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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อพฒันาหลกัสูตรส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นไปตามความตอ้งการและบริบททางสังคมการเมืองและ
วฒันธรรมไทย โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ การสนทนากลุ่ม การสัมมนา
เชิงปฏิบติัการโดยนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมือง ครูและวิทยากรผูป้ฏิบติังานดา้นส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน พบว่าคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีพลเมืองไทยควรไดรั้บการส่งเสริม
คือ การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย ์และมีเหตุผล   
และใหพ้ฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ ฝึกทกัษะการคิดและแสดงความเห็น ใหมี้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกปฏิบติั ดว้ยกรณีศึกษา แบบฝึกหัด กิจกรรม การแสดง
บทบาทสมมติ รวมทั้งกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่ภายนอกห้องเรียน ใน
ชุมชนและสังคมท่ีเป็นอยู่มากกว่าสอนด้วยวิธีการบรรยายและตกอยู่ภายใต้บริบท
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่สนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย  เนน้การน าไปใชไ้ดโ้ดยสะดวก 
สามารถประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีหลกัการ จากขอ้มูลและขอ้เสนอน ามาสังเคราะห์เป็น
หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ย 5 หน่วยเรียนรู้ ประกอบดว้ย นิยามความหมาย  ความส าคญั 
ประโยชน์และผลกระทบของคุณลกัษณะ การตดัสินใจ และการประเมินคุณลกัษณะ 
ทั้ งน้ี หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนได้น าไปทดลองใช้และปรับปรุงเน้ือหา และพฒันาเป็น
หนังสือคู่ มือการสอนจ านวน 5 เ ล่มส าหรับ 5  คุณลักษณะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนา  

 
ค าส าคญั : พลเมือง, หลกัสูตรอบรมพลเมือง, รากฐานประชาธิปไตย 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to develop a democratic citizenship 

curriculum that concern about Thai social, political and cultural contexts. Data 
collected by documentary review, focus group discussion, academics and experts 
group discussion. The findings were 1) 5 characteristics  for  Thai democractic 
citizenship are responsibility, discipline, public mind, integrity and rationality 2) 
curriculum should emphasizes on critical thinking, learning process should emphasizes 
on practice by case study, role play, including activities that transfer knowledge and 
pratices to community and way of life. 3) Curriculum should adaptive but remaining 
key concepts of democracy. The findng were synthesized and developed into learning-
unit consisting of definitions, meaning, significance, benefits and impacts of decision 
features and characteristics assessments. The developed curriculum has been tested 
and developed into booklet of 5 instructional manuals for 5 desirable democratic 
citizens characteristics. 
 
Keywords:  Citizenship curriculum, civic education, foundations of democracy 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคญัและความเป็นมา 
 

หนงัสือ คู่มือพลเมือง ของ ส านกัโฆษณาการ กรมประชาสัมพนัธ์ ฉบบัพิมพ ์2480 
และ 24911 นบัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความยาวนานระยะเวลาของการ
สร้าง “พลเมือง” ของรัฐไทยท่ีเกิดข้ึนหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ท่ี
ไดใ้ช้โรงเรียนและระบบการศึกษาเป็นกลไกส าคญัตามแนวคิดการปลูกฝังอุดมการณ์
ของสังคมการเมืองในรัฐสมยัใหม่ (กาญจนา แกว้เทพ, 2529) อยา่งไรก็ตาม เม่ือระบบ
การศึกษาเพื่อกลไกสร้างพลเมืองเป็นของรัฐ ดงันั้นเม่ือรัฐเปล่ียนอุดมการณ์ท่ีตอ้งการ
ปลูกฝัง  การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระและ
วิธีการสอนไปตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ (เสน่ห์ จามริก, 2523) และเป็นผล
โดยตรงถึงความเป็นพลเมือง และพฒันาการของสังคมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปภายใตก้ลไก
การสร้างอุดมการณ์ในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว2  ตัวอย่างชัดเจนในปัจจุบัน ได้แก่ 
                                           
1  แมก่้อนหน้านั้นจะมีหนงัสือ “หน้าท่ีของบุคคล (duty of man) และ การจดัระเบียบการงาน 
(business organization)” ของ พ.อ. พระยา สุรพนัธเสน (อ้ิน) ท่ีจดัพิมพข้ึ์นในปี 2471 ก็ตาม แต่
เน้ือหามีลกัษณะกล่าวถึงหนา้ท่ีของผูค้นโดยกวา้งๆ มากกวา่การเฉพาะเจาะจงถึงความเป็นพลเมือง
ไทย  
2 ในงาน “การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย  ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย” ของ กลัป์ฤทยั ปุงคานนท.์(ม.ป.ป.) ไดจ้  าแนกการศึกษาเน้ือหา 3 ช่วงเวลา
ของการปกครอง ได้แก่ ช่วงท่ี 1 ภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรสยาม
พุทธศกัราช 2475 ถึง พ.ศ.2500 ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2501 – 2516 และช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2517 – 2540  พบวา่
เน้ือหาวา่ดว้ยการเมืองการปกครองและหน้าท่ีพลเมืองในหนงัสือเรียน ช่วงแรกให้ภาพลกัษณ์และ
ความหมายของการปกครองระบอบใหม่อยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัความใฝ่ฝันสู่ความเป็นรัฐสมยั
ใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยในทศันะของคณะราษฎร ต่อมาสาระดงักล่าวถูกปรับเปล่ียน โดย
เนน้เน้ือหาเก่ียวกบั “ความมัน่คง” ของสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ตลอดจนการปลุก



 
2 

 
 

นโยบายการศึกษาท่ีมุ่งสร้างพลเมืองโลก สร้างวิชาโลกศึกษา ข้ึนในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หรือ วิชาประชาคมอาเซียน หรือ การให้ความส าคญักบั
ภาษาท่ีสอง ในขณะท่ีวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ซ่ึงเดิมอยู่ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาได้กระจายน ้ าหนักวิชาไปสู่วิชาอ่ืนๆ และได้รับความส าคญัลดลงรวมทั้งยงัคง
วธีิการเรียนการสอนท่ีไม่อาจสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยไดเ้พียงพอ 

ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายท่ีส่งผลต่อการสร้างพลเมือง วิธีการเรียนการสอนท่ี
ไม่น าไปสู่ความเขา้ใจและฝึกฝนทกัษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ระบบการเรียน
การสอนท่ีตอบสนองความตอ้งการเอาชนะในการแข่งขนั การวดัประเมินท่ีให้น ้ าหนกั
คะแนนของวิชาท่ีจะน าไปการสร้างอาชีพของปัจเจก  ความเปล่ียนแปลงและความ
ซบัซอ้นของ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก  รวมถึง สภาพแวดลอ้มในสังคม ชุมชน 
และความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม ในประเทศไทย และประกอบกบัลกัษณะ
พื้นฐานบางประการท่ีไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าใหพ้ฒันาการ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอ้งประสบกบัความทา้ทายมากข้ึน  

ในปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัประชาชน เปิดพื้นท่ีให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อก าหนดชีวิตและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ ช่วงเวลาดงักล่าวประชาชนไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีของความเป็นพลเมืองท่ีมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  เกิดขบวนการทางสังคมมีการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวตาม
สิทธิ เสรีภาพ เกิดแนวคิดประชาคม และเกิดกลุ่มภาคประชาสังคม ข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ 
ทัว่ประเทศ  ภาคประชาสังคมไดก้ลายเป็นกระแสหลกัของการพฒันาประชาธิปไตย

                                                                                                                         
จิตส านึกร่วมแห่งความเป็นพลเมืองท่ีตอ้งร่วมมือกนัรัฐในการบริหารประเทศ จนกระทัง่ในปัจจุบนั 
บทเรียนท่ีว่าดว้ยการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนไดรั้บการตอกย  ้าดว้ย
ค าอธิบายในรายละเอียดมากข้ึนกว่าสมยัใด แต่เน้นเร่ืองระบบระเบียบการปกครอง กลไกการ
ถ่วงดุลอ านาจรัฐ วิวฒันาการระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์ในฐานะท่ี
ทรงเป็นสถาบนัค ้าจุนระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีจะตอ้ง
รวมในการปกครองใหส้ัมฤทธ์ิผล  
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และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคมให้เกิดข้ึนทีละนอ้ย 
แต่ขณะเดียวกนั สภาพทางการเมืองสังคมและประชาธิปไตยไทยกมี็ความซบัซอ้นมาก
ข้ึน เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันน้ีได้น ามาซ่ึงรัฐบาลท่ีเข้มแข็งจนระบบการ
ตรวจสอบลม้เหลว นโยบายของรัฐบาลท่ีเขม้แข็งนั้นไดต้ั้งอยู่บนฐานคติของทุน การ
แข่งขนั และมูลค่าทรัพยสิ์น นโยบายประชานิยมไดแ้ทรกแซงพื้นท่ีของภาคประชา
สังคมผา่นความคิด ความเขา้ใจของปัจเจก และสั่นคลอนการสร้างความเขม้แขง็ในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ฐานทรัพยากร ความยัง่ยนื และการพึ่งพาตนเอง   

การเมืองไทยในพ.ศ. 2548 – 2554  ไดส้ร้างวิกฤตความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ชัดเจนข้ึน  การไม่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ เกิดการละเมิดสิทธิ ขาดการใช้สติปัญญาขบคิดและถกเถียง  งานศึกษาความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคนไทยถูกน ามาพูดถึง แนวคิดการสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถูกน ากลบัมาทบทวนอยา่งจริงจงั ซ่ึงนอกจากการให้
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบบโรงเรียนแล้วยงัรวมถึงการให้ความรู้และ
เสริมสร้างทกัษะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ท่ีเป็นภารกิจกระจายอยูใ่นหน่วยงานของรัฐ และองคก์รอิสระต่างๆ อีกดว้ย   

แนวคิดการใหค้วามรู้และการศึกษา อบรม เพื่อสร้างพลเมืองของหน่วยงานหรือ
องคก์รต่างๆ นอกระบบการศึกษานั้นมีความแขง็ขนัและไม่ไดมี้ความเช่ือมโยงกบัระบบ
การศึกษาระดบัชาติมาตั้งแต่ รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะองคก์รอิสระต่างๆ 
ต่างมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ รัฐธรรมนูญ การมีส่วน
ร่วม เช่นเดียวกบัสถาบนัพระปกเกลา้ ท่ีปฏิบติัภารกิจเผยแพร่และพฒันาประชาธิปไตยสู่
ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศผา่นกระบวนการศึกษาอบรม มีการพฒันาหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน ดงันั้น ท่ามกลางพลวตัรทางสังคม การเมืองดงักล่าว การ
ทบทวนหลกัสูตร และแสวงหาค าตอบในการออกแบบแนวทางหรือหลกัสูตรการศึกษา
อบรมท่ีเหมาะสมกบัการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
สุขสงบและสันติ โดยหลกัสูตรตอ้งสามารถสร้างความเขา้ใจในหลกัการส าคญัอนัเป็น
รากฐานประชาธิปไตยท่ีมุ่งให้สมาชิกในสังคมการเมืองมีความสุขดว้ยความเคารพ เท่า
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เทียม ไม่มีละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สามารถพฒันาทกัษะท่ีจะน าหลกัการประชาธิปไตยไปสู่
การปฏิบติัในวิถีประจ าวนั  และปรับเจตคติให้สอดคล้องกบัความเป็นพลเมืองท่ีพึง
ประสงคภ์ายใตบ้ริบทสังคม การเมือง และวฒันธรรม  

เพื่อน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว จึงก าหนดใหมี้การพฒันาหลกัสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ และความเขา้ใจท่ีเป็นรากฐานประชาธิปไตย โดยมีเง่ือนไขส าคญั คือ 

1) ไม่ตกอยู่ในขอ้จ ากดัของความต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ืองของระบบการศึกษา  
โดยหลกัสูตรน้ีจะคงอยูแ่ละมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสามารถติดตาม
ผลและปรับปรุงให้เหมาะสมตามช่วงเวลาโดยคงไว้ซ่ึงฐานรากของหลักการ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเหมาะกบัการพฒันาเป็นหลกัสูตรระยะสั้นท่ีสามารถน าไปใชไ้ดต้าม
เง่ือนไขดงักล่าว   

2) หลกัสูตรตอ้งมีสาระของหลกัสูตรท่ีสร้างความมัน่ใจไดว้่า การเปล่ียนแปลง
ของบริบทสังคมวฒันธรรมและการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองท่ีมีทกัษะในการ
คิดวเิคราะห์ มีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนต่อหลกัการประชาธิปไตย  

 
1.2 วตัถุประสงค์งานวจิัย 

1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีใหค้วามรู้พื้นฐานสาระส าคญัความเป็นประชาธิปไตย 
และการเป็นพลเมืองไทย โดยค านึงถึงบริบทสังคมไทย 

2. เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีวิทยากรหรือผูส้อนสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่ติดกบั
การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือบริบทสังคม วฒันธรรม  

3. เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีง่ายต่อการน าไปใช ้ 
 
1.3 กรอบคดิในการวจิัย 

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Ralph W.Tyler (Basic Principles of 
Curriculum and Instruction) (Pinar, W. and Others, 1995) ท่ีมีจุดเด่นของการพฒันา
หลกัสูตรโดยน า การศึกษาสังคม ศึกษาผูเ้รียน รวมกับแนวคิดของนักวิชาการ และ
ปรัชญาการศึกษา เป็นแนวทางใหก้ารก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือหลกัสูตร  
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กรอบแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมและพฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงมีบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. ดา้นสังคม คือ บริบทสังคม วฒันธรรม และการเมืองไทย   
2. ดา้นผูเ้รียน คือ ความเป็นพลเมืองของไทย 
3. ดา้นแนวคิดของการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร โดยให้ความส าคญักบั

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
ดงัแผนภูมิ 
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พลเมืองไทย สังคม วฒันธรรม การเมืองไทย 
 
 

จุดมุ่งหมายการสร้างความเป็นพลเมือง ท่ี
มีรากฐานประชาธิปไตย 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ปรัชญาการเมือง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชา ธิปไตย 
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร
ศึกษา 

 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การประเมินผล 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
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1.4  ขอบเขตการวจิัย  
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการ

แนวคิดความเป็นพลเมืองตามหลกัประชาธิปไตยสากล เขา้กบัความเป็น
พลเมืองภายใตบ้ริบทสังคมไทย ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีผสมผสานระหว่าง
คุณลักษณะรากฐานประชาธิปไตยระหว่างความเป็นสากลและส่ิงท่ี
ตอ้งการเสริมสร้างในสังคมไทย 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ด้านการ
สอนทั้งในระบบ เช่น ครู และอาจารย ์และวิทยากรผูมี้ประสบการณ์ใน
การสอนหรืออบรมเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองในชุมชน  

 
1.5  ระยะเวลาด าเนินการ 

ธนัวาคม 2554 – กนัยายน 2556 
 
1.6 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. หลกัสูตรเพื่อพฒันาพลเมืองพร้อมคู่มือส าหรับผูส้อนท่ีพฒันาจากความรู้ท่ี
เป็นรากฐานประชาธิปไตยส าหรับพลเมืองไทย มีความยืดหยุ่นต่อการ
น าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการฝึกอบรม และต่อการน าไปประยุกต์
ร่วมกบัการใหค้วามรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ  

2. คุณสมบติัของหลกัสูตรท่ีน าไปใช้ได้ง่าย มีคู่มือ และเป็นรากฐานความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีพลเมืองทุกคนตอ้งมี จะเป็นประโยชน์และเชิญชวน
ใหเ้กิดการน าไปใชเ้ผยแพร่ขยายผลต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวจิยัน้ีมีกรอบความคิดใหญ่ๆ เป็นแนวทางการวจิยั ดงัน้ี  

2.1 บริบทสังคม วฒันธรรม และการเมืองไทย   
2.2 ความเป็นพลเมืองไทย 
2.3 การศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 

 
2.1 บริบทสังคม วฒันธรรม และการเมอืงไทย 
   

  โครงสร้างของสังคมไทยเฉกเช่นเดียวกบัสังคมทัว่ไปท่ีประกอบดว้ยสถาบนั
ทางสังคม สถานภาพของคนในสังคม ธรรมเนียมและวฒันธรรมแห่งสังคม โดยสถาบนั
ทางสังคมท่ีท าหน้าท่ีควบคุมผูค้นท่ีหลากหลายให้อยู่ร่วมกนัอย่างเหมาะสมเกิดความ
สงบสุข มีระเบียบ มีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีสังคมตั้งไว ้ สถานภาพและ
บทบาทของบุคคลในสังคมจะประกอบสร้างวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม 
จารีตประเพณีปฏิบติั เพื่อสังคมใชเ้ป็นเคร่ืองมือควบคุมการด ารงอยู่ของสังคม ป้องกนั
การไร้ระเบียบทางสังคม (social disorganization) หรือลดการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม (social change)   

ความแตกต่างของภูมิศาสตร์และชีวภาพส่งผลใหส้ังคมไทยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ สังคมเมืองและสังคมชนบท  ทั้ งสองสังคมน้ีมีความแตกต่างกันของ
วฒันธรรมและวถีิชีวติ กล่าวคือ ในสังคมชนบทจะมีวิถีชีวิตในแบบเกษตรกรรมซ่ึงเป็น
อาชีพหลกัของสังคมตามสภาพภูมิศาสตร์และความจ าเป็นของการด ารงชีวิต ลกัษณะ
ของคนในสังคมต้องพึ่ งพาอาศยักัน มีความเป็นเครือญาติกันตามขนาดของสังคม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทางสังคม (social interaction) เป็นความสัมพนัธ์แบบพี่นอ้ง 
เครือญาติ พวกพอ้ง และการรวมกลุ่มในลกัษณะของการติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยตรงมี
ความใกลชิ้ดกนัและเป็นความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน มีความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และ
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วฒันธรรมท่ีข้ึนกบัธรรมชาติตามแบบวิถีเกษตรกรรม  สถาบนัทางสังคมของไทยท่ี
ประกอบด้วย  ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง นันทนาการ และ
ส่ือมวลชนนั้น ในสังคมชนบทครอบครัว ศาสนา และชุมชนจะทรงอิทธิพลในการส่ง
ต่อวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบติั ขณะท่ีสังคมเมืองมีวิถี
ชีวิตท่ีความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกนัของสมาชิกจะเป็นทางการ มีกฎเกณฑ์และ
สถานภาพเป็นปัจจยัในการก าหนดความสัมพนัธ์ ท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนกบัฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคม (ยศ สันตสมบติั, 2537, น. 147)  
ในสังคมเมือง สถาบนัการศึกษา เศรษฐกิจ และส่ือ จะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีอิทธิพล
ต่อการส่งต่อวฒันธรรม ค่านิยม และ ความเช่ือ อยา่งไรกต็าม ความเปล่ียนแปลงท่ีมากบั
การพัฒนา ความเจริญ และเทคโนโลยี ส่งผลท าให้โครงสร้างทางสังคมของไทย
เปล่ียนแปลงจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม รูปแบบวิถีชีวิตเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
ความเช่ือ ค่านิยม จารีต ประเพณีปฏิบติับางประการเปล่ียนแปลงไป (สุพตัรา สุภาพ, 
2540)  อย่างไรก็ตามสถาบนัทางสังคมไทยยงัคงท าหนา้ท่ีรักษาคุณค่าทางสังคมหลาย
ประการไว ้ คือ ความรักพวกพอ้ง เครือข่ายอุปถมัภท่ี์มีความเขม้แข็ง บุญญาบารมีและ
อ านาจยศถาบรรดาศักด์ิ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2547 สายชล สัตยานุรักษ์, 2555) เพราะ
วฒันธรรม (social culture) และ ค่านิยม (social value) ท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับจะคงมี
การส่งต่อและพยายามด ารงไว ้ในงานศึกษาวฒันธรรมสังคมไทยสอดคลอ้งไปใน
แนวทางเดียวกนัไวว้า่สังคมไทยมีค่านิยมและวฒันธรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็นผู ้
อาวุโสและการเป็นผูน้อ้ย มีความสัมพนัธ์และการปฏิบติัต่อกนัในสังคมดว้ยฐานะทาง
สังคม  มีการจดัช่วงชั้นทางสังคม มีระบบเจา้นาย มีระบบอุปถมัภแ์ละระบบเครือข่าย
ผลประโยชน์ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548)  ภายใต้โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีของรัฐและ
ขา้ราชการ  (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540 เอนก เหล่าธรรมทศัน,์ 2545)    

ขณะท่ีสถานภาพทางสังคม (social status) หรือ ฐานะทางสังคม (social position)
มีบทบาทก าหนดความสัมพนัธ์และการปฏิบติัต่อกนัในสังคม  สถานภาพทางสังคม 
(status) จะถูกก าหนดและด ารงไวใ้นแต่ละคนในฐานะสมาชิกของสังคม สถานภาพทาง
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สังคมไดรั้บหรือถูกก าหนดโดยก าเนิด (ascribed status) ไดแ้ก่ เช้ือชาติ สัญชาติ เพศ  อาย ุ
และสถานภาพท่ีไดรั้บจากความสามารถของบุคคล (achieved status)   

สังคมไทยให้ความส าคญักบัสถานภาพทางสังคมท่ีได้รับโดยก าเนิด ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมและคุณค่าทางสังคมท่ีพฒันาจากระบบความเช่ือแบบบุญวาสนาและสังคม
แบบศกัดินา การให้ความส าคญักบัสถานภาพทางสังคมโดยก าเนิดดงักล่าวท าให้เกิด
กลุ่มอ านาจน าในสังคม และท าให้ผู ้ท่ีต้องการเข้าถึงสถานภาพทางสังคมท่ีได้รับ
ความส าคญัจะตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเฉพาะเจาะจง (particularistic social 
relation) กบัผูท่ี้มีอ  านาจกลุ่มเฉพาะเท่านั้น ท าให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบ
อุปถัมภ์ และท าให้ผู ้ท่ีควรได้สถานภาพทางสังคมด้วยความสามารถแต่ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเฉพาะเจาะจง  จะไม่สามารถเข้า ถึงสถานภาพตาม
ความสามารถ (achieved status) ได ้(ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540 เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 
2545 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2547, ลิขิต ธีริเวคิน, 2548)  สอดคลอ้งวิชยั ตนัศิริ  (วิชยั ตนัศิริ, 
2547) ท่ีอา้งถึง ทาคอต พาร์สัน (Talcott Parsons) ว่า การใหค้วามส าคญักบัหลกัเกณฑท่ี์
เฉพาะเจาะจง (particularistic criteria) ในความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การให้
ความส าคญักบั ท่ีต  ่า – ท่ีสูง ยศฐาบรรดาศกัด์ิ วงศต์ระกลู และสถานภาพท่ีไดจ้ากก าเนิด 
และเห็นส่ิงเหล่านั้ นเป็นบุญวาสนาไม่สามารถเปล่ียนได้ ท าให้เกิดการแบ่งสังคม
ออกเป็นผูป้กครองและผูถู้กปกครอง  โดยผูป้กครองตอ้งเป็นผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง ซ่ึงตามทฤษฎีชนชั้นน า หรือ ทฤษฎีนิยมอภิชน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดการ
ยอมรับผูท่ี้มีอ  านาจบารมีอยา่งไม่มีค  าถาม ตาม (อุไรวรรณ ธนสถิตย,์ ม.ป.ป.,น.12) และ
ท าใหเ้กิดการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งแยกแยะแตกต่างตามสถานภาพท่ีต่างกนั เกิดการปฏิบติั
ท่ีไม่เท่าเทียมกนัและกลายเป็นกลุ่มสิทธิพิเศษในสังคม (สายชล สัตยานุรักษ,์ 2555, น. 
188)  การให้ความส าคญักบับานะทางสังคมในสังคมไทยท าให้เกิดการจดัช่วงชั้นทาง
สังคม การให้ความส าคญักบัอาวุโสและการเป็นผูน้้อย และมีระบบเจา้ขุนมูลนายใน
สังคม และเป็นปัจจัยก าหนดความสัมพนัธ์และการกระท าระหว่างกันและกันของ
สมาชิกในสังคม  
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บริบทดงักล่าวท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้ความส าคญักบับุคคลมากกว่า

