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 พระปกเกล้า. รายงานการวิจยั, ส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั 
 พระปกเกล้า. 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา 1) ทศันะของนกัเรียนพลเมืองต่อความเป็น
พลเมือง 2) ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง และ 3) ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียน
พลเมือง การศกึษาใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสานด้วยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เชิงคณุภาพเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) ผู้อ านวยการส านกั
สง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) นกัวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) 
ประธานคณะกรรมการศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง (4 คน) และนกัเรียน (12 คน) ส่วนข้อมลู
เชิงปริมาณเก็บข้อมลูจากประชากร 196 คน ในพืน้ท่ีศกึษา 4 จงัหวดั คือ อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะ
เกษ และสโุขทยั ท่ีด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมือง ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
 ทัศนะต่อความเป็นพลเมือง นกัเรียนให้ความหมาย “พลเมือง” คล้ายกนั โดยนิยาม
ในมมุมองท่ีกว้างตามโลกทศัน์และประสบการณ์ทางสงัคม คือผู้ ท่ีคิดดีและท าสิ่งดีๆ ต่อส่วนรวม
และชมุชน รับผิดชอบตอ่ตนเอง ท าตามหน้าท่ี ปฏิบตัติามกฎหมาย และเคารพผู้ อ่ืน 
 ความเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน (การ
รับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และการมี
จิตสาธารณะ) พบว่า ภายหลงัจากท่ีนกัเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง 
นกัเรียนมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองตามประเด็นตา่งๆ จากทัง้ 3 ด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู 
 ระดับความเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาจากประเด็นตา่งๆ ตาม
ลกัษณะของสภาพทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะซึ่งใช้เป็นแนวคิดในการ
จดัระดบัความเป็นพลเมืองในการศึกษาครัง้นี ้พบว่าภายหลงัจากท่ีนกัเรียนพลเมืองผ่านการเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองส่วนใหญ่มีความเป็น
พลเมืองอยูใ่นระดบัลงมือปฏิบตั ิ(active citizen) คดิเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ระดบัตระหนกั
รู้ (concerned citizen) คดิเป็นร้อยละ 40.8 และระดบัพึง่พิง (client) คดิเป็นร้อยละ 12.2  
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Citizenship of Students at Civic School of King Prajadhipok’s Institute   
 

Abstract 
 

  This article aimed to examine: 1) students’ attitudes towards definitions of 
citizenship, 2) citizenship of students at civic school, and 3) level of citizenship of 
students at civic school. Data collection was practiced through mixed method research 
consisting of qualitative and quantitative research. The qualitative research methodology 
was done by interviewing an executive representative of King Prajadhipok’s Institute, a 
director of the Office of Promoting Politics of the People at King Prajadhipok’s Institute, 
an educator of King Prajadhipok’s Institute, four executive managing directors of the 
Center of Promoting Politics of the People, and 12 students of civic school. The 
quantitative research methodology was practiced by utilizing questionnaires with 196 
students in four study sites where civic school projects were involved. They consisted of 
Udon Thani Province, Khon Kaen Province, Sisaket Province and Sukhothai Province.  
  The results revealed that: 
  1) The word citizenship resulted from interviewing 12 students’ points of view 
depending on their own social experience was defined in a similar way that citizenship 
referred to people who thought well to the public, did well to the community, had self-
responsibility, accomplished their own responsibility, abided by the law and did not 
infringe other people’s rights; 
  2) The findings from the questionnaires asking 196 students who had 
completed the civic school project related to the three aspects of citizenship which 
were: 1) recognition of rights and responsibilities according to constitutional law, 2) 
realization of rights and responsibilities according to constitutional law, and 3) 
perception of public mind, indicated that the overall citizenship level was found in a high 
level; and  
  3) The students’ citizenship level results analyzed from law and students’ 
cooperation of public activities indicated that 46.9% of them found themselves as in 
active citizen, 40.8% of them were concerned citizen, and 12.2% of them were client. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ผลส าเร็จท่ีปรากฏในงานวิจยันีเ้กิดจากความร่วมมือของนกัเรียนพลเมืองทัง้ 4 จงัหวดั คือ 
โรงเรียนพลเมืองจงัหวดัอดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสโุขทยั ท่ีให้ทัง้โอกาสในการพดูคยุและ
ความร่วมกับผู้ วิจยัในการลงไปส ารวจพืน้ท่ี เก็บรวบรวมข้อมูล จนได้มาซึ่งผลการวิจยัฉบบันี ้ซึ่ง
นบัว่าเป็นการเสียสละทัง้แรงกายแรงใจอย่างมากเพ่ือให้สมัภาษณ์  และตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั
ขอขอบพระคณุในความกรุณาครัง้นีอ้ยา่งสงู 
 ขอขอบพระคุณ ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า ท่ีให้การ
สนับสนุนทุนท าวิจัย  และท่ียิ่งกว่านัน้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
ผู้ อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ท่ีนอกจากจะให้สัมภาษณ์แล้วยังได้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยั รวมถึง ดร.ศรัณยุ หมัน้ทรัพย์ นักวิชาการในองค์กร
