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บทคดัย่อ 
 

  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2) เพื่อสร้างรูปแบบ
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ   
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3) เพื่อพฒันาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 วิธีด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 ด าเนินการศึกษาขอ้มูลและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
และน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไปสังเคราะห์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน สร้างและหาประสิทธิภาพ
ของแบบสอบถาม  2 ฉบับ ของตัวแทนผู้น านักเรียนและตัวแทนครู โดยผู ้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ด าเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 1,348 ฉบับ ได้แก่ นักเรียน 674 ฉบับและ        
ครู 674 ฉบบั และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ระยะท่ี 2 ด าเนินการสังเคราะห์
ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างประเด็นค าถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับโรงเรียน
รางวลัระดบัชาติ ด้านสภานกัเรียน 6 โรงเรียน จดัสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ
วิพากษ์เค้าโครงรูปแบบ จ านวน 9 ท่าน วิพากษ์ ปรับปรุงเค้าโครงรูปแบบตามข้อวิพากษ์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญให้สมบูรณ์ ในระยะท่ี 3 ด าเนินการศึกษาวิธีการจดัท าคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ        
อนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 จดัท าคู่มือตน้แบบให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบโดยใชแ้บบสอบถามประมาณค่า ปรับปรุงคู่มือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้สมบูรณ์ 
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ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ จ านวน 30 โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพ E.I. 
และความพึงพอใจกบัคู่มือ และเขียนรายงานการวจิยั 

ผลการวิจัย 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า คุณลักษณะของผูน้ า
นักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบด้วย การรู้จกัตนเองของผูน้ านักเรียน 
(Self – Awareness) การท างานเป็นทีมของผู ้น านักเรียน  (Teamwork) ทัศนคติในการเป็นผูน้ า
นกัเรียน (Attitude) ความสัมพนัธ์ของผูน้ านักเรียนกบัเพื่อนสภา (Relationship) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Stake Holder) คุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Attribute) กระบวนงาน
ในการพฒันาผูน้ านักเรียน (Procedure) กิจกรรมการพฒันาผูน้ านักเรียน (Activities)  2) รูปแบบ 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21         
ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า รูปแบบ SAPA – STAR เป็นรูปแบบการพฒันา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และ 3) คู่มือ     
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ าของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้      
ท่ีระดับ 0.89 ความพึงพอใจของครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก     
คู่มือสามารถน าไปใชเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภานกัเรียนในโรงเรียนไดจ้ริง รูปภาพ
ประกอบน่าสนใจ สีสันน่าสนใจ เน้ือหามีความครอบคลุมเหมาะสมกับเวลาและบริบท ขนาด
รูปเล่มมีความเหมาะสม ภาษาอ่านง่ายน่าสนใจไม่สับสน รูปเล่มคู่มือน่าเปิดอ่าน ความเหมาะสม
ของขนาดตวัอกัษร  เน้ือหาแผนพฒันามีความเหมาะสมมีสาระ และรูปเล่มคู่มือมีความน่าสนใจ 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research were 1 )  to study desirable characteristics of the primary 
school student leaders in the 21st century in Bangkok Metropolitan Region 2) to create a model for 
developing desirable characteristics of the primary school student leaders, and 3 )  to construct      
a manual for developing desirable characteristics of the primary school student leaders. 

 For the methodology, the first phase was conducted by studying data and creating the 
conceptual framework and synthesizing related theories verified by five expert. Two sets of 
questionnaires for representatives of student leaders and teachers were developed and their 
effectiveness was determined by five experts. 1,348 copies of questionnaire were distributed to 674 
students and 674 teachers.  Quantitative data collected through the questionnaires were analyzed. 
The second phase was conducted by synthesizing the data from analytic results to create structural 
interview items with 6 schools that won national council awards.  A focus –  group discussion was 
held so that 9 experts could criticize the draft, leading to the draft revision based on the experts’ 
comments.  The third phase was conducted by studying the method of preparing the manual for 
developing desirable characteristics of the primary school student leaders in the 21st century.  Five 
experts were asked to supervise the model of the manual with a rating scale questionnaire.  The 
complete questionnaire was obtained after the revision according to experts’ comments. 30 schools 
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were asked to test the questionnaire’ s effectiveness and satisfaction.  The data were analyzed 
through determining effectiveness index (E.I.) and satisfaction with the manual, leading to writing 
research report.   

 The results of this research are as follows:  
 1)  The desirable characteristics of the primary school student leaders in the 21st century 

in Bangkok Metropolitan Region consisted of self –  awareness, teamwork, attitude, relationship, 
stakeholders, attributes, procedures, and activities.  

 2)  In the aspect of creating a model for developing the desirable characteristics of the 
21st century primary school student leaders, it was found that SAPA –  STAR was the model for 
developing desirable characteristics of the primary school student leaders in the 21st century. 

 3)  The developed manual for developing the desirable characteristics of 21st century 
primary school student leaders was more effective than the set standard.  Its effective index was 
0.89. In the aspect of the satisfaction of the teachers who supervised the school democratic project, 
it is found that they were highly satisfied with the developed manual.  The manual could actually 
be used to apply further to duties of the student council in school.  The manual contains attractive 
and colorful images, interesting contents that are appropriate with the time and context.  The size 
are appropriate and it is easy to read with simple wording and without confusion. The manual body 
is attractive for readers with appropriate font size and the development plan contents were 
appropriate and informative, and the format is attractive.   
 
Keywords :   Developing Desirable Characteristics, Primary School Student Leaders,  

21st  Century, Bangkok Metropolitan Region 
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ดร. สมเกตุ  อุทธโยธา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุฏิภคัศ์  เขมวิมุตติวงศ ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ และศาสตราจารย ์ดร.พศิน  แตงจวง ผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ผูว้ิจยักราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     
ท่ีใชใ้นการวจิยั และไดก้รุณาปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้  าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนและครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยัและ         
ใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี   
   ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการผลกัดันการเป็นผูน้ าในรายวิชา   
ต่าง ๆ การถ่ายทอดประสบการณ์ระดับโลก และระดับผูน้ าองค์กร เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจและพฒันา
แนวคิดใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณ นายพจน์ ควรคิด นางประพาพรรณ์ ควรคิด และนางสาววนัวิสา ชนากลาง        
ท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุน และใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและ       
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า และส่งเสริมทกัษะความสามารถในการเป็นผูน้ าของผูว้ิจยั  
   คุณค่าทั้งหลายท่ีได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทีแด่บิดา มารดา 
และบูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน   
 
 

        ณรงคช์ยั  ธนกิจภาคิน 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                ส่ิงส ำคญัของกำรพฒันำประเทศจ ำเป็นต้องอำศยัแรงขบัเคล่ือนจำกทรัพยำกรมนุษย ์  
และสังคมให้กำ้วขำ้มศตวรรษท่ี 20 ไปสู่ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน ำพำประเทศไปสู่โลกท่ี 1 (First World 
Nation) ท่ีมีระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ควำมตระหนักถึง
กำรเปล่ียนแปลงท่ีต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน จ ำเป็นต้องเปล่ียนแนวคิดรำกฐำน 
(Paradigm Shift / Fundamental Change) ท่ีสำมำรถแปลงไปสู่ภำคปฏิบติั (Implementation) ไดอ้ยำ่ง
เป็นขั้นตอน ปรัชญำพื้นฐำนท่ีเป็นรำกฐำนแห่งระบบกำรศึกษำไทยในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งไดรั้บ
กำรปรับเปล่ียนจำกท่ีเคยเป็น เช่น กำรปรับเปล่ียนอัตลักษณ์  (Identity) ของคนไทย จำกเดิม            
ท่ีแต่ละคนมีสถำนะเป็นเพียงพลเมืองไทย (Thai – Thai) ไปสู่ควำมเป็นคนไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พลเมืองโลก (Global – Thai) กล่ำวคือ เป็นเครือข่ำยของประชำคมโลกท่ีปรับเปล่ียนวฒันธรรม   
จำกกำรเป็นสังคมท่ีมุ่งแข่งขนัเอำชนะผูอ่ื้น (Competition – Driven) มำเป็นกำรท ำงำนร่วมกบัคนอ่ืน
ในลกัษณะเก้ือกูลแบ่งปัน (Collaborative – Culture) เพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศโลก  
ท่ี 1 (First World Nation) หรือโลกแห่งระบอบประชำธิปไตย แต่เดิมนั้น มุ่งไปสู่กำรเป็นประเทศ  
ท่ีพฒันำแลว้ (Developed Country) (ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2557, 4 – 5) 
                วกิฤติเยำวชนไทยท่ีขำดภำวำรเป็นผูน้ ำก ำลงัเป็นปัญหำส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในสังคม เยำวชน
จ ำนวนมำกขำดวุฒิภำวะและทกัษะในกำรเป็นผูน้ ำ ขำดมุมมองควำมเขำ้ใจในควำมหมำยท่ีแทจ้ ริง
ของกำรเป็นผูน้ ำ ใชชี้วิตตำมกระแสค่ำนิยมของสังคม ไม่กลำ้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงำม ขำดกำร
มีส่วนร่วมในสังคม ไม่กลำ้แสดงควำมเห็นในเร่ืองท่ีต่ำงจำกคนส่วนใหญ่ เช่น กำรแสดงออกและ
กำรเสนอควำมคิดเห็นต่อปัญหำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง แทจ้ริงแลว้ภำวะผูน้ ำนั้น นบัเป็นรำกฐำน
ส ำคัญท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในชีวิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเยำวชน ผูท่ี้เป็นอนำคตของชำตินั้ น      
เป็นเร่ืองส ำคญั ซ่ึงต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของสังคม อำทิเช่น ระบบกำรศึกษำ    
ตอ้งเนน้เยำวชนให้เป็นศูนยก์ลำงอยำ่งแทจ้ริง เปิดโอกำสให้เยำวชนไดแ้สดงควำมคิดเห็นอยำ่งเสรี
ด้วยกำรเป็นผูน้ ำท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กบัเยำวชนอ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้งครอบครัวท่ีมีบทบำท
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ส ำคญัในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำให้เกิดข้ึนในเยำวชนไทย (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2554 และ   
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2558) กำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มุ่งเน้นกำรพฒันำผูน้ ำนักเรียน     
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ ควำมรู้ สติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมในกำร
ด ำรงชีวติ สำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข ปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข ส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนิน
กิจกรรมสภำนักเรียนเพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดี เข้ำใจในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอย่ำงแทจ้ริง กำรด ำเนินงำนของผูน้ ำนกัเรียนในสภำนกัเรียนเพื่อให้มีควำมเขม้แข็ง   
ผูป้ฏิบติัตอ้งมีควำมเขำ้ใจหลกักำรพื้นฐำน วตัถุประสงค์ กระบวนกำร ผูน้ ำนักเรียนตอ้งมีควำมรู้
และทกัษะในกำรปฏิบติังำน ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกิจกรรมนักเรียน กำรพฒันำนกัเรียนจะตอ้ง  
ยึดตำมหลกัธรรมำภิบำล ได้แก่ กำรมีวินัย เคำรพกติกำ มีจิตอำสำเพื่อสังคม รู้จกัใช้กระบวนกำร
ประชำธิปไตยและแนวทำงสันติวิธีกำรด ำเนินงำนสภำนกัเรียนจึงเปรียบเสมือนเวที ท่ีฝึกนักเรียน
เป็นผูน้ ำและนักประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง คือ รู้จกักำรเป็นผูใ้ห้ ผูรั้บ ผูน้ ำและผูต้ำมท่ีดี มีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำท่ี และท ำประโยชน์โดยช่วยแบ่งเบำภำระของครูในกำรปกครองไดเ้ป็นอยำ่งมำก 
อีกทั้งยงัเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และเขำ้ใจวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยท่ีมุ่งเนน้ให้คิดเห็น 
ท ำเป็น คิดเป็น แกปั้ญหำเป็นเป็นบุคคลท่ีดีของสังคม และส่งเสริมควำมสำมคัคีในหมู่คณะ กำรเปิด
โอกำสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองกำรเป็นผูน้ ำ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จดักำรพฒันำโรงเรียน โดยใช้กระบวนกำรประชำธิปไตยอนัเป็นวฒันธรรมในกำรอยู่ร่วมกนัใน
โรงเรียน เป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนมุ่งเน้นให้นักเรียนไดซึ้มซับและคุน้เคยกบับรรยำกำศควำม
เป็นประชำธิปไตยท่ีมีคำรวะธรรม ปัญญำธรรม สำมคัคีธรรม ในกำรสร้ำงควำมสงบสุขในสังคม 
ตั้ งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนไปจนถึงสังคมระดับใหญ่ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมสภำ
นักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจ ำเป็นตอ้งสร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่สภำนักเรียนด้วยกำรพฒันำ
ทกัษะกำรเป็นผูน้ ำกำรสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยกำรสร้ำงคุณลกัษณะให้ผูน้  ำนกัเรียนในศตวรรษท่ี 
21 เป็นผูมี้จิตส ำนึกอำสำและมีจิตสำธำรณะและกำ้วเขำ้สู่สมำคมอำเซียน (ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2557, 38) แตกต่ำงจำกสภำพปัจจุบันท่ีอ้ำงอิงจำกรำยงำนสรุปภำพรวม
เก่ียวกบัปัญหำในสภำนกัเรียนระดบัประเทศ พบว่ำ ผูน้ ำนกัเรียนขำดจิตอำสำในกำรเป็นผูน้ ำ และ
ไม่ตระหนกัถึงคุณค่ำของสภำนกัเรียน นกัเรียนท่ีเป็นผูน้ ำนกัเรียนในสภำนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลกำร
เรียนดีมีควำมรอบรู้และควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย เม่ือมีกำรแข่งขนัทกัษะต่ำง ๆ นกัเรียนจึงละเลย 
ลำออก ไม่เลือกกิจกรรมสภำนกัเรียน บำ้งก็ไม่ตระหนกัถึงบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง เช่น กำรแอบ
อำ้งเป็นคณะกรรมกำรนักเรียนในสภำนักเรียนเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผูน้ ำนักเรียนท่ีเป็น
คณะกรรมกำรนักเรียนอยู่ในสภำนักเรียนเองนั้นปฏิบติัตนผิดระเบียบของโรงเรียน และไม่เป็น
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แบบอย่ำงท่ีดีให้กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน (โครงกำรประชุมสัมมนำสภำนักเรียนระดับ 
ประเทศ, 2558, 2 – 3) ในสภำพปัจจุบนักำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษำในโรงเรียนสังกดัคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมถึงเขตกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล พบวำ่ กำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำนั้นยงั
ไม่สำมำรถพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู่์ผูน้ ำนกัเรียนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและเต็มท่ี (สุรดำ  ไชย
สงครำม และคณะ, 2556, 169)  
                ผูน้ ำนักเรียนในสถำนศึกษำท่ีอยู่ภำยในรูปแบบของสภำนักเรียนซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรดูแล
ของโครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียนของทุกสถำนศึกษำท่ีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ึนพื้นฐำน เป็นกลไกส ำคญัท่ีช่วยพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ไดแ้ก่
กำรเคำรพกติกำ กำรมีวนิยั กำรมีจิตอำสำเพื่อสังคม รู้จกัใชก้ระบวนกำรประชำธิปไตย และแนวทำง
สันติวิธี ซ่ึงกิจกรรมท่ีสำมำรถท ำให้นักเรียนมีคุณลักษณะดงักล่ำวได้ คือ กิจกรรมสภำนักเรียน      
ท่ีนักเรียนมีบทบำทในกำรเป็นผูน้ ำ โดยกำรปฏิบติักิจกรรมเพื่อส่วนรวมตำมหลักธรรมำภิบำล    
โดยมีบทบำทในกำรปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้
กระบวนกำรประชำธิปไตยและแนวทำงสันติวิธี  สนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม      
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม สืบสำนควำมรู้ ภูมิปัญญำ เอกลักษณ์ของชำติ และ 
อนุรักษว์ฒันธรรม เป็นผูน้ ำเพื่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ประสำน
และปฏิบติังำนร่วมกบัทุกหน่วยงำน องค์กรชุมชนต่ำง ๆ รณรงค์ให้นักเรียนท ำควำมดี เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ดงันั้น หนำ้ท่ีของผูน้ ำนกัเรียน คือ กำรดูแลทุกขสุ์ขของนกัเรียน และร่วมกนั
แกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน รับผิดชอบงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกโรงเรียน คิดริเร่ิมโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อกำรพฒันำ
โรงเรียน ประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และ
ควำมกำ้วหนำ้ท่ีนกัเรียนควรไดรั้บ ดูแลสอดส่อง และบริหำรจดักำรทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์อย่ำงคุม้ค่ำ เสนอควำมคิดเห็นต่อโรงเรียนเพื่อกำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
และเพื่อกำรพฒันำโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ ทนัต่อ
เหตุกำรณ์ และตรงไปตรงมำ วำงแผนด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกบัครูท่ีปรึกษำ ปฏิบติังำนโดย
ไม่ขัดแยง้กับระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดของทำงรำชกำร พร้อมทั้ งต้องรักษำไวซ่ึ้งศีลธรรม 
วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงำม (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 
2557, 10 – 11) 
 กำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียน ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี    
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำจำกกำรคน้ควำ้และใช้ในกำรศึกษำวิจยั โดยสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดำ้น
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ไดแ้ก่ 1) ดำ้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย (Partnership for 21st 

Century Skills) โดยต่อมำ วิจำรณ์ พำนิช (2556) พัฒนำเป็น 3Rs  8Rs  2Ls และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูน้ ำ ท่ีประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker)  
แชคส์ (Sachs) วิลเล่ียม เจ. เร็ดดิน (William J. Reddin) สแตดท ์(Stadt) ยุคล์ (Yukl) ชำเลส (Sayles) 
ควิ เบิ้ ล  (Quible) 2) ด้ำนทักษะในกำรท ำงำน ได้แก่  หลักธรรมมำธิบำล  (Good Governance) 
ประกอบดว้ย 6 ประกำร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกัควำมมีส่วนร่วม 
หลกัควำมรับผิดชอบ และหลกัควำมคุม้ค่ำ 3) ด้ำนส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ได้แก่ ทฤษฎีระบบ 
(System Theory) ท่ีประกอบด้วย ปัจจยัน ำเข้ำ (Inputs) กระบวนกำรแปรสภำพ (Transformation 
Process) ปัจจยัน ำออก (Outputs) และขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back)  
 ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น ำนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ โดยกำรพัฒนำรูปแบบและคู่มือกำรพัฒนำผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพื่อให้ได้
ซ่ึงขอ้มูลคุณภำพและเป็นกำรพฒันำแนวทำงในกำรพฒันำผูน้ ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตำมศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งยงัเป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำ
ผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำใหก้บัสถำนศึกษำและครูผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
ค ำถำมกำรวจัิย 

 1.  คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21    
ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลประกอบดว้ยอะไรบำ้ง และเป็นอยำ่งไร 

 2.  รูปแบบกำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำ   
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีองค์ประกอบอะไรบ้ำง       
มีกระบวนกำรพฒันำผูน้ ำอยำ่งไร  

 3.  คู่มือและผลกำรตรวจสอบคู่มือกำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเป็นอยำ่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษ
ท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 2.  เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น ำนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
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 3.  เพื่อพฒันำและตรวจสอบคู่มือกำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำของผูน้ ำ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1.  ได้ทรำบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น ำนักเรียนระดับประถมศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 2.  ไดรู้ปแบบกำรพฒันำผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำ
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 3.  ได้คู่มือกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี เหมำะสมกับผูน้ ำนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ 
 4.  ผูน้  ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำจะได้รับกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำตำมคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 5.  สถำนศึกษำและครูมีแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำผูน้ ำนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษำใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ำมศตวรรษท่ี 21 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย  

 กำรวิจยัเร่ือง กำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำ
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีขอบเขตกำรวจิยั ดงัน้ี 
  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
                  กำรวิจัยคร้ังน้ีใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินกำรวิจัยกับกลุ่ม
ตวัอยำ่งจำกประชำกร ดงัน้ี 
                ระยะที ่1  กำรศึกษำคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น ำนักเรียน 
                 1.  ประชำกรท่ีตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย ผูน้ ำนักเรียนและครูในสถำนศึกษำ     
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ไดแ้ก่ สถำนศึกษำในสังกดัส ำนกักำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวิทยำลัยรัฐและรำชภฏั) 
สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
                      1.1   เขตกรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ สังกดัส ำนกักำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 433 
โรงเรียน สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 38 โรงเรียน สังกดัส ำนกังำน
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คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 100 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวทิยำลยัของรัฐและรำชภฏั) จ  ำนวน 9 โรงเรียน  
                      1.2   เขตปริมณฑล ได้แก่ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จ ำนวน 572 โรงเรียน สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 146 โรงเรียน 
สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวทิยำลยัของรัฐและรำชภฏั) 
จ ำนวน 10 โรงเรียน รวมประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ทั้งส้ิน 1,308 โรงเรียน      
                 2.  กำรสังเครำะห์แนวคิดและทฤษฎีในกำรวิจยั ประชำกรท่ีใชเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิทำงดำ้น
กำรพฒันำผูน้ ำ จ  ำนวน 5 ท่ำน ส่วนกลุ่มตวัอย่ำงในกำรตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ผูน้ ำนักเรียน 
จ ำนวน 674 คน และครูผูดู้แลโครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน จ ำนวน 674 คน รวม 1,348 คน 
              ระยะที ่2  กำรสร้ำงรูปแบบ 
              1.  ผูใ้ห้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง        
ในสถำนศึกษำตน้แบบสภำนักเรียนระดบัชำติท่ีไดรั้บรำงวลัเหรียญทองด้ำนสภำนักเรียนในกำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่  
  1.1   โรงเรียนบำ้นหนองปลำไหล  จ ำนวน 1 คน 
  1.2   โรงเรียนอนุบำลระนอง  จ ำนวน 2 คน 
  1.3   โรงเรียนวดับำงฝ้ำย  จ ำนวน 3 คน 
  1.4   โรงเรียนวชิรำลงกรณวรำรำม  จ ำนวน 2 คน 
  1.5   โรงเรียนบำ้นหนองร่ม  จ ำนวน 3 คน  
  1.6   โรงเรียนบำ้นท่ำสัก  จ ำนวน 2 คน 

 รวมประชำกรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 13 คน 
                2.  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรจดักำรประชุมปฏิบติักำรเพื่อพฒันำโครงร่ำงรูปแบบกำร
พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของ
สถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เป็นผูเ้ช่ียวชำญท่ีเก่ียวข้องกับกำรพฒันำผูน้ ำ
นกัเรียน ไดแ้ก่  
  2.1   ครูท่ีไดรั้บรำงวลัสภำนกัเรียนตน้แบบระดบัชำติ    จ ำนวน 4 คน 
  2.2   ครูท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัชำติกำรออกแบบนวตักรรมแผนกำรสอน  จ ำนวน 2 คน 
  2.2   วทิยำกรผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำผูน้ ำนกัเรียน   จ ำนวน 2 คน 
  2.3   อำจำรยภ์ำคสังคมศำสตร์ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นประชำธิปไตย   จ ำนวน 1 คน 
 รวมประชำกรท่ีใชใ้นกำรจดักำรประชุมปฏิบติักำร จ ำนวน 9 คน 
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                ระยะที ่3  กำรจัดท ำคู่มือ 
      1.  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรจดัสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
กำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี  21 ของ
สถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ไดแ้ก่  

  1.1   ครูท่ีไดรั้บรำงวลัสภำนกัเรียนตน้แบบระดบัชำติ    จ ำนวน 4 คน  
  1.2   ครูท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัชำติกำรออกแบบนวตักรรมแผนกำรสอน  จ ำนวน 2 คน 

  1.3   วทิยำกรผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำผูน้ ำนกัเรียน    จ ำนวน 2 คน  
      1.4   อำจำรยภ์ำคสังคมศำสตร์ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นประชำธิปไตย   จ ำนวน 1 คน  
                      รวมทั้งหมดจ ำนวน 9 คน 
                2.  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจของคู่มือ ได้แก่     
ครูผูดู้แลโครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล จ ำนวน 30 โรงเรียน 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
                กำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
ของสถำนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ประกอบดว้ยเน้ือหำ ดงัต่อไปน้ี  
              ระยะที ่1  กำรศึกษำคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
           1.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 จำกกำรสังเครำะห์แนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
  1.1   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C ของเจมส์ เบลลนักำ และรอน แบรนต ์(อำ้งถึงใน 
วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิปจิตตฤกษ,์ 2556, 32 – 34)  
                 1.2   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3Rs 8Cs 2Ls ของวจิำรณ์ พำนิช (2556, 11 – 17) 
                 1.3   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ของธนัยวิช 
วเิชียรพนัธ์ และปวณีำ จนัทร์สุข (2556, 29) 
                   1.4   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
                  1.5   ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
             2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนกำรท ำงำนของผูน้ ำนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ      
กำรท ำงำนโดยใชภ้ำวะผูน้ ำส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
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        ระยะที ่2  กำรสร้ำงรูปแบบ 
 1.  แนวทำงกำรสร้ำงรูปแบบกำรพฒันำผูน้ ำนักเรียนในศตวรรษท่ี  21 โดยใช้ทฤษฎี    

กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละกระบวนกำรของทฤษฎีระบบ คือ 
            1.1   ปัจจยัน ำเขำ้ (Inputs) ไดแ้ก่ เน้ือหำ ผูเ้ช่ียวชำญ องคป์ระกอบของรูปแบบในคู่มือ 
                  1.2   กระบวนกำร (Process) ได้แก่ รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น ำ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ช่ียวชำญ และองคป์ระกอบของคู่มือ 
                 1.3   ปัจจยัน ำออก (Outputs) ได้แก่ รูปแบบกำรพฒันำคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ของผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
                    1.4)  ผลยอ้นกลบั (Feedback) ได้แก่ กำรวิพำกษ์รูปแบบกำรพฒันำของผูเ้ช่ียวชำญ    
9 คน 
                 ระยะที ่3  กำรจัดท ำคู่มือ 
                องค์ประกอบของคู่มือกำรพฒันำคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 1.  ส่วนน ำ 
       1.1   ค  ำช้ีแจง 
      1.2   วตัถุประสงค ์
 2.  ส่วนเน้ือหำ 

 2.1   ขอบเขตเน้ือหำของรูปแบบท่ีพฒันำข้ึน 
 2.2   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2.3   ระยะเวลำ 
 2.4   ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
 2.5   บรรณำนุกรม 

   3.  บทสรุป 
           3.1   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย 
            3.2   ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 4.  ภำคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ 

 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 สถำนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส ำนัก

กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดั
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มหำวิทยำลัยรัฐและรำชภฏั) รวมทั้งหมด 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี 
นครปฐม สมุทรสำคร และสมุทรปรำกำร 

 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
    กำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือน 

กรกฎำคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลำ 14 เดือน 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น  

 เพื่อให้ไดแ้นวทำงกำรพฒันำผูน้ ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำและกำรก ำหนดนโยบำย
ของโรงเรียนในภำพรวม ผูว้ิจยัจึงได้เลือกโรงเรียนในสังกัดส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
และสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวทิยำลยัรัฐและรำชภฏั) 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลประกอบกำรพฒันำรูปแบบและคู่มือกำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ  
ผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล เพื่อให้ได้ลักษณะกำรพัฒนำผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ใน
สถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ทั้งโรงเรียนรัฐบำล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
สำธิตฯ ท่ีครอบคลุมทัว่ถึง  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมำยถึง คุณสมบติัและลกัษณะกำรท ำงำนของผูน้ ำนกัเรียน
ให้เป็นไปตำมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ำมหลกักำรคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ ำนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ประกอบดว้ย 
2 ส่วนคือ 

 1.  คุณสมบติัของผูน้ ำนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใชใ้นกำรสังเครำะห์โดยผูท้รงคุณวฒิุ  
                  1.1   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C ของเจมส์ เบลลนักำ และรอน แบรนต ์(อำ้งถึงใน 
วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิปจิตตฤกษ,์ 2556, 32 – 34)  

      1.2    คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3Rs 8Cs 2Ls ของวจิำรณ์ พำนิช (2556, 11 – 17) 
      1.3    คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ของ ธันยวิช 
วเิชียรพนัธ์ และปวณีำ จนัทร์สุข (2556, 29) 

  1.4   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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  1.5   ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ          
 2.  คุณลักษณะกำรท ำงำนของผู ้น ำนักเรียน  คือ ผู ้น ำนักเรียนมีกำรท ำงำนร่วมกัน        

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
 ผู้น ำนักเรียน หมำยถึง ประธำนนกัเรียนและคณะกรรมกำรนกัเรียนในสถำนศึกษำระดบั

ประถมศึกษำของเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สังกัดส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
และสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวทิยำลยัรัฐและรำชภฏั) 

 ศตวรรษที ่21 หมำยถึง คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ช่วงเวลำระหวำ่ง ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 
 สถำนศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนระดบัประถมศึกษำของเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

จ ำนวน 6 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม สมุทรสำคร และสมุทรปรำกำร 
ท่ีอยู่ในสังกัดส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตสังกดัมหำวทิยำลยัรัฐและรำชภฏั) 
 รูปแบบ หมำยถึง โครงสร้ำงทำงควำมคิดในกำรพฒันำกำรเรียนรู้ของผูน้ ำนักเรียนสู่
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย       
1) ปัจจยัน ำเขำ้ (Inputs)  2) กระบวนกำร (Process)  3) ปัจจยัน ำออก (Outputs) และ 4) ผลยอ้นกลบั 
(Feedback) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำผูน้ ำนกัเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21  
 คู่มือ หมำยถึง เอกสำรเพื่อประกอบกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรพฒันำคุณลกัษณะ  
อันพึงประสงค์ของผู ้น ำนักเรียนระดับประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ของสถำนศึกษำเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ส่วนน ำ ได้แก่ ค  ำช้ีแจง 
วตัถุประสงค์ 2) ส่วนเน้ือหำ ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหำของรูปแบบท่ีพฒันำข้ึน ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน บรรณำนุกรม 3) บทสรุปได้แก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย ข้อเสนอแนะ    
เชิงปฏิบติั และ 4) ภำคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ 
 ประสิทธิภำพของคู่มือ หมำยถึง ค่ำดัชนีวดัประสิทธิผล (Efficiency Index : E.I.) ของ
คู่มือกำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ ำนักเรียนระดบัประถมศึกษำในศตวรรษท่ี 21     
ท่ีเก็บจำกครูผูรั้บผิดชอบโครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน โดยใชค้ะแนนรวมจำกแบบทดสอบ
ก่อนกำรศึกษำคู่มือและคะแนนรวมจำกแบบทดสอบหลงักำรศึกษำคู่มือ มีค่ำเท่ำกบั 0.50 ข้ึนไป 
 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 
 

              เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีดงัน้ี 
 1.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21                                         
  2.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า  
 3.  การพฒันาผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 4.  ทฤษฏีระบบ 
 5.  การพฒันาคู่มือส าหรับการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
 6.  การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
 7.  การสนทนากลุ่มยอ่ย 
 8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 9.  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที ่21 
              องค์กรและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณลักษณะ     
อนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
               ทกัษะ 3R 7C  
              เจมส์ เบลลนักา และรอน แบรนต ์(อา้งถึงใน วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิปจิตตฤกษ์, 
2556, 32 – 34) เสนอแนวคิด เร่ือง “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” ได้รวมตวัและก่อตั้งเป็นเครือข่าย

องคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือ
เรียกย่อ ๆ ว่าเครือข่าย P21 (Bellanca and Brandt, 2010) หน่วยงานเหล่านั้นมีความตระหนกัและ
เห็นความจ าเป็นท่ีเยาวชนจะต้องเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 ไปสู่การมีทกัษะส าหรับ     
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การออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงไดพ้ฒันากรอบความคิดและวิสัยทศัน์ เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงัภาพท่ี 2.1 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 

   ภาพที ่2.1   : กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   ทีม่า  :   เบลลนักา และแบรนต ์อา้งถึงใน วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง 
      และอธิป จิตตฤกษ,์ 2556, 34) 
 
             สามารถแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
             1.  สาระวิชาแกน (Core Subjects) หรือ 3R ไดแ้ก่ Reading คือ ความสามารถในการอ่าน 
(W) Riting คือ ความสามารถในการเขียน และ (A) Rithmetic คือ ความสามารถในการคิดค านวณ    

ทั้งสามดา้นตอ้งบูรณาการกบัเน้ือหาเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Themes) ไดแ้ก่   
                    1.1  ความตระหนกัเร่ืองโลก (Global Awareness) ประกอบดว้ย 1) การท าความเขา้ใจ
ประเด็นเก่ียวกบัโลกโดยใช้ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  2) ท าความเขา้ใจวฒัธรรมศาสนาโดยการ
เรียนรู้กบัผูอ่ื้น และความเคารพรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีหลากหลายด้วยการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง  และ      
3) เขา้ใจเร่ืองวฒันธรรมและเช้ือชาติของชาติต่าง ๆ  
                   1.2  ความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ประกอบด้วย 1)  สามารถเลือกท าแผนการเงิน  
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 2)  เข้าใจผลกระทบของเศรษฐกิจระดับมหภาคกับชุมชนของตนเอง               
3) ใชท้กัษะในการท างานจากการเป็นผูป้ระกอบการสู่การยกระดบัผลิตผลและทกัษะดา้นอาชีพ     
     1.3  ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy)  
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                 1.4  ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy)  
   1.5  ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy)  
 2.  ดา้นทกัษะ ทรีลล่ิง และฟาเดล (Trilling & Fadel, 2009) น าเสนอออกมาเป็นทกัษะ 7C 
ไดแ้ก่ 
   2.1  ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) 
      2.2  ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
                    2.3  ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานอย่างมีภาวะผูน้ า (Collaboration Teamwork and 
Leadership) 
                    2.4  ทักษะด้านความเข้าใจต่างกระบวนทัศน์ต่างว ัฒนธรรม (Cross –  Cultural 
Understanding) 
                    2.5  ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ (Communication Information and Media Literacy) 
                    2.6  ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computingand 
ICT Literacy) 
                    2.7  ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career and Learning Self - Reliance) 
              ดงันั้น จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 3R 7C ของเจมส์ 
เบลลนักา และรอน แบรนต์ จึงเกิดขอ้สรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักข้างต้นเป็นแกนการพฒันาและประยุกต์ให้
เหมาะสมกบับริบทของผูน้ านกัเรียนของประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของ
ผูน้ านกัเรียน ดา้นสาระวิชาแกน ไดแ้ก่ ความตระหนกัเร่ืองโลก ความรู้ทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี  ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้        
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการแกปั้ญหา การสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม ความร่วมมือ การท างานเป็นท่ีมีภาวะผูน้ าความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ 
การส่ือสารสารสนเทศ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ทกัษะ
อาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งผูว้ิจยัได้เห็นว่าทักษะ 3R 7C เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญ      
ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในบริบทประเทศไทยดว้ย 
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  ทกัษะ 3Rs  8Cs  2Ls  
              วิจารณ์ พานิช (2556, 11 – 17) พฒันาจาก 3R 7C เป็น 3Rs 8Cs 2Ls ซ่ึงเป็นทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไดเ้พิ่ม 8Cs + 2Ls นัน่ก็คือ Learning กบั Leadership อนัไดแ้ก่ 
                 8Cs คือ กลุ่มทกัษะท่ีจ าเป็น แต่ละทักษะต้องให้นักเรียนเรียนและฝึกทักษะเหล่าน้ี      
ผา่นการเรียนโดยการลงมือปฏิบติั (Learning by Doing) และคิดทบทวนดว้ยการเรียนแบบ Active 
Learning โดยครูมีหนา้ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียน 8Cs ไดแ้ก่ Change (ทกัษะการเปล่ียนแปลง) 
                 2Ls ไดแ้ก่ Learning Skills กบั Leadership  
 1.  Learning Skills (ทกัษะการเรียนรู้) มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) Learning คือ การเรียนรู้
ส่ิงใหม่ 2) Delearning หรือ Unlearning คือ การเลิกเช่ือของเก่าท่ีผิดพลาด 3) Relearning คือ การ
เรียนส่ิงใหม่ เปล่ียนชุดความรู้เป็นโลกสมยัใหม่ท่ีดีกวา่ของเดิมเร่ือย ๆ ตลอดเวลา  
 2.  Leadership (ภาวะผูน้ า) การเรียนรู้ในสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า Transformative Learning 
ตั้ งแต่ก่อนอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาเอกหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ าเป็นต้องเรียนให้ครบ
องค์ประกอบท่ีเป็นผู ้น าท่ีมีทักษะการเปล่ียนแปลง โดยต้องเปล่ียนตัวเองก่อนเปล่ียนผู ้อ่ืน             
เด็ก ๆ ต้องเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลง คือ หัวใจของทักษะการเรียนรู้และการสร้าง
นวตักรรม (อา้งถึงใน วจิารณ์ พานิช, 2556) ดงัภาพท่ี 2.2 ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพที ่2.2 :    ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    ทีม่า     :     วจิารณ์ พานิช,  2556, 16 

Critical Thinking & Problem Solving                            (ทักษะด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 
Creativity & Innovation                                                  (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) 
Collaboration, Teamwork & Leadership                      (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
Cross-cultural Understanding                                        (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Communication, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ) 
Computing & Media Literacy                                        (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
Career & Learning Self-reliance                                   (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
Change                                                                             (ทักษะการเปลีย่นแปลง) 

Learning Skills (ทกัษะการเรียนรู้) Leadership (ภาวะผู้น า) 

Reading ‘Riting, ‘Rithmetics, + 21st Century 
Themes 
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 ดงันั้น จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 3Rs 8Cs 2Ls ของ 
วิจารณ์ พานิช (2556) จึงเกิดเป็นความคิดรวบยอด เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการพฒันาคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดหลกัขา้งตน้เป็นแกนการพฒันาและประยุกต์ให้เหมาะสมกบับริบท  
ของผูน้ านักเรียนของประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านักเรียน       
ในเร่ือง ไดแ้ก่ ดา้น 3Rs เช่น อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นตามท่ีพดูกนัทัว่ไป แต่การเรียนรู้สมยัใหม่
จ  าเป็นตอ้งตีความใหม่อ่านออกเท่านั้นไม่เพียงพอ ตอ้งใหเ้กิดนิสัยรักการอ่าน อ่านแลว้เกิดสุนทรียะ 
เกิดความสุข จบัใจความเป็น มีทกัษะในการอ่านหลาย ๆ ตอ้งเขียนส่ือความได้ ย่อความเป็น รู้วิธี
เขียนหลาย ๆ วิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นั้นต้องเรียนให้ได้ทกัษะการคิดแบบนามธรรม       
ด้าน 8Cs ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวตักรรม      
ความร่วมมือ การท างานเป็นท่ีมีภาวะผูน้ าความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ การส่ือสาร
สารสนเทศ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ทกัษะอาชีพและ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการเปล่ียนแปลง ดา้น 2Ls ไดแ้ก่ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ การเลิกเช่ือของเก่า
ท่ีผิดพลาด และการเรียนส่ิงใหม่ เปล่ียนชุดความรู้เป็นโลกสมยัใหม่ท่ีดีกว่าของเดิม รวมทั้งผูว้ิจยั  
เห็นว่าทกัษะ 3Rs 8Cs 2Ls เป็นส่ิงท่ีนักวิชาการในประเทศไทยได้ประยุกต์ออกมาจาก 3R 7C 
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของผูน้ านักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในบริบทประเทศไทยดว้ย  
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21  
              แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตรรตท่ี 21 เป็นการ
ร่วมมือกนัระหวา่งนกัวจิยั ธนัยวิช วเิชียรพนัธ์ และปวณีา จนัทร์สุข (2556) วเิคราะห์และสังเคราะห์
จากหลกัสูตร ASEAN Curriculum Source Book (ACS) รวมถึงการถอดบทเรียนท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อ
ส านักการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้าง
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใชฐ้านคิด “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงและความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย เพื่อให้
เขา้ใจตวัตนความเป็นไทยอยา่งเขม้แขง็ก่อนเขา้สู่เวทีประชาคมอาเซียนอยา่งย ัง่ยนื  
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 ภาพที ่2.3 :    คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
 ทีม่า  :  ธนัยวชิ วเิชียรพนัธ์ และปวณีา จนัทร์สุข, 2556, 61 
 
                 จากภาพท่ี 2.3 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี  21    
ธันยวิช วิเชียรพนัธ์ และปวีณา จนัทร์สุข, (2556, 57 – 6) อธิบายคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ   
เด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ในช่วงชั้นท่ี 1 ช่วงชั้นท่ี 2 ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21 ในช่วงช้ันที ่1 – 2 

             ทีม่า :   ธนัยวชิ วิเชียรพนัธ์ และปวณีา จนัทร์สุข, 2556, 57 – 06  

ช่วง
ช้ันที่ 

ทกัษะ
ชีวติ 
(Life 

Skills) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

กระบวนการ 
(Process) 

ทกัษะอาชีพ 
(Professional 

Skills) 

ตัวบ่งช้ี 
(Index) 

1 ความ  
สัมพนัธ์
ระหวา่ง
บุคคล 
 

การเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้ 

วนิยัใน
ตนเอง 

ทกัษะการใชมื้อ 
 

1)  มีวจิารณญาณเขา้ใจ
เหตุผลแยกแยะ    
เร่ืองราวต่าง ๆ 
2) มีความเป็นไทย 
3) แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ต่อตนและผูอ่ื้น 

2 การเขา้ใจ
ตนเอง 
 
 