หลกัการกลายเป็นสังคมระบบอุปถมัภ์ ประชาธิปไตยและการเมืองไทยอยู่ในระบบ
อุปถมัภ์3 ท่ีน าไปสู่เครือข่ายผลประโยชน์ พวกพอ้ง และการสร้างความสัมพนัธ์กับ
อ านาจหรือผูท่ี้มีอ  านาจ  และกล่าวไดว้่าท าให้การเมืองและการปกครองของไทยเป็น
การเมืองท่ีมีชนชั้นคือคนท่ีสามารถเขา้ถึงอ านาจปกครองจะเป็นผูท่ี้สถานภาพทางสังคม
ท่ีไดรั้บการคดัเลือก  และค่านิยมส่วนน้ีไดต้กทอดสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทยดว้ย อาจเรียกวา่ประชาธิปไตยแบบมีชนชั้น 
                                           
3 ระบบอุปถมัภ์ ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์เป็นผลมาจากวฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้้อย
และผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ตอ้งอุปการะผูน้้อย ผูน้้อยตอ้งอยู่ในโอวาทผูใ้หญ่ วฒันธรรมพึ่งพาและเคารพ
ผูใ้หญ่น้ี ไดแ้ยกออกเป็น 3 วฒันธรรมยอ่ย ไดแ้ก่   

1) ระบบผูน้ าอาวโุสในพรรคการเมืองหรือในหน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ  เชาวนะ ไตรมาศ 
(2540, น. 48)  เรียกวา่เป็นวฒันธรรมแบบบุคลาธิษฐาน ท่ีท าให้เกิดภาวะอนุรักษ ์ผกูขาด
อ านาจและผลประโยชน์ ไม่เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง หรือ ส่งเสริมคนมีความสามารถรุ่น
ใหม่ ท าใหเ้สียโอกาสในการท่ีบุคคลมีความสามารถสูงหรือมีความเหมาะสมสูงกวา่จะได้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

2) วฒันธรรมของขวญั จากขนบธรรมเนียมประเพณีตะวนัออกโดยเฉพาะน ้ าใจในคนไทยท่ี
ใช้ของฝากแทนน ้ าใจเพื่อความสุขทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ และความกตญัูู ท่ีเป็นวฒันธรรม
ตะวนัออกท่ีดีงาม มีการน ามาใช้ผิด ในสังคมการเมืองและท าให้ของขวญัของฝากจาก
น ้ าใจและความกตัญููมีมูลค่าเหมาะสม เปล่ียนเป็นผลประโยชน์ท่ีให้เพราะการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์กลบัคืนมา จนกลายเป็นการคอรับชัน่ไปในท่ีสุด 

3) ระบบวงศาคณาญาติ วฒันธรรมของประเทศก าลงัพฒันาจะเป็นแบบสมยัเก่า (หรือ แบบ
สังคมขนาดเล็ก ของ ยศ สันตสมบติั) คือ ถูกก าหนดโดยความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ 
ดังนั้ น นักการเมืองและข้าราชการในประเทศเหล่านั้นจึงมีพนัธะต่อญาติ เพื่อน และ
ผูส้นบัสนุน ซ่ึงขดักบัสังคมสมยัใหม่ท่ีตอ้งไม่ยึดตวับุคคล และรักษาประโยชน์ส่วนร่วม 
ท่ีมาของการคอร์รับชั่นจึงมาจากความคิดของผูท่ี้มองตนเองว่ามีพนัธะทางสังคมท่ีตอ้ง
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นนัน่เอง การเมืองไทยปัจจุบนัหลายตระกูลก าลงัแตกหน่อวงวารเครือญาติ 
การเมืองจึงเป็นเร่ืองมรดกของตระกลูหาใช่การเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดในการท าหนา้ท่ีไม่  
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สถาบนัทางสังคมส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความสัมพนัธ์และการปฏิบติัต่อกนั
ในสังคมผ่านการขดัเกลาทางสังคม (socialization) ดว้ย ในวิธีการปลูกฝัง สร้างความ
มุ่งหวงั ท าให้เกิดบทบาท การสร้างเจตคติหรือการโนม้เอียงของพฤติกรรม รวมทั้งขดั
เกลาในเกิดความสามารถในการปฏิบติัไปจนถึงความช านาญหรือทกัษะดว้ย  การอบรม
สั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์หรือการให้ขอ้มูลผ่านส่ือมวลชน เรียกไดว้่าเป็นการขดั
เกลาทางสังคมโดยตรง ขณะท่ีการเรียนรู้หรือขดัเกลาโดยออ้มจะเกิดจากกระท าของคน
อ่ืน หรือ ซึมซบัจากส่ือ  

บริบทดังกล่าวท าให้สังคมไทยยงัคงด ารงแนวคิดของสังคมไทยไวอ้ย่างแน่น
แฟ้น ส่งผลต่อการส่งเสริมและงานพฒันาประชาธิปไตยท่ีมีค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม 
ท่ีมีฐานคติของการคิด การส านึก และการปฏิบติัท่ีตอ้งยดึโยงกบัหลกัการประชาธิปไตย 
และ ความเท่าเทียมกนัของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงตรงขา้มกบักระแสการขดัเกลาทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนทุกวนัในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ท่ีเร่ืองคุณค่าของสิทธิ และความเสมอภาค
เท่าเทียมเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคย 

วิชยั ตนัศิริ (2547) ไดอ้า้งถึง ทาคอต พาร์สัน (Talcott Parsons) ไวว้่าวิถีชีวิตท่ี
ผกูติดกบัเครือญาติ พวกพอ้ง และทอ้งท่ี มีการรวมกลุ่มตามวิถีวฒันธรรมเกษตร ไดบ่้ม
เพาะวฒันธรรมท่ีไม่แบ่งแยกหนา้ท่ีในท างาน ทุกคนท าไดทุ้กหนา้ท่ี ท าใหไ้ม่มีบทบาท
เฉพาะ (specificity role) และ “ช่วยๆ กนั” ข้ึนของสมาขชิกในสังคม  เกิดวฒันธรรมของ
การ “ลงแขก” หรือ การขอน ้ าใจ การมะรุมมะตุม้โดยไม่มีแผนและไม่มีหน้าท่ีเฉพาะ 
การกระท าอะไรท าไดต้ามความตอ้งการ “ท าอะไรตามสบาย/ท าอะไรตามใจ คือไทย
แท”้ นิยมความสนุกสนาน ท าใหไ้ม่มีการเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี และไม่รู้จกัการตระหนกั
ในความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นหรือส่วนรวม ต่างจากท่ีพบ
ในสังคมอุตสาหกรรม ท่ีการท างานร่วมกนัจะมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจนมีบทบาทเฉพาะท่ีชดัเจน ผลการแบ่งแยกหนา้ท่ีท าเห็นผลการท างานชดัเจน  
รู้และเกิดตระหนกัไดว้่าความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนจะส่งผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้นอยา่งไร  
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บริบทดงักล่าวท าให้ประชาธิปไตยไทยเป็นประชาธิปไตยท่ีสมาชิกในสังคม
ร่วมกบัส่วนรวมท่ีไม่ไดห้มายถึงการมีส่วนร่วม และไม่คุน้เคยกบัความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  

ทางดา้นการเมือง ธีรยทุธ บุญมี (2555) กล่าวว่า  การเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยสู่์ระบอบประชาธิปไตยของไทยในปี  พ.ศ. 
2475 เป็นการน าระบบการเมืองมาสู่ประเทศในลกัษณะของการเพาะปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่มี
ความเหมาะสม (ธีรยุทธ บุญมี, 2555, น.44-45) กล่าวคือ ประชาธิปไตยท่ีพฒันาข้ึนใน
ตะวนัตกถูกน าเขา้มาเพื่อการเปล่ียนแปลงในประเทศไทยโดยกลุ่มชนชั้นน าและไม่ได้
เป็นความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ค  านึงถึงบริบทสังคม
วฒันธรรมและความพร้อมของประชาชน ส่งผลต่อสังคมและประชาชนไทยในดา้น
ความคิด ความเขา้ใจ และความสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความเช่ือ ทศันคติ ใหเ้ขา้
กบัระบอบการปกครอง เพราะวฒันธรรมและบริบทสังคมไทยดูจะเป็นคู่ตรงขา้มกนั
ประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบัอุไรวรรณ ธนสถิตย ์ (ม.ป.ป.,น.12) กล่าวว่า ระบบเจา้ขุน
มูลนาย ระบบราชการ และ ระบบความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์ในสังคมไทยเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประชาธิปไตย ความสัมพนัธ์แบบชนชั้น สถานภาพทางสังคมท่ีมีทศันะ 
และการปฏิบัติ ท่ีน าไปสู่การแบ่งแยกชนชั้ น  ร่วมกับผลพวงของการก่อตัวของ
ประชาธิปไตยท่ีเร่ิมตน้กลุ่มชนชั้นน าทั้งขา้ราชการและพลเรือน โดยประชาชนไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือรับรู้ได ้ท าใหป้ระชาธิปไตย การเมือง และผูน้  าทางการเมืองอยูใ่นมือ
ของชนชั้นสูง  และถ่ายทอดกนัต่อมา โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงไม่ผิดไปจากระบบ
เจา้ขนุมูลนายดั้งเดิม แมผู้น้  าทางการเมืองไม่ไดมี้สถานภาพแต่ก าเนิดเป็นเจา้ขุนมูลนาย 
แต่ยงัคงอิงกบัระบบเจา้ขุนมูลนายไม่ทางใดก็ทางหน่ึง แสดงการด ารงอยูข่องระบบเจา้
ขนุมูลนายของสังคมไทย  

บริบทดังกล่าวได้ผลิตซ ้ าระบบชนชั้ นท่ียงัคงน ามาซ่ึงอ านาจบารมี และ
สามารถสร้างความพึงพอใจใหป้ระชาชน ดงันั้นประชาธิปไตยในฐานะการปกครองท่ี
สร้างความเท่าเทียม ประชาชนยงัไม่สามารถตระหนกัไดว้า่ตนต่างหากท่ีเป็นผูเ้ลือกผูน้  า
ท่ีมีความสามารถ ไม่ใช่จากอ านาจบารมีหรือความพอใจ 
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ดงักล่าวมาแลว้ว่าวฒันธรรมสังคมการเมืองไทย อยู่ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐและขา้ราชการ  (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540 เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2545)   
ในระบบราชการของไทยเป็นระบบซ่ึงประกอบไปดว้ยชนชั้นน าและผูท่ี้มีสถานภาพ
ทางสังคมของบุญญาบารมี มีระบบอาวุโส ชนชั้น และอ านาจอิทธิพล  บางคร้ังรวมถึง
ชาติก า เ นิด ท่ีนอกเหนือไปจากการมีความสามารถ ลักษณะดังกล่าวกระมล 
ทองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่าเป็นผลพวงของประวติัศาสตร์การเมืองไทยนบัตั้งแต่การ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง ท่ีผลิตซ ้ าวฒันธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าขา้แผ่นดิน 
เพราะระบบราชการกลายเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเมืองไทยท่ีเขา้มาแทนท่ีอ านาจ
พระมหากษตัริย ์(กระมล ทองธรรมชาติ, 2531) ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วและท าให้
ขา้ราชการมีอ านาจมากข้ึน  

บริบทของระบบราชการซ่ึงตอ้งเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดีภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยไดก้ลายเป็นระบบเต็มไปดว้ยกลุ่มอ านาจและชนชั้น 
ซ่ึงทา้ทายและเป็นปัญหาต่อการพฒันาของประชาธิปไตยเสียเอง 

ผลพวงของบริบทสังคม วฒันธรรมและการเมืองไทยดงักล่าว ส าหรับ สมบติั 
ธ ารงธญัวงศ ์(2547) เสนอใหส่้งเสริมประชาธิปไตย โดย 

1) การใชส้ถาบนัทางสังคมและส่งเสริมวฒันธรรมการเมือง 
2) การใหค้วามรู้ทางการเมือง (political knowledge) ทั้งทางกวา้งและอุดมการณ์

ทางการเมือง 
3)  การปลูกฝังความเ ช่ือ  ค่า นิยม และทัศนคติทางการเมือง ท่ีส่งเสริม

ประชาธิปไตยตามหลกัการประชาธิปไตย  
4) ส่งเสริมพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และ  
5) ส่งเสริมเอกลกัษณ์ท่ีเป็นแบบแผนประชาธิปไตย 

ด้านลิขิต ธีรเวคิน  (2552)   ได้ให้เสนอว่าตอ้งมีกระบวนการ เพื่อสร้างและพฒันา
วฒันธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในสังคมการเมืองไทย ดงัน้ี 
 1) ส่งเสริมค่านิยมต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีตอ้งเขา้ใจทั้งขอ้จ ากดั
และความอดกลั้นอดทนต่อการพฒันาประชาธิปไตย  
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2) กล่อมเกลาเรียนรู้จากสถาบนัทางสังคม และส่ือ  
3) การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั เช่น การกระจายอ านาจ การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม   
โดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยคือตอ้งมี

การเรียนรู้ถึงหลกัการ กระบวนการ และส่ิงท่ีปรากฎเก่ียวโยงกบัการเมือง ท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการตระหนกัรู้แบบ cognitive learning  และใหมี้การเรียนรู้แบบ
ความผกูพนัทางอารมณ์ เช่น ความรักชาติ การไม่ดูถูกหรือเห็นคนต ่ากว่า การรัเสรีภาพ 
และการรักความยติุธรรม 

 
2.2 ความเป็นพลเมอืงไทย 
 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากการปกครองใน
ระบอบอ่ืนหลายประการ โดยเฉพาะผูป้กครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง
ประชาชนทุกคนในรัฐ ความเป็นประชาธิปไตยจึงสัมพนัธ์โดยตรงกับประชาชน   
บุคลิกภาพ และ อตัลกัษณ์ ของประชาชนกจ็ะสะทอ้นประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆ 
ขณะท่ีบุคลิกภาพ และ อตัลกัษณ์ ของประชาชนก็ประกอบสร้างข้ึนจากบริบทสังคม 
วฒันธรรม และพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของสังคมนั้นๆ  

สุกิจ เจริญรัตนกุล (2530) กล่าวว่า ตามท่ี ฮาร์โรล ลาสเวล (Harold Lasswell) 
นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั ศึกษาไวว้่า บุคลิกภาพประชาธิปไตยเป็นผลจากบุคลิกภาพ
ของพลเมืองของประเทศนั้นท่ีพฒันามาจากความสัมพนัธ์กบัการเมืองและความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศอนัแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างประชาธิปไตยและ
การเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อพลเมือง ซ่ึงจะเป็นเช่นเดียวกนัในทางกลบักนั ค  าดงักล่าวได้
ยืนยนัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีก าลังพัฒนาอยู่ในกระแสของ
วฒันธรรมทางการเมืองท่ีสัมพนัธ์กบัพลเมืองของประเทศไทยท่ีเป็นผลจากวฒันธรรม
ของสังคมไทย สอดคลอ้งกบังานของ ลูเชียน ไพน์ (Lucian W. Pye) และ คณะ (1965)  
กล่าวไวว้่า ค่านิยม ระบบความเช่ือ การแสดงออกของพลเมือง ท่ีเรียกว่า วฒันธรรม
การเมืองนั้นจะเป็นตวัก าหนดความหมายต่อการเมือง ซ่ึงยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่าง
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พลเมืองและการเมืองหรือประชาธิปไตยเช่นกนั นอกจากน้ี  ของ ลูเชียน ไพน์ (Lucian 
W. Pye) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมการเมืองไวเ้ป็นความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึก
เก่ียวกบักระบวนทางการเมือง ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของผูค้นในระบบ
การเมือง ทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองและบรรทดัฐานในการประพฤติปฏิบติัของผูค้นใน
ระบบการเมืองนั้น 

นอกจากน้ี กาเบรียล อลัมอนด์ และ ซิดนีย ์เวอร์บา้ Gabriel Almond และ 
Sidney Verba) (1989) กล่าวอีกว่าวฒันธรรมการเมืองของพลเมืองจะผลต่อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้น เช่น หากพลเมืองมีวฒันธรรม
แบบชาวบา้น(parochial political culture) คือ ไม่เขา้ใจหรือไม่รู้ไม่สนใจบทบาทของ
รัฐบาลท่ีมีต่อความเป็นอยู่ของตน ความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวงัเก่ียวกับ
บทบาทและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมของประเทศของพลเมืองเป็นไป 
กบั อีกลกัษณะของพลเมือง กล่าวคือ เป็นประชาชนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจบทบาทของ
รัฐบาล  มีความคาดหวงัต่อบทบาทในฐานะรัฐตอ้งเป็นผูใ้ห้ประชาชนเป็นผูรั้บ หรือ 
ตอ้งการผลประโยชน์จากรัฐ และ แลกเปล่ียนกับรัฐโดยการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองของรัฐ คือ เสียภาษี เป็นทหาร เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ก็จะเรียกว่า 
วฒันธรรมการเมืองแบบราษฎร (subject political culture) ซ่ึงพลเมืองทั้งสองลกัษณะ
ไม่ไดท้ าใหป้ระชาธิปไตยเขม้แขง็ และกลบัท าใหป้ระชาธิปไตยไม่พฒันา  ตรงกนัขา้ม
กบัวฒันธรรมของพลเมือง (participant political culture) ท่ีพลเมืองคาดหวงัและ
ประเมินบทบาทของรัฐบาลได ้และตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการผลกัดนัรัฐบาลให้
ท าบทบาทตามท่ีประชาชนคาดหวงัและติดตามประเมิน การท างานของรัฐดว้ย  

อเลก็ซิส ต๊อกเกอร์วลิล ์(Alexis  de Tocqueville ) นกัคิดชาวฝร่ังเศสท่ีวเิคราะห์
ประชาธิปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกาในงาน Democracy in America  แปลโดย Henry 
Reeve (2011) ไดย้นืยนัความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทสังคมวฒันธรรมของพื้นท่ีกบัการ
พฒันาประชาธิปไตยอยา่งชดัเจนโดยเปรียบเทียบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาและใน
ฝร่ังเศสท่ีเติบโตอยู่ในเง่ือนไขของสังคม วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั การท่ีประชาธิปไตย
ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่มีวฒันธรรมดั้งเดิม และมีความหลากหลายท่ีไม่
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ฝ่ังแน่นติดกบัพื้นท่ีของผูค้นและวฒันธรรม ท าให้ประชาธิปไตยในอเมริกาเติบโตอยู่
ภายใตค้วามเสมอภาคในเง่ือนไข (equality of condition) ท่ีเป็นดุจวฒันธรรมความเท่า
เทียมของสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีประเทศฝร่ังเศสการพฒันาประชาธิปไตยหลงัจากการ
ปฏิวัติ ย ังคง ติดอยู่กับภาวะของชนชั้ นและต้องอาศัยชนชั้ นกลางเพื่ อพัฒนา
ประชาธิปไตยและไม่มีความเสมอภาคเท่า เทียมท่ีแท้จริง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ า
ประชาธิปไตยในท่ีใดกจ็ะมีลกัษณะเฉพาะของท่ีนั้นๆ   

ไม่ว่าจะเป็น ต๊อกเกอร์วิลล์, ลาสเวล, ไพน์, เวอร์บา้ หรือ ต๊อกเกอร์วิลล ์ต่าง
กล่าวถึงความเป็นประชาธิปไตยในองคป์ระกอบของสังคม วฒันธรรม และพลเมืองอนั
เป็นทั้งผลลพัธ์และจุดก าเนิดของสังคม วฒันธรรม ส าหรับในบริบทสังคมวฒันธรรม
ไทย มีงานศึกษากล่าวถึงบุคลิกภาพของพลเมืองภายใตบ้ริบทสังคมไว ้ดงัน้ี  

สายชล สัตยานุรักษ ์(2555) กล่าวถึง วิถีแห่งชีวิตพลเมืองไทยไวว้่าเป็น วิถีแห่ง
การเช่ือฟัง  วิถีแห่งความรักพวกพอ้ง และ วิถีแห่งอ านาจนิยม ทินพนัธ์ นาคะตะ กล่าว
ไวว้า่ ประชาชนคนไทยภายใตบ้ริบทสังคมไทย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง มกัพึ่งพาคน
อ่ืนหรือส่ิงอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาหรือความเดือดร้อนของตน ไม่วิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาเหล่านั้นดว้ยตนเองซ่ึงท าใหไ้ม่กระตือรือร้นและยอมรับสภาพของตน ไม่จริงจงั
และไม่สนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง เลง็ผลเลิศในทางปฏิบติั (Pragmatism) ยดึมัน่ใน
ตวับุคคลมากกว่าหลกัการ อ่อนน้อมเช่ือฟังผูมี้อ  านาจมากกว่าการใช้เหตุผล ใช้การ
ปฏิบัติตามกันมาเป็นค าอธิบาย ปราศจากหลักการและเหตุผลโดยเฉพาะเร่ืองท่ีท า
ประโยชน์ใหต้น รักอิสระในลกัษณะท่ีไม่ชอบการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ รักสงบแบบ
ไม่ยุง่เก่ียวกบัใครหรือไม่ตอ้งการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงต่างจากลกัษณะของการอดทนอดกลั้น
และวเิคราะห์ถกเถียงหรือแสดงขอ้มูลขอ้เทจ็จริง (ทินพนัธ์ นาคะตะ,  2543, น. 47-52 ) 