เดียวกนัท่ีคอยเสนอแนะแนวทางและชวนผู้วิจยัถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ท าให้เกิดประเดน็และมมุมองในการวิจยั ในสว่นนีน้บัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งและเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้การท าวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
           ผู้วิจยั 
           2558 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สถาบนัพระปกเกล้า โดยส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการสร้างคน สร้างสงัคม และสร้างประเทศชาติ  โดยมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาคนให้มี
ความเป็นพลเมืองด้วยความเช่ือว่า “พลเมืองเป็นรากฐานของสงัคมระบอบประชาธิปไตย” ดงัค า
กล่าวท่ีว่า “หากสามารถพฒันาคนให้เป็นพลเมือง ประชาธิปไตยท่ีทุกคนเรียกหาก็จะเกิดขึน้อยู่
ตรงหน้า” (ศภุณัฐ  เพิ่มพูนวิวฒัน์,  2557) ซึ่งเม่ือสงัคมเป็นประชาธิปไตยโดยมีพลเมืองท่ีมี
คณุภาพร่วมไม้ร่วมมือกนัสร้างสรรค์สงัคม สงัคมก็จะมีแตค่วามสงบสขุสถาพรและเป็นสงัคมแห่ง
คณุภาพ 
 จากท่ีสถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างพลเมือง ในปี 2549 
สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกับ Center for Civic Education ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าแนว
ทางการสร้างความพลเมืองมาด าเนินการในประเทศไทย ภายใต้ช่ือโครงการ “โรงเรียนน าร่องเพ่ือ
สร้างส านึกพลเมือง” (Project Citizen) โดยฝึกอบรมผู้อ านวยการสถานศกึษาและครูผู้สอนสาระ
สงัคมในโรงเรียนจ านวน 43 แห่ง และจ านวน 37 แห่ง ในปี 2550 และจ านวน 20 แห่ง ในปี 2551 
ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความรู้ ทกัษะ และเจตคติกับครูเก่ียวกับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
และให้ครูน าไปถ่ายทอดสู่ผู้ เรียน (ศรัณยุ  หมัน้ทรัพย์, 2551) ซึ่งในระยะหลงัโครงการดงักล่าว
ได้รับการขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวัดหลายจังหวัดทัง้ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 นอกจากนี ้สถาบนัพระปกเกล้า โดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ยังได้ด าเนิน
โครงการ “โรงเรียนพลเมือง” (Citizen School) โดยในปี 2555 ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ ขอนแก่น สระแก้ว 
นครนายก กาฬสินธุ์  สกลนคร ระนอง เพชรบุรี ลพบุรี  ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่าง
โครงการโรงเรียนพลเมืองน าร่องเพ่ือใช้ส าหรับขบัเคล่ือนสร้างความเป็นพลเมือง และต่อมาได้มี
การขยายไปสู่ศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัหลายแห่ง เช่น ภาคเหนือ ได้แก่ 
สโุขทยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อดุรธานี ภาคกลาง ได้แก่ ลพบรีุ และ
ภาคใต้ ได้แก่  นครศรีธรรมราช โดยทัง้โครงการสร้างส านึกพลเมือง และโครงการโรงเรียนพลเมือง 
ส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
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มุ่งหวงัว่าโครงการดงักล่าวจะสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการพฒันาคน ให้คนเป็นพลเมืองท่ีมี
คณุภาพตามเจตนารมณ์ของสถาบนั 
 อยา่งไรก็ตาม ส าหรับโครงการโรงเรียนพลเมือง คราวท่ีมีการประชมุใหญ่ประจ าปีของศนูย์
พฒันาการเมืองภาคพลเมือง ครัง้ท่ี 2/2557 จดัโดยส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั
พระปกเกล้า ในเวทีประชมุได้มีการถกเถียงและตัง้ค าถามถึงการด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมือง
เก่ียวกับผลลพัธ์ (Output) ท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มเป้าหมายว่าโครงการท่ีน าลงไปด าเนินการในพืน้ท่ีได้
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือเกิดการพฒันาคนไปสู่ความเป็นพลเมืองตามผลลัพธ์ท่ีต้องการให้
เกิดขึน้หรือไม ่ประกอบกบัท่ีผา่นมา ส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง และศนูย์พฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองประจ าจังหวัด ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรทัง้ คน ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ ในการ
ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนพลเมือง อย่างไรเสียท่ีผ่านมาแม้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น 
สถาบนัพระปกเกล้า ส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง ศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ า
จงัหวดั จะมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจด าเนินการอย่างจริงจงั แตก็่ไม่อาจกล่าวได้ว่าโครงการท่ีด าเนิน
อยูน่ัน้ประสบความส าเร็จหรือได้ท าให้เกิดสิ่งทีเรียกวา่ “ความเป็นพลเมือง”   
 เหตผุลดงักลา่วจงึจ าเป็นจะต้องด าเนินการวิจยัภายใต้ช่ือโครงการ “ความเป็นพลเมืองของ
นักเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า” เพ่ือทราบว่าความเป็นพลเมือง 
(คณุลกัษณะ) ของผู้ ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมืองของส านกัส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวดัมีลักษณะ
อย่ำงไร มีทศันะตอ่ความเป็นพลเมืองอย่างไร เกิดความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) ตามผลลพัธ์ 
(Output) หรือเจตนารมณ์หรือไม่ และได้ท าให้เกิดความเป็นพลเมืองในระดับใด โดยข้อมลูท่ีได้
จากการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้
เกิดขึน้ตามคณุลกัษณะ (ความเป็นพลเมือง) ดงัเจตนารมณ์ 
 
2. ค ำถำมในกำรวิจัย 
 การด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองของส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัได้ท าให้เกิดความเป็นพลเมือง 
(คณุลกัษณะ) ตามผลลพัธ์ (Output) หรือเจตนารมณ์หรือไม ่
 
3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 3.1 ศกึษาความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) ของนกัเรียนพลเมือง 
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 3.2 ศกึษาระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง 
 3.3 ศกึษาทศันะของนกัเรียนพลเมืองตอ่ความเป็นพลเมือง 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 4.1 ได้เห็นความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) ท่ีเกิดขึน้ของผู้ ท่ีส านกัส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ลงไปให้การ