ความสามารถ
ในการอ่าน
ออกเขียนได้
และตรรกะ
ต่าง ๆ 

การคิดอยา่ง
เป็นระบบ
และมีเหตุผล 

ทกัษะการ
ท างานเบ้ืองตน้ 

1) มีทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีดีพอท่ีจะ
ประยกุตใ์ช ้
2) น าความรู้ใชส้ร้าง
นวตักรรมใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
3) มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
5) มีทกัษะการส่ือสาร 
6) มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาและการคิด  
เชิงวพิากษ ์
7) เขา้ใจคนต่างประเพณี
และวฒันธรรมใน
ภูมิภาคและอาเซียน 
8) หาความถนดัดา้น
อาชีพท่ีชอบ 
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              จากแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงประยุกตม์าจาก 3R  7C โดยสามารถสังเคราะห์หลกัการให้เป็นคุณลกัษณะของเด็กและเยาวชน
ไทยในช่วงชั้นท่ี 1 ถึง 2 ตามตารางคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรต  
ท่ี 21 ส่ิงท่ีส าคญั คือ การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรตท่ี 21 
สู่นกัเรียน เพื่อเป็นการผลกัดนัคุณภาพการศึกษาให้ดียิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของ
ผูน้ านกัเรียนในเร่ือง ไดแ้ก่ ดา้นภาษาท่ี 3 ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี และรวมถึงภาษา
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผูว้ิจยัไดเ้ห็นวา่ดา้นภาษาท่ี 3 เป็นส่ิงท่ีนกัวชิาการในประเทศ
ไทยไดป้ระยุกตอ์อกมาจาก 3R 7C เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของการศึกษาไทย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในบริบทประเทศไทยดว้ย 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
พุทธศักราช 2551  
              คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (2551, 5) กล่าวว่า ในการพฒันาผูเ้รียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 
              1.  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียน 
เกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
                    1.1   ความสามารถในการส่ือสาร  
                    1.2   ความสามารถในการคิด  
                    1.3   ความสามารถในการแกปั้ญหา  
                    1.4   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   
                    1.5   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
              2.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน 8 ขอ้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 2) ซ่ือสัตย์
สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมัน่ในการท างาน  7) รักความเป็นไทย       
8) มีจิตสาธารณะ  
              โดยหลกัการทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์หลกัการท่ีส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี  21 สู่นักเรียนให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพลกัดนัคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการเพิ่ม
คุณสมบติัของผูน้ านักเรียนในเร่ือง ได้แก่ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ด าเนินชีวิต
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อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมได้
อยา่ง    มีความสุข เป็นส่ิงท่ีนกัวชิาการในประเทศไทยไดป้ระยกุตเ์พื่อความเหมาะสมกบับริบทของ
การศึกษาไทย อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในบริบทประเทศไทย 
 ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการประชุมหารือระหว่าง
ผูบ้ริหารระดับสูงถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เขม้แข็ง โดยตอ้งสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 
12 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์2) ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน 3) กตญัญู
ต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์4) ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม      
5) รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์7) เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย   
8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 9) มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า 10) รู้จกั     
ด ารงตนอยู่ โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ     
ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า และ 12) ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของ
ตนเอง ซ่ึง สพฐ. น าหลกัการดงักล่าวมาขยายผลดว้ยการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรวชิาประวติัศาสตร์และ
หนา้ท่ีพลเมือง พร้อมกบัการจดักิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั โดยพฒันา
มาจากคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยู ่ 8 ขอ้ ของ สพฐ. 
                โดยหลกัการทั้งหมดน้ีผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์หลกัการท่ีส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สู่นักเรียนให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการผลกัดนัคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติั
ของผูน้ านกัเรียนใน ไดแ้ก่ กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ สร้างข้ึนเพื่อความเหมาะสมกบับริบทของการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
คนไทย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในบริบทประเทศไทยดว้ย  
                คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียน 3R 7C ของเจมส์ เบลลนักา และรอน แบรนต์ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
ของนักเรียน 3Rs 8Cs 2Ls ของวิจารณ์ พานิช คุณลกัษณะของเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี  21 ของ  
ธนัยวิช วิเชียรพนัธ์ และปวีณา จนัทร์สุข คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 8 ขอ้ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ซ่ึงเกิด
เป็นความคิดรวบยอดเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
หลกัขา้งตน้เป็นแกนการพฒันาและประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของผูน้ านกัเรียนของประเทศไทย 
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ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียน โดยผา่นการสังเคราะห์จากผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อให้เหมาะสมกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในบริบท
ประเทศไทยดว้ย 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น า   
              คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีของนกัวชิาการ
ทั้งในและต่างประเทศไว ้ดงัน้ี 
              คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น า  
              แนวคิดทฤษฎีการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ไดมี้ผูน้ าเสนอโดยมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เช่น ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) แชคส์ 
(Sachs) วลิเล่ียม เจ. เร็ดดิน (William J. Reddin) สแตดท ์(Stadt) ยคุล ์(Yukl) ชาเลส (Sayles) ควเิบิ้ล 
(Quible) น าเสนอเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า ซ่ึงจะน าเสนอไดต่้อไปน้ี (อา้งถึงใน   
อขัราธร สังมณีโชติ, 2550, 12 – 18) 
              ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูน้ า ดังน้ี            
1) มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สมอง (Wealthy) 2) มีความช านาญพิเศษ (Skills) 3) มีอ านาจในตวัเอง 
(Power) 4) รอบรู้ทุกอยา่งท่ีสามารถท าได ้(Enlightenment) 5) แสวงส่ิงท่ีดี (Well Belong) 6) ตรงต่อ
ระเบียบ (Rectitude) 7) รู้จกัท่ีต ่าสูง (Respect) 8) การแสดงท่าทางไม่ขดัตา (Affection) 
              แชคส์ (Sachs) กล่าวไวว้่าลกัษณะของผูน้ าท่ีดีตอ้งประกอบดว้ย 1) มีความเขา้ใจตนเอง 
2) ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 3) มีความเขา้ใจในสถานการณ์ของผูร่้วมงาน      
4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 5) สามารถน าความคิดของผูร่้วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน  
              วิลเล่ียม เจ. เร็ดดิน (William J. Reddin) กล่าววา่ โดยธรรมชาติมนุษยมี์ลกัษณะพื้นฐาน
อยู่ในตวั ได้แก่ 1) ลกัษณะผูน้ าแบบเอาเกณฑ์ (Separated) เป็นแบบของนักอนุรักษ์นิยม อดทน    
เก็บตวั เจา้ระเบียบ 2) ลกัษณะผูน้ าแบบเอางาน (Dedicated) ขยนั กล้าท า มัน่ใจ มีความคิดริเร่ิม    
เป็นแบบของคนท่ีเอาการเอางาน ยึดถืองานเป็นหลกัใหญ่ในใจมุ่งมัน่ในงานมาก 3)ลกัษณะผูน้ า
แบบสัมพนัธ์ (Related) เป็นลกัษณะนิสัยเป็นกนัเองและเป็นมิตรกบัทุกคน เป็นคนท่ีเนน้มนุษยสัมพนัธ์
เป็นหลกัในการท างานเอาใจคนทุกระดบัไม่ต้องการให้คนเกลียด 4)ลกัษณะผูน้ าแบบประสาน 
(Integrated) เป็นลกัษณะของคนท่ีให้ความส าคญัแก่งานและคนไปพร้อมกนั เท่า ๆ กนั โดยถือว่า
คนเรามีมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมมือร่วมใจกนัท างานก็จะไดผ้ลงานท่ีดี  
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                 สแตดท์ (Stadt) ให้ความเห็นท่ีแตกต่างกนัว่า คุณลักษณะท่ีดีของผูน้ าท่ีดี ควรมีดังน้ี       
1) ค  านึงถึงมาตรฐานในการท างาน 2) เป็นท่ีพึ่ งของคนอ่ืนหรือพึ่ งพาอาศัยได้ 3) มีความกล้า         
กลา้ท่ีจะคิด กลา้ท่ีจะเส่ียง 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานให้ผูอ่ื้นช่วยปฏิบติั 
6) มีวินยัในตนเอง 7) มีมโนภาพ 8) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 9) มีความสามารถในการส่ือความคิด     
10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญา 12) มีความสามารถในการจดัรูปงาน 13) มีความสามารถ
ในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
                 ยุคล์ (Yukl) สรุปการศึกษาของสต๊อกดิลล์ (Stogdill) เก่ียวกับคุณลักษณะของผู ้น า 
(Leader Traits) ไวด้งัน้ี 1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 2) ความพร้อม (Alertness to the need of 
others) 3) ความเขา้ใจในงาน (Understanding of the task) 4) ความริเร่ิมและมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา 
(Initiative and persistence in dealing with problems) 5) ความเช่ือมัง่ในตนเอง (Self – confidence) 
6) ความต้องการท่ีจะรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility)  7) ความเหนือกว่าและสามารถ
ควบคุม (Occupy a position of dominance and control) รวมทั้งได้ก าหนดลักษณะของผูน้ าท่ีดีไว ้    
6 ด้าน คือ 1) คุณลกัษณะด้านกายภาพ หมายถึง การมีกริยา มารยาท รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ 
สุขภาพ การแสดงออกและการแต่งกายท่ีเหมาะสม ลกัษณะดา้นกายภาพเป็นส่ิงแรกท่ีท าให้ผูอ่ื้น
มองเห็น จึงมีความส าคญัเพื่อให้การปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น        
2) คุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัส่วนบุคคล หมายถึง สภาพการ อบรมเล้ียงดู ประวติัครอบครัว การศึกษา 
สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจครอบครัวของผูน้ า แต่ถา้ผูท่ี้มีภูมิหลงัส่วนบุคคลท่ีดียอ่มมีโอกาส
มากกว่าในการพฒันาทกัษะผูน้ าของตน เพราะมีการสนับสนุนให้ได้รับความรู้ ความสามารถ 
โอกาสมากกว่า 3) คุณลกัษณะดา้นสติปัญญาและความสามารถ หมายถึง การมีความเฉลียวฉลาด 
ฉับไวทางความคิด มีความรอบรู้มีเหตุผลมีวิสัยทัศน์  ตัดสินใจได้ถูกต้องทันเหตุการณ์โดย
คุณลกัษณะผูน้ าน้ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอ้งมีการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีใช้ความคิด การตดัสินใจ  
ในภาระงานบริหารอยู่เสมอ 4) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูน้ า 
อนัเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไป เช่น ความคิด ทศันคติ ความกลา้แสดงออก ความกระตือรือร้น และลกัษณะ
ภายใน เช่น ความสนใจซ่ึงท าให้มีความแตกต่างจากคนอ่ืน และ 5) คุณลกัษณะดา้นความสามารถ
ในการปฏิบติังาน หมายถึง กระตือรือร้นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ความสามารถในการจดัการ มีนิสัย  
รักการท างาน หมายถึง ความสามารถในการจดัการ กระตือรือร้นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีนิสัยรัก   
การท างาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความรับผดิชอบของผูน้ า  
              ชาเลส (Sayles) กล่าววา่ ผูน้  าโดยทัว่ไปควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) มีความสามารถเหนือผูอ่ื้น 
2) เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได ้และ 3) มีความกระตือรือร้น 
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              ควิเบิ้ล (Quible) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีว่า ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่   
1) มีศิลปะในการท างาน 2) ฉลาดรู้ กลา้ตดัสินใจ 3) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และใส่ใจปรับปรุงงาน 
4) มีความส่ือสัตย ์ขยนัและมีความคิดริเร่ิม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง และ 7) ท างาน
ร่วมกบัผูร่้วมงานได ้
               คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ าท่ีวิจยัจากนกัวิชาการต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) ปีเตอร์ 
ดรัคเกอร์ 2) แชคส์ 3) วิลเล่ียม เร็ดดิน 4) สแตท 5) ยุคล์ 6) ชาเลส และ 7) ควิเบิ้ล ทฤษฏีทั้งหมดน้ี
ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สู่นักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการผลักดันคุณภาพ
การศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัมีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียน ไดแ้ก่  
 1)   การมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสมอง  
 2)   มีความช านาญพิเศษ  
 3)   มีอ านาจในตวัเอง  
 4)   รอบรู้ทุกอยา่งท่ีสามารถท าได ้ 
 5)   แสวงส่ิงท่ีดี  
 6)   ตรงต่อระเบียบ (Rectitude)  
 7)   รู้จกัท่ีต ่าสูง  
 8)   การแสดงท่าทางไม่ขดัตา        
 9)   มีความเขา้ใจตนเอง  
 10)   ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
 11)   มีความเขา้ใจในสถานการณ์ของผูร่้วมงาน  
 12)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 13)   สามารถน าความคิดของผูร่้วมงานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 14)  เอาการเอางาน  
 15)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
 16)  ใหค้วามส าคญักบังานและคนเท่ากนัอยา่งมีศิลปะ  
 17)  ค านึงถึงมาตรฐานในการท างาน  
 18)  เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศยัได ้ 
 19)  มีความกลา้ กลา้ท่ีจะคิด กลา้ท่ีจะเส่ียง  
 20)  มีความรับผดิชอบ  
 21) มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานใหผู้อ่ื้นช่วยปฏิบติั  
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 22)  มีวนิยัในตนเอง  
 23)  มีมโนภาพ  
 24)  มีความสามารถในการส่ือความคิด  
 25)  แขง็แรงและมีสุขภาพดี 
 26)  มีสติปัญญา 
 27)  มีความสามารถในการจดัรูปงาน 
 28)  มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
 29)  ความเฉลียวฉลาด 
 30)  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 31)  ความเหนือกวา่และสามารถควบคุม 
 32)  เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได ้
 33)  มีความกระตือรือร้น 
 34)  ฉลาดรู้ กลา้ตดัสินใจ 
 35)  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน 
 36)  มีความซ่ือสัตย ์ขยนัท างาน 
 37)  มีความยติุธรรม 
 38)  ท างานร่วมกบัผูร่้วมงานได ้ 
 ซ่ึงหลกัการและทฤษฏีเหล่าน้ีของนักวิชาการต่างประเทศ และผูว้ิจยัก็มีแนวคิดในการ
เพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียนเร่ืองคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องการเป็นผูน้ าสู่นกัเรียน ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของประเทศไทยอีกดว้ย 
 สภานักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้นวคิดเก่ียวกบัสภานกัเรียน (ส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, 5 – 46) ไวด้งัน้ี 
               1.  บทบาทบาทของผูน้ านักเรียนมี 7 ข้อ ได้แก่ เป็นผูน้ าในการปฏิบติักิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมตามหลกัธรรมาภิบาล ปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนกัเรียน โดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี  ส่งเสริม สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วฒันธรรมและ
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นผูน้ าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม ประสานและ
ปฏิบติังานร่วมกบัทุกหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่าง ๆ และรณรงค์ให้นักเรียนท าความดี เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
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               2.  หน้าที่ของผูน้ านกัเรียน ไดแ้ก่ ดูแลทุกข์ สุข ของนกัเรียน และร่วมแกไ้ขปัญหา     
ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์และความกา้วหนา้ท่ีนกัเรียนควรไดรั้บ   
               3.  คุณค่าและความส าคญัของผูน้ านกัเรียน ไดแ้ก่ เป็นกระบวนการในการพฒันาศกัยภาพ
การเป็นผู ้น าและผู ้ตามท่ีดี  เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยและการใชห้ลกัธรรมาภิบาล   
               4.  การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียน ไดแ้ก่ การด าเนินงานกิจกรรมสภานกัเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจ าเป็นต้องใช้หลักความสมานฉันท์ การใช้แนวทางสันติวิ ธีในการ
ด าเนินงานสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียนดว้ยการน าหลกัธรรมาภิบาลสู่การปฏิบติั 
                    4.1   หลกัธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม    
อนัได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีจะช่วยให้เกิดความถูกตอ้ง ความชอบธรรม  
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และมีความเห็นร่วมกันในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
หลกัการส าคญัของธรรมาภิบาล ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารจดัการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ระบุหลกัการส าคญัของธรรมาภิบาลไว ้6 หลกัการ คือ 
                            4.1.1   หลกันิติธรรม คือ การปกครองภายใตข้อบเขตของระเบียบ แบบแผน     
โดยใชก้ฎหมายเป็นหลกัในการด าเนินงาน 
                            4.1.2   หลกัคุณธรรม หมายถึง การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงามเป็นส าคญั 
        4.1.3   หลกัความโปร่งใส คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดส้ะดวก สามารถตรวจสอบได ้

   4.1.4   หลกัการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และการตดัสินใจในการด าเนินงาน 

   4.1.5   หลกัความรับผิดชอบ คือ ความตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีมีส านึกในความ
รับผดิชอบในภาระหนา้ท่ี 

   4.1.6   หลกัความคุม้ค่า คือ การบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

 การน าหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลกัการดงักล่าวไปสู่การปฏิบติันั้น ตอ้งมีลกัษณะ
และเง่ือนไข คือ มีความชอบธรรมมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน 
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                 5.  การพฒันาทักษะการเป็นผูน้ า  ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการส่ือสาร        
การแกปั้ญหา การวางแผนการจดัองคก์ร การตดัสินใจ และการจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์รคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดี 
  6.  การสร้างและพฒันาเครือข่าย การสร้างเครือข่าย หมายถึง การขยายตวัขององค์กร   
ในการท างานร่วมกนัอยา่งมีระบบ และเป็นการช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาและพฒันาอยา่งเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพื่อให้องค์กรไดรั้บผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยทัว่ไปเครือข่าย 
การด าเนินงานมีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัองคก์ร 
                7.  การสร้างจิตอาสาหรือส านึกสาธารณะ จิตอาสา หมายถึง การท่ีมีจิตท่ีตอ้งการช่วยเหลือ 
ผูอ่ื้นค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ แสดงออกด้วยการกระท าท่ีไม่หวงัส่ิงตอบแทน ต้องการเห็น
ความสุขความส าเร็จของผูอ่ื้น และปรารถนาจะเห็นส่วนรวมมีความสุขกบัการไดท้  าส่ิงท่ีดี อดทน 
อดกลั้น ความรับผิดชอบ การสร้างวินัยในตนเอง และการมีเมตตาธรรม ดังภาพท่ี 2.4 แผนภูมิ
เครือข่ายการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพที ่2.4  :     แผนภูมิเครือข่ายการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียน 
 ทีม่า   :     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, 61 
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ผูป้กครอง 

ชุมชน 

องคก์รภาครัฐ
และเอกชน 

จิตอาสา ภาวะผูน้ า 

ความสามคัคี 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การประสานงาน ความเสียสละ 
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  7.1    แนวทางการจดักิจกรรม การจดักิจกรรมท่ีมุ่งให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน การคิด การพดู การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกในบทบาทต่าง ๆ เช่น เป็นประธาน 
เป็นผูน้ า เป็นสมาชิก หรือผูต้ามท่ีดียอ่มส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้ความคิดมีความเขา้ใจและการได้
เผชิญประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง จะช่วยให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
                              7.1.1   ก าหนดแผนการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายอยา่งชดัเจน 
                             7.1.2   จดักิจกรรมการท างานระหวา่งโรงเรียน ชุมชน องคก์รภาครัฐ และเอกชน 
โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เช่น กิจกรรมสภานกัเรียนไทยหวัใจ 3D กิจกรรมรณรงค์
และให้ความรู้การเลือกตั้ง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย 
สภานกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
                          7.1.3   จดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยระหวา่งโรงเรียน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งบทบาทการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้    
เก่ียวกบัการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
                              7.1.4   จดักิจกรรมท่ีประสานความร่วมมือในด้านการสนับสนุนปัจจยัต่าง ๆ  
จากชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ขอรับการสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ จากองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 
                              7.1.5   จดักิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสภานกัเรียนให้ชุมชน 
องคก์รภาครัฐและเอกชน ท่ีเป็นเครือข่ายรับทราบ  
                      7.2   กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือส านึกสาธารณะ หลกัส าคญัของกิจกรรมการ
สร้างจิตอาสาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการจะช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน ควรเป็นกิจกรรม    
ท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้กับมนุษย์ให้มากท่ีสุด จะท าให้เข้าใจชีวิตได้มากข้ึน เช่น ช่วยเหลือคนพิการ 
ผูสู้งอาย ุหรือการออกค่ายพฒันาชุมชนไปช่วยเหลือและพฒันาชุมชน  
                     8.  การน าสภานกัเรียนสู่การพฒันาชีวิตและสังคม จุดมุ่งหมายส าคญัของสภานกัเรียน 
คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัวิถีประชาธิปไตย กระบวนการประชาธิปไตย      
การท างานเป็นทีม การเป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพฒันาโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตย อนัเป็นวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัในโรงเรียนเป็นการขบัเคล่ือน      
ในการด าเนินงาน มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดซึ้มซบักบับรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย มีปัญญาธรรม 
คารวธรรม สามคัคีธรรม ในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดบัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ไปจนถึงสังคมระดบัใหญ่  ดงัน้ี 
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                           คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ าแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 1) บทบาทของผูน้ านกัเรียน 2) หนา้ท่ีของผูน้ า
นกัเรียน 3) คุณค่าและความส าคญัของผูน้ านกัเรียน 4) การสร้างความเขม้แข็งให้แก่สภานกัเรียน   
5) การสร้างและพฒันาเครือข่าย 6) การสร้างความเขม้แข็งของกลไกหลกัทางสังคม 7) แนวทาง  
การจดักิจกรรม 8) การน าสภานักเรียนสู่การพฒันาชีวิตและสังคม โดยแนวคิดทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยั
สามารถสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สู่นักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการผลักดันคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านักเรียนในเร่ืองการท างาน   
ตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัความโปร่งใส 3) หลกัการมีส่วนร่วม 4) หลกัความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) หลกัความคุม้ค่า 6) ตรงต่อระเบียบ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีเหล่าน้ีมาจาก
นกัวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจยัได้มีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านักเรียน   
ในเร่ืองของการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูน้ าสู่นกัเรียน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของประเทศไทยอีกดว้ย 
 การท างานของผู้น านักเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของส านักนายยกรัฐมนตรี 
             การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542, 2 – 4) 
ก าหนดนโยบายและวางแผนระเบียบปฏิบติัราชการ เพื่อให้การจดัระบบบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกักฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซ่ึงก าหนดไว ้ดงัน้ี 
      1.   ความหมายของธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมือง    
และสังคมท่ีดี ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการจัดระเบียบสังคมภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ        
ภาคประชาชน ทั้งในด้านราชการ ด้านวิชาการ ดา้นธุรกิจ และดา้นปฏิบติัการ เป็นส่วนส่งเสริม 
ความเขม้แข็งและสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ประเทศ เพื่อป้องกนัแกไ้ขในยามวิกฤติภยนัตราย ต่าง ๆ      
ท่ีอาจมีมาในอนาคต  

 2.   ความเป็นมาของหลกัธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐิกิจไดส่้งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
สาเหตุเกิดจาก ความบกพร่องในประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจดัการทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับชาติ ทั้ งภายในภาครัฐและเอกชนท่ีมีทั้งปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดจริยธรรมใน
วชิาชีพ ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 
                        2.1   การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ท่ีดีพอในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม 
กลไกท่ีมีอยู่นั้ น ไม่สามารถเตือนภัยท่ีก าลังเคล่ือนตัวมากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงิน        
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อย่างรวดเร็วได้ รวมถึงไม่สามารถปรับเปล่ียนเม่ือถูกผลกระทบ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน     
ใหท้นัต่อสถานการณ์ได ้

  2.2   ความถดถอยของกลุ่มขา้ราชการ นกัวิชาการหรือเทคโนแครต คนเหล่าน้ีตอ้งมี
บทบาทส าคญัในการเสนอนโยบายการศึกษาคน้ควา้และแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีจ าเป็นในการบริหาร
ประเทศ 

  2.3   ระบบการตดัสินใจและการบริหารจดัการทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน 
มีลกัษณะท่ีขาดความโปร่งใสและไร้ซ่ึงความยุติธรรม ส่งผลให้ระบบไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะ 
เดียวกนัก็เพิ่มช่องทางใหเ้กิดการท าผดิจริยธรรมในวชิาชีพข้ึนได ้

  2.4   ประชาชนขาดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ของบา้นเมืองอย่างชัดเจน    
จึงไม่มีโอกาสร่วมกนัตดัสินใจและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

  2.5   ปัญหาการทุจริตทั้งในภาครัฐและเอกชน เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและมีการทุจริต
อยา่งเป็นกระบวนการ  
                 3.   ความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล เป็นหลกัของการปกครองบา้นเมือง
ตามวถีิของธรรมาธิปไตยเป็นการปกครองบา้นเมืองท่ีมีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑท่ี์ดีเพื่อใชใ้นการ
รักษาและท านุบ ารุงบา้นเมือง และสังคมให้มีการพฒันาครอบคลุมทุกภาคส่วน สามารถอยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยูใ่นความถูกตอ้งเป็นธรรม 

 4.   ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล หลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีดี
เพราะเป็นวิธีการบริหารราชการของประเทศไทยท่ีใหม่ทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ข้ึนมา    
เพื่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศร่วมกนัจดัการ ร่วมกนัคิดร่วมกนัท า ร่วมกนัรับผิดชอบ แกปั้ญหา
และพฒันา น าพาประเทศไปสู่ความสงบ ความมัน่คง ความสันติสุข มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและกา้วไกล 
                5.   แนวคิดเก่ียวกับการสร้างธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล       
มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบนั ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ีส าคญั 
คือ รัฐเป็นผูมี้บทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐ
ตอ้งอาศยัระบบการจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ฎหมายและนโยบายท่ีมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้เพื่อปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ และรับผดิชอบภายใตก้ฎหมาย  
    6.   หลกัการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย    
การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ระบุวา่ธรรมาภิบาลมี 6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 
                        6.1   หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่ง
เป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบติั และทุกฝ่ายในสังคมพร้อมใจยินยอมปฏิบติัตาม
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กฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิก าหนดหรือปฏิบติั
ตามอ าเภอใจตามอ านาจของตวับุคคล 
  6.2   หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั โดยมีการให้
และการรับขอ้มูลท่ีสะดวก เป็นจริง ทนัการณ์ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปชดัเจนและมีความเท่าเทียม 
และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งและชดัเจน 
  6.3   หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดและเสนอ
ความเห็นกบัปัญหาส าคญัของประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น ความเห็น การแจง้ การแสดงประชามติ 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผล
ของการกระท านั้น 
  6.4   หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ผูรั้บผิดชอบมีความตระหนักใน
หนา้ท่ี มีความส านึกต่อสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหา 
ตลอดจนเคารพในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง 
  6.5   หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัดว้ยการการบริหารจดัการให้
เกิดประโยชน์คุม้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
  6.6   หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การส านึกในหนา้ท่ี ยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงามของตนเอง 
มีความจริงใจซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ขยนั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้นมี และระเบียบวนิยั  
              7.   การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารงานในรูปแบบของ
ธรรมาภิบาลนั้น จะเนน้การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง ต่อเน่ือง ไม่ลม้ละลาย ไม่เส่ียงต่อความเสียหาย 
น าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือศรัทธาเก่ียวกบั
การทุจริต คอรัปชัน่ของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะลดลง ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการบริหารงานของหน่วยงาน
ในภาครัฐ ไดแ้ก่  
                   7.1   ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีในการตดัสินใจ ซ่ึงหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานภาครัฐ ตอ้งมีภาระความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัการกระท า กิจกรรม หรือการตดัสินใจใด ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 
                   7.2   ความโปร่งใส ความโปร่งใส หมายถึง การตดัสินใจกบัการด าเนินการท่ีอยู่ใน
กฎระเบียบ ชดัเจน การด าเนินงานของรัฐบาลสาธารณะชนสามารถรับทราบและมีความมัน่ใจไดว้า่ 
การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
                    7.3   การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ การท่ีองคก์ารภาครัฐใช้อ านาจ
หน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตวั ซ่ึงถือเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การ
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ภาครัฐเองและองคก์ารในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดความโปร่งใส 
การไดป้ฏิรูประบบราชการนั้นจะเป็นส่ิงท่ีสามารถปราบปรามการฉ้อฉลและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
                     7.4   การสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้กบัประชาชนมีส่วนร่วมหรือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งมีบทบาทในการตดัสินใจด าเนินนโยบาย ควบคุมการปฏิบติังานของสถาบนั ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสัยกบัภาครัฐไดเ้ป็นอยา่งดี 
                     7.5   การมีกฎหมายท่ีเข้มแข็ง ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานอยู่บนกรอบของกฎหมาย          
ท่ีเขม้แข็งให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ระบุการลงโทษอยา่งชดัเจน และมีผล
บงัคบัใช้ได้ จะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาระบบการปกครองท่ีป้องกนัการละเมิดหรือฝ่าฝืน จะส่งเสริม  
การปกครองเป็นไปตามหลกันิติธรรม  
                     7.6   การตอบสนองท่ีทนัการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองต่อผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในเวลาท่ีทนัการ 

        7.7   ความเห็นชอบร่วมกนั บุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัธรรมาภิบาลจะท า
หน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมความตอ้งการท่ีแตกต่างให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม
และขององคก์ารเป็นหลกั 
                    7.8   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลกัธรรมาภิบาล 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการใหมี้การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 
                     7.9   ความเสมอภาคกบัความเก่ียวขอ้ง หลกัธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคน  
ในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
กิจกรรมหลกัท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตใหก้บัหน่วยงาน 
  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ าแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 1) ความหมายของธรรมาภิบาล 2) ความเป็นมา
ของหลกัธรรมาภิบาล 3) ความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล 4) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล       
5) แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างธรรมาภิบาล 6) หลกัการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 7) การประยกุตใ์ช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 8) การน าสภานักเรียนสู่การพฒันาชีวิตและสังคม โดยแนวคิด
ทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี  21 สู่นักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการ
ผลกัดนัคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียน   
ในเร่ืองการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัความโปร่งใส 3) หลกัการ
มีส่วนร่วม 4) หลกัความรับผดิชอบตรวจสอบได ้5) หลกัความคุม้ค่า 6) ตรงต่อระเบียบ ซ่ึงหลกัการ
เหล่าน้ีมาจากส านกันายกรัฐมนตรี เพื่อการจดัระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมให้เป็นไป



31 
 

 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัไดมี้แนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียนในเร่ืองของการท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูน้ าสู่นกัเรียน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษ   
ท่ี 21 ตามบริบทของประเทศไทยอีกดว้ย 
 ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที ่21 
                1.  ภาวะผูน้ าแบบแบบผนึกก าลงั (Synergistic Leadership) ภาวะผูน้ าแบบแบบผนึกก าลงั
เป็นทฤษฎีส าหรับศตวรรษท่ี 21 ดุษฎีรัตน์ โกสุมภศิ์ริ (2558) ท่ีกรอบแนวคิดในการตรวจสอบใน
ภาวะผูน้ าทางการศึกษาในองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบ ท่ีสอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ 1) โครงสร้างขององคก์ร ท่ีส่งเสริมต่อการบ ารุงรักษาและการดูแล
เอาใจใส่ การให้รางวลั การพฒันาวิชาชีพ และการให้คุณค่ากบัความเป็นสมาชิกขององค์กร 2) 
พฤติกรรมภาวะผูน้ า มีลกัษณะเป็นพฤติกรรมโดยรวม (Inclusive) มุ่งการบ ารุงรักษา (Nurturing) 
และมุ่งงาน (Task – Oriented) 3) พลงัขบัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การกระท า และความคาดหวงั
ของผูอ่ื้น ตอ้งใชแ้นวคิดแบบองคร์วมเพื่อบูรณาการพลงัขบัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 4) ความเช่ือ ทศันคติ
และท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูน้ า มีองค์ประกอบส าคญั คือ การให้คุณค่า (Valuing) จริยธรรม 
(Ethics) การยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรม (Integrity) ความเคารพ (Respect) ความตอ้งการกา้วหน้า
ในอาชีพ (Professional Growth) การสร้างความไวว้างใจ (Building Trust) และการสนับสนุนคนงาน 
(Support Among Employees)  
             2.  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีสององค์ประกอบ   
ท่ีส าคญั คือ 1) มีการปฏิบติัและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 2) มีการน าอย่างมีจริยธรรม     
ทั้งในส่วนท่ีมองเห็นได ้และมองเห็นไม่ได ้ 
               3.  ภาวะผูน้ าดิจิตอล (Digital Leadership) ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมความรู้ สังคม
เครือข่าย และสังคมสารสนเทศ จึงท าให้ผูน้  าในยุคน้ีและยุคหน้า ต้องมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
ทศันคติใหม่ ทกัษะใหม่ และความรู้ใหม่ในขอ้จ ากดัและโอกาสของ ICT และการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิผลโดยเฉพาะใน 3Cs คือ การใช้คอมพิวเตอร์ การส่ือสาร และเน้ือหารวม ทั้งมลัติมีเดีย    
อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีตอ้งมี  
                      4.  ภาวะผูน้ ายอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) ส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีดงัน้ี 1) 
อยู่เหนืออตัตาและความปรารถนาของตวัเอง 2) ช่วยให้ผูต้ามท าในส่ิงดงักล่าวและมุ่งตอบสนอง
จุดมุ่งหมายท่ีดีข้ึน 3) ช่วยให้ผูค้นผกูพนักนัอยา่งเป็นมนุษย ์และ 4) มีเส้นทางร่วมและชะตากรรม
ร่วม ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ในอดีตต่างมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ต่างแสดงความกลา้หาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยดั
ในความเป็นจริงและความยติุธรรม  
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                      5.  ภาวะผูน้ าแบบสุนทรียสนทนา (Dialogic Leadership) แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
แบบสุนทรียสนทนา กล่าวถึง ขอ้ปฏิบติั 4 ประการ ส าหรับการเป็นผูน้ าแบบสุนทรียสนทนา ไวว้า่ 
1) ฟังคนอ่ืน (Listening) 2) เคารพความเห็นคนอ่ืน (Respecting) 3) เปิดใจกวา้ง (Suspending)        
ทั้งไม่ระงบั หรือไม่สนบัสนุนความคิดดว้ยความเช่ือมัน่ฝ่ายเดียว 4) แสดงความคิดเห็น (Voicing) 
โดยท่ีมีเง่ือนไขส าคญัของการสนทนา เป็นกฎกติกาอยู ่3 ประการ คือ 1) การฟังอยา่งลึกซ่ึง (Deep 
Listening) หมายถึง การฟังโดยไม่น าฐานคติ (Presupposition) เดิมมาเป็นกรอบอา้งอิงในการตดัสิน
เสียงท่ีไดย้นิไดฟั้งจากผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท ายากท่ีสุด  
             6.  ภาวะผูน้ าแบบดุลยภาพ เม่ือพิจารณาจากคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นและเหมาะสมของ
ภาวะผูน้ าทั้ง 5 แบบขา้งตน้ ผนวกเขา้กบัคุณลกัษณะพึงประสงคอ่ื์นตามท่ีไดมี้การศึกษา และแสดง
ไวใ้นนานาทศันะ สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็น คุณลกัษณะของ “ภาวะผูน้ าแบบดุลยภาพ” ได้ 
โดยสรุป ดงัน้ี  1) ความรู้ (Knowledge & Knowhow)  2) สติ และปัญญา  3) ความคิด (Critical Thinking) 
4) น ้ าใจ (Empathy)  5) ทกัษะส่ือสาร(Communications)  6) คุณธรรม (Ethics)  7) ผูน้ าตอ้งมีทกัษะ
ของการจดัล าดบัความส าคญั และการรักษาดุลยภาพดุลยภาพ (Balance & Equilibrium)  8) เท่ียงธรรม
และมนุษยธรรม  9) มนุษย์สัมพนัธ์และสร้างคน (Creation)  10) กล้าหาญเด็ดเด่ียว (Courage)       
11) พนัธะสัญญา (Commitment) และความรับผดิชอบ (Accountability & Responsibility)  
               จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า “ภาวะผูน้ า” คือ ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของการ
บริหารจดัการและการพฒันาองค์การของโลกยุคปัจจุบนัและในแวดวงวิชาการด้านการบริหาร
จดัการได้มีการศึกษาวิจยัเพื่อยกระดบัพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและการพฒันาภาวะผูน้ า    
มาอยา่งเป็นพลวตัต่อเน่ือง และคุณสมบติัของการเป็น “ผูน้ า” ท่ีส าคญันั้น คือ ตอ้งใฝ่รู้และปรับปรุง
ตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมของยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Change) และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั (Discontinuous Change) จึงเป็นความจ าเป็น
ท่ีองคก์รจะตอ้งปรับเปล่ียนใหพ้ร้อมท่ีจะยืดหยุน่และกลายเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็พร้อมท่ีจะเผชิญกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 จึงควรมี 1) มีคุณภาพในองค์ความรู้      
มีความรอบรู้ มีความใจกวา้ง มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความสามารถเป็นเลิศในการจดัสมดุล        
ของปัจจยัต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัเสริมและขอ้จ ากดั ซ่ึงเป็นคุณภาพของความสามารถและคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลในการบริหารจดัการช่วงเวลาส าหรับการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ การจดัการสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากรจากศกัยภาพท่ีแท้จริง ความสามารถในการ
กระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจ การใหค้วามสนใจต่อรายละเอียด และการจดัการความสามารถหลกั 
2) ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีมีความสามารถ เป็นผูน้ าตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการบ่มเพาะ
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ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศในทุก ๆ ระดบัขององค์กร 3) ภาวะผูน้ าท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
ภายใตส้ภาพเสมือนจริงหากยึดหลกัของ ภาวะผูน้ าแบบดุยภาพ เป็นแนวทางปฏิบติันั้น ผูเ้ขียน    
คาดวา่ผลท่ีจะไดรั้บจากการประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี ส าหรับโลกในยคุสมยัน้ีและ
ในอนาคตต่อไป จะเห็นไดว้า่หากประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ยดึถือปรัชญาน้ีเป็นแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน มีส านึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและ      
ความรอบคอบ สังคมโลกจะสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข ผสมผสานอย่างสมดุลอยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป 
               ดงันั้น จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฏี
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ าของปีเตอร์ ดรัคเกอร์ แชคส์ วลิเล่ียม เร็ดดิน สแตท ยคุล์ 
ชาเลส ควิเบิ้ล แนวคิดเก่ียวกับสภานักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
การท างานของผูน้ านกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของส านกันายกรัฐมนตรี และภาวะผูน้ าส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนท่ีใชใ้นการท างานของ
คณะกรรมการนกัเรียน คือ การใชภ้าวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ในการท างาน โดยยดึตามหลกัธรรมาภิบาล 
ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
การพฒันาผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 
 ทฤษฎกีารพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
              1.   ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยไดรั้บ
ความสนใจและเป็นหวัขอ้วจิยักนัอยา่งกวา้งขวางและหมายถึงแนวคิด หนา้ท่ี กระบวนการ หมายถึง 
ฝ่ายหรือแผนกงาน รวมทั้งเป็นวิชาชีพ นอกจากนั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ยงัเคยถูกเรียกว่า 
“การฝึกอบรมและพฒันา (Training And Development)” ต่อมามีนกัวิชาการรุ่นหลงัอีกเป็นจ านวนมาก
ท่ีให้ความสนใจท าการศึกษาศาสตร์ และวิธีปฏิบติัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และไดใ้หนิ้ยาม
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดบัปัจเจกบุคคลในระดับองค์การ  เช่น นิยามของนัก วิชาการ 
ดงัต่อไปน้ี (ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556, 8 – 10) 
                 ฮาร์ริสัน และเคสเซลส์ (Harrison & Kessels, 2004) กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นกระบวนการอย่างหน่ึงในองค์การประกอบด้วยการวางแผนและการสนับสนุนอย่าง    
ช านิช านาญ เพื่อจดัให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้าง 
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ความรู้และจดัประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในสถานท่ีปฏิบติังานและท่ีอ่ืน ๆ เพื่อความเติบโตกา้วหน้า 
ขององคก์าร และเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร โดยผา่นการน าเอาความสามารถ การปรับตวั การร่วมแรง
ร่วมใจ และกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ของทุกคนท่ีท างานเพื่อองคก์าร 
                ยอร์ก (Yorks, 2005) กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ ความคิดรวบยอดต่อ
บทบาทขององคก์ารและนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ีร่วมกนัผลกัดนั และสร้างความมีประสิทธิภาพ
ในงาน โดยมีบุคลากรและองคก์ารต่างก็บรรลุยทุธศาสตร์และพนัธกิจไปพร้อม ๆ กนั 
                สวอนสันและฮอลตนั (Swanson & Holton, 2009) นิยามการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ว่าเป็นกระบวนการของการพฒันา และปลดปล่อยพลงัความรู้ความสามารถเพื่อสร้างระบบการ
ท างานและกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการท างานของบุคลากรแต่ละ
คนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.   ทฤษฏีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                 พรชยั เดมาน (2556) กล่าววา่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัปัจจุบนั 
ไดเ้นน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development : HRD) เพราะเป็นกระบวนการ
ท่ีจะเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงบุคลากรในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางดา้นความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ 
รวมทั้งวิธีการท างาน อนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพของความเขม้แข็งในการท างานความหมายของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หรือ    
การพฒันาก าลังคน (Manpower Development) หรือการพฒันาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ 
(Training & Development ) คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีข้ึน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

      ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการ
บริหารการพฒันาทรัพยากรมีผลอยา่งมากต่อความส าเร็จขององคก์รสมยัใหม่ ซ่ึงมีแนวโนม้ในการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง และมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ การด าเนินการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นทางปฏิบติันั้น ควรเร่ิมตั้งแต่เม่ือพนกังานเร่ิมเขา้มาท างาน โดยการปฐมนิเทศ 
(Orientation) และจะตอ้งด าเนินการพฒันาอีกต่อไปเร่ือย ๆ ตลอดเวลาท่ีเขายงัคงท างานอยูใ่นองคก์ร 
              3.   วตัถุประสงคข์องการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีวตัถุประสงคจ์  าแนกได ้3 ลกัษณะ  คือ 
                   3.1   วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป 

   3.1.1   เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากร 
  3.1.2   เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
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   3.1.3   เพื่อสร้างก าลงัใจและทศันคติท่ีดีใหแ้ก่บุคลากร 
  3.1.4   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
  3.1.5   เพื่อบ ารุงรักษาบุคลากรและสามารถทดแทนการขาดแคลนบุคลากร 
 3.1.6   เพื่อใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคุม้ค่า 

              4.   การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีประโยชน์ท่ีจะเกิดไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  
                   4.1   ประโยชน์ต่อพนักงาน ได้แก่ 1) เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง 2) ช่วยลด         
และป้องกนัอุบติัเหตุหรือการท างานท่ีผิดพลาด 3) ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและ
ความสามารถใหสู้งข้ึนท าใหมี้โอกาสเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
                   4.2   ประโยชน์ต่อผู ้บริหาร ได้แก่ 1) ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานของพนักงาน 2) ช่วยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานของ
บุคลากร 3) ช่วยประหยดัเวลาในการสอนงานแก่พนกังาน 4) ท าให้มีเวลาในการบริหารงานตาม
บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
                   4.3   ประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน ได้แก่ 1) ท าให้ระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานมีสมรถภาพดียิ่งข้ึน มีการติดต่อประสานงานดียิ่งข้ึน 2) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้
ปฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3) ท าใหเ้กิดการประหยดัและลดการส้ินเปลือง
ในการปฏิบติังาน (วสัดุ อุปกรณ์ และเวลา) 4) ช่วยแบ่งเบาหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในการตอบ
ค าถาม แนะน า และสอนงานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้
น้อยลง 5) ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสไดรั้บรู้ความคิดใหม่ ๆ ท าให้ทนัต่อความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
              5.   สาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                    5.1   เป็นนโยบายขององคก์ารธุรกิจในปัจจุบนั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ารด าเนินกิจการไดอ้ยา่งราบร่ืน  
                     5.2   มีการปรับเปล่ียนระบบงานหรือวิธีการท างาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้าใจในระบบงาน วิธีการปฏิบติังาน ตลอดจนสามารถใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นสาเหตุท่ีองคก์ารตอ้งมีการพฒันาทรัพยากร
มนุษยข้ึ์น 
                    5.3   เพื่อรองรับการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ เม่ือการประกอบกิจการมีการ
เจริญเติบโตและกา้วหนา้ข้ึน  
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                    5.4   เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน        
ในองคก์าร จะตอ้งมีการใชว้ตัถุดิบในการผลิตสินคา้และบริการ มีการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะมีผลการท าใหเ้กิดการสูญเสียในเร่ืองต่าง ๆ  
                     5.5   เพื่อการแข่งขนักบัผูแ้ข่งทางธุรกิจ ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจมีการแข่งขนั     
กนัมากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็นธุรกิจใด ๆ ก็ตาม  
                    5.6   เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในการประกอบธุรกิจ อาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ  
ข้ึนได ้ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากร ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการบริหารหรือปัญหาอ่ืน ๆ  
                     5.7   เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
              6.   ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระบบ ท่ีเรียกว่า 
(HRD as a System) ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ 
                    6.1   ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แนวคิด พฤติกรรม  
                    6.2   กระบวนการแปรสภาพ (Process) ไดแ้ก่ การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันา  
                     6.3   ปัจจยัน าออก (Output) ได้แก่ การพฒันาทางด้านความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ 
ความคิด และพฤติกรรม        
                7.    แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                    7.1   เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าต่อบุคลากร การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมท่ีท า
ใหบุ้คลากรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  
                    7.2   เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรม
ท่ีตอ้งมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและฝึกอบรมให้กบับุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
ได้รับการตอกย  ้าให้เกิดความเขา้ใจ จดจ าได ้และสร้างความช านาญในการปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง   
มากยิง่ข้ึน 
                    7.3   เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะตอ้งยอมรับ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
กิจกรรมท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน ยอมรับและค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารเป็นหลกั 
                    7.4   เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใชจ่้าย  
                    7.5   เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งประเมินผลบ่อย ๆ  
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                    7.6   เป็นกิจกรรมท่ีมีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์      
เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมจะตอ้งมีการเรียนรู้เกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นการเรียนรู้
ในงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูใ่หเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
               8.   บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ เช่นเดียวกบัประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ แต่ในท่ีน้ีจะอธิบายในลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ซ่ึงเป็นภาพรวมขององคก์ารวา่ มีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
                    8.1   บทบาทในการเพิ่มปะสิทธิภาพของบุคลากร การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
บทบาทในการเสริม เพิ่มเติม และพฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการ
ปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงถือไดว้า่การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ร 
                    8.2   บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะมี
บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งน้ี เม่ือใดมีการพฒันาและฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร
จะท าให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างดี ก็จะส่งผลท าให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมมากข้ึน 
                    8.3   บทบาทในการแกไ้ขปัญหา การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการลด
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองการท างาน ปัญหาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร ปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน หรือปัญหาอ่ืน ๆ  
                    8.4   บทบาทในการลดความสูญเสีย การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทในการ
ลดความสูญเสียต่าง ๆ ในการท างานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้
                    8.5   บทบาทการรองรับการขยายงาน การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็จะมีบาทในการ
เตรียมบุคลากรขององค์การไวใ้ห้พร้อม เพื่อรองรับการปรับตวัหรือขยายงานของหน่วยงานหรือ
องคก์ารได ้จะเป็นการรองรับการขยายงานหรือต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
                    8.6   บทบาทในการปรับปรุงและพฒันาระบบงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
บทบาทการช่วยให้บุคลากรขององค์การ มีความเขา้ใจและสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการปรับปรุง
และพฒันาระบบงานต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้ 
                    8.7   บทบาทในการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
บทบาทในการท าใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารได้ 
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              9.   หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการท่ีส าคญั คือ 
                   9.1   หลกัการเสริมสร้างความเช่ือถือและศรัทธา ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์
หลักการท่ีส าคญั คือ จะต้องให้ผูท่ี้เข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย           
มีความเช่ือถือและศรัทธาเกิดข้ึนก่อน เม่ือทุกฝ่ายเกิดความเช่ือถือและศรัทธาแลว้ ก็จะท าให้การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการได้  เช่น 
ความเช่ือถือและศรัทธาท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีเป็นผูด้  าเนินงาน ความเช่ือถือ และศรัทธาในช่ือเสียงและ
ประสบการณ์ของวทิยากร เป็นตน้ 
                   9.2   หลกัการรักษาระดบัความสนใจให้อยู่ในระดับท่ีสูงอยู่เสมอ ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ มีหลกัการท่ีส าคญั คือ จะต้องท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมท่ีก าลัง
ด าเนินการอยูน่ั้นให้อยู่ในระดบัท่ีสูง เพื่อให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม เกิดความสนใจใน
เร่ืองท่ีก าลงัรับรู้และรับฟังโดยเฉพาะวทิยากร ควรมีความสามารถในการสร้างความสนใจผูท่ี้รับการ
พฒันาและฝึกอบรม เช่น มีการให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันา
และฝึกอบรม เป็นตน้ 
                      9.3   หลกัการเสริมสร้างภาวะสมอง ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการท่ีส าคญั 
คือ จะตอ้งท าให้ผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมได้มีการเสริมสร้างภาวะสมองด้วยการฝึกให้     
รู้จกัคิด ฝึกให้มีการปฏิบติั ฝึกให้มีการโตต้อบ หรือฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงวิธีการฝึกต่าง ๆ 
เหล่าน้ี จะท าใหผู้ท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมเกิดความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน และเป็นการ
เสริมสร้างภาวะสมองของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมดว้ย 
                     9.4   หลกัการเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีในหวัขอ้ต่าง ๆ ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
มีหลักการท่ีส าคัญ คือ จะต้องท าให้ผู ้ท่ีเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ได้รับรู้และเข้าใจถึง
ความส าคญั ประโยชน์ และความจ าเป็น ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ในเร่ือง หวัขอ้ และเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรของการพฒันาและฝึกอบรม จึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องยึดหลักการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับผูท่ี้เข้ารับการพฒันาและ
ฝึกอบรม 
                     9.5   หลกัการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการท่ี
ส าคญั คือ จะตอ้งท าให้ผูรั้บการพฒันาและฝึกอบรม เกิดความเขา้ใจ สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บไปใชใ้นการปฏิบติังานหรือประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ต่อไปได ้กล่าวคือ ผูท่ี้รับการพฒันาและ
ฝึกอบรม เม่ือไดค้วามรู้จากการพฒันาและฝึกอบรมแลว้ จะตอ้งมีความเขา้ใจไดด้ว้ยวา่จะน าความรู้
ท่ีไดน้ั้น ไปใชห้รือประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ต่อไปไดอ้ยา่งไร ท าไมถึงตอ้งท าเช่นนั้น ดงันั้น จึงเป็น
หลกัการส าคญัท่ีวา่จะตอ้งเสริมสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมดว้ย 
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                    9.6   หลักการเน้นหรือย  ้า ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการท่ีส าคญั คือ
จะตอ้งท าใหผู้ท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม สามารถจดจ าส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันาและฝึกอบรม
ให้ได้ การท่ีจะสามารถจดจ าได้ดีนั้น วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใช้ คือ การเน้นหรือการย  ้า เช่น บางคน    
ร้องเพลงไดท้ั้ง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นเน้ือเพลงนั้นเลย อาจจะเป็นเพราะบุคคลนั้นเคยไดย้ินและไดฟั้งเพลง
นั้นบ่อย ๆ จึงสามารถจดจ าเน้ือเพลงและร้องเพลงนั้นได ้น่ีคือหลกัการส าคญัท่ีวา่จะตอ้งมีการเน้น
หรือย  ้ากบัผูท่ี้เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม 
                     จากหลักการท่ีส าคัญในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ผูรั้บผิดชอบด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์จะตอ้งท าให้หลกัการน้ีสามารถครอบคลุมปัจจยัท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า “KUSAB” ดว้ย   
อนัประกอบดว้ย 
                            9.6.1   ความรู้ (Knowledge) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยั
ท าให้ผูรั้บการพฒันาและฝึกอบรม มีความรู้ในหวัขอ้ เน้ือหาสาระหรือหลกัสูตรท่ีเขา้รับการพฒันา
และฝึกอบรม และสามารถท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังานได ้
                            9.6.2   ความเข้าใจ (Understanding) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้อง
ครอบคลุมปัจจยัท่ีท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม มีความเขา้ใจว่าความรู้ท่ีได้รับจากการ
พฒันาและฝึกอบรม มีความจ าเป็นอย่างไร ท าไมหรือปฏิบติัเช่นนั้น สามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างไร 
กล่าวไดว้า่ นอกจากจะรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ จะตอ้งมีความเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
                            9.6.3   ทกัษะ (Skill) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีจะ
ท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม มีทกัษะ มีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานได้อย่างถูกหลัก      
ถูกวิธี และถูกตอ้ง เป็นการลดความสูญเสียและปัญหาต่าง ๆ ขององคก์าร เพื่อจะท าให้เกิดผลจาก
การปฏิบติังานท่ีดีและประสิทธิภาพต่อองคก์ารมากท่ีสุด 
                            9.6.4   ทศันคติ (Attitude) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จะตอ้งครอบคลุมปัจจยั 
ท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมมีความเขา้ใจในองค์การ หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน และ
การปฏิบติังานมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือบุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และ
องคก์ารแลว้ จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ในองคก์ารลดนอ้ยลง ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ 
ระบบการท างาน การบริหารจดัการ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบายขององค์การ    
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะลดลงไปไดใ้นท่ีสุด 
                            9.6.5   พฤติกรรม (Behavior) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จะตอ้งครอบคลุม
ปัจจยัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการขององคก์าร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบติังาน และ
พฤติกรรมท่ีเกิดจากวฒันธรรมองคก์าร เม่ือมีการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารแลว้ จะท าให้ผูรั้บการ
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พฒันาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมท่ีถูก ท่ีควร ถูกตอ้งเหมาะสม และในท่ีสุดก็จะเป็นวฒันธรรมของ
องคก์ารและเอกลกัษณ์ขององคก์ารต่อไป 
               10.  คติฐานหรือขอ้สมมติฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
มีคติฐาน และขอ้สมมติฐาน (Assumption) ดงัต่อไปน้ี 
  10.1   ความรู้ความเขา้ใจสามารถถ่ายทอดไปให้ผูอ่ื้นได ้และผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอด
ของผูท้  าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และความเขา้ใจต่าง ๆ สามารถท่ีจะถ่ายทอดไปให้ผูอ่ื้นหรือผูท่ี้รับ
การพฒันาและฝึกอบรม ไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจได ้และถา้ผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดหรือผูท่ี้เขา้รับ
การพฒันาและฝึกอบรม ก็สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจต่าง ๆ ไปใชแ้ละปฏิบติัได ้ 
                     10.2   ความส าเร็จในการเรียนรู้ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการถ่ายทอดของ
ผูท้  าหน้าท่ีถ่ายทอด เม่ือมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนจากการเรียนรู้   
ส่วนหน่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถในการถ่ายทอดของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการถ่ายทอดหรือ
วทิยากร (Trainer) นัน่เอง 
                      10.3   การพฒันาความรู้ ทกัษะและพฤติกรรม จะน าไปสู่การปฏิบติัและการผลิต 
ผลงานท่ีดีข้ึนจะเป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีดีและถูกตอ้งให้กบับุคลากร
ขององค์การ และบุคลากรท่ีได้รับการถ่ายทอดก็จะน าความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีดี ไปใชใ้นการปฏิบติังานและการผลิตผลงานท่ีดีข้ึน 
                     10.4   เพื่อพฒันาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมของแต่ละคน จะเอ้ืออ านวยและ
ตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์าร การให้การพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมของ 
บุคลากรแต่ละคน จะเอ้ืออ านวยและตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
               ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรณ์มนุษย ์ไดแ้ก่  1) ความหมาย  2) ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ 3) วตัถุประสงค์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  4) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  5) สาเหตุ   
ท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  6) ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  7) แนวคิดในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ 8) บทบาทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  9) หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์    
10) คติฐานหรือขอ้สมมุติฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 11) จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ โดยแนวคิดทั้ งหมดน้ีผู ้วิจ ัยสามารถสังเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีช่วยเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สู่นักเรียนให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการผลกัดนัคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีแนวคิดในการเพิ่ม
คุณสมบติัของผูน้ านักเรียนในเร่ืองระบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผูน้ านักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ไดแ้ก่  1) ปัจจยัน าเขา้  2) กระบวนการ และ 3) ปัจจยัน าออก ซ่ึงทฤษฎีเหล่าน้ีมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านกัเรียนในเร่ืองการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยสู่์นักเรียน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21   
ตามบริบทของประเทศไทยอีกดว้ย 
 
