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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา วิธดี ำ� เนินการวิจยั
คือ ท�ำการศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองทัง้ ของประเทศไทย และต่างประเทศ น�ำมาร่าง
เป็นกรอบศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา แล้วน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน
7 คน ประเมินความเหมาะสมของเนือ้ หา เป็นแบบสอบถามจ�ำนวน 3 ชุด คือ แบบสอบถาม
ของนักเรียน และนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จากกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้มาด้วยวิธี multi-stage sampling ในการวิจยั ใช้
วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ โดยส�ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนและนักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 3,600 คน จ�ำแนกเป็น ระดับประถม

ศึกษา 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,200 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับปริญญาตรี 1,200 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถีแ่ ละร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ระดับ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียน ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือ่ พิจารณา
ความเป็นพลเมืองในแต่ละด้าน พบว่า ผูเ้ รียนมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 2 ด้าน และมีความเป็น
พลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกภูมภิ าค โดยภูมภิ าคทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�ำดับ 2.ผูเ้ รียน
ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมือ่ พิจารณาความเป็นพลเมืองในแต่ละด้าน พบว่า ผูเ้ รียนมีความเป็น
พลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนความเป็นพลเมือง
ด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทุกภูมภิ าค โดยภูมภิ าคทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�ำดับ และ 3. ผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูงหรือระดับปริญญาตรี มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
ความเป็นพลเมืองในแต่ละด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 2 ด้าน และมีความเป็น
พลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกภูมภิ าค โดยภูมภิ าคทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นพลเมือง ผูเ้ รียนในสถานศึกษา

Abstract

The objectives of this research are to study the citizenship of the students in academy
and uses the method towards enhancing the citizenship of students in academy.
By studying the documents and research related to the characteristics of citizenship in
Thailand including the foreign research. To be a framework for studying citizenship of
students in academy. Then, lead to 7 experts to assess the suitability of the content.
A questionnaire was used for the questionnaires of the students that the students
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were studying at the elementary level, secondary level or vocational certificate, and
High vocational certificate or Bachelor’s degree in 2017. From the samples obtained
multi-stage sampling. This research uses quantitative research and data were
collected by questionnaires from 3,600 students from educational institutions nationwide.
By Classified as students of 1,200 primary school, 1,200 secondary school or
vocational certificate, and 1,200 High vocational certificate or Bachelor’s degree And
the data were analyzed by descriptive statistics such as frequency and percentage.
In the analysis of the level citizenship of students in academy was analyzed using
the mean and standard deviation. The research found that 1. The study of citizenship
of elementary school students found that in overall were the high level. When
considering citizenship in each of these areas, they found that the self-responsibility
and social and respect the others of students were in both high levels and found
that in overall were the high level in all regions. The region with the highest average
is central region, southern region and north east region followed by the order
2. The students from secondary school or vocational certificate found that in overall
were the high level. When considering citizenship in each of these areas, they found
that the self-responsibility and social of students were in high level. And the respect
the others were medium level and found that in overall were the high level. The region
with the highest average is western region, northern region and north east region
followed by the order and 3. The Students from High vocational certificate or Bachelor’s
degree found that in overall were the high level. When considering citizenship in
each of these areas, they found that the self-responsibility and social and respect the
others of students were in both high levels and found that in overall were the high
level in all regions. The region with the highest average is northern region, western
region and central region followed by the order.
Keywords: Citizenship Student in Academy
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จากการทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดหลักการส�ำคัญประการหนึง่ ของการพัฒนาประเทศใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559:
7-15) ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสนองต่อนโยบายการพัฒนาคนของรัฐบาล
ดังข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มแี นวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
โดยให้จดั กระบวนการเรียนรูท้ กี่ อ่ ให้เกิดค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ สร้างอุดมการณ์รกั ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ปฏิเสธ
สิง่ เสพติด และการทุจริตคอรัปชัน่ โดยจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส�ำหรับเป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับทิศทางการปฏิบตั งิ านของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ จุดเด่นประการหนึง่ ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ฉบับนี้ คือ การก�ำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ ทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญต่อระดับความส�ำเร็จด้าน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนควบคูก่ บั ระดับความส�ำเร็จทีช่ ดั เจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนตามแผนฯ ดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อนึง่ จากการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ปัจจุบนั ยังไม่มหี น่วยงานที่
รับผิดชอบหรือมีภารกิจโดยตรงในการรวบรวมหรือศึกษาผลการจัดการศึกษาในมิติ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ นับว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ เพือ่ ให้การศึกษาผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในตัวชีว้ ดั “ร้อยละคะแนนเฉลีย่
ของผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ได้รบั ข้อมูลทีค่ รบถ้วนอย่างชัดเจนและมีคณ
ุ ภาพ ส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. จึงเห็นควรให้มกี ารศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพือ่ น�ำผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ป
ใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศส�ำคัญส�ำหรับประกอบการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการสถานศึกษาของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการส่ง
เสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังเป็นข้อมูลส�ำคัญเพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
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ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการในการน�ำไปประกอบ
การพิจารณาวางแผนก�ำหนดแนวทางการจัดหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศได้อย่างเหมาะสมอันจะส่ง
ผลดีตอ่ กระบวนการพัฒนาเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกทีด่ ี
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพือ่ ศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประโยชน์ของการวิจยั