รายงานล่าสุดของ ในโครงการ “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย” (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, กนัยายน 2555)  หัวขอ้ “ลกัษณะนิสัยท่ีไม่พึงประสงค์ของคนไทย”4   
พบวา่ ผูแ้สดงความคิดเห็นเห็นตรงกนัมากท่ีสุด คือ ขาดระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎเกณฑ ์
                                           
4 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา เลือกใช้การสอบถามความเห็นผ่านส่ือออนไลน์ “เฟซบุ๊ค” 
หนา้เพจ “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย”  ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 
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กติกาของสังคม และควรแก้ไขนิสัย  เห็นแก่พวกพอ้ง ความคิดแตกแยก ขาดการ
วิเคราะห์ ไม่ซ่ือสัตย ์มีความเช่ืองมงาย ฟุ่มเฟือย วตัถุนิยม ขาดความสามคัคี ไม่ตั้งใจ
เรียน เล่นการพนนั ติดสินบน ติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ 

ขณะท่ีผลการส ารวจของ เ ร่ือง “ทัศนคติคนไทยหัวใจประชาธิปไตย” 
(ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ, 2555)  พบการยอมรับเร่ืองทุจริต
คอร์รัปชัน่แต่ขอใหต้นเองไดป้ระโยชน์มากถึงร้อยละ 63.4 กลุ่มผูช้ายยอมรับรัฐบาลท่ี
ทุจริตคอร์รัปชั่นมากกว่ากลุ่มผูห้ญิง เยาวชนอายุต  ่าว่า 20 ปี มีทศันคติยอมรับเร่ือง
คอร์รัปชัน่แต่ใหต้นเองไดป้ระโยชนม์ากท่ีสุด (ร้อยละ 68.2) กลุ่มพ่อคา้เป็นกลุ่มยอมรับ
คอร์รัปชั่นแต่ให้ตนเองได้ประโยชน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือนักเรียน
นกัศึกษา   

ดา้นการเมืองการปกครอง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดท้ าการส ารวจ
ความสนใจต่อการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยของเยาวชนภายใต้บริบท
การเมืองและประชาธิปไตยไทยปัจจุบนั  เร่ือง “ประชาธิปไตยในมุมมองอนาคตของ
ชาติ”5 พบว่า เยาวชน ร้อยละ 53.77  ระบุว่า  การเมืองไทยในปัจจุบนั แย่ ไม่ดี วุ่นวาย 
และเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ รองลงมา ร้อยละ 10.90 ระบุว่า เกิดการแบ่งแยก ไม่มีความ
ปรองดอง ชิงดีชิงเด่นกนั  และร้อยละ 4.57 ระบุว่า ไม่เคารพกฎกติกา ไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตย และใชก้ฎหมู่ เม่ือสอบถามถึงความเขา้ใจเก่ียวกบัค าว่า “ประชาธิปไตย” 
พบว่า เยาวชน ร้อยละ 32.45 ระบุว่า ประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งไดผู้น้  ามาจากเสียง
ขา้งมาก  รองลงมา ร้อยละ 31.81 คือ การรู้จกัสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น และ ร้อยละ 
14.66 คือ การเคารพกฎกติกา (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555) 

ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) น าเสนอผลการส ารวจความ
คิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทย อายรุะหว่าง 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพฯ เร่ือง “มองการ
เมืองไทยผ่านสายตาเยาวชน” เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2553 
                                           
5 ท าการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 26 – 27 พฤศจิกายน 2555 จากเยาวชน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี ทัว่
ประเทศ จ านวน 1,248 หน่วยตวัอยา่ง  กระจายทุกภูมิภาค เก่ียวกบัการติดตามข่าวสารการเมืองและ
ประชาธิปไตยในมุมมองของเยาวชน 
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พบวา่ เยาวชนไทยใหค้วามสนใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองค่อนขา้งนอ้ยถึงไม่สนใจเลย
ถึงร้อยละ 62.1 แมว้่าในท่ีน้ีส่วนใหญ่จะยงัเห็นว่าการเมืองเป็นเร่ืองของทุกคนในสังคม
ก็ตาม (ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2555 อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ) 
เช่นเดียวกบังานส ารวจความคิดเห็นของเด็ก เร่ือง “เด็ก” ในวนัน้ี สนใจเร่ือง “การ
เมืองไทย” มากนอ้ยเพียงใด? ของสวนดุสิตโพลลท่ี์ผลรวมของเด็กท่ีตอบแบบส ารวจว่า 
ไม่ค่อยสนใจการเมืองจนถึงไม่สนใจการเมืองเลย ร้อยละ  64.97 ให้เหตุผลว่า เบ่ือ
การเมืองมีแต่เร่ืองวุ่นวาย นักการเมืองมวัแต่ทะเลาะกนั ท าให้บา้นเมืองย  ่าแย่ ไม่เป็น
ประชาธิปไตย เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีใหก้บัเยาวชน (มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2556) 

อย่างไรก็ตาม ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร ไดเ้สนอมุมมองต่อวิถีวฒันธรรมไทยท่ี
พบวา่มีวถีิพึ่งพาตนเองไม่พึ่งพิงรัฐอุปถมัภแ์ละมีความผกูพนัภายในบางชุมชน หรือการ
มีความสัมพนัธ์ฉันพี่นอ้ง มีพื้นท่ีส่วนตวัท่ียดืหยุ่นต่อการยอมรับผูม้าใหม่ในบางพื้นท่ี 
เป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมและท าให้เกิดสังคมพหุวฒันธรรมข้ึนอย่างไม่มีความขัดแยง้ 
สามารถอธิบายไดถึ้งรากฐานชุมชนและสังคมดั้งเดิมของการให้คุณค่าต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมและการเคารพต่อความแตกต่างไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงทิพยพ์าพรเนน้ความส าคญั
ของการพฒันาต่อยอดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากพื้นฐานวิถีชุมชน
ดงักล่าว (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 2555, น. 228-231)  ขณะท่ี สายชล สัตยานุรักษ ์(สาย
ชล สัตยานุรักษ,์ 2555, น. 203-204)ไดเ้สนอใหส้ังคมไทยทบทวนลกัษณะบางประการ
ในวฒันธรรมสังคมไทย เช่น ความปราศจากวิหิงสา อนัหมายถึงความปราศจากการ
เบียดเบียน และ ความฉลาดในการประสานประโยชน์ ว่าเป็นลักษณะท่ีควรให้
ความส าคญัและปรับใชก้บัการส่งเสริมพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบนั ในขณะ
ท่ีวิถีความรับผิดชอบร่วมกนัของชุมชน (community liability) ซ่ึงเป็นจากจารีตดั้งเดิม
ตั้งแต่ก่อนการตรากฎหมายของรัฐชาติสมยัใหม่ ควรไดรั้บการร้ือฟ้ืนใหมี้พลงัส านึกใน
พนัธะของบุคคลต่อชุมชนและส านึกการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสมดุลกบัความเป็น
ปัจเจกท่ีพลเมืองในกระแสโลกเสรีมีมากข้ึนเช่นเดียวกนั  

ดงักล่าวมาแลว้ว่า ประชาธิปไตยเป็นไปตามบุคลิกของพลเมืองในสังคมนั้น ๆ 
นกัวิชาการและนกัขบัเคล่ือนประชาธิปไตยไทยจึงพยายามก าหนดเป้าหมายการสร้าง
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พลเมืองท่ีจะน าพาประชาธิปไตยไปถึงเป้าหมายไวห้ลากหลาย เช่น การเป็นผูท่ี้ยึด
ประชาธิปไตยเป็นวิถี สนบัสนุนหลกัการประชาธิปไตย มีวิธีการและการด าเนินชีวิตท่ี
สอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมือง มีบทบาทของพลเมืองท่ีมี
เหตุผล คิดวเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ และมองโลกตามความเป็นจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
หลายคุณลกัษณะแตกต่างจากวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยมของพลเมืองไทย  ดงันั้นเม่ือรัฐ
ไทยตอ้งการพฒันาประชาธิปไตยไปสู่สังคมการเมืองแห่งประชาธิปไตยท่ีปรารถนา
แลว้จ าตอ้งพฒันาลกัษณะพลเมืองอยา่งไรบา้ง   

ในดา้นขอ้เสนอต่อความเป็นพลเมืองของไทยท่ีควรไดรั้บการพฒันา นกัวิชาการ
หลายสาขาได้มีขอ้เสนอไวจ้  านวนมาก แต่ต่างมองการพฒันาประชาธิปไตยไปใน
ทิศทางท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การรู้สิทธิ เสรีภาพ ไม่ละเมิดผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ มี
ความรู้เร่ืองการเมืองการปกครอง มีความเขา้ใจหลกัประชาธิปไตย เป็นตน้ ในท่ีน้ีขอ
น าเสนอนกัวชิาการท่ีใหข้อ้เสนอไวโ้ดยวเิคราะห์จากบริบทไทยดงัปรากฏในงาน ดงัน้ี 

ทินพนัธ์ นาคะตะท่ีให้ขอ้เสนอในงานของเขาว่า พลเมืองท่ีพึงปรารถนาควรมี
ลกัษณะ ดงัน้ี (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543) 

1. เช่ือมัน่และสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตระหนกัในสิทธิ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในฐานะพลเมือง  

2. ผูน้  าและประชาชน ให้ความส าคญัและยึดมัน่ในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
เช่ือมัน่ในความเสมอภาค เคารพสิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอ่ืน ในดา้นการแสดงออกหรือ
การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง อดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง  

3. เคารพในกติกาของการปกครองนั้นๆ เช่น กติกาของประชาธิปไตยคือเสียง
ขา้งมาก  และคุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย ขอ้ผกูพนัขอ้ตกลงตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามจากทุก
ฝ่าย ซ่ึงกติกาของประชาธิปไตยรวมถึงการปฏิบติัต่อกนัอยา่งยติุธรรม ยดึหลกักฎหมาย 

4. มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ติดตามข่าวสาร พูดคุยถกเถียงอย่าง
สร้างสรรค ์และเขา้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

5. มีส านึกในหนา้ท่ีพลเมืองและเช่ือมัน่ในตนเอง และเช่ือว่าการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองจะไดผ้ล 
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6. มองโลกในแง่ดี ไวว้างใจกนัและกนัในการปกครอง สถาบนัการเมือง  และ
ส่ิงแวดลอ้มในสังคม 

7. ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ดว้ยเหตุผลและสร้างสรรคต่์อการใชอ้  านาจของ
รัฐและราชการ 

 สายชล สัตยานุรักษ ์ไดใ้หข้อ้เสนอต่อการพฒันาพลเมืองไวโ้ดยเห็นว่าการสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตอ้งท าพร้อมกบัปรับวฒันธรรมใหเ้อ้ือต่อ
ความเป็นประชาธิปไตย  คือ จากวถีิอ านาจนิยม สู่ วิถีปัญญานิยม  และ สร้างวิถีไทยบน
ฐานความรู้ หรือ วฒันธรรมฐานความรู้ และไดเ้สนอการสร้างพลเมืองไทยท่ีสอดคลอ้ง
กบัวิถีไทยใหส้อดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตยไว ้ดงัน้ี (สายชล สัตยานุรักษ,์ 2555, 
น.185-186) 

1. พลเมืองท่ีมีจารีตทางความรู้แบบใหม่  เพื่อให้พลเมืองไทยมีความรู้
กวา้งขวาง หลากหลาย และมีทศันะวิพากษ ์สามารถตรวจสอบความคิดเห็น นโยบาย 
และปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างฉลาดและ
สร้างสรรค ์ 

2. พลเมืองท่ีมีวฒันธรรมทางจิตใจแบบใหม่ ท่ีมีความรู้เป็นรากฐาน เพื่อให้
พลเมืองมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ใจกวา้ง และมีความกลา้หาญทางจริยธรรม
ในวิถีทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม แทนการมีจิตใจท่ีพร้อมจะเช่ือฟัง และยอมรับความ
ถูกตอ้งดีงามของการรู้จกัท่ีต  ่าท่ีสูงและความรักพวกพอ้งอยา่งปราศจากเหตุผล 

3. พลเมืองท่ีมีความส านึกในสิทธิและหน้าท่ีในความหมายใหม่ คือ สิทธิ
พลเมืองในการท่ีจะควบคุมตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐ และหน้าท่ีพลเมืองท่ีจะตอ้ง
แสวงหาความรู้เพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง และสามารถท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการใชอ้  านาจ การท าธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พลเมืองท่ีเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์ตระหนกัวา่ทุกคนเท่าเทียมกนัในฐานะ
ท่ีเป็นมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนวฒันธรรมไทยในเป็นวฒันธรรมแห่ง
ความเสมอภาคและท าใหพ้ลเมืองไทยปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
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ศ.ดร. สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ ในฐานะนกัวิชาการดา้นการศึกษาท่ีไดศึ้กษาความ
เป็นพลเมืองและการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และมีงานวิจยัท่ีสะทอ้นความเป็น
พลเมืองไทยไดน้ าเสนอในงานประชุมวิชาการของสถาบนัพระปกเกลา้ว่าสมรรถนะว่า
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีคุณสมบติัส าคญั 6 ประการ (สมหวงั พิธิยา
นุวฒัน,์ 2555) คือ 

1.   อิสรภาพและพึ่งตนเองได ้
2.   เคารพความแตกต่าง 
3.   เคารพกติกากฎหมาย 
4.  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
5.   เคารพหลกัความเสมอภาค 
6.   รับผดิชอบต่อสังคม 
ในระดบัโลก ไดมี้การศึกษาคุณลกัษณะของพลเมืองในงานวจิยัการศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมืองเตรียมการเพื่ออนาคต  น าเสนอคุณลกัษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 21  เรียงตามล าดบัคะแนนไวด้งัน้ี 6 (Sjoerd Karsten และ 
Other, 2002, pp 168-183) 

1.  มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและรับผิดชอบทั้งต่อบทบาทหนา้ท่ี
ของตนท่ีมีต่อสังคม  

2.  มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

3.  มีความรู้พอเพียงส าหรับการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกๆ วนัของชีวติ 
4.  มีความเตม็ใจท่ีจะแกไ้ขหรือบรรเทาความขดัแยง้ดว้ยสันติ 
5.  มีความสามารถท่ีจะคิด วเิคราะห์ และคิดอยา่งเป็นระบบ 

                                           
6 คุณลกัษณะท่ีน าเสนอในงานวจิยัน้ีเป็นคุณลกัษณะส าหรับพลเมืองในซีกโลกฝ่ังตะวนัออก ในราย
งานวิจยัฉบบัดงักล่าวไดเ้สนอคุณลกัษณะของพลเมืองในซีกโลกฝ่ังตะวนัตกไวเ้ช่นกนั สนใจอ่าน
เพิ่มเติม ในบทความดงักล่าวใน น. 177 
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6.  มีความเตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและวิถีการบริโภคของตนเพื่อปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม 

7.  มีความสามารถท่ีจะเห็นและเขา้ถึงปัญหาในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม
โลก 

8.  มีการพฒันาคุณค่าแห่งจิตวญิญาณ 
9.  มีความสามารถในการปรับตวัอย่างกระตือรือร้นต่อความรวดเร็วและการ

เปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้
10. มีความสามารถในการสร้างและคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมี

ความหมาย 
ในประเทศท่ีพฒันาความเป็นพลเมืองไปถึงระดบัอุดมคติของประชาธิปไตย  

พลเมืองจะมีลกัษณะร่วมบางประการท่ีสะทอ้นคุณค่าหลกัของประชาธิปไตย เช่น ความ
เท่าเทียมและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  การ
ตระหนกัต่อสังคมท่ีเป็นธรรม (justice) การยดึถือขอ้ตกลงร่วมกนัและปฏิบติัตาม (rule 
of law) การพึ่งตนเอง การตั้งค  าถามและการวิพากษว์ิจารณ์ การมีส่วนร่วมในสังคมและ
การเมือง   
 
 2.3 การศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงในประเทศไทย 

 
“สถาบนัการศึกษา” เป็นสถาบนัทางสังคม มีความส าคญัควบคู่กบัครอบครัวต่อ

การสร้างและการคงอยูข่องสังคม เพราะ มีหนา้ท่ีก าหนดและถ่ายทอดรูปแบบพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคมเพื่อสนองความตอ้งการร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ  สถาบนัการศึกษาจึง
ตอ้งท าหนา้ท่ีท าให้เกิดแบบแผน หรือ พฤติกรรมเพื่อสนองต่อหนา้ท่ีต่าง ๆ ของสังคม 
เช่น ท าหนา้ท่ีจดัระบบการเรียนการสอน ทั้งน้ีแบบแผนพฤติกรรมจะมีการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมแก่ความตอ้งการของสังคมปัจจุบนัไดเ้สมอ    

ประเทศไทยใช้ระบบการศึกษาเป็นกลไกในการสร้างความเป็นพลเมืองตั้งแต่
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ปรากฏแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ท่ีมีจุดมุ่งหมายในตอนหน่ึงว่า.. พลเมืองแห่งสยาม คือ เป็นพลเมืองผู ้
สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นผูท่ี้รู้จัก สิทธิและหน้าท่ีแห่งพลเมือง.. จนถึงฉบับ
ปัจจุบนั7 (ศรัณย ุหมั้นทรัพย.์ 2551. น. 109-110)  

ส าหรับ หลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยฉบบัแรกอคือ 
หลกัสูตรประถมศึกษาปี พ.ศ. 2480 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) และมีการปรับปรุง
หลักสูตรประถมศึกษาเร่ือยมาจนในปี พ.ศ. 2503  ท่ีแบ่งหลักสูตรเป็นประโยค
ประถมศึกษาตอนตน้และตอนปลายก าหนดเวลาเรียน 4 ปี และ 3 ปีมุ่งฝึกให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะเก่ียวกบัความเจริญแห่งตน มนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถในการครองชีพ 
และความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีพลเมือง  หลกัสูตรฉบบัน้ีใชม้าเป็นเวลานานถึง 18 ปีจึง
ไดมี้การประกาศใชห้ลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัการของ
หลักสูตรว่ามุ่งให้เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน มุ่งสร้างเอกภาพของชาติมุ่งให้ผูเ้รียน
สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิต โดยก าหนด
คุณสมบติัของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมรู้จกัคิดและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ เนน้ให้
มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่
นกัเรียนประถมศึกษาตามหลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2533)ไดก้  าหนดใหโ้รงเรียนสอนความรู้พื้นฐานประชาธิปไตยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ใน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยการเมืองการปกครองส าหรับเร่ืองวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยนั้นโดยโรงเรียนจะสอดแทรกเขา้ไปในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มประสบการณ์และเม่ือนักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยพอสมควรแลว้จึง
ฝึกฝนเร่ืองระบบประชาธิปไตยซ่ึงหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยไว ้ 5 
ประการ คือ  

                                           
7 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นฉบบัแกไ้ข พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงคงสาระส าคญัในมาตรา 7 “...ปลูกฝังจิตส านึกการเมืองการ
ปกครองและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย.์..” 
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1) การแกปั้ญหาโดยสันติวธีิ  
2) มีอิสระในการคิดและพร้อมท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล  
3) มีความคิดริเร่ิมท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม  
4) เช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
5) ส านึกในหนา้ท่ีของตน  
นอกจากน้ี เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

เป็นไปไดดี้และมีทิศทางท่ีชดัเจนในปีการศึกษา  2528 ส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)จึงไดก้  าหนดนโยบายใหโ้รงเรียนประถมศึกษาในสังกดั
ทุกโรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาประชาธิปไตยโดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

(1) เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 

(2) เพื่อใหน้กัเรียนประถมศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริงในเร่ืองวิถีชีวิตประชาธิปไตย
และระบอบประชาธิปไตย 

(3) เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยตามคุณลกัษณะท่ี
ต้องการเน้น  3 ประการ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาประชาธิปไตยใน
ระดบัประถมศึกษาของ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) นั้น
เป็นเน้นกระบวนหรือวิธีการจัดกิจกรรมมากกว่ารูปแบบของกิจกรรมคือเน้นท่ี
กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์และมุ่งเนน้การฝึกฝนวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน แลว้จึงขยายการฝึกฝนออกมานอกหอ้งเรียนในรูป
ของคณะกรรมการนอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพฒันาประชาธิปไตยไวเ้พื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาจดักิจกรรมน้ีไปในทิศทาง
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เดียวกนัและเนน้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในตวันกัเรียน 3 ประการ คือ คารวธรรม 
สามคัคีธรรม ปัญญาธรรม 

ถึงกระนั้นกย็งัปรากฏว่าการพฒันาเด็กกย็งัท าไม่ไดก้วา้งขวางและลึกเท่าท่ีควร
เพราะอุปสรรคส าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) 

1) ผูส้อนขาดแคลน ส่ือ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการสอนเน่ืองจากไม่ได้รับ
งบประมาณในการจดัท าหรือไดรั้บบา้งแต่ไม่เพียงพอท าใหไ้ม่สามารถสอนไดต้ามคู่มือ 

2) ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัท าให้ผูส้อนท่ีสอนขาดก าลงัใจเน่ืองจากชุด
กิจกรรมดงักล่าวไม่ไดรั้บการบรรจุในหลกัสูตรปกติผูส้อนตอ้งสอนพิเศษเพิ่มเติมเอา
เอง 

3) ผูส้อนไม่ได้รับการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองเน่ือง จากศึกษานิเทศไม่มีเวลาท่ีจะให้การดูแลอย่างเพียงพอรวมทั้งขาดการ
ประชา สัมพนัธ์ แนะน าและใหค้วามรู้แก่ผูส้อนอยา่งทัว่ถึง 

4) ผูส้อนจ านวนมากไม่ไดรั้บการฝึกฝนอบรมใหเ้ขา้ใจและสอนในเร่ืองน้ี 
5) ตวัผูส้อนเองกย็งัไม่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กเฉพาะ

ขอ้น้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) 
ในหลกัสูตรระดบัมธัยมกมี็การออกแบบการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนพฒันาเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเช่นกนั เช่น หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้พุทธศกัราช 
2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ก าหนดในจุดมุ่งหมายว่า "เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน
พฒันาคุณภาพชีวติและศึกษาต่อใหส้ามารถเลือกแนวทางท่ีจะท าประโยชน์ใหก้บัสังคม
ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนในฐานะเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข" และก าหนดให้ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
และการบูรณาการ เช่น การจดักิจกรรมโดยเนน้ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นหมู่คณะ การ
ก าหนดกฏเกณฑ์และปฏิบติัตนในโรงเรียนจะตอ้งเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนใชสิ้ทธิ
เสรีภาพอยา่งเตม็ท่ี พร้อมกบัเคารพสิทธิผูอ่ื้นแบบใหซึ้มซับลงไปในวิถีการด าเนินชีวิต 
เช่น การเขา้คิว การใชเ้สรีภาพในขอบเขต การรับฟังเสียงขา้งมาก ในการปฏิบติัตนใหมี้
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พฤติกรรมประชาธิปไตยส่งเสริมผ่านกิจกรรม เช่น สหกรณ์ การเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน การจดัชมรม ชุมนุมต่างๆ โดยมีดชันีช้ีวดัความเป็นพลเมืองของนักเรียน 4 
ประการ คือ  