ทฤษฎีระบบ  
 แนวคิดและทฤษฎีระบบ มาจากเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความ
ซบัซ้อนในลกัษณะเดียวกนัคลา้ยกนั นกัการศึกษาทั้งต่างประเทศและไทยไดเ้สนอไวห้ลากหลาย 
ดงัน้ี 
                ความหมายของระบบ 

           ฮิกส์ (Hicks, 1972, 461) เซมพรีวีโว ่(Semprevivo, 1976, 1) คีนด์เรด (Kindred, 1980, 6) 
กล่าวว่า ระบบ คือ การรวมตวัของส่ิงหลายส่ิงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์     
ซ่ึงกนัและกนั มีผลกระทบต่อกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

           ร็อบบินส์ เบร์ิกแมน สแต็ก และ โคลเตอร์ (Robbins, Bergman, Stagg, and Coulter, 2006, 54) 
กล่าวว่า ระบบ คือ ส่ิงท่ีเก่ียวพนัและสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและข้ึนต่อกนั โดยส่วนประกอบต่าง ๆ 
ร่วมกนัท างานอยา่งผสมผสานกนั เพือ่ใหบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้

           ศิริวรรณ เสรีรัตน์  สมชาย หิรัญกิตติ  สุดา สุวรรณาภิรมย ์ ลทัธิกาล ศรีวะรมย ์และชวลิต 
ประภวานนท์ (2539, 31) ให้ความหมายของระบบว่า เป็นกลุ่มของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั ตอ้งการ
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

            ประชุม รอดประเสริฐ (2543, 66) ใหร้ายละเอียดของระบบไว ้2 ลกัษณะ คือ ความหมาย
ท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยความหมายท่ีเป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ (Method) 
การปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีไม่ตายตัว อาจผนัแปรตามสภาพแวดล้อมและปัจจัย ท่ี
ก าหนดให้ ส่วนความหมายท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึง สรรพส่ิง (Entity) ท่ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์และพึ่งพาอาศยักนั โดยมีส่วนหน่ึงเป็นศูนยก์ลางของระบบ 
                 ดงันั้น หากกล่าวโดยสรุปแลว้ความหมายของทฤษฎีระบบ คือ ส่ิงท่ีเกิดการรวมตวักนั
ของหลาย ๆ ส่ิง ท่ีมีความสัมพนัธ์กัน พึ่ งพาอาศัยกัน มีผลกระทบต่อกันและกัน ผสมผสาน            
เขา้ด้วยกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั แต่วิธีการถึงเป้าหมายนั้น รูปแบบ 
ขั้นตอนนั้นอาจไม่ตายตวัโดยปรับเปล่ียนไดต้ามปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ความเป็นมาของทฤษฎรีะบบ  
        ทฤษฎีระบบ (System Theory) เม่ือประมาณ ค.ศ. 1920 ผูท่ี้เร่ิมพูดถึงแนวคิดน้ีเป็นคนแรก 

คือ เบอร์ทาแลนฟ่ี (Bertalanfy) เป็นนักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย  
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เม่ือ ค.ศ. 1940 และไดพ้ฒันาไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิสิกส์ Cybernetic (เช่นงานของ Frederic Vester) 
โดยในช่วงหลงัไดพ้ฒันาไปเป็น Complexity Theory และบางส่วนก็พฒันาไปเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบ
หรือ Chaos Theory ทฤษฎีน้ีเขา้มามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร์ อาทิ Claud Levin 
และทฤษฎีท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory คือ พวก Radical Constructivism ท่ีเช่ือว่าโลก
หรือการรับรู้ของเรานั้นเกิดจากส่ิงท่ีสมองของเราสร้างข้ึนมาทั้งส้ิน ดว้ยเหตุน้ี System Theory จึงมี
ลกัษณะเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) เน่ืองจากสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลาย ๆ สาขาวชิา 
โดยจุดส าคญั ของ System Theory อยู่ท่ีการมองว่าทุกอย่างสัมพนัธ์กนั หรือส่วนย่อยสัมพนัธ์กนั
ส่วนใหญ่ เป็นตน้ 

        ดงันั้น หากกล่าวโดยสรุปแลว้ System Theory จึงเป็นการมองความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
แบบองคร์วม โดยเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีใหญ่ข้ึนไป ขณะเดียวกนัตวัมนัเอง
ก็เป็นระบบท่ีสามารถแยกย่อยลงไปเป็นระบบเล็ก ๆ มากมายหลายระดับได้ และระบบย่อยน้ี       
ต่างก็มีความสัมพนัธ์กนั ส่งผลต่อการด ารงอยูข่องกนัและกนั เม่ือน า System Theory มาประยกุตใ์ช้
กบัปัญหาใดปัญหาหน่ึง เราตอ้งนิยามปัญหานั้นก่อนว่าประกอบด้วยปัจจยั อะไรบา้ง ยกตวัอย่าง
เช่น ปัจจยัประการแรก คือ มนุษย์ เพราะปัญหานั้นต้องสัมพนัธ์กับมนุษย์อย่างแน่นอน ปัจจยั
ประการต่อมา คือ การรับรู้ ดงันั้น เราจะตอ้งอาศยัการส่ือสารและเทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อให้
เกิดการรับรู้ข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และเก่ียวพนัไปถึง 
ทรัพยากร (Resource) อาทิ เงินกบัเวลา อีกดว้ย 
  ทฤษฎีระบบ ของ ดัดลีย์ ดี . คาน และรูท แอนนา อะบิเกิล  (Cahn & Abigail, 2007)     
กล่าวว่า ทุกระบบตอ้งมีองค์ประกอบหรือส่ิงต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ 
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์การไดต้ั้งไว ้ดงันั้น ภายในระบบจึงมีองค์ประกอบ ดงัน้ี   
1) ส่ิงท่ีป้อนเขา้ไป (Input) คือ ปัจจยัต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกท่ีจะน าไปสู่การด าเนินงานของ
ระบบ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบการศึกษานั้ นตัวป้อนเข้าไป ได้แก่ นักเรียน 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน นักเรียน สมุด ดินสอ ปากกา และอ่ืน ๆ เป็นต้น 2) กระบวนการ 
(Process) คือ องคป์ระกอบท่ีสองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิต
ของระบบ ส่วนในระบบการศึกษาไดแ้ก่ วธีิการสอนต่าง ๆ 3) ผลงาน (Output) หรือผลิตผล (Product) 
คือส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบสุดท้ายในระบบ หมายถึง ความส าเร็จในลักษณะแบบต่าง ๆ การมี
ประสิทธิภาพหรือการมีประสิทธิผล กระบวนการของการด าเนินงานของทฤษฎีระบบมี
องคป์ระกอบดงัน้ี         
 1.  ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) คือ ผูน้ านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูเ้ช่ียวชาญ 
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 2.  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) คือ วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาคู่มือ การสอบและการพิจารณาเห็นชอบ
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 3.  ปัจจยัน าออก (Outputs) คือ รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ 
 4.  ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) ไดแ้ก่ ปรับปรุงรูปแบบตามขอ้วพิากษรู์ปแบบการพฒันา
จากผูเ้ช่ียวชาญ  9 คน 
                สรุป คือ ทฤษฎีระบบ ไดแ้ก่  1) ความหมายของระบบ  2) ความเป็นมาของทฤษฎีระบบ 
3) ทฤษฏีระบบของ ดดัลีย ์ดี. คาน และรูท แอนนา อะบิเกิล โดยประเด็นทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัสามารถ
สังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีช่วยเสริมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่นกัเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพลกัดนัคุณภาพการศึกษา  
ให้ดียิ่งข้ึน แนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านักเรียนในเร่ืองระบบการพฒันาคุณลักษณะ        
อนัพึงประสงคผ์ูน้  านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  1) ปัจจยัน าเขา้  2) กระบวนการแปรสภาพ  3) ปัจจยั 
น าออก ซ่ึงทฤษฎีเหล่าน้ี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์มาจากนกัวิชาการต่างประเทศ คือ ดดัลีย ์ดี. คาน และ 
รูท แอนนา อะบิเกิล ผูว้ิจยัได้มีแนวคิดในการเพิ่มคุณสมบติัของผูน้ านักเรียนในเร่ืองระบบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยสู่์ผูน้ านกัเรียนซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ตามบริบทของประเทศไทยอีกดว้ย 

   ดงันั้น จากการศึกษาแนวคิดในการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัประยุกตใ์ชร้ะบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ร่วมกบัทฤษฎีระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน คือ  1) ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) คือ ทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ในกระบวนการบริหาร นัน่คือทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ทางการเงิน และข้อมูลท่ีต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้แก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ 
แนวคิด พฤติกรรม  2) กระบวนการ (Process) คือ เทคนิคในการจดัการต่าง ๆ รูปแบบกิจกรรม   
การผลิต เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ไดแ้ก่ การศึกษา  การฝึกอบรม และการพฒันา  3) ปัจจยั
น าออก (Outputs) คือ การพฒันาทางดา้นความรู้  ทกัษะ  บุคลิกภาพ ความคิด และพฤติกรรม ไดแ้ก่ 
สินคา้ บริการ ก าไร ขาดทุน และผลท่ีคาดหวงัอ่ืน ๆ  เช่น ศกัยภาพของพนกังานท่ีพฒันาข้ึน เป็นตน้ 
4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์การ ซ่ึงสามารถ
น าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ได ้ 
               การสร้างรูปแบบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เก่ียวขอ้งกบั 4 ประเด็ญหลกั ไดแ้ก่  1) ปัจจยัน าเขา้  2) กระบวนการ  3) ปัจจยัน าออก 
4) ผลยอ้นกลบั โดยการน าไปสร้างคู่มือ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.2  
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ตารางที ่ 2.2   ระบบการสร้างรูปแบบ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ปัจจัยน าออก (Output) 
1.  ครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
คณะกรรมการนกัเรียน 
 

1.  วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 

1.  การรู้จกัตนเองของผูน้ า
นกัเรียน 
2.  การท างานเป็นทีมของ
ผูน้ านกัเรียน 
3.  ทศันติในการเป็นผูน้ า
นกัเรียน 
4.  ความสัมพนัธ์ของผูน้ า
นกัเรียนกบัเพื่อนสภา 
5.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
6.  คุณลกัษณะของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
7.  กระบวนงาน 
8.  กิจกรรมต่าง ๆ 

2.  ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครู
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บ
รางวลัสภานกัเรียนระดบัชาติ 

2.  วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการพฒันา
คุณลกัษณะ 

3.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา
ผูน้ านกัเรียนระดบัชาติ จ านวน 9 
คน 

3.  วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล
จากการสนทนากลุ่ม 

รูปแบบการพฒันา
คุณลกัษณะ 

4.  ครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ี
ไม่ไดรั้บรางวลัดา้นสภานกัเรียน 

4.  วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล
จากการศึกษาคู่มือ 

คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะ 
 
 

5.  ประธานและคณะกรรมการ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

5.  การสอบและการพิจารณา
เห็นชอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะ 

 
 ทีม่า :   Cahn and Abigail, 2007, 24 – 25 



45 
 

 

การพัฒนาคู่มือส าหรับการพัฒนาผู้น านักเรียน  
 การพฒันาคู่มือส าหรับการพฒันาผูน้ านกัเรียนของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศรีนครินวิโรฒ มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ขั้นตอน   
       ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์งานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ การแจกแจงแยกเป็นงาน ๆ ว่าอะไรเป็น
งานหลกัเป็นงานรอง เพื่อใหเ้นน้ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีชดัเจน 
       ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ไดแ้ก่ การท าขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน 
ตอ้งการการพิจารณาจากใครบา้งจนถึงการส่งมอบงาน 
       ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์แนวทางแกไ้ข ไดแ้ก่ ปัญหามีอะไรบา้ง เกิดข้ึนตรงไหน ปัญหา
เกิดจากคนหรือภายนอก ปัญหา คือ อะไร 
       ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนก าหนดโครงร่าง 
                          1)  ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจงและวตัถุประสงค ์  
                           2)  ส่วนเน้ือหา ได้แก่ ขอบเขตเน้ือหาของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูรั้บผิดชอบ 
ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
     3)  บทสรุป ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติับรรณานุกรม 
              4)  ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
 วธีิการ  
 เขียนอธิบายกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม การก าหนดวิธีการปฏิบติัเอาไวอ้ย่างไร 
เขียนภาษาให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ภาษากฎหมาย ควรเขียนวิธีการท่ีก าหนดด้วย
หน่วยงานของเราเอง น าส่ิงต่าง ๆ มาวิเคราะห์ แยกแจกแจงให้ออกเป็นวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจน เพื่อใหส้ะดวกต่อการน าไปใชป้ฏิบติังาน 
 การหาประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อคู่มือ และดชันีประสิทธิผล (EI) 
 การพัฒนาคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถม 
ศึกษาในศตวรรษที ่21 เก่ียวขอ้งกบั 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  
     1)  ส่วนน า 

  1.1)   กิตติกรรมประกาศ 
  1.2)   ค  าช้ีแจง 
  1.3)   สารบญั 
  1.4)   วตัถุประสงค ์
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            2)  ส่วนเน้ือหา 
   2.1)   ขอบเขตเน้ือหาของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
   2.2)  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.3)  นิยามศพัยเ์ฉพาะ 
   2.4)  เอกสารอา้งอิง 
   2.5)  ภาคผนวก 
   2.6)  โครงสร้างระยะเวลาการพฒันา (Course Syllabus) SAPA-STAR 
   2.7)   แผนการพฒันา STAR 
                    3)  บนัทึกหลงัปฏิบติักิจกรรม ไดแ้ก่ ฉบบัผูน้ านกัเรียนและฉบบัครู 
  4)  บทสรุป ไดแ้ก่ แบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR   
 
การสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 
                 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะก่ึง ๆ ระหวา่งการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์ท่ีก่ึงก าหนด
ค าถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน หลักการและเหตุผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ         
การพยายามท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละคนไดรั้บชุดค าถามชุดเดียวกนั เพื่อวา่จะสามารถเปรียบเทียบ
ค าตอบของแต่ละคนไดส้ะดวกข้ึน การสัมภาษณ์ประเภทน้ีตั้งอยูบ่นขอ้สันนิษฐานวา่ 
 1.   การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นสามารถท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นตรงตาม 
เร่ืองท่ีนกัวจิยัศึกษาสามารถท าใหผู้ถู้กสัมภาษณ์เขา้ใจค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.   การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่นสูง เป็นการ  
เปิดกวา้ง และไม่เป็นทางการมากนกั สามารถสอบถามก่อนหรือหลงัก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งถามเหมือนกนั
ทุกคน มีอิสระในการถาม และปรับเปล่ียนค าถามใหเ้หมาะสมกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่ละคนได ้
                 3.   ความหมายของค าถามแต่ละขอ้นั้นเป็นความหมายท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ทุกคนจะเขา้ใจ
ตรงกนัในการตดัสินใจเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง หากนกัวิจยัจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล
ดว้ยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัจ  านวนมาก และตอ้งใชผู้ส้ัมภาษณ์หลายคน การตดัสินใจ
เลือกการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างมีความเหมาะสม นอกจากน้ี นักวิจยัท่ีขาดประสบการณ์       
ในการสัมภาษณ์หรือเป็นนักวิจยัมือใหม่ โดยเฉพาะเม่ือนักวิจยัมือใหม่พิจารณาว่าการเดินทาง      
ไปพบผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือการมีโอกาสสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยับ่อยคร้ังเป็นไป   
ไดย้ากหรือสามารถตอบค าถามท่ีตรงประเด็นไดย้าก เน่ืองจากบทบาทหน้าท่ี นกัวิจยัจึงนิยมเลือก
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เปิดโอกาสในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัมากกวา่
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การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีทั้งจุดท่ีเป็นประโยชน์และเป็นขอ้จ ากดั ในดา้นท่ีเป็นประโยชน์ 
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท าใหน้กัวิจยัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีตอ้งการและเป็นการ
จดัการสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไป โดยค าถามบางข้อ ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัอาจไม่
สามารถตอบได้ทนัที นักวิจยัอาจให้เวลาหรือถามค าถามขอ้อ่ืน ๆ ก่อน แล้วจึงยอ้นกลบัมาถาม
ค าถามในขอ้ท่ียงัตอบไม่ได ้ซ่ึงถา้ไม่ไดเ้ตรียมขอ้ค าถามไปแบบก่ึงโครงสร้าง เม่ือถามไปขอ้อ่ืน ๆ 
พลวตัของการสนทนาและการสัมภาษณ์อาจจะท าให้นกัวิจยัลืมกลบัมาถามและไม่ไดเ้ก็บขอ้มูล    
ได้อย่างครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นข้อจ ากัด ซ่ึงนับเป็นเหตุผลส าคัญท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมี
ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ไม่นิยมใช้ก็คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มกัท าให้นักวิจยั     
ขาดความละเอียดอ่อนในการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั เน่ืองจากนกัวิจยั
รู้สึกเกร็งกบัการไล่ถามไปตามชุดค าถามท่ีมากเกินไป ท าใหก้ารถามมา ตอบไป มีลกัษณะเป็นกลไก
ท่ีหยาบและแข็งกระดา้งอยา่งมาก และในหลายกรณีท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัรู้สึกวา่มีก าแพงขวางกั้น
การสนทนาระหว่างเขาหรือเธอกบันักวิจยัได้ง่ายมาก นักวิจยัเชิงคุณภาพบางท่านถึงกบัมองว่า    
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นไม่เหมาะกับผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหลายต่อหลายคน หรือ     
บางท่านก็ว่าไม่เหมาะสมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพโดยส้ินเชิง เราจึงมกัพบว่า การวิจยัเชิงคุณภาพ  
ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างจึงเป็นวธีิการท่ียดึหยุน่ท่ีดีท่ีสุดในการสัมภาษณ์ในสถานการณ์จริง 
 
การสนทนากลุ่มย่อย  
 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เป็นเทคนิคและวิธีการหน่ึงของการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ซ่ึงปัจจุบนัมีความส าคญัและจ าเป็น
อย่างยิ่งในการด าเนินโครงการเพื่อการพฒันาใด ๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ท่ีตอ้งการให้ประชาชน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ดงัปรากฏชดัเจน   
ในมาตรา 59 ท่ีบญัญติัไว ้ดงัน้ี บุคคลมีสิทธิได้รับขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตหรือด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั คุณภาพชีวิตหรือส่วนไดเ้สีย
ส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าว 
ทั้งน้ีตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎ หมายบญัญติัในท่ีน้ีจะพูดถึงการน า
เทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ยมาประยุกต์ใชใ้นการน าไปสู่การพฒันาองคก์ร (Organization Development) 
และการพฒันาบุคลากร (Human Development) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) 
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ในทางปฏิบติัจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือดว้ย (Public Consultation) กบักลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นเทคนิค
และวธีิการท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงของการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมการ
สนทนาทุกคนจะไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นกนัเองท่ีสุด         
 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่มย่อย 
 1.   เพื่อให้ผูท่ี้เขา้สนทนามีส่วนร่วมและสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่าง
แทจ้ริงและเปิดเผย 
 2.   เพื่อศึกษาและเรียนรู้ความคิดเห็นตลอดจนความต้องการในเชิงบวกของผูท่ี้ร่วม
สนทนา 
 3.   เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ในและความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์ร 
 4.   เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ทศันคติ และประสบการณ์กบัพนกังาน ในการสร้างความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัใหม้ากข้ึน 
 5.   เพื่อสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานด้วยกนัและระหว่างพนักงานกับผูบ้งัคบั 
บญัชาของตนเอง 
 6.   เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนค าแนะน าท่ีอาจมีประโยชน์ต่อองค์กรทั้ งโดย
ทางตรงและทางออ้ม  
 7.   เพื่อน าความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มย่อยไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงงาน
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรขององคก์รต่อไป 
 หลกัและวธีิการด าเนินการในการท า สนทนากลุ่มย่อย 
 1.   มีผูด้  าเนินการหน่ึงคน และผูช่้วยผูด้  าเนินการ (ผูค้อยจดบนัทึก – สรุปผล) อีกหน่ึงคน 
รวมเป็นสองคน 
 2.   มีผูร่้วมสนทนากลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 – 12 คน นัง่ลอ้มรอบผูด้  าเนินการและผูช่้วย
ผูด้  าเนินการ 
 3.   ผูด้  าเนินการจดประเด็นการพดูคุย เพื่อกนัการลืมระหวา่งการสนทนา 
 4.   สร้างบรรยากาศก่อนการสนทนาให้เกิดความเป็นกนัเองมากท่ีสุด อาจเร่ิมการสนทนา 
อยา่งไม่เป็นทางการไปก่อน 
 5.   ผูด้  าเนินการจะตอ้งจ าช่ือผูท่ี้ร่วมสนทนาให้ไดทุ้กคน ถา้เกรงว่าจะจ าไม่ไดใ้ห้ใชว้ิธี
จดช่ือไวใ้นสมุดบนัทึกตามต าแหน่งท่ีคน ๆ นั้น นัง่อยู ่
 6.   เร่ิมการสนทนาโดยพดูเร่ืองท่ีใกลต้วัของผูร่้วมสนทนาก่อน เช่น คุยเร่ืองงานในหนา้ท่ี  
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 7.   พยายามให้ผูร่้วมสนทนาทุกคนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นและไดร่้วมพูด
มากท่ีสุดและอย่างทั่วถึง (เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงของผูด้  าเนินการท่ีต้องมีประสบการณ์การท า
สนทนากลุ่มยอ่ยมาก่อน) 
 8.   ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ 1 ชัว่โมงเศษ (ไม่ควรใชเ้วลานานเกินไป เพราะผูร่้วม
สนทนาจะเบ่ือหน่ายได)้ 
 9.   สถานท่ีสนทนาไม่ควรมีเสียงรบกวนมากนกั อาจใชห้อ้งนัง่เล่น หอ้งรับแขกหรือถา้มี
สนามหญา้ หรือท่ีร่มใตต้น้ไม ้นอกอาคารก็ได ้แลว้นัง่ลอ้มวง 
 10. เวลาในการสนทนา ควรเป็นเวลาท่ีผูร่้วมสนทนาว่างจริง ๆ เพื่อทุกคนจะไดอ้ยู่ร่วม
สนทนาจนจบ ไม่ลุกออกไปก่อนการสนทนาจะเสร็จส้ิน 
 11.  ผูช่้วยสามารถช่วยซกัถามหรือร่วมสนทนาดว้ยได ้โดยเฉพาะบางประเด็นท่ีผูด้  าเนินการ
อาจตกหล่นบา้ง 
 12. หลงัการสนทนาเสร็จในแต่ละกลุ่มแลว้ ผูด้  าเนินการและผูช่้วยควรมาสรุปผลสั้น ๆ 
และวเิคราะห์ร่วมกนั                                            
         ผลลพัธ์โดยรวมท่ีจะไดจ้ากการสนทนากลุ่มยอ่ย การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินโครงการท่ีต้องการความโปร่งใส 
(Transparency) ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากคนในองค์กรเดียวกนั ซ่ึงถือเป็น     
ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) โดยตรง ซ่ึงจะสามารถลดความขดัแยง้ลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัไดรั้บทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรดว้ยการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการท่ีดีและดูจะเหมาะกบัวิถีชีวิตของคนไทยวิธีหน่ึง   
ในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะของการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระเสรีของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงนบัเป็น
ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ของการส่ือสารสองทาง (Two – Way Communication) 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
              เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2547) วิจยัเร่ือง ภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคนไทยท่ี    
พึงประสงค ์ผลการวจิยั พบวา่ มิติดา้นร่างกาย คือ ผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงมีพฒันาการ
ในดา้นร่างกายและสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวยั มิติดา้นจิตใจ คือ ผูท่ี้รู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี มิติดา้นความรู้ คือ เป็นผูท่ี้สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตวั 
และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ได้ไกล โดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึงได้ มิติด้านทกัษะ
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ความสามารถ คือ เป็นผูท่ี้มีทกัษะในด้านการคิด ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการอาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ 
และทกัษะการจดัการท่ีดี มิติด้านลักษณะชีวิต คือ เป็นผูท่ี้มีลักษณะชีวิตแห่งความขยนั อดทน   
ทุ่มเท ท างานหนัก มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย ์มีวิสัยทศัน์ ท าทุกอย่างอย่างดีเลิศ มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย เห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และมีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม  
             สมใจ  ธีรทิฏ (2556) วิจยัเร่ือง ความมุ่งหมายในการสร้างกลยุทธการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์ผลการวจิยั พบวา่ คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  1) กลุ่มความรู้ ได้แก่ ความตระหนักรู้เก่ียวกบัอาเซียนและเพื่อนบา้น     
และการมีความรู้ทางวิชาการท่ีไดม้าตรฐานสากล  2) กลุ่มทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร การท างานเป็นทีม และทกัษะแห่งศตวรรตท่ี 21 และ  3) กลุ่มเจตคติ ไดแ้ก่ การมีสุขภาพ 
กายและใจ การมีคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
              สหัทยา  พลปัฐพี (2548) วิจยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ชุมชน 3 แห่งมีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะความเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมพึ่งตนเอง มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีความ
แตกต่างกนัเร่ืองพื้นท่ีตั้งและสภาพปัญหาของชุมชน ในด้านการเรียนรู้ของชุมชนมี 2  ระดบั คือ 
ระดบับุคคล และระดบักลุ่มหรือชุมชน ผา่นการท ากิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงคุณลกัษณะของคน
ในชุมชนดงักล่าวจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีความรู้และคุณธรรมท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่แนวทางการพฒันาคน
ให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเรียนรู้ของชุมชน 4 ดา้น คือ ความพอเพียง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และจิตใจ ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอย่างมัน่คง แล้วจึง
พฒันากิจกรรมดา้นเศรษฐกิจ เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป ซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
ชุมชนอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
              วิไล หนูนาค และศิริชัย ชินะตงักูร (2559 ) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นคุณธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั ผลการวจิยั พบวา่ 
ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน  ความมีวินัย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด        
เท่ากบั 3.98 รองลงมา คือ คุณธรรมของนกัเรียนด้านมีจิตสาธารณะ มุ่งมัน่ในการท างาน การอยู่
อยา่งพอเพียง และรักความเป็นไทย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 ตามล าดบั  
              สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) ศึกษาวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะและกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย พบว่า ชุมชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมได้ โดยผูน้ าชุมชนปฏิบติัตนเป็นตน้แบบให้กบัคนในชุมชน เช่น โต๊ะอิหม่าม
บุญเสริม หนูทอง เป็นผูใ้ชชี้วิตอยู่อยา่งพอเพียง ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเสียสละ จนกลายเป็นท่ียอมรับ
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นบัถือของเด็ก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ในชุมชน นอกจากน้ี ยงัเป็นผูท่ี้มีความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จนสามารถเปล่ียนภาพลกัษณ์ของชุมชนบา้นชะวยัจากหมู่บา้นคา้ยา  
เสพติดใหก้ลายมาเป็นหมู่บา้นพฒันาตวัอยา่งไดส้ าเร็จ  
              ปัญญา  ทองนิล (2553) วิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะภาพการสอนโดยการบูรณาการ
แบบสอดแทรกส าหรับนกัศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ผลการวจิยั
พบวา่ การพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีเรียนกบันกัศึกษาครูกลุ่มตวัอยา่ง 
พฒันาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนดา้นวินยัและความรับผิดชอบ มีอตัราการพฒันาการของผลประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
              ปทุมวดี  ศิริสวสัด์ิ  ทวิช วิริยา และสิระ สมนาม (2560) วิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของครูใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียน ผูป้กครอง มีความเห็นว่า
คุณลกัษณะของความเป็นครูของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยู่ในระดบัปานกลาง     
2) ครูมีความตระหนกัในบทบาท ภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และ 3)ครูมีความตอ้งการ
ทางดา้นนโยบาย เพื่อส่งเสริมพฒันาครูตามกรอบจรรยาบรรณของคุรุสภา 
              สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2557) วจิยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ืองการวิจยั
เชิงประเมิน ผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ืองการวิจยัเชิงประเมิน เม่ือน าไป
ทดลองประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมทางไกล ไดค้่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) 
เท่ากับ 0.54 การท่ีผลเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากได้น าชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ือง การวิจยัเชิงประเมิน         
มาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นการตรวจสอบเน้ือหาทีละหน่วยในท่ีประชุม
กลุ่มคณะผูว้ิจยั 5 ท่าน เนน้การพิจารณาความถูกตอ้งทนัสมยั ครบถว้น ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา มีกรณีตวัอยา่งอ่านเขา้ใจง่าย คณะผูว้จิิยจ านวน 4 ใน 5 ท่าน มีความรู้และส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาเอก ด้านการวดัและประเมินผล และมีประสบการณ์การเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลมากกว่าสิบปี เม่ือผูเ้ขียนปรับหาสาระในหน่วยของตนแลว้  
ไดน้ าไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัวา่ ชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ืองการวจิยัเชิงประเมินน้ีมีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) วิจยัเร่ือง คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พบว่า คุณธรรมระดบับุคคลเพื่อ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมี 4 ชุด ไดแ้ก่  1) คุณธรรมท่ีเป็นปัจจยั
แรงผลกัดนั  2) คุณธรรมท่ีเป็นปัจจยัหล่อเล้ียง  3) คุณธรรมท่ีเป็นปัจจยัเหน่ียวร้ัง และ 4) คุณธรรม
ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุน 
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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2551) วิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของเด็กผ่านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก พบว่า การพฒันาคุณลกัษณะ   
ท่ีพึงประสงคข์องเด็กผา่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กโดยเนน้การเสริมสร้างการยอมรับ
ตนเอง (Self – Esteem) เนน้การพฒันาการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมทั้งทางสติปัญญา (Cognitive Area) 
ในด้านความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะท่ีดี ตลอดจนการพฒันาด้านจิตใจ (Affective Area) ของ
นกัเรียน  
              จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ผลการวิจยัท่ีผา่นมาของ
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ วิจยัเร่ือง ภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ สมใจ 
ธีรทิฏ วิจยัเร่ือง ความมุ่งหมายในการสร้างกลยุทธการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค ์สหทัยา พลปัฐพี วจิยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนใหมี้คุณลกัษณะ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิไล หนนูาค และศิริชัย ชินะตงักูร วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นคุณธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ วิจยัเร่ือง คุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทย และปัญญา ทองนิล วิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะภาพการสอนโดยการ 
บูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับนักศึกษาและครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์        
ของผูเ้รียน สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจตนเอง   
มีคุณธรรม เขา้ใจและประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยัและความรับผิดชอบ     
มีจิตสาธารณะ และให้ความส าคญักบัการร่วมพฒันาดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงผูว้ิจยั     
ได้น าแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย   
 การศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนเกิดจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3Rs 
8Cs  2Ls คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี  21 และคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูน้ านกัเรียน ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ าสภานกัเรียน 
และการท างานของผูน้ านกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล และ  3) แนวคิดการพฒันาผูน้ านกัเรียนใน



53 
 

 

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรณ์มนุษย ์และทฤษฎีระบบ  โดยการวเิคราะห์
ความหมายของเน้ือหาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง 3 ดา้นขา้งตน้ ซ่ึงสรุปได ้คือ 
 1.   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบไปดว้ย 3R 7C 
ภาษาท่ี 3 และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการท างานของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรท างาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 3.   ผูว้ิจยัได้ใช้ทฤษฎีระบบเป็นหลักในการพฒันาผูน้ านักเรียนตามหลักการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ 3R 7C ภาษาท่ี 3 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ภาวะผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 ในการท างานตามหลกัธรรมาธิบาล และทฤษฏีระบบในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์คือ ผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใหมี้คุณภาพ 
                ขอ้สรุปแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ช้กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อสร้างรูปแบบและคู่ มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านัก เรียนระดับ 
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) การใช้คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C ภาษาท่ี 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ     
การใช้ภาวะผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 ในการท างานตามหลักธรรมาธิบาล   2) การพฒันาผูน้ า       
ดว้ยทฤษฎีระบบ  3) การสร้างคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนตามรูปแบบท่ีสร้าง ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการวิจยัและน าไปเผยแพร่ให้กบัโรงเรียน เพื่อใช้     
ในการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ 1) ผูน้ านกัเรียน
ระดับประถมศึกษาจะได้รับการพฒันาความเป็นผูน้ าตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  2)  สถานศึกษาและครูมีแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพฒันาผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามศตวรรษท่ี 21
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         ภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.5    กรอบแนวคิดการวจิยั 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการท างาน

ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 

1. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า    

   (นกัวิชาการ) 

2. สภานกัเรียน (สพฐ.) 

3. การท างานของผูน้ านกัเรียนในการท างาน 

   ตามหลกัธรรมาภิบาล (ส านกันายกรัฐมนตรี) 

4. ภาวะผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ในศตวรรษที่ 21 

1. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C 

2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3Rs 8Cs 2Ls 

3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็ก    

    และเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  

    ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

 

แนวคิดการพัฒนาผู้น า

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 

1. ทฤษฎีการพฒันา  

    ทรัพยากรมนุษย ์

2. ทฤษฎีระบบ 

 

 

 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รูปแบบ 

1. ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ผูน้  านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

    ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. กระบวนการ (Process) วิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลจาก 

    แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาคู่มือ   

    การสอบและการพิจารณาเห็นชอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

    วิทยานิพนธ์ 

3. ปัจจยัน าออก (Outputs) รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ  

4. ผลยอ้นกลบั (Feedback) ปรับปรุงรูปแบบตามขอ้วิพากษ ์  

   รูปแบบการพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญ  9 คน 

 

คู่มือ 

1. ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง วตัถุประสงค ์  

2. ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหาของ 

    รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูรั้บผิดชอบ  

    ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบติังาน  

3. บทสรุป ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

    ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั เอกสารอา้งอิง 

4. ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการ 

    ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ  

 

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 
ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

               การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน
ประกอบด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
รูปแบบกำรวจัิย 
               การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน
ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผูว้จิยัไดว้างแผนการด าเนินการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
               ระยะท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ : เป็นการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูน้ านกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ    
               ระยะท่ี 2  การสร้างรูปแบบ : เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณจาก
ระยะท่ี 1 พร้อมทั้งสังเคราะห์ เพื่อสร้างประเด็นการสัมภาษณ์ โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ 
               ระยะท่ี 3  การพฒันาคู่มือ : เพื่อพฒันาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามรูปแบบ
ท่ีสร้างข้ึนในระยะท่ี 2  
 ขั้นตอนด ำเนินกำรวจัิย 
               ระยะที ่1  กำรศึกษำคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น ำนักเรียน 
               1.   การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยผูว้ิจยั
ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนและทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
น าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไปสังเคราะห์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อสร้างขอบเขตเน้ือหาในการ
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พฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ของ
สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม     
เชิงปริมาณ คือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใชใ้นการสังเคราะห์
ของผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3R 7C  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   
3Rs 8Cs 2Ls คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 คุณลักษณะ      
อนัพึงประสงค์ของนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่านิยมหลักของคนไทย          
12 ประการ 
               2.   สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บขอ้มูลในส่วนของเน้ือหา     
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในเชิงปริมาณโดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงเป็นขอ้สรุป
จากทฤษฎีท่ีผูเ้ช่ียวชาญสรุปวา่สามารถใชไ้ดต้ามบริบท โดยผูว้ิจยัน าขอ้สรุปของทฤษฎีมาสังเคราะห์ 
ดงัน้ี 
  2.1   ผูว้จิยัสังเคราะห์ขอบเขตของเน้ือหาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 คน เพื่อสร้างแบบสอบถาม จ าแนก
เป็น 2 ชุด คือ ของประธานนกัเรียน และครู จากโรงเรียนท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดา้นสภานกัเรียน 
  2.2   น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน ประเมินหาประสิทธิภาพ (IOC) 
 3.   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามในสถานศึกษา จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 
คือ แบบสอบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประธานนกัเรียน จ านวน 674 ฉบบั 
จากประชากร 674 คน และฉบบัท่ี 2 คือ การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียน 
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
ตวัแทนครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 674 ฉบบั จากประชากร 1,308 โรงเรียน  
 4.   วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  
  4.1   ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC)  
                    4.2   การแจกแจงความถ่ี   

       4.3   การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
        4.4   การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  
        4.5   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
       4.6   แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของไรเคอร์ท (Likert Scale)  
       4.7   การแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล 
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               ระยะที ่2  กำรสร้ำงรูปแบบกำรพฒันำ 
  1.   สังเคราะห์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 เพื่อสร้าง
ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ 
 2.   สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียนเพื่อหาแนวทางการสร้าง
รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเสนอผลการศึกษาในระยะท่ี 1 กบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ประธานและเลขาธิการของคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ตวัแทนผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนสมาคม
ผูป้กครอง ตวัแทนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา รวมจ านวน 14 คน  
  3.   จดัการประชุมปฏิบติัการ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
ไดแ้ก่ ครูท่ีไดรั้บรางวลัสภานกัเรียนระดบัชาติ จ  านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บรางวลัทางดา้นการ
พฒันาผูน้ านกัเรียน จ านวน 2 คน รวมจ านวน 5 คน สร้างร่างเคา้โครงรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพ   
มหานครและปริมณฑล   
 4.   จดัสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงคือครูท่ีดูแล
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 6 คน วิพากษเ์คา้โครง รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล 
  5.   ปรับปรุงเคา้โครงรูปแบบตามขอ้วพิากษข์องผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ไดรู้ปแบบการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีสมบูรณ์ 
               ระยะที ่3  กำรจัดท ำคู่มือ 
 1.   ศึกษาวิธีการจดัท าคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.   จดัท าคู่มือต้นแบบการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  
ท่ีเป็นครูท่ีดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 6 คน ตรวจสอบโดยใช้แบบสอบถาม
ประมาณค่า 
  3.   ปรับปรุงคู่มือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ได้แก่ ครูท่ีได้รับรางวลัสภานักเรียน 
ระดบัชาติ 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บรางวลัทางดา้นการพฒันาผูน้ านกัเรียน 2 คน รวมจ านวน     
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5 คน จนกระทัง่ไดคู้่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีสมบูรณ์ 
  4.   จดัพิมพคู์่มือและน าไปเผยแพร่กบัสถานศึกษาและหาประสิทธิภาพของคู่มือพร้อม 
แบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 30 โรงเรียน 
  5.   วเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพ EI และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  6.   เขียนรายงานการวจิยั  
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ภำพที ่3.1   ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
 
 

ระยะที่ 1 กำรศึกษำ
คุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค์ 

ระยะที่ 3  
กำรจัดท ำคู่มือ 

ระยะที่ 2  
กำรสร้ำงรูปแบบ 

การศึกษาขอ้มูลและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัหรือน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไปสงัเคราะห์ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

  

สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 2 ฉบบั ของตวัแทนผูน้ านกัเรียนและตวัแทนครู โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 
ท่าน 

ด าเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 1,309 ฉบบั ไดแ้ก่นกัเรียน 674 ฉบบัและครู 674 ฉบบั 

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

สงัเคราะห์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างประเด็นค าถามการสมัภาษณ์ 

สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูบ้ริหาร ครู และผูน้ านกัเรียนในโรงเรียนรางวลั
ระดบัชาติดา้นสภานกัเรียน 6 โรงเรียน 

ศึกษาวิธีการจดัท าคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ปรับปรุงคู่มือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้สมบูรณ์ 

จดัท าคู่มือตน้แบบให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบโดยใชแ้บบสอบถามประมาน
ค่า 

ปรับปรุงเคา้โครงรูปแบบตามขอ้วิพากษข์องผูเ้ช่ียวชาญให้สมบูรณ์ 

จดัสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญวิพากษเ์คา้โครงรูปแบบ 
จ านวน 9 ท่าน วิพากษ ์

ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ จ านวน 30 โรงเรียน 

วิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพ EI และความพึงพอใจกบัคู่มือ  

เขียนรายงานการวิจยั 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ระยะที ่1 
 1.  ประชากรในวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมสถิติจ านวนของนกัเรียน ครู ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  าแนกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ สถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีการศึกษา 
2558 เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สังกดัส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 433 โรงเรียน 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 38 โรงเรียน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จ านวน 100 โรงเรียน สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต สังกดั
มหาวิทยาลยัของรัฐและราชภฏั) จ านวน 10 โรงเรียน เขตปริมณฑล ไดแ้ก่ สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 572 โรงเรียน สังกดัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 
146 โรงเรียน สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐและ
ราชภฏั) จ านวน 10 โรงเรียน รวมทั้งหมดทั้งส้ิน 1,309 โรงเรียน       
             2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ
ในสถาบนัทางการศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 5 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประธานนักเรียนและครูจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพ       
มหานครและปริมณฑล จากกลุ่มตวัอยา่ง 674 โรงเรียน โดยอา้งตามการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสูตรของเครซ่ีและมอร์แกนจากสถานศึกษา สังกดัส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด
คณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ตำรำงที ่ 3.1   จ ำนวนประชำกรและจ ำนวนสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

เขตพืน้ที่ สังกดั ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
กรุงเทพมหานคร 

 
สังกดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

433 204 

สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38 34 
สังกดัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 100 80 
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ตำรำงที ่ 3.1   (ต่อ) 

เขตพืน้ที่ สังกดั ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
 สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 10 
ปริมณฑล สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 572 230 

สังกดัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 146 106 
สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 10 

รวม 1,309 674 

  ทีม่ำ :    สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2558)  
 
              จากจ านวนสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
ประชากรนกัเรียน จ านวน 674 คน และครูผูรั้บผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 
674 คน 
              ระยะที ่2 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information) ในการสัมภาษณ์ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา ครู ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน
ต้นแบบระดับประเทศท่ีได้รับรางวลัเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนระดับชาติ งานศิลปะ 
หตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้จ าแนกได ้ดงัน้ี  
  1)  ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 6 คน   
  2)  ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 14 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อวิพากษ์    
เคา้โครงรูปแบบ ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนตน้แบบสภานกัเรียนระดบัชาติ 
จ านวน 4 คน ครูผูน้ าต้นแบบการออกแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยนวตักรรมรางวลัระดับชาติ  
Thailand Innovative Teacher Leader Award จ  านวน 3 คน วิทยากรโครงการการอบรมปฏิบติัการ
พัฒนาแกนน าการใช้หลักสูตรพัฒนาผู ้น านักเรียนอาเซียน  (ASEAN Youth Leader –  AYL) 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน เพื่อใหค้วามคิดเห็นรวม ทั้งหมด 9 คน 
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 ระยะที ่3 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลก่อนการศึกษาคู่มือ หลงัการศึกษาคู่มือ และความพึงพอใจ  
ต่อการใช้คู่มือการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ครูผูดู้โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 30 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 ระยะที ่1 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  
 1.  แบบสอบถามประมาณค่า ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีจากผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี 
 2.  แบบสอบถามประมาณค่า ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียน 
ประธานนกัเรียน และครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 1,308 ฉบบั โดยจ าแนก
แบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ฉบบัคณะกรรมการนกัเรียน (ฉบบั A) และฉบบัครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (ฉบบั B) เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนดว้ยการปรับภาษาท่ีเหมาะสม 
               ระยะที ่2  
 1.  กรอบการแบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัว่
ประเทศ จ านวน 6 โรงเรียน ท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stake Holder) ดีกรีรางวลัตน้แบบระดบัชาติ
ดา้นการพฒันาสภานกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 2.  แบบบนัทึกการประชุมและเคร่ืองอดัเสียงเพื่อใช้ในเก็บขอ้มูลการวิพากษ์เคา้โครง
รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน  
                ระยะที ่3 
 1.  คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดบัประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ของครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
                     1.1   ส่วนประกอบของคู่มือ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 หัวขอ้หลกั โดยปรับให้
เหมาะสมกบับริบทตามเกณฑ์ของส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, (2553 : 47) 
ประกอบดว้ย  
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   1.1.1   ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง และวตัถุประสงค ์ 
   1.1.2   ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหาของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบติังาน และบรรณานุกรม  
   1.1.3   บทสรุป ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั                                                                       
                              1.1.4   ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
                   1.2   เน้ือหา ไดแ้ก่ (S) Self – Awareness การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน (T) Teamwork 
การท างานเป็นทีมของผูน้ านักเรียน (A) Attitude ทศันคติในการเป็นผูน้ านักเรียน (R) Relationship 
ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบัเพื่อสภา (S) ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน      
(A) ทศันคติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (P) กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน (A) กิจกรรมการพฒันา
ผูน้ านกัเรียน 
                1.3   การหาประสิทธิผลของคู่มือ ไดแ้ก่ การหาความพึงพอใจและการหาค่าประสิทธิผล 
(E.I.) ก่อนการศึกษาและหลงัการศึกษากบัครู จ านวน 30 คน 
            2.  แบบทดสอบเพื่อใชใ้นการตรวจสอบคู่มือส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน   
             3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใช้สอบถามครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียนท่ีไดรั้บคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 30 โรงเรียน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  การสร้างแบบสอบถามของผูน้ านกัเรียนท่ีพึงประสงค ์แบ่งเป็น 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ส าหรับ
ผูน้ านักเรียน 31 ประเด็น และส าหรับครู 31 ประเด็น หาประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
(Content Analysis) และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation) โดยมีขอบเขตของ 
เน้ือหา 9 ประเด็น ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  2) คุณลกัษณะ         
อนัพึงประสงคข์องผูน้ า  3) การพฒันาผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  4) ทฤษฎีระบบ  5) การพฒันา
คู่มือส าหรับการพฒันาผูน้ านกัเรียน 6) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 7) การสนทนากลุ่ม 8) งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ  9) กรอบแนวคิดการวจิยั 
          1.1   สร้างขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสอบถามตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้
                 1.2   พิจารณาแต่ละขอ้ค าถามใหมี้ความครอบคลุมกบัเน้ือหา และความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                 1.3   น าแบบสอบถามฉบบัร่างน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งใหค้รอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้าง
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เน้ือหา ภาษาท่ีใชเ้พื่อให้เกิดความเขา้ใจง่ายแก่ผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิธี IOC โดยวเิคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีข้อค าถามท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้  านวน 82 ขอ้ จาก 100 ขอ้ 
 2.  การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ในประเด็นท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้ความคิดเห็นใดมีความน่าสนใจ และมีความแตกต่าง
จากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างในเชิงคุณภาพ โดยน า
ประเด็นค าถามท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์   
แบบก่ึงโครงสร้าง เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกตอ้ง ครอบคลุม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาให้มีความสมบูรณ์ แลว้จดัท าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
ในการวจิยัต่อไป 
 3.  แนวทางการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญวิพากษ์องค์ประกอบของรูปแบบ 
และความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดงัน้ี 
             3.1   ผูว้ิจยัน าเสนอเคา้โครงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการ
ประชุมสนทนากลุ่ม 
       3.2   ครูท่ีดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนท าการวิพากษ์ตน้แบบเคา้โครง     
ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 4.  การสร้างและหาประสิทธิภาพคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
               4.1   สร้างคู่มือโดยการน าผลการยืนยนัจากการจดัสนทนากลุ่มย่อยของผูเ้ช่ียวชาญ   
มาจดัท าตามองค์ประกอบ 4 หัวขอ้หลกั โดยปรับให้เหมาะสมกบับริบทตามเกณฑ์ของส านกังาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (2553, 47) ประกอบดว้ย  
                              4.1.1   ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง และวตัถุประสงค ์ 
                      4.1.2   ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหาของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบติังาน และบรรณานุกรม  
                       4.1.3   บทสรุป ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั                            
                       4.1.4   ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
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          4.2   น าคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน 
                 4.3   สร้างแบบทดสอบมาจดัท าตามองคป์ระกอบ 4 หวัขอ้หลกั โดยปรับใหเ้หมาะสม
กับบริบทตามเกณฑ์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2553, 45) 
ประกอบดว้ย 1) ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง และวตัถุประสงค ์2) ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหาของ
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการปฏิบติังาน และเอกสารอา้งอิง 3) บทสรุป ไดแ้ก่ 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั และ 4) ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
  4.4   น าแบบทดสอบไปตรวจสอบคู่มือ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
  4.5   น าคู่มือท่ีไดรั้บการพฒันาใช้กบัครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน    
ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีความประสงค์ในการพฒันาคุณลักษณะ      
อนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 
30 โรงเรียน       
  4.6   หาประสิทธิภาพของคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดว้ยการ
น าไปใชก้บัครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยของโรงเรียน จ านวน 30 คน 
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีใช้คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้
แบบสอบถามประมาณค่า ดงัน้ี 

