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1.การวเิคราะห์สถานการณ์  (Scenario Analysis) 
 
 
 

  เป็นกระบวนการวเิคราะห์เหตุการณ์ทีเ่ป็นไปได้ในอนาคต 
(possible future event) โดยการพจิารณาผลลพัธ์ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้ 
(alternative possible outcome) หรือ โลกทางเลอืก (alternative worlds) 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่นระบบเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง การศึกษา ฯลฯ 
และผลทีต่ามมา (Implications) 



  การวเิคราะห์สถานการณ์เป็นวธีิหลกัในการคาดคะเนสถานการณ์
ซ่ึงจ าแนกได้ 2 กลุ่ม คอื  
  1.1สถานการณ์ที่ไม่ค่อยพงึประสงค์ แต่มีโอกาสเกดิขึน้ได้ง่าย เช่น
การเติบโตทางเศรษฐกจิ และผลที่ตามมาคอืไม่ยัง่ยนื 
  1.2 สถานการณ์ทีพ่งึประสงค์มาก แต่มีโอกาสเกดิขึน้ยาก เช่น   
การพฒันาประเทศไทย 4.0 การเป็นประเทศแห่งนวตักรรม การพฒันา
เศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื และผลที่ตามมา  



             น าไปสู่การก าหนด     
   
     วสัิยทัศน์ (Vision)  

 ค่านิยมหลกั (Core Values) 
และ เป้าประสงค์ (Goals) 
หรือ การก าหนดนโยบาย 



2.การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) 
  เป็นการคาดคะเน (Projection) อนาคตท่ีเป็นไปไดใ้นเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงภายใตส้มมุติฐาน และพลงัขบัเคล่ือนของสถานการณ์ 
ท่ีพึงประสงคท่ี์ไดจ้ากการวเิคราะห์สถานการณ์ เช่น การคาดคะเน
การเติบโตของเศรษฐกิจ การคาดคะเนการสร้างนวตักรรม และ
การจดสิทธิบตัรทรัพยสิ์นทางปัญญา การคาดคะเนการเขา้เรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา  
 



  น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย (Targets) และตวัช้ีวดัผลงาน
หลกั (Key Performance Indicator : KPI) ตวัอยา่งการวเิคราะห์
สถานการณ์และการสร้างภาพอนาคต เพื่อก าหนดวสิยัทศัน์โดย 
การคาดคะเนสภาพสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และการเมือง 
ท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต และผลท่ีตามมาในดา้นคุณลกัษณะคน 
ท่ีพึงประสงค ์(possible & desirable Future STEP) 
 
 
 



สภาพทีพ่งึประสงค์และเป็นไปได้ คุณลกัษณะคนทีพ่งึประสงค์ 

     1.สังคมทีม่คีวามสุข หรืออยู่ดมีสุีข (Happy society    
        หรือ Societal-well-being) 

    -มีสมรรถนะทางอารมณ์ และสังคม (Social and    
      emotional competency) 

     2.ดจิัทลัเทคโนโลย ีและเทคโนโลยรีาคาประหยดั     -มีสมรถนะในการผลติเทคโนโลยรีาคาประหยดั    
      (Frugal Technology) 

     3.เศรษฐกจิดจิิทลั เศรษฐกจิสร้างสรรค์     -มสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ดจิิทลั  
      เทคโนโลย ี

     4.การเมอืงประชาธิปไตยทีม่ีคุณภาพ และเสริมสร้าง   
        ความยุตธิรรมทางสังคม 

    -มจีิตส านึกประชาธิปไตย คุณภาพ และสมรรถนะใน   
     การบริหารรัฐกจิทีมุ่่งสร้างความยุติธรรมทางสังคม       
     (Social Justice) 

ตัวอย่าง 



วสัิยทศัน์การศึกษา คอื 
  (1)  วสัิยทศัน์ของโรงเรียน 
 โรงเรียน...จะเป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันแนวหน้าของประเทศ 
ในการพฒันาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์นวตักรรมเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพือ่
ประโยชน์ของมนุษยชาต ิ

ตัวอย่าง 



(2) Core Values: ค่านิยมหลกั 
     (2.1) Respect เคารพ/ยอมรับนับถือผู้อืน่ 
     (2.2) Responsibility มคีวามรับผดิชอบ 
     (2.3) Resilience มพีลงัเข้มแขง็และสร้างสรรค์ ความสามารถ            
ในการฟ้ืนคนืสู่ปกต ิ
     (2.4) Integrity มคีวามซ่ือสัตย์ การยดึถือหลกัคุณธรรม 
 