สง่เสริม 
 4.2 ได้ทราบระดบัของความเป็นพลเมืองของผู้ ท่ีส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ลงไปให้การส่งเสริม  ซึ่ง
สามารถน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกบัศนูย์พฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีก าลงัด าเนินโครงการ 
 4.3 ได้ทราบทศันะตอ่ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง 
 4.4 สามารถน าผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้ไปใช้ประเมินถึงผลส าเร็จของโครงการ 
 
5. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษานีมุ้่งอธิบายความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) ของผู้ ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนพลเมืองของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันา
การเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั โดยมีขอบเขตในการวิจยัดงันี ้
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  ครอบคลุมแนวคิด ยุทธศาสตร์ นโยบาย เคร่ืองมือ วิ ธีการ 
ทรัพยากร เป้าหมาย/ความคาดหวงั (ผลลพัธ์) หลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร รายวิชา จ านวนชัว่โมง
เรียน เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ สถาบนัพระปกเกล้า ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และท่ีเป็นเนือ้หาหลกั คือ 
ความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร ด าเนินการทัง้กับผู้บริหารสถาบนั ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
รวมถึงผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโดยพิจารณาจากผู้ ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง
ปี 2558 ของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ซึง่เป็นกลุม่ท่ีสามารถสะท้อนปัญหาของการวิจยัได้อยา่งเหมาะสม 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ตลุาคม 2558 
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 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  ด าเนินการเฉพาะพืน้ท่ีท่ีด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองของส านกั
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ า
จงัหวดั คือ อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสโุขทยั 
 
6. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 พลเมือง หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและสังคม พึ่งตนเองได้โดย
ปราศจากการครอบง าของผู้ปกครอง คดิและลงมือท าอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 โรงเรียนพลเมือง หมายถึง โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมและด าเนินการโดย
ส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และมีศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง
ประจ าจงัหวดัเป็นผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนโรงเรียนพลเมือง  หมายถึง ผู้ น าชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน เยาวชน และ
ชาวบ้านทัว่ไปท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมืองกบัส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั
พระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั 
 ควำมเป็นพลเมือง หมายถึง ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิและหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนญู และมีจิตสาธารณะ 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 เพ่ือเป็นการพฒันากรอบแนวคิดของการวิจยั อันจะน าไปสู่การค้นหาค าตอบท่ีตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ในบทนีจ้ึงเป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยัได้
ท าการทบทวนแนวคดิ งานศกึษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. แนวคดิเร่ืองพลเมือง 
 2. แนวคดิการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
 3. งานศกึษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 4. กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
1. แนวคิดเร่ืองพลเมือง 
 ในการทบทวนแนวคิดเร่ืองพลเมือง ผู้วิจยัได้ทบทวนความหมาย ความเป็นพลเมือง และ
ระดบัพลเมือง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายความเป็นพลเมืองของผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ของสถาบนัพระปกเกล้าและศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ดงันี ้
 
 1.1 ควำมหมำยพลเมือง 
   เม่ือกล่าวถึงค าว่า “พลเมือง” (Citizen) โดยทัว่ไปมีเพียงคนจ านวนน้อยเท่านัน้ท่ี
เข้าใจ แตโ่ดยสว่นใหญ่อาจจะไมค่อ่ยคุ้ยเคยหรือยงัไมเ่ป็นท่ีเข้าใจ แตโ่ดยทัว่ไปมกัจะคุ้นเคยกบัค า
ว่า “ราษฎร” “ประชาชน” ทัง้ 3 ค านีมี้ความหมายแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ซึ่งในการทบทวน
ความหมายครัง้นีผู้้วิจยัจะกลา่วถึงทัง้ 3 ค าไปพร้อมๆ กนั 
   ค าว่า “พลเมือง” มีนกัวิชาการให้ความหมายไว้เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่มองไปใน
ทิศทางเดียวกนัวา่ “พลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก าลงัของบ้านเมืองและสงัคม” ดงัเชน่ 
   บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ (2558: 11) กล่าวว่า พลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก ำลังของเมือง เป็นผู้
ท่ีขาดจากการอยูภ่ายใต้การชีน้ าของผู้ปกครองซึง่เป็นนกัการเมือง เป็นข้าราชการ 
   ขณะท่ี มานิจ สขุสมจิตร (2558: 13) กล่าวไว้สอดคล้องกนัว่า พลเมืองคือผู้ ท่ีเป็น
ก ำลังของบ้ำนเมืองท่ีรวมตวักันท าเร่ืองดีๆ เพ่ือช่วยให้สงัคมและประเทศชาติมีความเจริญและ
เป็นเมืองท่ีผู้คนมีคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต ยึดมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม เสียสละ และ
เป็นคนมีเหตผุล มีสว่นร่วมในการปกครองประเทศ 
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   ท านองเดียวกบั ศภุณฐั เพิ่มพนูวิวฒัน์ (2558) ท่ีเห็นว่าพลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก าลงัของ
บ้านเมือง มีการรวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 
   อีกท่านหนึ่งท่ีให้มองพลเมืองเป็นก าลงัส าคญัของเมือง คือ ประเวศ วะสี (ม.ป.ป.) 