(1) การเคารพและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและตวับทกฎหมาย  
(2) การเคารพต่อสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
(3) ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
(4) การร่วมมือและประสานงานกบัผูอ่ื้น (กรมวชิาการ, 2538)   
ในระบอบการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทั้ งในระดับประถมศึกษา และ 

มธัยมศึกษา มีจุดหมายของการจดัการศึกษาเพื่อพลเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรใน
ระบบการศึกษา  นอกจากน้ีการให้บริการความรู้ท่ีอยู่นอกขอบข่ายการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมีความจ าเป็นในฐานะส่วนท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตยของ
เยาวชนและประชาชนนอกระบบโรงเรียนได ้ท่ีปรากฏออกมาในรูปของหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่  กรมการพฒันาชุมชน  : โครงการจดัค่ายเยาวชน โครงการ
ฝึกอบรมผูน้  าศูนย์เยาวชนต าบล โครงการขยายฐานสู่ปวงชนและด าเนินงานตาม
อุดมการณ์แผ่นดินทอง กรมการปกครอง : โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับ
หมู่บา้น สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ ไดจ้ดักิจกรรมค่ายพกัแรม เพื่อให้เยาวชนไดเ้รียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนอยู่ร่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตย รู้จกัการท างาน
เป็นทีมและรู้จกัการแกปั้ญหาโดยกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ และใหเ้ยาวชนรู้จกัช่วยตนเอง  
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและฝึกให้
สมาชิกรู้จกัใชอ้  านาจอธิปไตยตามแบบประชาธิปไตย คือสมาชิกตอ้งมาประชุม แสดง
ความคิดเห็น และออกเสียงเลือกตั้ง โดยยดึหลกัเสียงขา้งมาก  

จะเห็นไดว้่าการจดักิจกรรมและโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนรู้จกัการ
ท างานโดยยึดหลกัประชาธิปไตย ส าหรับกิจกรรมการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย
โดยตรงก็มีหน่วยงานของรัฐอีกหลายๆ หน่วยงานจัดกิจกรรม ได้แก่ สถาบัน
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พระปกเกลา้ ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงองคก์ร
อาสาสมคัรเอกชนหรือ NGO เป็นตน้ 

ในรายงานวิจยัพลเมืองศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ปี 2547 โดย ศ. ดร. สมหวงั 
พิธิยานุวฒันก์ล่าววา่ ระบบการศึกษาไทยไม่ไดล้ะเลยการสร้างและพฒันาพลเมืองและมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี  

“พัฒนาการของพลเมืองศึกษาของไทยแบ่งเป็น 4 ระยะคือระยะก่อนทันสมัย 
(ก่อนปี 2413) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ระยะเร่ิมต้นของความ
ทันสมัย (ปี 2413 – 2475) เป็นการเร่ิมต้นของการจัดการศึกษาเป็นระบบแยก
โรงเรียนออกจากวัด มีการสอนวิชา “จรรยา” ระยะความทันสมัย (ปี 2475 – 
2520) มีการประกาศการศึกษามวลชน และการจัดการศึกษาตามองค์ 4 ของ
การศึกษาคือ พุทธศึกษาจริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษามีการสอนให้
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพลเมืองดีในหลักสูตรได้
เปล่ียนวิชา “จรรยา” เป็นวิชา “หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม” เป็นวิชาบังคับ 
และระยะความทันสมัยและการพัฒนาการศึกษาของชาติ (ปี 2421 – ปัจจุบัน 
(2547-ผู้วิจัย) โดยมีหลกัสูตรใหม่ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น
วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมในระดับประถมศึกษาถูกหลอมรวมไว้ในกลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตส่วนในระดับมัธยมศึกษาวิชาหน้าท่ีพลเมืองอยู่ใน
วิชาสังคมศึกษาซ่ึงเป็นวิชาบังคับและวิชาศีลธรรมกเ็ป็นวิชาพระพุทธศาสนาซ่ึง
เป็นวิชาบงัคับเลือก”  
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยท่ีศึกษาพลเมืองท่ีพึงประสงค์ภายใต้

บริบทไทยเพื่อพฒันาแนวทางใหก้ารศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 
ในสาระในการศึกษาความเป็นพลเมืองไทยว่า พบว่าส่ิงท่ีขาดหายไป คือ สาระส าคญั
ของการมีวิถีประชาธิปไตย ประชาธิปไตยท่ีคนทุกคนมีสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ และความ
เสมอภาคเท่าเทียม และ การผลกัดนัสาระส าคญันั้นสู่การเป็นอยู่ในสังคมและการมีวิถี
ชีวติประชาธิปไตยของบุคคล เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในงานศึกษา“พลเมืองศึกษาของไทย 
: นโยบายและการปฏิบติัในโรงเรียน” กล่าวว่า “ระบบพลเมืองศึกษาในประเทศไทย
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ระยะหลงัเนน้สาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นคน
ดีรวมทั้งมีนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการใหโ้รงเรียนปฏิบติัตามระบบการศึกษาแบบ
รวมศนูยอ์  านาจ สถานศึกษายงัมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนาของนโยบายพลเมือง
ศึกษาของประเทศกล่าวคือ สถานศึกษายงัเนน้การสอนสาระความรู้ของพลเมืองศึกษา
โดยการบรรยายเป็นหลกัเนน้หนกัการศึกษา การใหค้วามส าคญัความเป็นพลเมืองดีและ
การฝึกปฏิบติัการมีส่วนรวมกบัชุมชนและการรับใชส้ังคมยงัมีนอ้ย” (สมหวงั พิธิยา
นุวฒัน ์และ  ศิริเดช สุชีวะ, 2547)  

ในปี 2554 มีการประชุม IEA (International Association for the Evaluation of 
Education Achievement :2010) เพื่อรายงานผลการศึกษา ในปีนั้นผลการศึกษาของ 
ICCS - International Civic and Citizenship study ปี 2009 (พ.ศ. 2552)  เพื่อวดัและ
ประเมินผลด้านความเป็นพลเมืองของนักเรียนทั่วโลก ได้รายงานผลการศึกษาใน
นกัเรียนไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  วา่มีผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้เก่ียวกบัพลเมืองศึกษาและ
พลโลกศึกษาท่ีคะแนนเฉล่ีย 452 คะแนนซ่ึงต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มศึกษา (500 
คะแนน) อยา่งมีนยัส าคญั  นกัเรียนไทยถึงร้อยละ 63 ท่ีมีความรู้อยูร่ะดบั 1 หรือต ่ากว่า
ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการจะเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดีในอนาคตซ่ึงคะแนนอย่างน้อย
ตอ้งระดบั 2 ข้ึนไป และมีเพียง 4 ประเทศจาก 38 ประเทศท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่านกัเรียน
ไทยตรงกนัขา้มกบันกัเรียนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไตห้วนัและฮ่องกง (สมหวงั 
พิธิยานุวฒัน์, 2555, น. 462-463) ผลจากรายงานการศึกษาดงักล่าวพิจารณาร่วมกบัผล
การส ารวจท่ีกล่าวมาแลว้ นักวิชาการและนกัขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมืองคงตระหนกัถึงความเส่ียงของประชาธิปไตยไทยท่ีปรากฏผ่านความ
คิดเห็นของเยาวชนพลเมือง และความรู้ของเยาวชนพลเมืองท่ีประเมินออกมาไดผ้ล
เช่นนั้น ขณะท่ี ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ระบบการศึกษา และสถาบนั หน่วยงาน และ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้การศึกษาเพื่อพฒันาประชาธิปไตยและสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยตอ้งทบทวนและหาแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองท่ีสร้าง
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อประชาธิปไตยได ้และระบบการศึกษาควรท าเช่นไร เพราะ
หากตลอดระยะเวลาของการพฒันาความเป็นพลเมืองตาม พระราชบญัญติัการศึกษา
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แห่งชาติ ฉบบัแรกแลว้ ผลการสร้างและพฒันาพลเมืองของประเทศมีส่ิงใดท่ีตอ้งการ
การทบทวนแกไ้ข  

จากการทบทวนการศึกษา จึงสรุปความทา้ทายของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีปรากฏอยูทุ่กวนัน้ีคือ  

1. การขาดสาระส าคญัของการมีวิถีประชาธิปไตย ประชาธิปไตยท่ีคนทุกคนมี
สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมในกระบวนการสอน และ 
ขาดการผลักดันสาระส าคัญนั้นสู่การเป็นอยู่ในสังคมและการมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของบุคคล 

2. เนน้สาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็น
พลเมือง 

3. สถานศึกษายงัเนน้การสอนสาระความรู้ของพลเมืองศึกษาโดยการบรรยาย
เป็นหลกั การให้ความส าคญัความเป็นพลเมืองดีและการฝึกปฏิบติัการมี
ส่วนรวมกบัชุมชนและการรับใชส้ังคมยงัมีนอ้ย 

4. กระบวนการเรียนการสอนพลเมืองไทยในโรงเรียนถูกครอบง าด้วย
วฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประชาธิปไตย เช่น การเช่ือฟังอย่างปราศจาก
ค าถาม การปฏิบติัตามค าสั่งอยา่งเคร่งครัด การโตแ้ยง้หมายถึง “หวัแขง็”  

5. วฒันธรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมของผูเ้รียน ไม่สามารถหลุดพน้จาก
บริบทวฒันธรรมไทยท่ีเป็นความทา้ทายต่อการพฒันาประชาธิปไตย เช่น 
การมีระบบรุ่นพี่รุ่นนอ้งแบบการเคารพอาวุโส (seniority)  หรือ กิจกรรม
ระบบรับนอ้งในระดบัอุดมศึกษา 

 
การพฒันาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก

ประเภทเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์
ท่ีก  าหนดไว ้และเป็นการวางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในตวั
ผูเ้รียนว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์จริงหรือไม่ เพื่อผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบจะไดรู้้และคิดเพื่อแกไ้ขปรับปรุงต่อไป ดงันั้นหลกัสูตรท่ีดีและเหมาะสม
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จะตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเวลา และสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

การพฒันาหลกัสูตรจึงเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีมีอยู่แลว้ให้ดี
ยิง่ข้ึนหรือสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

การพฒันาหลกัสูตร เป็นกระบวนการซบัซอ้นท่ีตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบ
ดว้ยการศึกษาช้อมูล และความจ าเป็นพื้นฐานของการพฒันาหลกัสูตรในหลายๆ ดา้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน สังคม และการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน
เบ้ืองต้นในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การก าหนดเน้ือหาสาระ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการตามจุดมุ่งหมาย 

ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539,น.25) น าเสนอแนวทางพื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร
ไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อวนิิจฉัยปัญหาและความตอ้งการ เพื่อช่วย
ในการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 2 ก  าหนดเป้าประสงคจุ์ดหมาย และจุดประสงค ์หลงัจากไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน  

ขั้นท่ี 3 คดัเลือกและจัดเน้ือหา ท่ีสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้น
หลักสูตร มีความสอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจของผูเ้รียน ความยากง่าย
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน เน้ือหาเป็นประโยชน์ สามารถจดักระบวนการเรียนไดใ้นแง่ความ
พร้อมของผูเ้รียน เวลา ผูส้อน และวสัดุอุปกรณ์ 

ขั้นท่ี 4 เลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือการสอน วิธีการสอน ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นท่ี  5 ก าหนดระยะเวลาเรียน การจดัล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหา หลกัและ
วธีิการประเมิน และเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 

ขั้นท่ี 6 น าหลกัสูตรไปทดลองใชเ้พื่อปรับปรุง 
ขั้นท่ี 7 ประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
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ขั้นท่ี 8 การปรับปรุงและแกไ้ขหลกัสูตร  
ไทเลอร์ (Tyler, 1949, p. 99) น าเสนอแนวคิดการพฒันาและการออกแบบ

หลกัสูตรท่ีเรียกว่า หลกัการของไทเลอร์ ท่ีใหค้วามส าคญักบัวิธี means-ends approach 
เนน้การตอบค าถามพื้นฐาน 4 ประการ ดงัน้ี  

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคืออะไร ซ่ึงสถาบนัการศึกษาจะก าหนดใหผู้เ้รียน 
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experience)ใดบา้งท่ีตอ้งจดัข้ึนเพื่อผูเ้รียน

บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไว ้
3. จดัการประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไรเพื่อใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 
4. จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนรู้อยา่งไร   
ทั้งน้ี การก าหนดจุดมุ่งหมายมีความส าคญัสูงสุด และอีก 3 ขอ้ ตอ้งเป็นไปเพื่อ

ตอบจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้น  
ส าหรับจุดมุ่งหมายการศึกษา ในการพฒันาหลกัสูตรไทเลอร์ตอ้งการขอ้มูลจาก

แหล่งส าคญั 3 แหล่ง คือ 
1) สังคม 
2) ผูเ้รียน 
3) ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ นบัเป็นตน้แบบของการพฒันาหลกัสูตร 
ไทเลอร์ให้ก  าหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไปของหลกัสูตรดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ น ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงและสังเคราะห์เป็นวตัถุประสงค์ของหลักสูตร ก่อน
กลัน่กรองดว้ยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวทิยาการเรียนรู้  

ทาบา (Taba,1962, p. 456-459) เสนอแนวคิดพฒันาหลกัสูตรท่ีเรียกว่า grass root 
approach คือ วิธีจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน กล่าวคือผูมี้หน้าท่ีสอนควรมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตร วิธีการพฒันาหลกัสูตรของทาบาคลา้ยคลึงกบัไทเลอร์แตกต่างตรงของ
ไทเลอร์เป็นแบบ top-down คือมาจากขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญ แต่ของทาบา มีขั้นตอน
ดงัน้ี  
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ขั้นท่ี 1 ส ารวจความตอ้งการ โดยผูส้อนและผูร่้างหลกัสูตรเป็นผูส้ ารวจความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดจุดมุ่งหมาย หลงัจากระบุความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้ ผูส้อน
ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะใหบ้รรลุผล 

ขั้นท่ี 3 เลือกเน้ือหา ท่ีเท่ียงตรงกบัจุดมุ่งหมายท่ีเลือกไว ้
ขั้นท่ี 4 จดัเน้ือหา โดยเรียงล าดับขั้นตอนให้ถูกตอ้งโดยค านึงถึงวุฒิภาวะของ

ผูเ้รียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจของผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 5 เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและ

ผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัเรียล าดบัตาม

เน้ือหา และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 7 ประเมินผลและวธีิการประเมินผล วา่จุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ ทั้ง

ผูส้อนและผูเ้รียนควรร่วมกนัก าหนดวธีิการประเมินผล 
 เซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และ เลวิส (Saylor, Alexander and Lewis,1981 p. 28-39) 
เสนอแนวคิดพฒันาหลกัสูตรเป็นแผนการในการจดัโอกาสการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน จึง
ก าหนดเป็นระบบดงัน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายเป็นส่ิงแรก 
เป้าหมายแต่ละประเดน็จะบ่งบอกถึงขอบเขตหน่ึงๆ ของหลกัสูตร ซ่ึงเซเลอร์ 
อเลก็ซานเดอร์ และ เลวสิ เสนอไวว้า่ 4 ขอบเขตท่ีส าคญัคือ การพฒันาบุคคล 
(personal development) ความสามารถทางสังคม (social competence) ทกัษะ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (continued learning skills) และ ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
(specialization) รวมทั้งขอบเขตดา้นอ่ืน ตามท่ีผูพ้ฒันาหลกัสูตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

2. การออกแบบหลกัสูตร เม่ือก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
ผูพ้ฒันาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเลือกและจัด
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เน้ือหาสาระ เลือกประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระท่ีเลือกแลว้ 

3. การใช้หลกัสูตร หลงัตัดสินใจเลือกรูปแบบหลกัสูตร แลว้คือการน าไปใช ้
โดยตอ้งวางแผนการสอนและท าแผนการสอน เลือกวิธีสอน ส่ือ อุปกรณ์การ
สอน ท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้กบัผูเ้รียน 

4. การประเมินหลกัสูตร เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของรูปแบบน้ี ซ่ึงตอ้งเลือกวิธีการ
ประเมินความส าเร็จของหลกัสูตร ทั้งประเมินระหว่างด าเนินการ (formative 
evaluation)  และการประเมินผลรวม (summary evaluation) ทั้งน้ีเพื่อน าไป
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

 
โอลิวา (Oliva, 1992 p. 171-175) ใหแ้นวคิดในการพฒันาหลกัสูตรและเสนอ

องคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
1. ก าหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษา ปรัชญาและหลกัจิตวิทยาการศึกษา ซ่ึง

เป้าหมายน้ีเป็นความเช่ือท่ีไดม้าจากความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของชุมชน ผูเ้รียน และเน้ือหาวชิา  
3. ก าหนดจุดหมายของหลกัสูตร 
4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
5. จดัโครงสร้างของหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช ้
6. ก าหนดจุดหมายของการเรียนการสอน 
7. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
8. เลือกวธีิการสอน 
9. เลือกวธีิประเมินก่อนและหลงัเรียน 
10. น าวธีิการสอนไปใช ้
11. ประเมินผลการเรียนการสอน 
12. ประเมินผลหลกัสูตร 
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พบวา่แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร มีกระบวนการขั้นตอนท่ีส าคญัคือการ
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์การก าหนดเน้ือหาสาระ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ การติดตามประเมินผล สอดคลอ้งกนัทั้ง ไทเลอร์ ทาบา และโอกิ
วา และสอดคลอ้งกบั เช่นเดียวกบั สงดั อุทรานนัท ์(2532, น.38-40) และ วชิยั วงศใ์หญ่ 
(2554, น. 57) ท่ีไดส้รุปแนวคิดและขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรซ่ึงประยกุตจ์ากแนวคิด
ของไทเลอร์  

กล่าวโดยสรุปแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรจะเป็นกระบวนการตั้งแต่ก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาส ารวจและความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน 
น าไปก าหนดเน้ือหาสาระ วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมดา้นเวลา 
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร บริบท และมีการประเมินผลหลกัสูตร 
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บทที ่3 
วธิดี าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีให้ความส าคัญ

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการศึกษาจึงมีขั้นตอนสอดคลอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตร ดงัน้ี  

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion) เพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน และบริบทของสภาพปัญหา  

2) คดัเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะน ามาไวใ้นหลกัสูตร 
3) ก าหนดการรูปแบบการประเมินผลของหลกัสูตร 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัใช้การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

รายละเอียดของวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

3.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.4  การจดัท าหลกัสูตร 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากสนามจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษาจ านวน 40 คน ประกอบดว้ย นกัวิชาการในภาค
ประชาสังคม วิทยากรชุมชน ครูผูส้อนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
และนกัวชิาการดา้นการศึกษา   

คุณสมบติัเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สอนและรับผิดชอบกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองในสถานศึกษา โดยเฉพาะผูท่ี้ประสบการณ์ในโครงการสร้างส านึกพลเมือง
ร่วมกบัสถาบนัพระปกเกลา้ รวมทั้งวทิยากรท่ีท างานพฒันาความเป็นพลเมืองในชุมชน 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจัยใช้การค้นควา้เอกสารบริบทสังคมและความต้องการพฒันาความเป็น

พลเมืองประชาธิปไตยในสังคมไทย ประยกุตร่์วมกบัขอ้มูลจากภาคสนาม  
3.2.1 การศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมท่ี เก่ียวขอ้ง

ประกอบด้วย พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย บริบทสังคมและ
วฒันธรรมไทย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 
และ ต่างประเทศ หลกัและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 

3.2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่าน
ระบบการศึกษา โดยกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ในการสร้างเสริมความเป็น
พลเมืองผา่นการศึกษาในระบบ และ ในการศึกษานอกระบบ โดยกลุ่มจะ
แสดงความคิดเห็นและระดมสมอง ต่อประเดน็ต่อไปน้ี 
3.2.2.1 สภาพทัว่ไปของปัญหาในระดับประเทศและชุมชน ปัญหา

ประชาธิปไตยและการเมืองไทยในปัจจุบนั  ความเป็นพลเมือง
ของคนไทยในปัจจุบนั 

3.2.2.2 ความหมายของพลเมืองในหลักสูตร และ รากฐานความเป็น
พลเมืองเพื่อพฒันาพลเมืองไทยท่ีพึงประสงค ์

3.2.2.3 คุณลักษณะพึงประสงค์ของพลเมืองไทยท่ีต้องการสร้างผ่าน
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

3.2.3 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ร่วมกบัคณะกรรมการและ
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดแนวทางพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าร่างหลกัสูตร จะน าขอ้มูลจาการสัมมนาและการ

สนทนากลุ่มมาวเิคราะห์ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎี ตามล าดบัดงัน้ี 
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3.3.1 วเิคราะห์ขอ้มูล สังเคราะห์ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎี และจดัท าร่างหลกัสูตร 
3.3.2 น าความหมายของพลเมืองในหลกัสูตร และ รากฐานความเป็นพลเมือง

เพื่อพฒันาพลเมืองไทยท่ีพึงประสงค์ มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็น
เป้าหมายของหลกัสูตร 

3.3.3 ก าหนดแนวทางการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะรากฐานของ
พลเมืองท่ีพึงประสงค ์

3.3.4 ล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะรากฐานท่ีตอ้งการสร้าง 
3.3.5 ก าหนดสาระเพื่อการเรียนรู้คุณลกัษณะดงักล่าว โดยมีเป้าหมายทั้งความรู้ 

ความเขา้ใจ ความโน้มเอียงทางพฤติกรรม และทกัษะของพฤติกรรมท่ี
จ าเป็นเหล่านั้น  
 

3.4 การจัดท าหลกัสูตร 
3.4.1 จดัท าร่างหลกัสูตร 
3.4.2 แต่งตั้ งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หลกัสูตร 
3.4.3 น าเสนอร่างหลกัสูตรสู่คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
3.4.4 ทดลองใช้หลกัสูตรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 คน เป็นครูผูส้อนหรือ

เก่ียวขอ้งการสอนสังคมศึกษา 
3.4.5 เก็บรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบททดลองหลกัสูตร และ

พฒันาเป็นหลกัสูตร 
3.4.6 ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย น าส่งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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บทที ่4 
ผลการวจิัยและวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้า