(3) พนัธกจิ 
     (3.1) จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     (3.2) บริการวชิาการแก่ชุมชน 
  



 (4) เป้าประสงค์ พฒันาผู้เรียนและผู้ใช้บริการวชิาการให้มสีมรรถนะ
และคุณลกัษณะ ดงันี ้
ก. สมรรถนะด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Competencies) 
     (1) Self awareness ความตระหนักในตนเอง 
     (2) Self management การบริหาร/จัดการตนเอง 
     (3) Social awareness ความตระหนักทางสังคม 
     (4) Relationship management การบริหาร/จัดการสัมพนัธภาพ 
     (5) Responsible Decision Making การตัดสินใจอย่างมีความรับผดิชอบ 
 



 ข. สมรรถนะส าหรับศตวรรษที ่21 (Twenty-first Century Competencies) 
     (1) Information and Communication Skills 
      ทกัษะสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
     (2) Civic Literacy,Global Awareness, and Cross Cultural Skills 
      ทกัษะวฒันธรรมต่างสังคม ความตระหนักทางโลกาภวิตัน์ 
       และความเป็นพลเมือง 
     (3) Critical and Inventive Thinking 
      การคดิเชิงวพิากษ์สร้างสรรค์และคดิค้นประดษิฐ์ 
  



 ค. คุณลกัษณะ/ผลลพัธ์ 
     (1) Confident Person 
      บุคคลทีม่คีวามมัน่ใจและเช่ือถือได้ 
     (2) Self-directed Learner 
      ผู้เรียนทีริ่เร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     (3) Concerned Citizen 
      พลเมอืงทีห่่วงใย 
     (4) Active Contributor 
      ผู้สนับสนุน หรือผู้ช่วยเหลอื หรือผู้ให้ทีเ่ข้มแขง็และม ี 
                ประสิทธิภาพ 



เขียนเป็น Curriculum Framework (กรอบหลกัสูตร) ของสถานศึกษาได้ดงันี ้
 



(5) ตัวช้ีวดัหลกัและเป้าหมาย 
   
 

ตัวช้ีวดัหลกั 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปี 2559 

เป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. สมรรถนะดา้นอารมณ์และสงัคม 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 

2. สมรรถนะส าหรับศตวรรษท่ี 21 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 

3. คุณลกัษณะ/ผลลพัธ ์ 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 

* คะแนนเตม็ 10 



3.การวเิคราะห์ SWOT (strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 
 ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 3.1 การวเิคราะห์สภาพภายใน (ปัจจุบัน) 

ในด้านจุดแขง็ และจุดอ่อนทีม่อียู่ภายในองค์กร หรือภายในกจิการ
ด้านการศึกษา เมือ่พจิารณาในแง่ ปัจจัยเอือ้ หรือปัจจัยอุปสรรคต่อ
วสัิยทัศน์ 

 3.2 การวเิคราะห์สภาพภายนอก (อนาคต) ในด้านโอกาส และภาวะ
คุกคามทีม่ต่ีอวสัิยทัศน์ 



4.การวเิคราะห์ SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) 
 ประกอบด้วยปัจจัยเอือ้ 4 ปัจจัย คอื  
 4.1 จุดแขง็ (Strengths) 
 4.2 โอกาส (Opportunities) 
      4.3 ความมุ่งมาดปรารถนา (Aspirations) 
      4.4 ผลลพัธ์ (Results) 



ตัวอย่างการวเิคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 



 

พนัธกจิ/สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง                                                                 จุดอ่อน 

+5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 
 1. การจัดการศึกษา   
   1.1 ทรัพยากร M1 - M 4   
   1.2 กระบวนการ/หลกัสูตร  
   1.3 ผลผลติ  
   1.4 ผลลพัธ์  
                                         รวม  + 12 

ตวัอย่างการวิเคราะห ์SWOT เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร(์กลยุทธ)์ 
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 



 

พนัธกจิ/สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง                                                       จุดอ่อน 

+5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 
 2. การบริการวิชาการ 
   2.1 ทรัพยากร M1 - M 4  
   2.2 กระบวนการ/โครงการ  
   2.3 ผลผลติ  
   2.4 ผลลพัธ์  
                                         รวม  - 4 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (ต่อ) 