เสนอไว้ว่าพลเมืองหมายถึงผู้ ท่ีต่ืนรู้ มีความตระหนกัในส่วนรวม มีจิตสาธารณะท่ีรวมตวักัน คิด
และท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือสว่นรวม อนัเป็นพลังส ำคัญของแผ่นดนิ 
   “พลเมือง” (Citizen) โดยนัยดังกล่าวจึงมีความหมายแตกต่างจาก “ราษฎร” 
(Subject) และประชาชน (People) เพราะพลเมืองคือผู้ ท่ีพึ่งพาตนเองโดยไม่เป็นภาระและพึ่งพิง
ผู้ ใด เป็นผู้ ท่ีอยู่ในสงัคมอย่างมีเกียรติมีศกัดิ์ศรี ปรารถนาท่ีจะท าประโยชน์สาธารณะหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและสังคม การแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้ ท่ีเป็น
พลเมืองจึงเป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์ ตา่งจาก “ราษฎร” (Subject) ผู้ ท่ียงัต้องการรอการพึ่งพิง
จากบุคคลอ่ืน เป็นภาระให้กับคนอ่ืน การแสดงออกทางพฤติกรรมจึงแสดงออกในเชิงรับท่ีขาด
ศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาตนเอง คนเหล่านีมี้นยัของผู้ ท่ีเสียเปรียบหรือเป็นคนท่ีด้อยกว่า
ผู้ อ่ืน และ “ประชาชน” (People) ผู้ซึ่งยงัไม่เป็นพลเมือง เน่ืองจากยังเป็นผู้ ท่ีอยู่ใต้การปกครองซึ่ง
ตนเองรู้สกึวา่ยงัต้องรอคอยค าสัง่หรือการสัง่การจากผู้ ท่ีผู้ปกครอง เขาเหล่านัน้จะมองหาประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ียึดตัวเองเป็นท่ีตัง้บางครัง้จน
กลายเป็นการละเมิดและกระทบกบัสิทธิของผู้ อ่ืน 
   จากการทบทวนความหมายพลเมือง ผู้ วิจัยจะใช้ประโยชน์จากการทบทวนนีเ้ป็น
กรอบในการท าความเข้าใจถึงความเป็นพลเมืองของผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการของผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ของสถาบนัพระปกเกล้าและศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั และเป็นแนวทางใน
การนิยามความหมายพลเมือง โดยผู้ วิจัยได้ยึดเอาความหมายพลเมืองตามความหมายของ
นกัวิชาการดงัข้างต้น เน่ืองจากเป็นความหมายท่ีผู้วิจยัสนใจท าการศกึษา ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงให้
ความหมายของพลเมืองวา่หมายถึง “ผู้ ท่ีเป็นก าลงัของส าคญัของบ้านเมืองและสงัคม พึ่งตนเองได้
โดยปราศจากการครอบง าของผู้ ปกครอง คิดและลงมือท าอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ” 
 
 1.2 ควำมเป็นพลเมือง 
   ส าหรับความเป็นพลเมือง (Citizenship) จากการท่ีผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องพบว่าการกล่าวถึงความเป็นพลเมืองนัน้ ส่วนใหญ่นักวิชาการมักรวมความและแปล
ความหมายไปถึงสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองด้วย แตเ่ม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่านัน่ก็คือความเป็น
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พลเมืองซึ่งเป็นประเด็นท่ีผู้ วิจยัสนใจศึกษา ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทบทวนความเป็นพลเมืองจากเร่ือง
สิทธิและหน้าท่ีพลเมืองด้วย ดงันี ้
   ปกรณ์ ปรียากร (2558: 17-18) กล่าวว่า เร่ืองของความเป็นพลเมืองมีสาระหลัก 3 
ด้านประกอบกนั กลา่วคือ 
   1) ควำมเป็นพลเมืองในมิตกิำรเมือง เป็นลกัษณะของผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของของระบอบประชาธิปไตย เร่ิมต้นจากความเข้าใจในความเป็นอิสระชน มีจิต
วิญญาณเสรี มิได้อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีความรับผิดชอบในตนเอง 
พึ่งตนเอง พร้อมจะรับรู้รับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นท่ีแตกตา่งหลากหลาย รักท่ีจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตัง้แต่ระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบัประเทศ ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ด้วยความสมคัรใจ ใส่ต่อ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
   2) ควำมเป็นพลเมืองในมิติเศรษฐกิจและสังคม  เป็นลักษณะของผู้ ท่ีมีจิต
สาธารณะและสมคัรใจเข้าร่วมแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ พร้อมจะให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ โดยเหตท่ีุมาจากความแตกตา่งทางวยัวฒุิ คณุวุฒิ สถานะทาง
เศรษฐกิจสงัคม เชือ้ชาต ิสญัชาต ิชาตพินัธุ์ ศาสนา ความคดิ ความเช่ือ เพศสภาพ การด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบสมัมาชีพด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต รับผิดชอบตอ่สงัคม 
รู้เทา่ทนัและมีดลุพินิจในการรับและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารในสงัคมยคุสารสนเทศ 
   3) ควำมเป็นพลเมืองในมิติหน้ำที่พลเมือง เป็นลกัษณะของผู้ ท่ีเป็นพลเมืองไทย
ท่ีต้องมีหน้าท่ีส าคญัในการรับการศึกษาและมีอาชีพท่ีสุจริต ปฏิบตัิตามกฎหมายโดยเคร่งครัด มี
หน้าท่ีใช้สิทธิเลือกตัง้อย่างสุจริตและเท่ียงธรรม พิทกัษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รับราชการทหาร ป้องกันประเทศ เสียภาษีอากรโดยสุจริต 
พิทัก ษ์  ปกป้องและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน  อนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ชว่ยเหลือราชการและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ช่วยเหลือใน
การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัสิาธารณะ 
   ในขณะท่ี ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะมัด และเออเจนี เมริโอ (ม.ป.ป.) ในงาน
ศกึษาเร่ืองการวดัความเป็นพลเมือง (Measuring Citizenship) เสนอว่า คนไทยมีแนวคิดต่อการ
เป็นพลเมืองท่ีพงึประสงค์หรือท่ีควรจะเป็น (Normative Citizenship) อยู ่2 มิตด้ิวยกนั คือ 
   1) ควำมเป็นพลเมืองในมิติวิถีวัฒนธรรม คือมีลกัษณะไปใช้สิทธิเลือกตัง้ เคารพ
ผู้ อาวุโสกว่า เสียสละเวลาท างานเพ่ือส่วนรวม ปฏิบตัิตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามหลักศาสนา มี
ความภาคภมูิใจในการเป็นคนไทย เตม็ใจท่ีจะเสียภาษี และท างานแบบสจุริต 
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   2) ควำมเป็นพลเมืองในมิติควำมมีอิสรภำพและควำมก้ำวหน้ำทันสมัย  คือ
เป็นลักษณะของผู้ ท่ีสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้ สมัครรับเลือกตัง้ มีความรู้
เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคยุ
เร่ืองการเมืองนานาชาติ มีการรวมตวัหรือเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาคม สหภาพ ชมรม ติดตามการ
ท างานของนกัการเมืองและข้าราชการ บริจาคโลหิต เงิน สิ่งของ แรงงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการน ากลบัไปใช้ใหม ่หรือชว่ยปลกูต้นไม้ และแยกขยะ 
   ส่วน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (ม.ป.ป.) เสนอไว้ว่า คุณลักษณะของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีอยู่ทัง้หมด 6 ประการ คือ 1) เคารพกติกา 2) เคารพสิทธิผู้ อ่ืน 3) เคารพ
ความแตกตา่ง 4) เคารพหลกัความเสมอภาค 5) รับผิดชอบตอ่สงัคม และ 6) พึง่ตนเอง 
   จากการทบทวนงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาถึงความเป็นพลเมือง สรุปได้ว่า
การกล่าวถึงความเป็นพลเมืองส่วนใหญ่จะพิจารณาความเป็นพลเมืองจากมิติบทบาท สิทธิและ
หน้าท่ีของพลเมือง คือ มองว่าพลเมืองมีสิทธิและเคารพสิทธิอย่างไร และมีความรับผิดชอบ 
(บทบาท) ตอ่สงัคมท่ีจะต้องแสดงออก (หน้าท่ี) อยา่งไร ซึง่ผู้วิจยัจะน าเอาประเด็นศกึษาจากส่วนนี ้
ไปใช้ในการก าหนดกรอบในการศึกษาความเป็นพลเมือง รวมถึงใช้ในการพัฒนาแนวทางการ
สมัภาษณ์เก่ียวกบัความเป็นพลเมือง 
 
 1.3 ระดับพลเมือง 
   การแบ่งระดบัพลเมืองออกเป็นพลเมืองในระดบัตา่งๆ จากการทบทวนพบว่ามีการ
จดัระดบัไว้แตกตา่งกนัซึง่สว่นใหญ่มีเหตผุลเพ่ืออธิบายความเป็นพลเมืองให้ชดัเจนขึน้ โดยมีผู้แบง่
ระดบัพลเมืองไว้ ดงันี ้
   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร (2554) แบ่งระดบัของพลเมืองออกเป็น 4 
ระดบั คือ 
   ระดับที่  1 พลเมืองมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อผู้ อ่ืนและชุมชน 
และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง ตอ่ผู้ อ่ืน และตอ่สว่นรวม 
   ระดับที่ 2 พลเมืองมีความสนใจ มีความเข้าใจ มีความตระหนกัในปัญหาของชมุชน
และสงัคม โดยกระตือรือร้นในการท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในการเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการปัญหา 
   ระดับที่  3 พลเมืองท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการท างาน หรือการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือในหลายประเด็นอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเพ่ือ
น าไปสูก่ารจดัการปัญหาในชมุชนหรือในสงัคม เป็นต้น 
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   ระดับที่ 4 พลเมืองท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างการเปล่ียนแปลง ได้มีการด าเนินการ
เพ่ือยกระดบัของกระบวนการหรือมาตรการตา่งๆ เป็นระดบักลไกหรือระบบท่ีมีความยัง่ยืนในการ
ท างาน รวมไปถึงการยกระดับค่านิยมหรือแนวคิดของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
บทบาทในการพฒันากฎหมายท่ีใช้ในการจดัการปัญหาท่ีมาจากการมีสว่นร่วมของสงัคม เป็นต้น 
   ขณะท่ี ศรัณยุ หมัน้ทรัพย์ (2550: 103) ในบทความเร่ืองการศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมือง ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง ได้จดัระดบัของพลเมืองไว้เป็น 2 ระดบั คือ 
   1) ระดับของกำรเป็นพลเมืองตำมสถำนภำพทำงกฎหมำยและกำรเมือง 
พลเมืองในระดบันีโ้ดยความหมายคือผู้ ท่ีเข้าใจและรับรู้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของสังคม มีสิทธิ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามก าหนดในกฎหมาย เช่น เคารพกฎหมาย ออกเสียงเลือกตัง้ ช าระ
ภาษี และเกณฑ์ทหาร 
   2) ระดับของกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรสำธำรณะ (Public Life) ซึ่งหมายถึงผู้ ท่ี
แสดงออกต่อกิจการสาธารณะท่ีมุ่งให้ชีวิตสาธารณะหรือชีวิตส่วนรวมดีขึน้ มีการแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อสภาพส่วนรวมและการเมือง มีส่วนร่วมในการ
พฒันาคณุภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะซึ่งสามารถปฏิบตัิได้ตัง้แต ่การออกเสียงเลือกตัง้ 
การวิพากษ์วิจารณ์ การก าหนดนโยบายหรือกฎหมาย การเคล่ือนไหวทางการเมือง การยืนหยัด
ทางการเมืองในประเดน็ตา่งๆ หรือการแสดงพลงัในการผลกัดนัทิศทางการเมือง 
   จากการทบทวนระดบัพลเมือง ผู้ วิจยัได้น าการจดัระดบัพลเมืองตามลกัษณะของ
สภาพทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดระดับ
ความเป็นพลเมือง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดระดบัพลเมืองของส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในการด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมือง คือ ระดับพึ่งพิง ระดับ
ตระหนกัรู้ และระดบัลงมือปฏิบตั ิรายละเอียด ดงันี ้
   1) ระดบัพึ่งพิง (Client) คือ ราษฎร (Subject) และ ประชาชน (People) ท่ียงัต้องรอ
การพึ่งพิงจากบคุคลอ่ืน ยงัมีลกัษณะเป็นภาระให้กบัคนอ่ืน เป็นผู้ ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของคน
อ่ืนและมกัจะรอรับค าสัง่และท าตามค าสัง่ของผู้ปกครอง โดยจะมองหาประโยชน์ส่วนตวัมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ียึดตัวเองเป็นท่ีตัง้ ฉะนัน้พฤติกรรมในการ
แสดงออกของราษฎรและประชาชนในระดบัพึ่งพิงจึงมกัจะแสดงออกในเชิงรับท่ีขาดศกัยภาพและ
โอกาสในการพฒันาตนเอง ซึง่มีลกัษณะเป็นผู้ มีนยัของคนท่ีเสียเปรียบหรือเป็นผู้ ท่ีด้อยกวา่คนอ่ืน 
   2) ระดบัตระหนกัรู้ (Concerned Citizen) คือ พลเมืองท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกใน
ฐานะท่ีตนเป็นสมาชิกของสงัคม พึ่งตนเองโดยไม่เป็นภาระของผู้ อ่ืนและสังคม รับรู้ถึงสิทธิและ
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หน้าท่ีของตนเองและปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนเองตามกฎเกณฑ์/กฎหมาย ไม่ละเมิดกฎหมาย/
กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ใช้สิทธิเลือกตัง้ เกณฑ์ทหาร 
เสียภาษีให้รัฐ เป็นต้น 
   3) ระดบัลงมือปฏิบตัิ (Active Citizen) คือ พลเมืองท่ีต่ืนตวัต่อเร่ืองสาธารณะ ซึ่ง
นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัรู้ตอ่สิทธิและหน้าท่ีของตนเองแล้ว พลเมืองในระดบั
นีย้งัเป็นผู้ ท่ีรู้ร้อนรู้หนาว ไม่นิ่งเฉยดดูาย แตเ่ป็นผู้ มีจิตส านึกตอ่ส่วนรวม มีจิตส านึกต่อสาธารณะ
โดยเอาตนเองเข้ามาเป็นสว่นหนึง่หรือท าประโยชน์ในพืน้ท่ีสาธารณะ เชน่ เสียสละเวลาท างานเพ่ือ
ส่วนรวม เข้าร่วมประชุม/ประชาคม/เวทีสาธารณะ แสดงความคิดเห็นต่อเวทีประชุม/ประชาคม/
เวทีสาธารณะ น าเสนอปัญหาตา่งๆ หรือนโยบายตอ่สาธารณะ ตดัสินใจหรือออกเสียงประชามติ
ร่วมกับสาธารณะ ตลอดจนการเสียสละสิ่งของทุนทรัพย์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมไปถึงการ
บริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้กบัผู้ ด้อยโอกาสและผู้ประสบภยัพิบตัิ 
   ทัง้นีก้ารกระท าท่ีแสดงออกของพลเมืองท่ีถือว่าเป็นพลเมืองระดบัลงมือท าจะต้อง
กระท าหรือแสดงออกโดยตนเองรู้สึกว่ามิได้กระท าเพราะกฎหมายก าหนดให้ท า หรือกระท าเพราะ
ความคบัข้องใจหรือถกูบงัคบั แตก่ระท าเพราะจิตส านกึภายในท่ีต้องการเห็นบ้านเมืองและสงัคมท่ี
ตนเองเป็นอยูเ่จริญก้าวหน้า ซึง่แตกตา่งจากระดบัพึง่พิง ท่ีต้องรอการสัง่การจึงจะลงมือท า ซึ่งขาด
ความคดิเชิงสร้างสรรค์ ขาดอ านาจในการตดัสินใจ ขาดความเป็นตวัของตวัเอง จนต้องตกเป็นเบีย้
ลา่งให้กบัผู้ปกครอง 
 
2. แนวคิดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง 
 แนวคดิการศกึษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education) ท่ีผู้วิจยัได้ทบทวนนีเ้ป็นแนวคิดใน
การจดัการศกึษาท่ีมุง่ปลกูฝังให้ประชาชนของรัฐมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์
เพ่ือให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมตอ่การปกครอง รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย มีทศันะ
ท่ีดีและศรัทธาตอ่ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 เพ่ือความเข้าใจถึงแนวคิด สาระส าคญัของแนวคิด เคร่ืองมือและวิธีการสร้างความเป็น
พลเมือง ในหวัข้อนีผู้้วิจยัจงึได้ทบทวนแนวคดิการศกึษาเพ่ือสร้างพลเมือง ดงันี ้
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 2.1 แนวคิดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมืองในต่ำงประเทศ 
   แนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในต่างประเทศมีมาไม่น้อยกว่า 5 
ทศวรรษ เป็นแนวคิดท่ีด าเนินการและประสบความส าเร็จในหลายประเทศของทวีปยุโรปและ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเร่ิมจากการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองด้วยการสอนและ
ฝึกฝนประชาชนของรัฐตัง้แต่ในระดบัอนบุาลยงัชัน้ประถมศกึษาตอ่เน่ืองไปจนถึงชัน้มธัยมศึกษา
และระดบัมหาวิทยาลยั ไปจนถึงการจดัระบบการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับผู้ ใหญ่ 
(Adult Civic Education) 
   ในประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สิ่งท่ีรัฐ
ปลูกฝังส าหรับผู้ เรียนในระดบัอนุบาลคือ การปลูกฝังกล่อมเกลาให้เด็กได้มีการเรียนรู้เร่ืองความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก ากับการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยผู้ เรียนจะถูกฝึกฝนให้รับผิดชอบต่อตนเอง 
รับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน และรับผิดชอบต่อสงัคม ผู้ เรียนทุกคนจะตระหนกัว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพแต่
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะปลูกฝังไม่ให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน การให้
การศึกษาผ่านการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองสามารถท าให้ผู้ เรียนตระหนกัว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งมีหน้าท่ีท่ีจะต้องร่วมผิดชอบตอ่สงัคม ฉะนัน้การศกึษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองในหลายประเทศท่ีประสบความส าเร็จ จึงได้เห็นประชาชนของรัฐเติบโตตามวยัขึน้อย่างมี
เสรีภาพ การเจริญวยัของทกุๆ คนจะตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่บ้านเมืองและสงัคม 
   ส่วนเม่ือมีการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้เช่นชัน้มธัยมตอนต้น รัฐก็จะจดัให้มีการเรียนรู้
เร่ืองการเมืองการปกครองโดยเนือ้หาท่ีเรียน เช่น หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ประวัติศาสตร์การเมือง รัฐธรรมนูญ การปกครองโดยกฎหมาย ระบบการแบ่งแยกอ านาจ การ
ตรวจสอบและถ่วงดลุกันในระบอบประชาธิปไตย ระบบการเลือกตัง้ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน (พรอมัรินทร์ พรหมเกิด, 2554: 95) โดยการเรียนรู้นีจ้ะถูกซึมซบัตลอดใน
ระหว่างศึกษาท่ีโรงเรียน จนกระทัง้เม่ือจบชัน้มธัยมตอนปลายซึ่งมีอายุครบก าหนดและเป็นผู้ มี
สิทธิเลือกตัง้ พลเมืองท่ีได้รับการขดัเกลามาตลอดช่วงชีวิตก็พร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองอย่างสมบรูณ์ 
คือ สามารถไปใช้สิทธิเลือกตัง้โดยไม่ถูกผู้ ใดชกัจงู ครอบง า หรือไม่อยู่ภายใต้การสัง่การของผู้ ใด 
แต่เป็นผู้ ท่ีตระหนกัในหน้าท่ีต่อระบอบการปกครองท่ีตนเองเช่ือมัน่ หรือแม้นหากเรียนจบเข้ารับ
ราชการ ท างานให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หรือภาคธุรกิจ พลเมืองเหล่านัน้ย่อมท่ีจะต้อง
ตระหนกัในความเท่าเทียม การยอมรับความแตกตา่ง การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน และตระหนกัในความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม เขาเหลา่นัน้ยอ่มจะต้องไมท่จุริต คอรัปชัน่ เอารัดเอาเปรียบบคุคลอ่ืน ท่ีส าคญั
ยอ่มท่ีจะเข้าใจและเคารพในความแตกตา่ง ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน 
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   ส าหรับระดบัผู้ ใหญ่ รัฐยงัมีการจดัการศกึษาในลักษณะเดียวกนั คือ การส่งเสริมให้
องค์กรเอกชน ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้พรรคการเมือง ได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
เตม็ท่ีในการจดัการศกึษาโดยเฉพาะย่างยิ่งการจดัให้มีการศกึษาทางการเมืองแก่ประชาชน จดัให้
มีหลกัสตูรวิชาเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนญู สิทธิเสรีภาพ เป็นต้น 
   ส าหรับเคร่ืองมือและวิธีการในการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง ปริญญา เทวา
นฤมิตรกลุ (ม.ป.ป.) เสนอไว้ว่า เคร่ืองมือและวิธีการท่ีโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและในยโุรปใช้ใน
การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง คือ การให้นักเรียนได้ออกไปสัมผัสกับปัญหาต่างๆ ของ
ชมุชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบๆ โรงเรียนเพ่ือให้นกัเรียนได้พบเห็นปัญหาและรู้จกัใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท าให้เกิดการถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหต ุ
และวิเคราะห์โครงงานของกลุ่มในการลงมือแก้ปัญหา โดยครูผู้ สอนจะดูแล แนะน า และให้
ค าปรึกษาในการท าโครงงานให้เหมาะสมกับระดบัอายแุละชัน้เรียน ซึ่งวิธีการดงักล่าวนีจ้ะท าให้
เด็กนกัเรียนได้เร่ิมมองออกไปจากตนเองไปสู่ผู้ อ่ืนและสงัคม ท าให้เด็กนกัเรียนได้สมัผสักับความ
เป็นจริงท่ีอยู่รอบๆ ตวั เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและเช่ือมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม ทัง้นีก้ระบวนการกลุ่มจะท าให้เด็กนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความแตกต่าง การ
เคารพสิทธิ และรู้จักท่ีจะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และในส่วนของการลงมือปฏิบัติก็จะท าให้เกิด
จิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีทุกคนร่วมกัน
รับผิดชอบตอ่สงัคมอนัเป็นพลเมืองท่ีรัฐพงึประสงค์ 
 
 2.2 แนวคิดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมืองในประเทศไทย 
