รายงานการวิจัย

การศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้ เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ เป็นสิ่งสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อ
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ซึง่ การที่จะบรรลุเป้าหมายเช่นนั้น
ได้ เยาวชนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างและปลูกฝังให้ เยาวชนของ
ประเทศเติบ โตเป็น พลเมืองที่ดีและเป็น ทรั พยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกาลั งส าคัญต่อการพัฒ นา
ประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ขึ้ น ส าหรั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างผลผลิต และผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างมีเหมาะสมและสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศในเรื่องดังกล่าว โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ฉบับนี้ ได้กาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ โดยให้ความสาคัญทั้งด้านสติปัญญาและความรู้ ควบคู่ไปกับด้านจิตใจ
ความมีคุณธรรม จริย ธรรม และความเป็น พลเมืองของผู้เรียน โดยมุ่งหวัง ให้ผู้เรียนที่ได้รับ การพัฒ นาตาม
แผนฯ ดังกล่าว จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลโลกทีม่ ีคุณภาพ
สาระจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นผลจากการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล” ในตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความเป็นพลเมือง” ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ดาเนินการศึกษาผลการดาเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในระยะที่ผ่านมา
และยัง เป็น ข้อ มูล สาคัญ ต่อ การกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการส่ง เสริมการจัดการศึก ษาเพื่อ สร้า ง
ความเป็นพลเมือง ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกสังกัดและสานักงานศึกษาธิการภาค
ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการวิจัย
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่ว ยงาน สถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ส นใจ ได้นาไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างความเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็นของการติดตามผลการดาเนินงาน
และผลการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ภายใต้ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใน “ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวั ดและประเมิ น ผล” จึ งด าเนิ น โครงการศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ในการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนและนักศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน จาแนกเป็น ระดับประถมศึกษา
1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี 1,200 คน และวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่และร้อยละ ส่ ว นการวิเคราะห์ ร ะดับความเป็นพลเมืองของผู้ เรียน ใช้ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรี ยน
ระดับประถมศึกษำ
(1) ผู ้เ รีย นมีค วามเป็น พลเมือ งในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ า
ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น
อยู่ในระดับมาก
(2) เมื่อจาแนกเป็นรายภูมิภาคพบว่า
- ภาพรวม : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลาดับ
- ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมือง
ด้า นความรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมอยู่ใ นระดั บมาก โดยภูมิ ภ าคที่มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง เป็น อัน ดั บแรก คื อ
ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
- ด้านความเคารพผู้อื่น : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพ
ผู้อื่นอยู่ในระดับมาก โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ตามลาดับ

ห น้ า | ข

ระดับมัธยมศึกษำหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(1) ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายด้า นพบว่า
ผู้เรีย นมีความเป็น พลเมืองด้า นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็น พลเมือ ง
ด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง
(2) เมื่อจาแนกเป็นรายภูมิภาคพบว่า
- ภาพรวม : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยภู มิ ภ าคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง เป็ น อั น ดั บ แรก คื อ ภาคตะวั น ตก รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
- ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมือง
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาค
ตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลาดับ
- ด้านความเคารพผู้อื่น : ผู้เรียนใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งด้ า นความเคารพผู้ อื่ น อยู่ ใ นระดั บ มาก และผู้ เ รี ย นในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญำตรี
(1) ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายด้า นพบว่า
ผู้เรีย นมีความเป็นพลเมืองทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น
อยู่ในระดับมาก
(2) เมื่อจาแนกเป็นรายภูมิภาคพบว่า
- ภาพรวม : ผู้เรียนทุกภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลาดับ
- ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม : ผู้ เ รี ย นทุ ก ภู มิ ภ าค มี ค วามเป็ น
พลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ
ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
- ด้านความเคารพผู้อื่น : ผู้เรียน ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับมาก และ
ผู้เรี ยนในภาคตะวัน ออก มีความเป็ นพลเมืองด้านความเคารพผู้ อื่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ตามลาดับ
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2. ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
เพื่อ ให้เกิด การนาข้อ เสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอ ย่า งเป็น รูป ธรรมและมีป ระสิท ธิภ าพ
จึงมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กระทรวงศึกษำธิกำร
(1) ควรก าหนดให้ ก ารพั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ย น เป็ น นโยบายส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ควรกาหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องให้ความสาคัญและร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
(3) ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่
(4) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ของผู้เ รีย น ควรเริ่ม ตั้ง แต่เด็กเล็กระดับ ประถมศึก ษา โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อ ตนเอง การใช้
สิทธิเสรีภาพบนพื้น ฐานของความรับ ผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎหมาย และแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรง
(5) ควรมอบหมายหน่ว ยงานส่ว นกลางให้ดูแ ลรับผิดชอบด้านการส่ง เสริมความเป็น พลเมือ ง
ของผู้เรียน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และการระดม
ทรัพยากรในการดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม
(6) กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทุกระดับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่
(1) ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองให้เกิดกับผู้เรียน
(2) ควรสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานทางสังคม รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
(3) ควรสนับ สนุน ส่ง เสริม การสร้า งความร่ว มมือ ระหว่า งสถานศึก ษา หน่ว ยงานภาครัฐ ใน
พื้น ที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองของผู้เรียน
(4) ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
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(5) ควรกาหนดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เป็นสาระสาคัญ
ในแผนการตรวจราชการ หรือแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล
(6) ควรคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดาเนินงานหรือผลงานดีเด่นด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในระดับการศึกษาต่างๆ ให้เ ป็น Best Practice เพื่อถอดบทเรียนจากความสาเร็จและเผยแพร่แก่
ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาอื่นๆ
สถำนศึกษำ
(1) ผู้บริหารและครู ต้องเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และยึดหลักการ
สาคัญคือ “การเป็น แบบอย่างที่ดี ” ให้นักเรียนได้เ ห็น เรียนรู้ และนาไปประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย
(2) ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
(3) ควรมีกระบวนการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทหรือใช้ความรุนแรง
และสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเชิงลบ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
โดยเฉพาะด้านการเคารพผู้อื่น เคารพความแตกต่าง และเคารพกฎหมาย
(4) การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้น การสร้างความตระหนักและภูมิใจว่าตนเองเป็นส่ว นหนึ่งของสังคม
พร้อมที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม
3. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยศึกษาตัวแปรที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและ
สถานศึ ก ษาร่ ว มด้ ว ย เช่ น ขนาดของสถานศึก ษา ภู มิภ าค เศรษฐานะของครอบครั ว เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(2) ควรได้มีการศึกษาในลั กษณะเดียวกันนี้ ในกลุ่ มผู้ เรียนที่ครอบคลุ มทุกกลุ่ มเป้าหมายการ
ให้บริการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ควรมีการพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสาหรับประเมินความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ที่จาแนกตามช่วงวัยของผู้เรียน
(4) ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 เหตุผลและควำมเป็นมำ
จากการที่ รั ฐ บาลได้กาหนดหลั กการส าคัญประการหนึ่งของการพัฒ นาประเทศในช่ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยึ ด “คนเป็ นศู นย์ กลางการพั ฒนา” มุ่ งสร้ า ง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ
มีค วามคิด สร้า งสรรค์ มีทัศ นคติที่ดี รับ ผิด ชอบต่อ สัง คม มีจ ริย ธรรมและคุณธรรม พัฒ นาคนทุกช่ว งวัย
และเตรีย มความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึ งการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้น ฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และจากหลักการ/แนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ
การศึกษาในประเด็นสาคัญประการหนึ่ง คือ คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทุกคนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองต่อนโยบายการพัฒนาคนของรัฐบาลดังข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างอุดมการณ์รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปฏิเสธสิ่งเสพติด
และการทุจริตคอรัปชั่น โดยจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดเด่นประการหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ คือ การกาหนด
เป้าหมายด้านคุณภาพ ที่ได้ให้ความสาคัญต่อระดับความสาเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ ท างการเรีย นควบคู่กับ ระดับ
ความสาเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นอกจากนี้ แผนพัฒ นาการศึกษาฯ ดังกล่าว ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้หลายประการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้
บรรลุผ ลสาเร็จต่อคุณภาพของผู้เรีย น ในส่ว นของยุทธศาสตร์ที่ส นองต่อพันธกิจด้านการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล ได้มีการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และกาหนดตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง” เพื่อสะท้อนให้ถึงการบรรลุผลสาเร็จภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้
อนึ่ ง จากการศึ กษาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะท างานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีภารกิจ
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โดยตรงในการรวบรวมหรือ ศึกษาผลการจัด การศึก ษาในมิติความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นับว่าเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาผลการดาเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในตัวชี้วัด “ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ได้รับ ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างชัดเจนและมีคุณ ภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
จึง เห็นควรให้มีการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึก ษาสัง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศสาคัญสำหรับประกอบการ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลสาคัญ
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในด้านการพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการในการนาไป
ประกอบการพิจารณาวางแผนกาหนดแนวทางการจัดหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อกระบวนการพัฒนาเยาวชน
นักเรียน และนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 เป้ำหมำยกำรวิจัย
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน
กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
อยู่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling และกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95)
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1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ
ได้แก่ ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 ความเคารพผู้อื่น
1.4 นิยำมศัพท์
1.4.1 ความเป็นพลเมือง หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่แสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจ ความคิดหรือเจตคติ และการปฏิบัติตนในทางที่ดีงามว่าเป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเคารพผู้อื่น ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
1) ความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม หมายถึง การพึ่งพาตนเองและสามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้ มีอิสรภาพ สิทธิเสรีภาพ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด ความตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การกระทาใดๆ ของตนมีผลต่อสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ ร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรงแก้ไข
ปัญหา และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย
2) ความเคารพผู้อื่น หมายถึง การไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
เคารพผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเชื่อและความคิด และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้อื่น มองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน
1.4.2 สถานศึก ษาสั ง กั ดกระทรวงศึก ษาธิ ก าร หมายถึ ง โรงเรี ยน วิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาอื่น ๆ ที่ มี ห น้ าที่ ห รื อ มีวั ต ถุป ระสงค์ ใ นการจั ดการศึ กษา ภายใต้ก ารดู แลของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา
2560 สถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.4.4 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4.5 ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับ ปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ ในระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1.5 ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ จะท าให้ ทราบถึ ง ระดั บความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ยน ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 12 ในมิติคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เกิดกับผู้เรียน ด้านความเป็นพลเมือง
อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปกาหนดแนวทางพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ ตลอดจนทักษะความเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะวิจัยได้ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการวิจัย ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1 ควำมหมำยของควำมเป็นพลเมือง
จากการสืบค้นและศึกษา พบว่า มีหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องด้านพลเมืองหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของคาว่า “พลเมือง” ไว้หลากหลาย ทั้งนี้ พลเมืองเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542) ให้ความหมายของ พลเมือง ว่าหมายถึง ผู้ที่มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารและ
มีความคิดในการแสดงออกและมีส่วนร่วมประชาธิปไตย
จั น ทนา บุ ญ ญานุ วั ต ร์ (2549) ให้ ค วามหมายว่า คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น พลเมื อ งดี หมายถึ ง
คุณลักษณะของนักเรียนที่มีการแสดงออกในทางที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เป็นพลเมืองดีตามความ
ต้องการของสังคมปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี (2554) ได้อธิบายและนิย าม “พลเมือง” ไว้ว่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างจาก
พลเมืองของระบอบอื่นที่พลเมืองจะมี “คุณสมบัติ ” อย่างไร จะเป็นไปตามที่ผู้มีอานาจประสงค์จะให้เป็น
ขณะที่ระบอบประชาธิปไตย เจ้าของอานาจสูงสุดคือประชาชน ดังนั้น ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจจึง
ก าหนดชี วิ ต ตนเองได้ “ประชาชน” ในระบอบประชาธิ ป ไตย จึ ง แตกต่ า งหลากหลายได้ เมื่ อ แตกต่ า ง
หลากหลายได้ จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน และใช้กติกาในการแก้ปัญหา จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและปกครอง
กันตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สมาชิกของสังคมที่
พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กั บความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือร่วม
ขับ เคลื่อนสั งคมและแก้ปัญหาสั ง คมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับ
อาเซียน และระดับประชาคมโลก
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2554) ระบุว่า คาว่า “พลเมือง” มาจากภาษาลาตินว่า Cives (พลเมือง)
เคยใช้ในยุคโบราณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน ต่อมาในยุคสมัยกลางไม่ได้นามาใช้
แต่อย่างไรก็ตาม คาว่า พลเมือง ก็มีการนากลับมาใช้อีกในช่วงของการปฏิบัติในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และฝรั่ ง เศสในปลายศตวรรษ 18 ซึ่ ง การเป็ น พลเมื อ งมี ห ลายมิ ติ การที่ จ ะเป็ น พลเมื อ งได้ นั้ น จะต้ อ งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) มีเอกลักษณ์ ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุ มชนทางการเมือง 2) ยึดถือค่านิยม
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เฉพาะและอุดมคติ 3) มีสิทธิและหน้าที่ 4) มีส่วนร่วมทางการเมือง และ 5) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) ระบุว่า ความเป็นพลเมือง (citizenship) ของระบอบประชาธิปไตย
หมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคม ที่มีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพ ควบคู่กับหน้าที่
โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกต่าง และเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อ
ความเป็นไปและการแก้ปัญหาของสังคมของตนเอง
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ระบุว่า พลเมือง ว่าหมายถึง สมาชิกของชุมชนหรือสังคมที่มีอานาจใน
การปกครองตนเอง มีสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบและร่ว มแก้ไขปัญหาของสังคม ทั้งนี้ จะต้องมี
ความเคารพผู้อื่น และเคารพกติกาที่ใช้ร่วมกันในสังคม
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2557) กล่าวว่า พลเมือง หมายถึง คนที่มีความสามารถในการแสดงความ
รับ ผิ ดชอบทั้งต่อตัว เองและส่ ว นรวม มีความรู้และช่ว ยตัดสิ นใจในปัญหาส าคัญๆ ของสั งคม ชุมชน และ
ประเทศ มีส่วนร่วมในความคิดอย่างอิสระ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ระบุว่าหน้าที่และความเป็นพลเมือง หมายถึง ภารกิจที่
บุคคลได้รับการปลูกฝัง/สร้างจิตสานึกให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางศาสนา กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ หรือจิตสานึกที่
ถูกต้อง เพื่อเป็นสมาชิ กที่ดีของสังคม และเป็นการสร้างคุณค่าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ ตลอดจนบุคคลนั้นๆ จะต้องเสียสละความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องพลเมืองดังข้างต้น อาจสรุปความหมายได้ว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง
คุณลักษณะของบุคคลที่มีการแสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจ ความคิดหรือเจตคติ และการปฏิบัติตน
ในทางที่ดีงามต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ว่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเคารพผู้อื่น ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข
2.2 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของควำมเป็นพลเมือง
จากการศึกษาทบทวน พบว่ามีนักวิชาการท่านต่างๆ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองไว้ โดยสรุปดังนี้
Westheimer และ Kahne (2004) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในแต่ละประเภท
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารให้ คุ ณ ค่ า และการกระท าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
ประกอบด้ ว ย พลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Personally Responsible Citizen) พลเมื อ งที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Citizen) และพลเมือ งที่มุ่ง เน้น ความเป็น ธรรมต่อ สัง คม (Justice-Oriented Citizen)
ดังปรากฏในตาราง 1
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ตาราง 1 ประเภทของพลเมือง (Kinds of Citizen)
พลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบ
กำรแสดงออก