ท าการวิเคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
โดยก าหนดหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี    
 
4.1 ประชาธิปไตย และการเป็นพลเมอืงไทย ในบริบทสังคมไทย (วตัถุประสงค์ที ่1) 

4.1.1 ผลการศึกษาเอกสารบริบทสังคม ประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง
ไทย 

ภายใตบ้ริบทสังคมไทยท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัการพฒันาไปสู่สังคมท่ีมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมและมีวิถีชีวิตบนสิทธิ เสรีภาพ อย่างสุขสงบ กล่าวคือการมีสังคมท่ี
ชนชั้นมีอ านาจและอิทธิพลทางสังคม เป็นลกัษณะสังคมแบบอ านาจนิยมและบุญญา
บารมี สร้างเครือข่ายอุปถมัภแ์ละพวกพอ้ง ใหเ้กิดการพึ่งพิง  
 สภาพบริบทสังคมดังกล่าวท าให้พลเมืองท่ีเติบโตและพฒันาบุคลิกภาพ ดงัน้ี 
เช่ือฟัง รักพวกพอ้ง อ านาจนิยม พึ่งพิง ไม่แกไ้ขปัญหาไม่คิดวิเคราะห์เพื่อตนเอง ไม่
คุน้เคยกบัส่วนร่วมแมจ้ะอยูก่บัส่วนรวม ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีหรือวางแผน ไม่รับผิดชอบ 
ใช้คุณธรรมท่ีดีอย่างความมีน ้ าใจ และความกตญัููไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

ขณะท่ีสถาบันทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการสร้างพลเมือง ในไม่สอน
สาระส าคญัของการมีวถีิประชาธิปไตย ประชาธิปไตยท่ีคนทุกคนมีสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ 
และความเสมอภาคเท่าเทียม และ ขาดการผลกัดนัสาระส าคญันั้นสู่การเป็นอยูใ่นสังคม
และการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยของบุคคล เน้นสาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นพลเมือง ใชว้ธีิการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และ 
ทศันคติ ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และ ไม่ให้ความส าคญัความเป็นพลเมืองดีและการฝึก
ปฏิบัติการมีส่วนรวมกับชุมชนและการใส่ใจสังคม นอกจากน้ีบริบทสังคมย่อยใน
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โรงเรียนยงัถูกครอบง าดว้ยวิถีวฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประชาธิปไตย เช่น การเช่ือ
ฟังอย่างปราศจากค าถาม การปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด การโต้แยง้หมายถึง 
“หวัแขง็”  ขณะท่ี วฒันธรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมของผูเ้รียน ไม่สามารถหลุดพน้
จากบริบทวฒันธรรมไทยท่ีเป็นไม่เอ้ือต่อการพฒันาประชาธิปไตยอยา่งการมีระบบรุ่นพี่
รุ่นนอ้งแบบการเคารพอาวโุส หรือ กิจกรรมระบบรับนอ้งในระดบัอุดมศึกษา  

4.1.2 ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ บริบทสังคม ประชาธิปไตย และความ
เป็นพลเมืองไทย8 

 4.1.2.1 ความคิดเห็นต่อความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง
ในสังคมไทย 
  พบว่า  สังคมไทยปัจจุบันมีเสรีภาพมากข้ึน เช่น เสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการเคล่ือนไหว เสรีภาพทางเพศ  เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพทางดา้นการศึกษา และเสรีภาพของส่ือมวลชน แต่ อ  านาจทางการเมืองยงัคงอยู่
ในคนเพียงกลุ่มเดียวท่ีใชอิ้ทธิพล เครือข่ายและหาประโยชน์ให้กลุ่ม พรรค และพรรค
พวกตนเอง อยา่งกลุ่มนกัการเมือง กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มพ่อคา้นกัธุรกิจ ขณะท่ีประชาชน
ไม่ไดใ้ชอ้  านาจอธิปไตยของตนในการตรวจสอบถ่วงดุล ประชาชนท าเพียงมอบอ านาจ
ให้กบัผูแ้ทนราษฎรท่ีตวัเลือกเขา้ไปซ่ึงไม่ไดท้  าหนา้ท่ี สมต าแหน่งและบทบาทหนา้ท่ี 
และกลบัเป็นตวัแบบท่ีไม่ดีให้กบัสังคม ขณะท่ีรัฐธรรมนูญมีการเปล่ียนจนท าให้ไม่
สามารถค ้ ายนัประชาธิปไตยให้มัน่คง ความเป็นธรรมในสังคมบิดเบ้ียว สังคมเส่ือม  
ประชาชนคุณภาพชีวติไม่ดี  มีความรุนแรงเกิดข้ึนเป็นระยะ ประชาธิปไตยจึงเหมือนไม่
มีการพฒันา แต่กลบัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนเร่ือยๆ เช่น การแบ่งขั้วความคิด 
แบ่งแยกความเช่ือ ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ แตกแยกในสังคม ประชาธิปไตยในปัจจุบนัจึง
หมายถึง ความแตกแยก ความแตกต่างทางขั้วความคิด การกระจายทรัพยากรและความ
เจริญท่ีกระจุกตวั  2 มาตรฐานกบัคน 2 กลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั ระหว่างประชาชนกบักลุ่ม
คนร ่ารวยท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมหาศาล  
                                           
8 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการโครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพฒันาหลกัสูตรสร้างส านึกพลเมือง 
วนัท่ี 2 -4  พฤษภาคม พ .ศ .  2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 
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  4.1.2.2  ความคิดเห็นต่อสาระส าคญัท่ีขาดหายไปในดา้นการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  

(1) การขาดการผลกัดันสาระส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยสู่วิถี
ชีวติและความเป็นอยูใ่นสังคมผา่นหลกัสูตรและการสอน 

(2) การเรียนการสอนเน้นสาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการปลูกฝัง
และหล่อหลอมความเป็นพลเมือง  

(3) สถานศึกษาเน้นการสอนสาระความรู้ของพลเมืองศึกษาโดยการ
บรรยายเป็นหลกั การใหค้วามส าคญัความเป็นพลเมืองดีและการฝึก
ปฏิบติัการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและการรับใชส้ังคมยงัมีนอ้ย 

(4) กระบวนการเรียนการสอนพลเมืองไทยในโรงเรียนถูกครอบง าดว้ย
วฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประชาธิปไตย เช่น การเช่ือฟังอย่าง
ปราศจากค าถาม การปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด การโต้แยง้
หมายถึง “หวัแขง็”  

(5) วฒันธรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมของผูเ้รียน ไม่สามารถหลุด
พน้จากบริบทวฒันธรรมไทยท่ีทา้ทายต่อการพฒันาประชาธิปไตย 
เช่น การเช่ือฟังอย่างปราศจากค าถาม การปฏิบัติตามค าสั่งอย่าง
เคร่งครัด การโตแ้ยง้หมายถึง“หัวแข็ง”   การมีระบบรุ่นพี่รุ่นนอ้ง
แบบการเคารพอาวโุส (seniority) ในบางสถานศึกษา 

  4.1.2.3  ขอ้เสนอต่อการศึกษาเพื่อสร้างความพลเมืองในบริบทสังคม 
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองไทย  
  (1) เสนอใหมี้การผลกัดนัสาระหลกัการประชาธิปไตย อนัหมายถึง สิทธิ 
เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคเท่าเทียม และความรับผิดชอบ ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรม การสะทอ้นการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์ การวิพากษว์ิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น และ การ
ป้องกนัจุดยนืทางความคิดของตนเอง อยูต่ลอดเวลา  เพราะกระบวนการทั้งหมดจะช่วย
ปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นพลเมืองท่ีจะควบคู่ไปกบัสาระความรู้ทางวชิาการ  
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  (2)  เสนอให้การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัองคก์ร และ
ชุมชน เพื่อเรียนรู้ชุมชนและสังคม และสะทอ้นประชาธิปไตยท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั 
และเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ชุมชน และวถีิชีวติ  
  (3)  การออกแบบหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตยรวมทั้ง
สร้างความเป็นพลเมืองจึงต้องมีวิธีการเรียนการสอนท่ี เน้นการฝึกปฏิบัติและการ
ประมวลผลทางปัญญา ให้ผู ้เรียนได้คิด ลงมือ ปฏิบติั เรียนรู้ ซ่ึงจะปลูกฝังและหล่อ
หลอมความเป็นพลเมืองทั้งความรู้ ทกัษะ และทศันคติได ้ 

  (4) เพื่อลดปัญหากระบวนการเรียนการสอนพลเมืองประชาธิปไตยท่ีถูก
ครอบง าด้วยวฒันธรรมท่ีไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยและท้าทายต่อการพฒันา
ประชาธิปไตย ในสังคม สถานศึกษา และในกิจกรรมของผูเ้รียน  มีขอ้เสนอจากผูแ้สดง
ความคิดเห็น ดงัน้ี  

  ประเด็นแรกคือ หลกัสูตรตอ้งไม่มีลกัษณะของการสร้างส่ิงใหม่หรือ
แปลกแยกจากวฒันธรรมเดิม แต่ตอ้งเช่ือมโยงกบัวิถีการเรียนการสอนเดิมหรือกิจกรรม
ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น การลูกเสือ เนตรนารี หรือ งานกิจกรรมรับนอ้ง  

ประเด็นท่ีสองคือ ใหก้ารใชบ้ทสรุปการเรียนรู้เป็นกลไกช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้หลกัการประชาธิปไตย 

ประเดน็ท่ีสาม กรณีท่ีพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่ ใหมี้ลกัษณะเป็นหลกัสูตร
เป็นทางเลือกท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการและสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย 

4.1.3 พลเมืองท่ีพึงประสงค ์แนวทางการสร้างและพฒันาพลเมืองไทย  
(1) เสนอบททบทวนการแกโ้ครงสร้าง (structure) ดว้ย ผูก้ระท าการ 

(agency) โดยการพฒันาพลเมือง ลดจุดอ่อน สร้างจุดแขง็ ของพลเมือง โดยการก าหนด
คุณลกัษณะท่ีสร้างไดแ้ละตอ้งการสร้างผา่นหลกัสูตรและการเรียนการสอนของครู 

(2) เสนอให้มีการพฒันาคุณลกัษณะรากฐานท่ีพึงประสงคข์องพลเมือง  
ดงัน้ี   
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1. มีวนิยั โดยเร่ิมตั้งแต่เกิด ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
2. ความรับผดิชอบ ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
3. ส านึกส่วนรวม เห็นปัญหาในทอ้งถ่ิน เห็นวา่ส าคญั  
4. มีเหตุผล  
5. เคารพในความแตกต่างหลากหลาย  
6. ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยเร่ิมตน้ท่ีตวัเอง 
7. พึ่งตนเองได ้คิดไดเ้พื่อไม่ถูกครอบง าโดยระบบอุปถมัภ ์
8. เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม 
9. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
10. รู้จกักาลเทศะ 
11. ยอมรับความแตกต่าง 
12. รู้บทบาทหนา้ท่ี 
13. รับผดิชอบ 
14. เคารพกฎกติกา 
15. จิตส านึกสาธารณะ 
16. ผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 
17. มีส่วนร่วม 
18. สามคัคี 
19. คุณธรรม 
20. รักชาติ  
21. เห็นประโยชนส์าธารณะ 
22. รับผดิชอบ รู้บทบาทหนา้ท่ี มีการวเิคราะห์วจิารณ์ 
23. ยติุธรรม 

ซ่ึงจดัล าดบัของคุณลกัษณะส าคญัเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ความรับผดิชอบ  
2. มีวนิยั 
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3. จิตสาธารณะ 
4. ซ่ือสัตย ์
5. มีเหตุผล 

โดยกลุ่มผูแ้สดงความคิดเห็นไดใ้หนิ้ยามความหมายของแต่ละคุณลกัษณะ  ดงัน้ี  
(1) ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงความรับผิดและรับชอบ การปฏิบติัตาม

บทบาท หนา้ท่ี  
(2) มีวนิยั หมายถึง การเคารพกติกาของสังคม 
(3)  จิตสาธารณะ หมายถึง การมีส่วนร่วม การเห็นประโยชน์ส่วนรวม การมี

จิตส านึกส่วนรวม 
(4)  ซ่ือสัตย ์หมายถึง เคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความยติุธรรม 
(5)  มีเหตุผล หมายถึง การคิดเป็น การวิเคราะห์วิพากษ ์การเคารพความแตกต่าง

หลากหลาย การยอมรับความแตกต่างทั้งทางความคิดและเร่ืองอ่ืนๆ การ
พึ่งตนเอง และการมีสัมมาคารวะ 

ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ประสบการณ์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 9 และ
ก าหนดนิยามความหมายและองคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย
อยู่ในวิถีชีวิต เพื่อก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างความเป็นพลเมืองในหลกัสูตร 
ดงัน้ี 

1) ความรับผดิชอบ (Responsibility)  
ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองท่ีกระตือรือร้น 

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบในการจ่ายภาษี 
ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม ความรับผิดชอบในฐานะผูท่ี้สามารถสนบัสนุน
กฎหมาย และ การมีส านึกต่อความรับผดิชอบ 

2) มีวนิยั (Discipline) 

                                           
9
 งานสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การพฒันาหลกัสูตรเพื่อสร้างพลเมือง โดย Dr. Murrey Print  

24 มิถุนายน 2555 โรงแรมริชมอนด ์สไตลิสต ์คอนเวนชัน่โฮเตล นนทบุรี 
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ประกอบดว้ย การเคารพกฎ กติกา ขอ้ตกลงของสังคมและชุมชน การปฏิบติัตาม
กฎหมาย /รัฐธรรมนูญ หรือถือตามหลกักฎหมาย (rule of law) ดว้ยความอดกลั้น การไม่
แบ่งแยก (inclusiveness)  ในการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นภายใตก้ฎหมายเดียวกนั การมีความ
ยดืหยุน่ต่อช่วงเวลาวกิฤต มีความไวว้างใจการเมืองและตั้งขอ้สงสัยต่อการเมืองในฐานะ
พลเมือง  

3) จิตสาธารณะ (Public mind) 
ประกอบดว้ย การค านึงถึง “สาธารณะ” / “ส่วนรวม”/ “ผูอ่ื้น” ซ่ึงหมายถึง  การ

ค านึงถึงผูอ่ื้น/สาธารณะ/ส่วนรวม  การช่วยเหลือผูอ่ื้น/สาธารณะ/ส่วนรวม  การเห็น
ประโยชน์ผูอ่ื้น/สาธารณะ/ส่วนรวม  การมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น/สาธารณะ/ส่วนรวมในการ
ตดัสินใจ มีความสันติ และค านึงถึงความยัง่ยนื ทั้งน้ีโดยสมคัรใจ  รวมถึงการปกป้องการ
ใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มน้อยเพียงบางกลุ่ม การค านึงถึงความเท่าเทียมของผูอ่ื้น และ
ความสันติของส่วนรวม   

4) ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 
ประกอบดว้ย มีความกลา้หาญในการเป็นพลเมืองท่ีมีความซ่ือสัตย ์กลา้หาญต่อ

ความจริง กลา้หาญทางจริยธรรม รักความเป็นธรรม ไม่อดทนต่อความไม่ยติุธรรมทาง
สังคม  

5) ความมีเหตุผล (Rationality) 
 ประกอบดว้ย การคิด การกระท า ท่ีมีเหตุผล มีความชดัเจนในความเขา้ใจ มีความ
กระจ่างชัดเจน ต่อประเด็นต่างๆ  ดว้ยความรู้หรือขอ้มูลเป็นพื้นฐาน  มีการรับ/ให้/ใช ้
ขอ้มูลของประเดน็ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ผูท่ี้มีเหตุผลมีการกระท าจะตั้งอยูบ่นความเขา้ใจ
และปฏิบัติตามกระบวนการ เช่น กระบวนการทางกฎหมาย หรือกระบวนการทาง
การเมือง   ผู ้ท่ีมีเหตุผล จะคิดเป็น คิดวิเคราะห์วิพากษ์เป็น เคารพความแตกต่าง
หลากหลายของความคิดและอภิปรายความแตกต่างเหล่านั้นดว้ยเหตุผล   
 สรุปวตัถุประสงคท่ี์ 1 พบว่าบริบทสังคมไทยมีขอ้ทา้ทายหลายประการต่อการ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และสังคมภาพรวม  ด้านหลกัสูตรและการสอน เน้นความส าคญัของเน้ือหา
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วชิาการ กระบวนการสอนใชก้ารบรรยายมากกวา่การเรียนรู้ดว้ยการลงมือท าหรือการใช้
กิจกรรม ขณะท่ีวิกฤตการเมือง ความขดัแยง้ การไม่รับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรือการใช้
อ  านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ สะทอ้นให้เห็นความไม่มัน่คงและความไม่เขม้แข็งของ
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  จึงมีขอ้เสนอคือ
การก าหนดใหมี้หลกัสูตรท่ีมีหลกัการหรือปรัชญาประชาธิปไตยสอดแทรกไวใ้นเน้ือหา
สาระและกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยไม่ท าให้เกิดการต่อต้านจาก
วฒันธรรมหรือบริบทเดิมๆ ของการเรียนการสอนแต่ใชก้ารเสริมแทรกและใชบ้ทสรุป
การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเปิดมุมมอง กระตุน้การคิดวิเคราะห์ ฝึกฝนการใช้
เหตุผล วพิากษว์จิารณ์ และหล่อหลอมทศันคติแทน และเสนอใหเ้สริมสร้างคุณลกัษณะ
พื้นฐาน คือ ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย ์และมีเหตุผล  

 
4.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่วิทยากรหรือผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ติดกับการ
เปลีย่นแปลงนโยบาย หรือบริบทสังคม วฒันธรรม (วตัถุประสงค์ที ่2) 
 พบว่า เน้ือหาและสาระของหลกัสูตรท่ีการเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรทาง
การศึกษา บริบทสังคม และวฒันธรรม จะไม่ส่งผลกระทบ ควรมีลกัษณะดงัน้ี  

1) เน้ือหาสาระให้เป็นไปตามแนวคิดการสร้างคุณลกัษณะในบริบทไทยโดย
คงไวซ่ึ้งหลกัการประชาธิปไตย คือ การค านึงถึง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาคเท่าเทียม ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  ซ่ึงหลักการพื้นฐานไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ หลักสูตรจึงไม่จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงแม้มีการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายของหลกัสูตรทางการศึกษา กล่าวคือ หลกัสูตรท่ี
พฒันาข้ึนน้ีจะสามารถน าไปสู่การเรียนการสอนไดแ้ละคงความร่วมสมยั
ของหลกัสูตรไวไ้ด ้ 

2) ให้เ น้ือหาและสาระหลักของหลักสูตรถือว่าคือรากฐานของพลเมือง
ประชาธิปไตยท่ีพลเมืองตอ้งรู้ เขา้ใจ และปฏิบติั และใหเ้ป็นแนวทางในการ
ประเมินทั้งในระยะสั้นของความรู้และคุณลกัษณะในระยะยาว 
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3) ใหมี้การจดัล าดบักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ กล่าวคือ เรียนรู้จาก
ง่ายไปยาก จากความซับซ้อนนอ้ยเขา้ใจไดง่้าย ไปสู่ความซับซ้อนจากส่ิงท่ี
เรียนรู้ได้ในชีวิตประจ าว ัน สู่สังคมรอบตัว ชุมชน และบริบทสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

4) ให้มีแนวทางกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเขา้ใจง่าย ด้วยกรณีศึกษาท่ีอยู่ภายใตบ้ริบท
ไทย และสามารถคน้ควา้หารายละเอียดเพิ่มเติมไดง่้าย และมีคู่มือเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการสอนส าหรับวทิยากรหรือผูส้อน 

5) ให้ใช้แนวทางการจดัเรียงล าดับการเรียนรู้จากหนังสือ Foundations of 
Democracy ของ Center for Civic Education U.S. เป็นหลกัในการจดัเรียง
สาระเรียนรู้ โดยเฉพาะการมีกิจกรรมเสริมในบทเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้
การทบทวนความเขา้ใจและน าความรู้ความเขา้ใจไปสู่วถีิชีวติประจ าวนั 

 สรุปวตัถุประสงคท่ี์ 2 พฒันาหลกัสูตรท่ีวิทยากรหรือผูส้อนสามารถน าไปใชไ้ด้
โดยไม่ติดกบัการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือบริบทสังคม วฒันธรรม พบว่า หลกัสูตร
ต้องยึดหลักการประชาธิปไตยสาระหลักในการสอนโดยสอดแทรกในการสอน
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ มุ่งหมายให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และยึดเป็นแนวทางติดตาม
ประเมิน  จดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ ง่ายไปยาก ซับซ้อนน้อยสู่ความ
ซบัซอ้นมาก จากส่ิงท่ีเรียนรู้ไดส่ิ้งใกลต้วัสู่ส่ิงท่ีไกลตวั   และใหใ้ชล้  าดบัการเรียนรู้จาก
หนงัสือ Foundations of Democracy ของ Center for Civic Education U.S. เป็นแนวทาง
ออกแบบหลกัสูตร 

 
4.3 เพือ่พฒันาหลกัสูตรทีง่่ายต่อการน าไปใช้ (วตัถุประสงค์ที ่3) 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการประชุมกลุ่มย่อย  การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ มี
ขอ้เสนอตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตร ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี  
 (1) จุดมุ่งหมาย การสร้างความเป็นพลเมือง ท่ีมีรากฐานประชาธิปไตย 
 (2) การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และปรัชญาการศึกษา 
 (3) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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 (4) จดัประสบการณ์เรียนรู้ 
 (5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (6) ประเมินผล 
(1) จุดมุ่งหมาย การสร้างความเป็นพลเมือง ท่ีมีรากฐานประชาธิปไตย 
 จุดมุ่งหมายหลกัสูตร คือ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หลกัการประชาธิปไตย  หมายถึง 
การเรียนรู้ เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคเท่าเทียม และความ
รับผิดชอบ ทั้งน้ีหลักการดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในกระบวนการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรเพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงสร้าง 
(2) การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และปรัชญาการศึกษา  

ความเขา้ใจต่อหลกัการประชาธิปไตย และความเขา้ใจวา่หลกัการพื้นฐานดงั
กล่าวคือหวัใจของการบริหารบา้นเมืองและวถีิปฏิบติัของการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
นบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของการพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ี ดงันั้นเพื่อใหค้วามเขา้ใจน้ีน าไปสู่
วิถีการด าเนินชีวิตตามครรลองประชาธิปไตยได้ ในการพัฒนาหลักสูตรให้น าผล
การศึกษาบริบทสังคมการเมืองวฒันธรรมของไทยมาพิจารณาร่วมดว้ยเสมอ เพื่อการ
สอดแทรกหลกัการประชาธิปไตยและการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองตาม
วตัถุประสงคจ์ะสามารถเป็นไปไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กิดการต่อตา้นจากวฒันธรรมหรือบริบท
เดิม  