ผลการศึกษาครัง้ นี้ จะท�ำให้ทราบถึงระดับความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียน ในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้อมูลส�ำคัญทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงระดับความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 12 ในมิติคุณลักษณะ
พึงประสงค์ทเี่ กิดกับผูเ้ รียน ด้านความเป็นพลเมือง อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ บุคลากร รวมถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปก�ำหนดแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ตลอดจนทักษะ
ความเป็นพลเมืองแก่ผเู้ รียนได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตของการวิจยั

เป้าหมายการวิจยั
1. ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน
กลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ทีก่ ำ� ลังศึกษา
อยูใ่ นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในสถาน
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 3,600 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธี Multi-Stage
Sampling และก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค�ำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่
(สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และขนาดความคลาดเคลือ่ น
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ในการประมาณค่า ร้อยละ 2
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ 2) ความเคารพผูอ้ นื่

ประโยชน์ของการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ คณะวิจยั ได้กำ� หนดกรอบแนวคิด โดยประยุกต์และสร้างกรอบแนวคิด
ตามแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที1่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
และแนวคิดเกีย่ วกับยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561
ของคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง ด้านพัฒนาการศึกษา เพือ่
สร้างความเป็นพลเมืองดี ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั

ประชากร
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นักเรียน และนักศึกษา ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูป่ กี ารศึกษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน
โดยสามารถแยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 4,260,675 คน ระดับ จ�ำนวน 3,888,744 คน
แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 2,058,322 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 1,830,422 คน แยกเป็นสามัญศึกษา จ�ำนวน 1,173,641 คน และอาชีวศึกษา จ�ำนวน
656,781 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จ�ำนวน 1,942,920
คน แยกเป็นระดับ ปวส. จ�ำนวน 329,367 คน และปริญญาตรี จ�ำนวน 1,613,553 คน
กลุม่ ตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ�ำนวน 3,600 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธี multi-stage sampling มีขนั้ ตอนการได้มาของกลุม่ ตัวอย่างดังนี้ ส�ำรวจข้อมูลหน่วย
สมาชิกของประชากรจากแหล่งทุตยิ ภูมแิ ล้วจัดท�ำกรอบการสุม่ (Sampling Frame) โดยแบ่ง
ออกเป็นภูมภิ าค ตามเกณฑ์ภมู ภิ าคทางภูมศิ าสตร์ของคณะกรรมการภูมศิ าสตร์แห่งชาติ
ซึง่ แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ และการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยค�ำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ. 2551: 95) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
ร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,500 คน
จากข้างต้น ท�ำให้ได้กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั โดยจ�ำแนกตามระดับการศึกษาและ
ภูมภิ าค ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ภูมิภาค
ระดับการศึกษา เหนือ

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวัน
ออก

ตะวัน
ตก

ใต้

รวม

ประถมศึกษา

120

360

300

120

60

240

1,200

มัธยมศึกษา/ปวช.