พลเมืองที่มีส่วนร่วม

- รับผิดชอบต่อชุมชน
- เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชน
และพยายามที่จะร่วมพัฒนา
- ทางานอย่างสุจริตและเสียภาษี
ชุมชน
ตามที่รัฐกาหนด
- เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย - ดูแลชุมชน โดยพยายามที่จะ
ดูแลความต้องการ สนับสนุน
- การรีไซเคิล และบริจาคโลหิต
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เพื่อสาธารณะประโยชน์
หรือการดูแลรักษา
- เป็นอาสาสมัครทางาน
สิ่งแวดล้อม
ช่วยเหลือในกรณีเกิด
- รับรู้ถึงกระบวนการทางาน
วิกฤตการณ์ต่างๆ
ของรัฐ
- รับรู้กลยุทธ์ในการบรรลุซึ่ง
งานที่ทาร่วมกัน

-

-

-

ตัวอย่ำง
กำรปฏิบัติ

- แบ่งปันอาหารเพื่อแก้ปัญหา
ความอดอยากที่เกิดขึ้น

- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม แก้ปัญหาความอดอยาก

แนวคิดหลัก

- แก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนา
สังคม พลเมืองจะต้องมี
คุณลักษณะที่ดี เช่น มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
เคารพกฎหมาย และกติกา
กฎระเบียบทางสังคม

- แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
พลเมืองจะต้องมีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นาในการวางระบบ และ
โครงสร้างของสังคม

พลเมืองที่มุ่งเน้น
ควำมเป็นธรรมต่อสังคม
คิดเชิงวิพากษ์ต่อ
โครงสร้างของสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ
โดยพิจารณามากกว่า
เหตุการณ์ที่ผิวเผิน
สืบค้นและนาเสนอ
ประเด็นที่ไม่เป็นธรรมใน
สังคม
รับรู้เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบ
มีประชาธิปไตย และรับรู้
ถึงผลกระทบเชิงระบบที่
เกิดขึ้น
ค้นหาสาเหตุความอด
อยากของคนเพื่อ
ดาเนินการแก้ปญ
ั หาจาก
รากเหง้าของปัญหา
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
พลเมืองจะต้องตั้งคาถาม
แลกเปลีย่ นความคิด และ
เปลี่ยนแปลงระบบและ
โครงสร้างที่เป็นอยู่ของ
สังคมที่สร้างความไม่เป็น
ธรรม

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย
โดยขยายรายละเอียดจากเป้าหมายของการศึกษา คือ การเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข ว่าความเป็นพลเมือง
ของเยาวชนไทยควรมี 3 มิติ คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความคิดความเชื่อ และด้านการปฏิบัติตน ดังนี้
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ได้แก่
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักและระเบียบการปกครองประเทศ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
3. มีความรู้ความเข้าใจในความเกี่ยวโยงกันของสถานภาพของผู้คนกลุ่มต่างในสังคมในเชิงซ้อน
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4. มีความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองในมิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และ
การเมืองภาคประชาชน เข้าใจเรื่องของสิทธิชุมชน ทุนทางสังคมอันหลากหลาย
5. มีความรู้ความคิดเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย
6. มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิถีชีวิตอย่างใหม่ตามควรแก่วิชาชีพของตน
ด้ำนควำมคิดเห็น/เจตคติ ได้แก่
1. มีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. มีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
3. เป็นผู้มีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
4. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตและค่านิยมอย่างไทย
5. เห็นคุณค่า และผดุงความเป็นชาติร่วมกับผู้อื่น
6. มีความคิดเห็นที่ทันสมัย
ด้ำนกำรปฏิบัติตน ได้แก่
1. ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรมและกฎกติก าของชุมชนท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2. ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ หน้าที่ของพลเมือง
3. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการจรรโลงความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ความดี
งามของสังคม
จากการระดมความคิดเห็น ในการประชุมวิช าการสถาบันพระปกเกล้า (2544. อ้างถึงใน เอนก
เหล่าธรรมทัศน์. 2554 : 103-104) ได้สรุปว่าคุณลักษณะของพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคารวธรรม คือ ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้สิทธิ รู้หน้าที่ของตัวเอง
2. มีสามัคคีธรรม คือ ต้องรู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น
3. มีนิติธรรม คือ การตัดสินปัญหาโดยใช้เหตุผล
4. มีความสมบูรณ์ทางกายและใจ
5. มีสติปัญญา
6. มีอารมณ์มั่นคง
7. มีวุฒิภาวะทางสังคม
8. เห็นคุณค่าของสภาวะแวดล้อมท้องถิ่น
9. ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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10. ให้เกียรติผู้อื่น
11. มีจิตสาธารณะหรือมีจิตสานึกสาธารณะ
12. มีความรู้เท่าทันทั้งงานกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี
13. รู้จักพึ่งตนเอง
14. มีความกล้าที่จะต่อต้านระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
15. มีความไว้วางใจในระบอบประชาธิปไตย
16. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักทางานร่วมกันโดยสันติ
17. มีความภูมิใจในตนเอง
18. มีศีล หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่า
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2554) ได้ระบุเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย ว่า
ประกอบด้วย
1. การเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษาและมีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของ
ตนและสังคมโลก เฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม
2. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก
3. มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ
4. เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม
5. มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
6. มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม
7. เคารพกฎหมาย และยึดหลักนิติรัฐ
8. มีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (Political Literacy)
และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ
9. ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2555) ได้ศึกษาประเด็นความส าคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็น
พลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย พบว่า ตัวชี้วัดที่แสดงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่มีอยู่ใน
สั ง คมไทย สามารถแบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ความเป็ น พลเมื อ งที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ วิ ถี วั ฒ นธรรม
(Traditionalist/Minimalist) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสาคัญกับชุมชนของตน (Community Oriented
Citizenship) และความเป็ น พลเมื อ งที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ อิ ส รภาพและความก้ า วหน้ า ทั น สมั ย
(Modern/Liberal Progressive) โดยมีร ายละเอียดองค์ป ระกอบของความเป็นพลเมือ งแต่ล ะประเภท
ดังปรากฏในตาราง 2
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ตำรำง 2 คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ประชาชนชาวไทยมี
คุณสมบัติของควำมเป็นพลเมือง
องค์ประกอบ
ที่ประชำชนมี
1. ความเป็น พลเมือ งที่ให้ค วามสาคัญกับวิ ถี - ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอ
วัฒนธรรม (Traditionalist/Minimalist)
- เคารพผู้อาวุโสกว่า
- เสียสละเวลาทางานเพื่อส่วนรวม
- ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ปฏิบัติตามหลักศาสนา
- มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย
- เต็มใจที่จะเสียภาษี
2. ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสาคัญกับ
- เสียสละเวลาทางานเพื่อส่วนรวม
ชุมชนของตน (Community Oriented
- บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน
Citizenship)
- รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนากลับไปใช้ใหม่/ช่วยปลูกต้นไม้/แยกขยะ
3. ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสาคัญกับ
- สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
อิสรภาพและความก้าวหน้า ทันสมัย
- มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
(Modern/Liberal Progressive)
- สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
- สามารถคุยเรื่องการเมืองนานาชาติ
- เป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เป็นต้น
- ติดตามการทางานของนักการเมืองและข้าราชการ

คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี (2554) ได้จัดทายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ขึ้น เพื่อให้
เป็นกลไกสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในด้านการสร้างความเป็นพลเมือง ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมและสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้ระบุถึงคุณสมบัติของความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคนไทย ไว้ 6 ประการ ได้แก่
1. พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของระบบอุปถัมภ์
2. เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น (ทั้งนี้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้..สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น”)
3. เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
4. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และเห็นคนเท่าเทียม
กัน มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง
5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลัง และยอมรับผลของการ
ละเมิดกฎหมาย
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6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
รับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวคิดของยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทยว่า
คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยการฟังบรรยายหรือสอนด้วย
การพูดให้ฟัง หากเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน โดยใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดได้
และพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้มีขึ้นมาได้ด้วยตนเอง
เป็นเจ้ำของชีวิตตนเอง
ไม่อยู่ใต้กำรครอบงำ
หรือควำมอุปถัมภ์ของใคร และใช้สิทธิ
เสรีภำพโดยมีควำมรับผิดชอบ

ตระหนักว่ำ
ตนเป็นสมำชิกคนหนึ่งของสังคม
และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
โดยไม่ก่อปัญหำ และลงมือด้วยตนเอง

รับผิดชอบตนเอง
และพึ่งตนเองได้

รับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม

พลเมือง

เคำรพ
สิทธิผู้อื่น

เคำรพกติกำ
หรือกฎหมำย
เคำรพ
ควำมแตกต่ำง

ไม่ใช้สิทธิเสรีภำพ
ของตน ไปละเมิด
สิทธิเสรีภำพผู้อื่น

ยอมรับควำมแตกต่ำง
และเคำรพผู้อื่น
ที่แตกต่ำงจำกตนเอง

เคำรพ
หลักควำมเสมอ
ภำค
เห็นคนเท่ำเทียมกัน
โดยมองคนอื่น
เป็นแนวระนำบ
ไม่ใช่แนวดิ่ง

เคำรพกติกำ เคำรพกฎหมำย
ไม่ใช้กำลังแก้ปัญหำ
และยอมรับ
ผลของกำรละเมิดกติกำ

แผนภาพ 2.1 คุณสมบัติความเป็นพลเมือง

นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้อธิบายถึงความเป็นพลเมือง โดยเชื่อมโยง
กับกรอบการศึกษาและการเรียนรู้ว่า พลเมือง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและค่านิยม มี พฤติกรรม
หรือความประพฤติที่ดีงาม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ
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ด้านความรู้ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในวิถีการดารงตนในระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมาย ประเพณีวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสงบสุขทั้ง
สังคมไทยและสังคมโลก
ด้านทักษะ เป็ น ผู้ มีความคิดวิ จารณญาณและการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมู ล
ข่าวสาร การดารงชีวิต ความชานาญ สามารถแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้า นเจตคติ และค่า นิ ย ม เป็ นผู้ ด ารงและยึด มั่น ในวิ ถี ประชาธิ ปไตย ยึด มั่ นคุ ณ ความดี มี
ศีลธรรมจริยธรรม พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ คานึงถึงการมีส่วนร่วม เคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น ยอมรับและเชื่อมั่นในวิถีที่แตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ผิ วพรรณ วรรณะ และความ
เป็นมนุษย์ของกันและกัน
ด้านพฤติกรรมหรื อความประพฤติที่ดีงาม เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่นิ่งดูดาย บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ คานึงถึงการมีส่วนร่วม มีสานึก
ของการพัฒนา ทั้งการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
โดยสรุปแล้ว คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ตามแนวคิดของยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย สามารถสรุปให้เหลือ 2 ประการ โดยพิจารณา
ตามการให้คุณค่าหรือให้ความสาคัญต่อการเป็นพลเมืองที่ดี คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และพลเมืองที่มีความเคารพผู้อื่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักการดังกล่าว โดยแบ่ง
ประเภทความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หมายถึง การพึ่งพาตนเองและสามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้ มีอิสรภาพ สิทธิเสรีภาพ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด ตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การกระทาใดๆ ของตนมีผลต่อสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา
สังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรงแก้ไขปัญหา
และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย
2. ความเคารพผู้อื่น หมายถึง การไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อื่น เคารพผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเชื่อและความคิด และเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น มองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน
2.3 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ นับเป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างสังคมไทยในอนาคต ซึ่งการปลูกฝังและพัฒนาให้คนในประเทศเป็นพลเมืองที่มีความรู้ มีคุณธรรม เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ จาเป็นต้องเริ่มต้นที่การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา ดังเช่น
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จั กรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย รู้ จั ก รั ก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อัน เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จากหลักการดังกล่าว ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
มาโดยตลอด ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและค่านิยม
ของความเป็นพลเมือง มีการเรียกหลักสูตรวิชาพลเมืองแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2559 : 28-29) อาทิ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีการกาหนดกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญในหลักสูตร โดยออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียน ซึ่งองค์ความรู้ของกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่
1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์
4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดวิชาหน้าที่พลเมืองไว้ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุ่มสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
รวมถึงกาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
เพื่อ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ ในรายละเอียดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เกิดกับ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
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6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
การจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด อันจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับขั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
ดังนี้
สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตาราฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิย มที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป.1
1. บอก
ประโยชน์และ
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน

ป.2

ป.3

1. ปฏิบัตติ น 1. สรุป
ตามข้อตกลง ประโยชน์และ
กติกา
ปฏิบัติตน
กฎระเบียบ ตามประเพณี
และหน้าที่ และวัฒนธรรม
ที่ตอ้ งปฏิบัติ ในครอบครัว
ในชีวติ
และท้องถิน่
2. ยกตัวอย่าง
ประจาวัน
ความสามารถ
2. บอก
และความดี 2. ปฏิบัตติ น พฤติกรรม
ของตนเอง ผู้อนื่ ตามมารยาท การดาเนิน
และบอกผลจาก ไทย
ชีวิตของ
การกระทานั้น
ตนเองและ
3. แสดง
ผู้อื่นที่อยู่
พฤติกรรม
ในกระแส
ในการ
วัฒนธรรมที่
ยอมรับ
หลากหลาย
ความคิด
ความเชือ่ 3. อธิบาย
และการ ความสาคัญ
ปฏิบัติของ ของวันหยุด
บุคคลอืน่ ที่ ราชการที่
แตกต่างกัน สาคัญ
โดยปราศจาก
อคติ

ป.4
1. ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย
ในฐานะ
สมาชิกที่ดี
ของชุมชน

ป.5

ป.6

1. ยกตัวอย่าง 1. ปฏิบัติตาม
และปฏิบัติ กฎหมายที่
ตนตาม เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพ ชีวิตประจาวัน
บทบาท สิทธิ ของครอบครัว
เสรีภาพและ และชุมชน
หน้าที่
2. วิเคราะห์การ
ในฐานะ
2. ปฏิบัติตน
เปลี่ยนแปลง
พลเมืองดี
ในการเป็น
วัฒนธรรมตาม
ผู้นาและผู้
2. เสนอ กาลเวลาและ
ตามที่ดี
วิธีการ ธารงรักษา
ปกป้อง วัฒนธรรม
3. วิเคราะห์
คุ้มครอง อันดีงาม
สิทธิพื้นฐาน
ตนเองหรือ
ที่เด็กทุกคน
3. แสดงออกถึง
ผู้อื่นจาก
พึงได้รับ
มารยาทไทยได้
การละเมิด
ตามกฎหมาย
เหมาะสมกับ
สิทธิเด็ก
กาลเทศะ
4. อธิบาย
3. เห็น
ความแตกต่าง
4. อธิบาย
คุณค่า
ทางวัฒนธรรม
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม
ของกลุ่มคน ใน
วัฒนธรรมที่
ไทยที่มีตอ่
ท้องถิ่น
แตกต่างกัน
การดาเนิน
ระหว่างกลุ่มคน
ในสังคมไทย

ม.1

ม.2

ม.3

1. ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล

1. อธิบายและ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชนและ
ประเทศ

1. อธิบาย
ความแตกต่าง
ของการ
กระทา
ความผิด
ระหว่าง
คดีอาญา
และคดีแพ่ง

ตัวชี้วดั
ช่วงชั้น
ม.4-6

1.วิเคราะห์
และปฏิบัติ
ตนตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
2. ระบุ
ตนเอง
ความสามารถ
ครอบครัว
ของตนเองใน
ชุมชน
การทา
ประเทศชาติ
ประโยชน์ตอ่
2. เห็นคุณค่า 2.มีสว่ นร่วม
และสังคม
สังคมและ
ในการปฏิบัติ ในการปกป้อง
โลก
ประเทศชาติ ตนตาม
คุ้มครองผูอ้ ื่น
สถานภาพ
ตามหลักสิทธิ 2.วิเคราะห์
3. อภิปราย
บทบาทสิทธิ มนุษยชน
ความสาคัญ
เกี่ยวกับคุณค่า
เสรีภาพ
ของ
ทางวัฒนธรรม
3.อนุรกั ษ์
หน้าที่ใน
โครงสร้าง
ที่เป็นปัจจัยใน
วัฒนธรรมไทย
ฐานะ
ทางสังคม
การสร้าง
และเลือกรับ
พลเมืองดี
การขัดเกลา
ความสัมพันธ์ที่
วัฒนธรรม
ตามวิถี
ทางสังคม
ดี หรืออาจ
สากลที่
ประชาธิปไตย
และการ
นาไปสู่ความ
เหมาะสม
เปลี่ยนแปลง
เข้าใจผิดต่อกัน 3.วิเคราะห์
4.วิเคราะห์ ทางสังคม
บทบาท
4. แสดงออกถึง
ปัจจัยที่
ความสาคัญ
3.ปฏิบัติตน
การเคารพใน
ก่อให้เกิด
และ
และมีส่วน
สิทธิ เสรีภาพ
ปัญหาความ
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ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป.1