 

พนัธกจิ/สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส                                                   ภาวะคุกคาม 

+5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 
 1. การจัดการศึกษา 
   1.1 สังคม  
   1.2 เทคโนโลย ี  
   1.3 เศรษฐกจิ  
   1.4 การเมือง  
                                         รวม  + 10 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 



 

 

พนัธกจิ/สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส                                            ภาวะคุกคาม 
+5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 

 2. การบริการวิชาการ 
   2.1 สังคม  
   2.2 เทคโนโลย ี  
   2.3 เศรษฐกจิ  
   2.4 การเมือง  
                                         รวม   0 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (ต่อ) 



วิเคราะห ์ TOWS  Matrix  

สภาพแวดล้อม 

ภายใน 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 

จุดแขง็ (S) 

การจัดการศึกษา (+12) 

1.กระบวนการ (+4) 

2.ทรัพยากร (+3) 

3.ผลผลติ (+3) 

4.ผลลพัธ์ (+2) 

จุดอ่อน (W) 

การบริการวชิาการ (-
4) 

1.ทรัพยากร (-1) 

2.กระบวนการ (-1) 

3.ผลผลติ (-1) 

4.ผลลพัธ์ (-1) 



วิเคราะห ์ SWOT  Matrix (ต่อ) 

โอกาส (O)  

การจัดการศึกษา (+11) 
1. สังคม (+4) 
2. เศรษฐกจิ (+4) 
3. การเมือง (+3) 
การบริการวิชาการ (+2) 
1. สังคม (+1) 
2. เทคโนโลย ี(+1) 

SOI  สังคมเศรษฐกจิ
และการเมืองเอือ้ต่อ
การจัดการศึกษา 
(+11) 

WO 1 สังคมและ
เทคโนโลยเีอือ้
ต่อการบริการ
วชิาการ (+2) 



วิเคราะห ์ SWOT  Matrix (ต่อ) 

ภาวะคุกคาม (T) 
การจัดการศึกษา (-1) 
เทคโนโลย ี(-1) 
การบริการวิชาการ (-2) 
1. เศรษฐกจิ (-1) 
2. การเมือง (-1) 

ST 1 เทคโนโลย ีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการศึกษา  

    (-1) 

WT 1 เศรษฐกจิ และ
การเมืองเป็นภาวะ
คุกคามต่อการบริการ
วชิาการ (-2) 



ตวัอย่างการก าหนดยุทธศาตร ์(กลยุทธ)์ 

ประเดน็ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) 

1. สานพลงัสังคม เทคโนโลย ี
เศรษฐกจิ และการเมืองในการปฏิรูป
การจดัการศึกษา 

1.1  สานพลงัประชารัฐในการปฏิรูปการจดั
การศึกษา(PPP-Public Private Partnership in 
education reform 
1.2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ทีก้่าวข้ามขดีจ ากดั 
(Creating learning without limit) 
1.3 โลกนีค้อื โรงเรียนและห้องเรียน(One world 
school house) 



ประเดน็ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) 

2. สานพลงัเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ 
และการเมืองในการปฏิรูปการ
บริการวชิาการ 

2.1  สร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับพ่อแม่และครอบครัว 
(Creating parental and family literacy program)  
2.2 สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพือ่เป้าประสงค์
ระดบัโลก (Creating learning community for global 
goals) 
2.3 สร้างสรรค์การเรียนรู้วงรอบทีส่อง (Double loop 
learning) 
2.4 สร้างสรรค์การพฒันาแนวดิง่ (vertical 
development) 



Parental and Family literacy program 

1. หลกัสตูรท่ีเนน้ผลลพัธก์ารเรียนรูด้า้นทกัษะการเป้นพ่อแม่ (parenting skills) 
2. มาจากปรชัญาว่า “the parent is the child’s first teacher” 
  2.1 งานวิจยัพบว่า “adults who have a higher level of education tend to 
not only become productive citizens with enhanced social and economic 
capacity in society, but their children are more likely to be successful in 
school.” 
  “literate parents are better able to support the learning of their 
children” 
  “Establishing family literacy programs is the most effective strategy to 
increase parental involvement and literacy development.” 