120

360

300

120

60

240

1,200

ปวส./ปริญญาตรี

120

360

300

120

60

240

1,200

รวม

360

1,080

900

360

180

720

3,600

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ท�ำหนังสือเรียนถึงศึกษาธิการภาค เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ดำ� เนินการจัด
เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของส�ำนักงาน
ศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง
2. ผูแ้ ทนส�ำนักงานศึกษาธิการภาค ประสานสถานศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทีส่ มุ่ ได้
และด�ำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนหรือนักศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างตามจ�ำนวน
ทีก่ ำ� หนดไว้
3. ส�ำนักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง รวบรวมแบบสอบถามและส่งกลับมายังส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การวิจยั และพัฒนาด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การตอบกลับแบบสอบถาม เพือ่ เตรียมการ ส�ำหรับการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนต่อไป
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
แบบสอบถามความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ รียน มีลกั ษณะเป็นแบบก�ำหนดให้เลือกตอบ (Check List)
และตอนที่ 2 แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
ชุดละ 60 ข้อ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 7 คน ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรง เพือ่ พิจารณาถึง
ความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษาในการ
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เขียนข้อค�ำถาม และใช้เกณฑ์ดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป รวมทัง้ พิจารณาถึง
ความครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบตั กิ าร ผลการตรวจสอบ พบว่า มีขอ้ ค�ำถาม
ผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด จ�ำนวนชุดละ 49 ข้อ และผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้เนือ้ หาของข้อค�ำถามอีก
ครัง้ หนึง่ ตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนทีจ่ ะน�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล หลังจากนัน้
น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้วทัง้ 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผูเ้ รียนทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างจริง ซึง่ เป็นผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 200 คน ระดับมัธยมศึกษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ�ำนวน 200 คน และระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้
สูง จ�ำนวน 200 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้คา่ Item-Total
Correlation และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient แล้วคัดเลือกข้อค�ำถามโดยพิจารณาจากข้อ
ทีม่ อี ำ� นาจจ�ำแนกสูงและรวมทุกข้อแล้วครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบตั กิ าร พบว่า
ชุดที่ 1 ระดับประถมศึกษา มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ 0.20-0.74 และค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.92 ชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่
0.23-0.60 และค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.91 และชุดที่ 3 ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ 0.23-0.58 และค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.90
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป ด้วยสถิตดิ งั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
และร้อยละ
(2) วิเคราะห์ระดับความเป็นพลเมือง โดยหาค่าเฉลีย่ (X̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)

สรุปผลการวิจยั

1. ข้อมูลความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญา
ตรีในสถานศึกษา จ�ำแนกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา โดยจ�ำแนกเป็นรายด้าน
ภาพรวมในแต่ละระดับชั้น
ความเป็น
พลเมือง
ของผู้เรียน

ประถมศึกษา

X̅

S.D.

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

มัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
X̅

S.D.

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรี
X̅

S.D.

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

ด้านความรับ 3.92 0.47
ผิดชอบต่อ
ตนเองและ
สังคม

มาก

3.81 0.41

มาก

3.89

0.41

มาก

ด้านความ
เคารพผู้อื่น

3.80 0.58

มาก

3.41 0.63

ปาน
กลาง

3.56

0.65

มาก

รวม

3.87 0.45

มาก

3.65 0.39

มาก

3.75

0.43

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีความเป็นพลเมือง
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87) และเมือ่ พิจารณาความเป็นพลเมืองใน
แต่ละด้าน พบว่า ผูเ้ รียนมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
ด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 2 ด้าน (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 และ 3.80 ตาม
ล�ำดับ) และผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีความเป็นพลเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) และ
เมื่อพิจารณาความเป็นพลเมืองในแต่ละด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81) ส่วนความเป็น
พลเมืองด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.41) ส�ำหรับผูเ้ รียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับปริญญาตรี มีความเป็นพลเมืองในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.75) และเมือ่ พิจารณาความเป็นพลเมืองในแต่ละด้าน
พบว่า ผูเ้ รียนมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพ
ผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 2 ด้าน (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 และ 3.56 ตามล�ำดับ)
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2. ข้อมูลความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือปริญญา
ตรีในสถานศึกษา จ�ำแนกเป็นรายภูมภิ าค มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา โดยจ�ำแนกเป็นรายภูมภิ าค
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
ความเป็น
พลเมือง
ของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษา
X̅

S.D.