  5.1   สร้างขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสอบถามความพึงพอใจตามองคป์ระกอบ 4 ขอ้ ไดแ้ก่  
     5.1.1   รูปเล่ม  
      5.1.2   สีสัน  
      5.1.3   เน้ือหา   
  5.1.4   การน าไปใช ้ 

  5.2   พิจารณาแต่ละขอ้ค าถามใหมี้ความครอบคลุมกบัเน้ือหาและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  5.3   น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปหาความเช่ือมั่น (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน 
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  5.4  พิจารณาเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพด้วยการหาดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index: E.I.)  
  5.5   น าแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งให้ครอบคลุมทั้งดา้น
โครงสร้างเน้ือหา ภาษาท่ีใช้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจง่ายแก่ผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิธี IOC โดย
วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  5.6   น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามความพึงพอใจกบัครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความประสงค์พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 30 คน 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
               การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1.   การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเชิงประมาณ กลุ่มตวัอย่างจากสถานศึกษา
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประธาน
นกัเรียนในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 674 คน และครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 674 คน  
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและการบนัทึกเสียง
สัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ข้อมูล โดยได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มครูผูดู้แล
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 1 จ านวน 6 โรงเรียน 
 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียนต้นแบบระดับชาติ จ านวน 4 คน ครูผู ้น าต้นแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้           
ดว้ยนวตักรรม รางวลัระดบัชาติ Thailand Innovative Teacher Leader Award จ  านวน 2 คน วทิยากร
การอบรมปฏิบติัการพฒันาแกนน าการใช้หลักสูตรพฒันาผูน้ านักเรียนอาเซียน (ASIAN Youth 
Leader – AYL) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นสังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน รวมทั้งหมด จ านวน 9 คน  
 4.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือและแบบทดสอบหลงั
การศึกษาคู่มือ เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือและสอบถามความพึงพอใจจากโรงเรียน 30 โรงเรียน 
ผูว้ิจ ัยประสานจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อน าส่งคู่มือการพฒันา
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คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี  21 ระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพ      
มหานครและปริมณฑล ไปสู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
              ขอ้มูลท่ีไดมี้ทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัสนทนากลุ่ม และ
ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการส ารวจ ผูว้จิยัมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี แบบสอบถาม แบบทดสอบและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ใชต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC) เพื่อตรวจสอบปรับปรุง
ความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งให้ครอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้างเน้ือหา ภาษาท่ีใชเ้พื่อให้เกิดความ
เขา้ใจง่ายต่อผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิธี IOC โดยวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรในการหาค่าตาม ธีระศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ (2549, 65) ดงัน้ี  
 

              สูตร  IOC   =  
∑R

N
 

 
              เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

 ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

              โดยท่ี  + 1  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
     0  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
  – 1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

 
  2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเชิงปริมาณและแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชก้าร
แจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของไรเคอร์ท (Likert Scale) และการแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกบัค่าคะแนนท่ีค านวณได ้
ตามขั้นตอนท่ีระบุไว ้โดยเกณฑข์องเบสท ์(Best, 1977, 174) ดงัน้ี 
                        2.1   แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของไรเคอร์ท จากกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่มในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยก าหนดเป็นตวัเลขและความหมาย 
ไดแ้ก่ 
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                            2.1.1   ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน                
                5   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัมากท่ีสุด    
                 4   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัมาก 
                 3   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัปานกลาง 
             2   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบันอ้ย 
             1   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบันอ้ยท่ีสุด 
                            2.1.2   ผูน้  านกัเรียน 

   5   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มากท่ีสุด    
   4   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาก 
   3   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ปานกลาง 
   2   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์นอ้ย 
    1   หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์นอ้ยท่ีสุด 

  2.2  การแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
เปรียบเทียบกบัค่าคะแนนท่ีค านวณได ้ตามขั้นตอนท่ีระบุไวโ้ดยเกณฑข์องเบสท ์(Best, 1977, 174) 
รายละเอียด ดงัน้ี 
                            ค่าคะแนนเฉล่ียและความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย 
                           4.50 – 5.00    เกณฑก์ารพิจารณา    มากท่ีสุด 
                              3.50 – 4.49    เกณฑก์ารพิจารณา    มาก 
                              2.50 – 3.49   เกณฑก์ารพิจารณา    ปานกลาง 
                              1.50 – 2.49    เกณฑก์ารพิจารณา    นอ้ย 
                              1.00 – 1.49    เกณฑก์ารพิจารณา    นอ้ยท่ีสุด 
                       2.3   แบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของไรเคอร์ท 
จากกลุ่มตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยก าหนดเป็นตวัเลข และความหมาย 
คือ 
                          5    หมายถึง    พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  
                          4   หมายถึง    พึงพอใจระดบัมาก 
                          3   หมายถึง    พึงพอใจระดบัปานกลาง 
                          2   หมายถึง    พึงพอใจระดบันอ้ย 
                         1   หมายถึง    พึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
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                      2.4   การหาค่าร้อยละเป็นค่าสถิติท่ีนิยมใช้กนัมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถ่ี 
หรือจ านวนท่ีต้องการกับความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดท่ีเทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตร
ต่อไปน้ี 
 

                      
 

                             เม่ือ      P   แทน  ค่าร้อยละ 
                               f    แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
               N    แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

                   ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบได ้
 
  2.5   การหาค่าเฉล่ีย (Mean) หรือเรียกวา่ค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉล่ีย ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
 
           X = ∑x 

       n 
 

                             เม่ือ    X      แทน  ค่าเฉล่ีย 
                               ∑x    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                  n     แทน   จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

        
   2.6   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวดัการกระจายท่ีนิยม      
ใชก้นัมาก เขียนแทนดว้ย S. D. หรือ S 
 

S. D. =  

S. D. =  
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                            เม่ือ   S. D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                            X    แทน   ค่าคะแนน 
    n  แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
            ∑   แทน    ผลรวม 
 
  3.   การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างใชก้ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะห์เน้ือหาการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง คณะกรรมการนกัเรียน ครูผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตวัแทนนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และตวัแทน
สมาคมผู้ปกครอง ใช้แบบเจาะจง (Purposive) ผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาแยกประเภทและจัด
หมวดหมู่ขอ้มูล และด าเนินการวเิคราะห์ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถว้น และความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล หากพบว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่ม จากนั้นน ามาเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา (Description) น าข้อมูลท่ีได้จากการถอดเทปบนัทึกการสนทนากลุ่มย่อย       
มาจดัหมวดหมู่ตามประเด็นค าถามหลักในการวิจยั ทั้ งน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดรหัส (Code) ในแต่ละ
หวัขอ้การวเิคราะห์  
  4.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูล (Content Analysis) การสนทนากลุ่มและการสร้างรูปแบบ
คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
จากการสนทนากลุ่มย่อยโดยผูว้ิจยัน าการยืนยนัรูปแบบ การวิเคราะห์ขอ้วิพากษ์จากผูเ้ช่ียวชาญ    
ซ่ึงเป็นครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อยนืยนัรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
จากการจดัสนทนากลุ่มยอ่ยของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อสรุปการวิจยัในคร้ังน้ี 
โดยน าขอ้มูลท่ีสรุปจากการยืนยนัรูปแบบท่ีได ้โดยแบบสอบถามการสนทนากลุ่มยอ่ยและน าเทป
บนัทึกการสนทนากลุ่มยอ่ยจากผูเ้ช่ียวชาญมาถอดเทปบนัทึกเสียงการสนทนา โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
สังเคราะห์เน้ือหาในแต่ละหัวข้อร่วมกับแบบสอบถามการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อน าข้อมูลไปสู่      
สรุปผลการวิจยัในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่าง เพื่อไดข้อ้มูลในประเด็นอ่ืนท่ีละเอียดและน ามายืนยนั
ในการสรุปเป็นโมเดล (Model) รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีสมบูรณ์     
  5.  การหาประสิทธิภาพคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดว้ยการหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ซ่ึงเป็นดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพโดยการพิจารณา
ประสิทธิภาพของคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
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ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก็บจากครูผูรั้บผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน การวิเคราะห์หาค่า
ดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) โดยใช้วิธีของ กู๊ด แมน เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์ 
(Goodman, Fletcher, and Schneider, 1980, 30 – 34) โดยดัชนีประสิทธิผลท่ีใช้ได้ ควรมีค่า 0.50   
ข้ึนไป 
              สูตรการหาค่าดชันีประสิทธิผล (E. I.) จะเขียนในรูปของร้อยละ ซ่ึงผลการค านวณจะได้
เท่ากบัผลการค านวณจากคะแนนดิบ 
 
ดชันีประสิทธิผล  =  ร้อยละของผลรวมคะแนนหลงัการศึกษาคู่มือ – ร้อยละของผลรวมคะแนนก่อนการศึกษาคู่มือ  
                                                                    100 – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนใชคู้่มือ 

    E.I.  =       P2 – P 1 
                    100 – P1 

 

เม่ือ  P1  แทน  ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนศึกษาคู่มือ 

   P2  แทน  ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัศึกษาคู่มือ 

 
  6.   การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การหาความเช่ือมัน่ของ
ขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั สุภางค ์จนัทวานิช (2552, 31 – 33) 
   6.1  ดา้นขอ้มูล ไดแ้ก่ ดา้นเอกสาร รวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัแต่มาจากแหล่งท่ีต่างกนั 
   6.2  ดา้นบุคคล รวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั แต่จากหลายบุคคล 
   6.3  ดา้นทฤษฎี ใชอ้า้งอิงจากบทท่ี 2  เป็นเคร่ืองตรวจสอบ 
   6.4  ดา้นผูว้ิจยั ใชข้อ้มูลจากผูว้ิจยัหลายคนท่ีวิจยัเร่ืองเดียวกนัมาตรวจสอบวา่ไดผ้ลวจิยั
ตรงกนัหรือไม่ 
   6.5  ดา้นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) โดย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต 
การสนทนากลุ่มยอ่ย  
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ตารางที ่ 3.2   สรุปวธีิการด าเนินการวจัิย 

ล าดับ วตัถุประสงค์ ตัวแปรทีศึ่กษา เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อศึกษาคุณลกัษณะ     
อนัพึงประสงคข์อง
ผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของ     
เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
 
 

1.  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์3R 7C 
2.  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์3Rs  
8Cs  2Ls 
3.  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องเด็ก
และเยาวชนไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
4.  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์อง
นกัเรียนของ
คณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  ค่านิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประการ 

1.  แบบสอบถาม
ประมาณค่าส าหรับ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
2.  แบบสอบถาม
ประมาณค่าส าหรับ
ประธานนกัเรียน 
3.  แบบสอบถาม
ประมาณค่าส าหรับครู
ผูดู้แลโครงการ
ประชาธิปไตย    
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูว้จิยั
ประสานงานกบับณัฑิตวทิยาลยั    
เพื่อน าเสนอแบบสอบถามไปยงั
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่าน 
2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูว้จิยั
ประสานงานกบับณัฑิตวทิยาลยั    
เพื่อน าเสนอแบบสอบถามไปยงั   
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 674 
โรงเรียนโดยกลุ่มตวัอยา่ง  
จากสถานศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่ง
ออกเป็น  2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  

1.  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(IOC) 
2.  ใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี การหาค่า 
ร้อยละ (Percentage) 
การหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบัของไร
เคอร์ท (Likert Scale) 
และการแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย ใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูล 
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ตารางที ่ 3.2   (ต่อ) 

ล าดับ วตัถุประสงค์ ตัวแปรทีศึ่กษา เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ในโรงเรียนในสถานศึกษา เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมทั้งส้ิน 1,349 คน 

 

 กลุ่มประธานนกัเรียนและครู
ผูดู้แลโครงการประชาธิปไตย 
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2 เพื่อสร้างรูปแบบการ
พฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคข์อง
ผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของเขต
กรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑล 

คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษ 
ท่ี 21 

1.  แบบสัมภาษณ์
ส าหรับครูผูดู้แล
โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
2.  แบบสัมภาษณ์
ส าหรับผูบ้ริหาร
โรงเรียน 
3.  แบบบนัทึกการ
ประชุมหรือเคร่ือง
อดัเสียงเพื่อจดั
สนทนากลุ่มยอ่ย 
 
 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสัมภาษณ์และการบนัทึก
เทปการสัมภาษณ์ ผูว้จิยั
ประสานงานกบับณัฑิตวทิยาลยั     
เพื่อท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 
10  คน โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่ง
ของโรงเรียนตน้แบบสภา
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ระดบัชาติ ออกเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก 
ภาคกลาง  ภาคตะวนัออก   
และภาคใต ้ 

1.  วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
2.  การตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) 

ตารางที ่ 3.2   (ต่อ) 

ล าดับ วตัถุประสงค์ ตัวแปรทีศึ่กษา เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
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     2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
ประชุมปฏิบติัการเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านไดร่้างเคา้โครงรูปแบบ 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบ
บนัทึก การประชุมและการบนัทึก
เทปการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัประสานงาน
กบับณัฑิตวทิยาลยั เพื่อท าหนงัสือถึง
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขอเชิญเขา้ร่วมการ
สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 
เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซ่ึงคือ ครูท่ีดูแล
โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
จ านวน 9 ท่าน วพิากษเ์คา้โครง
รูปแบบ การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ
สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

ตารางที ่ 3.2   (ต่อ) 
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ล าดับ วตัถุประสงค์ ตัวแปรทีศึ่กษา เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 

3 เพื่อพฒันาคู่มือการพฒันา
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคข์องผูน้ า
ของผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล 

ส านกังานอธิการบดี
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
(2553, 47) 
1.  ส่วนน า 
     1.1  ค  าช้ีแจง 
     1.2  วตัถุประสงค ์
2.  ส่วนเน้ือหา 
     2.1  ขอบเขตเน้ือหา
ของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
     2.2  ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 
     2.3  บรรณานุกรม 
3.  บทสรุป 
     3.1 ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย 
      

1.  คู่มือการพฒันา 
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถาน 
ศึกษาเขต    กรุง เทพ
มหานครและปริมณฑล 
2.  แบบทดสอบและ
แบบสอบถามประมาณ 
ค่าส าหรับใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคู่มือ 
3.  แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ และแบบ 
ทดสอบส าหรับครู
ผูดู้แลโครงการ 

1.  ผูว้จิยัประสานจาก
บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เพื่อน าส่งแบบ 
ทดสอบและแบบสอบถาม  
เพื่อใชต้รวจสอบคู่มือ
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน 
2.  เก็บรวบรวม
ประสิทธิภาพของคู่มือจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจจากโรงเรียน 30 
โรงเรียน 
ผูว้จิยัประสานจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่  
 

1.  หาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจ
ของคู่มือ Effective 
Ness Index (E.I.) 
2.  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
วเิคราะห์ โดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี  
การหาค่าร้อยละ 
(Percentage) การหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แบบสอบ 
ถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั
ของไรเคอร์ท  
 

ตารางที ่ 3.2   (ต่อ) 
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ล าดับ วตัถุประสงค์ ตัวแปรทีศึ่กษา เคร่ืองมือ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 

       3.2 ขอ้เสนอแนะเชิง
ปฏิบติั 
4.  ภาคผนวก 
     แบบฟอร์มในการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
 

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เพื่อน าส่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและคู่มือ 
การพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ระดบัประถมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไปสู่โรงเรียน 
ทั้ง 30 โรงเรียน ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

และการแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย 

 

 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

               การวเิคราะห์และสังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแนวทางการ
พฒันาคุณลกัษณะองัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยรายละเอียดตามล าดบั 
 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่ 4.1    การแจกแจงความถี่และร้อยละการตอบแบบสอบถามจากโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

ครูและผู้น านักเรียน โดยจ าแนกตามสังกดัในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สังกดั 
จ านวน
โรงเรียน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
กลุ่ม

ตวัอย่างครู 

จ านวน
กลุ่ม

ตวัอย่าง
ผู้น า

นักเรียน 

จ านวนการ
ตอบแบบ 
สอบถาม
จากกลุ่ม
ตวัอย่าง 

ร้อยละของ 
การตอบแบบ 
สอบถาม 

1.  ส านกัการศึกษา 
     กรุงเทพมหานคร 

204 
(30.28) 

102 102 204 100.0 

2.  ส านกังานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  ส านกังานคณะกรรมการ 
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4.  สงักดัคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษา 

296 
(43.92) 

148 148 264 89.18 

154 
(22.84) 

20 
(2.96) 

77 
 

10 

77 
 

10 

86 
 

15 

55.84 
 

75.00 

รวมทั้งส้ิน 674 337 337 569 84.42 
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  จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจ    
ความคิดเห็นในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนร้อยละท่ีสูงท่ีสุด คือ 43.92 รองลงมา คือ ส านกัการศึกษา
กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนร้อยละ 30.28 รองลงมา คือ ส านกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนร้อยละ 22.84 และรองลงมา คือ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  านวนร้อยละต ่าท่ีสุด คือ 2.96 
 
ตอนที่  2   การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางที ่ 4.2   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านการรู้จักตนเองตามความเห็นของครู และผู้น านักเรียน 

ประเด็น 
คุณลกัษณะ 

ด้านการรู้จักตนเอง 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู ผู้น านักเรียน 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 ผูน้ านกัเรียนควรมีสติ
ในการฟังคิดพดูและ
ตดัสินใจ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

2 ผูน้ านกัเรียนควรมีจิต
สาธารณะดว้ยการดูแล  
หลีกเล่ียงความ 
เสียหาย และเคารพ
สิทธิในการใชข้อง
ส่วนรวม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.78 0.43 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็น 
คุณลกัษณะ 

ด้านการรู้จักตนเอง 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู ผู้น านักเรียน 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

3 ผูน้ านกัเรียนควร
สุขภาพดีมีร่างกาย
สมบูรณ์ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.71 0.46 มากท่ีสุด 

4 ผูน้ านกัเรียนควรมีการ
เรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้น 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.48 0.52 มาก 

5 ผูน้ านกัเรียนควรมี
ความสามารถในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ แทป็
เล็ต สมาร์ทโฟน 
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.33 0.50 มาก 

6 ผูน้ านกัเรียนควรมี
ปฏิภาณไหวพริบใน
การสังเกต โตต้อบ
และแกปั้ญหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.91 0.60 นอ้ย 

7 ผูน้ านกัเรียนควรการ
ส่ือสารภาษา องักฤษ 
จีน เกาหลี  ญ่ีปุ่น และ
ภาษาอาเซียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.82 0.98 นอ้ยท่ีสุด 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 3.83 0.19 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่า ผูน้  านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดา้นการรู้จกัตนเองในทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 5.00, S.D. 
= 0.00) 
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  ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะดา้นการรู้จกัตนเอง ทั้ง 7 ดา้น ในขณะท่ีครูและ
นกัเรียนเห็นพอ้งกนั 3 ขอ้ คือ ผูน้ านักเรียนควรมีสติในการคิด พูด ตดัสินใจ ผูน้ านักเรียนควรมี     
จิตสาธารณะ และผูน้ านักเรียนควรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ส่วนด้านท่ีแตกต่างกันมาก คือ      
ผูน้  านักเรียนควรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผูน้ านักเรียนควรมีความสามารถ        
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูน้ านกัเรียนควรมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และผูน้ า
นักเรียนควรมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นหลกั และภาษาท่ี 2 รวมถึง   
ภาษาอาเซียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และการส่ือสาร 
               ส่วนผูน้ านกัเรียน เห็นว่า ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการรู้จกัตนเอง 
ในประเด็นผูน้ านกัเรียนควรมีสติในการฟังคิดพูดและตดัสินใจ ผูน้ านักเรียนควรมีจิตสาธารณะ  
ด้วยการดูแลหลีกเล่ียงความเสียหายและเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม และผูน้ านักเรียน       
ควรสุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ประเด็นผูน้ านกัเรียนควรมีการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น และผูน้ านกัเรียนควรมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ แทบ็เล็ต และสมาร์ทโฟน
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมาก ประเด็นผูน้ านกัเรียนควรมีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกต 
โต้ตอบและแก้ปัญหา อยู่ในระดับน้อย และประเด็นผูน้ านักเรียนควรมาสามารถส่ือสารภาษา 
องักฤษ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น และภาษาอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่ 4.3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทัศนคติในการเป็นผู้น าตามความเห็นของครูและ
ผู้น านักเรียน   

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 
ด้านทศันคติ 
ในการเป็นผู้น า 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 เห็นความส าคญัใน      
วฒันธรรมต่างชาติ 
ท่ีแตกต่าง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.81 0.41 มากท่ีสุด 

2 เห็นความส าคญัของ       
การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.65 0.51 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.3 (ต่อ) 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 
ด้านทศันคติ 
ในการเป็นผู้น า 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

3. เห็นความส าคญัของ 
วฒันธรรมไทย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

4. เห็นความส าคญัของการ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 3.74 0.72 มาก 

5. เห็นความส าคญัของการใช้
วสัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.81 1.33 นอ้ยท่ีสุด 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 3.91 0.37 มาก 

 
               จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่า ผู ้น านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นทศันคติในการเป็นผูน้ าในทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 5.00, 
S.D. = 0.00) 
               ครูเห็นวา่ ผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะดา้นทศันคติในการเป็นผูน้ าทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ี
ครูและนักเรียนเห็นพ้องกัน 3 ข้อ คือ ผูน้ านักเรียนควรมีความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง        
ผูน้  านักเรียนควรมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และผูน้ านกัเรียนควรมี
ความเขา้ใจในวฒันธรรมไทย ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านกัเรียนควรมีความเขา้ใจในการ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และผูน้ านักเรียนควรเห็นความส าคญัของการใช้ทรัพยากร      
อยา่งคุม้ค่า 
               ส่วนนกัเรียนเห็นว่า ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะดา้นทศันคติในการเป็นผูน้ าในประเด็น
เห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง เห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ประเด็นเห็นความส าคญัของการไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ในระดับมาก และประเด็นเห็นความส าคัญของการใช้วสัดุ อุปกรณ์        
อยา่งคุม้ค่าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    
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ตารางที ่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านการท างานเป็นทมีตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

 
               จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่า ผูน้  านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการท างานเป็นทีมในทุกประเด็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 5.00, 
S.D. = 0.00) 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านการท างาน
เป็นทมี 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 มีการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขในการ
ท างานของสภา
นกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2 การมีเหตุผลในการ
ท างานของสภา
นกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

3 มีความสามคัคีใน
การท างานในสภา
นกัเรียน  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 3.93 0.97 มาก 

4 มีการท างานเป็นทีม
ในสภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 3.92 0.83 มาก 
 

5 
 

มีการท างานแบบมี
ส่วนร่วมในสภา
นกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 3.92 0.59 มาก 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.25 0.37 มาก 
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               ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะดา้นการท างานเป็นทีม ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครู
และนักเรียนเห็นพอ้งกัน 2 ข้อ คือ ผูน้ านักเรียนควรเป็นผูเ้รียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และผูน้ านักเรียนควรรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล 
ส่วนด้านท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านักเรียนควรมีความสามคัคีในการท างาน ควรมีการท างาน     
เป็นทีม และผูน้ านกัเรียนควรสามารถท างานอยา่งมีส่วนร่วม 
               ส่วนผูน้ านกัเรียน เห็นวา่ มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขในการท างานของสภานกัเรียนและการมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ประเด็นมีความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน มีการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน  
และมีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านความสัมพนัธ์ตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านความสัมพนัธ์ 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 มีมารยาทต่อเพื่อนสภา  
ครูและนกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

2 มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา 
ครู และนกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.29 0.52 มาก 

3 เคารพต่อเพื่อนสภา  
ครู และนกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.17 1.99 มาก 

4 มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สังคมในระดบัสากล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.86 0.58 นอ้ย 

5 เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิก
สภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.84 0.37 นอ้ย 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 3.38 0.68 ปานกลาง 
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              จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความสัมพนัธ์ในทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 5.00, S.D. = 
0.00) 
              ครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนควรมีคุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครูและ
ผูน้ านกัเรียนเห็นพอ้งกนั 1 ขอ้ คือ ผูน้ านกัเรียนควรมีมารยาทต่อผูอ่ื้น ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก 
คือ ผูน้ านกัเรียนควรมีสัมพนัธ์ท่ีไดดี้กบัผูอ่ื้น ผูน้ านกัเรียนควรมีความเคารพต่อผูอ่ื้น ผูน้ านกัเรียน
ควรมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมในระดบัสากล และผูน้ านกัเรียนควรเรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิก
สภานกัเรียน    
             ส่วนผูน้ านกัเรียน เห็นว่า มีมารยาทต่อเพื่อนสภา ครูและนกัเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ประเด็นมีสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนสภา ครู และนักเรียน และเคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนักเรียน        
อยู่ในระดบัมาก ประเด็นมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมในระดบัสากล เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิก
สภานกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 
 
ตารางที ่ 4.6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านผู้มีส่วนเกีย่วข้องตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 โรงเรียนส่งเสริมนโยบาย
สภานกัเรียนตามหลกัธรร
มาภิบาล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.79 0.44 มากท่ีสุด 

2 ครูส่งเสริมการคดัเลือก
ผูน้ านกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง
ต่อเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.35 0.58 มาก 

3 องคป์ระกอบของสภา
นกัเรียนไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.23 0.96 มาก 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ)            

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

 ผูอ้  านวยการ ครู และ
นกัเรียน 

      

4 โรงเรียนส่งเสริม
งบประมาณสู่โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 3.94 0.84 ปานกลาง 

5 โรงเรียนและชุมชนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน 
ของโรงเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.97 1.12 นอ้ยท่ีสุด 

6 ครูเขา้ใจกระบวนการ 
ในคู่มือสภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.02 0.13 นอ้ยท่ีสุด 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 3.38 0.36 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการรู้จกัตนเองในทุกประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 5.00,      
S.D. = 0.00) 
              ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะจากดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 6 ดา้น ในขณะท่ีครู
และผูน้ านกัเรียนเห็นพอ้งกนั 2 ขอ้ คือ โรงเรียนควรส่งเสริมสภานกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลและ
ครูควรส่งเสริมการคดัเลือกอย่างถูกตอ้งต่อเน่ือง ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก คือ องคป์ระกอบของ
สภานกัเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมงบประมาณ โรงเรียนและชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ครูควรศึกษาคู่มือสภานกัเรียนเขา้ใจกระบวนการ 
             ส่วนผูน้ านกัเรียนเห็นวา่ ประเด็นโรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภานกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นครูส่งเสริมการคัดเลือกผูน้ านักเรียนอย่างถูกต้องต่อเน่ืองและ
องคป์ระกอบของสภานกัเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการ ครู และนกัเรียน อยูใ่น
ระดบัมาก ประเด็นโรงเรียนส่งเสริมงบประมาณสู่โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ประเด็นโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน และครูเขา้ใจกระบวนการในคู่มือสภานกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่ 4.7  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านคุณลกัษณะของผู้มีส่วนเกีย่วข้องตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านคุณลกัษณะของ 
ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 ครูมีความศรัทธาต่อระบบ
การบริหารงานแบบหลกั
ธรรมาภิบาล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.62 0.48 มากท่ีสุด 

2 ครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะ
ผูน้ า 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.61 0.48 มากท่ีสุด 

3 ผูอ้  านวยความสะดวกมี
ความทุ่มเทพลงัใจและ
งบประมาณเพื่อผลกัดนั
และสนบัสนุนการท างาน
ของสภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.32 0.46 มาก 

 โดยเฉลีย่ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.52 0.01 มากทีสุ่ด 
 
               จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นคุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
(X = 5.00, S.D. = 0.00) 
              ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนควรมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น ในขณะท่ีครูและ
ผูน้ านักเรียนเห็นพอ้งกนั 3 ขอ้ คือ ครูมีความศรัทธาต่อระบบการบริหารงานแบบหลกัธรรมาภิบาล  
ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า และผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลังใจและงบประมาณ         
เพื่อผลกัดนัและสนบัสนุนการท างานของสภานกัเรียน 
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               ส่วนผูน้ านกัเรียน เห็นว่า ประเด็น ครูมีความศรัทธาต่อระบบการบริหารงานแบบหลกั
ธรรมาภิบาลและครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ประเด็นผูอ้  านวยความสะดวก   
มีความทุ่มเทพลงัใจและงบประมาณ เพื่อผลกัดนัและสนบัสนุนการท างานของสภานกัเรียน อยูใ่น
ระดบัมาก  
 
ตารางที ่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านกระบวนงานตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านกระบวนงาน 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

1 ครูศึกษาและใชคู้่มือ
อบรมผูน้ า 

4.96 0.22 มากท่ีสุด 4.74 0.52 มากท่ีสุด 

2 การรับสมคัรผูน้ านกัเรียน
พร้อมคุณสมบติั 

4.98 0.14 มากท่ีสุด 4.62 0.58 มากท่ีสุด 

3 นกัเรียนทัว่ไปท าการ
ประเมินประสิทธิผล  
ของสภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

4 ผูน้ านกัเรียนน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาโครงการ
ประชาธิปไตยในปีต่อไป
โดยมีครูเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.36 0.48 มาก 

5 ครูอ านวยความสะดวกแก่
ผูน้ านกัเรียนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.94     0.34   มากท่ีสุด 4.23      0.88      มาก 
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ตารางที ่ 4.8      (ต่อ) 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 

ด้านกระบวนงาน 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล 
X  S. D. แปลผล 

6 นกัเรียนหาเสียงเลือกตั้ง
โดยครูอ านวยความ
สะดวก 

4.96 0.21 มากท่ีสุด 3.74 0.87 มาก 

7 การแบ่งหนา้ท่ีตาม
โครงสร้างสภา 
โดยผูน้ านกัเรียน 

4.94 0.18 มากท่ีสุด 1.55 0.92 นอ้ยท่ีสุด 

8 ก าหนดระเบียบ  
โครงการ และขั้นตอน
การด าเนินงานกบั 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1.55 0.59 นอ้ยท่ีสุด 

 โดยเฉลีย่ 4.97     0.12    มากทีสุ่ด 3.66     0.18       มาก 
 
               จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านกระบวนงานในทุกประเด็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.97,       
S.D. = 0.12) 
               ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะจากดา้นกระบวนงาน ทั้ง 9 ขอ้ ในขณะท่ีครูและ
นักเรียนเห็นพอ้งกัน 3 ข้อ คือ ครูควรศึกษาและใช้คู่มืออบรมผูน้ า ครูควรรับสมคัรผูน้ าพร้อม
คุณสมบัติและครูควรประเมินประสิทธิผลของสภานักเรียน ส่วนด้านท่ีแตกต่างกันมาก คือ          
ผูน้  านกัเรียนควรน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนใน    
ปีการศึกษาต่อไป ครูควรอ านวยความสะดวกผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูน้ านกัเรียนควรหา
เสียงเลือกตั้งโดยครูช้ีแนะ ผูน้ านักเรียนควรแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างสภานักเรียน และครูควร
ก าหนดระเบียบโครงการและขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
               ส่วนผูน้ านักเรียนเห็นว่า ประเด็นครูศึกษาและใช้คู่มืออบรมผูน้ า การรับสมัครผูน้ า
นักเรียนพร้อมคุณสมบัติ และนักเรียนทั่วไปท าการประเมินประสิทธิผลของสภานักเรียน                
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ประเด็นผูน้ านักเรียนน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาโครงการ
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ประชาธิปไตยในโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปโดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ครูอ านวยความ
สะดวกแก่ผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี และนกัเรียนหาเสียงเลือกตั้งโดยครูอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดบัมาก ประเด็นการแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างสภาโดยผูน้ านกัเรียนและก าหนดระเบียบ 
โครงการ และขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านกจิกรรมตามความเห็นของครูและผู้น านักเรียน 

 
 

ข้อที่ 
คุณลกัษณะ 
ด้านกจิกรรม 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ครู (N = 569) ผู้น านักเรียน (n = 569) 

X  S. D. แปลผล X  S. D. แปลผล 
1 ผูน้ านกัเรียนควร

กิจกรรมส าคญัต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและชุมชน
ตามปฏิทินการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.48 0.77 มาก 

2 ผูน้ านกัเรียนควร
ประชุมสภานกัเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.45 0.50 มาก 

3 ผูน้ านกัเรียนควร
โครงงานการพฒันา
โรงเรียนของผูน้ า
นกัเรียน 

4.96 0.24 มากท่ีสุด 3.44 0.83 ปานกลาง 

4 ผูน้ านกัเรียนควรพฒันา
ความเป็นผูน้ า 

4.96 0.17 มากท่ีสุด 3.19 0.40 ปานกลาง 

5 ผูน้ านกัเรียนควรกลุ่ม
สัมพนัธ์แลกเปล่ียน 

4.96 0.18 มากท่ีสุด 3.10 0.45 ปานกลาง 

 โดยเฉลีย่ 4.97 0.11 มากทีสุ่ด 3.73 0.19 มาก 
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  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความเห็นของครูเห็นว่าผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นกิจกรรมในทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.97, S.D. = 0.11) 
               ครูเห็นว่าผูน้ านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะด้านกิจกรรม ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครูและผูน้ า
นกัเรียนไม่มีขอ้ค าถามท่ีเห็นพอ้งกนั ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านกัเรียนควรจดักิจกรรม
ส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน ผูน้ านกัเรียนควรมีการ
ประชุมสภานกัเรียน ผูน้ านกัเรียนควรจดัท าโครงงาน ผูน้ านกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาความเป็น
ผูน้ า และผูน้ านกัเรียนควรมีการอบรมกลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน 
              ส่วนผูน้ านกัเรียนเห็นว่า ประเด็นผูน้ านกัเรียนควรกิจกรรมส าคญัต่าง ๆของโรงเรียนและ
ชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียนและผูน้ านกัเรียนควรประชุมสภานกัเรียนอยูใ่นระดบั
มาก ประเด็นผูน้ านักเรียนควรโครงงานการพฒันาโรงเรียนของผูน้ านักเรียน ผูน้ านักเรียนควร
พฒันาความเป็นผูน้ า และผูน้ านกัเรียนควรกลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตอนที่  3   การสร้างรูปแบบการพัฒนาของผู้น านักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21  
 รูปแบบการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย  

1)  Self – Awareness (S)   การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน   
2)  Teamwork (T)    การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน   
3)  Attitude (A)    ทศันคติในการเป็นผูน้ านกัเรียน  
4)  Relationship (R)    ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบัเพื่อนสภา   
5)  Stake Holder (S)    ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน  
6)  Attribute (A)    ทศันคติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
7)  Procedure (P)    กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน  
8)  Activities (A)    กิจกรรมการพฒันาผูน้ านกัเรียน   

                 แสดงดงัตารางท่ี 4.10  
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ตารางที ่ 4.10 แนวทางการพัฒนาของผู้น านักเรียนตามคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้น านักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 

ด้าน แนวทางการพฒันา 

ประเด็นที ่1 สภาพปัจจุบันของผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพฒันาผู้น านักเรียน (Stakeholder) 
1.  ดา้นโรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภานกัเรียน
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

1.  คารวะธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม  
2.  การจดัค่ายอบรม 

2.  ดา้นครูส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ านกัเรียน
อยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง  

ฝึกใหเ้รียนรู้จากกิจกรรมการเลือกตั้ง 

3.  ดา้นองคป์ระกอบของสภานกัเรียน 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการ
ครู และนกัเรียน 
 

1.  ฝ่ายประธานสภา รองสามคน หวัหนา้ฝ่าย 
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจกรรม กิจกรรมพิเศษ และ
เลขานุการ นอกนั้นเป็นคณะกรรมการ         
โดยคณะกรรมการจะถูกแบ่งไปอยูใ่นฝ่ายสาม
ฝ่ายน้ี แต่ละทีมมี 20 คน สนบัสนุนใหจ้ดัค่าย
อบรมโดยครูจากนโยบายของผูอ้  านวยการท่ี
เสนอมาหรือต าแหน่งประธานสภา รองสาม
คน หวัหนา้ฝ่ายดว้ย  ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมพิเศษ และเลขานุการ นอกนั้นเป็น
คณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการจะถูกแบ่งไป
อยูใ่นฝ่ายสามฝ่ายน้ี แต่ละทีมมี 20 คน มีฝ่าย
บริหาร 5 คน ประธาน 1 รองประธาน และ
เลขานุการ 1 ส่วนท่ีเหลือเป็นคณะท างานอีก 
15 คน ซ่ึงจะถูกแบ่งออกเป็นตามโครงสร้าง  
3 ฝ่ายท่ีกล่าวมา หรือตามบริบทท่ีเหมาะสม
ของโรงเรียน 

4.  ดา้นโรงเรียนส่งเสริมงบประมาณสู่โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  

1.  ฝ่ายบริหารตอ้งส่งเสริมตามระเบียบ 
การบริหารสถานศึกษา 

5.  ดา้นโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังานของ
โรงเรียน  

สนบัสนุนใหไ้ปร่วมกิจกรรมกบัองคก์รท่ีมาขอ
ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 
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ตารางที ่ 4.10 (ต่อ) 

ด้าน แนวทางการพฒันา 
6.  ดา้นครูเขา้ใจกระบวนการในคู่มือสภา
นกัเรียน  

1.  ใชข้อ้บงัคบัและระเบียบ 
2.  ศึกษาและใหน้กัเรียนยดึกฎของธรรมนูญ 

ประเด็นที ่2 สภาพปัจจุบันของคุณลกัษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพฒันา 
ผู้น านักเรียน (Attribute) 

1.  ดา้นครูมีความศรัทธาต่อระบบการ
บริหารงานแบบหลกัธรรมาภิบาล  

1.  มีการบริหารโรงเรียนท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล 
ในการพฒันาผูเ้รียน เป็นพื้นฐานของสภา
นกัเรียน 
2.  ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล   
ใหค้รูท าความเขา้ใจกบัหลกัธรรมาภิบาล  
3.  ใหค้รูไปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน  

2.  ดา้นครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า  1.  ครูศึกษาก่อนเก่ียวกบัดา้นภาวะผูน้ า  
2.  ส่งเสริมไปอบรมทางดา้นประชาธิปไตย 

3.  ดา้นผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลงั
ใจและงบประมาณเพื่อผลกัดนัและสนบัสนุน
การท างานของสภานกัเรียน  

1.  สนบัสนุนเป็นทีม 
2.  ผูอ้  านวยการและครูท าความเขา้ใจกบัผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งใหม้องไปท่ีเป้าเดียวกนั  

ประเด็นที ่3 สภาพปัจจุบันของกระบวนงานในการพฒันาผู้น านักเรียน (Procedure) 
1.  ดา้นครูศึกษาและใชคู้่มืออบรมผูน้ า  ใชธ้รรมนูญของโรงเรียน 
2.  ดา้นการรับสมคัรผูน้ านกัเรียนพร้อม
คุณสมบติั 

1.  ผูน้  าตอ้งมีความรับผดิชอบ 
2.  มีความเสียสละ 

3.  ดา้นนกัเรียนทัว่ไปท าการประเมิน
ประสิทธิผลของสภานกัเรียน  

1.  ใหส้ภานกัเรียนประเมินตวัพวกเขาเอง 
2.  ประเมินจากผูป้กครอง 

4.  ดา้นผูน้ านกัเรียนน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาโครงการประชาธิปไตย  
ในโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปโดยมีครู    
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก  

1.  ใหส้รุปงาน 
2.  วางแผนการท างานดว้ย PDCA 

5.  ดา้นครูอ านวยความสะดวกแก่ผูน้ านกัเรียน
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

เป็นท่ีปรึกษาผูน้ านกัเรียนโดยใหเ้ขามีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่ 4.10 (ต่อ) 

ด้าน แนวทางการพฒันา 
6.  ดา้นนกัเรียนหาเสียงเลือกตั้งโดยครู
อ านวยความสะดวก  

สร้างผูน้ าตน้แบบและใหป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 

7.  ดา้นการแบ่งหนา้ท่ีตามโครงสร้างสภา
โดยผูน้ านกัเรียน 

แบ่งเป็นสามฝ่ายโดยมีสมาชิกประมาณ 20 คน 
หรือตามบริบทท่ีเหมาะสม 

8.  ดา้นก าหนดระเบียบ โครงการ และ
ขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ก าหนดร่วมกบัผูป้กครองเพื่อสร้างเครือข่าย 

ประเด็นที ่4 สภาพปัจจุบันของกจิกรรมในการพฒันาผู้น านักเรียน (Activities) 
ดา้นกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน  

ใหเ้รียนรู้เก่ียวกบักิจกรรมในปฏิทินปฏิบติังาน
ของโรงเรียน 

ประเด็นที ่5 สภาพปัจจุบันของกจิกรรมในการพฒันาผู้น านักเรียน (Activities) 
1.  ดา้นกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียน
และชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของ
โรงเรียน  

ใหเ้รียนรู้เก่ียวกบักิจกรรมในปฏิทินปฏิบติังาน
ของโรงเรียน 

2.  ดา้นประชุมสภานกัเรียน  ประชุมทุกเดือน หรือประชุมพิเศษเป็นวาระ  
โดยมีผูช้ี้แนะติดตาม 

3.  ดา้นโครงงานการพฒันาโรงเรียนของผูน้ า
นกัเรียน  

จดัค่ายอบรมท าโครงงานเก่ียวกบัการแกปั้ญหา
ในทอ้งถ่ิน 
  

4.  ดา้นการพฒันาความเป็นผูน้ า  จดัค่ายอบรมใหน้กัเรียนน าไปใชไ้ดจ้ริง 
5.  ดา้นกลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน  ร่วมเครือข่ายสภานกัเรียนระดบัประเทศ 

สนบัสนุนใหจ้ดัค่ายอบรมและสนบัสนุนใหผู้น้ า
นกัเรียนมีเครือข่ายในระดบัประเทศ เช่น การใช ้
แอปพลิเคชัน่ไลน์  เฟสบุค๊ในการติดต่อส่ือสาร   
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  จากตางรางท่ี 4.10 พบวา่ ความเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาสู่รางวลัระดบัประเทศ 6 โรงเรียน เป็นแนวการพฒันาในแต่ละดา้นโดยการสังเคราะห์
ขอ้มูลจากผูว้ิจยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Stakeholder) คุณลกัษณะ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Attribute) กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
(Procedure) กิจกรรมในการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Activities)  ดา้นการรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
(Self – Awareness) ทศันคติในการเป็นผูน้ านกัเรียน (Attitude) การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
(Teamwork) และความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบัเพื่อนสภา (Relationship) รายละเอียดปรากฏ  
ดงัภาพท่ี 4.1 
 
ตารางที ่ 4.11   สรุปที่มาของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษา     

ในศตวรรษที ่21  

แนวทางการพฒันา คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1.  คารวะธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม  
2.  ส่งเสริมการจดัค่ายอบรม การก าหนด
บทบาทหนา้ท่ี ระเบียบในการบริหาร  
ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ   
3.  ใหค้รูถ่ายทอดไปสู่ผูน้ านกัเรียน 
โดยยดึกฎของธรรมนูญโรงเรียน  
4.  ผูอ้  านวยการท าความใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ใหม้องไปท่ีเป้าหมายเดียว 

1.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ า
นกัเรียน (Stakeholder) 

1. ผูอ้  านวยการและครูท าความเขา้ใจดา้นภาวะ
ผูน้ ากบักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหม้องไปท่ี      
เป้าเดียวกนัและถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน 

2.  คุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาผูน้ านกัเรียน (Attribute) 

2.  ส่งเสริมไปอบรมทางดา้นประชาธิปไตยใหมี้
ความเป็นทีม 

 

1.  วางแผนการท างานดว้ย PDCA  
2.  ครูเป็นท่ีปรึกษากบัผูน้ านกัเรียน 
3.  ก าหนดเครือข่ายร่วมกบัผูป้กครอง 

3.  กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
(Procedure) 
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ตารางที ่ 4.11 (ต่อ) 

แนวทางการพฒันา คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
4.  ประเมินการท างานของผูน้ านกัเรียนกบัผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหเ้ขา้ร่วมกบักิจกรรมของ
โรงเรียนและของหน่วยงานภายนอก 

4.  กิจกรรมในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
(Activities)   

1.  ประชุมสรุปงานทุกคร้ังหรือทุก ๆ เดือน 
การจดัค่ายอบรมผูน้ า 
2.  เขา้ร่วมเครือข่ายในทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
3.  ใหผู้น้  านกัเรียนปฏิบติัตามปฏิทินปฏิบติังาน
ของโรงเรียน 
4.  จดัโตว้าที 
5.  คน้ควา้ขอ้มูลบรรยายเสียงตามสาย 
6.  ครูกระตุน้ตลอดทุกกิจกรรม 

5.  ดา้นการรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน  
(Self – Awareness) 

1.  ใหฝึ้กทกัษะก าหนดนโยบายบริหาร  
การท างานดว้ย PDCA 
2.  ใหรั้บรู้ตระหนกัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
โดยลงปฏิบติังานจริง 
3.  ผูน้  ามีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีใหก้บันอ้ง ๆ 

6. ทศันคติในการเป็นผูน้ านกัเรียน (Attitude) 