ป.2

ป.3

4. เคารพใน 4. ยกตัวอย่าง
สิทธิของ บุคคลซึ่งมี
ตนเองและ ผลงานทีเ่ ป็น
ผู้อื่น
ประโยชน์
แก่ชุมชน
และท้องถิน่
ของตน

ป.4
5. เสนอวิธีการ
ที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ในชีวิต
ประจาวัน

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ชีวิตใน
ของตนเองและ ความสัมพันธ์
สังคมไทย 5. ติดตาม
ผู้อื่น
ของสถาบัน
ข้อมูลข่าวสาร
ทางสังคม
4. มีส่วน
เหตุการณ์ต่างๆ
ร่วมในการ
4.อธิบาย
ในชีวิต
อนุรักษ์
ความ
ประจาวัน
และ
คล้ายคลึงและ
เลือกรับและ
เผยแพร่
ความแตกต่าง
ใช้ข้อมูล
ภูมิปัญญา
ของวัฒนธรรม
ข่าวสารในการ
ท้องถิ่น
ไทยและ
เรียนรู้ได้
ของชุมชน
วัฒนธรรมของ
เหมาะสม
ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
เพือ่ นาไปสู่
ความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน

ม.3

ตัวชี้วดั
ช่วงชั้น
ม.4-6

ขัดแย้งใน
ประเทศและ
เสนอแนวคิด
ในการลด
ความขัดแย้ง

สนับสนุนให้
ผู้อื่น
ประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อ
เป็นพลเมือง
ดีของ
5. เสนอ
ประเทศชาติ
แนวคิดในการ
และสังคม
ดารงชีวติ
โลก
อย่างมี
ความสุขใน 4.ประเมิน
ประเทศและ สถานการณ์
สังคมโลก
สิทธิ
มนุษยชนใน
ประเทศไทย
และเสนอ
แนวทาง
พัฒนา
5.วิเคราะห์
ความจาเป็น
ที่จะต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
และอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม
ไทยและ
เลือกรับ
วัฒนธรรม
สากล

ต่อมาในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องด้ว ยเห็นความส าคัญว่าการจัดการศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องปลูกฝังหน้าที่
พลเมืองให้กับเยาวชน โดยการสอดแทรกให้ความรู้ในเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ ความมีวินัยในตัวเอง โดยการปรับ
วิชาหน้าที่พลเมืองที่มีอยู่ในกลุ่มวิชาศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ให้แยกออกมาเป็นรายวิชา
บังคับเลือก มีหน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต กาหนดชั่วโมงการเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรียน 2 หน่วยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกาหนดชั่วโมงการเรียน 80
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ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 ปี และกาหนดให้นักเรียนไทยในโรงเรียนนานาชาติต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและ
วิชาหน้าที่พลเมืองด้วย
คาอธิบายรายวิช าเพิ่มเติมหน้ าที่พลเมืองในหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกรอบคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2559 : 29-31)
ระดับประถมศึกษา วิชาหน้าที่พลเมือง เน้นวินัย หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว
และในห้องเรียน การใช้ภาษา กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ การยอมรับและเข้าใจ
ตัวเอง ยอมรับความแตกต่างๆ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ชักชวนให้ผู้อื่นมีมารยาทไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและแนะนาผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนและแนะนาผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน เห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
ยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยสันติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาหน้าที่พลเมือง เน้นการอนุรักษ์มารยาทไทย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
มีส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ดชอบในการตัดสิ น ใจ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกิจกรรมต่างๆ
ยอมรับ ความหลากหลายทางสัง คมวัฒ นธรรมในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ อยู่ร่ว มกัน อย่า งสัน ติ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วม
แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสานและ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการ
จัด กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพากันและกัน
มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง
ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย วิช าหน้าที่พลเมือง เน้น การมีส่ ว นร่ ว มและแนะนาผู้ อื่นให้
อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่าง เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน
สนใจ มีส่ วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์

ห น้ า | 17

ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง แนะนาผู้อื่นและยกย่อง
บุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสิ นใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและ
รู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง
ระดับอาชีวศึกษา มีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ซึ่งเน้นการเป็นผู้ปฏิบัติตนมีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว เห็นความสาคัญของภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตัวเองและ
ผู้อื่น ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ระดับอุดมศึกษา วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นการปลูกฝังจิตสานึก บทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลกผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี
เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงาน เป็นต้น โดยผู้ เรียนต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่ อให้
เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นทีสนใจ
สาหรับผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดค่านิยม
12 ประการ ขึ้น เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติตนของคนไทย ซึ่งค่านิยมทั้ง 12 ประการนี้ ต่างสะท้อนถึงความเป็น
พลเมืองที่ดีที่รัฐต้องการให้ประชาชนสานึกและยึดเป็นแนวปฏิบัติ อันประกอบด้วย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
จากสาระสาคัญของส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการดาเนินงานพัฒนากลไก
การขับ เคลื่ อนการจั ดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อให้บรรลุ ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองขึ้น และจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสาหรับเด็ก และเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสาหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้
สื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ตามหลักการของยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561
ได้กาหนดคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของระบบอุปถัมภ์
2. เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น (ทั้งนี้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้..สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น”)
3. เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
4. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และเห็นคนเท่าเทียม
กัน มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง
5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลัง และยอมรับผลของการ
ละเมิดกฎหมาย
6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
รับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง
คุณลักษณะของความเป็น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ และ
ฝึกฝน ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดและพัฒนาคุณลักษณะเพื่อสร้าง
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ความเป็นพลเมือง ซึ่งแนวทางหรือกลไกการดาเนินงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
1. รัฐ บาลกาหนดให้การพัฒ นาการศึ กษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความสาคัญและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยมีมาตรการให้คุณให้โทษควบคู่กัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานของแต่ละองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ชัดเจน
และจัดทาแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อทาหน้าที่ดาเนินการจัดกิจกรรม ประสานงานเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบ เกิดการระดมทรัพยากรทั้งบุคคล และงบประมาณ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เห็นผลอย่างจริงจัง
4. ให้องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาการศึก ษาเพื่อ สร้างความเป็น พลเมืองให้เ ป็น รูป ธรรม และดาเนินการในลัก ษณะ
ภาคีเครือข่ายร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และกระทรวงอื่นๆ
5. ให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานความเป็นพลเมืองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทุกระดับเพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน (Outcome) ตลอดจนสืบค้นตัวอย่างที่ดีสาหรับเผยแพร่
ขยายผลโดยมีการประเมินผลทุก 1 ปี
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อปลู กฝั งและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านจิตสานึกของความเป็นพลเมือง การคานึงถึงประโยชน์
ส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ปรากฏตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

กลยุทธ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
ข้อ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษา
4.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรี
วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นไทย
4.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนา ความเป็น
พลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวินัย ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบัน ศาสนา
สถานศึกษาในการบ่มเพาะและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผูเ้ รียนทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา
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แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

กลยุทธ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์ : ข้อ 5 ส่งเสริม...ความเป็นพลเมือง..ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
แนวทางการดาเนินงาน : ข้อ 2.1 ...ลดวิชาเรียนในชั้นเรียนและบูรณาการวิชา
เรียน เพื่อให้ผเู้ รียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับช่วงชั้น ส่งเสริมการพัฒนาการดาเนินชีวิตและจิตอาสาต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผูเ้ รียนให้
สอดคล้องกับนโยบายการปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2559 : 39-40) ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและตัวอย่าง
จากต่างประเทศไว้ว่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การยอมรับในความแตกต่าง การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
และการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นมาได้
เองตามธรรมชาติ หากจะต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนความเป็นพลเมื องจึงจะเกิดขึ้นมาได้ โดยยกตัวอย่าง
วิธีการของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี สิ่งแรกที่เด็กจะต้อง
เรียนในโรงเรียนอนุบาลคือ เมื่อมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะกัน ห้ามตีกัน เมื่อทะเลาะกันครูจะจับแยกกัน
ทันที และจะให้ เรี ยนรู้ กติกาพื้นฐานประการแรกของการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย คือ ถ้า
ขัดแย้งกัน ห้ามใช้ความรุนแรง เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษา เด็กจะเรียนรู้เรื่องของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่
กากับการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยจะถูกฝึกฝนให้ รับผิดชอนตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคม
ทุก คนมีสิ ทธิเสรี ภ าพ แต่ต้องไม่ใช้สิ ทธิเสรี ภ าพของตนไปละเมิดสิ ทธิเสรีภ าพคนอื่น และทาสิ่ งใดจะต้อง
คานึงถึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็อยู่ที่การกระทาของคนในสังคม
เด็กในประเทศที่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จึงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นตามวัยที่โตขึ้น พร้อมๆ กับมีความ
รับ ผิด ชอบมากขึ้น ตามไปด้ว ย และไม่ใ ช่เ รีย นรู้แ ต่ การแข่ง ขัน (Competition) แต่จ ะต้อ งเรีย นรู้เ รื่อ ง
การประนีประนอม (Compromise) และการทางานร่วมกับคนอื่น (Cooperation) เพราะประชาธิปไตยคือ
การอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะตกลงกัน และเรียนรู้ที่จะ
ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของแต่ละ
ระดับ การศึกษาของไทย มีการกาหนดเนื้ อหาสาระและเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิช าหน้าที่
พลเมืองในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ในระดับ
อาชีวศึกษา และวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการกาหนดรายละเอียด
เนื้อหามากน้อยต่างต่างกันตามช่วงวัยของผู้เรียน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้ความสาคัญโดยพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
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เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 และกาหนดกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปดาเนินการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชริน ทร์ มั่ง คั่ง (2553) ได้ดาเนิน การศึก ษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิ งพหุวัฒ นธรรมด้า นความเป็น
พลเมืองดีในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อศึกษาการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมในด้านความเป็นพลเมืองดี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังคมศึกษา
17 คน และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา 223 คน ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ว ย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คือ แบบวิเ คราะห์เ นื ้อ หา แบบสัม ภาษณ์ค รูส ัง คมศึก ษา และ
แบบสอบถามนักเรียน ผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาระวิชาสังคมศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมในด้านความเป็นพลเมือง พบว่า ครูสังคมศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาพหุวัฒนธรรมระดับน้อย และครูสังคมศึกษาร้อยละ 100 มีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเชิงพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน และผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีมากกว่าร้อยละ
50 จานวน 6 คุณลักษณะ คือ ซื่อสัตย์สุ จริต คิดเป็นร้อยละ 91.93 จิตสานึกสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 81.73
มีวินัย คิดเป็นร้อยละ 80.42 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 79.09 มุ่งมั่นในการทางาน คิดเป็นร้อยละ
73.54 และรักความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 72.20 อย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรียนไม่ได้ปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50
จานวน 2 คุณลักษณะ คือ ใฝ่เรีย นรู้ คิดเป็นร้อยละ 73.84 และอยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 54.86
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนร้อยละ 95.07 มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับน้อย
ประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย (2553) ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองดีของนั กเรียนโรงเรียนพณิชยการ
บางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยศึก ษาจากกลุ่ม ตัว อย่า งที่เป็น นัก เรีย นหลักสูตรประกาศนีย บัต รวิช าชีพ
(ปวช.) 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 และระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 จานวน 189 คน
ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสั ดส่วน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1-3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับสูง
มีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อมั่นในตนเอง
และการอบรมเลี ้ย งดูแ บบประชาธิป ไตย พบว่า ความเชื ่อ มั ่น ในตนเองและการอบรมเลี ้ย งดูแ บบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นพลเมองที่ดีของนักเรียน
ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล และคณะ (2555) ด าเนิ น การศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) การจัดทาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็น
ความสาคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู่
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ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย โดยตัวอย่างได้จากการสุ่มตามความน่าจะเป็นจากรายชื่อผู้ มี
สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 1,500 คน และทาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2554 ก่อนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – สิงหาคม 2554
หลังการเลือกตั้ง ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่ประชาชนให้ความสาคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก
คือ การทางานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษี
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่คนไทยเองมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองใน 5 อันดับแรก คือ การมี
ความภูมิใจในการเป็นคนไทย การทางานแบบสุจริต การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษี และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์กับคุณสมบัติที่มีอยู่
จริงของความเป็นพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และมีความรู้เกี่ยวกับ
การเมื องการปกครอง การศึกษานี้ ยั ง ทาให้ เ กิดตั ว ชี้ วัดที่ แสดงคุ ณสมบั ติของความเป็ นพลเมื องที่ มีอ ยู่ใ น
สังคมไทย ซึ่งตามทฤษฎีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ความเป็น
พลเมืองที่ให้ความสาคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist/Minimalist) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสาคัญกับ
ชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) และความเป็นพลเมืองที่ให้ความสาคัญกับอิสรภาพและ
ความก้าวหน้า ทันสมัย (Modern/Liberal Progressive) นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงขั้นความสัมพันธ์ในรายภาค
ของคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่ประชาชนมีพบว่า ประชาชนในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติ
ของการเป็นพลเมือง โดยผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองในด้านวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผู้ที่
อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง ส่วนผู้ที่คิดว่า ตนเองมีความเป็นพลเมืองด้านชุมชน
มากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยในภาคกลาง และสุดท้าย ผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองด้านความมี
อิสรภาพและความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร
จุ ฑ ามาศ ช่ อ คง (2556) ด าเนิ น การสร้ า งแบบวั ด ความเป็ น พลเมื อ งดี ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพและสร้างเกณฑ์ปกติเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 516 คน ผลการวิจัยสรุปว่า แบบวัดที่
สร้างขึ้นประกอบด้วยคาถาม 92 ข้อ มุ่งวัดความเป็นพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสั ตย์ สุจ ริ ต 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสั งคม 4) ใฝ่ เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น
รับผิดชอบในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
10) เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นข้อคาถามเชิงสถานการณ์แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกมีคะแนนที่แตกต่ างกันตั้งแต่ 0-3 คะแนน ข้อคาถามของแบบวัดมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามของความเป็นพลเมืองดี ตั้งแต่ 0.80-1.00 มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.20-0.62 ในส่ ว นของความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า โครงสร้างของแบบวั ดมีความสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าไคสแควร์ที่ค่าองศาอิสระเท่ากับ 25 มีค่าเท่ากับ 37.14 ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.043 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.985
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และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.968 มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ
0.94 เกณฑ์ปกติสาหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความเป็นพลเมืองดีในรูปของคะแนนปกติทีทั้ง
ฉบับมีค่าตั้งแต่ T19-T81 และคู่มือการใช้แบบวัดที่จัดทาขึ้นมีความเหมาะสม สะดวก สามารถนาไปใช้ได้ และ
มีองค์ประกอบครบถ้วน
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดจากยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ของคณะอนุ กรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง ด้านพัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี โดยสรุปให้เหลือคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 3 ประการ คือ ความ
เคารพกติกา ความเคารพสิทธิผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น การวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึก ษา
มหาวิทยาลัย ธุร กิจ บั ณฑิตย์ จานวน 410 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่องความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความเป็น พลเมืองด้านการเคารพกติกา
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2 ) ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตามเพศ
ภูมิลาเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
รสสุคนธ์ มกรมณี (2556) ดาเนินการศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจการนักเรียนนักศึกษา 10 คน ผู้นา
เยาวชน 90 คน นักศึกษา 480 คน และนักเรียน 89 คน ประจาปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินและแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) เยาวชนมีพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองปรากฏเป็นบางครั้ง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ เคารพความแตกต่าง เคารพกฎกติกาเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม เคารพหลักความเสมอภาค มีอิสรภาพ-พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้
เยาวชนไม่เคยมีส่วนร่วมทางานในองค์กรเพื่อสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) เยาวชนหญิงและเยาวชนชายมี
พฤติ ก รรมความเป็ น พลเมื อ งโดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และไม่ มี ส่ ว นร่ ว มท างานในองค์ ก รเพื่ อ สั ง คม
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เยาวชนหญิงมีพฤติกรรมเคารพกฎกติกา-เคารพกฎหมายมากกว่าเยาวชนชายอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ 3) เยาวชนนักเรียนกับเยาวชนนักศึกษามีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน โดยมีปรากฏเป็นบางครั้งเช่นเดียวกัน และไม่มีส่วนร่วมทางานในองค์กรเพื่อสังคมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนักเรียนปรากฏพฤติกรรมที่แสดงว่ามีอิสรภาพ-พึ่งตนเองได้ เคารพกติกาเคารพกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2557 : ก-ค) ดาเนินโครงการพัฒ นา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาด้านหน้าที่และความเป็นพลเมืองโดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยการ
ดาเนินงานดังกล่าวได้กาหนดกรอบการประเมิน การออกแบบเครื่องมือ และวิธีดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
โครงการประเมินผลการศึกษาด้านหน้าที่และความเป็นพลเมืองระดับนานาชาติ (ICCS) มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน และดาเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
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นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ของสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้เครื่องมือวัดและประเมินผลจานวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่
แบบทดสอบนั กเรี ย น แบบสอบถามส าหรั บนักเรียน แบบสอบถามส าหรับครู และแบบสอบถามส าหรั บ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบบทดสอบใช้วัดความรู้ด้านหน้าที่และความเป็นพลเมืองตามกรอบด้านเนื้อหา 9
ประเด็น ได้แก่ 1) สั งคมพลเมือ งและระบบ 2) หลั กการของสั งคมพลเมือง 3) การมีส่ ว นร่ว มในสั งคม 4)
เอกลักษณ์ของสังคมพลเมือง 5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 6) การมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน 7) การใช้สื่อสังคม
สมัยใหม่ 8) ความตระหนักในเศรษฐกิจ 9) คุณธรรม จริยธรรม ข้อสอบแต่ละข้อจะวัดทักษะการคิด ใน 2 ระดับ
คือ 1) การรู้ 2) การให้เหตุผลและการวิเคราะห์ ส่วนแบบสอบถามใช้วัดการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับค่านิยม
ความเชื่อ เจตคติ เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมเกี่ยวกับหน้าที่และความเป็นพลเมือง รวมไปถึงบริบท
ทางด้านบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
Mark Baildon, Jasmine B.-Y. Sim & Agnes Paculdar (2016) ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบความเป็นของพลเมืองชาวฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ ผ่านการวิเคราะห์บริบททางประวัติศาสตร์
นโยบายการศึกษาด้านพลเมือง และหลักสูตรการศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการสารวจระบบการจัดการศึกษารูปแบบ
Makabayan ในฟิลิ ป ปิ น ส์ และการจั ด การศึ ก ษาแห่ งชาติ ข องสิ ง คโปร์ โดยเฉพาะด้า นแนวนโยบายและ
หลักสูตรที่จะตอบสนองต่อความจาเป็นของชาติและโลก เพื่อเป็นการแสดงว่าแต่ละประเทศได้ให้คาจากัด
ความชนิดของความรู้ ทักษะ และการเห็นคุณค่าอย่างไร ซึ่งมีความจาเป็นต่อความเป็นพลเมืองของชาติใน
บริบทของความเป็นสากล โดยกรณีศึกษาเปรียบเทียบนี้ได้อธิบายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของ
ความเป็นพลเมืองในบริบทใหม่ของความเป็นสากลที่จะต้องเผชิญกับความขัดแย้งและความตรึงเครียดบาง
ประการ การศึกษานี้ยังมุ่งเน้นวิธีการที่แตกต่างของแต่ละประเทศที่พยายามบริหารจัดการความตรึงเครียดโดย
การใช้นโยบายทางการศึกษา พลเมืองและหลักสูตร ปัจจัยของความแตกต่างของทั้งสองประเทศในการจัด
หลักสูตรการศึกษาความเป็นพลเมือง
Laurel Cadwallader Stolte, Molly Isenbarger, and Alison Klebanoff Cohen ด าเนิ น กา ร ศึ ก ษ า
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
และปฏิสั มพัน ธ์ของความเป็น พลเมือง โดยนามาปรับใช้ในห้ องเรียน ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผ ลต่อการพัฒ นา
นักเรียน การศึกษานี้ได้ใช้แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นเครื่องมือศึกษาความเป็นพลเมืองเพื่อการ
สร้างความหลากหลายของบุคคลในห้องเรียน (CIVVICS) ทั้ง ๔ รูปแบบ ได้แก่ การวางแผนบทเรียนและการใช้งาน,
การโต้ตอบในชั้นเรียน, การมีส่วนร่วมของนักเรียน และการเสริมสร้างศักยภาพของพลเมือง โดยจะรวมการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยความสนใจที่ว่าชั้นเรียนจะส่งเสริมอย่างไรในเรื่องความเป็นพลเมือ ง
ของนักเรียนในชั้นเรียน งำนศึกษำวิจัยดังกล่ำวให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือ CIVVICS นอกจำกนั้นยังช่วยครูค้นหำวิธีกำรในกำรสนับสนุนให้นักเรียนในชั้นเรียน
พัฒ นำควำมเป็น พลเมืองของตนเอง และเครื่องมือสังเกตกำรณ์นี้ (CIVVICS) ช่ว ยให้องค์กรตระหนัก ถึง
ควำมสำคัญ ของกำรทำควำมเข้ำใจหลักสูตรที่ ต้อ งถูกปรับ ใช้ภ ำยในบริบทต่ำงๆ ให้เ หมำะสม เพื่อสร้ำง
ควำมเป็นพลเมือง รวมทั้งกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนในชั้นเรียน
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2.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยได้วิเคราะห์ทบทวน และ
สรุปจากแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นามาประยุกต์และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 2 ดังนี้

แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
พ.ศ. 2553-2561
ประกอบด้วย คุณลักษณะ 6
ประการ ได้แก่
1) พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้
2) เคารพสิทธิผู้อื่น
3) เคารพความแตกต่าง
4) เคารพหลักความเสมอภาค
5) เคารพกติกา
6) รับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียน

- ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
- ด้านการเคารพผู้อื่น

แผนภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้อเสนอเชิงนโยบำย
ต่อกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัย เรื่อ งการศึก ษาความเป็น พลเมือ งของผู้เ รียนในสถานศึกษาสัง กัดกระทรวงศึกษาธิก าร
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่ งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้ เรียน ใน
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research)
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน
ของการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตำรำง 3 จานวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัญศึกษา
อาชีวศึกษา
ปวส./ปริญญำตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
4,260,675
3,888,744
2,058,322
1,830,422
1,173,641
656,781
1,942,920
329,367
1,613,553
10,092,339

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling มีขั้นตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
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(1) สารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจัดทากรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็น
ภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
(2) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่าง โดยคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ.
2551 : 95) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ร้อยละ 2
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 2,500 คน
(3) การดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ท าการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) โดยมี ภู มิ ภ าคเป็ น ชั้ น
(Strata) และมีจังหวัดเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะกระจายไปทุก
สัดส่วนของประชากร จึงทาการสุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมาจานวนร้อยละ 25 ของแต่ละภูมิภาค ได้จังหวัด
ในภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย จังหวัดในภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ลพบุรี
สมุทรสงคราม พิษณุโลก นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด
ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา จังหวัดในภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ตก 1 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ราชบุ รี และจั ง หวั ด ในภาคใต้ 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และสุราษฎร์ธานี
ขั้ น ที่ 2 เลื อ กสถานศึ ก ษาจากจั ง หวั ด ที่ สุ่ ม ได้ ใ นขั้ น ตอนที่ 1 ด้ ว ยวิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะ จง
(Purposive sampling) โดยเลือกตัวอย่างสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 2 แห่ง สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดละ 2 แห่ง (สายสามัญ 1 แห่ง และสายอาชีวศึกษา 1 แห่ง) และสถานศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จังหวัดละ 2 แห่ง (ปริญญาตรี 1 แห่ง และ ปวส. 1 แห่ง)
ขั้นที่ 3 เลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปีที่ 2 และระดับปริญญาตรีปีที่ 1 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จากสถานศึกษาที่ได้ใน
ขั้น ตอนที่ 2 ด้ว ยวิธีเ ลือ กแบบเจาะจง (purposive sampling) และกาหนดใช้นักเรียน จานวน 30 คน
ในระดับชั้นดังกล่าวเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ของการศึกษาครั้งนี้
ดังนั้น จากการดาเนินงานตามขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังข้างต้น ทาให้มีตัวอย่างผู้เรียน
จานวนทั้งสิ้น 3,600 คน และมีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้
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ตำรำง 4 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./ปริญญาตรี
รวม

เหนือ

กลาง

120
120
120
360

360
360
360
1,080

ภูมิภำค
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
300
120
300
120
300
120
900
360

รวม

ตะวันตก

ใต้

60
60
60
180

240
240
240
720

1,200
1,200
1,200
3,600

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ภูมิภำค
ภำคเหนือ
เชียงใหม่
เชียงราย
ภำคกลำง
ปทุมธานี

ระดับประถมศึกษำ
-

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนมานิตวิทยา

ระดับมัธยมศึกษำ/ ปวช.
-

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- โรงเรียนวัดเขียนเขต
- โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
- วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ลพบุรี

- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
- โรงเรียนเพ็ญพัฒนา

สมุทรสงคราม

- โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
- โรงเรียนดรุณานุกูล

- โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี
- โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

พิษณุโลก

-

นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจ่าการบุญ
โรงเรียนผดุงราษฎร์
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา

-

โรงเรียนจ่านกร้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญำตรี/ ปวส.
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
- วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
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ภูมิภำค
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี
สกลนคร
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ภำคตะวันออก
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ภำคตะวันตก
ราชบุรี
ภำคใต้
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ยะลา

สุราษฎร์ธานี

-

ระดับประถมศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำ/ ปวช.

ระดับปริญญำตรี/ ปวส.

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนภูมิพิชญ
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

-

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
โรงเรียนขามแก่นนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนศรีวิทยา

-

โรงเรียนศรีราชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

-

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
โรงเรียนอุดมวิทยา

- โรงเรียนคุรุราษร์รังสฤษฎ์
- วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โรงเรียนวัดมหาธาตุ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

- โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
- โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัด
ยะลา
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
- วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
โรงเรียนศานติธรรม

- โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนธิดาแม่พระ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความเป็น พลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 3 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี
ซึ่งข้อคาถามได้พัฒนาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแต่ละชุดประกอบด้วย
เนื้อหา 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด จังหวัด เพศ อายุ
เกรดเฉลี่ยในระดับชั้นที่ผ่านมา และอาชีพของผู้ปกครอง โดยมีลักษณะเป็นแบบกาหนดให้เลือกตอบ (Check list)
และเติมคาในช่องว่าง รวมเป็นคาถามสาหรับตอนที่ 1 จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และด้านความเคารพผู้อื่น ซึ่งคณะผู้ วิจัยสร้างขึ้น โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ ว น
ประเมินค่า (Rating scale) จาแนกระดับพฤติกรรมต่างๆ ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
จริงมากที่สุด ระดับคะแนน 5
จริงมาก
ระดับคะแนน 4
จริงปานกลาง ระดับคะแนน 3
จริงน้อย
ระดับคะแนน 2
จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1
กรณีคาถามเชิงลบมีความหมาย ดังนี้
จริงมากที่สุด ระดับคะแนน
จริงมาก
ระดับคะแนน
จริงปานกลาง ระดับคะแนน
จริงน้อย
ระดับคะแนน
จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

ทั้งนี้ ข้อคาถามทุกข้อ สร้างขึ้นตามกรอบนิยามศัพท์ที่กาหนด โดยใช้แนวคิดตามการศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.
2553-2561 ของคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็ นพลเมืองดี (2554) และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย ของพฤติกรรมหรื อ
คุณลั กษณะของผู้เรียน ด้ว ยการพิจ ารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ ยที่ได้ โดยใช้เกณฑ์สั มบูรณ์ (Absolute
Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best. 1981) แปลผลคะแนนเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมีความหมาย ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับน้อยที่สุด
โดยมีวิธีดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
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3.3 วิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม
คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความเป็นพลเมือง โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย และกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) เขียนข้อคาถามของแบบสอบถามความเป็นพลเมือง โดยให้มีความครอบคลุมตามโครงสร้างของ
นิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนนี้ได้เขียนข้อคาถามทั้งสิ้น ชุดละ 60 ข้อ โดยแบ่งย่อยเป็นความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียน ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 30 ข้อ และด้านความเคารพผู้อื่น 30 ข้อ และมีทั้งข้อความ
เชิงบวกและเชิงลบ
(3) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของคณะทางานวิจัยฯ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ซึ่งภายหลังการดาเนินงานพบว่า มีข้อคาถามที่ผ่านตามความคิดเห็น
ของคณะทางานวิจัยฯ จานวนชุดละ 50 ข้อ
(4) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยนาร่างแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนใน
ข้อ (3) เสนอให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรง เพื่อ พิ จารณาถึง ความถู กต้ องเหมาะสมและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคาถาม และใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป รวมทั้งพิจารณาถึงความครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ผลการตรวจสอบ พบว่า มีข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จานวนชุดละ 49 ข้อ (รายละเอียดดังภาคผนวก) และผู้วิจัยได้ปรับแก้เนื้อหาของ
ข้อคาถามอีกครั้งหนึ่งตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
(5) ตรวจสอบคุ ณภาพด้ านความเชื่อ มั่น และค่า อานาจจาแนก โดยนาแบบสอบถามที่ ได้ รับ การ
ปรับปรุงแล้วตามขั้นตอนในข้อ (4) ทั้ง 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งเป็น
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา จานวน 200 คน ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 200 คน
และระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 200 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า Item-total Correlation และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient แล้วคัดเลือกข้อคาถามโดยพิจารณาจากข้อที่มีอานาจ
จาแนกสูงและรวมทุกข้อแล้วครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า
(5.1) แบบสอบถามความเป็น พลเมือ งของผู้เ รีย นระดับประถมศึกษา มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดจานวนทั้งสิ้น 46 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 -0.74 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92
(5.2 ) แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจานวนทั้งสิ้น 47 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.23 -0.60 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.91
(5.3) แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจานวนทั้งสิ้น 47 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.23 -0.58 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.90
(6) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
ทาหนั งสื อเรี ย นถึงศึกษาธิการภาค เพื่อขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล กับนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการของสานักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง
2. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค ประสานสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ และดาเนินการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามจานวนที่กาหนดไว้
3. สานักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง รวบรวมแบบสอบถามและส่งกลับมายังสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบกลับแบบสอบถาม เพื่อเตรียมการ
สาหรับการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ด้วยสถิติดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ
(2) วิเคราะห์ระดับความเป็นพลเมือง โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่ งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้ เรียนใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาวิจัยตามลาดับต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรีย น
ส่วนที่ 2 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล กับ ผู้เ รีย น ซึ่ง ประกอบด้ว ย นักเรียน นักศึกษาระดับ ประถมศึก ษา
จ านวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรื อระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ จานวน 1,200 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี จานวน 1,200 คน สามารถสรุปข้อมูล ทั่ว ไปของผู้เรียน
ด้านเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และอาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ ยงดู ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำง 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่ มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