ชั้นมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

X̅

S.D.

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
X̅

S.D.

ระดับ
ความเป็น
พลเมือง

ภาคเหนือ

4.09 0.43

มาก

3.70 0.37

มาก

3.88

0.41

มาก

ภาคกลาง

3.82 0.44

มาก

3.62 0.38

มาก

3.80

0.45

มาก

ภาคตะวัน
ออก เฉียง
เหนือ

3.85 0.42

มาก

3.69 0.42

มาก

3.75

0.43

มาก

ภาคตะวัน
ออก

3.79 0.40

มาก

3.54 0.37

มาก

3.59

0.38

มาก

ภาคตะวัน
ตก

3.81 0.42

มาก

3.81 0.34

มาก

3.86

0.39

มาก

ภาคใต้

3.91 0.49

มาก

3.62 0.38

มาก

3.68

0.42

มาก

4.09 0.43

มาก

3.70 0.37

มาก

3.88

0.41

มาก

ภาคเหนือ

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาในภูมภิ าคทัง้ 6 ภูมภิ าค มีความเป็น
พลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยภูมภิ าคทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคกลาง
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09) รองลงมาคือ ภาคใต้ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.91) และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) ตามล�ำดับ และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยภูมภิ าคทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81)
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.70) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.69) ตามล�ำดับ ส�ำหรับผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับปริญญา
ตรีในภูมภิ าคทัง้ 6 ภูมภิ าค มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยภูมภิ าคทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.88) รองลงมาคือ ภาคตะวันตก
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.86) และภาคกลาง (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.80) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลในประเด็นทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา พบว่า ผูเ้ รียนระดับ
ประถมศึกษามีความเป็นพลเมืองทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน ซึง่ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายภูมิภาค พบว่าผู้เรียนในสถานศึกษาทั้ง 6 ภูมิภาค มีความเป็นพลเมืองทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาคเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทย
ในปัจจุบันได้เริ่มตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้
เติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา
ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของการเพิ่มขีดการแข่งขันและ
พัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ของความเป็ น ไทย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดังจะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาคน ให้คนไทย
มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 7-15) ได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาคนอย่าง
ชัดเจนว่า ให้คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั มีทศั นคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัว
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจทีด่ ี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวถิ ชี วี ติ ทีพ่ อเพียงและมีความเป็นไทย
จากแนวนโยบายของประเทศดังกล่าว ท�ำให้ทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องมีแนวทางหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผล รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาต้องมี
นโยบายหรือแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการหล่อหลอมและ
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ปลูกฝังตัง้ แต่ตน้ ทาง ให้เยาวชนไทยมีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นพลเมืองดีมคี ณ
ุ ภาพ เหตุนี้
จึงได้ก�ำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยระบุใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2545: 15-16) ในส่วนของความมุง่ หมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษาและสิ่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วน
รวมของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทย และความรูอ้ นั เป็นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่รู้ และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา
ของประเทศฉบับนี้ ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนในลักษณะของแผน แผนงาน และโครงการ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในระดับต่างๆ ทั้งการเรียนในสายสามัญศึกษาและสายวิชาชีพ พร้อมทั้งก�ำหนด
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้การพัฒนาความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยทัว่ ทุกภูมภิ าค
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากนโยบายต่างๆ ดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทัง้ ในและนอกห้องในเรียน เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรม
ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจาก
การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าหน่วยงานทางการศึกษาจะมีการด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาระยะหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็ยัง
ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องยังจ�ำเป็น
ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป เพื่อยกระดับผลการประเมิน
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กระดับประถมศึกษาต่อเนื่องไป