1.  เขา้ใจและเขา้ร่วมกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
ไดดี้ เช่น วฒันธรรมในอาเซียน 
2.  เสียสละเพื่อส่วนรวมมาก่อนส่วนตน 
3.  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
4.  เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในการท างานของ
สภานกัเรียน 

7.  การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
(Teamwork) 

1.  มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
2.  ใหค้วามเคารพต่อผูอ่ื้นทุกคน 
3.  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อทุกคน 

8.  ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบั    
เพื่อนสภา (Relationship) 
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  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า แนวทางการพฒันาของคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ า
นกัเรียน (Stakeholder) ไดแ้ก่ 1) คารวะธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม 2) ส่งเสริมการจดัค่าย
อบรม การก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ระเบียบในการบริหาร ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 3) ให้ครู
ถ่ายทอดไปสู่ผูน้ านักเรียน โดยยึดกฎของธรรมนูญโรงเรียน 4) ผูอ้  านวยการท าความใจกับผูมี้    
ส่วนเก่ียวขอ้งให้มองไปท่ีเป้าหมายเดียวกนั ด้านคุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา      
ผูน้  านักเรียน (Attribute) ประกอบด้วย 1) ผูอ้  านวยการและครูท าความเข้าใจด้านภาวะผูน้ ากับ          
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้มองไปท่ีเป้าหมายเดียวกนั และถ่ายทอดให้กบันกัเรียน 2) ส่งเสริมไปอบรม
ทางดา้นประชาธิปไตยให้มีความเป็นทีม ดา้นกระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Procedure) 
ประกอบด้วย 1) วางแผนการท างานด้วย PDCA  2) ครูเป็นท่ีปรึกษากบัผูน้ านักเรียน 3) ก าหนด
เครือข่ายร่วมกบัผูป้กครอง 4) ประเมินการท างานของผูน้ านักเรียนกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย    
ดา้นกิจกรรมในการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Activities) ประกอบดว้ย การให้เขา้ร่วมกบักิจกรรมของ
โรงเรียนและของหน่วยงานภายนอก ด้านการรู้จกัตนเองของผูน้ านักเรียน (Self – Awareness) 
ประกอบดว้ย 1) ประชุมสรุปงานทุกคร้ังหรือทุก ๆ เดือน การจดัค่ายอบรมผูน้ า 2) เขา้ร่วมเครือข่าย
ในทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 3) ให้ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 4) จดัโตว้าที 
5) คน้ควา้ขอ้มูลบรรยายเสียงตามสาย  6) ครูกระตุน้ตลอดทุกกิจกรรม ดา้นทศันคติในการเป็นผูน้ า
นกัเรียน (Attitude) ประกอบด้วย 1) ให้ฝึกทกัษะก าหนดนโยบาย บริหารการท างานด้วย PDCA      
2) ใหรั้บรู้ตระหนกัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยลงปฏิบติังานจริง 3) ผูน้ ามีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นตน้แบบ
ท่ีดีให้กบันอ้ง ๆ ดา้นการท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน (Teamwork) ประกอบดว้ย 1) เขา้ใจและ
เขา้ร่วมกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างไดดี้ เช่น วฒันธรรมในอาเซียน  2) เสียสละเพื่อส่วนรวมมาก่อน
ส่วนตน 3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  4) เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรง        
เป็นประมุขในการท างานของสภานักเรียนและความสัมพนัธ์ของผูน้ านักเรียนกับเพื่อนสภา 
(Relationship)  
  รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
                 1.  คุณลกัษณะดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Stakeholder) 
                      1.1   องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                             1.1.1   โรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภานกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล 
                             1.1.2   ครูส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ านกัเรียนอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง 
                             1.1.3 ผูอ้  านวยความสะดวกแก่สภานกัเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู และผูป้กครอง 
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                      1.2    แนวทางการพฒันา 
                             1.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ ครู ผูน้ านกัเรียน และผูป้กครอง 
                             1.2.2   กระบวนการ ประกอบด้วย ส่งเสริมนโยบายสภานักเรียนตามหลักธรรมา       
ภิบาล ส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ านกัเรียนอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง และอ านวยความสะดวกแก่สภานกัเรียน 
                             1.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียนท่ีไดรั้บการส่งเสริมโดยผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
                             1.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
   2.   คุณลกัษณะดา้นคุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
                      2.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                             2.1.1   ครูมีความศรัทธาต่อระบบการบริหารงานแบบหลกัธรรมาภิบาล 
                             2.1.2   ครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า 
                              2.1.3   ผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลงัใจและงบประมาณเพื่อผลกัดนั
และสนบัสนุนการท างานของสภานกัเรียน 
   2.2   แนวทางการพฒันา 
                             2.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
                              2.2.2   กระบวนการ ประกอบด้วย อ านวยความสะดวกแก่สภานักเรียน     
ทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า อ านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลังใจและงบประมาณเพื่อผลักดัน    
และสนบัสนุนการท างานของสภานกัเรียน 
                             2.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
                              2.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
  3.   คุณลกัษณะดา้นกระบวนงานในการพฒันาผูน้ านกัเรียน     
                        3.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                             3.1.1   ครูศึกษาและใชคู้่มืออบรมผูน้ าในเร่ืองธรรมาภิบาล 
                             3.1.2   ครูศึกษาคู่มือเพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาโครงการใหก้บัสภานกัเรียน  
                        3.2  แนวทางการพฒันา 
                               3.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ครูและนกัเรียน 
                               3.2.2   กระบวนการ ประกอบดว้ย การอบรมผูน้ าในเร่ืองธรรมภิบาล ศึกษาคู่มือ
เพื่อเป็นท่ีปรึกษา 
                               3.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย กระบวนงานของผูน้ านกัเรียน 
                               3.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
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  4.   คุณลกัษณะดา้นกิจกรรมการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
                       4.1   องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                       4.1.1   ตอ้งมีกิจกรรมเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในปฏิทินการปฏิบติักิจกรรมของ
โรงเรียน 
                              4.1.2   ประชุมสภานกัเรียนตอ้งมีการก าหนดช่วงเวลาของการสมคัรและคดัเลือก
ผูน้ าในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 
                           4.1.3   ตอ้งมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการยื่นโครงการของสภานกั เรียนและ
วนัในการประเมินโครงการในปฏิทิน 
   4.2  แนวทางการพฒันา 
                               4.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียน 
                               4.2.2   กระบวนการ ประกอบดว้ย กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังาน การประชุม
สภานกัเรียน การประเมินโครงการ 
                               4.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
                             4.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
      5.   คุณลกัษณะดา้นการรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
                      5.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                              5.1.1   การมีสติในการฟังคิดพดูและตดัสินใจ 
                              5.1.2   มีจิตสาธารณะดว้ยการดูแล หลีกเล่ียงความ เสียหาย และเคารพสิทธิใน
การใชข้องส่วนรวม 
                              5.1.3   สุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ 
                              5.1.4   เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
                              5.1.5   มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ 
   5.2  แนวทางการพฒันา 
                             5.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียน 
                             5.2.2   กระบวนการ ประกอบดว้ย การเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยี การออกก าลงั
กาย รักษาสุขภาพ 
                             5.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
     5.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
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  6.   คุณลกัษณะดา้นการท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
                       6.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                               6.1.1   มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
ในการท างานของสภานกัเรียน 
                               6.1.2   การมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน 
                               6.1.3   มีความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน 
                               6.1.4   มีการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน 
                               6.1.5   มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน 
   6.2  แนวทางการพฒันา 
                             6.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียน 
                             6.2.2   กระบวนการ ประกอบด้วย การมีเหตุผลในการท างาน มีความสามคัคี 
การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
                             6.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียนในระบอบประชาธิปไตยฯ  
                             6.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
  7.   คุณลกัษณะดา้นทศันคติในการเป็นผูน้ านกัเรียน 
                       7.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                               7.1.1   เห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย 
                               7.1.2   เห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
                               7.1.3   เห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 
                               7.1.4   เห็นความ ส าคญัของการไม่แสวงหาผลประ โยชน์ส่วนตน 
                               7.1.5   เห็นความ ส าคญัของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
    7.2  แนวทางการพฒันา 
                             7.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียน 
                           7.2.2   กระบวนการ ประกอบดว้ย 
                           7.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย 
                           7.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
   8.   คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบัเพื่อนสภา 
   8.1  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ 
                              8.1.1   มีมารยาทต่อเพื่อนสภาครูและนกัเรียน 
                             8.1.2   มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
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                              8.1.3   เคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
                              8.1.4   มีการปรับ ตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
                              8.1.5   เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน 
                      8.2  แนวทางการพฒันา 
    8.2.1   ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียน 
                            8.2.2   กระบวนการ ประกอบดว้ย การมีมารยาท การมีความสัมพนัธ์ การเคารพ 
และการปรับตวั ใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
                            8.2.3   ปัจจยัน าออก ประกอบดว้ย ผูน้ านกัเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนสภา 
                            8.2.4   ผลยอ้นกลบั ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมของผูน้ านกัเรียน 
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ตอนที่  4   การพัฒนาคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถม 
ศึกษาในศตวรรษที ่21  
   องค์ประกอบของคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย  
            1.  ส่วนน า ไดแ้ก่ 
    1.1   ปก  
    1.2   ค  าช้ีแจง  
    1.3   สารบญั  
    1.4   วตัถุประสงค ์  
   2.  ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่  
       2.1   กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถม 
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
    2.2   วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
    2.3   นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
    2.4   เอกสารอา้งอิง   
   3.  บทสรุป ไดแ้ก่  
    3.1   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
    3.2   ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
        3.3   เอกสารอา้งอิง 
 4.   ภาคผนวก ไดแ้ก่   
  4.1   โครงสร้างการแบ่งการพฒันารายชัว่โมง (Course Syllabus) SAPA – STAR    
  4.2    แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบ “STAR” 
ไดแ้ก่   
  4.2.1   แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนท่ี 1 (S) การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน   
  4.2.2   แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนท่ี 2 (T) การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน  
  4.2.3   แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนท่ี 3 (A) ทศันคติในการเป็นผูน้ านกัเรียน   
  4.2.4   แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนท่ี 4 (R) ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียนกบั
เพื่อนสภา 
  4.3   บนัทึกหลงัปฏิบติักิจกรรม (ผูน้ านกัเรียน)  
                      4.4   บนัทึกหลงัการพฒันา (ครู) 
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                    4.5   แบบติดตามความกา้วหนา้การพฒันาผูน้ านกัเรียน 
                    4.6   แบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR 
 

 
 

ภาพที ่4.2   คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน 
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 



104 
 

 

   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
   1.   ส่วนน า ประกอบด้วย ค าช้ีแจงและวตัถุประสงค์ ผลการสรุป คือ 1) ค  าช้ีแจงให้     
เพิ่มท่ีมาของทฤษฎีด้วย 2) ค  าช้ีแจงให้เพิ่มเก่ียวกบัคารวะธรรม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม และ       
3) เห็นชอบกบัทฤษฎีท่ีน ามาสังเคราะห์ 
 2.   ส่วนเน้ือหา ประกอบด้วย ขอบเขตของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนการปฏิบติังาน บรรณานุกรม ผลการสรุป คือ 1) ยา้ยแผนการพฒันาไปอยู่ในภาคผนวก      
2) เพิ่มทางเลือกการใช้แผนการพฒันาให้มากข้ึน 3) ค  าเรียงของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้น าเอาออก       
4) หลอมค าเรียงในแผนเป็นค าของผูว้จิยัทั้งหมด 5) ยนืยนัก าหนดเป็นรูปแบบ สภา สตาร์ 6) ใช ้Rubics 
มาประเมินในแผนได ้ควรใช้เกณฑ์ตามการประกนัคุณภาพล่าสุด 7) ให้เทียบเคียงกบัคู่มือ AYL 
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัวางชัว่โมงในแผนพฒันาใหห้ลากหลาย 8) ยนืยนั
วา่สามารถใชไ้ดจ้ริง เห็นดว้ยวา่เป็นส่ิงใหม่ ไม่มีคนท ามาก่อน และ 9) เพิ่มท่ีมาของทฤษฎีทั้งหมด 
  3.   บทสรุป ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ             
ผลการสรุป คือ ใหล้อ้ตามคู่มือ Asian Youth Leader ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.   ภาคผนวก ประกอบดว้ย แบบฟอร์มในการด าเนินงานต่าง ๆ ผลการสรุป คือ 1) ใหใ้ช้
แบบประเมินความกา้วหน้าในการปฏิบติัหน้าท่ีช่วงการประชุมสภานกัเรียนในทุกเดือน ใช้เพียง      
1 แผ่น ให้ครูลงลายมือช่ือก ากับด้วย และ 2) ใช้แบบสังเกตผูน้ านักเรียนเป็นรายภาคเรียนหรือ       
รายปี ใหผู้ป้กครอง ครู นกัเรียน เป็นผูป้ระเมิน 
  การวเิคราะห์ประสิทธิผลของคู่มือ  
 
ตารางที ่ 4.12  ค่าของประสิทธิผลของการศึกษาคู่มือการพัฒนาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น า

นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีผลการพจิารณาจากครูผู้ดูแลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนจากโรงเรียนทัว่ไป 30 โรงเรียน 

รายการ 
ก่อนการศึกษาคู่มือ หลงัการศึกษาคู่มือ ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) คะแนนเต็ม 30 คะแนนเต็ม 30 
คะแนนรวม 

ของการท าแบบทดสอบ 
 

4.9 
 

27.3 
 

0.89 
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               จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า คะแนนรวมของการท า
แบบทดสอบก่อนการศึกษา คือ 4.9 และคะแนนรวมของการท าแบบทดสอบหลงัการศึกษา คือ 27.3 
และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของการศึกษาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หลงัจากการศึกษาคู่มือ ครูมีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
89.24 โดยมีค่าดชันีประสิทธิผลท่ี  0.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 0.50   
  การวเิคราะห์ความพงึพอใจในการศึกษาคู่มือ 
               ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ทัว่ไป มีความพึงพอใจต่อคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษ    
ท่ี 21 ในระดบัมาก เน่ืองจากยงัไม่มีคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียน
ระดบัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาก่อน บวกกบัเป็นแนวการพฒันาท่ียืดหยุน่ไม่จ  ากดัชัว่โมง แต่เป็น
การพฒันาผ่านกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานรายปีท่ีไม่ทบัซ้อนกบัปฏิทินวิชาการท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สอดคลอ้งกบั สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2557) วิจยัเร่ือง 
การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การวิจยัเชิงประเมิน พบว่า ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมและทุกรายการของเน้ือหาในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้คือ ระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป จากระดบัเต็ม 5 ระดบั) โดยเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากค่าสูงสุดได ้ดงัน้ี 
สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอา้งอิงหรือไปปฏิบติัได ้รองลงมาคือ เน้ือหาสาระทางวิชาการมีความ
ถูกตอ้ง เน้ือหามีความทนัสมยั แนวคิดและการน าเสนอชดัเจนเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ียจากค่าสูงสุด 
4.72, 4.70, 4.70, 4.66, และ 4.57 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.13   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูในการใช้คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1.   รูปเล่มคู่มือน่าสนใจ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

2.   รูปเล่มคู่มือมีความน่าสนใจ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
3.   ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
4.   ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม 4. 87 0.35 มากท่ีสุด 

5.   รูปภาพประกอบน่าสนใจ 4.90 0.55 มากท่ีสุด 
6.   สีสันน่าสนใจ 4.90 0.55 มากท่ีสุด 
7.   เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาและบริบท 4.87 0.55 มากท่ีสุด 
8.   เน้ือหาแผนพฒันามีความเหมาะสมมีสาระ  4.73 0.55 มากท่ีสุด 
9.   ภาษาอ่านง่ายน่าสนใจไม่สับสน 4.83 0.55 มากท่ีสุด 
10.  สามารถน าคู่มือไปใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง 4.93 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 0.08 มากทีสุ่ด 
           
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 30 คน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้คู่ มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 4.83 
             ดา้นความพึงพอใจของครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่า สามารถน า
คู่มือไปใช้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของสภานกัเรียนในโรงเรียนไดจ้ริง รูปภาพประกอบ
น่าสนใจ  น่าสนใจ เน้ือหามีความครอบคลุมเหมาะสมกบัเวลาและบริบท ขนาดรูปเล่มมีความ
เหมาะสม ภาษาอ่านง่ายน่าสนใจไม่สับสน รูปเล่มคู่มือน่าสนใจ ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 
เน้ือหาแผนพฒันามีความเหมาะสม มีสาระ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

   การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาคู่ มือการพัฒนาคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอ้คน้พบจากการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

   ผลการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัได้น าทฤษฎีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21 ทฤษฎีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ าและทฤษฎี        
การพฒันาผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี  21 มาวิเคราะห์ เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและวิพากษ์โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  
  ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษ
ที ่21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 1.   ผลการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้น านักเรียน (Stakeholder) พบว่า      
ครูเห็นว่าผูน้ านกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะจากดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้ง 6 ดา้น ในขณะท่ีครูและผูน้ า
นักเรียนเห็นพ้องกัน 2 ข้อ คือ โรงเรียนควรส่งเสริมสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลและครู     
ควรส่งเสริมการคดัเลือกอย่างถูกตอ้งต่อเน่ือง ส่วนด้านท่ีแตกต่างกนัมาก คือ องค์ประกอบของ   
สภานกัเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมงบประมาณ โรงเรียนและชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ครูควรศึกษาคู่มือสภานกัเรียนเขา้ใจกระบวนการ 

   ดา้นความคิดเห็นของผูน้ านกัเรียน พบวา่ ประเด็นโรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภานกัเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นครูส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ านักเรียนอย่าง
ถูกตอ้งต่อเน่ืองและองค์ประกอบของสภานกัเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการ 
ครู และนกัเรียน อยู่ในระดบัมาก ประเด็นโรงเรียนส่งเสริมงบประมาณสู่โครงการประชาธิปไตย  
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ในโรงเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง ประเด็นโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปฏิทิน
การปฏิบติังานของโรงเรียน และครูเขา้ใจกระบวนการในคู่มือสภานกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   2.   ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Attribute) พบว่า ครูเห็นว่าผูน้ า
นักเรียนต้องเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีคุณลักษณะ ทั้ ง 3 ด้าน ในขณะท่ีครูและผูน้ านักเรียน        
เห็นพอ้งกนั 3 ขอ้ คือ ครูมีความศรัทธาต่อระบบการบริหารงานแบบหลกัธรรมาภิบาล ครูมีทศันคติ
ท่ีดีต่อภาวะผูน้ า และผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลงัใจ และงบประมาณ เพื่อผลกัดนัและ
สนบัสนุนการท างานของสภานกัเรียน 
               ด้านความคิดเห็นของผู ้น านักเรียน พบว่า ประเด็นครูมีความศรัทธาต่อระบบการ
บริหารงานแบบหลกัธรรมาภิบาลและครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ประเด็น  
ผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลงัใจ และงบประมาณ เพื่อผลกัดนัและสนบัสนุนการท างาน
ของสภานกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก  

 3.   ผลการศึกษากระบวนงานในการพัฒนาผู้น านักเรียน (Procedure) พบว่า ครูเห็นว่า
ผูน้ านกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะจากดา้นกระบวนงาน ทั้ง 9 ขอ้ ในขณะท่ีครูและนกัเรียนเห็นพอ้งกนั 
3 ข้อ คือ ครูควรศึกษาและใช้คู่มืออบรมผูน้ า ครูควรรับสมคัรผูน้ าพร้อมคุณสมบัติและครูควร
ประเมินประสิทธิผลของสภานักเรียน ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านักเรียนควรน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป ครูควร
อ านวยความสะดวกผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูน้  านกัเรียนควรหาเสียงเลือกตั้ง โดยครูช้ีแนะ 
ผูน้ านกัเรียนควรแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างสภานกัเรียน และครูควรก าหนดระเบียบโครงการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ด้านความคิดเห็นของผู ้น านักเรียน พบว่า ประเด็นครูศึกษาและใช้คู่มืออบรมผู้น า         
การรับสมคัรผูน้ านกัเรียนพร้อมคุณสมบติั และนกัเรียนทัว่ไปท าการประเมินประสิทธิผลของสภา
นักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นผูน้ านักเรียนน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปโดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ครู
อ านวยความสะดวกแก่ผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี และนกัเรียนหาเสียงเลือกตั้ง โดยครูอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดบัมาก ประเด็นการแบ่งหน้าท่ีตามโครงสร้างสภาโดยผูน้ านักเรียนและ
ก าหนดระเบียบ โครงการ และขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 4.   ผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาผู้น านักเรียน (Activities) พบว่า ครูเห็นว่าผูน้ า
นกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะด้านกิจกรรม ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครูและผูน้ านักเรียนไม่มีขอ้ค าถามท่ี 
เห็นพอ้งกนั ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านกัเรียนควรจดักิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียน
และชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน ผูน้ านักเรียนควรมีการประชุมสภานักเรียน      
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ผูน้ านกัเรียนควรจดัท าโครงงาน ผูน้ านกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาความเป็นผูน้ า และผูน้ านกัเรียน
ควรมีการอบรมกลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน 

 ดา้นความคิดเห็นของผูน้ านกัเรียน พบวา่ ประเด็นผูน้ านกัเรียนควรกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ
ของโรงเรียนและชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียนและผูน้ านักเรียนควรประชุมสภา
นกัเรียนอยู่ในระดบัมาก ประเด็นผูน้ านักเรียนควรโครงงานการพฒันาโรงเรียนของผูน้ านักเรียน 
ผูน้ านกัเรียนควรพฒันาความเป็นผูน้ า และผูน้ านักเรียนควรกลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน อยู่ในระดบั
ปานกลาง         
        1.   ผลการศึกษาการรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน (Self – Awareness) พบว่า ครูเห็นว่า
ผูน้ านกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นการรู้จกัตนเอง ทั้ง 7 ดา้น ในขณะท่ีครูและนกัเรียนเห็นพอ้งกนั   
3 ขอ้ คือ ผูน้ านักเรียนควรมีสติในการคิด พูด ตดัสินใจ ผูน้ านักเรียนควรมีจิตสาธารณะ และผูน้ า
นักเรียนควรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ส่วนด้านท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ผูน้ านักเรียนควรมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผู ้น านักเรียนควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู ้น านักเรียนควรมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และผู ้น านักเรียนควรมี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นหลักและภาษาท่ี 2 รวมถึงภาษาอาเซียน        
ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการส่ือสาร 

 ด้านความคิดเห็นของผูน้ านักเรียน พบว่า ผูน้  านักเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์   
ดา้นการรู้จกัตนเองในประเด็นผูน้ านักเรียนควรมีสติในการฟังคิดพูดและตดัสินใจ ผูน้ านักเรียน  
ควรมีจิตสาธารณะดว้ยการดูแล หลีกเล่ียงความเสียหาย เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม ควรมี
สุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นผู ้น านักเรียนควรการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น และผูน้ านกัเรียนควรมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ แทบ็เล็ต และสมาร์ทโฟน
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมาก ประเด็นผูน้ านักเรียนควรมีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกต 
โตต้อบและแกปั้ญหา อยูใ่นระดบันอ้ย และประเด็น ผูน้ านกัเรียนควรมีการส่ือสารภาษา องักฤษ จีน 
เกาหลี ญ่ีปุ่น และภาษาอาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 6.   ผลการศึกษาการท างานเป็นทีมของผู้น านักเรียน (Teamwork) พบวา่ ครูเห็นวา่ผูน้ า
นกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นการท างนาเป็นทีม ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครูและนกัเรียนเห็นพอ้งกนั    
2 ข้อ คือ ผูน้ านักเรียนควรเป็นผูเ้รียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และผูน้ านกัเรียนควรรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล ส่วนดา้นท่ีแตกต่างกนัมาก 
คือ ผูน้ านักเรียนควรมีความสามคัคีในการท างาน ควรมีการท างานเป็นทีม และผูน้ านักเรียนควร
สามารถท างานอยา่งมีส่วนร่วม 
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    ด้านความคิดเห็นของผู ้น านักเรียน พบว่า มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในการท างานของสภานกัเรียนและการมีเหตุผลในการท างานของ
สภานักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นมีความสามัคคีในการท างานในสภานักเรียน มีการ
ท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน และมีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

 7.   ผลการศึกษาทัศนคติในการเป็นผู้น านักเรียน (Attitude) พบว่า ครูเห็นว่าผู ้น า
นักเรียนต้องมีคุณลกัษณะด้านทศันคติในการเป็นผูน้ า ทั้ ง 5 ด้าน ในขณะท่ีครูและนักเรียนเห็น   
พอ้งกนั 3 ขอ้ คือ ผูน้ านกัเรียนควรมีความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ผูน้ านกัเรียนควรมีความ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน และผูน้ านกัเรียนควรมีความเขา้ใจในวฒันธรรมไทย 
ส่วนด้านท่ีแตกต่างกันมาก คือ ผูน้ านักเรียนควรมีความเข้าใจในการไม่แสวงหาผลประโยชน์    
ส่วนตน และผูน้ านกัเรียนควรเห็นความส าคญัของการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 ดา้นความคิดเห็นของผูน้ านกัเรียน พบว่า ผูน้  านกัเรียนมีคุณลกัษณะดา้นทศันคติในการ
เป็นผูน้ าในประเด็นเห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง เห็นความส าคญัของการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ประเด็นเห็น
ความส าคญัของการไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อยูใ่นระดบัมาก และประเด็นเห็นความส าคญั
ของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด                                               

 8.   ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของผู้น านักเรียนกับเพื่อนสภา (Relationship) พบว่า     
ครูเห็นวา่ผูน้ านกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์ ทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีครูและผูน้ านกัเรียน
เห็นพ้องกัน 1 ข้อ คือ ผูน้ านักเรียนควรมีมารยาทต่อผูอ่ื้น ส่วนด้านท่ีแตกต่างกันมาก คือ ผูน้ า
นกัเรียนควรมีสัมพนัธ์ท่ีไดดี้กบัผูอ่ื้น ผูน้ านกัเรียนควรมีความเคารพต่อผูอ่ื้น ผูน้ านกัเรียนควรมีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล และผูน้ านกัเรียนควรเรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน   
ดา้นความคิดเห็นของผูน้ านกัเรียน พบว่า มีมารยาทต่อเพื่อนสภา ครูและนกัเรียน อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ประเด็นมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน และเคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
อยู่ในระดบัมาก ประเด็นมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมในระดบัสากล เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิก
สภานกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 
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  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษา        
ในศตวรรษที ่21 สภา สตาร์ (SAPA STAR) 

   รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษา         
ในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดเ้ป็นโมเดล สภา สตาร์ (SAPA STAR) ท่ีมาจากการประชุมของผูเ้ช่ียวชาญ
โดยใชคุ้ณลกัษณะอนัพึงประสงค ์4 ตวั จาก 8 ตวั ปรากฏไดด้งัต่อไปน้ี 

  
 

 
             ภาพท่ี 5.1 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 รูปแบบ สภา สตาร์ (SAPA STAR)  จากภาพอธิบายไดด้งัน้ี 
 
  รูปแบบการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มีองคป์ระกอบเชิงโครงสร้างส าคญั 4 ส่วน คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) ประกอบดว้ยผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) คุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Attribute) โดยกระบวนการพฒันา 
 
 ภาพที ่ 5.1   การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบ สภา สตาร์ (SAPA STAR) 
 

 จากภาพท่ี 5.1 ประกอบดว้ย กระบวนการ (Procedure) และกิจกรรมการพฒันา (Activities) 
ส่วนปัจจยัน าออก (Output) และผลยอ้นกลบั (Feedback) ประกอบดว้ย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4 ด้าน คือ การรู้จกัตนเอง (Self – Awareness) การท างานเป็นทีม (Teamwork) ทศันคติ (Attitude) 
และความสัมพันธ์ (Relationship) ส่วนรายละเอียดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้าน           
มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 1.   การรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน (Self – Awareness) 
  1.1   ดา้นการมีสติ คิด พดู ตดัสินใจ 
  1.1.1   ครูจดัค่ายกิจกรรมฝึกทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมและละลายพฤติกรรม
เพื่อความเป็นผูน้ าโดยใช้หลัก PDCA ฝึกตั้งค  าถามให้มีส่วนร่วมกับทีม มีการโต้แยง้ ฝึกทักษะ      
คิด พูด ท างานกลุ่ม ท างานเป็นทีม ตั้ งค  าถามจากกิจกรรมจริง โดยมีตวัแทนผูน้ าของสายชั้นประถม  

Input Process Output     +     Feedback 

(Attribute) 
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ศึกษาปีท่ี 2 – 5 ร่วมกิจกรรมกบัคณะกรรมการนกัเรียนชุดปัจจุบนั เพื่อซึมซบัและเสริมสร้างความ
เป็นผูน้ าตั้ งแต่เล็ก โดยบูรณาการสอดแทรก ความสุจริต คุณธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ลงใน
เน้ือหาการอบรม 

                1.1.2   แบ่งหน้าท่ีในการท างานตามฝ่ายของสภานักเรียน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ    
ฝ่ายส่ิงแวดล้อม ฝ่ายจดัอาคารสถานท่ี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ หรือฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม       
โดยให้เขาคน้พบความสามารถของตนเองว่าเขาเก่งด้านไหน เด็ก LD ท่ีตอ้งการเป็นผูน้ านักเรียน   
ใหส้ามารถเป็นหวัหนา้งานได ้เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใหม้าเป็นผูช่้วยและใหก้ าลงัใจ 

                1.1.3   ครูช้ีแจงแนวการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน     
โดยสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ปลูกฝังเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นผูน้ า เสียสละเพื่อส่วนรวม
ในการดูแลโรงเรียนเหมือนบา้นของเขา ท าใหเ้ขารู้วา่จะท าอยา่งไรใหบ้า้นของเขาดีท่ีสุด 
                             1.1.4   ครูกระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูน้ านักเรียนอยากปฏิบติัตนเองเป็น
แบบอยา่ง ให้นกัเรียนอยากเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นสร้างความตระหนกัในการไม่อิจฉา
เม่ือคนอ่ืนไดดี้กวา่แต่ควรแสดงความยนิดี   

                1.1.5   ครูก าหนดหรือให้ผูน้  านักเรียนออกแบบเคร่ืองหมายสัญลักษณ์อาร์ม   
ขา้งแขนเส้ือสภานกัเรียน จดักิจกรรมให้รุ่นพี่มอบใหรุ่้นนอ้ง ปลูกฝังความตระหนกัในการเป็นผูน้ า
ท่ีตอ้งท าตนให้เป็นแบบอย่างผ่านกิจกรรมเล็ก ๆ โดยครูพูดกระตุน้ให้เห็นคุณค่าของเคร่ืองหมาย
สัญลกัษณ์ท่ีตอ้งปฏิบติัตนเองใหดี้และเป็นแบบอยา่งต่อผูอ่ื้นได ้
                             1.1.6   ครูกระตุน้โดยเป็นท่ีปรึกษาอ านวยความสะดวกให้ผูน้ านักเรียนจดัการ
ประชุมสม ่าเสมอโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตในการประชุมกิจกรรม วางเป้าหมายให้เด็กรู้งานท่ีสามารถไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   
  1.1.7   ครูปลูกฝังความเป็นผูน้ าด้านการแต่งกายให้ดูดีเป็นคนสมบูรณ์ เช่น      
ให้ผูน้  าตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนกบัเพื่อนสภา
ดว้ยกนัโดยมีครูอ านวยความสะดวก 
      1.1.8   ครูฝึกนักเรียนท าความเข้าใจในเร่ืองหลักการท างานโดยใช้ PDCA      
(Plan Do Check Action) เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในทุก ๆ กิจกรรม โดยการเร่ิมจาก
กิจกรรมหน้าเสาธง ครูกระตุน้ให้ผูน้  านกัเรียนก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมร่วมกนั และวางแผน
โดยใช ้PDCA ในการปฏิบติังาน 
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  1.2   ดา้นมีจิตสาธารณะดว้ยการดูแลหลีกเล่ียงความเสียหายและเคารพสิทธิในการใช้
ของส่วนรวม 

 1.2.1   ครูจดักิจกรรมบูรณาการแยกขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ ปลูกฝัง    
ใหรั้บผดิชอบสาธารณะ ปลูกฝังโดยไม่ท่องจ า ผา่นปฏิบติักิจกรรมจริง  
                           1.2.2   สร้างความตระหนกั โดยให้ถ่ายทอดความรู้แก่ผูอ่ื้นจากสถานการณ์จริง
เก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนสร้างแรงบันดาลใจว่า เขาอาจเป็นส่วนหน่ึงในผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบนั้น 
                       1.2.3   ส่งผูน้ าไปท ากิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนโดยให้ท าความสะอาด 
ช่วยเหลือบ่อย ๆ ร่วมมือกับหน่วยงานนอกโรงเรียน ให้เข้าถึงชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เช่น วดั 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สถานีต ารวจ บริษทัเอกชน กระตุน้ใหเ้กิดข้ึนจากตวัเด็ก 
                         1.2.4   มีการประชุม ให้มองเห็นเป็นแบบอย่าง ให้สภาบริหารเอง มีแผนปฏิบติั
การก่อนเร่ิมปฏิบติังาน การแบ่งงานควรท าอย่างไร วางทุกอย่างให้เป็นระบบ แบ่งเวลา ให้เขาคิด
เพิ่มเติมจากครู ต้องมาจากบทบาทของนักเรียนให้เขาเห็นว่าเราร่วมด้วยช่วยกันจะประสบ
ความส าเร็จ 
                      1.2.5   ปลูกฝังความไม่เห็นแก่ตวั ใหมี้จิตสารธารณะควบคู่กบัการท างาน โดยไม่
หวงัส่ิงตอบแทน ตามหลกัคารวะธรรม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม 

 1.3    ดา้นการมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ 
   1.3.1   ครูอ านวยความสะดวกให้ผูน้  านักเรียน ตรวจสุขภาพกับในทีม เช่น       

ผม เล็บ เคร่ืองแต่งกาย สุขภาพกระตุน้ความตระหนักให้ผูน้  าเห็นความส าคญัของการมีสุขภาพดี
และมีจิตใจร่าเริง โดยตอ้งเป็นแบบอยา่งในแบบของความเป็นมนุษยท่ี์ไม่ใช่ดูดีแบบความสวยงาม
โดยต้องเป็นคนสมบูรณ์ เข้าใจความส าคญัต้องเป็นแรงบันดาลใจ  โดยการตระหนักรู้ ให้ผูน้  า
นกัเรียนศึกษาวา่การออกก าลงักายนั้นส าคญัอยา่งไรโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ 
                             1.3.2   ครูเน้นให้คณะผูน้ านักเรียนเป็นแกนน าในการตรวจเคร่ืองแต่งกายของ
เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ เป็นกิจวตัรประจ าวนั 
                            1.3.3   ครูเน้นให้ผูน้ าเป็นผูมี้บทบาทกระตุ้นให้นักเรียนอ่ืน ๆ ด่ืมนมทุกวนั    
ออกก าลงักายเพื่อดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เช่น กิจกรรมเตน้เอโรบิค กิจกรรมกีฬาสี หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ โดยน าชุมชนมามีส่วนร่วมในการออกก าลงักายดว้ย 
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  1.4   ดา้นการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
  1.4.1   ครูจดัค่ายอบรมผูน้ าต้นกล้าให้พี่  ๆ สภากับรุ่นน้องชั้นอ่ืน ๆ ได้ฝึกใช้

กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมเสริมภาวะผูน้ า เศรษฐกิจพอเพียง  
                              1.4.2   ให้ใช้หลกัปัญญาธรรมปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียนผ่านกิจกรรม
ทุกวนัดว้ยการกระตุน้ของครู                  
                              1.4.3   ให้ผูน้  านักเรียนไปร่วมกบักิจกรรมชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ส่งนกัเรียน  
น าร่องไปศึกษาท ากิจกรรมกบัองคก์รภายนอก    
                            1.4.4   ครูอ านวยความสะดวกแนะน าผูน้ านกัเรียนถ่ายทอดขอ้มูลต่าง ๆ ใหเ้พื่อน
และรุ่นน้องฟัง โดยติดตามให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อน โดยต้องมีการฝึกทักษะการพูด          
เพื่อถ่ายทอดผ่านกิจกรรม เล่าเร่ืองให้เพื่อนฟัง โดยครูกระตุ้นช้ีแนะตลอดกิจกรรม หาข้อมูล      
เสียงตามสายประชาสัมพนัธ์ และน าเสนอเพื่อนและรุ่นน้อง ครูสร้างความตระหนัก ความภูมิใจ      
ท่ีตอ้งมีภาระงานและเก่งกวา่นกัเรียนผูอ่ื้นมาก 

  1.5   ดา้นความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 
            1.5.1   ประธานนักเรียนเป็นพิธีกรน ารุ่นน้อง โดยใช้ส่ือข่าวสารเป็นประจ า      

ใช้ชุดประชาสัมพนัธ์ พูดไมคป์ระกาศ มีครูเป็นท่ีปรึกษาดูแล คน้หาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อน า
ขอ้มูลมาอ่านข่าวสด เชา้เท่ียง เปิดเพลง บรรยายคุณค่าทางอาหาร กิจกรรมการอ่าน ร้องคาราโอเกะ 
น าความรู้จากอินเทอร์เน็ตมาน าเสนอ 
                              1.5.2   ครูกระตุ้นให้รู้ทันส่ือและใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างถูกต้องโดยให้ผูน้  า
นักเรียนเสนอความคิดอย่างเต็มท่ี สร้างเครือข่ายเฟสบุ๊ค วีดีโอยูทูป เว็บไซต์ของโรงเรียน สร้าง
โฮมเพจสภา ใชไ้ลน์ส่ือสารกลุ่มสภานกัเรียน จดับอร์ดความรู้ ถ่ายรูป  

    1.6    ดา้นการมีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกตและโตต้อบปัญหา 
            1.6.1   ครูน ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัทุกกิจกรรมตาม

แผนปฏิบติัการของทุกโครงการ โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
                              1.6.2   จดัเวทีดีเบทโดยสภานักเรียนทีมชุดเก่าเป็นทีมจดัให้ทีมผูส้มัครใหม่   
ตอ้งตอบค าถามทดสอบไหวพริบ ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเห็นผ่านกิจกรรมดีเบต ให้กดดันจาก      
ข้อค าถาม จ าลองสถานการณ์ โดยต้องช่วยตอบค าถามเป็นทีม ตั้ งโจทย์ท่ีผูส้มัครพบได้บ่อย          
หาแนวทางแกปั้ญหาผ่านกิจกรรมให้เกิดไหวพริบในจากการตอบค าถาม วดัทกัษะเป็นทีมโดยครู
เป็นพี่เล้ียง 
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 1.7   ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได ้
                           1.7.1   ให้ผูน้  านกัเรียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมอาเซียน โดยมีการน าเสนอ 
อาหารอาเซียน ภาษา วฒันธรรม เคร่ืองแต่งกาย ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 
                            1.7.2   ให้ผู ้น านักเรียนมีบทบาทในการน าเสนอผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง
ประจ าวนัด้วยภาษาองักฤษ ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาในกลุ่มอาเซียน เช่น การ
ทกัทาย หรือค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 2.   การท างานเป็นทมีของผู้น านักเรียน (Teamwork) 
                    2.1   ด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
ในการท างานของสภานกัเรียน 
                          2.1.1   ใชก้ฎขอ้บงัคบั ธรรมนูญของโรงเรียน ครูจดักิจกรรมจ าลองสถานการณ์
โดยวธีิแกปั้ญหาตามระบอบประชาธิปไตยท่ีตอ้งยอมความแตกต่างผา่นมติท่ีประชุม กระตุน้ให้รู้จกั
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ท ายงัไงใหไ้ดรั้บคะแนนเสียง มีความรู้ท่ีจะมาพฒันาโรงเรียน 
                           2.1.2   ใหป้ระชุมหาขอ้สรุปโดยถามความรู้สึกของผูอ่ื้นใหเ้ห็นความส าคญัของ
การร่วมกิจกรรม 
                           2.1.3   ใหทุ้กสาระวชิาบูรณาการกบัประชาธิปไตยใหน้กัเรียนซึมซบั 
                           2.1.4   ตวัแทนสายชั้นเขา้ประชุมและไปขยายผลท่ีหอ้งเรียน 

  2.1.5   มีทีมสภานกัเรียนในการตรวจสอบติดตามขอ้หา้มต่าง ๆ เช่น การติดตาม
ไม่ใหน้กัเรียนอ่ืน ๆ น าอาหารออกมาทานนอกโรงอาหาร 

   2.2   ดา้นการมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน 
 2.2.1   อ านวยความสะดวกให้สภานกัเรียนไดจ้ดัประชุมสรุปงานโดยใชปั้ญญา

ธรรม 
 2.2.2   ท  ากิจกรรมควบคุมน้อง เป็นเสียงตามสาย ให้เขามีความคิดเป็นของ

ตนเอง โดยใหป้รึกษาครูเสมอ 
  2.3   ดา้นความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน 

  ครูกระตุ้นด้วยข้อค าถามท่ีต้องให้ผูน้  านักเรียนช่วยกันตอบค าถามเป็นทีม     
เสริมสามคัคีธรรมผา่นกิจกรรม 

 2.4    ดา้นการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน 
  2.4.1   ใหผู้น้  านกัเรียนวางแผนในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.4.2   ครูประเมินและช้ีแนะผา่นกิจกรรมทุกกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังาน 
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      2.4.3   หลังจากกิจกรรมให้สะท้อนความส าเร็จร่วมกัน เช่นการได้รางวลั     
หรือท ากิจกรรมต่างส าเร็จลุล่วง ใช้สามัคคีธรรม โดยแบ่งงานปฏิบัติในแต่ละฝ่ายได้ชัดเจน         
โดยปฏิบติังานรวมไดดี้ 

     2.5   ดา้นการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน 
      2.5.1   เน้นให้ท ากิจกรรมตอบค าถาม เพื่อเสริมดา้นการมีส่วนร่วม สามคัคีธรรม 

ปัญญาธรรม 
      2.5.2   เอากิจกรรมต่างเขา้สู่ภาระหน้าท่ีของผูน้ านกัเรียน เช่นจดัสถานท่ี โดยมี

ครูใหค้  าปรึกษาดูแล ใหผู้น้  านกัเรียนจากทุกชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 3.   ทศันคติในการเป็นผู้น านักเรียน (Attitude) 

     3.1   ดา้นเห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 
      3.1.1   ครูใชห้ลกัการ Learning by doing ให้ผูน้ านกัเรียนเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

ปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรมทุกโครงการเพื่อช่วยพฒันาผูน้ านกัเรียน 
      3.1.2   สอนเขาเก่ียวกับการแต่งตวัตามต่างชาติว่าเขาภูมิใจแค่ไหน สบายใจ

หรือไม่ และควรท าแค่ไหน จะสร้างจิตส านึกโดยไม่บงัคบัเขา ถ้าเขามีคุณธรรมเขาจะเกิดความ     
ไม่สบายใจข้ึนมาเองต่อตวัเขา 

      3.1.3   หลักสูตรอาเซียน จดักิจกรรมอาเซียน เส้ือผา้ จดับู๊ตอาเซียน อาหาร     
แต่ละชาติ จดักิจกรรมใหค้วามรู้ภาษาเด็กต่างดา้ว เช่น พม่า เขมร เป็นตน้  

      3.1.4   ตอ้งมีความเสมอภาคเท่าเทียมตอ้งอยูใ่ห้ปกติ อิสลามกบัพุทธก็สามารถ
อยูด่ว้ยกนัไดใ้หเ้ขารู้วา่เพราะอะไร สังคมตอ้งเนน้การอยูร่่วมกนั ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทนั้น ๆ  

      3.1.5   พาไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ส่ือสารกบัชุมชน เช่นกิจกรรมตลาดนดัส่ือสาร
กับชุมชนในส่วนนั้น ร่วมโรงการกับหน่วยงานและองค์กรในท้องถ่ิน เช่น ปัญหาจราจรใช่วง        
รับ – ส่ง นกัเรียนเชา้ – เยน็ ให้สภานกัเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนไปกบัชุมชน 
โดยมีครูดูแลความปลอดภยัอยา่งใกลชิ้ด 

      3.1.6   ใหไ้ปคน้ควา้เพื่อจดังานกิจกรรมเสริมสัปดาห์อาเซียน 
      3.2   ดา้นเห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

     3.2.1   สร้างผูน้ าให้เป็นบุคคลตวัอยา่ง เช่น การไดรั้บรางวลัต่าง ๆ เป็นตน้แบบ
ท่ีดีแก่นอ้ง ๆ กิจกรรมตอ้งมีจิตสารธรณะเขา้มาจบัโดยไม่หวงัผลตอบแทน กระตุน้เขาวา่ไม่ควรหวงั
ผลประโยชน์ตอบแทน สร้างให้เกิดจิตส านึก ให้เขารู้ว่าช่วยกนัเก็บขยะในโรงเรียนก็จะเกิดความ
สะอาดร่มร่ืนข้ึนมา ถามเขาว่าสบายใจไหมเม่ือได้เห็นความสบายใจกลับคืนมา มีจิตอาสาอย่าง
ต่อเน่ือง ผา่นกิจกรรมซ ้ า ๆ ใหเ้ขารู้วา่ผูน้  ารุ่นพี่เป็นอยา่งไร 
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   3.2.2   ให้เขาวางแผนเอง ให้เกิดความเสียสละตอ้งมาเชา้กวา่ผูอ่ื้น ตอ้งพูดไมค์
เช้า – เย็น เป็นเวรตรวจเพื่อน ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยโรงเรียนจดัสถานท่ีสร้างความตระหนัก     
ใหเ้ขาวา่เขามีหนา้ท่ีอะไร โดยมีครูมอบหมายเป็นท่ีปรึกษา 

    3.2.3   ใหก้ารลงมือปฏิบติัจริง ครูพูดกบัผูน้ านกัเรียนบ่อย ๆ เช่น เม่ือมีกิจกรรม
กบัชุมชน ไม่ควรหวงัส่ิงตอบแทน เช่น ขนม น ้า เราควรเตรียมของเราไปเอง เป็นตน้  

 3.2.4   ปลูกฝังในห้องเรียนว่าชีวิตจริง ๆ เป็นอย่างไร ให้เขาลงมือช่วยเหลือ 
จากสถานการณ์จริง ค่อยซึมซับ ครูช้ีแนะนักเรียนให้รู้จกัแบ่งเวลาให้ได้อย่าให้ผูป้กครองต้อง      
เป็นห่วงเร่ืองการเรียน ครูตอ้งมีกระบวนการช้ีแจงผูป้กครองให้สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า
นกัเรียน    

   3.2.5   ให้ทีมรองท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาท างานเป็นฝ่ายตรวจสอบ ให้อิสระ
ในการท างาน ใหมี้ตวัคานอ านาจซ่ึงกนัและกนัเหมือนฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายคา้น 

 3.3   ดา้นเห็นความ ส าคญัของวฒันธรรมไทย 
    3.3.1   ครูสอนให้ผูน้  านักเรียนผ่านกิจกรรม การฝึกซ้อมประเภทของการไหว้
กบัผูน้ านกัเรียนทุกคนวา่การไหวมี้ก่ีประเภท ไหวผู้ใ้หญ่ ไหวพ้ระ   

     3.3.2   สวสัดีเพื่อนตอนเข้าแถวก่อนข้ึนห้องตอนเช้าไหวใ้ห้ถูกต้องอย่างไร  
การไหวใ้ห้สวยงามท าอย่างไร ไหวค้รูเช้า – เย็น ไหวค้รูเม่ือเดินผ่าน ก้มหัวเม่ือเดินผ่านผูใ้หญ่ 
กิจกรรมการสวดมนต ์  

     3.3.3   โดยเน้นท่ีผูน้ าจะตอ้งเป็นแบบอย่างก่อน ครูประจ าชั้นอบรมนักเรียน   
ในชั้นเร่ืองการไหวใ้หถู้กตอ้งวา่ควรท าอยา่งไร มีบทบาทส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวนัวฒันธรรมไทย  
   3.4   ดา้นความส าคญัของการไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