425
775
1,200

35.4
64.6
100

659
541
1,200

54.9
45.1
100

4
26
107
265
798
1,200

0.3
2.2
8.9
22.1
66.5
100

อำยุ
10 ปี
11 ปี
รวม
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50
รวม
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ตำรำง 5 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน
อำชีพของผู้ปกครองหรื อผู้อุปกำระเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

271
24
178
301
283
138
5
1,200

22.6
2.0
14.8
25.1
23.6
11.5
0.4
100

จากตาราง 5 พบว่า
ผู้เ รีย นระดับ ประถมศึก ษาที่เ ป็น กลุ่ม ตัว อย่า ง ส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง (คิด เป็น ร้อ ยละ
64.6) อายุ 10 ปี (คิดเป็น ร้อ ยละ 54.9) มีเ กรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่า นมา อยู่ในระดับ มากกว่า 3.50
(คิดเป็นร้อยละ 66.5) และส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ
25.1)
ตำรำง 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัว อย่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

469
731
1,200

39.1
60.9
100

506
694
1,200

42.2
57.8
100

44
172
270
334
380
1,200

3.7
14.3
22.5
27.8
31.7
100

อำยุ
16 ปี
17 ปี
รวม
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50
รวม
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ตำรำง 6 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน
อำชีพของผู้ปกครองหรื อผู้อุปกำระเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

154
32
85
441
243
228
17
1,200

12.8
2.7
7.1
36.8
20.3
19.0
1.4
100

จากตาราง 6 พบว่า
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 60.9) อายุ 17 ปี (คิดเป็นร้อยละ 57.8) มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ใน
ระดับมากกว่า 3.50 (คิดเป็นร้อยละ 31.7) และส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง
(คิดเป็นร้อยละ 36.8)
ตำรำง 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

595
605
1,200

49.6
50.4
100

345
597
258
1,200

28.8
49.8
21.5
100

222
146
385
367
280
1,200

1.8
12.2
32.1
30.6
23.3
100

อำยุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี
รวม
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50
รวม
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ตำรำง 7 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรี ยน
อำชีพของผู้ปกครองหรื อผู้อุปกำระเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

126
40
63
401
224
320
26
1,200

10.5
3.3
5.3
33.4
18.7
26.7
2.2
100

จากตาราง 7 พบว่า
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 50.4) อายุ 19 ปี (คิดเป็นร้อยละ 49.8) มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา
อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 (คิดเป็นร้อยละ 32.1) และส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพ
รับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 33.4)
ส่วนที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรี ยน
ส าหรับ รายละ เอีย ด ผลการ ศึก ษา คว ามเ ป็น พล เมือ งข องผู ้เ รีย น ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัย ขอนาเสนอผลการศึก ษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ทั้ง ในภาพรวมและรายด้า น ได้แก่ ด้า นความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสังคม และด้า นความเคารพผู้อื่น
ดังรายละเอียดตามตาราง 8-13
2.1 ระดับประถมศึกษำ
ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีร ายละเอีย ด
ตามตาราง 8-9 ดังนี้
ตำรำง 8 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวม
ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ด้านความเคารพผู้อื่น
รวม

x̅

S.D.

3.92
3.80
3.87

0.47
0.58
0.45

ระดั บควำม
เป็นพลเมือง
มาก
มาก
มำก
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จากตาราง 8 พบว่า ผู้เรีย นระดับประถมศึกษา มีความเป็นพลเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.87) และเมื่อ พิจ ารณาความเป็น พลเมือ งในแต่ล ะด้า น พบว่า ผู้เ รีย นมีค วามเป็น
พลเมือ งด้า นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้า นความเคารพผู้อื่น อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง 2 ด้า น
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และ 3.80 ตามลาดับ)
ทั้งนี้ เมื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายภูมิภาค พบผล
การศึกษาดังนี้
ตำรำง 9 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยจาแนกเป็นรายภูมิภาค

ภูมิภำค

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
ต่อตนเองและสังคม
ระดับ
ระดับ
S.D. ความเป็น
S.D. ความเป็น
x̅
x̅
x̅
พลเมือ ง
พลเมือ ง
4.12 0.43
มาก
4.04 0.57
มาก
4.09
3.83 0.50
มาก
3.82 0.51
มาก
3.82
3.93 0.46
มาก
3.74 0.55
มาก
3.85
3.86 0.38
มาก
3.70 0.62
มาก
3.79
3.85 0.46
มาก
3.75 0.56
มาก
3.81
4.00 0.45
มาก
3.79 0.64
มาก
3.91

ภำพรวม
S.D.
0.43
0.44
0.42
0.40
0.42
0.49

ระดับ
ความเป็น
พลเมือ ง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9
ภำพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.09) รองลงมาคือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85)
ตามลาดับ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6
ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12) รองลงมาคือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00)
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93) ตามลาดับ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็น
พลเมือ งด้า นความเคารพผู้ อื่ น อยู่ ใ นระดับ มากทุ กภู มิ ภ าค โดยภู มิ ภ าคที่มี ค่ าเฉลี่ ย สู งเป็ นอั น ดับ แรก คื อ
ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82) และภาคใต้ (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.79) ตามลาดับ
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2.2 ระดับมัธยมศึกษำหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ผลการศึกษาความเป็น พลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ภาพรวมและรายด้าน มีรายละเอียดตามตาราง 10-11 ดังนี้
ตำรำง 10 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาพรวม
ระดับควำมเป็น
ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
S.D.
x̅
พลเมือง
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.81 0.41
มาก
ด้านความเคารพผู้อื่น
3.41 0.63
ปานกลาง
รวม
3.65 0.39
มำก
จากตาราง 10 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความเป็นพลเมือง
ในภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.65) และเมื่อ พิจ ารณาความเป็น พลเมือ งในแต่ล ะด้า น
พบว่า ผู้เ รีย นมีค วามเป็น พลเมือ งด้า นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.81) ส่วนความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41)
ทั้งนี้ เมื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายภูมิภาค พบผล
การศึกษาดังนี้
ตำรำง 11 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจาแนกเป็น
รายภูมิภาค

ภูมิภำค

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
ภำพรวม
ต่อตนเองและสังคม
ระดับ
ระดับ
ระดับ
S.D. ความเป็น
S.D. ความเป็น
S.D. ความเป็น
x̅
x̅
x̅
พลเมือ ง
พลเมือ ง
พลเมือ ง
3.82 0.38
มาก
3.51 0.58
มาก
3.70 0.37
มาก
3.79 0.40
มาก
3.38 0.66 ปานกลาง 3.62 0.38
มาก
3.87 0.42
มาก
3.43 0.64 ปานกลาง 3.69 0.42
มาก
3.75 0.46
มาก
3.21 0.55 ปานกลาง 3.54 0.37
มาก
3.91 0.34
มาก
3.66 0.51
3.81 0.34
มาก
มาก
3.77 0.40
มาก
3.41 0.61
3.62 0.38
มาก
มาก
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จากตาราง 11
ภำพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในภูมิภาคทั้ง 6
ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คื อ ภาคตะวั น ตก (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.81) รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.70) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69) ตามลาดับ
ด้ ำ นควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม พบว่ า ผู้ เ รี ยนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
อยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91)
รองลงมาคือ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.87) และภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.82)
ตามลาดับ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใน
3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับ
มาก ส่วนอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีความเป็นพลเมือง
ด้านความเคารพผู้ อื่น อยู่ ในระดับ ปานกลาง โดยภูมิภ าคที่มีค่าเฉลี่ ยสู งเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41)
ตามลาดับ
2.3 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญำตรี
ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี
โดยภาพรวมและรายด้าน มีรายละเอียดตามตาราง 12-13 ดังนี้
ตำรำง 12 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี ในภาพรวม
ระดับควำมเป็น
ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
S.D.
x̅
พลเมือง
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.89 0.41
มาก
ด้านความเคารพผู้อื่น
3.56 0.65
มาก
รวม
3.75 0.43
มำก
จากตาราง 12 พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ ปริญญาตรี มีความเป็น
พลเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75) และเมื่อพิจารณาความเป็นพลเมืองในแต่ละด้า น
พบว่า ผู้เ รีย นมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 และ 3.56 ตามลาดับ)
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ทั้งนี้ เมื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายภูมิภาค พบผลการศึกษา ดังนี้
ตำรำง 13 ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ ปริญญาตรี โดยจาแนก
เป็นรายภูมิภาค

ภูมิภำค

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญำตรี
ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
ภำพรวม
ต่อตนเองและสังคม
ระดับ
ระดับ
ระดับ
S.D. ความเป็น
S.D. ความเป็น
S.D. ความเป็น
x̅
x̅
x̅
พลเมือ ง
พลเมือ ง
พลเมือ ง
3.94 0.39
มาก
3.80 0.60
มาก
3.88 0.41
มาก
3.90 0.46
มาก
3.67 0.67
มาก
3.80 0.45
มาก
3.92 0.41
มาก
3.51 0.65
มาก
3.75 0.43
มาก
3.75 0.35
มาก
3.37 0.58 ปานกลาง 3.59 0.38
มาก
4.01 0.36
มาก
3.65 0.62
มาก
3.86 0.39
มาก
3.88 0.39
มาก
3.41 0.62
มาก
3.68 0.42
มาก