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เริม่ สอนให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเอง รูจ้ กั การใช้สทิ ธิเสรีภาพ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎหมาย และแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ก�ำลังหรือ
ความรุนแรง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2559: 39-40) ทีก่ ล่าว
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ไว้ว่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การยอมรับในความแตกต่าง การเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น และการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มาได้ เ องตามธรรมชาติ หากจะต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝน
ความเป็นพลเมืองจึงจะเกิดขึ้นมาได้ โดยตัวอย่างวิธีการของการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี สิง่ แรกทีเ่ ด็กจะต้องเรียนในโรงเรียน
อนุบาลคือ เมื่อมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะกัน ห้ามตีกนั เมือ่ ทะเลาะกันครูจะจับแยก
กันทันที และจะให้เรียนรูก้ ติกาพืน้ ฐานประการแรกของการอยูร่ ว่ มกันในสังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตยคือ ถ้าขัดแย้งกัน ห้ามใช้ความรุนแรง เมือ่ ขึน้ ชัน้ ประถมศึกษาเด็กจะเรียนรู้
เรือ่ งของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�ำกับการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยจะถูกฝึกฝนให้รับผิด
ชอนตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องไม่
ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่น และท�ำสิ่งใดจะต้องค�ำนึงถึงอยู่เสมอ
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมสังคมจะดีขนึ้ หรือแย่ลงก็อยูท่ กี่ ารกระท�ำของคนในสังคม
เด็กในประเทศที่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จึงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นตามวัยที่โต
ขึ้นพร้อมๆ กับมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รสสุคนธ์ มกรมณี.(2556: 78-82) และไม่ใช่เรียนรูแ้ ต่การแข่งขัน (Competition) แต่จะต้อง
เรียนรูเ้ รือ่ งการประนีประนอม (Compromise) และการท�ำงานร่วมกับคนอืน่ (Cooperation)
เพราะประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ไข
ความขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะตกลงกัน และเรียนรู้ที่จะท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2. ผลการศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งของผู ้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิด
ชอบต่อตนเองและสังคมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผูอ้ นื่ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ เป็นรายภูมภิ าค พบว่าผูเ้ รียนในสถานศึกษาทุก
ภูมภิ าค มีความเป็นพลเมืองทัง้ ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกภูมภิ าคเช่นกัน
ยกเว้นผูเ้ รียนใน 3 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ที่มีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผู ้ เ รี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เป็ น ช่ ว งวั ย รุ ่ น ซึ่ ง
มีพัฒนาการหลายด้านเริ่มปรับเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่สามารถพึ่งพา
ตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความคิดที่เป็นอิสระ
เชื่อมั่นในตนเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมรอบตัว ใฝ่หาอุดมการณ์และ
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เอกลักษณ์ของตนเอง กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม (Erikson.
1968: 181-188) นอกจากนี้ การเรียนการสอนในสถานศึกษาของเด็กระดับช่วงชั้นนี้
นอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวแล้ว ยังเป็นช่วงวัยที่ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยและบทบาทสิทธิเสรีภาพของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
อย่างจริงจัง ด้วยเหตุนจี้ งึ ส่งผลให้ความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในระดับการศึกษานีท้ งั้ ใน
ภาพรวมและด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ยังควรมีการพัฒนากระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในช่วงวัยนี้ต่อไป
เพื่อให้ระดับความเป็นพลเมืองของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองที่ดีในด้านความเคารพผู้อื่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ควรส่งเสริม
ให้รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างทั้งทาง
ด้านร่างกาย ความคิดเห็น ความเชื่อและวิถีชีวิตของบุคคลเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
เป็นผู้มีเหตุมีผลไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งการขับเคลื่อน
กระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมคุณลักษณะเหล่านี้แก่เยาวชน จ�ำเป็นต้องเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พืน้ ที่ สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะ
เจตคติ ความประพฤติ และค่านิยมต่อการเป็นพลเมืองที่ดีเพิ่มมากขึ้น ควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองทีด่ ี การอยูร่ ว่ มกันในสังคม
และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนให้เคารพ
ความเห็นของผูอ้ นื่ เอาใจใส่และสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสามั ค คี ใ นหมู ่ ค ณะ เคารพกฎหมายและกฎระเบี ย บของสถานศึ ก ษา
ในส่วนของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับตัวผู้เรียนมากที่สุด ควรให้