 3.4.1   โรงเรียนสุจริต โครงการคุณธรรม ปัญญาธรรม จิตสารธารณะ ไม่สอน
ให้เขาหาเงินดว้ยการขโมยของคนอ่ืน เพื่อประโยชน์ของตนเอง จะให้เขาเก็บขยะมาเพื่อแลก ดินสอ 
ปากกา เป็นส่ิงตอบแทนมากกวา่เงิน 

   3.4.2   ครูพูดเสริมขณะปฏิบติักิจกรรม เสริมแรงผา่นกิจกรรมจ าลองเหตุการณ์
ใหคิ้ดตามดว้ยเหตุผล 

    3.4.3   ไม่ให้สิทธิพิเศษเขามากมายแต่แค่ให้เขาไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นและ  
มีโอกาสมากกว่าคนอ่ืนในการท าอะไรต่าง ๆ มีกล่องแสดงความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนเวลา     
มีปัญหาหรือมีเร่ืองอะไร 

   3.4.4   มีรางวลัทา้ยปีเพื่อใหก้บัผูน้ าท่ีปฏิบติักิจกรรมดีเด่น บอกเขาวา่เป็นเคร่ือง
การันตีความภูมิใจ ครูกระตุน้เด็ก ปลูกฝังโดยไม่หวงัผลตอบแทนดว้ยเงิน 
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 3.5   ดา้นเห็นความ ส าคญัของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
                               3.5.1   สภานกัเรียนช่วยในการก ากบัติดตาม หวัหนา้หอ้งคอยติดตาม 

    3.5.2   ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาจบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ครูสังเกตพฤติกรรม
ต่างว่าส่งผลประทบอย่างไร ใช้สามห่วง สองเง่ือนไข ส่ีมิติให้เด็กค านึงถึง ครูผลกัดันโรงเรียน 
ปลอดขยะ ให้ผูน้  าท าปุ๋ยหมักจากใบไม้ ให้เขารู้จักแยกทิ้ง ใบไม้ไม่ใช่เผา จะต้องคัดแยกไป 
พลาสติกเอามารีไซเคิล ให้เป็นโครงการของสภานักเรียน การคดัแยกขยะ แบ่งกลุ่มส่ิงแวดล้อม   
แยกขยะ กิจกรรมเก็บชวดนม ขวดน ้ าแยกเหลือใช้ จะแลกเป็นของตอบแทน เช่น ดินสอ ปากกา 
หรืออ่ืน ๆ แทนการตอบแทนดว้ยเงิน    

         3.5.3   เร่ิมตน้จากการวางแผน ให้เขามีความคิดวา่ท าไปแลว้ไม่เสียของ ปลูกฝัง
ให้ผูน้  าเตือนเพื่อนกันเองเม่ือเห็นเพื่อนใช้ทรัพยากรเปลือง ควบคุมการวางแผนว่าต้องใช้เท่าไร         
ก็ตอ้งใชต้ามนั้น อาจจะน ากระดาษเก่ามาใชใ้หม่ โดยใชเ้หลกั 3R ไดแ้ก่ Reduce, Reuse และ Recycle 

 3.5.4   ให้ผูน้  านักเรียนท าวางแผนเสนอโครงการมาว่าจะท าอะไรบา้งผ่านครู    
ท่ีปรึกษามาถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนให้อิสระในการคิดกบัเขา ครูจะเป็นฝ่ายดูแลจดัหาให้ตามท่ี
นกัเรียนตอ้งการ ครูจะเป็นคนควบคุมบญัชี ติดป้ายรณรงค์สต๊ิกเกอร์ ให้ครูทุกคนช่วยย  ้านกัเรียน 
ตอ้งจ้ีเขาถึงจะท าได ้หอ้งน ้าจะมีครูรับผดิชอบ เวรนกัเรียนก็จะรับผดิชอบมีการท างานช่วยกนั 

 4.   ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียนกบัเพือ่นสภา (Relationship) 
 4.1   ดา้นมารยาทต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 

     4.1.1   ปลูกฝังให้ยิม้ใส ไหวส้วย กระตุน้ความคิดตระหนกั ว่าเป็นก าลงัส าคญั
ของโรงเรียน ใหมี้คารวะธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม 

     4.1.2   สอดแทรกความรู้ให้ซึมซบัผา่นกิจกรรม ในบทเรียน กิจกรรมหนา้เสาธง 
ค่ายธรรมะ ค่ายลูกเสือ 

     4.1.3   ปลูกฝังให้ดูครูเป็นตวัอย่าง กิจกรรมสวสัดีเพื่อน พี่ น้อง ในตอนเช้า 
ปลูกฝังใหป้ฏิบติัจริง ใหเ้ป็นค่านิยมท่ีดีสืบทอดไปสู่ผูน้ ารุ่นต่อไป 

     4.2   ดา้นการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
     4.2.1   กระตุน้และสร้างความตระหนกัในผูน้ านกัเรียนท าตนให้เป็นแบบอย่าง

ท่ีดี โดยสร้างแรงบนัใจใหก้บันอ้ง ๆ ไดผ้า่นกิจกรรมทกัทายสวสัดีตอนเชา้ เร่ิมปลูกฝังตั้งแต่อนุบาล 
กิจกรรมสวดมนต ์

     4.2.2   สร้างเครือข่ายผูป้กครองให้ช่วยยืนยนัความประพฤติลูก ๆ ระหวา่งบา้น
กบัโรงเรียน 
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 4.2.3   ตระหนกัเร่ืองรักพ่อแม่ ชาติ ศาสนา กษตัริย ์ให้หลกัสามคัคีธรรม ยิม้ใส
ไหวส้วย ครูจดัทีมท างานทีมเก่งและทีมอ่อนคละกนั 

     4.3   ดา้นการมีความเคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
      4.3.1   ครูปลูกฝังเคารวะธรรมสามัคคีธรรมให้ผู ้น านักเรียนมีบทบาทใน

กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี่ พี่รับไหวน้อ้ง ใหน้กัเรียนอายมุากกวา่เคารพนอ้ง 
      4.3.2   เคารพสิทธิ ใครออกนอกลู่นอกทางใหก้ระตุน้ไว ้ใครมีความคิดให้เสนอ

ความคิดเห็น ใหเ้ขารับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ และเอามาหลอมรวมเป็นความคิดเดียวกนัใหไ้ด ้
      4.3.3   กระตุน้ใหพ้ี่ปกครองนอ้งได ้กระตุน้เขาวา่ท ายงัไงถึงจะเป็นพี่ท่ีดี 

      4.4   ดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
      4.4.1   ใช้หลกัคารวะธรรม ให้เน้นท่ีการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ

จิตใจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างปกติสุข ตามหลกัสูตร
การศึกษา 

      4.4.2   โครงการเพื่อนไทยเรียนรู้เพื่อนต่างดา้ว 
      4.4.3   ให้ผูน้  านักเรียนไปประชุมกบัผูใ้หญ่ในชุมชน พาออกไปเรียนรู้นอก

สถานท่ีท่ีมีโอกาสได้พบกับบุคคลต่างเช้ือชาติหรือชาวต่างชาติตามความเหมาะสมของบริบท
โรงเรียน 

      4.4.4   ไม่กา้วล่วงสิทธิของผูอ่ื้น การยอมรับเพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ต่างชั้นเรียน 
      4.4.5   ใช้หลกัพลโลกคือการอยู่ร่วมกนัดว้ยการให้เกียรติ ให้เช่ือมโยงส่ือสาร

กบัผูอ่ื้นในระดบัประเทศได ้ผลกัดนัใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการเช่ือมต่อกบัผูอ่ื้น ๆ 
     4.5   ดา้นเรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน 

                               4.5.1   ครูอ านวยความสะดวกให้ผูน้ านกัเรียนประชุมสภานักเรียนเป็นประจ า
ทั้งวาระสามญัและพิเศษและพูดคุยกนัในเร่ืองท่ีดีและไม่ดี และหาขอ้สรุปในการแก้ปัญหาหรือ
พฒันา เพื่อเสริมสร้างการเขา้ใจผูอ่ื้น 

     4.5.2   สร้างความภาคภูมิใจให้เขาจากรางวลัท่ีไปแข่งขัน โดยให้ยึดหลัก
สามคัคีธรรมผา่นกิจกรรมการประชุมสภา 
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 ผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าของผู้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   ผูว้ิจยัได้ศึกษาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 
21 มาพฒันารูปแบบ ตรวจสอบและปรับปรุงโดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงผลใจ กบัครูในสถานศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน  
น ามาวเิคราะเพื่อหาประสิทธิภาพ (E.I.) และความพึงพอใจกบัคู่มือ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.   ส่วนน า ได้แก่ ค  าน าและวตัถุประสงค์ พบว่า 1) ค  าช้ีแจงให้เพิ่มท่ีมาของทฤษฎี        
2) เพิ่มเก่ียวกบัคารวะธรรม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม และ 3) เห็นชอบกบัทฤษฎี 

 2.   ส่วนเน้ือหา ได้แก่ ขอบเขตของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและบรรณานุกรม พบว่า 1) ยา้ยแผนการพฒันาไปอยู่ในภาคผนวก 2) เพิ่มทางเลือก    
การใช้แผนการพฒันาให้มากข้ึน 3) ค  าเรียงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้เอาออก 4) หลอมค าเรียงในแผน   
เป็นค าของผู ้วิจ ัยทั้ งหมด 5) เที ยบเคียงกับ คู่ มือ Asian Youth Leader (AYL) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านจดัวางชั่วโมงในแผนพฒันาให้หลากหลาย 6) ยืนยนั     
ว่าสามารถใช้ได้จริง 7) เห็นด้วยว่าเป็นส่ิงใหม่ไม่มีคนท ามาก่อน 8) เพิ่มท่ีมาของทฤษฎีทั้งหมด     
9) ยืนยนัก าหนดเป็นรูปแบบให้เป็นสภา สตาร์ และ 10) ใช้ Rubics มาประเมินในแผนได้ ควรใช้
เกณฑต์ามการประกนัคุณภาพล่าสุด 

 3.   บทสรุป ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ พบว่า ให้
เทียบเคียงกบัคู่มือ Asian Youth Leader (AYL) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.   ภาคผนวก ได้แก่ แบบฟอร์มในการด าเนินงานต่าง ๆ พบว่า 1) ใช้แบบประเมิน
ความกา้วหน้าในการปฏิบติัหน้าท่ีช่วงการประชุมสภานกัเรียนในทุกเดือน ใช้เพียง 1 แผ่น ให้ครู    
ลงลายมือช่ือก ากบั 2) ใชแ้บบสังเกตผูน้ านกัเรียนเป็นรายเทอมหรือรายปี ให้ผูป้กครอง ครู นกัเรียน 
เป็นผูป้ระเมิน 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของคู่มือการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้คู่มือ     
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
ครูผู ้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนมีระดับของคะแนนหลังการศึกษาคู่มือเพิ่มข้ึน         
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ทัว่ไป มีความพึงพอใจต่อคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 
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21 ในระดบัมาก เน่ืองจากยงัไม่มีคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาก่อน บวกกบัเป็นแนวการพฒันาท่ียืดหยุ่นไม่จ  ากดัชั่วโมง แต่เป็นการ
พฒันาผา่นกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานรายปีท่ีไม่ทบัซ้อนกบัปฏิทินวชิาการท่ีเหมาะสมกบับริบท
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

 
อภิปรายผล 

   การอภิปรายผลการวจิยัเร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปราย
ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.   ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน 8 ดา้น ส่วนท่ี 1 มีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน ทศันคติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านักเรียน  
กิจกรรมการพฒันาผูน้ านักเรียน  ส่วนท่ี 2 มีทั้งหมด 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ดา้นการรู้จกัตนเอง 
ของผูน้ านักเรียน (Self – Awareness) สอดคลอ้งกบัทฤษฎี ทกัษะ 3R 7C ของเจมส์ เบลลนักา และ
รอน แบรนต์ (2013) คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเพิ่ม
คุณสมบติัของผูน้ านกัเรียนในเร่ืองของทางดา้นภาษาท่ี 3 ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี 
และรวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นส่ิงท่ีนักวิชาการในประเทศไทยไดป้ระยุกต์
ออกมาจาก 3R 7C เพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของการศึกษาไทยของ ธนัยวชิ วเิชียรพนัธ์ และปวีณา 
จนัทร์สุข (2556) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2547) พบว่า ผูท่ี้รู้จกั
และเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ รอบตวัได้เป็นอย่างดี เป็นผูท่ี้สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตวัในเชิง    
สหวิทยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ได้ไกล โดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกับอนาคตท่ีจะมาถึงได ้     
เป็นผูท่ี้มีทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งทกัษะในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการอาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะชีวิต
แห่งความขยนัอดทน ทุ่มเท ท างานหนัก มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย ์มีวิสัยทศัน์ ท าทุกอย่าง   
อยา่งดีเลิศ มีจิตส านึกประชาธิปไตยเห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นและ
ส่วนรวม รวมทั้งมีลกัษณะชีวติแห่งความประหยดัอดออม  ดา้นการท างานเป็นทีมของผูน้ านักเรียน 
(Teamwork) สอดคล้องกบัทฤษฎีทกัษะ 3Rs  8Cs  2Ls ของวิจารณ์ พานิช (2559)  และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสมใจ ธีรทิฏ (2556) พบวา่ คุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค ์คือ การท างาน
เป็นทีม ด้านทัศนคติในการเป็นผูน้ านักเรียน (Attitude) สอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะอนัพึง
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ประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ของ ธันยวิช วิเชียรพนัธ์ และปวีณา จนัทร์สุข 
(2556) พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 
การมีวิจารณญาณเขา้ใจเหตุผลแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ  มีความเป็นไทย การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ  
ต่อตนและผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การมีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีพอท่ีจะประยกุตใ์ช ้การน าความรู้
ใช้สร้างนวตักรรมใช้ในการแก้ปัญหา การมีคุณธรรมจริยธรรม การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การมี
ทกัษะการส่ือสาร การมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ การเข้าใจคนต่าง
ประเพณีและวฒันธรรมในภูมิภาคและอาเซียน การหาความถนดัดา้นอาชีพท่ีชอบ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สหัทยา พลปัฐพี (2148) พบว่า ทศันคติและค่านิยมท่ีดีท าให้สามารถพฒันาคน      
ให้มีคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความสัมพนัธ์ของผูน้ านักเรียนกับ 
เพื่อนสภา (Relationship) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทกัษะ 3R  7C ของเจมส์ เบลลนักา และรอน แบรนต ์ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2547) พบว่า ทักษะทางสังคมเป็น
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านักเรียน (Stakeholder) 
สอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ของ    
ธันยวิช วิเชียรพนัธ์ และปวีณา จนัทร์สุข (2556) และสอดคล้องกับงานวิจยัของปัญญา ทองนิล 
(2553) พบว่า การพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนเกิดจากการเสริมสร้างของครู     
ดา้นคุณลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Stakeholder) สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ทกัษะ 3Rs  8Cs  2Ls ของวิจารณ์ พานิช (2556) และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปัญญา ทองนิล 
(2553) พบว่า การพฒันาสมรรภาพของครูผูส้อนเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ของนักเรียนให้น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านกระบวนงานในการพฒันาผูน้ านักเรียน 
(Procedure) สอดคล้องกบัทฤษฎีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปัญญา ทองนิล (2553) พบว่า การพฒันาด้วยการสอน     
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียตอ้งใช้กระบวนการกิจกรรมและเวลาปลูกฝัง
อยา่งหลากหลายต่อเน่ือง ดา้นกิจกรรมในการพฒันาผูน้ านกัเรียน (Activities) สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน 8 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช (2511) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สหัทยา พลปัฐพี (2548) พบว่า การพฒันาคน  
ใหมี้คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งพฒันาผา่นการท ากิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์ 
              ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่ผลจากการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนทั้ง 8 ดา้น
เกิดจากบริบทของโรงเรียนจากการพฒันาผูน้ านกัเรียนในปัจจุบนัท่ีสะทอ้นถึงปัญหาท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาจากผูบ้ริหาร ครู และผูน้ านกัเรียน จากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ ซ่ึงผล
การศึกษาสภาพไดอ้อกมาว่าผูน้ านกัเรียนจะตอ้งสามารถพฒันาตนเองก่อนและเรียนรู้ท่ีจะท างาน
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ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมไดโ้ดยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น รวมถึงมีทศันคติท่ีดีท่ีจ  าเป็นในการแกปั้ญหา
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นได้ ซ่ึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เหล่าน้ีเป็นผลสะท้อนมาจาก
หน้าท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง ท่ีมี
หน้าท่ีผลักดันให้ผู ้น านักเรียน ซ่ึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบ SAPA STAR 
  2.  ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ าของผูน้ านกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สร้างรูปแบบโดยน า
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละทฤษฎีระบบ น ามาสร้างรูปแบบโดยการวิพากษจ์ากผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติดา้นการพฒันา
ผูน้ านกัเรียน ไดอ้อกมาเป็นรูปแบบ สภา สตาร์ (SAPA STAR) ซ่ึงประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กับ การพัฒนาผู ้น านัก เรียน  (Stakeholder) คุณ ลักษณะของผู ้มี ส่ วน เก่ี ยวข้อง (Attribute)  
กระบวนงานในการพฒันาผูน้ านักเรียน (Procedure) กิจกรรมการพฒันาผูน้ านักเรียน (Activities) 
การรู้จักตนเองของผู ้น านัก เรียน  (Self – Awareness) การท างานเป็นทีมของผู ้น านัก เรียน 
(Teamwork) ทศันคติในการเป็นผูน้ านักเรียน (Attitude) และความสัมพนัธ์ของผูน้ านักเรียนกับ
เพื่อนสภา (Relationship) ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ พชัรินทร์ จนัทร์แจง้ (2559) วิจยัเร่ือง การพฒันา
คู่มือการเบิกจ่ายในการจดัโครงการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พบวา่ ขอ้มูล
ในการเขียนคู่มือมีทั้ งหมด 10 ข้อ ได้แก่ 1) อธิบายการจ าแนกหมวดรายจ่ายของงบประมาณ
โครงการ 2) ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนตามหมวดรายจ่าย 3) ระบุเอกสารท่ีเก่ียวข้อง       
เพื่อแนบฎีกาเบิกจ่าย 4) ระบุการบนัทึกค าสั่งงานระบบเบิกจ่าย 3 มิติ ให้ผูเ้บิกเงินทราบได้ชดัเจน    
5) สร้างแบบฟอร์มให้ผูเ้บิกจ่ายสรุปค่าใช้จ่ายก่อนบนัทึกเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการและ   
ให้ผูจ้ดัโครงการสามารถตรวจสอบเอกสารดว้ยตนเองในขั้นตน้ 6) สร้างแบบฟอร์มการตรวจสอบ
งบประมาณเพื่อประกอบเอกสารก่อนจดัส่ง 7) สรุปตารางอตัราค่าใช่จ่ายและเอกสารประกอบ    
การเบิกจ่ายในการจดัโครงการบริการวิชาการให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 8) ระบุตวัอย่างท่ีถูกต้อง    
และเอกสารประกอบกรณีจ่ายตรงผูข้ายกรณีใดบา้ง 9) แนบตวัอย่างหลาย ๆ กรณีในคู่มือเพื่อให ้    
ผูเ้บิกเงินศึกษาประกอบ 10) ระบุเคร่ืองสัญลกัษณ์ ใหแ้ตกต่างเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ สอดคลอ้งกบั
ทฤษฏีระบบของ ดดัลีย ์ดี. คาน และรูท แอนนา อะบิเกิล ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์ ประกอบดว้ย 
1) ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ไดแ้ก่ ผูน้ านักเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูเ้ช่ียวชาญ 2) กระบวนการ 
(Process) วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษา
คู่มือ การสอบและการพิจารณาเห็นชอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ปัจจัยน าออก 
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(Outputs) รูปแบบการพฒันาคุณลักษณะ และ 4) ผลยอ้นกลบั (Feedback)  ปรับปรุงรูปแบบตาม   
ขอ้วพิากษ ์  
    ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่าผลจากการพฒันารูปแบบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ได้ออกมาเป็น 
รูปแบบ สภา สตาร์ (SAPA STAR) เน่ืองจากการผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อขอแนวทาง       
การพฒันาจากโรงเรียนสภานักเรียนระดับชาติ ทั้ ง 6  ภาค ท่ีกลัน่กรองมาจากประสบการณ์การ
พฒันาผูน้ านักเรียนไปสู่ความส าเร็จระดับชาติ และรูปแบบได้ผ่านการสนทนากลุ่มย่อยโดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติดา้นการพฒันาผูน้ านกัเรียนมาให้ยืนยนัรูปแบบจากการสังเคราะห์ของผูว้ิจยั
จนออกมาเป็นรูปแบบ สภา สตาร์ (SAPA STAR) ท่ียนืยนัโดยผูเ้ช่ียวชาญวา่สามารถใชไ้ดจ้ริง 
 3.   ผลการพฒันาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ าของผูน้ านักเรียน
ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3.1   ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีผลการพิจารณาจากครูผูดู้แล
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 30 โรงเรียน อยู่ในระดับดี ได้ค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากบั 0.79 การท่ีผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้ผลการศึกษาจากในระยะท่ี 1 และ     
ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาจากในระยะท่ี 2 น ามาร่างเค้าโครงรูปแบบคู่มือการพัฒนา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากนั้นน าเคา้โครง
คู่มือเข้าสู่การวิพากษ์โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการพัฒนาผูน้ านักเรียนระดับชาติ 9 คน และน าคู่มือ      
การพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มา
ตรวจสอบความตรงต่อเน้ือหา (IOC) กบัผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยเน้นการพิจารณาท่ีความเหมาะสม   
ในการน าไปใช ้ไดแ้ก่ 1) ส่วนน า ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจง วตัถุประสงค ์2) ส่วนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหา
ของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการปฏิบติังานบรรณานุกรม 3) บทสรุป ไดแ้ก่ 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบัติ 4) ภาคผนวก ไดแ้ก่ แบบฟอร์มในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2559) วิจยัเร่ือง การพฒันา       
ชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การวิจัยเชิงประเมิน พบว่า คุณภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง       
การวิจยัเชิงประเมิน เม่ือน าไปทดลองประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมทางไกล ไดค้่าดชันีประสิทธิผล 
เท่ากบั 0.54 
   3.2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียนทัว่ไป มีความพึงพอใจต่อคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2559) วิจยัเร่ือง 
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การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การวิจยัเชิงประเมิน พบว่า ผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมและทุกรายการของเน้ือหาในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้คือ ระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป จากระดบัเต็ม 5 ระดบั) โดยเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากค่าสูงสุดได ้ดงัน้ี 
สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอา้งอิงหรือไปปฏิบติัได ้รองลงมา คือ เน้ือหาสาระทางวิชาการมีความ
ถูกตอ้ง เน้ือหามีความทนัสมยั แนวคิดและการน าเสนอชดัเจนเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ียจากค่าสูงสุด 
4.72, 4.70, 4.70, 4.66 และ 4.57 ตามล าดบั  

    ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่ ผลจากการพฒันาคู่มือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์ลการพิจารณาจาก
ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนจากโรงเรียนทัว่ไป 30 โรงเรียน อยู่ในระดบัดี ไดค้่า
ดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.79 เน่ืองมาจากคู่มือนั้นผ่านการกลัน่กรองเน้ือหาแผนการพฒันามาจาก
ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัสภานกัเรียนระดบัชาติ รางวลัครูตน้แบบ
ดา้นการจดัท าแผนการสอนระดบัชาติจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผนวกกบั
ผูเ้ช่ียวชาญวิทยากรในโครงการพฒันาผูน้ านักเรียนทัว่ประเทศ และของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงท าให้คู่มือนั้นสามารถใช้กบัโรงเรียนทัว่ไป 30 โรงเรียนไดจ้ริง จากขอ้มูล
ก่อนการศึกษาและหลังศึกษาของครู และความพึงพอใจในคู่มือการพฒันาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัมากเน่ืองจากสามารถ
ใช้ไดจ้ริงตามบริบทการศึกษาไทย และยงัไม่มีคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ า
นกัเรียนระดบัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาก่อน บวกกบัเป็นแนวการพฒันาท่ียืดหยุน่ไม่จ  ากดัชัว่โมง
แต่เป็นการพัฒนาผ่านกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานรายปีท่ีไม่ทับซ้อนกับปฏิทินวิชาการท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อลบจุดอ่อนของการศึกษาไทยใน        
บริบทจริงท่ีมีเวลาในการพฒันาผูน้ านักเรียนท่ีจ ากัดและทบัซ้อนกบัชั่วโรงเรียนวิชาอ่ืน ๆหรือ
กิจกรรมท่ีส าคญั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้
ดงัน้ี 
 1.   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1   หน่วยงานในเขตพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัสรรงบประมาณลงสู่โรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
  1.2   หน่วยงานในเขตพื้นท่ีควรก าหนดระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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 2.   ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
2.1   โรงเรียนควรใหผู้น้  านกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชนให้

มากข้ึน 
  2.2   โรงเรียนควรใชมื้อในการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาใหม้ากข้ึน 

   2.3   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสให้ผูน้  านกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแบ่งหนา้ท่ี
ตามโครงสร้างสภานกัเรียนใหม้ากข้ึน 
 3.   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  3.1   ควรน ารูปแบบ SAPA STAR ไปใชใ้นเชิงประเมิน 
  3.2   ควรท าวจิยัเพื่อพฒันาความเป็นนวตักรของผูน้ านกัเรียนในบริบทของประเทศไทย 
4.0 
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ภาคผนวก ก  
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวทิยานิพนธ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

 
1.  โกวทิย ์หม่ืนทา         ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่สา   
2.  อาทร ด่านกระโทก    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัชิราลงกรณวราราม 
3.  สมศกัด์ิ จกัสาร           ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสระแกว้ 
4.  ชชัวาลย ์ทองกรณ์      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองร่ม 
5.  จ  านงค ์สุรินทร์เปา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นร้องเรือ 
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ภาคผนวก ข 
 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพือ่ท าวทิยานิพนธ์ (การสอบถาม) 
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รายช่ือหน่วยงานทีข่อเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม 
 
 

1.   ก าจดั คงหนู       ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
2.   ธรรมพร แข็งกสิการ       ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
3.   ไพฑูรย ์อรุณศรีประดิษฐ์  ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
4.   สมบติั จนัทร์มีชยั   ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
5.   ชูชาติ แกว้นอก              ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
6.   ไตรรัตน์ โคสะสุ  ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
7.   ทว ีทะนอก ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
8.   ประพฤทธ์ิ บุญอ าไพ ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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10.  วลัลพ สงวนนาม   ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในศตวรรษที ่21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

“รูปแบบ STAR” (ฉบับครู) 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายณรงค์ชัย  ธนกจิภาคิน 

เบอร์ติดต่อ 094 – 605 – 8542 
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งานวจัิยเร่ือง : การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  

             1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีเพื่อศึกษา “รูปแบบ STAR ฉบบัครู” ด้านคุณลักษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

           2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอความกรุณาช่วยพิจารณาโดยการท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องวา่ง และเขียนขอ้แนะน าเพิ่มเติมในช่องดา้นขวาสุดในแต่ละรายประเด็นหรือสามารถเพิ่มเติม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ท่านคิดวา่ควรจะมีเพิ่มเติม (ถา้มี) 

                                                    เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

                      5  หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ระดบัมากท่ีสุด    
                      4  หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัมาก 
                      3  หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัปานกลาง 
                      2  หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัน้อย 
                      1  หมายถึง   ผูน้  านกัเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัน้อยท่ีสุด 
 

                            

                                        ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

                        นายณรงคช์ยั    ธนกิจภาคิน 

                                     ผูว้จิยั 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน  (S T A R) 5 4 3 2 1 ขอ้คิดเห็น 
1.  

S-Self 
(S) เป็นผูมี้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

      

2. (S) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ       
3. (S) มีสุขภาพท่ีแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ       
4. (S) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ       
5.  

 
T-Team 
Work 

(T) มีความสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขียน ใน
ภาษาไทยเป็นหลกัและภาษาท่ี 2 ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการส่ือสาร 

      

6. (T) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล       
7. (T) มีความเสียสละเพ่ือประโยชนส่์วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
      

8. (T) รู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า       
9. (T) บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล       
10.  

A-Attitude 
(A) การมีสติในการคิด พดู ตดัสินใจ       

11. (A) มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหา       
12. (A) เรียนรู้และเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง       
13. (A) มีจิตสารธารณะ       
14.  

R-
Relationship 

(R) ปราศจากอคติในดา้นเพศ       
15. (R) เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างดา้นพฒันาการดา้น

การเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล 
      

16. (R) มีความเคารพ มารยาทอนัดีงามตามวฒันธรรมไทย       
17. (R) สามารถปรับตวัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีงามต่อ

ผูอ่ื้นในระดบัสากล 
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ขอ้  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stake Holder) 5 4 3 2 1 ขอ้คิดเห็น 
  1. ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน 
ก าหนดนโยบายส่งเสริมใหค้วามส าคญักบัสภานกัเรียน       

  2. ก าหนดเป้าหมายเขา้ประกวดในระดบัชาติ       
  3. สนบัสนุนดา้นงบประมาณ       
 4. ครูผูดู้แล

โครงการ 
 

ศึกษาคู่มือการพฒันาสภานกัเรียน       
 5. มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการท างานของสภา

นกัเรียน 
      

 6. ส่งเสริมอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง       
7. รับรองคุณสมบติัการเขา้รับการคดัเลือก       
8. ครูประจ าชั้น 

 
สนบัสนุนส่งเสริมการเขา้คดัเลือกการเป็น
คณะกรรมการนกัเรียน 

      

9. รับรองคุณสมบติัการเขา้รับการคดัเลือก       
10. คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
รับทราบ ส่งเสริม สนบัสนุนในดา้นนโยบาย       

11. ผูป้กครอง รับทราบการเขา้คดัเลือกเป็นคณะกรรมการ
นกัเรียน 

      

12. สนบัสนุน ส่งเสริม ทางดา้นกิจกรรมต่างๆของ
คณะกรรมการนกัเรียน 

      

13. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีส าคญัของโรงเรียน       

14. นกัเรียน ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการนกัเรียนใน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
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ขอ้  ขั้นตอนการสร้างสภานกัเรียน (Procedure) 5 4 3 2 1 ขอ้คิดเห็น 
  1. การก าหนดระเบียบต่างๆร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง       
  2. ประกาศรับสมคัรประธานนกัเรียนพร้อมคุณสมบติัของการสมคัร       
  3. ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีครูผูดู้แลโครงการใหค้  าแนะน าตาม

ขั้นตอน 
      

  4. น าประธานนกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียนใหค้  าช้ีแนะโดยครู
ผูดู้แลโครงการ 

      

  5. แบ่งหนา้ท่ีตามโครงสร้างคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดแ้ก่ ประธาน
นกัเรียน รองประธานนกัเรียน ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายปฏิคม 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายเลขานุการ ฝ่าย
สมัพนัธ์ชุมชน 

      

  6. ครูน าคณะกรรมการนกัเรียนฝึกอบรมโดยใชคู้่มือในการฝึกอบรมสภา
นกัเรียน 

      

ขอ้ กิจกรรม (Activities) 5 4 3 2 1 ขอ้คิดเห็น 

1. กิจกรรมพฒันาความเป็นผูน้ า       

2. กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มสมัพนัธ์       

3. กิจกรรมประชุมสภานกัเรียน       

4. กิจกรรมโครงงาน       

5. กิจกรรมประกวดแข่งขนัสภานกัเรียน       
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แบบสอบถาม 

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21  

ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

“รูปแบบ STAR” (ฉบับนักเรียน) 
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งานวจัิยเร่ือง : การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาใน

ศตวรรษที ่21  

ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  

                  1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเพื่อศึกษา “รูปแบบ STAR ฉบบันกัเรียน” ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูน้ านกัเรียน ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

                  2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอความกรุณาช่วยพิจารณาโดยการท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องวา่ง และเขียนขอ้แนะน าเพิ่มเติมในช่องดา้นขวาสุดในแต่ละรายประเด็นหรือสามารถเพิ่มเติม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ท่านคิดวา่ควรจะมีเพิ่มเติม (ถา้มี) 

                                เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

            5)  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน      มากท่ีสุด 
                               4)  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน      มาก 
                               3)  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน      ปานกลาง 
                               2)  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน      นอ้ย 
                               1)  หมายถึง   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน      นอ้ยท่ีสุด    

                            

                           ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

                                         

                                   ผูว้จิยั 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียน  (S T A R) ระดบัความเห็น ขอ้คิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  
S-Self 

มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

      

2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ       
3. มีสุขภาพท่ีแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ       
4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ       
5.  

 
T-Team 
Work 

มีความสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งภาษาท่ี 3 
เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถเรียนรู้และ
ส่ือสารได ้

      

6. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล       
7. มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
      

8. รู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า       
9. สามารถจดัการงานกิจกรรมสภานกัเรียนได้

อยา่งดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
      

10.  
A-Attitude 

การมีสติในการคิด พดู ตดัสินใจ       
11. มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหา       
12. เรียนรู้และเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง       
13. มีจิตสารธารณะ       
14.  

R-
Relationship 

มีความเคารพ มีมารยาทอนัดีงามตาม
วฒันธรรมไทย 

      

15. เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของเพ่ือนๆ
นกัเรียนในแต่ละบคุคล 

      

16. สามารถปรับตวัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
งามต่อคนต่างชาติ 

      

17. ไม่คิดอคติต่อผูท่ี้เป็นเพศท่ี 3       
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ขอ้ บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ระดบัความเห็น ขอ้คิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1. ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้
ความส าคญักบัสภานกัเรียน 

      

  2. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
สภานกัเรียน 

      

  3. สนบัสนุนดา้นงบประมาณ       
4. ครูผูดู้แลโครงการ 

 
ศึกษาคู่มือการพฒันาสภานกัเรียน       

5. มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการ
ท างานของสภานกัเรียน 

      

6. ส่งเสริมอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง       
7. รับรองคุณสมบติัการเขา้รับการ

คดัเลือก 
      

8. ครูประจ าชั้น 
 

สนบัสนุนส่งเสริมการเขา้คดัเลือก
การเป็นคณะกรรมการนกัเรียน 

      

9. รับรองคุณสมบติัการเขา้รับการ
คดัเลือก 

      

10. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

รับทราบ ส่งเสริม สนบัสนุนในดา้น
นโยบาย 
 

      

11. ผูป้กครอง รับทราบการเขา้คดัเลือกเป็น
คณะกรรมการนกัเรียน 

      

12. สนบัสนุน ส่งเสริม ทางดา้นกิจกรรม
ต่างๆของคณะกรรมการนกัเรียน 

      

13. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีส าคญั
ของโรงเรียน 

      

14. นกัเรียน ให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการ
นกัเรียนในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
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ขอ้ ขั้นตอนการสร้างสภานกัเรียน ระดบัความเห็น ขอ้คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. การก าหนดระเบียบต่างๆร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง       
2. ประกาศรับสมคัรประธานนกัเรียนพร้อมคุณสมบติัของการสมคัร       
3. ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีครูผูดู้แลโครงการให้ค  าแนะน า

ตามขั้นตอน 
      

4. น าประธานนกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียนรับฟังค าช้ีแนะ
โดยครูผูดู้แลโครงการ 

      

5. แบ่งหนา้ท่ีตามโครงสร้างคณะกรรมการสภานกัเรียน ไดแ้ก่ 
ประธานนกัเรียน รองประธานนกัเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
กิจกรรม ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายสมัพนัธ์ชุมชน 

      

6. ครูน าคณะกรรมการนกัเรียนฝึกอบรมโดยใชคู้่มือในการ
ฝึกอบรมสภานกัเรียน 
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ขอ้ กิจกรรม  ระดบัความเห็น ขอ้คิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

  1. กิจกรรมรับนอ้ง       

2. กิจกรรมอ าลารุ่นพ่ี       

3. กิจกรรมกีฬาสี       

4. กิจกรรมหนา้เสาธง       

5. กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน       

6. กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด       

7. กิจกรรมพิเศษต่างๆ       

8. กิจกรรมแลกเปล่ียนเร่ืองเล่า       

9. กิจกรรมสรุปผลหลงัการด าเนินงาน       

10. กิจกรรมโครงการ       

11. กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์       
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ภาคผนวก ค 
 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพือ่ท าวทิยานิพนธ์ (การสัมภาษณ์) 
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รายช่ือผู้อ านวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนรางวลัสถานักเรียนระดับชาติ 
เพือ่ขอเกบ็ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
 

1.  สายสวาท สุขวชิยั  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดับางฝ้าย  
2. วฒิุชยั จ าปาหอม ครู โรงเรียนวดับางฝ้าย 
3. สิรินทิพย ์ทองนุช  ครู โรงเรียนวดับางฝ้าย 
4.  อภิชา เพช็รนอ้ย  ครู โรงเรียนวดับางฝ้าย 
5.  นธัวฒิุ อ่อนแพง  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นท่าสัก 
6.  จิตรา อาจศรี  ครู โรงเรียนบา้นท่าสัก 
7.  ชชัวาล ทองกรณ์   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นหนองร่ม 
8.  สุดาวรรณ ยามา  ครู โรงเรียนบา้นหนองร่ม 
9.  อาทร ด่านกระโทก  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม 
10.  อจัฉราพร นวลช่ืน  ครู โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม 
11.  นฤมล พอดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล 
12.  วรรณี พุม่สุวรรณ  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลระนอง 
13.  สุณี สัญวงษ ์ ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง 
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ตารางสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 
โรงเรียนรางวลัเหรียญทอง 

การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียนระดับชาติช้ันประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ประเดน็ รายการ สรุปความเห็น 
1 การมีสติในการฟัง คิด พดู และตดัสินใจ  
2 มีจิตสาธารณะดว้ยการดูแล หลีกเล่ียงความเสียหาย และเคารพสิทธิในการใช้

ของส่วนรวม 
 

3 สุขภาพดีมีร่างการสมบูรณ์  
4 เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น  
5 มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ แท็บเลต็ สมาร์ทโฟน และเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ  
 

6 การมีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกต โตต้อบ และแกปั้ญหา   
7 การส่ือสารภาษาองักฤษ จีน เกาหลี และภาษาอาเซียน  
8 เห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง  
9 เห็นความส าคญัของการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
10 เห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย  
11 เห็นความส าคญัของการไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน   
12 เห็นความส าคญัของการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า  
13 มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยฯ ท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ในการท างานของสภานกัเรียน 
 

14 การมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน  
15 มีความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน   
16 มีการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน  
17 มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน   
18 มีมารยาทต่อเพ่ือนสภา ครูและนกัเรียน   
19 มีสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสภา ครู และนกัเรียน   
20 เคารพต่อเพ่ือนสภา ครูและนกัเรียน  
21 มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในระดบัสากล   
22 เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน  
23 โรงเรียนควรส่งเสริมนกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล  
24 ครูควรส่งเสริมการคดัเลือกอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง  
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ประเดน็ รายการ สรุปความเห็น 
25 องคป์ระกอบของสภานกัเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการ 

ครู และนกัเรียน 
 

26 โรงเรียนส่งเสริมงบประมาณสู่โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
27 โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังานของ

โรงเรียน 
 

28 ครูเขา้ใจกระบวนการในคู่มือสภานกัเรียน  
29 ครูศึกษาและใชคู้่มืออบรมผูน้ า  
30 การรับสมคัรผูน้ านกัเรียนพร้อมคุณสมบติั  
31 นกัเรียนทัว่ไปท าการประเมินประสิทธิผลของสภานกัเรียน  
32 ผูน้ านกัเรียนน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาโครงการประชาธิปไตย

ในโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป โดยมีครูป็นผูอ้  านวยความสะดวก  
 

33 ครูอ านวยความสะดวกแก่ผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
34 นกัเรียนหาเสียงเลือกตั้ง โดยครูอ านวยความสะดวก   
35 การแบ่งหนา้ท่ีตามโครงสร้างสภาโดยผูน้ านกัเรียน  
36 ก าหนดระเบียบ โครงการ และขั้นตอนการด าเนินงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
37 กิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตามปฏิทินการปฏิบติังานของ

โรงเรียน 
 

38 ประชุมสภานกัเรียน  
39 โครงงานการพฒันาโรงเรียนของผูน้ านกัเรียน  
40 พฒันาความเป็นผูน้ า   
41 กลุ่มสัมพนัธ์แลกเปล่ียน   
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ภาคผนวก  ง 

 
 

หนังสือขอเชิญประชุม (การสนทนากลุ่ม) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญเพือ่การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) 
 
 
1.  นรินทร ชมช่ืน    ศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย 
2.  รุจิรัตน์ แกว้กลางเมือง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสันป่าสัก 
3.  สุชาติ ไชยวณั  ครู โรงเรียนบา้นป่าง้ิว 
4.  ประชา วงคศ์รีดา   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั  
5.  ประชา รุ่งศิริ  ครูช านาญการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
6.  สุกญัญา เหมืองสอง  ครู โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั 
7.  ชยัณรงค ์จารุพงศพ์ฒันะ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก  จ 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบแบบทดสอบก่อน – หลงัการศึกษา 
และแบบความพงึพอใจต่อการศึกษาคู่มือ 

 
 

1.  นรินทร ชมช่ืน          ศึกษานิเทศ ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย 
2.  ชชัวาล ทองกรณ์      ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นหนองร่ม 
3.  อาทร ด่านกระโทก  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม 
4.  นธัวฒิุ อ่อนแพง        ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นท่าสัก 
5.  นริศ มหาพรมวนั     ผูอ้  านวยการ โรงเรียนล าพนูพฒันา 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เคร่ืองมือเพือ่ท าวทิยานิพนธ์ (คู่มือ) 
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รายช่ือโรงเรียนเพือ่ทดสอบประสิทธิภาพและความพงึพอใจของคู่มือ 
 

 
1.  สุนทร ประชารุง            ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัอินทร์ 
2.  กิตติยา ดอกค า              ผูอ้  านวยการ โรงเรียนดีมากอุปถมัภ ์
3.  พนิดา อุสายพนัธ์           ผูอ้  านวยการ โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์
4.  สุจิตรา โตตาบ             ผูอ้  านวยการ โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี 
5.  อดุลย ์ร่ืนเริง                 ผูอ้  านวยการ โรงเรียนคลองบางแกว้ 
6.  ชชัลินทร์ โยธาทิพย ์     ผูอ้  านวยการ โรงเรียนป้วยฮั้ว 
7.  ไพรวนั จงรักดี              ผูอ้  านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  
8.  มานพ สุราเลิศ             ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบ ารุงวิทยา 
9.  สุระพล ชัง่ดวงจิตร์          ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์
10.  สุดเขต โชคชยั              ผูอ้  านวยการ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
11.  วฒิุชยั สุริยะสุนทร          ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 
12.  สมชยั ชวลิตธาดา            ผูอ้  านวยการ โรงเรียนเอกชยั 
13.  อรสา ทรงศรี    ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโคก 
14.  ธนวฒิุ นนยะโส   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นบางป้ิง 
15.  อ านวย พุทธมี  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนพญาไท 
16.  นาถวดี เหลาะโตะ๊หมนั  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 
17.  นุชา สระสม   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัเจา้อาม 
18.  สุชีรา ชา้งเยาว ์  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัถัว่ทอง 
19.  เสริมนอ้ย ทองบา้นบ่อ   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัแสนสุข 
20.  อกัษร กลแกม   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัลานนา 
21.  สวงษ ์ไชยยา  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
22.  ฉฐัอติพา แช่มชมดาว  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัโคก 
23.  กาญจนา คลา้ยพุฒ  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
24.  กิติศกัด์ิ เพง็สกุล  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
25. ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน 
26.  จนัทร์เพญ็ เพช็รอ่วม  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดันอ้ย 
27.  ชพงศ ์อุดมศรี   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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รายช่ือโรงเรียนเพือ่ทดสอบประสิทธิภาพและความพงึพอใจของคู่มือ (ต่อ) 

 
 
28.  นริศ มหาพรหมวนั   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนล าพนูพฒันา 
29.  ปิติชาย ตนัปิติ   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์
30.  ถวลิ รัตนมาลยั   ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลวดัพิชยัสงคราม 
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แบบทดสอบก่อนใช้คู่มือ  
การพฒันาคุณลกัษณะของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21  

(ส าหรับครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
ค าช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย X ทบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้ง 
1. รูปแบบการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นในรูปแบบใด 

ก. สตาร์   สภา (STAR SPA) 
ข. สตาร์ (STAR) 
ค. สภา (SAPA) 
ง. สภา  สตาร์  (SAPA STAR) 

2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั S ยอ่มากจากอะไร 
 ก. Self-Confidence 
 ข. Self-Directed 
 ค. Self-Awareness 
 ง. Self-Learning 
3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั T ยอ่มาจากอะไร 
 ก. Teach walk 
 ข. Teamwork 
 ค. Time work 
 ง. Teaching 
4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั A ยอ่มาจากอะไร 
 ก. Attitude 
 ข. Activity 
 ค. Achivement 
 ง. Automatic 
5. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั R ยอ่มาจากอะไร 
 ก. Rule 
 ข. Relate 
 ค. Relationship 
 ง. Renew 
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6. S A P A เป็นตวัยอ่มากจากอะไร 

 ก. Supervisor  Arrangement  Process   Authority 

 ข. Supervisor  Arrangement  Prioritize   Authority 

 ค. Stakeholder Attitude Procedure Activities 

 ค. Stakeholder Attitude Process Activities 

7. การประชุมสภานกัเรียนประจ าเดือนเดือนผูน้ านกัเรียนจะตอ้งใชแ้บบการประเมินผลการ

ปฏิบติังานแบบใด 

ก. แบบสอบถาม 

ข. แบบสัมภาษณ์ 

ค. แบบสังเกต 

ง. แบบติดตามความกา้วหนา้ 

8. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใชเ้คร่ืองมือในในการประเมินผูน้ านกัเรียน 

          ก. แบบสอบถาม 

          ข. แบบสัมภาษณ์ 

          ค. แบบสังเกต 

          ง. แบบทดสอบ 

9. ระยะเวลาใดท่ีใชใ้นการประเมินผูน้ านกัเรียนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

            ก. สัปดาห์ละคร้ัง 

            ข. เดือนละคร้ัง 

            ค. หลงัปฏิบติักิจกรรมทนัที 

            ง. เทอมละคร้ัง 

10. หลกัการท างานของผูน้ านกัเรียนใชห้ลกัการใด 

           ก. การสนทนากลุ่ม 

           ข. การประชุมสภานกัเรียน 

           ค. Professional Leaning Community (PLC) 

           ง. Plan Do Check Action (PDCA) 
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11. การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง

พฒันาผา่นส่ิงใด 

        ก. การเรียนในคาบเรียน 

        ข. กิจกรรมบางกิจกรรม 

        ค. ทุกกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียนและชุมชน 

        ง. กิจกรรมในโรงเรียน 

12. คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ก าหนดใหใ้ชอ้ะไรในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 

         ก. การเรียนในหอ้งเรียน 

         ข. การสัมมนา 

         ค. การร่วมกิจกรรม 

         ง. การติดตาม 

13.  คุณลักษณะอันดึงประสงค์ของผู ้น านักเ รียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มี ก่ี

องคป์ระกอบ 

         ก. 7 องคป์ระกอบ 

         ข. 4 องคป์ระกอบ 

         ค. 8 องคป์ระกอบ 

         ง. 2 องคป์ระกอบ 

14. แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีก่ีแผน 

    ก. 7 แผน 

    ข. 5 แผน 

    ค. 4 แผน 

    ง. 2 แผน 
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15. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 

ก. Spa Star 

ข. Sapa Star 

ค. Star 

ง. Star spa 

16. อะไรเป็นส่ิงขบัเคล่ือนให้เกิดคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
จากในคู่มือ 

 ก. กิจกรรม การประเมิน 
 ข. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กิจกรรม 
 ค. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ง. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คุณลกัษณะ  กระบวนงาน กิจกรรม 