จากตาราง 13
ภำพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ ปริญญาตรีในภูมิภาค
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) รองลงมาคือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.86) และภาคกลาง
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80) ตามลาดับ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือระดับปริญญาตรีในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่
ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภู มิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01)
รองลงมาคือ ภาคเหนื อ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.94) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.92)
ตามลาดับ
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี
ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความเป็น
พลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ส่วนภาคตะวันออก มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น
อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง โดยภู มิภ าคที่มีค่ าเฉลี่ ย สู ง เป็ นอัน ดับ แรก คื อ ภาคเหนือ (ค่ าเฉลี่ ย เท่า กับ 3.80)
รองลงมา คือ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาระดั บ ความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่ งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้ เรียนใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการดาเนินงาน คณะผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ทบทวน และสรุ ป
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวทางในการวิจัย รวมทั้งกาหนดตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นพลเมืองด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ
จานวนทั้งสิ้น 3,600 คน จาแนกเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี 1,200 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นแบบสอบถามความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและผ่าน
การทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยแบบสอบถามความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ระดับความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการวิจัย พบว่า
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
5.1.1 กลุ่มตัว อย่างระดับ ประถมศึกษา ส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 10 ปี มีเกรดเฉลี่ย
ในปีก ารศึก ษาที่ผ่า นมา อยู่ใ นระดับ มากกว่า 3.50 และส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบ
อาชีพรับจ้าง
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 17 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับมากกว่า 3.50 และส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือผู้
อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง
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5.1.3 กลุ่มตัวอย่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 19 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 และส่ว นใหญ่ผู้ปกครองหรือ
ผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง
5.2 ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรี ยน
5.2.1 ระดับประถมศึกษำ
(1) โดยภำพรวม ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีความเป็นพลเมืองในภาพรวม อยู่ ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจ ารณาความเป็ นพลเมืองในแต่ล ะด้าน พบว่า ผู้เรียนมี ความเป็นพลเมืองด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน
เมื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นพลเมื องของผู้ เรี ยน โดยจ าแนกเป็ นรายภู มิ ภ าค พบผล
การศึกษา ดังนี้
1) ภำพรวม ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภ าค มีความเป็น
พลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุกภูมิภ าค โดยภูมิภ าคที่มีค่าเฉลี่ยสูง เป็นอันดับแรก คือ ภาค เหนือ
รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
2) ด้ ำ นควำมรั บผิ ดชอบต่อ ตนเองและสั งคม ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาใน
ภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค
โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลาดับ
3) ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค
มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลาดับ
5.2.2 ระดับมัธยมศึกษำหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(1) โดยภำพรวม ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความ
เป็นพลเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาความเป็นพลเมืองในแต่ล ะด้าน พบว่า ผู้เรีย น
มีค วามเป็น พลเมือ งด้า นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับมาก ส่ว นความเป็น พลเมือ งด้า น
ความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นพลเมื องของผู้ เรี ยน โดยจ าแนกเป็ นรายภู มิ ภ าค พบผล
การศึกษา ดังนี้
1) ภำพรวม ผู้ เ รี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษาหรือ ระดั บประกาศนี ย บัต รวิ ช าชีพ ใน
ภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
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2) ด้ ำ นควำมรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลาดับ
3) ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น
อยู่ในระดับมาก ส่วนอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีความเป็น
พลเมืองด้านความเคารพผู้ อื่น อยู่ ในระดับปานกลาง โดยภู มิภ าคที่มีค่าเฉลี่ ยสู งเป็นอันดั บแรก คือ ภาค
ตะวันตก รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ
5.2.3 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญำตรี
(1) โดยภำพรวม ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี มี
ความเป็นพลเมืองในภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก และเมื่อ พิจ ารณาความเป็น พลเมือ งในแต่ล ะด้า น พบว่า
ผู้เ รีย นมีค วามเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 2 ด้าน
เมื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นพลเมื องของผู้ เรี ยน โดยจ าแนกเป็ นรายภู มิ ภ าค พบผล
การศึกษา ดังนี้
1) ภำพรวม ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรีใน
ภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็ น
อันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลาดับ
2) ด้ ำ นควำมรั บผิด ชอบต่อตนเองและสั งคม ผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี ในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
3) ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ
ปริญญาตรี ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มี
ความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ส่วนภาคตะวันออก มีความเป็นพลเมืองด้านความ
เคารพผู้อื่น อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ
ภาคกลาง และภาคตะวันตก ตามลาดับ
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อภิปรำยผล
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ที่พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามี
ความเป็น พลเมืองทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้าน
ความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับมาก และเมื่อ พิจ ารณาค่าเฉลี่ยเป็น รายภูมิภ าค พบว่า ผู้เ รีย นในสถานศึกษา
ทั้ง 6 ภูม ิภ าค มี ความเป็ น พลเมือ งทั้ง ในภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มากทุก ภูมิภ าคเช่น กัน ทั้ง นี ้
เนื่องจากสังคมไทยในปัจ จุบันได้เริ่มตระหนักและให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการพัฒ นาเยาวชนเพื่อให้
เติบ โตเป็น ก าลัง ส าคัญ ของการพัฒ นาประเทศ โดยการพัฒ นาทั ้ง ทางร่า งกาย สติป ัญ ญา ทัก ษะและ
ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของการเพิ่มขีดการแข่งขันและพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกของความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดังจะเห็นได้จากทิศ ทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้มีการกาหนดเป้าหมายในมิติการพัฒนาคนไว้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ ดังเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ได้ก าหนดเป้า หมายการพัฒ นาคน ให้ค นไทยทุก คนได้ร ับ การพัฒ นาทั ้ง ทางร่า งกาย จิต ใจ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างศัก ยภาพให้กับ ตนเองที่จ ะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย ต่อมาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคน
ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคนอย่างชัดเจนว่า ให้คน
ไทยมีคุณลักษณะที่เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี ความ
เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
จากแนวนโยบายของประเทศดังกล่าว ทาให้ทุกภาคส่วนจาเป็นต้องมีแนวทางหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้บังเกิดผล รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาต้องมีนโยบายหรือแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเป็น
เครื ่อ งมือ ส าคัญ ในการหล่อ หลอมและปลูก ฝัง ตั้ง แต่ต้น ทาง ให้เ ยาวชนไทยมีคุณ ลัก ษณะของความเป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพ เหตุนี้จึงได้กาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยระบุ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในส่วนของความมุ่ง
หมายและหลักการของการจัดการศึกษาว่า ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ภูมิปัญ ญาไทย และความรู้อัน เป็น สากล ตลอดจนอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม มี ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากกฎหมายแม่บ ทในการบริห ารจัดการศึกษาของประเทศฉบับนี้ ทาให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในลักษณะของแผน แผนงาน และโครงการต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรจุเนื้อหา
ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ทั้งการเรียนในสายสามัญศึกษาและสายวิช าชีพ
พร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้การพัฒนาความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค
สามารถบรรลุผลสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากนโยบายต่างๆ ดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องในเรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าหน่วยงานทางการ
ศึกษาจะมีการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาระยะหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็
ยังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องยังจาเป็นต้องมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานต่อไป เพื่ อยกระดับผลการประเมินความเป็นพลเมืองของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดย
การจัดการศึกษาหรื อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กระดับ
ประถมศึกษาต่อเนื่ องไปจนถึงระดับ มหาวิทยาลัย เริ่มสอนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักการใช้สิทธิ
เสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎหมาย และแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2559 : 39-40) ที่กล่าวไว้ว่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การยอมรับในความแตกต่าง
การเคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู้ อื่ น และการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม อั น เป็ น ลั ก ษณะของพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติ หากจะต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนความเป็นพลเมือง
จึงจะเกิดขึ้น มาได้ โดยตัว อย่ างวิธีการของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐ อเมริกาและ
ประเทศเยอรมนี สิ่งแรกที่เด็กจะต้องเรียนในโรงเรียนอนุบาลคือ เมื่อมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะกัน
ห้ามตีกัน เมื่อทะเลาะกันครูจะจับแยกกันทันที และจะให้เรียนรู้กติกาพื้นฐานประการแรกของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย คือ ถ้าขัดแย้งกัน ห้ามใช้ความรุนแรง เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษา เด็กจะเรียนรู้
เรื่องของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่กากับการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยจะถูกฝึกฝนให้รับผิดชอนตนเอง รับผิดชอบ
ต่อผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องไม่ใช้สิทธิเสรี ภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
คนอื่น และทาสิ่งใดจะต้องคานึงถึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็อยู่ที่การ
กระทาของคนในสังคม เด็กในประเทศที่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จึงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นตามวัยที่โต
ขึ้น พร้อมๆ กับมีความรับ ผิดชอบมากขึ้นตามไปด้วย และไม่ใช่เรียนรู้แต่ การแข่งขัน (Competition) แต่
จะต้องเรียนรู้เรื่องการประนีประนอม (Compromise) และการทางานร่วมกับคนอื่น (Cooperation) เพราะ
ประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้ง เรียนรู้ที่ จะตกลงกัน
และเรียนรู้ที่จะทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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2. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่พบว่า ผู้เรีย นระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค วามเป็น พลเมือ งด้า นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก ส่ว นความเป็น
พลเมือ งด้า นความเคารพผู้อื่นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และเมื่อ พิจ ารณาค่า เฉลี่ย เป็น รายภูมิภ าค พบว่า
ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกภูมิภ าค มี ความเป็นพลเมืองทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุ กภูมิภาค
เช่นกัน ยกเว้นผู้เรีย นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีความ
เป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็น ช่วงวัย รุ่นซึ่งมีพัฒ นาการหลายด้านเริ่มปรับเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ เป็นวัยที่สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความคิดที่เป็น
อิสระ เชื่อมั่นในตนเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมรอบตัว ใฝ่หาอุดมการณ์และเอกลักษณ์ของ
ตนเอง กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม นอกจากนี้ การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของเด็กระดับช่วงชั้นนี้ นอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวแล้ว ยังเป็นช่วงวัยที่ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยและบทบาท
สิทธิเสรีภาพของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนในระดับการศึกษานี้ทั้งในภาพรวมและด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ใน
ระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังควรมีการพัฒนากระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในช่วงวัยนี้
ต่อไป เพื่อให้ระดับความเป็นพลเมืองของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีใน
ด้านความเคารพผู้อื่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ควรส่งเสริมให้รู้จักใช้สิทธิเสรีภ าพของตนเองโดย
ไม่ล ะเมิด สิท ธิผู้อื่น ยอมรับ ความแตกต่า งทั้ง ทางด้า นร่า งกาย ความคิด เห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิต ของ
บุคคลเพื่อให้ สามารถอยู่ ร่วมกันได้ เป็ นผู้ มีเหตุมีผลไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ ที่มีความคิดเห็ นที่แตกต่าง ซึ่ ง การ
ขับ เคลื่อ นกระบวนการปลูก ฝัง และส่ง เสริม คุ ณ ลัก ษณะเหล่า นี้แ ก่เ ยาวชน จาเป็น ต้อ งเกิด จากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สถานศึกษา
ควรปรับ ปรุง และพัฒ นาหลัก สูต รให้ผู้เ รีย นเกิด ความรู้ค วามเข้า ใจ ทัก ษะ เจตคติ ความประพฤติ และ
ค่านิย มต่อการเป็น พลเมืองที่ดี เพิ่มมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็น พลเมือ งที่ดี การอยู่ร่ว มกัน ในสัง คม และจัด กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนให้เคารพความเห็นของผู้อื่น เอาใจใส่แ ละสัง เกตพฤติกรรมของผู้เรียน สร้า งแรงจูง ใจ
และกระตุ้น ให้ผู้เรีย นมีความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา ในส่ว น
ของครอบครัว ซึ่ง เป็น สถาบัน ที่มีค วามใกล้ชิด กับ ตัว ผู้เ รีย นมากที่สุด ควรให้ค วามสาคัญ ต่อ การเลี้ย งดู
บุต รหลานของตน พร้อ มทั ้ง เป็น แบบอย่า งที่ด ี เนื ่อ งจากบิด ามารดาหรือ ผู ้ป กครองนับ ว่ า เป็น ผู ้ที ่มี
บทบาทสาคัญที่สุด ในการถ่า ยทอดทัศนคติ ความเชื่อ ค่า นิยมและแบบแผนพฤติก รรมต่า งๆ แก่เ ด็ก ทั้ง
ในปัจ จุบัน ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของเด็ก ซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภัสสร ไพบูลย์ฐิติ
พรชัย (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมืองดีของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การ
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อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ดัง นั้น พ่อ แม่
ผู้ป กครองต้อ งเอาใจใส่ใ นการเลี้ย งดูบุตรหลานของตน คอยแนะนาและปลูกฝัง ในสิ่งที่ดีงาม ส่งเสริมให้
เด็กได้แ สดงออกซึ่ง สิทธิ ห น้าที่และความรับ ผิด ชอบที่ถูก ต้อ งเหมาะสม และพ่อแม่ผู้ป กครองต้องปฏิบัติ
ตนเป็น ตัว อย่างเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและอยากเลียนแบบในแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการควรมีแนวทางที่ชัดเจน ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานทาง
สังคมและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง/กลไกการดาเนินงานของยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
พ.ศ. 2553-2561 (2554 : 25) ที่ เสนอไว้ว่ า ต้ องมีห น่ว ยงานกลางเพื่อ ทาหน้ าที่ด าเนินการจัดกิ จกรรม
ประสานงานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เกิดการระดมทรัพยากรทั้งบุคคล และงบประมาณจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้เห็นผลอย่างจริงจัง และควรมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของแต่ล ะองค์กรหลักของ
กระทรวงศึก ษาธิก ารที่ชัด เจน และจัด ทาแผนปฏิบัติก าร รวมทั้ง การประสานงาน/บูร ณาการระหว่า ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี
ที่พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี มีความเป็นพลเมืองทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่น อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจ ารณาค่าเฉลี่ย เป็น รายภูมิภ าค พบว่า ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกภูมิภ าค มี ความเป็นพลเมืองทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับ มากทุก ภูมิภ าคเช่นกัน ยกเว้น ผู้เรียนในภาคตะวันออกที่มีความเป็น
พลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ ธัญธัช
วิภัติภูมิประเทศ (2556) ที่ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต ย์ โดยศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 410 คน ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 -4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการเคารพกติกา ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี เป็น ช่ว งวัยที่มี
พัฒนาการทุกด้านเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ สามารถทาอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ทาให้อยากเป็นตัว
ของตัวเอง คิดและตัดสินใจด้วยตัวเองโดยปราศจากอิทธิพลของผู้อื่น อยากเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเอง
มากกว่าเรียนรู้จากการสั่งสอนของผู้ใหญ่ มักชอบแสดงความคิดเห็น มีความสนใจความเป็นอยู่ของสังคมมาก
ขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรมุ่งความสนใจและให้ความสาคัญต่อผู้เรียนในช่วงวัยนี้ ซึ่งกาลังเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่และเป็นพลังสาคัญของสังคมในอนาคต เพราะหากผู้เรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเข้าใจและตอบสนองตามความต้องการ ความสนใจอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้เรียนวัยนี้
จะกลายเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี เป็นหลักสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมและครอบครัวต่อไป แทนที่จะเป็น
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ปัญหาทาความยุ่งยากให้แก่บ้านเมืองเป็นภาระต้องหาทางแก้ไข ด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงควรให้ความสาคัญแก่
ผู้เรียนวัยนี้มากเป็นพิเศษ และหาแนวทางการส่งเสริมให้ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ทุกด้าน โดยกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีสาหรับผู้เรียนวัยนี้ ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
เสรีภาพในการใช้ความคิด มีก ารกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสังคม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการสร้างความตระหนักและสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้เรียนว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ดังคากล่าวของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(2556) ที่ว่า คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยการฟังบรรยาย
หรือสอนด้วยการพูดให้ฟัง หากเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน โดยใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถคิดได้และพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้มีขึ้นมาได้ ด้วยตนเองเอง
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้เ รีย นในสถานศึก ษาทุก ภูมิภ าคมี ความเป็นพลเมืองทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากทุกภูมิภาค ยกเว้น ผู้เรียนในภาคตะวันออกมีความเป็น พลเมือ งด้า น
ความเคารพผู ้อื่น อยู ่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ง ข้อ ค้น พบดัง กล่า ว สะท้อ นให้เ ห็น ว่า ประเด็น เรื่อ งการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดเป็นนโยบายสาคัญ
และมีการกาหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดได้ให้ความสาคัญ
และร่ว มขับ เคลื ่อ นนโยบายไปสู ่ก ารปฏิ บ ัต ิอ ย่า งเป็น ไปในทิศ ทางและมาตรฐานเดีย วกัน รวมทั้ง มีก าร
สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่และสถานศึกษาได้จัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
พื ้น ที ่ โดยมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณและองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น พร้ อ มทั้ ง มี ก ารก ากั บ นิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมาย
ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการนาข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภ าพ จึงมี
ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง ดังนี้
กระทรวงศึกษำธิกำร
1. ควรกาหนดให้การพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เป็นนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรกาหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้
ความสาคัญและร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3. ควรสนั บ สนุ นงบประมาณให้ กับส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองของผู้เรียน ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่
4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียน ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง การใช้สิทธิเสรีภาพ
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บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เคารพกฎหมาย และแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรง
5. ควรมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางให้ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และการระดมทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม
6. กระทรวงศึ กษาธิการต้องมี การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒ นาความเป็ น
พลเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่
1. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองให้เกิดกับผู้เรียน
2. ควรสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานทางสังคม รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
3. ควรสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
4. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
5. ควรกาหนดเรื่องการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้ เรียน เป็นสาระส าคัญใน
แผนการตรวจราชการ หรือแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล
6. ควรคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดาเนินงานหรือผลงานดีเด่นด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในระดับการศึกษาต่างๆ ให้เป็น Best Practice เพื่อถอดบทเรียนจากความสาเร็จและเผยแพร่แก่
ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาอื่นๆ
สถำนศึกษำ
1. ผู้บริหารและครู ต้องเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และยึดหลักการ
สาคัญคือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี ” ให้นักเรียนได้เห็น เรียนรู้ และนาไปประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย
2. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
3. ควรมีกระบวนการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทหรือใช้ความรุนแรง และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเชิงลบ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
โดยเฉพาะด้านการเคารพผู้อื่น เคารพความแตกต่าง และเคารพกฎหมาย
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4. การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึก ษา ควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสังคม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการสร้างความตระหนักและภูมิใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
พร้อมที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาความเป็ น พลเมื อ งของผู้ เ รี ยน โดยศึ กษาตั ว แปรที่มี บ ริบ ทเกี่ย วข้ องกั บผู้ เ รี ยนและ
สถานศึ ก ษาร่ ว มด้ ว ย เช่ น ขนาดของสถานศึก ษา ภู มิภ าค เศรษฐานะของครอบครั ว เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรได้มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ ในกลุ่มผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ควรมีการพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสาหรับประเมินความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ที่
จาแนกตามช่วงวัยของผู้เรียน
4. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องนั กเรี ย นระดั บ ประถม มั ธ ยมศึ ก ษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ภำคผนวก ก
รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ
และผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ
ในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม
1.
2.
3.
4.

ดร.บุญลือ ทองอยู่
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนำฤทธิ์
พระมหำไชยำ ปญฺญำคโม (หัดประกอบ)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ

5. ดร.ชำลิสำ พุกกะรัตน์
6. ดร.ภัทรำนิษฐ์ บุญยวิบูลย์
7. ดร.ปรัชญวรรณ วนำนันท์

อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วัดปทุมวนำรำมรำชวรวิหำร
ภำควิชำบริหำรเทคนิคกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(ระดับประถมศึกษา)
ข้อที่
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. ในการสอบ ฉันจะทาข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง
2. ฉันส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูกาหนด
3. ฉันจัดตารางเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
4. ฉันยอมพลาดรายการโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้างานที่ได้รับมอบหมายนั้นยังไม่เสร็จ
5. ถ้าจาเป็นต้องอยู่บ้านเพียงลาพัง ฉันสามารถดูแลตัวเองได้
6. ฉันคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7. ฉันคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของฉันด้วยตนเอง
8. ฉันทาตามความคิดของผู้อื่น มากกว่าความคิดของตนเอง
9. ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรูส้ ึกว่าถูกผู้อื่นเอาเปรียบหรือข่มเหงรังแก
10. ฉันทาอุปกรณ์การเรียนหายก่อนใช้หมด
11. ฉันร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชน
12. ฉันร่วมบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยากไร้
13. ฉันให้การช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิการ หรือคนชรา
14. ฉันไม่ทิ้งขยะตามที่สาธารณะต่างๆ
15. หากสิ่งของใดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
16. ฉันร่วมทากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
17. ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
18. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
19. ฉันปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หรือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
20. หากฉันเก็บของมีค่าได้ ฉันจะบอกครู หรือพยายามหาทางส่งคืนเจ้าของ
21. ฉันมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนชั้นหรือเลือกผู้แทนสภานักเรียน
22. ฉันแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
23. เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย ฉันจะยืนตรงเคารพธงชาติ
24. ฉันติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและการปกครองของประเทศ
25. ถ้าพบปัญหาในเรื่องใดก็ตาม ฉันจะพยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยไม่ใช้
อารมณ์หรือความรุนแรง
26. หากฉันกระทาความผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของการกระทานั้น
27. ฉันคิดว่า การกระทาผิดกฎหมายของคนเรา เป็นเรื่องธรรมดา
28. ฉันคิดว่า การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้อยจากร้านค้า ไม่น่าเป็นความผิด
29. ฉันมีส่วนร่วมในการกาหนดข้อตกลงหรือกติกาต่างๆ ของห้องเรียน
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ข้อที่