ทั้ งน้ี ปรัชญาหรือแนวความคิด หลักการ หรือกฏเกณฑ์ ในการก าหนด 
แนวทางในการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัการด าเนินการทางการศึกษาเพื่อบรรลุ เป้าหมาย 
ท่ีท าให้บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์    ท่ีสอดคล้องกับ
ขอ้เท็จจริงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และมีความหมายต่อตวัผูเ้รียน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
(3) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หรือ ผลรวมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน หรือเม่ือ
ผูเ้รียนผ่านการเรียนหลกัสูตรดงักล่าวแลว้จะเกิดผลอย่างไรบา้งนั้น ผลจากการแสดง
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ความเห็นและขอ้เสนอแนะของการพฒันาหลกัสูตรจากการประชุมกลุ่มและการสัมมนา
เห็นวา่    

3.1 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงออกซ่ึงผูท่ี้รับผดิชอบ 
3.2 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงออกซ่ึงผูท่ี้มีวนิยั 
3.3 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงออกซ่ึงผูท่ี้มีจิตสาธารณะ 
3.4 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงออกซ่ึงผูท่ี้ซ่ือสัตย ์
3.5 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงออกซ่ึงผูท่ี้มีเหตุผล 

(4) จดัประสบการณ์เรียนรู้ 
 ความเห็นและขอ้เสนอแนะของการพฒันาหลกัสูตรจากการประชุมกลุ่มและ
การสัมมนาเห็นวา่การจดัประสบการณ์เรียนรู้ควรเป็นดงัน้ี  

4.1 ใหมี้การจดัล าดบักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ กล่าวคือ เรียนรู้
จากง่ายไปยาก จากความซับซ้อนน้อยเขา้ใจไดง่้าย ไปสู่ความซับซ้อน
จากส่ิงท่ีเรียนรู้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั สู่สังคมรอบตวั ชุมชน และบริบท
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

4.2 ให้มีแนวทางกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเข้าใจง่าย ด้วยกรณีศึกษาท่ีอยู่ภายใต้
บริบทไทย และสามารถคน้ควา้หารายละเอียดเพิ่มเติมไดง่้าย และมีคู่มือ
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสอนส าหรับวทิยากรหรือผูส้อน 

4.3 ให้ใชแ้นวทางการจดัเรียงล าดบัการเรียนรู้จากหนงัสือ Foundations of 
Democracy ของ Center for Civic Education U.S. เป็นหลกัในการ
จดัเรียงสาระเรียนรู้ โดยเฉพาะการมีกิจกรรมเสริมในทุกบทเรียน เพื่อให้
ผูเ้รียนได้มีการทบทวนความเขา้ใจและน าความรู้ความเขา้ใจไปสู่วิถี
ชีวติประจ าวนั 
 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน เพื่อสามารถพัฒนา
ความรู้ ทกัษะ  และทศันคติ ใหค้  านึงถึงปัจจยัการเรียนรู้ส าคญัอยา่งนอ้ย  
5 ประการคือ  

4.3.1 การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างท่ัวถึงกันระหว่างการเรียนรู้
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ของผู้ เรียน วิธีในการสอนท่ีส่งเสริมใหมี้การปฏิสัมพนัธ์
และร่วมมือกันในระหว่างผู ้เ รียนเป็นกุญแจส าคัญท่ี
น าไปสู่การพฒันาทกัษะการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
ตวัอยา่งของวธีิการสอนเหล่าน้ีไดแ้ก่ การท างานเป็นกลุ่ม
ยอ่ย การจ าลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมติ 

4.3.2 การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และใช้
เหตุผลเป็นส่ิงจ าเป็น วิธีในการสอนท่ีส่งเสริมทกัษะใน
การวิเคราะห์คือการอภิปราย ถกเถียง และการใชเ้หตุผล 
วธีิการอภิปรายจะท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ทกัษะใน
การตัดสินใจ รวมทั้ งทักษะและประสบการณ์ในการ
จดัการกบัความขดัแยง้กนัของความคิดเห็นต่างๆ    

4.3.3 เนือ้หาท่ีสมจริงและครอบคลุมประเดน็ปัญหาท่ีรอบด้าน
และสมดุลกัน ไม่โน้มเอียงไปทางด้านใดด้านหน่ึง การ
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริงในฐานะพลเมือง ตอ้ง
เรียนรู้ทุกประเด็นปัญหาอย่างเท่าเทียมกนัทุกประเด็น
และตามความเป็นจริง รวมทั้งตอ้งมีการคิดวเิคราะห์อยา่ง
รอบดา้นในประเด็นท่ีเป็นขอ้ถกเถียง โดยเน้ือหาท่ีสอน
ตอ้งความสมดุลระหว่างขอ้มูลขอ้เท็จจริงเพื่อการจดจ า
และท าความเขา้ใจกบัการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งสร้างสรรค์
ต่อเน้ือหาสาระหรือกรณีต่างๆ ท่ีน ามาศึกษา 

4.3.4 การใช้บุคคลต่างๆ มา ร่วมให้ความรู้  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และความคิดเห็นในช้ันเรียน สามารถท า
ไดเ้พื่อผูเ้รียนไดข้อ้มูลและรู้สึกใกลชิ้ดกบัสังคมและส่ิงท่ี
เกิดข้ึนรอบตัวรวมทั้ งจะช่วยเช่ือมโยงความสนใจท่ี
ผูเ้รียนมีต่อประเดน็ต่างๆ  
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4.3.5 การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้ เก่ียวข้อง ทั้งผูส้อนและ
ผูบ้ริหาร  เพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้ในขอ้ 4.3.1-
4.3.2 ดงักล่าว เป็นแนวทางท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั จึง
ตอ้งการการเปิดโอกาสให้กับรูปแบบการสอนการท า
กิจกรรม และการสนบัสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ  

4.3.6 จัดให้มีการสะท้อนการเรียนรู้  ในบทสรุปของแต่ละ
บทเรียนต้องจัดให้ผู ้เรียนประเมินว่าตนเองได้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบทเรียนบทนั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด  แล
ตนไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เช่น การท างานร่วมกบัคนอ่ืน  
ได้เรียนรู้อะไรบา้งหลังจากการเรียนในบทเรียนน้ี ได้
ทกัษะอะไรเพิ่มข้ึน  ได้คิดวิเคราะห์อะไรบ้าง พบเจอ
ปัญหาอะไรบา้งในการเรียนคร้ังน้ี  อะไรท่ีท าไดดี้ อะไร
ท่ีตอ้งปรับปรุง ฯลฯ 

(5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ค  านึงถึงวตัถุประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละบท 
โดยใชห้ลกัการดงัน้ี 
 1) ให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เขา้ใจความหมาย และท า
ความเขา้ใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้วิเคราะห์ว่าหลกัการประชาธิปไตยสัมพนัธ์กับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนัอยา่งไร   
 2) กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้ว่าการพฒันาคุณลกัษณะ
พลเมืองท่ีพึงประสงคน์ั้นจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง หรือตอ้งส่ิงท่ีเป็นภาระ หรือส่ิงท่ีตอ้ง
เสียสละแลกเปล่ียนอยา่งไรบา้ง เพื่อรักษาคุณค่าประชาธิปไตยและเกิดคุณลกัษณะของ
พลเมืองท่ีพึงประสงค ์ 

3) กิจกรรมต้องท าให้ผู ้เ รียนเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจ าวนั ในชุมชน และสังคม   ทั้งสถานการณ์ท่ีตอ้งเลือกหรือตดัสินใจ เพื่อการ
ฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายต่อสถานการณ์
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นั้นๆ ซ่ึงในท่ีสุดผูเ้รียนจะไดแ้สดงความคิดเห็นว่าควรจะเลือกอย่างไร ปฏิบติัอย่างไร  
ในฐานะพลเมือง 

4) กิจกรรมจะมีการเรียนรู้ผ่านบทสรุปการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนมากกว่าการ
สรุปโดยผูส้อน ทั้งน้ีเพื่อแลกเปล่ียนมุมมอง กระตุน้การคิดวเิคราะห์ ฝึกฝนการใชเ้หตุผล 
วพิากษว์จิารณ์ และกล่อมเกลาทศันคติ   

5) กรณีของการน าไปใช้กบัผูเ้รียนกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งสามารถสร้าง
แรงจูงใจอย่างสูงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบติั ดงันั้น 
บทบาทสมมติ หรือ สถานการณ์จ าลอง  หรือสภาพเสมือนจริง ควรน ามาใชใ้นการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ 
(6) ประเมินผล 
 ใหห้ลกัสูตรออกแบบการประเมินผลไวใ้นบทเรียนทุกบท และออกแบบเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กนัไป การประเมินผลใหก้ าหนดกิจกรรมเสริมของบทเรียนใน
ลกัษณะของกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้มีการน าส่งหรือน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนกบัชั้น
เรียน กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียน ทบทวนความเขา้ใจ 
และประเมินการน าไปใช้ได ้เพราะการพฒันาคุณลกัษณะของหลกัสูตรน้ีตอ้งการวดั
ประเมินการพัฒนาและกระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะมากกว่าการ
ประเมินสาระความรู้แบบกระดาษ-ดินสอ หรือการท าขอ้สอบ 
 สรุปวตัถุประสงค์ท่ี 3  พบว่ามีการก าหนดให้หลกัสูตรเป็นไปเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีพึงประสงค์ 5 คุณลกัษณะพื้นฐาน 
โดยให้ยึดหลกัปรัชญาประชาธิปไตย คือ สิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความ
เสมอภาคเท่าเทียม และความรับผิดชอบ ไวเ้ป็นหลัก หลักสูตรจะใช้การเรียนผ่าน
แบบฝึกหัด กรณีศึกษา และกิจกรรม โดยเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปสู่ยาก ท าความ
เขา้ใจไดง่้ายๆ ไปสู่ความเขา้ใจท่ีซับซ้อนข้ึน การสอนเนน้การคิดวิเคราะห์และให้เกิด
กระบวนการคิด อาจใชภ้าพประกอบ หรือใชภ้าพเป็นส่ือการสอน  ภายใตบ้ริบทสังคม
และวฒันธรรมไทยให้ใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง หรือ บทบาทสมมติ ของ
สังคมไทย หรือให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือเพื่อเปรียบเทียบหากต้องใช้กรณีจาก
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ต่างประเทศ  ส าหรับการประเมินผลให้ก าหนดกิจกรรมเสริมของบทเรียนในลกัษณะ
ของกิจกรรมนอกหอ้งเรียน ใหมี้การน าส่งหรือน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนกบัชั้นเรียน  
 จากวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ น าไปสู่ของการพฒันาหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทย  สรุปเป็นโครงสร้างหลกัสูตรของคุณลกัษณะทั้ง 5 โดยก าหนดใหแ้ต่
ละคุณลกัษณะเป็นหน่วยเรียนรู้ จะประกอบดว้ย 5 คุณลกัษณะ หรือ 5 หน่วยเรียนรู้  
 แต่ละหน่วยเรียนรู้ประกอบดว้ย 4 หน่วยย่อย เพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีเขา้ใจง่ายไปสู่ส่ิงท่ี
เขา้ใจยาก โดยแยกหน่วยยอ่ยดงัน้ี  

1. นิยาม ความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อคุณลกัษณะ ท่ีมาหรือการสร้างให้
คุณลกัษณะนั้นๆ เกิดข้ึน 

2. ประโยชน ์หรือผลดี หรือผลกระทบท่ีไดรั้บจาการมีคุณลกัษณะดงักล่าว 
3. การตดัสินใจเลือกปฏิบติัหรือการไม่ปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะหรือเป็นผู ้

ท่ีมีคุณลกัษณะนั้นๆ 
4. การประเมินคุณลักษณะดังกล่าวว่าใครบ้างต้องมีคุณลักษณะนั้น ต้องมี

อยา่งไร และจะประเมินไดอ้ยา่งไร 
แต่ละหน่วยย่อยก าหนดล าดับการเรียนรู้ไวเ้ป็น บท แต่ละบทประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายของบทเรียน อาจจ าแนกเป็นบทย่อย 2 บท เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ใน
เร่ืองท่ีก าหนดได ้ 
 ร่างหน่วยเรียนรู้ทั้ง 5 คุณลกัษณะ ดงัน้ี  

ความรับผดิชอบ 
1. ความหมาย 
2. ความส าคญั 
3. ท่ีมาของความรับผดิชอบ – หนา้ท่ี อาชีพ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม
จรรยา 
4. ผลกระทบจากการปฏิบติัตามความรับผดิชอบ 

ความมีวนิยั  
1. ความหมาย 
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2. ความส าคญั ความจ าเป็น 
3. ลกัษณะของระเบียบวินยั – ระเบียบวินยัในตนเอง และ ระดบัส่วนรวม – ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
4. ผลกระทบของการใชร้ะเบียบวนิยั – ประโยชน ์และ ผลเสีย 

จิตสาธารณะ  
1. ความหมาย 
2. ความส าคญั 
3. แนวปฏิบติัส าหรับการสร้างจิตสาธารณะ 
4. ผลจากการมีและขาดจิตสาธารณะ 

ความซ่ือสัตย ์
1. ความหมาย ความเขา้ใจต่อความซ่ือสัตย ์ 
2. ความส าคญัของความซ่ือสัตย ์
3. แนวปฏิบติัส าหรับการสร้างความซ่ือสัตย ์
4. ผลจากการมีและไม่มีความซ่ือสัตย ์และการประเมินความ/คนท่ีซ่ือสัตย ์

ความมีเหตุผล  
1. ความหมาย ความเขา้ใจต่อความมีเหตุผล  
2. ความส าคญัของการใชเ้หตุผล 
3. แนวทางการใชเ้หตุผล การใชเ้หตุผลและการไร้เหตุผลและผลกระทบ 
4. การประเมินความ/คนมีเหตุผล 
 และใหก้ าหนดการจดัประสบการณ์เรียนรู้และกิจกรรม ส าหรับ ร่างหน่วยเรียนรู้
ทั้ง  5 คุณลกัษณะ โดยค านึงถึง  

(1) การ วเิคราะห์สถานการณ์ ผา่นกรณีศึกษา ทั้งรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะและเป็นกรณีศึกษาจากบริบท

สังคมการเมืองปัจจุบนั 
(3) การแสดงบทบาทสมมติ (role play)   
(4) การท าแบบฝึกหดัเพื่อคิดวเิคราะห์ประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะ 
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(5) กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมมอบหมายส าหรับการใช้เวลานอกห้องเรียน เพื่อ
ทบทวนความรู้  จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียนรู้ หรืออ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
ทบทวนความเขา้ใจในบทเรียน ประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกฝนทกัษะ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรท่ีให้ความรู้เป็นสาระพื้นฐานต่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย ท่ีง่ายต่อการน าไปใช ้ ในการพฒันาหลกัสูตรมีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  การสัมมนาระดมความคิดเห็น และสนทนากลุ่ม จากน า
นกัวชิาการ วทิยากรชุมชน ครูผูส้อนสาระสังคมศึกษา จ านวน 40 คน วเิคราะห์ขอ้มูลได ้
5 คุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองประชาธิปไตยของไทยคือ รับผิดชอบ มีวินัย มีจิต
สาธารณะ ซ่ือสัตย ์และมีเหตุผล และจดัท าร่างหลกัสูตรตามแนวคิดของ Ralph W. 
Tyler  ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 5 หน่วยส าหรับ 5 คุณลกัษณะ แต่ละหน่วยเรียนรู้
ประกอบดว้ย 1) นิยาม ความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อคุณลกัษณะ ท่ีมาหรือการ
สร้างใหคุ้ณลกัษณะนั้นๆ เกิดข้ึน 2) ประโยชน ์หรือผลดี หรือผลกระทบท่ีไดรั้บจาการมี
คุณลักษณะดังกล่าว 3) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบติัเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะหรือเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะนั้นๆ 4) การประเมินคุณลกัษณะดงักล่าวว่าใคร
บา้งตอ้งมีคุณลกัษณะนั้น ตอ้งมีอยา่งไร และจะประเมินไดอ้ยา่งไร โดยใชกิ้จกรรมและ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วเิคราะห์สถานการณ์ กรณีศึกษา การท างานกลุ่มและการ
ท างานร่วมกนั และมีการประเมินการเรียนรู้ในทุกหน่วยเรียนรู้ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผลจากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ความท้าทายของการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองท่ีปรากฏอยูทุ่กวนัน้ีคือ  

1. การเรียนการสอนในโรงเรียนเนน้สาระความรู้ทางวิชาการมากกว่าการปลูกฝัง
และหล่อหลอมความเป็นพลเมือง  และแมมี้การสอนหนา้ท่ีพลเมืองก็ขาดสาระส าคญั
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่า
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เทียม และหากมีการสอนสาระส าคญัของประชาธิปไตยผูส้อนก็มกัใช้วิธีการบรรยาย
มากกว่าการฝึกปฏิบติัการและเขา้สู่ตวับุคคลและวิถีชีวิตความเป็นอยู่  แต่การเรียนการ
สอนพลเมืองประชาธิปไตยในรูปแบบของการมีส่วนรวมกบัชุมชนและการรับใชส้ังคม
ยงัมีน้อย  สอดคล้องกับ ข้อเสนอของวิทยากร เชียงกูล (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550)  ท่ีเห็นว่าการหลกัสูตรตอ้งเร่ิมจากการพฒันาความคิด การตั้งค  าถาม 
การคิดวิเคราะห์ต่อเร่ืองราวรอบตวั การเมืองรอบตวั และ สังคมรอบตวั เพราะการสอน
เพื่อสร้างพลเมืองไม่ใช่เป็นการสอนท่ีเพื่อเช่ืองเช่ือ แต่เป็นการสอนให้คนคิดเก่ียวกบั
ตนเอง ชุมชน และรัฐผูป้กครอง ซ่ึงแมดู้แลว้ขดัแยง้กนักบัพลเมืองท่ีตอ้งอยูใ่นระเบียบ
วินยั ภายใตรั้ฐ แต่พลเมืองท่ีคิดเป็นจะตั้งค  าถามกบักฎ ระเบียบวินยั ความเช่ือเหล่านั้น 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างพลเมืองเพื่อเป็นพลเมืองตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
แนวปัญญานิยม (cognitive theory) ความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี ทาคอต พาร์สัน (specificity 
role) (Talcott Parsons อา้งถึงใน วชิยั ตนัศิริ, 2547) กล่าวว่าคนไทยมีบริบทของการไม่มี
หน้าท่ีหรือบทบาทเฉพาะท าให้ไม่คุน้เคยกบัความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  และคุณค่า
ของสิทธิ และความเสมอภาคเท่าเทียมก็ไม่เป็นท่ีคุน้เคยในหมู่ประชาชนไทย  และ 
ผู ้ส อนจ านวนมากไ ม่ได้ รับกา ร ฝึ กฝนอบรมให้ เ ข้า ใ จและสอนใน เ ร่ื อ ง น้ี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) และ ผูส้อนเองก็ยงัไม่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) เพราะการเรียนรู้เชิงปัญญา 
(cognitive domain) เพิ่มข้ึน ตอ้งเสริมแรงดว้ยตวัแบบของผูส้อน 

2. วฒันธรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมของผูเ้รียน ไม่สามารถหลุดพน้จาก
บริบทวฒันธรรมไทยท่ีเป็นความทา้ทายต่อการพฒันาประชาธิปไตย เช่น การมีระบบ
รุ่นพี่รุ่นนอ้งแบบการเคารพอาวุโส (seniority)  และถูกครอบง าดว้ยวฒันธรรมอ านาจท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัประชาธิปไตย เช่น การเช่ือฟังอย่างปราศจากค าถาม การปฏิบติัตาม
ค าสั่งอยา่งเคร่งครัด  สอดคลอ้งกบั วฒันธรรมและบริบทสังคม ท่ีต ่า – ท่ีสูง และการใช้
อ  านาจ ยศถา บรรดาศกัด์ิ สถานภาพทางสังคมเป็นเร่ืองเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีมีความ
เขม้แข็งข้ึนเร่ือยๆ ตามระบบการลงโทษทางสังคมท่ีอ่อนแอ  (สายชล สัตยานุรักษ์, 
2555, น. 188)   
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

โดยทัว่ไปการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่ิงส าคญัคือ
การน าไปใชแ้ละการติดตามประเมินเพื่อความเท่ียงตรงและความแม่นย  าของเน้ือหาและ
การน าไปใช ้ ดงันั้นขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
น าหลกัสูตรไปใช ้คือ 

ในระดับปฏิบติั 
1. การใช้หลกัสูตรและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ น าหลกัสูตรไปใช้กบั

กลุ่มเป้าหมายและเกบ็ขอ้มูลติดตามประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการพฒันา
หลกัสูตร ควบคู่กบัการประเมินความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทยในดา้นต่างๆ 

2. การน าหลกัสูตรไปใชใ้นลกัษณะของการผนวกรวมไวใ้นหลกัสูตรหรือวิชา
ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ควบคู่และสอดคลอ้งกนัไปกบัการ
เรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ ตลอดเวลา จะช่วยพฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งการได้ตาม
วตัถุประสงค ์

3. หลกัสูตรได้ออกแบบไวเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบติัเป็นวิถีชีวิตประจ าวนั มีการ
ออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัชุมชนและสังคมและสะทอ้นประชาธิปไตย
ท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั การน าไปใชจึ้งตอ้งค านึงถึงการส่งเสริมให้เกิดทกัษะ
การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชุมชน และ
วิถีชีวิต การเรียนการสอนจึงตอ้งค านึงถึงการสร้างและส่งเสริมมิใช่เพียงการ
สอนในโรงเรียนแต่ตอ้งใหเ้กิดการเช่ือมโยงกบัชุมชนและสังคมดงักล่าว 

ในระดับนโยบาย 
1.  การพฒันาประชาธิปไตยเป็นการท างานร่วมกนัของการศึกษาและการสร้าง

วฒันธรรมใหว้ฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประชาธิปไตย จึงควรก าหนดใหมี้
การส ร้างวัฒนธรรมประชา ธิปไตย ข้ึนในสั งคมไทย  ป รับ เป ล่ียน
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเมืองให้สนับสนุนการสร้างพลเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจะเป็นการขดัเกลาทางสังคมและเป็นแรงเสริมต่อ
กระบวนการเรียนรู้และเป็นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

2. ให้มีการผลักดันการสอนพลเมืองประชาธิปไตย คือ ให้ความส าคัญกับ
หลกัการประชาธิปไตย อนัหมายถึง สิทธิ เสรีภาพ  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ความเสมอภาคเท่าเทียม และความรับผิดชอบ ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร
และการประเมินการเรียนการสอน เพื่อกระตุน้ให้ผูส้อนให้ความส าคญักบั
กระบวนการปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นพลเมืองควบคู่ไปกับสาระ
ความรู้ทางวชิาการ  
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ภาคผนวก 1 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตร  
รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย 