17. ส่ิงใดเป็นแนวทางในการพฒันาผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ก. ธรรมนูญโรงเรียน 
 ข. กฏหมาย 
 ค. กฎขอ้บงัคบั 
 ง. คู่มือครู 

18. การละลายพฤติกรรมของผูน้ านกัเรียนควรใชใ้นรูปแบบใด 
         ก. การสอน 
         ข. การช้ีแนะ 
         ค. การอบรม 
         ง. การปฏิบติัจริง 

19. การมีจิตสาธารณะของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาจดัอยู่ในดา้นใดของคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ก. ดา้นการรู้จกัตนเอง 
ข. ดา้นทศันคติ 
ค. ดา้นการท างานเป็นทีม 
ง. ดา้นความสัมพนัธ์ 
 



162 
 

 

20. การมีส่วนร่วมอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

ก. ทศันคติ 
ข. ความสัมพนัธ์ 
ค. การรู้จกัตนเอง 
ง. การท างานเป็นทีม 

21. คู่มือใชไ้ดใ้นระดบัการศึกษาใด 
ก. มธัยมศึกษา 
ข. ประถมศึกษา 
ค. ทุกระดบัการศึกษา 
ง. การศึกษาพิเศษ 

22. หลกัการใดท่ีครูตอ้งเขา้ใจเพื่อน าไปพฒันาผูน้ านกัเรียน 

        ก. หลกัธรรมาภิบาล 

        ข. ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามคัคีธรรม  

        ค. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 

        ง. ไม่มีขอ้ถูก 

23. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พฒันามากจาก

ทฤษฎีใดบา้งในบางส่วน 

         ก. 3R4C PDCA PLC 

         ข. 3R7C 3R8C2Ls  

         ค. PDCA BBL PBL 

         ง. หลกัการเป็นผูน้ า 

24. การเห็นความส าคญัในวฒันธรรมท่ีแตกต่างอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ข. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

         ค. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ง. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน  
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25. การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าจดัอยูด่า้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

26. การมีสุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ จดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

27. การมีสติ คิด พดู ตดัสินใจ จดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 
         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 
         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 
         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
28. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากลจดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 
         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 
         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 
         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
29. การส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนจดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 
         ก.การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 
         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 
         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 
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30. เน้ือหาในคู่มือเป็นแนวทางในการพฒันาใคร 
        ก. พฒันานกัเรียน 
        ข. พฒันาครู 
        ค. พฒันาผูน้ านกัเรียน 
        ง. พฒันาโรงเรียน 
 

กราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
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แบบทดสอบหลังใช้คู่มือ 

การพฒันาคุณลกัษณะของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 

(ส าหรับครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน) 

ค าช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย X ทบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้ง 

1. รูปแบบการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นในรูปแบบใด 

ก. สตาร์   สภา (STAR SPA) 

ข. สตาร์ (STAR) 

ค. สภา (SAPA) 

ง. สภา  สตาร์  (SAPA STAR) 

2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั S ยอ่มากจากอะไร 

 ก. Self-Confidence 

 ข. Self-Directed 

 ค. Self-Awareness 

 ง. Self-Learning 

3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั T ยอ่มาจากอะไร 

 ก. Teach walk 

 ข. Teamwork 

 ค. Time work 

 ง. Teaching 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั A ยอ่มาจากอะไร 

 ก. Attitude 

 ข. Activity 

 ค. Achivement 

 ง. Automatic 

5. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตวั R ยอ่มาจากอะไร 

 ก. Rule 

 ข. Relate 

 ค. Relationship 
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 ง. Renew 

6. S A P A เป็นตวัยอ่มากจากอะไร 

 ก. Supervisor  Arrangement  Process   Authority 

 ข. Supervisor  Arrangement  Prioritize   Authority 

 ค. Stakeholder Attitude Procedure Activities 

 ค. Stakeholder Attitude Process Activities 

7. การประชุมสภานกัเรียนประจ าเดือนเดือนผูน้ านกัเรียนจะตอ้งใชแ้บบการประเมินผลการ

ปฏิบติังานแบบใด 

ก. แบบสอบถาม 

ข. แบบสัมภาษณ์ 

ค. แบบสังเกต 

ง. แบบติดตามความกา้วหนา้ 

8. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใชเ้คร่ืองมือในในการประเมินผูน้ านกัเรียน 

          ก. แบบสอบถาม 

          ข. แบบสัมภาษณ์ 

          ค. แบบสังเกต 

          ง. แบบทดสอบ 

9. ระยะเวลาใดท่ีใชใ้นการประเมินผูน้ านกัเรียนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

            ก. สัปดาห์ละคร้ัง 

            ข. เดือนละคร้ัง 

            ค. หลงัปฏิบติักิจกรรมทนัที 

            ง. เทอมละคร้ัง 

10. หลกัการท างานของผูน้ านกัเรียนใชห้ลกัการใด 

           ก. การสนทนากลุ่ม 

           ข. การประชุมสภานกัเรียน 

           ค. Professional Leaning Community (PLC) 

           ง. Plan Do Check Action (PDCA) 
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11. การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง

พฒันาผา่นส่ิงใด 

        ก. การเรียนในคาบเรียน 

        ข. กิจกรรมบางกิจกรรม 

        ค. ทุกกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียนและชุมชน 

        ง. กิจกรรมในโรงเรียน 

12. คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ก าหนดใหใ้ชอ้ะไรในการพฒันาผูน้ านกัเรียน 

         ก. การเรียนในหอ้งเรียน 

         ข. การสัมนา 

         ค. การร่วมกิจกรรม 

         ง. การติดตาม 

13. คุณลกัษณะอนัดึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีก่ี

องคป์ระกอบ 

         ก. 7 องคป์ระกอบ 

         ข. 4 องคป์ระกอบ 

         ค. 8 องคป์ระกอบ 

         ง. 2 องคป์ระกอบ 

14. แผนการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีก่ีแผน 

         ก. 7 แผน 

          ข. 5 แผน 

          ค. 4 แผน 

          ง. 2 แผน 

15. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 

         ก. Spa Star 

         ข. Sapa Star 

          ค. Star 

          ง. Star spa 
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16. อะไรเป็นส่ิงขบัเคล่ือนใหเ้กิดคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

จากในคู่มือ 

 ก. กิจกรรม การประเมิน 

 ข. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กิจกรรม 

 ค. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 

ง. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คุณลกัษณะ  กระบวนงาน กิจกรรม 

17. ส่ิงใดเป็นแนวทางในการพฒันาผูน้ านกัเรียนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 ก. ธรรมนูญโรงเรียน 

 ข. กฏหมาย 

 ค. กฎขอ้บงัคบั 

 ง. คู่มือครู 

18. การละลายพฤติกรรมของผูน้ านกัเรียนควรใชใ้นรูปแบบใด 

         ก. การสอน 

         ข. การช้ีแนะ 

         ค. การอบรม 

         ง. การปฏิบติัจริง 

19. การมีจิตสาธารณะของผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาจดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ก. ดา้นการรู้จกัตนเอง 

ข. ดา้นทศันคติ 

ค. ดา้นการท างานเป็นทีม 

ง. ดา้นความสัมพนัธ์ 

20.การมีส่วนร่วมอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 

ก. ทศันคติ 

ข. ความสัมพนัธ์ 

ค. การรู้จกัตนเอง 

ง. การท างานเป็นทีม 
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21.คู่มือใชไ้ดใ้นระดบัการศึกษาใด 

ก. มธัยมศึกษา 

ข. ประถมศึกษา 

ค. ทุกระดบัการศึกษา 

ง. การศึกษาพิเศษ 

22. หลกัการใดท่ีครูตอ้งเขา้ใจเพื่อน าไปพฒันาผูน้ านกัเรียน 

        ก. หลกัธรรมาภิบาล 

        ข. ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามคัคีธรรม  

        ค. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 

        ง. ไม่มีขอ้ถูก 

23.คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พฒันามากจาก

ทฤษฎีใดบา้งในบางส่วน 

ก. 3R4C PDCA PLC 

ข. 3R7C 3R8C2Ls  

ค. PDCA BBL PBL 

ง. หลกัการเป็นผูน้ า 

24. การเห็นความส าคญัในวฒันธรรมท่ีแตกต่างอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ข. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

         ค. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ง. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน  

25. การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าจดัอยูด่า้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

26. การมีสุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ จดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 
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         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

27. การมีสติ คิด พดู ตดัสินใจ จดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

28. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากลจดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก. การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

29. การส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนจดัอยูใ่นดา้นใดของคุณลกัษณะในคู่มือ 

         ก.การรู้จกัตนเองของผูน้ านกัเรียน 

         ข. ทศันคติของผูน้ านกัเรียน 

         ค. ความสัมพนัธ์ของผูน้ านกัเรียน 

         ง. การท างานเป็นทีมของผูน้ านกัเรียน 

30. เน้ือหาในคู่มือเป็นแนวทางในการพฒันาใคร 

        ก. พฒันานกัเรียน 

        ข. พฒันาครู 

        ค. พฒันาผูน้ านกัเรียน 

        ง. พฒันาโรงเรียน 

 

กราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
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แบบประเมินเคร่ืองมือ 

คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที ่21 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อสอบถามความความคิดเห็นของครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตย

ในโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการใช้คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียน

ระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจะน าผลประเมินท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ

ปรับปรุงคู่มือใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

                      ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน           ครูทัว่ไป 

ส่วนที่ 2 ค าช้ีแจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า

นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัใด กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด 

 

ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
1 รูปเล่มคู่มือน่าเปิดอ่าน       
2 รูปเล่มคู่มือมีความน่าสนใจ       
3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร       
4 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม       
5 รูปภาพประกอบน่าสนใจ       
6 สีสันน่าสนใจ       
7 เน้ือหามีความครอบคลุมเหมาะสมกบั

เวลาและบริบท 
      

8 เน้ือหาแผนพฒันามีความเหมาะสมมี
สาระ  
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ส่วนที่ 2 ค าช้ีแจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูน้ า

นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัใด กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด  (ต่อ) 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

       

กราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
9 ภาษาอ่านง่ายน่าสนใจไม่สับสน       

10 สามารถน าคู่มือไปใชเ้พิ่มเติมเก่ียวกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีของสภานกัเรียนใน
โรงเรียนไดจ้ริง 
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ภาคผนวก ช 

 
 

ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 
 

            ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (R.V. Krejcie & D.W. Morgan) ใช้ในการประมาณค่า

สัดส่วนของประชากรและก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5 % และระดบัความเช่ือมัน่ 95 % สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งกบัประชากรท่ีมีขนาดเล็กไดต้ั้งแต่ 10 ข้ึนไป ดงัต่อไปน้ี 
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ภาคผนวก ฌ 

 
 

คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที ่21 
ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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ค าช้ีแจง 
 

ผูน้ านกัเรียนจะเป็นมิติส าคญัในการเปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงบวกท่ีเยาวชนรุ่น
ใหม่ไดมี้ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การยอมรับใน
วฒันธรรมท่ีแตกต่างเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆของสังคมโลก
เพื่อใหผู้น้  านกัเรียนเหล่านั้น ไดน้ าไปพฒันายงัสถาบนัของพวกเขา 

การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัแรงขบัเคล่ือนจากทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม ให้
กา้วขา้มผ่านศตวรรษท่ี 20 ไปสู่ศตวรรษท่ี 21 ระบบการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้ง
ปรับเปล่ียนไปจากท่ีเคยเป็น คนไทยจากเดิมท่ีแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่เพียงพลเมืองไทย 
ไปสู่ความเป็นคนไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองโลก จากการเป็นสังคมท่ีคนมุ่งแข่งขนัท่ี
ต้องเอาชนะผู ้อ่ืน มาเป็นการท างานร่วมกับคนอ่ืนในลักษณะเก้ือกูลแบ่งปัน โดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี สนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและส่วนรวม สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของ
ชาติ และอนุรักษว์ฒันธรรม เป็นผูน้ าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม ประสานและปฏิบติังานร่วมกบัทุกหน่วยงาน องคก์รชุมชนต่าง ๆ รณรงค์ให้นกัเรียน
ท าความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

แนวคิดและทฤษฎีการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 3R7C 3R7C2Ls 
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 8 ขอ้ คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฎีภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 
หลักธรรมาภิบาล สภานักเรียน ล้วนเป็นส่ิงส าคัญท าให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม อาเซียน และโลกได้อย่างสันติภาพด้วยความตระหนักตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ดงันั้น คู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพและปริมณฑล จึงได้ถูกสร้างผ่านรากฐานปรัชญาและ
กระบวนการวิจยั เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผูน้ านักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
รูปแบบสภานักเรียนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนของทุก
สถานศึกษา เป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนให้เคารพ
กติกา มีวินยั มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จกัใชก้ระบวนการประชาธิปไตยในแนวทางสันติวิธี และ
รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกในศตวรรษท่ี 21 

ผูว้จิยั 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR        49 
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วตัถุประสงค์ 
 
 
               1.   เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21  

 2.   เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
              3.  เพื่อพฒันาคู่มือการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูน้ าของผูน้ านกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของผู ้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหพ้ฒันารูปแบบและคู่มือการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลคุณภาพและเป็นการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู ้น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งยงัเป็นแนวทางก าหนด
นโยบายในการพฒันาผูน้ านกัเรียนระดบัประถมศึกษาใหก้บัสถานศึกษาและครูผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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ตารางกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21 สภา (S A P A) 

 

Stake Holder (S) 
ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพัฒนา 

ผู้น านักเรียน 

Attribute  (A) 
คุณลกัษณะของผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพฒันาผู้น า

นักเรียน 

Procedure  (P) 
กระบวนงานในการพัฒนา 

ผู้น านักเรียน 

Activities (A) 
กจิกรรมการพฒันาผู้น านักเรียน 

1. โรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภานกัเรียนตามหลกัธรร
มาภิบาล 
 

1. ครูมีความศรัทธาต่อระบบการบริหารงานแบบ
หลกัธรรมาภิบาล 

1. ครูศึกษาและใชคู้่มืออบรมผูน้ าใน
เร่ืองธรรมาภิบาล 

1. ตอ้งมีกิจกรรมเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในปฏิทิน
การปฏิบติักิจกรรมของโรงเรียน 

2. ครูส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ านกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง
ต่อเน่ือง 

2. ครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะผูน้ า 2. ครูศึกษาคู่มือเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาใน
การพฒันาโครงการให้กบัสภา
นกัเรียน 

2. ประชุมสภานกัเรียนตอ้งมีการก าหนดช่วงเวลา
ของการสมคัรและคดัเลือกผูน้ าในปฏิทินกิจกรรม
ของโรงเรียน 

3. ผูอ้  านวยความสะดวกแก่สภานกัเรียน ไดแ้ก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู 
และผูป้กครอง 

3. ผูอ้  านวยความสะดวกมีความทุ่มเทพลงัใจและ
งบประมาณเพ่ือผลกัดนัและสนบัสนุนการท างาน
ของสภานกัเรียน 

3. ตอ้งมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการยืน่
โครงการของสภานกัเรียนและวนัในการประเมิน
โครงการในปฏิทิน 
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ตารางสรุปคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที ่21 สตาร์ (S T A R) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-Awareness (S) 
การรู้จักตนเองของ 

ผู้น านักเรียน 

Teamwork (T) 
การท างานเป็นทมีของ 

ผู้น านักเรียน 

Attitude (A) 
ทศันคติในการเป็น 

ผู้น านักเรียน 

Relationship  (R) 
ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียน

กบัเพือ่นสภา 
1. การมีสติในการฟังคิดพูดและ
ตดัสินใจ 

1 .มีการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีฯในการท างาน
ของสภานกัเรียน 

1. เห็นความส าคญัของวฒันธรรม
ไทย 

1. มีมารยาทต่อเพื่อนสภาครูและ
นกัเรียน 

2. มีจิตสาธารณะดว้ยการดูแล  
หลีกเล่ียงความ เสียหาย และเคารพ
สิทธิในการใชข้องส่วนรวม 

2. การมีเหตุผลในการท างานของ
สภานกัเรียน 
 

2. เห็นความส าคญัของการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

2. มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู 
และนกัเรียน 

3. สุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ 3. มีความสามคัคีในการท างานใน
สภานกัเรียน 

3. เห็นความส าคญัในวฒันธรรม
ต่างชาติท่ีแตกต่าง 

3. เคารพต่อเพื่อนสภา ครู และ
นกัเรียน 

4. เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 4. มีการท างานเป็นทีมในสภา
นกัเรียน 

4. เห็นความ ส าคญัของการไม่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

4. มีการปรับ ตวัใหเ้ขา้กบัสังคม
ในระดบัสากล 

5. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 

5. มีการท างานแบบมีส่วนร่วมใน
สภานกัเรียน 

5. เห็นความ ส าคญัของการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

5. เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภา
นกัเรียน 
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Input 

ผู้น านักเรียน ครู 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 

Feedback 

ปรับปรุงรูปแบบตามข้อ

วพิากษ์   

รูปแบบการพฒันาจาก

ผู้เช่ียวชาญ  9 คน 

Output 

รูปแบบการพฒันา

คุณลกัษณะ 

Process 

วเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

การศึกษาคู่มอื การสอบและ

การพจิารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ทีป่รึกษา

วทิยานิพนธ์ 

(Attribute) 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที ่21  

 

 
 
 ภาพที ่2.1  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

ทีม่า :   เจมส์ เบลลนักา และ รอน แบรนต์ อา้งถึงใน  
วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ,์ 2556 : 34  
  

ทกัษะ 3R 7C ของเจมส์ เบลลนักา และรอน แบรนต์ 
สาระวชิาแกน (Core Subjects) หรือ 3R ความตระหนักเร่ืองโลก (Global Awareness) 

•  ความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  
   (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)  
•  ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
•  ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 
•  ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
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ด้านทกัษะ หรือ 7 C 
 •  ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา  
   (Critical Thinking and Problem Solving) 
          •  ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
  (Creativity and Innovation)  

•  ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานอยา่งมีภาวะผูน้ า  
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

•  ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างกระบวนทศัน์ต่างวฒันธรรม  
(Cross – Cultural Understanding) 

•  ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ  
(Communication, Information and Media Literacy) 

•  ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
(Computing and ICT Literacy) 

•  ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
(Career and Learning Self-Reliance) 

 
ทกัษะ 3Rs 8Cs 2Ls ของวจิารณ์ พานิช 
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•  Critical Thinking & Problem Solving  
(ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา) 

                     •  Creativity & Innovation  
  (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
                     •  Collaboration, Teamwork & Leadership  
   (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 

•  Cross – Cultural Understanding  
(ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) 

•  Communication, Information & Media Literacy (2 – 3 ภาษา)  
    (ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 
•  Computing & Media Literacy  

(ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 
•  Career & Learning Self-reliance  

(ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
•  Change 
 (ทกัษะการเปล่ียนแปลง) 
 

2Ls ได้แก่ Learning Skills กบั Leadership 
                    •  Learning Skills (ทกัษะการเรียนรู้) มี 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
                    •  Learning คือ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
                    •  Delearning หรือ Unlearning คือ การเลิกเช่ือของเก่าท่ีผดิพลาด 
                    •  Relearning คือการเรียนส่ิงใหม่ เปล่ียนชุดความรู้เป็นโลกสมยัใหม่ท่ีดีกวา่

ของเดิมเร่ือย ๆ ตลอดเวลา 
•  มีวจิารณญาณเขา้ใจวา่ส่ิงไหนควรไม่ควร 
•  แยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล 
•  ส่ือความตอ้งการของตนเองได ้
•  มีทกัษะการเรียนรู้  
•  มีความเป็นไทย 
•  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
•  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
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•  มีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีพอท่ีจะประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
•  น าความรู้มาประยุกตใ์ช้อยา่งสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

•  มีคุณธรรมจริยธรรม 
•  เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
•  มีทกัษะการส่ือสาร 
•  มีความสามารถในการแกปั้ญหาและการคิดเชิงวพิากษ ์
•  เขา้ใจคนต่างประเพณีและวฒันธรรมในภูมิภาคและอาเซียน 
•  หาความชอบและความถนดัดา้นอาชีพ 

 
ภาพที ่2.3      คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
ทีม่า:     ธนัยวชิ  วเิชียรพนัธ์ และ ปวีณา จนัทร์สุข, 2556 : 61 
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

•  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
•  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
•  มีวนิยั 
•  ใฝ่เรียนรู้ 
•  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
•  มุ่งมัน่ในการท างาน 
•  รักความเป็นไทย 
•  มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
•  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
•  ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน  
•  กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
•  ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  
•  รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  
•  มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ 
•  เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
•  มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  
•  มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า  
•  รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
•  มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า และ  
•  ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
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 คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทีว่ิจัยจากนักวชิาการในต่างประเทศ ได้แก่ 1) ปีเตอร์  
ดรัคเกอร์  2) แชคส์ 3) วลิเลีย่ม เร็ดดิน 4) สแตท 5) ยุคล์ 6) ชาเลส และ 7) ควเิบิล้ 

•  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สมอง   
•  มีความช านาญพิเศษ   
•  มีอ านาจในตวัเอง   
•  รอบรู้ทุกอยา่งท่ีสามารถท าได ้ 
•  แสวงส่ิงท่ีดี  
•  ตรงต่อระเบียบ (rectitude)  
•  รู้จกัท่ีต ่าสูง   
•  การแสดงท่าทางไม่ขดัตา  
•  มีความเขา้ใจตนเอง  
•  ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
•  มีความเขา้ใจในสถานการณ์ของผูร่้วมงาน  
•  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
•  สามารถน าความคิดของผูร่้วมงานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงาน  
•  เอาการเอางาน  
•  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
•  ใหค้วามส าคญักบังานและคนเท่ากนัอยา่งมีศิลปะ  
•  ค  านึงถึงมาตรฐานในการท างาน  
•  เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศยัได ้ 
•  มีความกลา้ กลา้ท่ีจะคิด กลา้ท่ีจะเส่ียง  
•  มีความรับผดิชอบ  
•  มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานใหผู้อ่ื้นช่วยปฏิบติั  
•  มีวนิยัในตนเอง  
•  มีมโนภาพ  
•  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  

 •  มีความสามารถในการส่ือความคิด  
•  แขง็แรงและมีสุขภาพดี  
•  มีสติปัญญา  
•  มีความสามารถในการจดัรูปงาน  
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•  ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
•  ความเฉลียวฉลาด  
•  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  
•  ความเหนือกวา่และสามารถควบคุม  
•  เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได ้ 
•  มีความกระตือรือร้น  
•  ฉลาดรู้ กลา้ตดัสินใจ  
•  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน  
•  มีความซ่ือสัตย ์ขยนัท างาน  
•  มีความยติุธรรม  
•  ท างานร่วมกบัผูร่้วมงานได ้
•  บทบาทบาทของผูน้ านกัเรียน 
•  หนา้ท่ีของผูน้ านกัเรียน 
•  คุณค่าและความส าคญัของผูน้ านกัเรียน 
•  การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียน 
•  การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า 
•  การสร้างและพฒันาเครือข่าย 
•  การสร้างจิตอาสา/ส านึกสาธารณะ 
•  ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 
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สภานักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 
 
 ภาพที ่2.4   แผนภูมิเครือข่ายการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สภานกัเรียน 
 ทีม่า:   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 61 
 
 
ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที ่21 

1)  มีคุณภาพในองค์ความรู้ มีความรอบรู้ มีความใจกวา้ง มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล    
มีความสามารถเป็นเลิศในการจดัสมดุล ของปัจจยัต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัเสริมและขอ้จ ากดั ซ่ึงเป็น
คุณภาพของความสามารถและคุณลกัษณะส่วนบุคคลในการบริหารจดัการช่วงเวลาส าหรับการ
ตดัสินใจอยา่งรอบคอบ การจดัการสถานการณ์ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร
จากศกัยภาพท่ีแทจ้ริง ความสามารถในการกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจ การให้ความสนใจต่อ
รายละเอียด และการจดัการความสามารถหลกั  

2)  ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศ ท่ีมีความสามารถ เป็นผูน้ าตนเองและผูอ่ื้น 
รวมทั้งการบ่มเพาะภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศในทุก ๆ ระดบัขององคก์ร  
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3)  ภาวะผูน้ าท่ีเกิดจากการปฏิบติังานภายใตส้ภาพเสมือนจริงหากยึดหลกัของ 
ภาวะผูน้ าแบบดุลยภาพ เป็นแนวทางปฏิบติันั้น ผูเ้ขียนคาดวา่ผลท่ีจะไดรั้บจากการประยุกต์ใช้คือ 
การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี ส าหรับโลกในยุคสมยัน้ีและในอนาคตต่อไป จะเห็นไดว้า่หาก
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ยึดถือปรัชญาน้ีเป็นแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน มีส านึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ สังคมโลกจะ
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข ผสมผสานอยา่งสมดุลอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

PDCA  หมายถึง PDCA หรือ Deming cycle ซ่ึงขั้นตอนมี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ Plan คือ การวางแผน 
DO คือ การปฏิบติัตามแผน Check คือ การตรวจสอบ Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการ
อย่างเหมาะสม หรือการจดัท ามาตรฐานใหม่ ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของการยกระดบัคุณภาพ
ทุกคร้ังท่ีการด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป และก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

PLC   หมายถึง Professional Learning Community การรวมตวั ร่วมใจร่วมพลงั ร่วมท า และร่วม
เรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบ
กลัยาณมิตร มีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีม 
เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกัน และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพฒันา
วิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัและความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ 

PBL  หมายถึง Professional Base Learning การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิด
ปัญหานั้ น ค้นคว้าความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา เพื่อจะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ต่อไป โดยผูเ้รียนอาจจะไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน อาจใช้ความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู่เดิม
หรือเคยเรียนมาเป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบใหม่ท่ีครูสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียน 

3R  หมายถึง Reduce Reuse Recycle แนวคิดและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างคุม้ค่าก่อนให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง จึงมีการน าแนวทางการลด คดัแยก และน า
ขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี R : Reduce คือ การลดการใช ้การบริโภค
ทรัพยากรท่ีไม่จ  าเป็นลง R : Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของ
เคร่ืองใช้ มาใช้ซ ้ า และR : Recycle การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมารี
ไซเคิลเพื่อใชใ้หม่ 

Learning by doing หมายถึง การเรียนรู้โดยลงมือกระท าของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) มาจาก
ปรัชญาหรือความเช่ือของปรัชญา พิพฒันาการนิยม (Progressivism) หรือเรียกปรัชญา
การศึกษาน้ีวา่ ปรัชญาพิพฒันาการ ปรัชญาน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากปรัชญาแม่บทคือ ปรัชญา
ปฏิบติันิยม ปรัชญาปฏิบติันิยมให้ความสนใจอย่างมากต่อ “การปฏิบติั หรือการลงมือ
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กระท า” เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือท า เด็กไดรั้บอิสระริเร่ิมความคิดและลงมือท าตามความคิด 
ผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์และใช้กระบวนการแกปั้ญหาดว้ยตนเองคือ การให้ผูเ้รียนมี
บทบาทส าคญัท่ีจะสืบคน้หาความรู้ 

LD  หมายถึง Learning Disorder โรคการเรียนรู้บกพร่อง นักเรียนท่ีมีความผิดปกติของ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีแสดงออกทางดา้นการอ่าน การเขียนสะกดค า การค านวณและเหตุผล
เชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการท างานท่ีผิดปกติของสมอง ท าให้ผลการเรียนของเด็กต ่ากว่า
ศกัยภาพท่ีแท้จริง โดยท่ีเด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดบัปกติและมีความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
ปกติดี 
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โครงสร้างการแบ่งการพฒันารายช่ัวโมง(Course Syllabus) SAPA – STAR  

 แผนการพฒันา เร่ือง ช่วงเวลา 

การรู้จักตนเอง
ของผู้น า

นักเรียน (Self-
Awareness) 

1. มีสติ คิด พดู ตดัสินใจ  
 
 
 
 
 

ภาคเรียน
ที ่1 

 

2. มีจิตสาธารณะดว้ยการดูและหลีกเล่ียงความเสียหายและ
เคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวม 
3. มีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ 
4. เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
5. มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 
6. มีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกตและโตต้อบปัญหา 
7. ส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได้ 

การท างานเป็น
ทมีของผู้น า
นักเรียน 

(Teamwork) 

1. มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยฯในการท างาน 
2. การมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน 
3. มีความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน 
4. มีการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน 
5. มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน 

ทศันคติในการ
เป็นผู้น า
นักเรียน 
(Attitude) 

1. เห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง  
 
 
 

ภาคเรียน
ที ่2 

2. เห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย 
4 .เห็นความส าคญัของการไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
5. เห็นความส าคญัของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ความสัมพนัธ์
ของผู้น า
นักเรียนกบั
เพือ่นสภา 

(Relationship) 

1. มีมารยาทต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
2. มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
3. เคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
4. มีการปรับ ตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
5. เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน 

รวม 
1 ปี

การศึกษา 
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แผนการพฒันาผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที ่21  
รูปแบบ “STAR” 

 
                        (S)  การรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน 
                        (T)  การท างานเป็นทมีของผู้น านักเรียน 
                        (A)  ทัศนคติในการเป็นผู้น านักเรียน 
                        (R)  ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียนกบัเพื่อนสภา 
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แผนการพฒันาผู้น านักเรียนที ่1  
การรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน (Self – Awareness) 

 
แผนการพฒันาผู้น านักเรียนผ่านกจิกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน    
กระบวนการที ่1 การรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน (Self-Awareness) 
เร่ือง การรู้จักตนเองของผู้น านักเรียน                                                                     
 
1.  ผลการเรียนรู้ 
 1)  มีสติ คิด พดู ตดัสินใจ 
 2)  มีจิตสาธารณะด้วยการดูและหลีกเล่ียงความเสียหาย และเคารพสิทธิในการใช้ของ
ส่วนรวม 

3)  มีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ 
4)  เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
5)  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 
6)  มีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกต และโตต้อบปัญหา 
7)  ส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนได้ 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเป็นผูน้ักเรียนจะต้องมีการพฒันาผ่านกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในด้านจิต
สาธารณะ หลีกเล่ียงความเสียหายและเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวม เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
มีไหวพริบปฎิพานในการโตต้อบและแกปั้ญหา มีสติ คิด พูด ตดัสินใจ กา้วทนัเทคโนโลยี สามารถ
ส่ือสารภาษาไดม้ากกวา่ 1 ภาษา พร้อมมีสุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ 
 3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการเรียนรู้ 
  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
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4.  ภาระงาน 

  กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
  กิจกรรมร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

5.การขับเคลือ่น 

 ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  ผูน้  านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 กระบวนการ (Process)  ปฏิบติังานตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
 ปัจจยัน าออก (Outputs)  ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วง  
 ผลยอ้นกลบั (Feedback)  การประชุมสรุปงาน การบนัทึกการปฏิบติังาน การวดัผล

ประเมินผล 
6.  กระบวนการพฒันาแบบบูรณาการ  

ดา้นการมีสติ คิด พดู ตดัสินใจ 
             ครูจดัค่ายกิจกรรมฝึกทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมและละลายพฤติกรรมเพื่อความเป็นผูน้ า
โดยใช้หลกั PDCA ฝึกตั้งค  าถาม ให้มีส่วนร่วมกบัทีม มีการโตแ้ยง้ ฝึกทกัษะ คิด พูด ท างานกลุ่ม 
ท างานเป็นทีม ตั้งค  าถามจากกิจกรรมจริง  โดยมีตวัแทนผูน้ าของสายชั้น ป.2-ป.5 ร่วมกิจกรรมกบั
คณะกรรมการนกัเรียนชุดปัจจุบนั เพื่อซึมซบัและเสริมสร้างความเป็นผูน้ าตั้งแต่เล็ก โดยบูรณาการ
สอดแทรก ความสุจริต คุณธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ลงในเน้ือหาการอบรม 

  แบ่งหน้าท่ีในการท างานตามฝ่ายของสภานกัเรียน ไดแ้ก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
ฝ่ายจดัอาคารสถานท่ี  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ หรือฝ่ายอ่ืน ๆตามความเหมาะสม โดยให้เขาคน้พบ
ความสามารถของตนเองว่าเขาเก่งด้านไหน เด็กLDท่ีต้องการเป็นผูน้ านักเรียนให้สามารถเป็น
หวัหนา้งานได ้เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใหม้าเป็นผูช่้วยและใหก้ าลงัใจ 

  ครูช้ีแจงแนวการปฏิบติัหนา้ท่ีพร้อมปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียนโดยสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย ปลูกฝังเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นผูน้ า เสียสละเพื่อส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียน
เหมือนบา้นของเขา ท าใหเ้ขารู้วา่จะท าอยา่งไรใหบ้า้นของเขาดีท่ีสุด 

  ครูกระตุ้น สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูน้ านักเรียนอยากปฏิบติัตนเองเป็นแบบอย่าง ให้
นกัเรียนอยากเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นสร้างความตระหนกัในการไม่อิจฉาเม่ือคนอ่ืนได้
ดีกวา่แต่ควรแสดงความยนิดี   

  ครูก าหนดหรือให้ผูน้  านกัเรียนออกแบบเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ อาร์มขา้งแขน เส้ือสภา
นกัเรียน จดักิจกรรมให้รุ่นพี่มอบให้รุ่นน้อง ปลูกฝังความตระหนกัในการเป็นผูน้ าท่ีตอ้งท าตนให้
เป็นแบบอยา่งผา่นกิจกรรมเล็ก ๆ โดยครูพูดกระตุน้ให้เห็นคุณค่าของเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตนเองใหดี้และเป็นแบบอยา่งต่อผูอ่ื้นได ้
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            ครูกระตุน้โดยเป็นท่ีปรึกษาอ านวยความสะดวกให้ผูน้ านกัเรียนจดัการประชุมสม ่าเสมอ
โดยใช้อินเตอร์เน็ตในการประชุมกิจกรรม วางเป้าหมายให้เ ด็ก รู้งานท่ีสามารถไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้   
   ครูปลูกฝังความเป็นผูน้ าดา้นการแต่งกายให้ดูดีเป็นคนสมบูรณ์ เช่น ให้ผูน้  าตรวจเล็บ 
ตรวจผม ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนกบัเพื่อนสภาดว้ยกนัโดยมีครู
อ านวยความสะดวก 
   ครูฝึกนกัเรียนท าความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการท างานโดยใช้ PDCA (Plan, Do, Check, 
Action) เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีในทุก ๆ กิจกรรม โดยการเร่ิมจากกิจกรรมหนา้เสาธง ครู
กระตุน้ให้ผูน้  านักเรียนก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมร่วมกนั และวางแผนโดยใช้ PDCA ในการ
ปฏิบติังาน 

ด้านมีจิตสาธารณะด้วยการดูและหลีกเล่ียงความเสียหายและเคารพสิทธิในการใช้ของ
ส่วนรวม 

  ครูจดักิจกรรมบูรณาการแยกขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ ปลูกฝังให้รับผิดชอบ
สาธารณะ ปลูกฝังโดยไม่ท่องจ า ผา่นปฏิบติักิจกรรมจริง  

  สร้างความตระหนกั โดยให้ถ่ายทอดความรู้แก่ผูอ่ื้นจากสถานการณ์จริงเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนสร้างแรงบนัดาลใจวา่เขาอาจเป็นส่วนหน่ึงในผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบนั้น 

  ส่งผูน้ าไปท ากิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนโดยให้ท าความสะอาดบ่อย ๆ ช่วยเหลือ
บ่อย ๆ ร่วมมือกบัหน่วยงานนอกโรงเรียน ให้เขา้ถึงชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เช่น วดั อบจ. ต ารวจ 
บริษทัเอกชน กระตุน้ใหเ้กิดข้ึนจากตวัเด็ก 

  มีการประชุม ให้มองเห็นเป็นแบบอย่าง ให้สภาบริหารเอง มีแผนปฏิบติัการก่อนเร่ิม
ปฏิบติังาน การแบ่งงานควรท าอยา่งไร วางทุกอยา่งให้เป็นระบบ แบ่งเวลา ใหเ้ขาคิดเพิ่มเติมจากครู 
ตอ้งมาจากบทบาทของนกัเรียนใหเ้ขาเห็นวา่เราร่วมดว้ยช่วยกนัจะประสบความส าเร็จ 

  ปลูกฝังความไม่เห็นแก่ตวั ให้มีจิตสารธารณะควบคู่กบัการท างานโดยไม่หวงัส่ิงตอบ
แทน ตามหลกัคารวะธรรม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม 

ดา้นการมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ 
  ครูอ านวยความสะดวกให้ผูน้  านกัเรียน ตรวจสุขภาพกบัในทีม เช่น ผม เล็บ เคร่ืองแต่ง

กาย สุขภาพกระตุน้ความตระหนกัให้ผูน้ าเห็นความส าคญัของการมีสุขภาพดีและมีจิตใจร่าเริง โดย
ต้องเป็นแบบอย่างในแบบของความเป็นมนุษย์ท่ีไม่ใช่ดูดีแบบความสวยงามโดยต้องเป็นคน
สมบูรณ์ เขา้ใจความส าคญัตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจโดยการตระหนกัรู้ ให้ผูน้  านกัเรียนศึกษาว่าการ
ออกก าลงักายมนัส าคญัอยา่งไรโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ 
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  ครูเนน้ใหค้ณะผูน้ านกัเรียนเป็นแกนน าในการตรวจเคร่ืองแต่งกายของเพื่อน ๆ และนอ้ง 
ๆ เป็นกิจวตัรประจ าวนั 

  ครูเนน้ให้ผูน้  าเป็นผูมี้บทบาทกระตุน้ให้นกัเรียนอ่ืน ๆ ด่ืมนมทุกวนั ออกก าลงักายเพื่อ
ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เช่น กิจกรรมเตน้เอโรบิค กิจกรรมกีฬาสี หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยน า
ชุมชนมามีส่วนร่วมในการออกก าลงักายดว้ย 

ดา้นการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
  ครูจดัค่ายอบรมผูน้ าตน้กลา้ให้พี่ ๆ สภากบัรุ่นนอ้งชั้นอ่ืน ๆ ไดฝึ้กใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมเสริมภาวะผูน้ า เศรษฐกิจพอเพียง  
  ให้ใชห้ลกัปัญญาธรรมปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียนผา่นกิจกรรมทุกวนัดว้ยการ

กระตุน้ของครู 
 ให้ผูน้  านกัเรียนไปร่วมกบักิจกรรมชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ส่งนกัเรียนน าร่องไปศึกษา

ท ากิจกรรมกบัองคก์รภายนอก    
  ครูอ านวยความสะดวกแนะน าผูน้ านกัเรียนถ่ายทอดขอ้มูลต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ฟัง 

โดยติดตามให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อน โดยต้องมีการฝึกทกัษะการพูดเพื่อถ่ายทอดผ่าน
กิจกรรม เล่าเร่ืองให้เพื่อน ๆ ฟัง โดยครูกระตุ้นช้ีแนะตลอดกิจกรรม หาข้อมูลเสียงตามสาย
ประชาสัมพนัธ์และน าเสนอเพื่อน ๆ น้อง ๆ ครูสร้างความตระหนกั ความภูมิใจท่ีตอ้งมีภาระงาน
และเก่งกวา่นกัเรียนผูอ่ื้นมาก ๆ 

ดา้นความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 
  ประธานนกัเรียนเป็นพิธีกรน านอ้ง ๆ โดยใชส่ื้อข่าวสารเป็นประจ า ใชชุ้ดประชาสัมพนัธ์ 

พูดไมค์ประกาศ มีครูเป็นท่ีปรึกษาดูแล คน้หาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อน าขอ้มูลมาอ่านข่าวสด 
เช้าเท่ียง เปิดเพลง บรรยายคุณค่าทางอาหาร กิจกรรมการอ่าน ร้องคาราโอแกะ น าความรู้จาก
อินเตอร์เน็ตมาน าเสนอ 

  ครูกระตุ้นให้รู้ทันส่ือและใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างถูกต้องโดยให้ผูน้  านักเรียนเสนอ
ความคิดอย่างเต็มท่ี สร้างเครือข่ายเฟสบุ๊ค วีดีโอยทููป เวบ็ไซต์ของโรงเรียน สร้างโฮมเพจสภา ใช้
ไลน์ส่ือสารกลุ่มสภานกัเรียน จดับอร์ดความรู้ ถ่ายรูป  

ดา้นการมีปฏิภาณไหวพริบในการสังเกตและโตต้อบปัญหา 
  ครูน ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ

ของทุกโครงการโดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  จดัเวทีดีเบทโดยสภานกัเรียนทีมชุดเก่าเป็นทีมจดัให้ทีมผูส้มคัรใหม่ตอ้งตอบค าถาม

ทดสอบไหวพริบ ให้นกัเรียนทั้งโรงเรียนเห็นผ่านกิจกรรมดีเบต  ให้กดดนัจากขอ้ค าถาม จ าลอง
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สถานการณ์ โดยตอ้งช่วยตอบค าถามเป็นทีม ตั้งโจทยท่ี์ผูส้มคัรพบไดบ้่อย หาแนวทางแก้ปัญหา
ผา่นกิจกรรมใหเ้กิดไหวพริบในจากการตอบค าถาม วดัทกัษะเป็นทีมโดยครูเป็นพี่เล้ียง 

ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได ้
  ให้ผูน้  านกัเรียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมอาเซียน โดยมีการน าเสนอ อาหารอาเซียน 

ภาษา วฒันธรรม เคร่ืองแต่งกาย  ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 
  ให้ผู ้น านักเรียนมีบทบาทในการน าเสนอผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงประจ าวนัด้วย

ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาในกลุ่มอาเซียน เช่น การทกัทาย หรือ
ค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 
7.  การวดัผลประเมินผล (Rubics) 
 

การประเมินระหว่างปฏิบัติกจิกรรมเป็นทมี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. มีสติ คิด พดู 
ตดัสินใจ 

ผูน้ านกัเรียนใช้
กระบวนการ 
PDCAในการ
ปฏิบติังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียนใช้
กระบวนการ 
PDCAในการ
ปฏิบติังาน
บ่อยคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนใช้
กระบวนการ 
PDCAในการ
ปฏิบติับางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่
เขา้ใจ
กระบวนการ 
PDCAในการ
ปฏิบติั 

ผูน้ านกัเรียนไม่ใช้
กระบวนการ 
PDCAในการ
ปฏิบติังาน 

2. มีจิตสาธารณะ
ดว้ยการดูและ
หลีกเล่ียงความ
เสียหายและ
เคารพสิทธิใน
การใชข้อง
ส่วนรวม 

ผูน้ านกัเรียนมี
ความตระหนกัใน
จิตสาธารณะสูง
ดว้ยการปฏิบติั
สม ่าเสมอ ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ผูน้ านกัเรียนมีจิต
สาธารณะ ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ผูน้ านกัเรียนมีจิต
สาธารณะใน
บางคร้ัง ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ผูน้ านกัเรียนมีจิต
สาธารณะใน
บางคร้ัง ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ผูน้ านกัเรียนไม่มี
จิตสาธารณะ เห็น
แก่ตวั และหวงั
ผลตอบแทน 

3. มีสุขภาพดี
ร่างกายสมบูรณ์ 

ผูน้ านกัเรียนดูแล
รักษาสุขภาพให้
แขง็แรงอยูเ่สมอ
และเป็นเป็นผูน้ าท่ี
สร้างแรงบนัดาล
ใจในการออก
ก าลงักายให้กบั
ผูอ่ื้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียนดูแล
รักษาสุขภาพให้
แขง็แรง มีส่วน
ร่วมกบัผูน้ าท่ีสร้าง
แรงบนัดาลใจใน
การออกก าลงักาย
ให้กบัผูอ่ื้น
บ่อยคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนดูแล
รักษาสุขภาพให้
แขง็แรง มีส่วน
ร่วมกบัผูน้ าท่ี
สร้างแรงบนัดาล
ใจในการออก
ก าลงักายให้กบั
ผูอ่ื้นในบางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนดูแล
รักษาสุขภาพให้
แขง็แรง มีส่วน
ร่วมจดักิจกรรม
กบัผูน้ าท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจในการ
ออกก าลงักาย
ให้กบัผูอ่ื้นนาน ๆ 
คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่
สนใจในการดูแล
รักษาสุขภาพให้
แขง็แรง ไม่มีส่วน
ร่วมในการสร้าง
แรงบนัดาลใจใน
การออกก าลงักาย
ให้กบัผูอ่ื้น 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

4. เรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้น 

ผูน้ านกัเรียนเขา้
ค่ายอบรมและใช้
ปัญญาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วม
กิจกรรมกบั
โรงเรียนและ
ชุมชนสม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียนเขา้
ค่ายอบรมและใช้
ปัญญาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วม
กิจกรรมกบั
โรงเรียนและ
ชุมชนบ่อยคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนเขา้
ค่ายอบรมและใช้
ปัญญาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วม
กิจกรรมกบั
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ผูน้ านกัเรียนเขา้
ค่ายอบรมและใช้
ปัญญาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วม
กิจกรรมกบั
โรงเรียนและ
ชุมชนบางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่เขา้
ค่ายอบรมและใช้
ปัญญาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วม
กิจกรรมกบั
โรงเรียนและ
ชุมชน 

5. มี
ความสามารถใน
การใช้
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 

ผูน้ านกัเรียนใช้
เทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น
สม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียนใช้
เทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น
บ่อยคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนใช้
เทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

ผูน้ านกัเรียนใช้
เทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น
บางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่ใช้
เทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

6. มีปฏิภาณไหว
พริบในการ
สงัเกตและ
โตต้อบปัญหา 

ผูน้ านกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดี
เบตและสามารถ
อธิบายตอบค าถาม
แกปั้ญหาไดดี้มาก 

ผูน้ านกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดี
เบตและสามารถ
ตอบค าถาม
แกปั้ญหาไดดี้ 

ผูน้ านกัเรียนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมดีเบต
และสามารถตอบ
ค าถามแกปั้ญหา
ได ้

ผูน้ านกัเรียนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมดีเบตและ
สามารถตอบ
ค าถามแกปั้ญหา
ไดบ้า้ง 

ผูน้ านกัเรียนไม่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมดีเบต 

7. ส่ือสาร
ภาษาองักฤษ
และภาษา
อาเซียนได ้

ผูน้ านกัเรียนมี
บทบาทในการจดั
กิจกรรมอาเซียน 
น าเสนอกิจกรรม
หนา้เสาธงดว้ย
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาอาเซียนใน
ระดบัพ้ืนฐานได้
คล่องแคล่ว 

ผูน้ านกัเรียนมี
บทบาทในการจดั
กิจกรรมอาเซียน 
เป็นผูร่้วมน าเสนอ
กิจกรรมหนา้เสา
ธงดว้ย
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาอาเซียนใน
ระดบัพ้ืนฐานได ้

ผูน้ านกัเรียนมี
บทบาทในการจดั
กิจกรรมอาเซียน 
มีบทบาทเป็น
ผูช่้วยในการ
น าเสนอกิจกรรม
หนา้เสาธงดว้ย
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาอาเซียน 

ผูน้ านกัเรียนมี
บทบาทในการจดั
กิจกรรมอาเซียน 
มีบทบาทเป็น
ผูช่้วยในการ
น าเสนอกิจกรรม
หนา้เสาธงดว้ย
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาอาเซียนใน
บางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่มี
บทบาทในการจดั
กิจกรรมอาเซียน 
ไม่มีส่วนร่วม
น าเสนอกิจกรรม
หนา้เสาธงดว้ย
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาอาเซียนใน
ระดบัพ้ืนฐาน 
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8.  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    

 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : น าผลคะแนนท่ีไดร้วมท่ีแบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดบัคะแนน 
31-35 5 (ดีเยีย่ม) 
26-30 4 (ดีมาก) 
20-25 3 (ดี) 
14-19 2 (พอใข)้ 

7-13 1 (ปรับปรุง) 
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แผนการพฒันาผู้น านักเรียน ที ่2 
การท างานเป็นทมีของผู้น านักเรียน (Teamwork) 

 
แผนการพฒันาผู้น านักเรียนผ่านกจิกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน    
การพฒันาที ่2 การท างานเป็นทมีของผู้น านักเรียน (Teamwork) 
เร่ือง การท างานเป็นทมีของผู้น านักเรียน                                                                     
 
