปฏิบตัิในการขจดัความ
ขดัแยง้  

1.0 สอดคลอ้ง  

19. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค์
ในการด าเนินงานสภานกัเรียน  

1.0 สอดคลอ้ง  

20. ความรูค้วามเขา้ใจในเขา้ใจหลกัการของการพฒันาที่ยั่งยืน
เพื่อใชเ้ป็นหลกัการส าคญัในการแกปั้ญหาในโลกทัง้ปัญหาใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ  

1.0 สอดคลอ้ง  

ด้านที ่2 ด้านการรู้เท่าทัน 1.0   
21. การรูจ้กัท าหนา้ที่และรบัผิดชอบในฐานะสมาชิกหน่ึงของ
สงัคม  

1.0 สอดคลอ้ง  

22. การรูจ้กัการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ืน่ท่ีมีวฒันธรรมที่แตกตา่งได ้  1.0 สอดคลอ้ง  
23. การมีจิตส านึกที่จะใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัตินในการดแูล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม  

1.0 สอดคลอ้ง  

24. การรบัรูแ้ละเขา้ใจ ตัง้ค  าถามและวิเคราะหใ์นประเด็นทาง
การเมือง   

1.0 สอดคลอ้ง  

25. การตีความกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายและการใช้
และการพฒันากฎหมายใหด้ีขึน้   

1.0 สอดคลอ้ง  

26. การรูจ้กัวางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  1.0 สอดคลอ้ง  
27. การรูจ้กัวางแผนสขุภาพ รูจ้กัการเขา้ถงึบรกิารสารธารณสขุ 
สามารถชีแ้นะเรื่องสขุภาพใหผู้อ้ืน่ได ้  

1.0 สอดคลอ้ง  

28. การรบัรู ้เขา้ใจและสามารถสรา้งกระบวนการท างานผ่านงาน
ศิลปะรูปแบบต่าง ๆ   

0.6 สอดคลอ้ง  

29. การรบัรูใ้นการกระท าของตอนเองวา่ถกูผิดตามหลกัศีลธรรม
และตระหนกัในผลแห่งการกระท า   

1.0 สอดคลอ้ง  

30. การรูจ้กัเขา้ถงึ วิเคราะห ์ประเมิน ใช ้ผลิต และส่ือสารขอ้มลู
และความรูใ้นรูปแบบท่ีสรา้งสรรค ์ถกูกฎหมาย และจรยิธรรมที่
เคารพสิทธิมนษุยชน   

0.6 สอดคลอ้ง ปรบัใหก้ระชบั 

ด้านที ่3 ด้านทกัษะ    
31. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ โดยใชก้ารคิด
วิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานในการเลือกรบัขอ้มลู ข่าวสาร  

1.0 สอดคลอ้ง  

32. ความสามารถในการส่ือสารและการปรบัตวัขา้มวฒันธรรม 0.6 สอดคลอ้ง ปรบัใหก้ระชบั 
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โดยใชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและยงัคงไวซ้ึ่งอตัลกัษณ ์
ทางวฒันธรรมของตนเอง  
33. ความสามารถในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่างวฒันธรรม
ดว้ยความเห็นอกเห็นใจกนั   

1.0 สอดคลอ้ง  

34. การแสดงออกถึงความไม่เหน็ดว้ยต่อความไมย่ตุิธรรม การ
ละเมิดและการปฏิบตัิต่อกนัอย่างมีอคติ   

1.0 สอดคลอ้ง  

35. ความสามารถในการใชเ้หตผุลและใชห้ลกัฐานประกอบการ
แสดงความคิดเห็นและจดัการความคดิเห็นที่แตกตา่งโดยการใช้
เหตผุล   

1.0 สอดคลอ้ง  

36. ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การท างานเป็นทีม 
รวมทัง้สามารถท างานรว่มกบัคนต่างภาษาและวฒันธรรมได ้ 

1.0 สอดคลอ้ง  

37. ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละการคน้หาขอ้มลูที่
หลากหลายโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   