ความส�ำคัญต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานของตน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจาก
บิดามารดาหรือผู้ปกครองนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการถ่ายทอดทัศนคติ
ความเชือ่ ค่านิยมและแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ แก่เด็กทัง้ ในปัจจุบนั (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2559: 38) ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย. (2553: 59) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.ปีที่
1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การอบรมเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ดังนั้น
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตน คอยแนะน�ำและปลูกฝังใน
สิ่งที่ดีงาม ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ถูกต้องเหมาะ
สม และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและ
อยากเลียนแบบในแบบอย่างทีด่ ี นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการควรมีแนวทาง
ที่ชัดเจน ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานทางสังคมและ
ภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง/กลไกการด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561. (2554: 25) ที่เสนอไว้ว่า ต้องมี
หน่วยงานกลางเพือ่ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดกิจกรรม ประสานงานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
เกิดการระดมทรัพยากรทัง้ บุคคล และงบประมาณจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้เห็นผล
อย่างจริงจัง และควรมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการทีช่ ดั เจน และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การประสานงาน/บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือระดับปริญญาตรี พบว่า ผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับปริญญาตรี
มีความเป็นพลเมืองทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายภูมภิ าค พบว่าผูเ้ รียนในสถานศึกษาทุกภูมภิ าค มีความเป็นพลเมืองทัง้ ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาคเช่นกัน ยกเว้นผู้เรียนในภาคตะวันออกที่มีความเป็น
พลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผ่านมาของธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2556: 65) ที่ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 410 คน ซึง่ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทัง้ ในภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านการเคารพกติกา ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้
มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือระดับปริญญาตรี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์
สามารถท�ำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ท�ำให้อยากเป็นตัวของตัวเอง คิดและตัดสินใจด้วย
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ตัวเองโดยปราศจากอิทธิพลของผู้อื่น อยากเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองมากกว่า
เรียนรู้จากการสั่งสอนของผู้ใหญ่ มักชอบแสดงความคิดเห็น มีความสนใจความเป็นอยู่
ของสังคมมากขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรมุ่งความสนใจและให้ความส�ำคัญต่อ
ผูเ้ รียนในช่วงวัยนี้ ซึง่ ก�ำลังเติบโตเป็นผูใ้ หญ่และเป็นพลังส�ำคัญของสังคมในอนาคต เพราะ
หากผูเ้ รียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเข้าใจ
และตอบสนองตามความต้องการ ความสนใจอย่างเหมาะสมแล้ว ผูเ้ รียนวัยนีจ้ ะกลายเป็น
พลเมืองและพลโลกทีด่ ี เป็นหลักส�ำคัญในการสร้างสรรค์สงั คมและครอบครัวต่อไป แทนที่
จะเป็นปัญหาท�ำความยุ่งยากให้แก่บ้านเมืองเป็นภาระต้องหาทางแก้ไข ด้วยเหตุนี้หลาย
ฝ่ายจึงควรให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนวัยนี้มากเป็นพิเศษ และหาแนวทางการส่งเสริมให้ได้
มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ทุกด้าน โดยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ที่ดีส�ำหรับผู้เรียนวัยนี้ ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีเสรีภาพในการใช้
ความคิด มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการสร้างความตระหนักและสร้าง
ความภูมิใจให้แก่ผู้เรียนว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะรับผิดชอบและ
ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ดังค�ำกล่าวของปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2555: 42-45) ทีว่ า่ คุณสมบัติ
ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้เกิดขึน้ มาได้โดยการฟังบรรยายหรือ
สอนด้วยการพูดให้ฟัง หากเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน โดยใช้กิจกรรมและการลงมือ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถคิดได้และพัฒนาคุณสมบัตเิ หล่านีใ้ ห้มขี นึ้ มาได้ดว้ ยตนเองเอง
และสอดคล้องของสุวรี ปิน่ เจริญ. (2559: 9-10) ทีว่ า่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตควรเน้นหนักและให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้ลงมือปฏิบัติ
ท�ำกิจกรรมกลุม่ ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร การเป็นผูน้ ำ� ผูต้ ามและทีส่ ำ� คัญ
เป็นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกภูมิภาคมีความเป็น
พลเมื อ งทั้ ง ในภาพรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ภู มิ ภ าค ยกเว้ น ผู ้ เ รี ย นใน
ภาคตะวันออกมีความเป็นพลเมืองด้านความเคารพผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อ