IOC

สรุปผล
กำรพิจำรณำ

ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
30. เมื่อต้องทางานเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงานหรือเอาเปรียบเพื่อนๆ
31. ฉันปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครู ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง
32. ฉันจะแสดงความโกรธหรือไม่พอใจ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ
33. ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
34. ฉันรู้สึกสนุก เมื่อได้แกล้งเพื่อน
35. ถ้าจาเป็นต้องหยิบสิ่งของผู้อื่นมาใช้ ฉันจะขออนุญาตเจ้าของก่อน
36. ฉันคิดว่าการนินทาเพื่อน เป็นเรื่องปกติ
37. ในการทางานเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ
38. ฉันรู้สึกกังวล เมื่อมีเพื่อนกระทาบางอย่างที่ต่างจากฉัน
39. ฉันพร้อมที่จะปรับความเข้าใจ หากฉันเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน
40. ฉันไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงการกระทาของฉัน
41. ฉันตั้งฉายาหรือล้อเลียนเพื่อนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น
42. ฉันมักพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อนๆ
43. หากคุณครูตาหนิการบ้านหรือรายงานของฉัน ฉันจะรู้สึกไม่ชอบคุณครูท่านนั้น
44. ในการทางานกลุ่ม ฉันเชื่อมั่นว่าเพื่อนทุกคนจะสามารถช่วยกันทางานนั้นให้สาเร็จได้
45. ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อต้องคอยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
46. ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐานะดี
47. ฉันคิดว่าการทางานคนเดียว ดีกว่าต้องทางานร่วมกับเพื่อนที่ไม่มีความสามารถ
48. ฉันอยากให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มากกว่าญาติพี่น้องคนอื่นๆ
49. ฉันยกมือไหว้คุณครูทุกท่านในโรงเรียน ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
50. หากเพื่อนทะเลาะกัน ฉันจะเลือกเข้าข้างเพื่อนที่สนิทที่สุด
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ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ข้อที่
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. ในการสอบ ฉันจะทาข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง
2. ฉันส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูกาหนด
3. ฉันจัดตารางเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
4. ฉันยอมพลาดรายการโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้างานที่ได้รับมอบหมายนั้นยังไม่เสร็จ
5. ถ้าจาเป็นต้องอยู่บ้านเพียงลาพัง ฉันสามารถดูแลตัวเองได้
6. ฉันคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7. ฉันสามารถตัดสินใจเลือกเกีย่ วกับการเรียนหรืออนาคตของฉันได้ด้วยตนเอง
8. ฉันทาตามความคิดของผู้อื่น มากกว่าความคิดของตนเอง
9. ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรูส้ ึกว่าถูกผู้อื่นปฏิบัติอย่างไม่ยตุ ิธรรม
10. ฉันทาอุปกรณ์การเรียนหายก่อนใช้หมด
11. ฉันร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชน
12. ฉันร่วมบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยากไร้
13. ฉันให้การช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิการ หรือคนชรา
14. ฉันไม่เคยขีดเขียนข้อความลงบนสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นของส่วนรวม
15. หากสิ่งของใดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
16. ฉันร่วมทากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
17. ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
18. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
19. ฉันปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หรือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
20. หากฉันเก็บของมีค่าได้ ฉันจะบอกครู หรือพยายามหาทางส่งคืนเจ้าของ
21. ฉันมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิล์ งคะแนนเลือกผู้แทนชั้นหรือเลือกผู้แทนสภานักเรียน
22. ฉันแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
23. เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย ฉันจะยืนตรงเคารพธงชาติ
24. ฉันติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและ
การปกครองของประเทศ
25. ถ้าพบปัญหาในเรื่องใดก็ตาม ฉันจะพยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยไม่ใช้
อารมณ์หรือความรุนแรง
26. หากฉันกระทาความผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของการกระทานั้น
27. ฉันคิดว่า การกระทาผิดกฎหมายของคนเรา เป็นเรื่องธรรมดา

IOC

สรุปผล
กำรพิจำรณำ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.71
0.71
1.00
0.00
0.86
1.00
1.00
0.86
1.00
1.00
1.00
1.00
0.86

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1.00
1.00
0.86
1.00
0.86

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1.00

คัดเลือกไว้

1.00
0.71

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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28. ฉันคิดว่า การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้อยจากร้านค้า ไม่น่าเป็นความผิด
29. ฉันมีส่วนร่วมในการกาหนดข้อตกลงหรือกติกาต่างๆ ของห้องเรียน
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
30. เมื่อต้องทางานเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงานหรือเอาเปรียบเพื่อนๆ
31. ฉันปฏิบัตติ ามคาสั่งสอนของครู ไม่วา่ จะอยูต่ ่อหน้าหรือลับหลัง
32. ฉันจะแสดงความโกรธหรือไม่พอใจ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ
33. ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
34. ฉันรู้สึกสนุก เมื่อได้แกล้งเพื่อน
35. ถ้าจาเป็นต้องหยิบสิ่งของผู้อื่นมาใช้ ฉันจะขออนุญาตเจ้าของก่อน
36. ฉันคิดว่าการนินทาเพือ่ น เป็นเรือ่ งปกติ
37. ในการทางานเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ
38. ฉันรู้สึกกังวล เมื่อมีเพื่อนกระทาบางอย่างที่ต่างจากฉัน
39. ฉันพร้อมที่จะปรับความเข้าใจ หากฉันเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน
40. ฉันไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงการกระทาของฉัน
41. ฉันตั้งฉายาหรือล้อเลียนเพื่อนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น
42. ฉันมักพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อนๆ
43. หากคุณครูตาหนิการบ้านหรือรายงานของฉัน ฉันจะรู้สึกไม่ชอบคุณครูท่านนั้น
44. ในการทางานกลุ่ม ฉันเชื่อมั่นว่าเพื่อนทุกคนจะสามารถช่วยกันทางานนั้นให้สาเร็จได้
45. ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อต้องคอยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
46. ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐานะดี
47. ฉันคิดว่าการทางานคนเดียว ดีกว่าต้องทางานร่วมกับเพื่อนที่ไม่มีความสามารถ
48. ฉันอยากให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มากกว่าญาติพี่น้องคนอื่นๆ
49. ฉันยกมือไหว้คุณครูทุกท่านในโรงเรียน ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
50. หากเพื่อนทะเลาะกัน ฉันจะเลือกเข้าข้างเพื่อนที่สนิทที่สุด

0.71
1.00

สรุปผล
กำรพิจำรณำ
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

0.57
1.00
0.43
1.00
0.71
1.00
0.71
1.00
0.43
0.71
0.86
0.71
1.00
0.71
0.71
0.71
0.71
1.00
0.71
1.00
0.71

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี)
ข้อที่
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. ในการสอบ ฉันจะทาข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง
2. ฉันส่งการบ้านตรงตามเวลาที่อาจารย์กาหนด
3. ฉันจัดตารางเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
4. ฉันยอมพลาดรายการโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้างานที่ได้รับมอบหมายนั้นยังไม่เสร็จ
5. ถ้าจาเป็นต้องอยู่บ้านเพียงลาพัง ฉันสามารถดูแลตัวเองได้
6. ฉันคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7. ฉันสามารถตัดสินใจเลือกเกีย่ วกับการเรียนหรืออนาคตของฉันได้ด้วยตนเอง
8. ฉันทาตามความคิดของผู้อื่น มากกว่าความคิดของตนเอง
9. ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรูส้ ึกว่าถูกผู้อื่นปฏิบัติอย่างไม่ยตุ ิธรรม
10. ฉันทาอุปกรณ์การเรียนหายก่อนใช้หมด
11. ฉันร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชน
12. ฉันร่วมบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยากไร้
13. ฉันให้การช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิการ หรือคนชรา
14. ฉันไม่เคยขีดเขียนข้อความลงบนสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นของส่วนรวม
15. หากสิ่งของใดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
16. ฉันร่วมทากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
17. ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
18. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
19. ฉันปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หรือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
20. หากฉันเก็บของมีค่าได้ ฉันจะบอกอาจารย์ หรือพยายามหาทางส่งคืนเจ้าของ
21. เมื่อฉันโตพอที่จะออกเสียงเลือกตั้งได้ ฉันจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสิทธิ์นั้น
ทุกครั้ง
22. ฉันแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
23. เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย ฉันจะยืนตรงเคารพธงชาติ
24. ฉันติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและ
การปกครองของประเทศ
25. ถ้าพบปัญหาในเรื่องใดก็ตาม ฉันจะพยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยไม่ใช้
อารมณ์หรือความรุนแรง
26. หากฉันกระทาความผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของการกระทานั้น

IOC

สรุปผล
กำรพิจำรณำ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.71
0.71
1.00
0.00
0.86
1.00
1.00
0.86
1.00
1.00
1.00
1.00
0.86

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1.00
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

0.86
1.00
0.86

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1.00

คัดเลือกไว้

1.00

คัดเลือกไว้
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27. ฉันคิดว่า การกระทาผิดกฎหมายของคนเรา เป็นเรื่องธรรมดา
28. ฉันคิดว่า การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้อยจากร้านค้า ไม่น่าเป็นความผิด
29. ฉันมีส่วนร่วมในการกาหนดข้อตกลงหรือกติกาต่างๆ ของห้องเรียน
ด้ำนควำมเคำรพผู้อื่น
30. เมื่อต้องทางานเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงานหรือเอาเปรียบเพื่อนๆ
31. ฉันปฏิบัติตามคาสั่งสอนของอาจารย์ ไม่ว่าจะอยูต่ ่อหน้าหรือลับหลัง
32. ฉันจะแสดงความโกรธหรือไม่พอใจ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ
33. ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
34. ฉันรู้สึกสนุก เมื่อได้แกล้งเพื่อน
35. ถ้าจาเป็นต้องหยิบสิ่งของผู้อื่นมาใช้ ฉันจะขออนุญาตเจ้าของก่อน
36. ฉันคิดว่าการนินทาเพือ่ น เป็นเรือ่ งปกติ
37. ในการทางานเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ
38. ฉันรู้สึกกังวล เมื่อมีเพื่อนกระทาบางอย่างที่ต่างจากฉัน
39. ฉันพร้อมที่จะปรับความเข้าใจ หากฉันเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน
40. ฉันไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงการกระทาของฉัน
41. ฉันตั้งฉายาหรือล้อเลียนเพื่อนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น
42. ฉันมักพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อนๆ
43. หากอาจารย์ตาหนิการบ้านหรือรายงานของฉัน ฉันจะรู้สึกไม่ชอบคุณครูท่านนั้น
44. ในการทางานกลุ่ม ฉันเชื่อมั่นว่าเพื่อนทุกคนจะสามารถช่วยกันทางานนั้นให้สาเร็จได้
45. ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อต้องคอยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
46. ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐานะดี
47. ฉันคิดว่าการทางานคนเดียว ดีกว่าต้องทางานร่วมกับเพื่อนที่ไม่มีความสามารถ
48. ฉันอยากให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มากกว่าญาติพี่น้องคนอื่นๆ
49. ฉันยกมือไหว้อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียน ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
50. หากเพื่อนทะเลาะกัน ฉันจะเลือกเข้าข้างเพื่อนที่สนิทที่สุด

0.71
0.71
1.00

สรุปผล
กำรพิจำรณำ
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

0.57
1.00
0.43
1.00
0.71
1.00
0.71
1.00
0.43
0.71
0.86
0.71
1.00
0.71
0.71
0.71
0.71
1.00
0.71
1.00
0.71

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ภำคผนวก ข
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรศึกษำคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
และ
รำยชื่อคณะทำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม

ห น้ า | 62

ห น้ า | 63

ห น้ า | 64

รำยชื่อคณะทำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม
1. นางปัถมา ดวงแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนิภา แสงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นางไพจิตรา นาคแย้ม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
4. นางสาวพัชณี เพชรอาวุธ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
5. นางสาวจินตนา อินทสระ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
6. นางนิภา สุวรรณชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
7. นางวิภา จิรจินดากุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
8. นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พาณิช นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
9. นางไซหนับ เอสเอ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
10. นางจุฑามาศ ช่อคง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
11. นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
12. นางสาวสุภาพร จันฤาไชย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
13. นางอัจฉรียา ชุมนุม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
14. นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
15. นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
16. นางปิยะมาศ ปันทนา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
17. นายจีรศักดิ์ แก้วโก
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
18. ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต ยาฉาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
19. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 3
20. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 5
21. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 10
22. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 12
23. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 16
24. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 18

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 4
สานักงานศึกษาธิการภาค 4
สานักงานศึกษาธิการภาค 6
สานักงานศึกษาธิการภาค 6
สานักงานศึกษาธิการภาค 7
สานักงานศึกษาธิการภาค 7
สานักงานศึกษาธิการภาค 8
สานักงานศึกษาธิการภาค 9
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
สานักงานศึกษาธิการภาค 13
สานักงานศึกษาธิการภาค 13
สานักงานศึกษาธิการภาค 14
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
สานักงานศึกษาธิการภาค 17

ภำคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจัย
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แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประถมศึกษำ)

คาชี้แจง
1. แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นแบบสอบถำมวัดควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน ขอให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อ แล้วทำ
เครื่องหมำย  หรือเติมข้อควำมลงในช่องคำตอบ ซึ่งคำตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก-ข้อผิด นักเรียนสำมำรถตอบได้อย่ำงสบำยใจและ
ไม่มีผลใดๆ ต่อผลกำรเรียนของนักเรียน ดังนั้น ขอให้นักเรียนเลือกตอบตำมควำมเป็นจริง ที่ตรงกับควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก หรือกำร
ปฏิบัติของนักเรียนที่สุด
2. แบบสอบถำมฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้ำ และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อโรงเรียน............................................................................................................... จังหวัด...............................................
๒. เพศ

 ชำย

 หญิง

3. อายุ...........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ…………………………………………………….
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูนักเรียน
 ข้ำรำชกำร
 รัฐวิสำหกิจ
 พนักงำนบริษัทเอกชน
 รับจ้ำงทั่วไป
 ค้ำขำย
 เกษตรกร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกำเครื่องหมำย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อควำมที่ตรงกับกำรปฏิบัติหรือควำมคิดเห็นของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์กำรเลือกตอบดังนี้
จริงมำกที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน มำกที่สุด
จริงมำก
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน มำก
จริงปำนกลำง หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน ปำนกลำง
จริงน้อย
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน น้อย
จริงน้อยที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน น้อยที่สุด
ข้อ
1
2
3

ข้อความ
ในกำรสอบ ฉันจะทำข้อสอบด้วยควำมสำมำรถของตนเอง
ฉันส่งกำรบ้ำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
ฉันจัดตำรำงเรียนล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมอุปกรณ์กำรเรียนให้พร้อม

จริง
มำก
ที่สุด

จริง
มำก

จริง
ปำน
กลำง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด
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ข้อ