0.8 สอดคลอ้ง  

38. ความสามารถในการใชข้อ้มลูข่าวสาร สารสนเทศมาใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมสภานกัเรียน  

0.8 สอดคลอ้ง  

39. ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค ์บน
พืน้ฐานของขอ้มลู สารสนเทศจากสื่อและเทคโนโลยี  

1.0 สอดคลอ้ง  

40. ความสามารถในการพฒันา การสรา้งสรรคส์งัคมโลกโดย
เริ่มตน้จากการลงมือปฏิบตัิในระดบัทอ้งถิ่น ชมุชน ชาติ  

1.0 สอดคลอ้ง  

ด้านที ่4 ด้านค่านิยมและทัศนคต ิ    
41.  การตระหนกัความส าคญั และเคารพแตกตา่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรมอตัลกัษณค์วามเป็นพลเมืองของชาติ
อื่น ๆ  

1.0 สอดคลอ้ง ปรบัใหก้ระชบั 

42. การตระหนกัถงึการสรา้งความยตุิธรรมและความเทา่เทยีมกนั
ในสงัคมทกุระดบั   

1.0 สอดคลอ้ง  

43. การตระหนกัถงึผลของความขดัแยง้ และการปฏิบตัิอยา่งไม่
เท่าเทยีมกนัในสงัคม  

1.0 สอดคลอ้ง  

44.   เห็นคณุคา่ของการจดัการความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค ์
วิธีการระงบัความขดัแยง้อยา่งมีเหตผุลและมีวิจารณญาณ  

1.0 สอดคลอ้ง  

45. การตระหนกัผลของการกระท าของตนเองที่จะส่งผลกระทบ 1.0 สอดคลอ้ง  
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ต่อผูอ้ื่นและสงัคมโดยรวม   
46. การมีความรบัผิดชอบในความคิด กระท าของตนเอง   1.0 สอดคลอ้ง  
47. การเปิดกวา้งในการยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ไม่
ถือเอาความคดิเห็นของตนเองเป็นใหญ่เสมอ  

0.6 สอดคลอ้ง  

48. ตระหนกัถงึการรกัษาทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มใหย้ั่งยืน  1.0 สอดคลอ้ง  
49. การตระหนกัถงึผลกระทบของสื่อ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวติ  

1.0 สอดคลอ้ง  

50. การตระหนกัถงึการพฒันาตวัเอง ใหพ้รอ้มกบัการพฒันา
อย่างยั่งยืน  

1.0 สอดคลอ้ง  

 

1.ผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ ์

รายการ 
ค่า 
IOC 

แปลผล ข้อเสนอแนะ 

1.สภาพปัจจบุนั การด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึดหลกัความ
เป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษาของคณุเป็นอย่างไร 

0.8 สอดคลอ้ง  

2.ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยดึหลกั
ความเป็นพลเมืองโลกในสถานศกึษาของคณุเป็นอยา่งไร 

0.8 สอดคลอ้ง  

3.จากผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการหรือมีความจ าเป็นจาก
แบบสอบถาม ท่านคิดวา่มีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง 

0.6 สอดคลอ้ง  

4. คณุมีแนวทางการพฒันาการด าเนินงานสภานกัเรียนโดยยึด
หลกัความเป็นพลเมืองโลกควรเป็นอย่างไร 

1.0 สอดคลอ้ง  
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ภาคผนวก จ 

ผลการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์  
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ผลการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกิตติศกัดิ ์วนังาม 
วัน เดือน ปี เกิด 20 กนัยายน 2534 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัแพร่ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2546 ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าแดง(วนัรตัตวิทยา) 

จงัหวดัแพร ่ 
พ.ศ. 2553 ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่  จงัหวดัแพร ่ 
พ.ศ.2558 ระดบัปรญิญาตรี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะสงัคมศาสตรว์ิชาเอกสงัคมศกึษา    
พ.ศ.2564 ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การวดั ประเมิน และวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ        

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 80 หมู่ 12 ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร ่54000   
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