ค้นพบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองแก่ผเู้ รียน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำคัญ และมีการก�ำหนด
แนวทางหรือมาตรการต่างๆ ทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดได้ให้ความส�ำคัญ
และร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Citizenship of Students in Academy under Ministry of Education
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รวมทัง้ มีการสนับสนุนให้หน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษาได้จดั ท�ำโครงการหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ที่
จ�ำเป็น พร้อมทั้งมีการก�ำกับ นิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องและบรรลุตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อให้เกิดการน�ำข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถานศึกษาหรือบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ
1. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
2. ควรก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ทีห่ น่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการต้องให้ความส�ำคัญและร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
3. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กบั ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ ที่ รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท�ำโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ตามบริบทและความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่
4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความเป็น
พลเมืองของผูเ้ รียน ควรเริม่ ตัง้ แต่เด็กเล็กระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง การใช้สทิ ธิเสรีภาพบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ เคารพกฎหมาย และแก้ไขปัญหา
โดยไม่ใช้กำ� ลังหรือความรุนแรง
5. ควรมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางให้ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองของผู้เรียน เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือ
ข่ายทุกภาคส่วน และการระดมทรัพยากรในการด�ำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเห็นผลเป็นรูปธรรม
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6. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การก�ำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่
1. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษาเพือ่
เน้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้เกิดกับผู้เรียน
2. ควรสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือให้หน่วยงานทางสังคม รวมถึง
ภาคเอกชนในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
3. ควรสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภาคเอกชน ให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียน
4. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เข้า
มามีสว่ นร่วมในการผลักดันให้ผเู้ รียนเกิดความเป็นพลเมืองทีด่ ตี ามระบอบประชาธิปไตย
5. ควรก�ำหนดเรือ่ งการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียน เป็น
สาระส�ำคัญในแผนการตรวจราชการ หรือแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล
6. ควรคัดเลือกสถานศึกษาทีม่ กี ารด�ำเนินงานหรือผลงานดีเด่นด้านการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในระดับการศึกษาต่างๆ ให้เป็น Best Practice เพือ่ ถอดบท
เรียนจากความส�ำเร็จและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาอื่นๆ
สถานศึกษา
1. ผูบ้ ริหารและครู ต้องเข้าใจและเข้าถึงนักเรียน ดูแลเอาใจใส่นกั เรียนอย่างใกล้ชดิ
และยึดหลักการส�ำคัญคือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้นักเรียนได้เห็น เรียนรู้ และน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
2. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
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3. ควรมีกระบวนการคัดกรองผูเ้ รียนกลุม่ เสีย่ งต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทหรือ
ใช้ความรุนแรง และสนับสนุนให้ผเู้ รียนกลุม่ ดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ลดพฤติกรรม
เชิงลบ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะด้านการเคารพผู้อื่น เคารพความแตก
ต่าง และเคารพกฎหมาย
4. การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ควรเปิดโอกาส
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
โดยเน้นการได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงในสังคมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความตระหนักและภูมิใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะรับผิดชอบและร่วม
แก้ไขปัญหาสังคม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยศึกษาตัวแปรที่มีบริบทเกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมด้วย เช่น ขนาดของสถานศึกษา ภูมิภาค เศรษฐานะของ
ครอบครัว เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรได้มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ ในกลุ่มผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ควรมีการพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติส�ำหรับประเมินความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนที่จ�ำแนกตามช่วงวัยของผู้เรียน
4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนระดับประถม
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