ข้อความ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ฉันยอมพลำดรำยกำรโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้ำงำนที่ได้รับมอบหมำยนั้นยังไม่เสร็จ
ถ้ำจำเป็นต้องอยู่บ้ำนเพียงลำพัง ฉันสำมำรถดูแลตัวเองได้
ฉันคิดและวำงแผนอย่ำงรอบคอบ ก่อนลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฉันคิดและแก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับกำรเรียนของฉันด้วยตนเอง
ฉันทำตำมควำมคิดของผู้อื่น มำกกว่ำควำมคิดของตนเอง
ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรู้สึกว่ำถูกผู้อื่นเอำเปรียบหรือข่มเหงรังแก
ฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชน
ฉันร่วมบริจำคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยำกไร้
ฉันให้กำรช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิกำร หรือคนชรำ
ฉันไม่ทิ้งขยะตำมที่สำธำรณะต่ำงๆ
หำกสิ่งของใดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนำกลับมำใช้ใหม่อีกครั้ง
ฉันร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
ฉันเข้ำร่วมกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ
ฉันปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หำกฉันเก็บของมีค่ำได้ ฉันจะบอกครู หรือพยำยำมหำทำงส่งคืนเจ้ำของ
ฉันมีส่วนร่วมในกำรใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนชั้น หรือเลือกผู้แทน
สภำนักเรียน
ฉันแต่งกำยถูกระเบียบของโรงเรียน
เมื่อได้ยินเสียงเพลงชำติไทย ฉันจะยืนตรงเคำรพธงชำติ
ฉันติดตำมข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรเมืองและกำรปกครองของประเทศ
ถ้ำพบปัญหำในเรื่องใดก็ตำม ฉันจะพยำยำมหำทำงแก้ปัญหำเหล่ำนั้น
โดยไม่ใช้อำรมณ์หรือควำมรุนแรง
หำกฉันกระทำควำมผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของกำรกระทำนั้น
ฉันคิดว่ำ กำรกระทำผิดกฎหมำยของคนเรำ เป็นเรื่องธรรมดำ
ฉันมีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงหรือกติกำต่ำงๆ ของห้องเรียน
เมื่อต้องทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงำนหรือเอำเปรียบเพื่อนๆ
ฉันปฏิบัติตำมคำสั่งสอนของครู ไม่ว่ำจะอยู่ต่อหน้ำหรือลับหลัง
ฉันจะแสดงควำมโกรธ เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องกำร
ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่ำฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตำม
ถ้ำจำเป็นต้องหยิบสิ่งของผู้อื่นมำใช้ ฉันจะขออนุญำตเจ้ำของก่อน
ฉันคิดว่ำกำรนินทำเพื่อน เป็นเรือ่ งปกติ
ในกำรทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนๆ
ฉันไม่ชอบ เมื่อมีเพื่อนกระทำบำงอย่ำงทีแ่ ตกต่ำงจำกฉัน
ฉันพร้อมที่จะปรับควำมเข้ำใจ หำกฉันเกิดควำมขัดแย้งกับเพื่อน
ฉันไม่ชอบให้ใครมำพูดถึงกำรกระทำของฉัน
ฉันตั้งฉำยำหรือล้อเลียนเพื่อนที่มลี ักษณะแตกต่ำงจำกคนอื่น

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

จริง
มำก
ที่สุด

จริง
มำก

จริง
ปำน
กลำง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด
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ข้อ

ข้อความ

39
40

ฉันมักพูดคุยปรึกษำปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเรียนกับเพื่อนๆ
ในกำรทำงำนกลุ่ม ฉันเชื่อมั่นว่ำเพือ่ นทุกคนจะสำมำรถช่วยกันทำงำนนั้น
ให้สำเร็จได้
ฉันรู้สึกเบื่อหน่ำย เมื่อต้องคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐำนะดี
ฉันคิดว่ำกำรทำงำนคนเดียว ดีกว่ำต้องทำงำนร่วมกับเพื่อนทีไ่ ม่มคี วำมสำมำรถ
ฉันอยำกให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มำกกว่ำญำติพี่น้องคนอื่นๆ
ฉันยกมือไหว้คณ
ุ ครูทุกท่านในโรงเรียน ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
หำกเพื่อนทะเลำะกัน ฉันจะเลือกเข้ำข้ำงเพื่อนที่สนิทที่สุด
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แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับมัธยมศึกษำหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ)
คาชี้แจง
1. แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นแบบสอบถำมวัดควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน ขอให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อ แล้วทำ
เครื่องหมำย  หรือเติมข้อควำมลงในช่องคำตอบ ซึ่งคำตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก-ข้อผิด นักเรียนสำมำรถตอบได้อย่ำงสบำยใจและ
ไม่มีผลใดๆ ต่อผลกำรเรียนของนักเรียน ดังนั้น ขอให้นักเรียนเลือกตอบตำมควำมเป็นจริง ที่ตรงกับควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก หรือกำร
ปฏิบัติของนักเรียนที่สุด
2. แบบสอบถำมฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้ำ และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. จังหวัด...............................................
๒. เพศ

 ชำย

 หญิง

3. อายุ...........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. 1 เท่ากับ..............................................
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูนักเรียน
 ข้ำรำชกำร
 รัฐวิสำหกิจ
 พนักงำนบริษัทเอกชน
 รับจ้ำงทั่วไป
 ค้ำขำย
 เกษตรกร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกำเครื่องหมำย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อควำมที่ตรงกับกำรปฏิบัติหรือควำมคิดเห็นของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์กำรเลือกตอบดังนี้
จริงมำกที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน มำกที่สุด
จริงมำก
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน มำก
จริงปำนกลำง หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน ปำนกลำง
จริงน้อย
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน น้อย
จริงน้อยที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียน น้อยที่สุด

ข้อ
1
2
3
4

ข้อความ
ในกำรสอบ ฉันจะทำข้อสอบด้วยควำมสำมำรถของตนเอง
ฉันส่งกำรบ้ำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
ฉันจัดตำรำงเรียนล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมอุปกรณ์กำรเรียนให้พร้อม
ฉันยอมพลำดรำยกำรโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้ำงำนที่ได้รับมอบหมำยนั้นยังไม่เสร็จ
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ข้อ

ข้อความ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ถ้ำจำเป็นต้องอยู่บ้ำนเพียงลำพัง ฉันสำมำรถดูแลตัวเองได้
ฉันคิดและวำงแผนอย่ำงรอบคอบ ก่อนลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฉันสำมำรถตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับกำรเรียนของฉันได้ด้วยตนเอง
ฉันทำตำมควำมคิดของผู้อื่น มำกกว่ำควำมคิดของตนเอง
ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรู้สึกว่ำถูกผู้อื่นปฏิบัติอย่ำงไม่ยตุ ิธรรม
ฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่อสถำนศึกษำหรือชุมชน
ฉันร่วมบริจำคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยำกไร้
ฉันให้กำรช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิกำร หรือคนชรำ
ฉันไม่เคยขีดเขียนข้อควำมลงบนสิง่ ของหรือสถำนที่ที่เป็นของส่วนรวม
หำกสิ่งของใดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนำกลับมำใช้ใหม่อีกครั้ง
ฉันร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
ฉันเข้ำร่วมกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ
ฉันปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หำกฉันเก็บของมีค่ำได้ ฉันจะบอกครู หรือพยำยำมหำทำงส่งคืนเจ้ำของ
ฉันมีส่วนร่วมในกำรใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนชั้น หรือเลือกผู้แทน
สภำนักเรียน
ฉันแต่งกำยถูกระเบียบของสถำนศึกษำ
เมื่อได้ยินเสียงเพลงชำติไทย ฉันจะยืนตรงเคำรพธงชำติ
ฉันติดตำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำวสำรที่เกีย่ วข้องกับเรื่องกำรเมือง
และกำรปกครองของประเทศ
ถ้ำพบปัญหำในเรื่องใดก็ตำม ฉันจะพยำยำมหำทำงแก้ปัญหำเหล่ำนั้น
โดยไม่ใช้อำรมณ์หรือควำมรุนแรง
หำกฉันกระทำควำมผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของกำรกระทำนั้น
ฉันคิดว่ำ กำรกระทำผิดกฎหมำยของคนเรำ เป็นเรื่องธรรมดำ
ฉันคิดว่า การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้อยจากร้านค้า ไม่น่าเป็นความผิด
ฉันมีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงหรือกติกำต่ำงๆ ของห้องเรียน
เมื่อต้องทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงำนหรือเอำเปรียบเพื่อนๆ
ฉันปฏิบัติตำมคำสั่งสอนของครู ไม่ว่ำจะอยู่ต่อหน้ำหรือลับหลัง
ฉันจะแสดงควำมโกรธ เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องกำร
ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่ำฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตำม
ฉันรู้สึกสนุก เมื่อได้แกล้งเพื่อน
ฉันคิดว่ำกำรนินทำเพื่อน เป็นเรือ่ งปกติ
ในกำรทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนๆ
ฉันไม่ชอบ เมื่อมีเพื่อนกระทำบำงอย่ำงทีแ่ ตกต่ำงจำกฉัน
ฉันพร้อมที่จะปรับควำมเข้ำใจ หำกฉันเกิดควำมขัดแย้งกับเพื่อน
ฉันไม่ชอบให้ใครมำวิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระทำของฉัน
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ข้อ

ข้อความ

39
40
41
42
43
44
45
46
47

ฉันตั้งฉำยำหรือล้อเลียนเพื่อนที่มลี ักษณะแตกต่ำงจำกคนอื่น
ฉันมักพูดคุยปรึกษำปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเรียนกับเพื่อนๆ
หำกคุณครูตำหนิกำรบ้ำนหรือรำยงำนของฉัน ฉันจะรู้สึกไม่ชอบคุณครูท่ำนนั้น
ฉันรู้สึกเบื่อหน่ำย เมื่อต้องคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐำนะดี
ฉันคิดว่ำกำรทำงำนคนเดียว ดีกว่ำต้องทำงำนร่วมกับเพื่อนทีไ่ ม่มคี วำมสำมำรถ
ฉันอยำกให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มำกกว่ำญำติพี่น้องคนอื่นๆ
ฉันยกมือไหว้คณ
ุ ครูทุกท่านในสถานศึกษา ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
หำกเพื่อนทะเลำะกัน ฉันจะเลือกเข้ำข้ำงเพื่อนที่สนิทที่สุด
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แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญำตรี)

คาชี้แจง
1. แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นแบบสอบถำมวัดควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน ขอให้นักศึกษำอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อ แล้วทำ
เครื่องหมำย  หรือเติมข้อควำมลงในช่องคำตอบ ซึ่งคำตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก-ข้อผิด นักศึกษำสำมำรถตอบได้อย่ำงสบำยใจและ
ไม่มีผลใดๆ ต่อผลกำรเรียนของนักศึกษำ ดังนั้น ขอให้นักศึกษำเลือกตอบตำมควำมเป็นจริง ที่ตรงกับควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก หรือ
กำรปฏิบัติของนักศึกษำที่สุด
2. แบบสอบถำมฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้ำ และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. จังหวัด...............................................
๒. เพศ

 ชำย

 หญิง

3. อายุ...........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 เท่ากับ……………………………………….
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูนักศึกษา
 ข้ำรำชกำร
 รัฐวิสำหกิจ
 พนักงำนบริษัทเอกชน
 รับจ้ำงทั่วไป
 ค้ำขำย
 เกษตรกร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกำเครื่องหมำย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อควำมที่ตรงกับกำรปฏิบัติหรือควำมคิดเห็นของนักศึกษำ
โดยมีเกณฑ์กำรเลือกตอบดังนี้
จริงมำกที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ มำกที่สุด
จริงมำก
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ มำก
จริงปำนกลำง หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ปำนกลำง
จริงน้อย
หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ น้อย
จริงน้อยที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงกับกำรปฏิบัติ หรือตรงกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ น้อยที่สุด
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ข้อความ
ในกำรสอบ ฉันจะทำข้อสอบด้วยควำมสำมำรถของตนเอง
ฉันส่งกำรบ้ำนตรงตำมเวลำที่อำจำรย์กำหนด
ฉันจัดตำรำงเรียนล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมอุปกรณ์กำรเรียนให้พร้อม
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ฉันยอมพลำดรำยกำรโทรทัศน์ที่ชอบ ถ้ำงำนที่ได้รับมอบหมำยนั้นยังไม่เสร็จ
ถ้ำจำเป็นต้องอยู่บ้ำนเพียงลำพัง ฉันสำมำรถดูแลตัวเองได้
ฉันคิดและวำงแผนอย่ำงรอบคอบ ก่อนลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฉันสำมำรถตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับกำรเรียนของฉันได้ด้วยตนเอง
ฉันทำตำมควำมคิดของผู้อื่น มำกกว่ำควำมคิดของตนเอง
ฉันปกป้องตนเองได้ เมื่อรู้สึกว่ำถูกผู้อื่นปฏิบัติอย่ำงไม่ยตุ ิธรรม
ฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่อสถำนศึกษำหรือชุมชน
ฉันร่วมบริจำคสิ่งของหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ยำกไร้
ฉันให้กำรช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้พิกำร หรือคนชรำ
ฉันไม่เคยขีดเขียนข้อควำมลงบนสิง่ ของหรือสถำนที่ที่เป็นของส่วนรวม
หำกสิ่งของใดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ฉันก็จะนำกลับมำใช้ใหม่อีกครั้ง
ฉันร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
ฉันปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ฉันนับถือ
ฉันเข้ำร่วมกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ
ฉันปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หำกฉันเก็บของมีค่ำได้ ฉันจะบอกอำจำรย์ หรือพยำยำมหำทำงส่งคืนเจ้ำของ
เมื่อฉันมีอำยุถึงเกณฑ์ที่จะออกเสียงเลือกตั้งได้ ฉันจะไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตำมสิทธิ์นั้นทุกครั้ง
ฉันแต่งกำยถูกระเบียบของสถำนศึกษำ
เมื่อได้ยินเสียงเพลงชำติไทย ฉันจะยืนตรงเคำรพธงชำติ
ถ้ำพบปัญหำในเรื่องใดก็ตำม ฉันจะพยำยำมหำทำงแก้ปัญหำเหล่ำนั้น
โดยไม่ใช้อำรมณ์หรือควำมรุนแรง
หำกฉันกระทำควำมผิด ฉันเต็มใจและยอมรับผลของกำรกระทำนั้น
ฉันคิดว่ำ กำรกระทำผิดกฎหมำยของคนเรำ เป็นเรื่องธรรมดำ
ฉันคิดว่า การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้อยจากร้านค้า ไม่น่าเป็นความผิด
ฉันมีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงหรือกติกำต่ำงๆ ของห้องเรียน
เมื่อต้องทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงงำนหรือเอำเปรียบเพื่อนๆ
ฉันปฏิบัติตำมคำสั่งสอนของอำจำรย์ ไม่ว่ำจะอยู่ต่อหน้ำหรือลับหลัง
ฉันจะแสดงควำมโกรธ เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องกำร
ฉันยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน แม้ว่ำฉันจะไม่เห็นด้วยก็ตำม
ถ้ำจำเป็นต้องหยิบสิ่งของผู้อื่นมำใช้ ฉันจะขออนุญำตเจ้ำของก่อน
ฉันคิดว่ำกำรนินทำเพื่อน เป็นเรือ่ งปกติ
ในกำรทำงำนเป็นกลุ่ม ฉันยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนๆ
ฉันไม่ชอบ เมื่อมีเพื่อนกระทำบำงอย่ำงทีแ่ ตกต่ำงจำกฉัน
ฉันพร้อมที่จะปรับควำมเข้ำใจ หำกฉันเกิดควำมขัดแย้งกับเพื่อน
ฉันไม่ชอบให้ใครมำวิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระทำของฉัน
ฉันตั้งฉำยำหรือล้อเลียนเพื่อนที่มลี ักษณะแตกต่ำงจำกคนอื่น
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ฉันมักพูดคุยปรึกษำปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเรียนกับเพื่อนๆ
หำกอำจำรย์ตำหนิกำรบ้ำนหรือรำยงำนของฉัน ฉันจะรู้สึกไม่ชอบ
อำจำรย์ท่ำนนั้น
ในกำรทำงำนกลุ่ม ฉันเชื่อมั่นว่ำเพือ่ นทุกคนจะสำมำรถช่วยกันทำงำนนั้น
ให้สำเร็จได้
ฉันรู้สึกเบื่อหน่ำย เมื่อต้องคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่เพื่อนที่ไม่สนิทกัน
ฉันเลือกคบแต่เพื่อนที่เรียนเก่งหรือมีฐำนะดี
ฉันคิดว่ำกำรทำงำนคนเดียว ดีกว่ำต้องทำงำนร่วมกับเพื่อนทีไ่ ม่มคี วำมสำมำรถ
ฉันอยำกให้ผู้ปกครองแบ่งขนมหรือสิ่งของให้ฉัน มำกกว่ำญำติพี่น้องคนอื่นๆ
ฉันยกมือไหว้อาจารย์ทุกท่านในสถานศึกษา ทั้งที่เคยสอนและไม่เคยสอนฉัน
หำกเพื่อนทะเลำะกัน ฉันจะเลือกเข้ำข้ำงเพื่อนที่สนิทที่สุด
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