วนัท่ี 2-5 พฤษภาคม 2555 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

 
1. นางสาวสาธินี  แสงสิงแกว้    ครูช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนนารีนุกลู  จงัหวดัอุบลราชธานี 
2. นางองัสนา  พิไสยสามนตเ์ขต  ครูช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนราชวนิิต มธัยม กรุงเทพมหานคร  
3. นาง ละเอียด สุขจิตต ์   ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั จงัหวดัล าปาง 
4.  นาง เรณู ตั้งตระกลู    ครู  

โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั จงัหวดัล าปาง 
5.  นาย พยนต ์ พลูรักษ ์  ครูช านาญการ  

โรงเรียนศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั 
6.  นาย สันติศกัด์ิ  ผดุเอียด    ครูช านาญการ   

โรงเรียนไชยาวทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
7.  นาง เสาวลกัษณ์  วงัส์ด่าน   ครู คศ.3 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช กรุงเทพมหานคร 
8.  นางอารี  ชมภู     ครูช านาญการ  
 โรงเรียนวดับางนาใน กรุงเพทมหานคร 
9.  นางสาวสราญรัตน ์ อว้นละมยั   ครู คศ.1  
 โรงเรียนวดับางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวอญัชนะ  คีรีศรี    ครู  
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 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
11.  นางหทัยา เขม็เพช็ร  ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 5 จงัหวดัสิงห์บุรี 
12. ดร. ประวณีา  ชะลุย  นกัวชิาการศึกษา ช านาญการ  
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
13. นางพชัราพรรณ  กฤษฎาจินดารุ่ง  นกัวชิาการศึกษาช านาญการ  
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เฉลิมชยั  สุขจิตต ์ ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและวฒันธรรม  

มหาวทิยาลยั ราชภฏัล าปาง จงัหวดัล าปาง 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนตรี กรรพุมมาลย ์ ประธานศนูยพ์ฒันาการเมืองภาค

พลเมือง และ  อาจารยม์หาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
16. นางสาวศิรินภา  กรรพุมมาลย ์ นกัวจิยัอิสระ  
 มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
17.  ดร. สุทธิชยั ปัญญโรจน ์ กรรมการศนูยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง จงัหวดัพะเยา  
18.  นายพิเชษฐ ยงัตรง   ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
19.  นายกิตติภทัทาณฐั ศุภวชิญพ์ิสิฐกลุ  ครู   
 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่สมุทรกิจวทิยาคม  จงัหวดัสมุทรปราการ 
20.  นางนงเยาว ์ แสงแกว้    ครู คศ. 2  
 โรงเรียนคิชฌกฎูวทิยา  เขาคิชฌกฎู จงัหวดัจนัทบุรี 
21.  นางสาวอรทยั  เทพอาษา    ครู  
   โรงเรียนบ่อทองวงษจ์นัทร์วทิยา จงัหวดัชลบุรี 
22.  นางพชัรี  เอน็ดูราษฎร์   ครู  
 โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง (จนัทร์ราษฎร์บ ารุง) อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
23.  นางสาวรุ่งนภา  คนเล    ครู  
 โรงเรียนบา้นสองสลึง  อ  าเภอ แกลง จงัหวดัระยอง 
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24.  วา่ท่ี รต. ประเสริฐ  สมงาม  ครู  
 โรงเรียนบา้นสองสลึง  อ าเภอ แกลง จงัหวดัระยอง 
25.  นางสาวมนตฤ์ดี  ปัทมรักษ ์ อาจารยพ์ิเศษ ศนูยเ์ผยแพร่ประชาธิปไตยและ

ประชาสัมพนัธ์ จงัหวดัชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่  จงัหวดัชลบุรี 
26.  นางสุพรรณี  ถวลิไพร    ครู  
 โรงเรียนศรีบวับานวทิยาคม  จงัหวดันครพนม 
27.  นางลลิดา  วงษจ์นัดี  ครู  
 โรงเรียนศรีบวับานวทิยาคม  จงัหวดันครพนม 
28.  นายอินโท  จนัปุ่ม   ครู  
 โรงเรียนมุกดาลยั จงัหวดัมุกดาหาร  
29.  นางสมประสงค ์ อ่อนแสง   ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนค าชะอีวทิยาคาร จงัหวดัมุกดาหาร  
30.  นางวาที  วงัคะฮาต  ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหนองสูงสามคัคีวทิยา  อ  าเภอหนองสูง    จงัหวดัมุกดาหาร 
31.  นางรัตถยา  แสงศรี  ครู  
 โรงเรียนบา้นนาสีนวล อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 
32. นางสาวเกศินี  ศรีธรรมมา   ครู  
 โรงเรียนบา้นนาสีนวล อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร 
33. นายวรุตม ์ โคตรค าหาญ    ครู   
 โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาว ์อ าเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร 
34.  นางมะลิ  สวรรคส์มบติั   ครูช านาญการพิเศษ  
  โรงเรียนถ่อนวทิยา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
35.  นางปัทมา  ชลเทพ  ครู  
  โรงเรียนถ่อนวทิยา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
36.  นายสมเสริม  ชูรักษ ์  ครู  
  โรงเรียนสตรีพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
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37. นางเพญ็แข  ไหมอ่อน   ครู  
 โรงเรียนสตรีพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
38. นางเรืองรัตน ์กรัษนยัรววิงค ์ ครู  
 โรงเรียนสตรีพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
39. นางสาวอสัณี  อาแด  ครู  
 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี 
40. นางพชัรินทร์ วเิชียรกาญจน์ ครู  
  โรงเรียนยะหาศิรยานุกลู อ าเภอยะหา  จงัหวดัยะลา 
41.  นางแวสาปีเยา๊ะ  เจ๊ะอุบง   ครู  
  โรงเรียนยะหาศิรยานุกลู อ าเภอยะหา  จงัหวดัยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
70 

 
 

ภาคผนวก 2 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อพฒันาหลกัสูตรสร้างส านึกพลเมือง : รากฐาน
ประชาธิปไตยในบริบทไทย  

 (Civics and Citizenship Education: Workshop on Curriculum Development)  
โดย Professor Dr. Murray Print, Professor at Faculty of Education & Social Work 

University of Sydney, Sydney, AUSTRALIA 
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 

ณ. โรงแรมริชมอนด ์สไตลิช คอนเวนชัน่ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 

 
1. นางสาวทศันวรรณ บรรจง มูลนิธิฟรีดิช เอแบรท ์ 
2. ดร. เฉลิมชยั พนัธ์เลิศ นกัวชิาการส านกัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางวนัเพญ็ สุทธากาศ นกัวชิาการเช่ียวชาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ดร. ประวณีา ชะลุย นกัวชิาการช านาญการ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ ผูป้ระนีประนอมศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และ เครือข่ายภาค

ประชาสังคมและการเลือกตั้ง จ.นนทบุรี 
6. ดร. สติธร ธนานิธิโชติ นกัวชิาการผูช้  านาญการ สถาบนัพระปกเกลา้ 
7. นายชลทั ประเทืองรัตนา นกัวชิาการผูช้  านาญ สถาบนัพระปกเกลา้ 
8. นายชูศกัด์ิ ปัญญามูล พนกังานบริหารโครงการและฝึกอบรม สถาบนัพระปกเกลา้ 
9. นางจงจิต อรรถยกุติ นกัวชิาการ  
10. นายสุนทร สียางนอก นกัวชิาการ 
11. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั

พระปกเกลา้  
12. นายวทิวสั ชยัภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบนัพระปกเกลา้ 
13. นางสาวจารุวรรณ แกว้มะโน นกัวชิาการ สถาบนัพระปกเกลา้ 



 
71 

 
 

14. ดร.วฒันา อคัพานิช นกัวชิาการอิสระ ดา้นส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตย 
15. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขตต์ อาจารยร์ะดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเขต  1 กรุงเทพมหานคร 
16. นายพิ เชษ ย ังตรง อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษาเขต  6 สมุทรปราการ  
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ภาคผนวก 3 
รายช่ือกรรมการพฒันาหลกัสูตรสร้างส านึกพลเมือง: รากฐานประชาธิปไตยใน

บริบทไทย  
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ภาคผนวก 4 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจดัท าร่างหลกัสูตร 
วนัเสาร์ – อาทิตยท่ี์ 27-28 เมษายน 2556 เวลา 9.00-17.00 น.  

ณ โรงแรมชลาวนั รีสอร์ท อ. ดอนตูม จ. นครปฐม 
 

1. นายวทิวสั  ชยัภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้  ประธาน
กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

2. นายวลิาศ โลหิตกลุ  ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาประชากร (PDA)  
กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

3. นางแสงระว ีวาจาวทุธ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชวนิิตประถมศึกษา 
กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

4. นางวนัเพญ็ สุทธากาศ  นกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

5. นายพิเชษฐ   ยงัตรง  อาจารย ์คศ. กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
6. นางองัสนา พิไสยสามนตเ์ขต อาจารยช์ านาญการรพิเศษ กรรมการพฒันา

หลกัสูตร 
7. นายศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน ์  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
8. นางสาวศรัณย ุหมั้นทรัพย ์ นกัวชิาการ ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตรและเลขานุการ 
9.  นางสาวจิณห์จุฑา ล้ิมสวสัด์ิ  พนกังานบริหารโครงการและฝึกอบรม  

ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนตรี กรรพุมมาลย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาสังคมวทิยา 
 และมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร  ประธานศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง 

และวทิยากรโครงการรากฐานประชาธิปไตย (Foundations of Democracy) 
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11. อาจารยศิ์รินภา กรรพุมมาลย ์     วทิยากรโครงการรากฐานประชาธิปไตย 
(Foundations of Democracy) 

12. ดร. สุธิชยั ปัญญาโรจน ์   กรรมการศนูยพ์ฒันการเมืองภาคพลเมือง 
และ วทิยากรโครงการสร้างส านึกพลเมือง  

13. อาจารยอ์ารี ชมภู    ครูช านาญการโรงเรียนวดับางนาใน  
และวทิยากรโครงการสร้างส านึกพลเมือง 

14. อาจารยส์ราญรัตน ์อว้นละมยั    ครู คศ .1 โรงเรียนวดับางนานอก และ
วทิยากรโครงการสร้างส านึกพลเมือง 

15.  อาจารยส์ันติศกัด์ิ ผดุเอียด   ครูช านาญการ โรงเรียนไชยาวทิยา และ
วทิยากรโครงการสร้างส านึกพลเมืองและโครงการรากฐานประชาธิปไตย 
(Foundations of Democracy) 

16.  อาจารยกิ์ตติภทัราณฐั  ศุภวชิญพ์ิสิฐกลุ   ครู คศ.1 โรงเรียนป้อมนาคราชวาสทยา
นนท ์และวทิยากรโครงการรากฐานประชาธิปไตย 
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ภาคผนวก 5 
ก าหนดการและรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

โครงการทดลองหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 
ก าหนดการ 

วนัองัคารท่ี 7 – วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
โรงแรมริชมอนด ์สไตลิสต ์คอนเวนชัน่ โฮเตล ถนนรัตนาธิเบศถ ์อ.เมือง นนทบุรี 

 

วนัองัคารที ่7 พฤษภาคม 2556 
09.00-09.30 น.  พิธีเปิดการอบรมและกล่าวตอ้นรับ 
09.30-10.30 น. บทน าภาพรวมโครงการและแนะน าเน้ือหา 
10.30 น.- 12.00 น. ความรู้เร่ือง “ประชาธิปไตยเบ้ืองตน้” และกระบวนการสอน

“รากฐานประชาธิปไตย”  
13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอ การเรียนรู้สาระ “วินัยและความมีวินัย”  ประเด็น

ส าคญัและกระบวนการสอน 
19.00-21.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ 
 

วนัพธุที ่8 พฤษภาคม 2556  
 

8.30-12. 00  น. การน าเสนอการเรียนรู้สาระ “ความซ่ือสัตย”์  ประเด็นส าคญัและ
กระบวนการสอน 

13.00-17.30  น.  การน าเสนอ การเรียนรู้สาระ “ความมีเหตุผล” ประเดน็ส าคญัและ
กระบวนการสอน 

19.00-21.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 

วนัพฤหัสบดีที ่9 พฤษภาคม  2556  
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8.30 -12.00 น. การน าเสนอ การเรียนรู้สาระ “ความรับผิดชอบ”ประเด็นส าคญั
และกระบวนการสอน 

13.00-17.30 น. การน าเสนอ การเรียนรู้สาระ “จิตสาธารณะ”ประเด็นส าคญัและ
กระบวนการสอน 

19.00 – 21.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และ แบ่งกลุ่มศึกษาการปรับปรุงหลกัสูตรพลเมืองท่ีพึง
ปรารถนา  

 

วนัศุกร์ที ่10  พฤษภาคม 2556 
 

8.30-12.00 น. น าเสนอผลการศึกษา  
13.00-15.00 น.  อภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ สรุปผลและ ปิดการอบรม 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการทดลองหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนา 

วนัองัคารท่ี 7 – วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

โรงแรม ริชมอนด ์สไตลิสต ์คอนเวนชัน่ โฮเตล ถ.รัตนาธิเบศถ ์อ.เมือง นนทบุรี 

 
1. นายสันติศกัด์ิ  ผดุเอียด  ครูช านาญการ  

โรงเรียนไชยาวทิยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. นายพิเชษฐ ยงัตรง   ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท ์ อ า เ ภ อ พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 

3. นายกิตติภทัทาณฐั ศุภวชิญพ์ิสิฐกลุ ครู คศ. 1  
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

4. นางอารี  ชมพ ู    ครูวทิยฐานะ ครูช านาญการ  
โรงเรียนวดับางนาใน   เขตบางนา กรุงเทพฯ 

5. นางสาวสราญรัตน ์ อว้นละมยั  ครู คศ.1  
โรงเรียนวดับางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มนตรี กรรพุมมาลย ์ ประธานศูนยพ์ฒันาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ มหาวทิยาลยันเรศวร อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

7. ดร. ศิรินภา กรรพุมมาลย ์  นกัวจิยัอิสระ  
ศนูยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ จงัหวดัพิษณุโลก 

8. ดร. สุทธิชยั ปัญญโรจน ์  กรรมการศนูยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง 
ศนูยพ์ะเยา  อ  าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

9. ดร. เฉลิมชยั  พนัธ์ุเลิศ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

10. นางสาวฬียากร  สิงห์อาจ   ครูผูช่้วย  
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โรงเรียนวดับางนานอก   เขตบางนา กรุงเทพฯ 
11. นายพิชิต  ศรีเขม้    ครู ค.ศ.1  

โรงเรียนวดับางนาใน  เขตบางนา กรุงเทพฯ 
12. นายรัฐวฒัน ์ สมุทรสถิตโสภณ  ครู ค.ศ.1   

โรงเรียนวดับางนาใน  เขตบางนา กรุงเทพฯ 
13. นายแมนพงษ ์ เห็มกอง   ครู  

โรงเรียนราชวนิิต มธัยม  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
14. นายไชยพศ  โล่ด ารงรัตน ์  ครู ค.ศ.1   

โรงเรียนราชวนิิต มธัยม เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
15. นางณฐัยา  บรรจงกิจ   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
16. นางลดัดาวลัย ์ ภู่ศรี   ครู คศ. 3  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

17. นายภาสชยั  แถบก าปัง   ครูผูช่้วย  
โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพฯ   

18. นายเสาร์หา้  พุทธบาล   ครูผูช่้วย  
โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพฯ   

19. นายนิรัตฐณนัทร์  กนัยาเลิศ  ครู  
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

20. นางสาวภทัรา  ยศยิง่   ครูผูช่้วย  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  

21. นายชิตพงษ ์ ชูแสง   ครูอตัราจา้ง  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  

22. นางสาวอารีวรรณ  จิตตบ์รรเทา ครู คศ. 2   
โรงเรียนปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุ รี 

23. นายปริญญา  พวงจนัทร์   ครู คศ.1   
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โรงเรียนปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
24. นางสาววรรณวภิา  ฉลาด  ครู  

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  
25. นางสาวขวญัหลา้  เปล่ียนกล่ิน  ครูผูช่้วย 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  
26. นางไขศรี  พานิกลุ   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
27. นางสาววภิารินทร์  ทกัษิณ  ครูอตัราจา้ง  

โรงเรียนศรีบุณยานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  
28. นางสาวปรานอม  อินทนาศกัด์ิ ครู  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
29. นางสาวพชัรากร  ผลาไสย  ครูผูช่้วย  

โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน ์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

30. นางสาวนริศรา  ณฐักานตพ์งษ ์ ครูผูช่้วย   
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  

31. นายจกัรพงษ ์ เจนวโรดมกลุ  ครูผูช่้วย  
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  

32. นายสมเกียรติ  ทรงสกลุ  ครู  
โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค ์  อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

33. นางสาวนิธิตา  ขนัธวทิยา  ครูผูช่้วย  
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

34. นางสาวน ้าออ้ย  สุขเลิศ  ครูช านาญการ  
โรงเรียนบึงบวัพิทยาคม อ าเภอวชิรบารมี  จงัหวดัพิจิตร 

35. นางสาวนงลกัษณ์  สังเกต  ครูผูช่้วย  
โรงเรียนบึงบวัพิทยาคม อ าเภอวชิรบารมี  จงัหวดัพิจิตร 
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36.   นายวฒิุกรณ์  พรหมรัตน์  ครูอตัราจา้ง  
โรงเรียนไชยาวทิยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

37. นางบุญเยีย่ม พิทกัษว์งศ ์  ครู  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

38. นายสมจิตร์  แพทยรั์ตน์  ครู  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

39. นางสาวจินห์จุฑา  ล้ิมสวสัด์ิ  พนกังานฝึกอบรม  
สถาบนัพระปกเกลา้ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

40. นางสาวสุพรรณี รักษาศรี  เจา้หนา้ท่ีโครงการ  
สถาบนัพระปกเกลา้ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 6 
 

ส่วนประกอบในหลกัสูตรเพื่อสร้างส านึกพลเมือง -  รากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ทั้ง 5 คุณลกัษณะ 

 
หลกัสูตรเพื่อสร้างส านึกพลเมือง -  รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง

ปรารถนาทั้ง 5 คุณลกัษณะ ประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญัดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 บทน า  
 

แต่ละหน่วยเรียนรู้จะน าเสนอดว้ยหลกัการพื้นฐานส าคญัของประชาธิปไตย ซ่ึง
จะเป็นหลกัการท่ีสอดแทรกอยู่ในบทเรียน กรณีศึกษา แบบฝึกหัดและกิจกรรมและ
บทสรุปท่ีผูส้อนตอ้งตระหนกัและน าไปใชเ้ป็นแนวทาง  ดงัน้ี  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีเป้าหมายเพ่ือสร้างสังคมท่ีมีความสุขและ
สันติ ด้วยหลกัสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน ท่ีพลเมืองต้องให้ความส าคัญและใช้
เป็นหลกัการพืน้ฐานในการประพฤติปฏิบติัตนของพลเมืองและผู้ปกครองภายใต้ระบอบ
การปกครองดังกล่าว  

ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ต่อหลักการประชาธิปไตยจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด
ของการพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพราะความรู้ ความเข้าใจเหล่านั้นจะช่วย
ให้บคุคลมีวิถีการด าเนินชีวิตเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยได้โดยง่าย 

ในหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพ่ือพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนานี้ ผู้ เรียนจะได้
เข้าใจความหมายของหลกัการเหล่านั้น ร่วมไปกับการฝึกฝนคุณลักษณะส าคัญ คือ  วินัย  
ความซ่ือสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ  ผ่านการท าความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์ต่างๆ  วิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ว่าเก่ียวข้องกับหลักการ
ประชาธิปไตยอย่างไร และในฐานะพลเมืองจะปฏิบติัตนอย่างไร  
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ส่วนท่ี 2  วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เ ก่ียวกับรากฐานท่ีเป็นหลักของประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2. เพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรากฐานเหล่านั้นเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีดี 
และเหมาะสมกบับริบทสังคมไทย 

3. เพื่อสร้างความเขา้ใจ  และทกัษะในการใชก้ระบวนการทางประชาธิปไตยในการ
ตดัสินใจและจดัการกบัปัญหาทั้งระดบัส่วนตวัและระดบัสาธารณะ  
 
ส่วนท่ี 3 หลกัการส าคัญของหลกัสูตร 
 

หลกัการส าคญัของการสอนหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี
พึงปรารถนา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสอน การเลือกใช้กิจกรรม หรือ การ
ประยกุตใ์ชห้ลกัสูตร  มีดงัน้ี  

1. เน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการคิด
วเิคราะห์ 

2. ใหค้วามส าคญักบัหลกัการประชาธิปไตย คือ หลกัสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม อนัเป็นหลกัสากล  เพื่อสามารถใชเ้ป็นหลกั
ในการวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

3. ค านึงถึงบริบทของสังคม วฒันธรรมไทย  ร่วมกบัการเรียนรู้สังคม วฒันธรรม
อ่ืนไปพร้อมกนั 
 การใชห้ลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามหลกัพื้นฐานของปรัชญา
การศึกษาและการพฒันาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดงักล่าว จะส่งผลใหผู้เ้รียนได้
พฒันาความมัน่ใจ ความมีเหตุผลต่อหลกัการและเกิดแนวทางปฏิบติั และไดบ่้มเพาะ
ค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพและพฒันาสังคม
การเมืองไทยใหดี้ยิง่ข้ึน  
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ส่วนท่ี 4 โครงสร้างและแนวทางการใช้หลกัสูตร  
 

เน้ือหาของหลักสูตรน้ีประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความมีวินัย ความ
ซ่ือสัตย ์ความมีเหตุผล จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ โดยเรียงล าดบัการเรียนรู้ท่ี
เนน้การฝึกฝนทกัษะการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการท าความเขา้ใจและสร้างแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ความเป็นพลเมือง โดยตอ้งรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของคุณลกัษณะนั้น
ต่อสังคมประชาธิปไตยดว้ย 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีจะบุคคล ชุมชน และสังคมจะไดรั้บหาก
พลเมืองมีคุณลกัษณะนั้น และตน้ทุนหรือส่ิงท่ีบุคคล ชุมชน และสังคมตอ้ง
เสียสละหรืออุทิศใหห้ากพลเมืองมีคุณลกัษณะดงักล่าว  

3. ขั้นตอนการฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจเลือกหรือปฏิบติัต่อ
สถานการณ์ท่ีขดัแยง้กนั หรือสถานการณ์ท่ีมีความส าคญัใกลเ้คียงกนั 