1.  ผลการเรียนรู้ 

1)  มีการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยฯท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในการท างาน
ของสภานกัเรียน 

2)  การมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน 
3)  มีความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน 
4)  มีการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน 
5)  มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ผูน้ านกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม การประชุมโดยมีความเขา้ใจและให้
ความส าคญักบัแนวทางประชาธิปไตย ท่ีตอ้งมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นโดยใชเ้หตุผล ยึดหลกั
สามคัคีในหมู่คณะ  
3.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  ความสามคัคีในการท างาน 
  ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  ความสามารถในการมีส่วนร่วม 

4.  ภาระงาน 
 กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียนและชุมชน 
5.การขับเคลือ่น 

 ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  ผูน้  านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 กระบวนการ (Process)  ปฏิบติังานตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
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 ปัจจยัน าออก (Outputs)  ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วง  
 ผลยอ้นกลบั (Feedback)  การประชุมสรุปงาน การบนัทึกการปฏิบติังาน การวดัผล

ประเมินผล 
6.  กระบวนการการพฒันาแบบบูรณาการ 
 ดา้นการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยฯท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในการท างาน
ของสภานกัเรียน 

  ใช้กฎข้อบังคับ ธรรมนูญของโรงเรียน ครูจัดกิจกรรมจ าลองสถานการณ์โดยวิธี
แก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตยท่ีต้องยอมความแตกต่างผ่านมติท่ีประชุม กระตุ้นให้รูจัก
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ท ายงัไงใหไ้ดรั้บคะแนนเสียง มีความรู้ท่ีจะมาพฒันาโรงเรียน 

  ใหป้ระชุมหาขอ้สรุปโดยถามความรู้สึกของผูอ่ื้น ใหเ้ห็นความส าคญัของการร่วม
กิจกรรม 

  ใหทุ้กสาระวชิาบูรณาการกบัประชาธิปไตยใหน้กัเรียนซึมซบั 
  ตวัแทนสายชั้นเขา้ประชุมและไปขยายผลท่ีหอ้งเรียน 
  มีทีมสภานกัเรียนในการตรวจสอบติดตามขอ้ห้ามต่าง ๆ เช่น การติดตามไม่ให้นกัเรียน

อ่ืน ๆ น า อาหารออกมาทานนอกโรงอาหาร 
ดา้นการมีเหตุผลในการท างานของสภานกัเรียน 
  อ านวยความสะดวกใหส้ภานกัเรียนไดจ้ดัประชุมสรุปงานโดยใชปั้ญญาธรรม 
  ท  ากิจกรรมควบคุมน้อง เป็นเสียงตามสาย ให้เขามีความคิดเป็นของตนเอง โดยให้

ปรึกษาครูเสมอ 
ดา้นความสามคัคีในการท างานในสภานกัเรียน 
  ครูกดดนัดว้ยขอ้ค าถามท่ีตอ้งให้ผูน้  านกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามเป็นทีม เสริมสามคัคี

ธรรมผา่นกิจกรรม 
ดา้นการท างานเป็นทีมในสภานกัเรียน 
  ใหผู้น้  านกัเรียนวางแผนในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 
  ครูประเมินและช้ีแนะผา่นกิจกรรมทุกกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังาน 
  หลงัจากกิจกรรมใหส้ะทอ้นความส าเร็จร่วมกนั เช่นการไดร้างวลัต่าง ๆ หรือท ากิจกรรม

ต่างส าเร็จลุล่วง ใชส้ามคัคีธรรม โดยแบ่งงานปฏิบติัในแต่ละฝ่ายไดช้ดัเจนโดยปฏิบติังานรวมไดดี้ 
ดา้นการท างานแบบมีส่วนร่วมในสภานกัเรียน 
  เนน้ใหท้  ากิจกรรมตอบค าถาม เพื่อเสริมดา้นการมีส่วนร่วม สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม 
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  เอากิจกรรมต่างเขา้สู่ภาระหนา้ท่ีของผูน้ านกัเรียน เช่นจดัสถานท่ี โดยมีครูให้ค  าปรึกษา
ดูแล ใหผู้น้  านกัเรียนจากทุกชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
7.  การวดัผลประเมินผล (Rubics) 

การประเมินระหว่างปฏิบัติกจิกรรมเป็นทมี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. มีการเรียนรู้
ระบอบ
ประชาธิปไตยฯท่ีมี
พระมหา กษตัริย์
ทรงเป็นประมุขใน
การท างานของสภา
นกัเรียน 
 

ผูน้ านกัเรียนปฏิบติั
ตามธรรมนูญของ
โรงเรียน เป็นผูน้ า
ประชุมร่วม
กิจกรรม น าผูน้  าท  า
หนา้ท่ีดูแลติดตาม
ขอ้ห้ามต่างอยา่งดี
เยีย่มสม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียน
ปฏิบติัตาม
ธรรมนูญของ
โรงเรียน 
ประชุมร่วม
กิจกรรม ท า
หนา้ท่ีดูแล
ติดตามขอ้ห้าม
ต่าง ๆ ดีและ
บ่อยคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนปฏิบติั
ตามธรรมนูญของ
โรงเรียน ประชุม
ร่วมกิจกรรม ท า
หนา้ท่ีดูแลติดตาม
ขอ้ห้ามต่าง ๆ 
บางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนปฏิบติั
ตามธรรมนูญของ
โรงเรียน ประชุม
ร่วมกิจกรรม ท า
หนา้ท่ีดูแลติดตาม
ขอ้ห้ามต่าง ๆ นาน 
ๆ คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่
ปฏิบติัตาม
ธรรมนูญของ
โรงเรียน ไม่
ประชุมร่วม
กิจกรรม ไม่ท  า
หนา้ท่ีดูแล
ติดตามขอ้ห้าม
ต่าง ๆ  

2. การมีเหตุผลใน
การท างานของสภา
นกัเรียน 
 

ผูน้ ามีการประชุม
สรุปงาน มีความ 
สามารถควบคุม
แกปั้ญหานอ้ง ๆ 
ไดดี้ 

ผูน้ ามีการ
ประชุมสรุป
งาน มีความ 
สามารถควบคุม
นอ้ง ๆ ไดดี้ 

ผูน้ ามีการประชุม
สรุปงาน มี
ความสามารถ
ควบคุมนอ้ง ๆ ได้
บางคร้ัง 

ผูน้ ามีการประชุม
สรุปงาน มี
ความสามารถ
ควบคุมนอ้ง ๆ ได้
นาน ๆ คร้ัง 

ผูน้ าไม่มีการ
ประชุมสรุปงาน 
ไม่มีความ 
สามารถควบคุม
นอ้ง ๆ  

3. มีความสามคัคี
ในการท างานใน
สภานกัเรียน 

ผูน้ านกัเรียน
ช่วยกนัตอบค าถาม
ทุกคนเป็นทีมได้
อยา่งดีเยีย่ม 

ผูน้ านกัเรียน
ช่วยกนัตอบ
ค าถามบางคน
โดยตอบค าถาม
ไดอ้ยา่งดี 

ผูน้ านกัเรียนไม่
ค่อยช่วยกนัตอบ
ค าถามแต่ตอบได้
เป็นบางคน 

ผูน้ านกัเรียนไม่
ค่อยช่วยกนัตอบ
ค าถามแต่ตอบได้
นาน ๆ คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียน
ตอบค าถามไม่ได ้

4. มีการท างานเป็น
ทีมในสภานกัเรียน 
 

ผูน้ านกัเรียน
วางแผนปฏิบติังาน
ทุกกิจกรรม จน
ประสบความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั
และไดรั้บการ
ชมเชยหรือรางวลั
ดีเด่นต่าง ๆ  

ผูน้ านกัเรียน
วางแผน
ปฏิบติังานจน
ประสบ
ความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน
ร่วมกนัไดรั้บค า
ชมเชย 

ผูน้ านกัเรียน
วางแผนปฏิบติังาน
ในบางคร้ัง ประสบ
ความส าเร็จบา้งใน
บางกิจกรรม 

ผูน้ านกัเรียน
วางแผนปฏิบติังาน
ในบางคร้ัง ประสบ
ความส าเร็จบา้ง
นาน ๆ คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่มี
การวางแผน
ปฏิบติังานให้
ประสบ
ความส าเร็จ
ร่วมกนั 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

5. มีการท างาน
แบบมีส่วนร่วมใน
สภานกัเรียน 
 

ผูน้ านกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมอยา่ง
สม ่าเสมอโดยมี
ปัญญาธรรมและ
สามคัคีธรรม 

ผูน้ านกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบติักิจกรรม
บ่อยคร้ังโดยมี
ปัญญาธรรม
และสามคัคี
ธรรม 

ผูน้ านกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมบา้ง
บางคร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมบา้งนาน ๆ 
คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

 
8. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
    

 
  

 
 

 
หมายเหตุ : น าผลคะแนนท่ีไดร้วมท่ีแบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับคะแนน 
23-25 5 (ดีเยีย่ม) 
20-22 4 (ดีมาก) 
16-19 3 (ดี) 
12-15 2 (พอใข)้ 
5-11 1 (ปรับปรุง) 
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แผนการพฒันาผู้น านักเรียนที ่3 
ทศันคติในการเป็นผู้น านักเรียน (Attitute) 

 
แผนการพฒันาผู้น านักเรียนผ่านกจิกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน    
การพฒันาที ่3 เจตคติของผู้น านักเรียน (Attitude) 
เร่ือง  ทศันคติในการเป็นผู้น านักเรียน                                                                     
 
1.  ผลการเรียนรู้ 

1)  เห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 
2)  เห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3)  เห็นความ ส าคญัของวฒันธรรมไทย 
4)  เห็นความ ส าคญัของการไม่แสวงหาผลประ โยชน์ส่วนตน 
5)  เห็นความ ส าคญัของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การตระหนกัและเห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทยและวฒันาธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 

เห็นความส าคญัในการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
เป็นส่วนหน่ึงในการติดตามใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าทั้งตนเองและกบัผูอ่ื้น 
3.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการเรียนรู้ 
  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการส่ือสาร 

4.  ภาระงาน 

  กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
  กิจกรรมร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
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5.  การขับเคลือ่น 

 ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  ผูน้  านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 กระบวนการ (Process)  ปฏิบติังานตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
 ปัจจยัน าออก (Outputs)  ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วง  
 ผลยอ้นกลับ (Feedback)  การประชุมสรุปงาน การบนัทึกการปฏิบัติงาน การวดัผล

ประเมินผล 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ดา้นเห็นความส าคญัในวฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 
  ครูใชห้ลกัการ Learning by doing ใหผู้น้  านกัเรียนเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั ปฏิบติักิจกรรม

ทุกกิจกรรมทุกโครงการเพื่อช่วยพฒันาผูน้ านกัเรียน 
  สอนเขาเก่ียวกบัการแต่งตวัตามต่างชาติวา่เขาภูมิใจแค่ไหน สบายใจหรือไม่ และควรท า

แค่ไหน จะสร้างจิตส านึกโดยไม่บงัคบัเขา ถา้เขามีคุณธรรมเขาจะเกิดความไม่สบายใจข้ึนมาเองต่อ
ตวัเขา 

  หลักสูตรอาเซียน จัดกิจกรรมอาเซียน เส้ือผา้ จดับู๊ตอาเซียน อาหารแต่ละชาติ จัด
กิจกรรมใหค้วามรู้ภาษาเด็กต่างดา้ว เช่น พม่า เขมร 

  ตอ้งมีความเสมอภาคเท่าเทียมตอ้งอยูใ่ห้ปกติ อิสลามกบัพุทธก็สามารถอยูด่ว้ยกนัไดใ้ห้
เขารู้วา่เพราะอะไร สังคมตอ้งเนน้การอยูร่่วมกนั ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทนั้น ๆ  

  พาไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ส่ือสารกบัชุมชน เช่นกิจกรรมตลาดนดัส่ือสารกบัชุมชนใน
ส่วนนั้น ร่วมโรงการกบัหน่วยงานและองคก์รในทอ้งถ่ิน เช่น ปัญหาจราจรตอนรับส่งนกัเรียนเช้า
เย็น ให้สภานักเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนไปกบัชุมชน โดยมีครูดูแลความ
ปลอดภยัอยา่งไกลชิ้ด 

  ใหไ้ปคน้ควา้เพื่อจดังานกิจกรรมเสริมสัปดาห์อาเซียน 
ดา้นเห็นความส าคญัของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  สร้างผูน้ าให้เป็นบุคคลตวัอย่าง เช่นได้รางวลัต่าง ๆ มา ให้มีตน้แบบของน้อง ๆ ท่ีดี 

กิจกรรมตอ้งมีจิตสารธรณะเขา้มาจบัโดยไม่หวงัผลตอบแทน กระตุน้เขาว่าอย่าหวงัผลประโยชน์
ตอบแทน สร้างให้เกิดจิตส านึก ให้รู้หวงัหวงัไดท่ี้ใจ ให้เขารู้วา่ช่วยกนัเก็บขยะในโรงเรียนก็จะเกิด
ความสะอาดร่มร่ืนข้ึนมา ถามเขาว่าสบายใจไหมเม่ือได้เห็นความสบายใจกลบัคืนมา มีจิตอาสา 
อยา่งต่อเน่ือง ผา่นกิจกรรมซ ้ า ๆ ใหเ้ขารู้วา่ผูน้  ารุ่นพี่เป็นอยา่งไร 
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  ให้เขาวางแผนเอง ให้เกิดความเสียสละตอ้งมาเช้ากวา่ผูอ่ื้น ตอ้งพูดไมคเ์ชา้เยน็ เป็นเวร
ตรวจเพื่อน ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยโรงเรียนจดัสถานท่ีสร้างความตระหนกัให้เขาว่าเขามีหน้าท่ี
อะไร โดยมีครูมอบหมายเป็นท่ีปรึกษา 

  ให้การลงมือปฏิบติัจริง ครูพูดกบัผูน้ านกัเรียนบ่อย ๆ เช่น เม่ือมีกิจกรรมกบัชุมชน ไม่
ควรหวงัส่ิงตอบแทนเช่น ขนม น ้า เราควรเตรียมของเราไปเอง 

  ปลูกฝังในหอ้งเรียนวา่ชีวติจริง ๆ เป็นอยา่งไร ใหเ้ขาลงมือช่วยเหลือจากสถานการณ์จริง 
ค่อยซึมซบั ครูช้ีแนะนกัเรียนให้รู้จกัแบ่งเวลาให้ไดอ้ยา่ให้ผูป้กครองตอ้งเป็นห่วงเร่ืองการเรียน ครู
ตอ้งมีกระบวนการช้ีแจงผูป้กครองใหส้นบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ านกัเรียน    

  ใหที้มรองท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาท างานเป็นฝ่ายตรวจสอบ ใหอิ้สระในการท างาน 
ใหมี้ตวัคานอ านาจซ่ึงกนัและกนัเหมือนฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายคา้น 

ดา้นเห็นความ ส าคญัของวฒันธรรมไทย 
  ครูสอนให้ผูน้  านกัเรียนผ่านกิจกรรม การฝึกซ้อมประเภทของการไหวก้บัผูน้ านกัเรียน

ทุกคนวา่การไหว้มีก่ีประเภท ไหวผู้ใ้หญ่ ไหวพ้ระ   
  สวสัดีเพื่อนตอนเขา้แถวก่อนข้ึนห้องตอนเชา้ การไหวใ้ห้ถูกจะตอ้งท าอยา่งไร การไหว้

ให้สวยงามท าอย่างไร ไหวค้รูเช้าเยน็ ไหวค้รูเม่ือเดินผ่าน กม้หัวเม่ือเดินผ่านผูใ้หญ่ กิจกรรมการ
สวดมนต ์  
               โดยเนน้ท่ีผูน้ าจะตอ้งเป็นแบบอยา่งก่อน ครูประจ าชั้นอบรมนกัเรียนในชั้นเร่ืองการไหว้
ใหถู้กตอ้งวา่ควรท าอยา่งไร มีบทบาทส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวนัวฒันธรรมไทย 

ดา้นความ ส าคญัของการไม่แสวงหาผลประ โยชน์ส่วนตน 
  โรงเรียนสุจริต โครงการคุณธรรม ปัญญาธรรม จิตสารธารณะ ไม่สอนใหเ้ขาหาเงินดว้ย

การขโมยของคนอ่ืน เพื่อประโยชน์ของตนเอง จะให้เขาเก็บขยะมาเพื่อแลก ดินสอ ปากกา เป็นส่ิง
ตอบแทนมากกวา่เงิน 

  ครูพูดเสริมขณะปฏิบติักิจกรรม เสริมแรงผา่นกิจกรรมจ าลองเหตุการณ์ให้คิดตามดว้ย
เหตุผล 

  ไม่ให้สิทธิพิเศษเขามากมายแต่แค่ให้เขาไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นและมีโอกาสมากกวา่
คนอ่ืนในการท าอะไรต่าง ๆ มีกล่องแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคนเวลามีปัญหาหรือมีเร่ือง
อะไร 

  มีรางวลัทา้ยปีเพื่อให้กบัผูน้ าท่ีปฏิบติักิจกรรมดีเด่น บอกเขาว่าเป็นเคร่ืองการันตีความ
ภูมิใจ ครูกระตุน้เด็ก ปลูกฝังโดยไม่หวงัผลตอบแทนดว้ยเงิน 

ดา้นเห็นความ ส าคญัของการใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
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  สภานกัเรียนช่วยในการก ากบัติดตาม หวัหนา้หอ้งคอยติดตาม 
  ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาจบัทางดา้นส่ิงแวดล้อม ครูสังเกตพฤติกรรมต่างว่าส่งผล

ประทบอยา่งไร ใชส้ามห่วงสองเง่ือนไข ส่ีมิติใหเ้ด็กค านึงถึง ครูพลกัดนัโรงเรียนปลอดขยะ ใหผู้น้  า
ท าปุ๋ยหมกัจากใบไม ้ใหเ้ขารู้จกัแยกทิ้ง ใบไมไ้ม่ใช่เผา จะตอ้งคดัแยกไป พลาสติกเอามารีไซเคิล ให้
เป็นโครงการนึงของสภานกัเรียน การคดัแยกขยะ แบ่งกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม แยกขยะ กิจกรรมเก็บชวด
นม ขวดน ้ าแยกเหลือใช ้จะแลกเป็นของตอบแทน เช่น ดินสอ ปากกา หรืออ่ืน ๆ แทนการตอบแทน
ดว้ยเงิน    

  เร่ิมตน้จากการวางแผน ให้เขามีความคิดว่าท าไปแลว้ไม่เสียของ ปลูกฝังให้ผูน้  าเตือน
เพื่อนกนัเองเม่ือเห็นเพื่อนใชท้รัพยากรเปลือง ควบคุมการวางแผนวา่ตอ้งใชเ้ท่าไร ก็ตอ้งใชต้ามนั้น 
อาจจะน ากระดาษเก่ามาใชใ้หม่โดยใชเ้หลกั 3R  reduce, reuse, and recycle 

  ใหผู้น้  านกัเรียนท าวางแผนเสนอโครงการมาวา่จะท าอะไรบา้งผา่นครูท่ีปรึกษามาถึงผอ. 
ให้อิสระในการคิดกบัเขา ครูจะเป็นฝ่ายดูแลจดัหาให้ตามท่ีนกัเรียนตอ้งการ ครูจะเป็นคนควบคุม
บญัชี ติดป้ายรณรงค์สต๊ิกเกอร์ ให้ครูทุกคนช่วยย  ้านักเรียน ตอ้งจ้ีเขาถึงจะท าได้ ห้องน ้ าจะมีครู
รับผดิชอบ เวรนกัเรียนก็จะรับผดิชอบมีการท างานช่วยกนั 

 
7.  การวดัผลประเมินผล (Rubic) 

การประเมินความก้าวหน้าระหว่างปฏิบัติกจิกรรมเป็นทมี 

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เห็น
ความส าคญั
ใน
วฒันธรรม
ต่างชาติท่ี
แตกต่าง 
 

เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัโดยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมจดังาน
อาเซียน ปฏิบติัตน
อยา่งดีงามตามหลกั
วฒันธรรมไทย
สม ่าเสมอ สามารถ
อยูร่่วมกบัเพ่ือนท่ี
ต่างไดดี้ ให้ความ
เสมอภาคกบับุคคล
ท่ีมีวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง ท า
กิจกรรมขบัเคล่ือน

เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัโดยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมจดังาน
อาเซียน ปฏิบติัตน
อยา่งดีงามตามหลกั
วฒันธรรมไทย
สามารถอยูร่่วมกบั
เพ่ือนท่ีต่างไดดี้ ให้
ความเสมอภาคกบั
บุคคลท่ีมี
วฒันธรรมท่ี
แตกต่าง ท า
กิจกรรมขบัเคล่ือน
กบัชุมชนบ่อยคร้ัง 

เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัโดยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมจดังาน
อาเซียน ปฏิบติัตน
อยา่งดีงามตามหลกั
วฒันธรรมไทย
สามารถอยูร่่วมกบั
เพ่ือนท่ีต่างไดดี้ให้
ความเสมอภาคกบั
บุคคลท่ีมี
วฒันธรรมท่ี
แตกต่าง ท า
กิจกรรมขบัเคล่ือน

เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัโดยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมจดังาน
อาเซียน ปฏิบติั
ตนอยา่งดีงามตาม
หลกัวฒันธรรม
ไทยสามารถอยู่
ร่วมกบัเพ่ือนท่ี
ต่างไดดี้ให้ความ
เสมอภาคกบั
บุคคลท่ีมี
วฒันธรรมท่ี
แตกต่าง ท า
กิจกรรม

ไม่เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัโดยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อปฏิบติั
กิจกรรม ไม่ร่วมจดั
งานอาเซียน ไม่
ปฏิบติัตนอยา่งดี
งามตามหลกั
วฒันธรรมไทย ไม่
สามารถอยูร่่วมกบั
เพ่ือนท่ีต่างไดดี้ 
ไม่ให้ความเสมอ
ภาคกบับุคคลท่ีมี
วฒันธรรมท่ี
แตกต่าง ไม่ท  า
กิจกรรมขบัเคล่ือน
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รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

กบัชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

กบัชุมชนบา้งใน
บางคร้ัง 

ขบัเคล่ือนกบั
ชุมชนนาน ๆ คร้ัง 

กบัชุมชนเม่ือมี
โอกาส 

2. เห็นความ 
ส าคญัของ
วฒันธรรม
ไทย 
 

ปฏิบติัอยา่ง
สม ่าเสมอในการ
ไหวส้วยงามถูกตอ้ง 
เดินผา่นครูกราบ
สวสัดี กม้หลงัเม่ือ
เดินผา่น ยนืน่ิงให้
ครูไปก่อน เป็นผูน้ า
สอนการไหวแ้ละ
การเคารพต่อผู ้อ่ืน
ให้กบัเพ่ือน ๆ นอ้ง 
ๆ มีบทบาทในการ
จดักิจกรรม
วฒันธรรมไทย 

ปฏิบติับ่อยคร้ังใน
การไหวส้วยงาม
ถูกตอ้ง เดินผา่นครู
กราบสวสัดี กม้
หลงัเม่ือเดินผา่น 
ยนืน่ิงให้ครูไปก่อน 
เป็นผูน้ าสอนการ
ไหวแ้ละการเคารพ
ต่อผูอ่ื้นให้กบัเพ่ือน 
ๆ นอ้ง ๆ มีบทบาท
ในการจดักิจกรรม
วฒันธรรมไทย 

ปฏิบติัในบางคร้ัง
ในการไหวใ้ห้
สวยงามถูกตอ้ง เดิน
ผา่นครูกราบสวสัดี 
กม้หลงัเม่ือเดินผา่น 
ยนืน่ิงให้ครูไปก่อน 
เป็นผูน้ าสอนการ
ไหวแ้ละการเคารพ
ต่อผูอ่ื้นให้กบัเพ่ือน 
ๆ นอ้ง ๆ มีบทบาท
ในการจดักิจกรรม
วฒันธรรมไทย 

ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง
กบัการไหวใ้ห้
สวยงามถูกตอ้ง 
เดินผา่นครูกราบ
สวสัดี กม้หลงั
เม่ือเดินผา่น ยนื
น่ิงให้ครูไปก่อน 
เป็นผูน้ าสอนการ
ไหวแ้ละการ
เคารพต่อผูอ่ื้น
ให้กบัเพ่ือน ๆ 
นอ้ง ๆ มีบทบาท
ในการจดั
กิจกรรม
วฒันธรรมไทย 

ไหวไ้ม่สวยงาม
และไม่ถูกตอ้ง เดิน
ผา่นครูไม่กราบ
สวสัดี ไม่กม้หลงั
เม่ือเดินผา่น ไม่ยนื
น่ิงให้ครูไปก่อน 
ไม่สามารถเป็นผูน้ า
สอนการไหวแ้ละ
การเคารพต่อผูอ่ื้น
ให้กบัเพ่ือน ๆ นอ้ง 
ๆ ไม่มีบทบาทใน
การจดักิจกรรม
วฒันธรรมไทย 

3. เห็น
ความส าคญั
ของการ
เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
 

ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือน 
ๆ และ 
นอ้ง ๆ นกัเรียนโดย
แบ่งเวลาไดดี้ 
เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมเสมอ 
วางแผนในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ประจ าวนัไดดี้ 
ช่วยเหลือไม่เคย
หวงัส่ิงตอบแทนใด 
ๆ ยอมรับความ
คิดเห็นจากการ
ตรวจสอบเพื่อน าไป
พฒันาปรับปรุง
อยา่งสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่
เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ 
นกัเรียนโดยแบ่ง
เวลาไดดี้ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวมเสมอ 
วางแผนในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ประจ าวนัไดดี้ 
ช่วยเหลือไม่เคย
หวงัส่ิงตอบแทน 
ใด ๆ ยอมรับความ
คิดเห็นจากการ
ตรวจสอบเพื่อ
น าไปพฒันา
ปรับปรุงบ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือน 
ๆ และนอ้ง ๆ 
นกัเรียนโดยแบ่ง
เวลาไดดี้ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวมเสมอ 
วางแผนในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ประจ าวนัไดดี้ 
ช่วยเหลือไม่เคย
หวงัส่ิงตอบแทนใด 
ๆ ยอมรับความ
คิดเห็นจากการ
ตรวจสอบเพื่อ
น าไปพฒันา
ปรับปรุงในบาง 

ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่
เพ่ือน ๆ และนอ้ง 
ๆ นกัเรียนโดย
แบ่งเวลาพอใช ้
เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม วางแผน
ในการปฏิบติั
กิจกรรม
ประจ าวนัไดดี้ 
ช่วยเหลือไม่ เคย
หวงัส่ิงตอบแทน
ใด ๆ ยอมรับ
ความคิดเห็นจาก
การตรวจสอบ
เพื่อ 
น าไปพฒันา
ปรับปรุงใน
บางคร้ัง 
 

ไม่ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่
เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ 
นกัเรียน ไม่
สามารถแบ่งเวลา
ได ้ไม่เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ไม่ 
วางแผนในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ประจ าวนั ไม่
ช่วยเหลือผูอ่ื้น หวงั
ส่ิงตอบแทน ไม่
ยอมรับความ
คิดเห็นจากการ
ตรวจสอบ 
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รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

4. เห็นความ 
ส าคญัของ
การไม่
แสวงหาผล
ประ โยชน์
ส่วนตน 
 

คิดและปฏิบติัตาม
ในส่ิงท่ีครูสัง่สอน
อยา่งสม ่าเสมอ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่น 
ไม่หวงัผลตอบแทน 

คิดและปฏิบติัตาม
ในส่ิงท่ีครูสัง่สอน
บ่อยคร้ัง ปฏิบติั
หนา้ท่ีดี ไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ไม่มีการขโมยของ
จากผูอ่ื้น คิดและ
ปฏิบติัตามในส่ิงท่ี
ครูสัง่สอน ปฏิบติั
หนา้ท่ีพอใช ้ไม่เคย
หวงัผลตอบแทน 

ไม่มีการขโมย
ของจากผูอ่ื้น คิด
และปฏิบติัตามใน
ส่ิงท่ีครูสัง่สอน 
ปฏิบติัหนา้ท่ี
พอใช ้ 

ขโมยของจากผูอ่ื้น 
ไม่คิดและปฏิบติั
ตามในส่ิงท่ีครูสัง่
สอน ไม่ปฏิบติั
หนา้ท่ี หวงั
ผลตอบแทน 

5. เห็นความ 
ส าคญัของ
การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า 
 

ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ก ากบัติดตาม
การใชท้รัพยากร
ของเพื่อน ๆ ใน
โรงเรียนอยา่งดีและ
สม ่าเสมอ ร่วม
กิจกรรมน าของ
เหลือใชม้าท า
ประโยชน์ ดูแลและ
ตกัเตือนเพื่อนสภา
ดว้ยกนั ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ถูกตอ้ง สม ่าเสมอ 
น าเสนอวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรมผา่น
โครงการสม ่าเสมอ 

ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ก ากบัติดตาม
การใชท้รัพยากร
ของเพื่อน ๆ ใน
โรงเรียนบ่อยคร้ัง 
ร่วมกิจกรรมน า
ของเหลือใชม้าท า
ประโยชน์ ดูแลและ
ตกัเตือนเพื่อนสภา
ดว้ยกนัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ถูกตอ้ง บ่อยคร้ัง 
น าเสนอวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรมผา่น
โครงการบ่อยคร้ัง 

ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ก ากบัติดตาม
การใชท้รัพยากร
ของเพื่อน ๆ ในบาง
โรงเรียนบางคร้ัง 
ร่วมกิจกรรมน าของ
เหลือใชม้าท า
ประโยชน์ ดูแลและ
ตกัเตือนเพื่อนสภา
ดว้ยกนัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ถูกตอ้งในบางคร้ัง 
น าเสนอวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรมผา่น
โครงการใน
บางคร้ัง 

ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ตอ้งกระตุน้
ให้ก  ากบัติดตาม
การใชท้รัพยากร
ของเพื่อน ๆ ใน
บางโรงเรียน ร่วม
กิจกรรมน าของ
เหลือใชม้าท า
ประโยชน์ ไม่
ค่อยดูแลและ
ตกัเตือนเพื่อน
สภาดว้ยกนัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี
ให้ถูกตอ้ง 
น าเสนอวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ผา่นโครงการบา้ง 

ใชท้รัพยากร
ส้ินเปลือง ไม่ก  ากบั
ติดตามการใช้
ทรัพยากรของ
เพื่อน ๆ ใน
โรงเรียน ไม่ร่วม
กิจกรรมน าของ
เหลือใชม้าท า
ประโยชน์ ไม่ดูแล
และตกัเตือนเพื่อน
สภาดว้ยกนัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ถูกตอ้ง ไม่น าเสนอ
วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติักิจกรรมผา่น
โครงการ 

 
8.  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
    
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : น าผลคะแนนท่ีไดร้วมท่ีแบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR 

คะแนน ระดบัคะแนน 
23-25 5 (ดีเยีย่ม) 
20-22 4 (ดีมาก) 
16-19 3 (ดี) 
12-15 2 (พอใข)้ 
5-11 1 (ปรับปรุง) 
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แผนการพฒันาผู้น านักเรียนที ่4 
ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียนกบัเพือ่นสภา (Relationship) 

 
แผนการพฒันาผู้น านักเรียนผ่านกจิกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน    
การพฒันาที ่4 ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียน 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ของผู้น านักเรียน                                                                    
 
1.  ผลการเรียนรู้ 

1)  มีมารยาทต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
2)  มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
3)  เคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
4)  มีการปรับ ตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
5)  เรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เรียนรู้ด้วยความเขา้ใจเพื่อนสมาชิกสภานักเรียน ฝึกการมีมารยาท การเคารพผูอ่ื้น การ
ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมทั้งในโรงเรียนชุมชนและรวมถึงในระดบัสากลโดยปฏิบติัผ่านกิจกรรม
ประจ าวนัและตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
3.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการเรียนรู้ 
  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการส่ือสาร 

4.  ภาระงาน 

  กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
  กิจกรรมร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
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5.การขับเคลือ่น 

 ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  ผูน้  านกัเรียน ครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 กระบวนการ (Process)  ปฏิบติังานตามปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
 ปัจจยัน าออก (Outputs)  ผูน้  านกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วง  
 ผลยอ้นกลับ (Feedback)  การประชุมสรุปงาน การบนัทึกการปฏิบัติงาน การวดัผล

ประเมินผล 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ดา้นมารยาทต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
  ปลูกฝังใหย้ิม้ใส ไหวส้วย กระตุน้ความคิดตระหนกั วา่เป็นก าลงัส าคญัของโรงเรียน ให้

มีคารวะธรรม สามคัคีธรรม และปัญญาธรรม 
  สอดแทรกความรู้ให้ซึมซับผ่านกิจกรรม ในบทเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง ค่ายธรรมะ 

ค่ายลูกเสือ 
  ดูครูเป็นตวัอยา่ง กิจกรรมสวสัดีเพื่อน พี่ นอ้ง ในตอนเชา้ ปลูกฝังให้ปฏิบติัจริง ให้เป็น

ค่านิยมท่ีดีสืบทอดไปสู่ผูน้ ารุ่นต่อไป 
ดา้นการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
  กระตุน้และสร้างความตระหนกัในผูน้ านกัเรียนท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี โดยสร้าง

แรงบนัใจให้กบัน้อง ๆ ไดผ้่านกิจกรรมทกัทายสวสัดีตอนเช้า เร่ิมปลูกฝังตั้งแต่อนุบาล กิจกรรม
สวดมนต ์

  สร้างเครือข่ายผูป้กครองใหช่้วยยนืยนัความประพฤติลูกๆระหวา่งท่ีบา้นกบัโรงเรียน 
  ตระหนกัเร่ืองรักพ่อแม่ ชาติ ศาสนา กษตัริย ์ให้หลกัสามคัคีธรรม ยิม้ใสไหวส้วย ครูจดั

ทีมท างานทีมเก่งและทีมอ่อนคละกนั 
ดา้นการมีความเคารพต่อเพื่อนสภา ครู และนกัเรียน 
  ครูปลูกฝังเคารวะธรรมสามคัคีธรรมให้ผูน้  านกัเรียนมีบทบาทในกิจกรรมนอ้งไหวพ้ี่ พี่

รับไหวน้อ้ง ใหน้กัเรียนอายมุากกวา่เคารพนอ้ง 
  เคารพสิทธิ ใครออกนอกลู่นอกทางให้กระตุน้ไว ้ใครมีความคิดให้เสนอความคิดเห็น 

ใหเ้ขารับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ และเอามาหลอมรวมเป็นความคิดเดียวกนัใหไ้ด ้
  กระตุน้ใหพ้ี่ปกครองนอ้งได ้กระตุน้เขาวา่ท ายงัไงถึงจะเป็นพี่ท่ีดี 
ดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมในระดบัสากล 
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  ใช้หลักคารวะธรรม ให้เน้นท่ีการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งปกติสุข ตามหลกัสูตรการศึกษา 

  โครงการเพื่อนไทยเรียนรู้เพื่อนต่างดา้ว 
  ให้ผูน้  านกัเรียนไปประชุมกบัผูใ้หญ่ในชุมชน พาออกไปเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีมีโอกาส

ไดพ้บกบับุคคลต่างเช้ือชาติหรือชาวต่างชาติตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
  ไม่กา้วล่วงสิทธิของผูอ่ื้น การยอมรับเพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ต่างชั้นเรียน 
  ใช้หลักพลโลกคือการอยู่ร่วมกันด้วยการให้เกียรติ ให้เช่ือมโยงส่ือสารกับผูอ่ื้นใน

ระดบัประเทศได ้ผลกัดนัใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการเช่ือมต่อกบัผูอ่ื้น ๆ 
ดา้นเรียนรู้และเขา้ใจในสมาชิกสภานกัเรียน 
  ครูอ านวยความสะดวกให้ผูน้  านกัเรียนประชุมสภานกัเรียนเป็นประจ าทั้งวาระสามญั

และพิเศษและพดูคุยกนัในเร่ืองท่ีดีและไม่ดี และหาขอ้สรุปในการแกปั้ญหรือพฒันา เพื่อเสริมสร้าง
การเขา้ใจผูอ่ื้น 

  สร้างความภาคภูมิใจให้เขาจากรางวลัท่ีไปแข่งขนั โดยให้ยึดหลกัสามคัคีธรรมผ่าน
กิจกรรมการประชุมสภา 
 
7.  การวดัผลประเมินผล (Rubics) 

การประเมินความก้าวหน้าระหว่างปฏิบัติกจิกรรมเป็นทมี 
รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. มี
มารยาทต่อ
เพื่อนสภา 
ครูและ
นกัเรียน 
 

ผูน้ านกัเรียน
ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งในการ
ไหว ้กิริยานอบ
นอ้ม เคารพผูใ้หญ่ 
พระ ครู และผูอ่ื้น
อยา่งสม ่าเสมอ 

ผูน้ านกัเรียน
ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งในการ
ไหว ้กิริยานอบ
นอ้ม เคารพ
ผูใ้หญ่ พระ ครู 
และผูอ่ื้นบ่อย 
คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งใน
การไหว ้กิริยานอบ
นอ้ม เคารพผูใ้หญ่ 
พระสงฆ ์ครู และ
ผูอ่ื้นในบาง คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่ง
ในการไหว ้กิริยา
นอบนอ้ม เคารพ
ผูใ้หญ่ พระสงฆ ์
ครู และผูอ่ื้น 
ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง 

ผูน้ านกัเรียนไม่ค่อย
ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งในการไหว ้
กิริยานอบนอ้ม 
เคารพกบัผูใ้หญ่ พระ 
ครู และผูอ่ื้น 

2. มี
สมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัเพ่ือน
สภา ครู 
และ
นกัเรียน 
 

เป็นผูมี้ความ 
สมัพนัธ์ ท่ีดีกบัทุก 
ๆ คนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

เป็นผูมี้ความ 
สมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ทุกคนบ่อยคร้ัง 

เป็นผูมี้ความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัทุก ๆ คนใน
บางคร้ัง 

เป็นผูมี้ความ 
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัทุก 
ๆ คน ปฏิบติันาน 
ๆ คร้ัง 

เป็นผูไ้ม่มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ทุก ๆ คน 
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รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

5 (ดเียีย่ม) 4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

3. เคารพ
ต่อเพ่ือน
สภา ครู 
และ
นกัเรียน 
 

เป็นผูเ้คารพ พอ่ 
แม่ ครู เพ่ือน ๆ 
นอ้ง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 

เป็นผูเ้คารพ พอ่ 
แม่ ครู เพ่ือน ๆ 
นอ้ง ๆ บ่อยคร้ัง 

เป็นผูเ้คารพ พอ่ แม่ 
ครู เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ 
ในบาง คร้ัง 

เป็นผูเ้คารพ พอ่ 
แม่ ครู เพ่ือน ๆ 
นอ้ง ๆ ปฏิบติันาน 
ๆ คร้ัง 

เป็นผูไ้ม่เคารพพ่อ 
แม่ ครู เพ่ือน ๆ นอ้ง 
ๆ  

4. มีการ
ปรับ ตวัให้
เขา้กบั
สงัคมใน
ระดบั
สากล 
 

มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง 
ๆ ส่ือสารดว้ยการ
ให้เกียรติผูอ่ื้น
อยา่งสม ่าเสมอ 

มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในการ
ปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ ส่ือสาร
ดว้ยการให้เกียรติ
ผูอ่ื้นบ่อยคร้ัง 

มีส่วนร่วมกบัชุมชน
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ ส่ือสารดว้ยการ
ให้เกียรติผูอ่ื้นใน
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง 
ๆ ส่ือสารดว้ยการ
ให้เกียรติผูอ่ื้น 
ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง 

ไม่มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ 
ส่ือสารดว้ยการให้
เกียรติผูอ่ื้น 

5. เรียนรู้
และเขา้ใจ
ในสมาชิก
สภา
นกัเรียน 
 

ประชุมท าความ
เขา้ใจกบัเพ่ือน
สภาในการประชุม
วาระสามญัและ
ประชุมพิเศษทุก ๆ
กิจกรรมทั้งก่อน
และหลงัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ประชุมท าความ
เขา้ใจกบัเพ่ือน
สภาในการ
ประชุมวาระ
สามญัและ
ประชุมพิเศษทุก 
ๆกิจกรรมทั้ง
ก่อนและหลงั 
บ่อยคร้ัง 

ประชุมท าความเขา้ใจ
กบัเพ่ือนสภาในการ
ประชุมวาระสามญั
และประชุมพิเศษทุก 
ๆกิจกรรมทั้งก่อนและ
หลงัในบางคร้ัง 

ประชุมท าความ
เขา้ใจกบัเพ่ือนสภา
ในการประชุม
วาระสามญัและ
ประชุมพิเศษทุก ๆ
กิจกรรมทั้งก่อน
และหลงัปฏิบติัใน
บางคร้ัง 

ไม่ประชุมท าความ
เขา้ใจกบัเพ่ือนสภา
ในการประชุมวาระ
สามญัและประชุม
พิเศษทุก ๆกิจกรรม
ทั้งก่อนและหลงั 

 
8.  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
    
 
 
 

  
 

 
หมายเหตุ : น าผลคะแนนท่ีไดร้วมท่ีแบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผูน้ านกัเรียน STAR 

 
 

คะแนน ระดบัคะแนน 
23-25 5 (ดีเยีย่ม) 
20-22 4 (ดีมาก) 
16-19 3 (ดี) 
12-15 2 (พอใข)้ 
5-11 1 (ปรับปรุง) 
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บันทกึหลงัปฏิบัติกจิกรรม(ผู้น านักเรียน) 
กิจกรรม........................................................................ 
บนัทึกผลหลงัปฏิบติักิจกรรม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขั้นเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
                                                 ลงช่ือ............................................................. 
                                                    (ต าแหน่ง........................................................) 
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บันทกึหลงัการพฒันา (ครู) 
บนัทึกผลการพฒันาผูน้ านกัเรียน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ขั้นเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ............................................................. 
                                                    (ครูผูดู้แลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน) 
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แบบติดตามความก้าวหน้าการพฒันาผู้น านักเรียน 
ช่ือผูน้ านกัเรียน……………………………ระดบัชั้น…..…................ต าแหน่ง................................. 

ความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ คุณภาพงานทีถู่กประเมิน 
เสนอความกา้วหนา้เดือนท่ี.............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คร้ังท่ี.............. 
วนัท่ี…………………........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 

เสนอความกา้วหนา้เดือนท่ี.............. 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

คร้ังท่ี.............. 
วนัท่ี…………………........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
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ความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ คุณภาพงานทีถู่กประเมิน 
เสนอความกา้วหนา้เดือนท่ี.............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คร้ังท่ี.............. 
วนัท่ี…………………........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 

เสนอความกา้วหนา้เดือนท่ี.............. 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

คร้ังท่ี.............. 
วนัท่ี…………………........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
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ความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ คุณภาพงานทีถู่กประเมิน 
แนวทางปรับปรุงด าเนินงานของกลุ่ม

โครงการ 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ…………..…………….. 
ครูท่ีปรึกษางานสภานกัเรียน 

(……………..…….…………….) 

สรุปความคิดเห็นครูประจ าโครงการ 
 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ…………..………………….. 
ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

(…………………..……………….) 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะของผู้น านักเรียน STAR 
 

ช่ือ................................................................................................ ต  าแหน่ง......................................... 
 

สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ด้านของผู้น านักเรียน 

คุณลกัษณะของผู้น า
นักเรียน STAR 

ระดับคะแนนเต็ม ผลคะแนนทีไ่ด้ ผ่าน () 
(15 ขึน้ไป) 

ไม่ผ่าน(X) 
(ต ่ากว่า 15) 

ดา้นการรู้จกัตนเอง
ของผูน้ านกัเรียน 

(35)    

ดา้นทศันคติในการ
เป็นผูน้ านกัเรียน 

(25)    

ดา้นการท างานเป็นทีม
ของผูน้ านกัเรียน 

(25)    

ดา้นความสัมพนัธ์ของ
ผูน้ านกัเรียนกบัเพื่อน
สภา 

(25)    

 
 

             ลงช่ือ…………..……..............……...................... 
               ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                                                              (…….......……............………..……………….) 
 

 
สรุปความคิดเห็นครูประจ าโครงการ 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ญ 

 

 

ตารางสรุป สภา สตาร์ (SAPA STAR) 

 

ตารางกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนระดับประถมศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 สภา (S A P A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stake Holder (S) 
ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพัฒนา 

ผู้น านักเรียน 

Attribute  (A) 
คุณลกัษณะของผู้มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการพัฒนา

ผู้น านักเรียน 

Procedure  (P) 
กระบวนงานในการพัฒนา 

ผู้น านักเรียน 

Activities (A) 
กจิกรรมการพฒันาผู้น า

นักเรียน 

1. โรงเรียนส่งเสริมนโยบายสภา
นกัเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

1. ครูมีความศรัทธาต่อ
ระบบการบริหารงานแบบ
หลกัธรรมาภิบาล 

1. ครูศึกษาและใชคู้่มือ
อบรมผูน้ าในเร่ืองธรรมาภิ
บาล 

1. ตอ้งมีกิจกรรมเก่ียวกบัธรร
มาภิบาลในปฏิทินการปฏิบติั
กิจกรรมของโรงเรียน 

2. ครูส่งเสริมการคดัเลือกผูน้ า
นกัเรียนอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง 

2. ครูมีทศันคติท่ีดีต่อภาวะ
ผูน้ า 

2. ครูศึกษาคู่มือเพ่ือเป็นท่ี
ปรึกษาในการพฒันา
โครงการให้กบัสภานกัเรียน 

2. ประชุมสภานกัเรียนตอ้งมี
การก าหนดช่วงเวลาของการ
สมคัรและคดัเลือกผูน้ าใน
ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 

3. ผูอ้  านวยความสะดวกแก่สภา
นกัเรียน ไดแ้ก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ครู และผูป้กครอง 

3. ผูอ้  านวยความสะดวกมี
ความทุ่มเทพลงัใจและ
งบประมาณเพ่ือผลกัดนั
และสนบัสนุนการท างาน
ของสภานกัเรียน 

3. ตอ้งมีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการยืน่โครงการ
ของสภานกัเรียนและวนัในการ
ประเมินโครงการในปฏิทิน 
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ตารางสรุปคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้น านักเรียนในศตวรรษที ่21 สตาร์ (S T A R) 
 

 
 

Self-Awareness (S) 
การรู้จักตนเองของ 

ผู้น านักเรียน 

Teamwork (T) 
การท างานเป็นทีมของ 

ผู้น านักเรียน 

Attitude (A) 
ทัศนคติในการเป็น 

ผู้น านักเรียน 

Relationship  (R) 
ความสัมพนัธ์ของผู้น า
นักเรียนกบัเพือ่นสภา 

1. การมีสติในการฟังคิดพดูและ
ตดัสินใจ 

1 .มีการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีฯในการ
ท างานของสภานกัเรียน 

1. เห็นความส าคญัของ
วฒันธรรมไทย 

1. มีมารยาทต่อเพ่ือน
สภาครูและนกัเรียน 

2. มีจิตสาธารณะดว้ยการดูแล  
หลีกเล่ียงความ เสียหาย และ
เคารพสิทธิในการใชข้อง
ส่วนรวม 

2. การมีเหตุผลในการท างาน
ของสภานกัเรียน 
 

2. เห็นความส าคญัของการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

2. มีสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
เพื่อนสภา ครู และ
นกัเรียน 

3. สุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์ 3. มีความสามคัคีในการท างาน
ในสภานกัเรียน 

3. เห็นความส าคญัใน
วฒันธรรมต่างชาติท่ีแตกต่าง 

3. เคารพต่อเพ่ือนสภา 
ครู และนกัเรียน 

4. เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 4. มีการท างานเป็นทีมในสภา
นกัเรียน 

4. เห็นความ ส าคญัของการ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน 

4. มีการปรับ ตวัให้เขา้
กบัสงัคมในระดบั
สากล 

5. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 

5. มีการท างานแบบมีส่วนร่วม
ในสภานกัเรียน 

5. เห็นความ ส าคญัของการใช้
วสัดุ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

5. เรียนรู้และเขา้ใจใน
สมาชิกสภานกัเรียน 