  2.3 งานวิจยัพบว่า การพฒันาทกัษะการท างานของสมองดา้นการ

บริหารจดัการท่ีเรียกว่า executive functions (EF) ตอ้งเร่ิมตัง้แต่วยัเด็ก
เล็ก EF ประกอบดว้ยทกัษะส าคญั 9 ดา้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

   กลุ่ม 1 ทกัษะพ้ืนฐาน 

     1 จ าเพ่ือใชง้าน (working memory) 
     2 ยัง้คิดไตร่ตรอง (inhibitory control) 
     3 ยืดหยุ่นความคิด (cognitive flexibility) 



   กลุ่ม 2 ทกัษะก ากบัตนเอง 
     4 จดจ่อใส่ใจ  (focus/attention) 
     5 ควบคุมอารมณ ์(emotional control) 
     6 ติดตามประเมินตนเอง (self monitoring) 
   กลุ่ม 3 ทกัษะปฏิบติั 

     7 ริเร่ิมและลงมือท า  (initiating) 
     8 วางแผน จดัระบบด าเนินการ (planning, organizing) 
     9 มุ่งเป้าประสงค ์(goal-directed persistence) 



Double-loop learning 
  1. เป็นการเรียนรูใ้นวงรอบท่ี 2 ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนรูใ้น

วงรอบท่ี 1 (single loop หรือ the first loop learning) 
  2. The first loop uses the goals or decision-making rules in 
working or problem-solving. 
  3. The second loop enables their modification, hence double-loop 
learning recognizes that the way a problem is defined and solved can 
be a source of the problem. 
  4. Double-loop learning entails the modification of goals or 
decision-making rules in the light of experience 



Process of single-loop learing Real world 

Information  
feedback Decision 

Decision-making 
rules 

Mental model-
Goal (mindset) 



Process of double-loop learing 
Real world 

Information  
feedback Decision 

Decision-making 
rules 

Mental model-
Goal (mindset) 



  5. Double-loop learning is used when it is necessary to change the 
mental model on which a decision depends . This model includes a shift 
in understanding, from simple and static to broader and more 
dynamic, such as taking into account the changes in the surroundings 
and the need for expression changes in mental models. 



ตวัอย่างการวิเคราะห ์SOAR 

พนัธกจิ 
1.จุดแข็ง (Strengths) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. การจดัการศึกษา 

1.1 Input 

     (1) M1 P 

     (2) M2 P 

     (3) M3 P 

     (4) M4 P 

1.2 Process P 

1.3 Output P 

1.4 Outcome P 

1.5 Impact P 



พนัธกจิ 
1.จุดแข็ง (Strengths) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. บริการวชิาการ 

2.1 Input 

     (1) M1 P 

     (2) M2 P 

     (3) M3 P 

     (4) M4 P 

2.2 Process P 

2.3 Output P 

2.4 Outcome P 

2.5 Impact P 



ตวัอย่างการวิเคราะห ์SOAR 
พนัธกจิ 

2.โอกาส (Opportunity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. สงัคม 

1.1 การจดัการศึกษา P 

1.2 การบริการวิชาการ P 

2. เทคโนโลย ี

2.1 การจดัการศึกษา P 

2.2 การบริการวิชาการ P 

3. เศรษฐกิจ 

3.1 การจดัการศึกษา P 

3.2 การบริการวิชาการ P 

4. การเมือง 

4.1 การจดัการศึกษา P 

4.2 การบริการวิชาการ P 



 3. ความมุ่งมาดปรารถนา (Aspirations) 
 3.1 ด้านการจัดการศึกษา คอื  
  (1) ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ (no child left behind/creating learning 
without limits) 
  (2) double-loop learning 
  (3) learning to be innovator 
 3.2 ด้านการบริการวชิาการ คอื 
  (1) parental/family literacy 
  (2) lifelong learning to achieve global goals 



 4. ผลลพัธ์ (Results) 
 4.1 ด้านการจัดการศึกษา คอื  
  (1) young innovator 
  (2) young entrepreneur 
 4.2 ด้านการบริการวชิาการ คอื 
  (1) innovative country 
  (2) happy society 
   



ประเดน็ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) 
1. สานพลงัสังคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และ
การเมืองในการสร้าง young innovator 

1.1 สร้าง innovative teacher 
1.2 สร้าง innovative learner  

2. สานพลงัสังคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และ
การเมืองในการสร้าง innovative country 

2.1 สร้าง innovative learning network 
2.2 สร้าง innovative learning facilities 

ตวัอย่างการก าหนดประเดน็ยุทธศาตร์ (กลยุทธ์) จาก SOAR Analysis 