4. ขั้นตอนการน าความรู้ไปปฏิบติั พฒันา และสร้างความยัง่ยืน ดว้ยการรู้จกั
ประเมินตนเอง ประเมินชุมชน และประเมินสังคม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 โครงสร้างของแต่ละคุณลกัษณะจะพฒันาเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วย
เรียนรู้ประกอบดว้ย หน่วยย่อย 4 หน่วย โดยมีบทน าของหน่วยการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ดว้ย
พระบรมราโชวาท และการอธิบายภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้นั้นว่าเป็นอย่างไร 
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร จากนั้นจะล าดบั
หน่วยยอ่ยของทุกๆ คุณลกัษณะดงัน้ี   

1. หน่วยท่ี 1 เร่ิมต้นท่ีการท าความเข้าใจเก่ียวกับนิยาม ความหมายและ
ความส าคัญของแต่ละคุณลักษณะ ซ่ึงจะเป็นไปตามหลักและปรัชญา
ประชาธิปไตยในหลกัการส าคญัของหลกัสูตรดงักล่าวมาแลว้ 

2. หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้เก่ียวกบัประโยชน์และตน้ทุนของการมีคุณลกัษณะ
นั้นๆ เพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์และเลือกปฏิบติัในหน่วยต่อไป  
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3. หน่วยท่ี 3 เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ โดยน าหลกัการประโยชน์และตน้ทุน
มาวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ 

4. หน่วยท่ี 4 ให้ความส าคญักบัการประเมินคุณลกัษณะ การพฒันา และการ
คงไวซ่ึ้งคุณลกัษณะท่ีสร้างข้ึนมานั้น   

ทั้งน้ี แต่ละหน่วยยอ่ยจะประกอบดว้ยบท  ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมสร้างการ
เรียนรู้ระดบับุคคล กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน  กรณีตวัอย่าง 
กรณีศึกษา  ค  าถามจากภาพ และ เคร่ืองมือช่วยคิดในรูปของตาราง ผงั หรือ แผนภูมิ 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเป็นไป
ตามหลกัการเรียนรู้   รวมทั้งการประยกุตใ์ชแ้นวความคิด ท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงท่ีเรียนรู้ของคุณลกัษณะกบัประสบการณ์ประจ าวนัของผูเ้รียน   และช่วยให้
ผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตของพวกเขากบัสังคมและการเมือง จากใกลต้วัไป
ไกลตวั จากสังคมเลก็ไปสู่สังคมการเมืองของประเทศ และความรู้เก่ียวกบัประเทศอ่ืนๆ 
โดยเทคนิคการสอนจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการเร่ือง การแสดงความคิด การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
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หน่วยการเรียนรู้  5 หน่วย ไดแ้ก่ 
 

     

 
แต่ละ หน่วยการเรียนรู้ประกอบดว้ย บทน า 1 บท และ  หน่วยยอ่ย 4 หน่วย  
แต่ละ หน่วยยอ่ย ประกอบดว้ย บทเรียน จ านวน 2-3 บท  
แต่ละ บท  ประกอบดว้ย กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ระดบับุคคล กิจกรรมกลุ่มเพื่อ

ฝึกฝนการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน  ค  าถามเพื่อการเรียนรู้ กรณีตวัอย่าง กรณีศึกษา ภาพ 
และ เคร่ืองมือช่วยคิดในรูปของตาราง ผงั หรือ แผนภูมิ เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนและ
พฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามหลกัการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีวนิยั ความ

ซ่ือสัตย ์

ความมี 

เหตุผล 

ความ

รับผดิชอบ 

จิตสาธารณะ 



 
87 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแสดงองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย 

หน่วยการเรียนรู้ ความมีวนิยั 

 

     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

  

 

 

   

 บทน า หน่วย

การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความมีวนิยั

ความหมายและ

ความส าคญั 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์

และตน้ทุนของความ

มีวนิยั 

หน่วยท่ี 3 การ

ตดัสินใจปฏิบติัตาม

วนิยั 

หน่วยท่ี 4  การสร้าง 

ส่งเสริม และคงไวซ่ึ้ง

ความมีวนิยั 

บทท่ี 1   ความมีวนิยั

หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งท่ีมาของ

ความมีวนิยั 

บทท่ี 3 ความส าคญั

ของความมีวนิยั  

บทท่ี 4  การประเมินกฎ ระเบียบ 

และความมีวนิยั 

บทท่ี 5 ประโยชน์และ

ตน้ทุนของความมีวนิยั 

บทท่ี 6 คุณค่าและประโยชนข์อง

วนิยั 
บทท่ี 7 ตดัสินระหวา่ง

ความมีวนิยัท่ีใกลเ้คียง

และขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8 การสร้าง ส่งเสริม และ

คงไว ้
บทท่ี 9 การส ารวจ

ความมีวนิยั 

หน่วยการเรียนรู้  

 ความมีวนิยั 
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หน่วยการเรียนรู้ ความซ่ือสัตย ์
 

      

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

  

 

 

   

 

 บทน า หน่วย

การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความ

ซ่ือสตัย ์คืออะไร 

หน่วยท่ี  2  ประโยชน์

และตน้ทุนของความ

ซ่ือสตัย ์

หน่วยท่ี 3 การตดัสินใจ

ปฏิบติัเม่ือความซ่ือสตัย์

ท่ีขดัแยง้กนั 

หน่วยท่ี 4  การ

น าไปใช ้บทสรุป 

ประเมิน 

บทท่ี 1 ความซ่ือสตัย ์คือ

อะไร 

บทท่ี 2 ความซ่ือสตัยน์ั้น

ส าคญัอยา่งไร 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาจาก

ความซ่ือสตัย ์ 

บทท่ี 4 ประเภทของความ

ซ่ือสตัย ์

บทท่ี 5 ประโยชน์และ

ตน้ทุนของการมีความ

ซ่ือสตัย ์

บทท่ี 6 แหล่งท่ีมาของความ

ซ่ือสตัย ์
บทท่ี 7 การตดัสินใจ

ปฏิบติัเม่ือความ

ซ่ือสตัยท่ี์ขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8  ท่านเป็นคนท่ีซ่ือสตัย์

หรือไม่ 
บทท่ี 9 เราจะวดัหรือ

ประเมินความซ่ือสตัยไ์ด้

อยา่งไร 

หน่วยการเรียนรู้  

 ความซ่ือสตัย ์
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หน่วยการเรียนรู้ ความมีเหตุผล 
 

     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

  

 

 

   

 
 

 บทน า หน่วย

การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความมี

เหตผุลคืออะไร 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์

และตน้ทุนของความ

มีเหตผุล 

หน่วยท่ี 3 การ

ตดัสินใจเลือกปฏิบติั

ตามเหตุผลท่ีมีความ

ใกลเ้คียงกนัหรือ

ขดัแยง้กนั 

หน่วยท่ี 4  การประเมิน

และการตรวจสอบความมี

เหตผุล 

บทท่ี 1 ความมีเหตุผล

หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งงท่ีมาของ

ความมีเหตผุล 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาของความมี

เหตผุลและไม่มีเหตุผล 

บทท่ี 4 การตดัสินระหวา่ง

ประโยชน์และตน้ทุนของ

ความมีเหตผุล 

บทท่ี 5 คุณค่าและประโยชนท่ี์

ใกลเ้คียงกนัหรือขดัแยง้กนัของ

ความมีเหตผุล บทท่ี 6 การตดัสินระหวา่ง

เหตผุลท่ีส าคญัใกลเ้คียง

กนัหรือขดัแยง้กนั 

บทท่ี 7 การตรวจสอบความ

มีเหตผุล บทท่ี 8 บุคคลกบัความ

มีเหตผุล 

บทท่ี 9 ผูมี้อ  านาจ

หนา้ท่ีกบัความมี

เหตผุล 

หน่วยการเรียนรู้   

ความมีเหตผุล 
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หน่วยการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 
 
 

     

     

 

 

     

     

  

 

 

   

     

     

 

 

 

 บทน า หน่วย

การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความส าคญั

ของความรับผิดชอบ 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์

และตน้ทุนของการ

ปฏิบติัตามความ

รับผิดชอบ 

หน่วยท่ี 3 การตดัสิน

เลือกปฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบท่ีมี

ความใกลเ้คียงกนั

หรือขดัแยง้กนั  

หน่วยท่ี 4  ใครคือผู ้

ควรรับผดิชอบ 

บทท่ี 1 ความรับผดิชอบ

หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งท่ีมาของ

ความรับผิดชอบ 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาของ

ความรับผดิชอบ 

 
บทท่ี 4 การตดัสินระหวา่ง

ประโยชน์และตน้ทุนของ

ความรับผิดชอบ 

บทท่ี 5 การเลือกระหวา่งความ

รับผิดชอบ คุณค่า ประโยชน์ท่ีมี

ความส าคญัใกลเ้คียงกนั 

บทท่ี 6 การตดัสินระหวา่งความ

รับผิดชอบท่ีส าคญัใกลเ้คียงกนั 

บทท่ี 7 การตดัสิน

ระหวา่งความรับผิดชอบ

ท่ีขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8 เพราะเหตุใดจึงตอ้งตดัสิน

วา่ใครรับผดิชอบ 

บทท่ี 9 ใครควรรับผดิชอบ

ต่อสถานการณ์น้ี  

 

หน่วยการเรียนรู้   

ความรับผิดชอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ จิตสาธารณะ 
 

     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

     

     

     

 
 

 บทน า หน่วย

การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 จิต

สาธารณะมี

ความส าคญัอยา่งไร 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์ 

ตน้ทุน และผลของจิต

สาธารณะ 

หน่วยท่ี 3 การเลือก

และการตดัสินใจ

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้จิต

สาธารณะ 

หน่วยท่ี 4  การพฒันา

จิตสาธารณะของ

ผูเ้รียน 

บทท่ี 1 ความหมาย

ของจิตสาธารณะ 

 บทท่ี 2 ความส าคญัและ

ลกัษณะองคป์ระกอบของ

จิตสาธารณะ 

บทท่ี 3 ประโยชน์และ

ตน้ทุนของจิตสาธารณะ 

 บทท่ี 4 ผลของจิตสาธารณะ 

 

บทท่ี 5 ขอบเขตและขอ้จ ากดั

ของจิตสาธารณะ 

บทท่ี 6 คุณค่าอ่ืนท่ีส าคญั

ใกลเ้คียงหรือขดัแยง้กบัจิต

สาธารณะ 

บทท่ี 7 การประเมินการมีจิต

สาธารณะ 

บทท่ี 8 การพฒันาจิตสาธารณะ 

บทท่ี 9 โครงการเพื่อพฒันา

จิตสาธารณะ 

 

หน่วยการเรียนรู้   

จิตสาธารณะ 
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แนวทางการใชห้ลกัสูตร 
ในการน าหนังสือหลกัสูตรและคู่มือน้ีไปใช้สอน  ด้วยศกัยภาพของผูส้อน

จะต้องประเมินความพร้อมของเวลา ของผูเ้รียน รวมทั้ งสภาวะแวดลอ้มอ่ืนๆ และ
น าไปสู่การตดัสินใจบริหารจดัการเวลาในการท ากิจกรรม การคดัเลือกกิจกรรม หรือ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม และคงไวซ่ึ้งหลกัการส าคญัใน
การสอนทั้ง 4  หลกั  

ผูส้อนอาจสอนเน้ือหาทั้งหมด หรืออาจเลือกเฉพาะแนวความคิดท่ีสัมพนัธ์กบั
เป้าหมายในการสอนแต่ละคร้ัง แต่ละช่วงเวลา  และตามผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการเรียน
การสอนในโรงเรียน หรือ ชุมชนนั้นๆ  รวมทั้งสามารถเลือกสอนเร่ืองท่ีตอ้งการได้
ตามล าดบัก่อน-หลงั ท่ีผูส้อนเห็นว่าเหมาะสม เช่น ถา้ผูส้อนเลือกสอนเพียงบทเรียน
เดียว   ผูส้อนก็มุ่งเป้าหมายไปท่ีวตัถุประสงคข์องบทเรียนนั้นๆ  และประเมินผลผูเ้รียน
ตามวตัถุประสงค์ของบทเรียน ไม่ใช่เป้าหมายของทั้งหลกัสูตรหรือทั้งแนวความคิด
เก่ียวกบัประชาธิปไตยทั้งหมด  

ผูส้อนอาจเลือกสอนคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานการณ์ เวลา หรือ
อ่ืนๆ หรือ อาจเลือกสอนบางหัวขอ้ หรือ อาจเลือกใชกิ้จกรรม กรณีศึกษา แบบฝึกหัด
เพื่อคิดวเิคราะห์ ภาพน าเสนอ มาใชเ้องไดต้ามความเหมาะสมและตามความเป็นปัจจุบนั
ของสังคม รวมทั้งอาจปรับใชเ้ทคนิคการสอน หรือเลือกใชเ้ทคนิคการสอนในแบบอ่ืนท่ี
เหมาะสมกไ็ด ้ทั้งน้ี ผูต้อ้งตระหนกัต่อเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีตอ้งการพฒันาความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความเขม้แขง็ มีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบ 

ส่ิงส าคญัคือผูส้อนตอ้งเขา้ใจอย่างชดัแจง้ต่อจุดมุ่งหมายของบทเรียนแต่ละบท 
และวตัถุประสงคข์องหน่วยการเรียนรู้โดยภาพรวมว่าตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใด 
พฒันาทกัษะดา้นไหน และสร้างทศันคติใด  เพราะความเขา้ใจท่ีชัดแจง้นั้นจะช่วยให้
ผูส้อนสามารถปรับประยกุตใ์ช ้กิจกรรม กรณีตวัอยา่ง กรณีศึกษา ภาพประกอบการเรียน
การสอน การตั้ งค  าถามเพื่อคิดวิเคราะห์ หรือพัฒนาเคร่ืองมือช่วยคิดได้ตามความ
เหมาะสม เป็นปัจจุบนั และตรงกบัเป้าหมายของหลกัสูตรไดเ้องและมีประสิทธิภาพ 
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ในการสรุปการเรียนรู้ หรือ สรุปการคิดวิเคราะห์ ผูส้อนตอ้งตระหนกัไวเ้สมอ
ว่า   คุณลกัษณะทั้ง 5  ไม่ไดเ้ป็นอิสระต่อกนัแต่มีความเช่ือมโยงกนั  กรณีศึกษาเร่ือง

เดียวกนัอาจน าไปสู่การเรียนรู้ไดห้ลายคุณลกัษณะ  ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั  หรือ ในบางคร้ังอาจขดัแยง้กนั  ทั้งน้ี ข้ึนกบัการตีความท่ีอาจแตกต่างกนัใน
สถานการณ์ท่ีต่างกนั  ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งยึดหลกัการส าคญัของหลกัสูตรดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ตอนตน้ไวเ้ป็นส าคญั   
 
ส่วนท่ี 5 นิยามความหมายของค าศพัท์  
 

ผลการศึกษาและข้อสรุปของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดให้ใช้
แนวทางหลกัสูตร Foundations of Democracy จาก  Center for Civic Education เป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร ดงันั้น ในหน่วยเรียนรู้เพื่อประเมินและตดัสินใจเพื่อ
ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะจึงมีค าและความหมายท่ีต้องท าความเข้าใจ เพื่อ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หลกัการประชาธิปไตย และแนวทางประพฤติปฏิบติัตนของ
ผูเ้ป็นพลเมืองท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตประชาธิปไตย  รวมทั้งก าหนดก าหนดให้นิยาม 
ความหมายของคุณลกัษณะทั้ง 5 ดงัน้ี  

ความมีวินัย หมายถึง การปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ 
รวมทั้งขอ้ปฏิบติักฎ และระเบียบท่ีเป็นกลไกส าคญัในการช่วยใหเ้กิดความยติุธรรม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  

ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง การประพฤติตนท่ียึดมัน่ในความซ่ือตรง จริงใจ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ความมีเหตุผล  หมายถึง  การคิดท่ีมีเหตุผล มีความชัดเจนในความเขา้ใจ มี
ความกระจ่างชดัเจน ต่อประเดน็ต่างๆ  มีความรู้หรือขอ้มูลเป็นพื้นฐาน มีการรับ  ให ้
และ ใช ้ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าท่ีหรือพนัธะท่ีจะต้องท าบางส่ิงบางอย่าง
หรือไม่ท าบางส่ิงบางอยา่ง   
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จิตสาธารณะ หมายถึง  การตระหนกัรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั ท่ี
จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นสังคมเดียวกนั 

และใหค้วามหมายของกลุ่มค าท่ีตอ้งการท าความเขา้ใจในทุก ๆ  หน่วยการเรียนรู้ 
จะมีค าว่า ประโยชน์ (benefit) ตน้ทุน (cost) ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลดี ผลเสีย ภาระ ผลกระทบ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันในการใช้ และมักจะพบอยู่ในบทท่ีมีการ
วิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อเลือกหรือตดัสินใจต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือกรณีศึกษา  ท่ี
ตดัสินใจไดย้าก ดงัน้ี  

ประโยชน์ ข้อดี ผลดี หมายถึง ผลประโยชน์ ส่ิงท่ีจะได้รับกลับมา ท่ีส่งเสริม
ความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วนรวมท่ีดี สังคมท่ีดี 

ต้นทุน ข้อเสีย ผลเสีย ภาระ ผลกระทบ หมายถึง การเสียสละ การลงทุน การแบก
ภาระ ผลกระทบ หรือ การสูญเสีย บางส่ิงบางอย่าง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  ท้ังท่ีเป็น
รูปธรรม และ เป็นนามธรรม เพ่ือการได้รับบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นผลดี เป็นประโยชน์ 
กลบัมา  

และความเขา้ใจต่อเคร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้ท่ี เรียกวา่ เคร่ืองมือช่วยคิด ดงัน้ี   
“เคร่ืองมือช่วยคิด  (Intellectual tools) ”  ท าหนา้ท่ีเป็น เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคิด

วิเคราะห์  จัดระบบความคิด  และท าความเข้าใจ และช่วยให้ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้
ประกอบการพิจารณา  ประเมิน  และตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ในกรณีศึกษา หรือ 
แบบฝึกหัด หรือ ในการน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีมีหลักการ มีเหตุผล และมีความ
เป็นประชาธิปไตย 

  
ส่วนท่ี 6  หลกัการส าคัญในการสอน  
 

เพื่อผูส้อนท่ีตอ้งการน าไปใช้ ผูส้อนตอ้งออกแบบการสอน จ านวนชั่วโมง 
จ านวนคาบ ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งครอบคลุม หลกัการส าคญั 4 หลกั ดงัน้ี 
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1. ต้องให้ผูเ้รียนเข้าใจความหมาย “ตามหลักสูตร” ท่ีมีฐานคิดจาก หลักการ
ประชาธิปไตย 

2. ตอ้งเรียนรู้การวิเคราะห์ พลเมืองประชาธิปไตยตอ้งวิเคราะห์เป็น โดยเรียนรู้
ผา่นการวเิคราะห์ ประโยชนแ์ละตน้ทุน ของคุณลกัษณะต่างๆ การตดัสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ดว้ยหลกัการท่ีว่า ทุกคุณลกัษณะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
เปรียบเหมือนเหรียญท่ีมีสองดา้น การสอนให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ไดว้ิเคราะห์เป็น
ของหลกัสูตรน้ี จะน าไปสู่การ “มีจุดยนื” อยา่งมีเหตุผล อธิบายไดว้่า ณ จุดยนื 
ไม่ว่าจะเป็นจุดยืนทางความคิดหรือจุดยนืในการเลือกปฏิบติัหรือเลือกกระท า
ส่ิงใดนั้นเป็นไปดว้ยเหตุผลอะไร  มีประโยชน์อย่างไร มีตน้ทุนอะไรท่ีตอ้ง
เสียสละไปบ้าง ซ่ึงในท่ีสุด ผลลัพธ์ของการสอนการวิเคราะห์เป็น อันจะ
น าไปสู่การวเิคราะห์ในเร่ืองต่างๆ และในท่ีสุดการสอนใหว้ิเคราะห์ประโยชน์
และตน้ทุน กจ็ะท าใหเ้กิดพลเมืองท่ีมีจุดยนืของตนเอง ไม่เช่ือ ไม่โนม้เอียง ไม่
ถูกชกัจูง ไม่ถูกโนม้นา้วและเช่ือโดยปราศจากเหตุผล  

3. การสอนให้ใชต้ารางช่วยคิด หลกัสูตรน้ี ผูส้อนตอ้งฝึกฝนให้ผูเ้รียนใชต้าราง
ช่วยคิด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการจดัระบบความคิด ท าให้ผูเ้รียนฝึกฝนการคิดท่ี
เป็นขั้นเป็นตอน จ าแนกแยกขอ้มูล น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีเกิดจากกระบวนการคิดท่ี
กลั่นกรองอย่างเป็นระบบ การเขียน การบันทึก หรือการกรอกข้อมูลทาง
ความคิดลงไปในตารางช่วยคิด แต่ละขั้นตอนจะช่วยใหก้ารคิดหาค าตอบและ
การตัดสินใจต่อสถานการณ์ท่ีซับซ้อนได้ง่ายข้ึน ผูเ้รียนท่ีได้ฝึกฝนการใช้
ตารางช่วยคิด จะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะท าให้ผู ้เ รียน
น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้ในท่ีสุด พลเมืองของเราก็จะเป็นผูท่ี้
รู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบ 

4. การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่ชีวิตประจ าวนั เพราะประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิต 
หรือหลกัในการด าเนินชีวิต ซ่ึงหมายถึงการเป็นวฒันธรรมท่ีตอ้งสร้าง ดงันั้น 
ความรู้ ทกัษะ ท่ีเรียนรู้จากห้องเรียนตอ้งน าไปสู่ชีวิตจริงได ้การท ากิจกรรม
หรือการมอบหมายกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง ความรู้เหล่านั้นไปสู่
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เหตุการณ์ สถานท่ีจริงหรือการน าผูท่ี้มีประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ 
จะเป็นการสร้างระบบเช่ือมโยงใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช ้ประเมินและ
พฒันาความเป็นประชาธิปไตยในวถีิชีวติจริงท่ีเกิดข้ึน ทุกๆ วนัได ้
จากแนวทางการสอน ท่ีส าคญัดงักล่าว ผูส้อนจึงไม่ควรละเลยการสอนรากฐาน

ประชาธิปไตยทั้ง 4 หลกัการ ซ่ึงแมก้ารน าหลกัสูตรไปใชจ้ะไม่ไดบ้งัคบัจ านวนชัว่โมง 
หรือ จ านวนคาบ หรือ จ านวนหน่วยกิต แต่หากตอ้งการน าไปใช ้ ผูส้อนตอ้งออกแบบ
การสอน จ านวนชัว่โมง จ านวนคาบ ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งครอบคลุมทั้ง 4 หลกัส าคญั 