   ส าหรับในประเทศไทยมีแนวคิดการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองมาตัง้แต่หลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเช่ือว่า 
“พลเมือง” เป็นรากฐานของการพฒันาระบอบประชาธิปไตย และอีกเหตผุลหนึ่งคือต้องการพฒันา
คนในชาตใิห้มีคณุภาพ สร้างชาตบ้ิานเมืองให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัอารยประเทศ  
   ด้วยความเช่ือพืน้ฐานเช่นนีใ้นอดีตจึงมีการก าหนดค าว่า “พลเมือง” ไว้ในแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 “พลเมืองสยาม คือ พลเมืองผู้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ เป็นผู้ ท่ีรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีแหง่พลเมือง” แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2494 “ให้
พลเมืองได้รับการศกึษา มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย” 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ท่ีก าหนดว่า “การศึกษาต้องท าหน้าท่ีสร้างพลเมืองอย่าง
แข็งขนั” (ศกัดิช์ยั นิรัญทวี 2548 อ้างในศรัณย ุหมัน้ทรัพย์, 2550: 110) 
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   ช่วง 2 ทศวรรษเศษท่ีผ่านมาสังคมไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้เป็น 
“ก าลงัของบ้านเมือง” ให้คนได้ตระหนกัในสิทธิ หน้าท่ี และความมีรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
โดยได้ผนวกเอาค าว่า “พลเมือง” เข้าไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับประถมฯ ก าหนดให้โรงเรียนจัดการสอนความรู้
พืน้ฐานประชาธิปไตยด้วยการสอดแทรกเข้าไปกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ส่วน
ระดับมัธยมฯ ได้ก าหนดให้มีการเรียนรู้เร่ืองการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครอง 
มุ่งท าประโยชน์ให้สังคม และยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย รวมถึงก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
สง่เสริมประชาธิปไตย เชน่ ชมรม ชมุนมุ การเลือกตัง้กรรมการนกัเรียน กิจกรรมคา่ย ขณะท่ีระดับ
อุดมฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างพลเมืองโดยกระท าผ่าน กลุ่ม ชมรม หรือการ
รวมตวัของนกัศกึษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นอกจากนีก้ารศกึษานอกโรงเรียนก็
ได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในสงัคม มุ่งเครือข่ายการเรียนรู้และพฒันาชุมชน ให้ผู้ เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานโดยกระบวนการกลุ่มในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม (ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี 2548 
อ้างในศรัณย ุหมัน้ทรัพย์, 2550: 110) 
   อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระดบัอุดมศึกษาของไทย ซึ่งเป็นระดบัท่ีส าคญัและถือว่าเป็นระดบัท่ีความเป็นพลเมืองเบ่งบาน
ท่ีสดุ แตห่ลกัสตูรการศกึษาของไทยก็มิได้มีการก าหนดเอา “พลเมือง” ไว้ในหลกัสตูรการเรียน 
   ล่าสดุปี 2554 ค าว่า “พลเมือง” ได้ถกูยกขึน้มากล่าวถึงอีกครัง้ในสงัคมไทย นัน่คือ
กระทรวงศกึษาธิการของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้ก าหนดเอาการสร้างพลเมืองเป็นวาระ
หลกัอนัหนึง่ของการพฒันาพลเมืองไทย โดยการก าหนด “ยทุธศาสตร์การศกึษาเพ่ือสร้างพลเมือง” 
ซึ่งดเูหมือนว่าจะเป็นการขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั แต่แล้วสงัคมก็ต้องเผชิญกับปัญหา
ความขดัแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงจนไม่สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ได้อย่าง
เต็มท่ี แต่ถึงกระนัน้ก็มีหน่วยงานภายนอกกระทรวงศกึษาธิการ  ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัพระปกเกล้า 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ สภาพฒันาการเมือง ฯลฯ น ายุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง
มาด าเนินการภายในองค์กรของตนเอง 
   การทบทวนในครัง้นีน้อกจากจะได้เห็นความความจ าเป็นท่ีต้องมีการจดัการศึกษา
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ผู้ วิจยัยงัได้เห็นถึงเคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ในการจดัการศึกษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทบทวนแนวคิดการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองในตา่งประเทศ ท าให้เห็นว่ารัฐได้เอาจริงเอาจงัและให้ความส าคญักบัการสร้างความเป็น
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พลเมืองของตนเองโดยจดัให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งผู้ วิจยัจะน าไปใช้
เป็นแนวทางส าหรับวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
 
3. งำนศึกษำและงำนวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนเก่ียวกับงานศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้ค้นคว้างานศึกษาและ
งานวิจยัหลายชิน้ เช่น งานศึกษาท่ีมุ่งอธิบายความเป็นพลเมือง เช่น วีรพงษ์ นกน้อย (2546) ลดั
ดาวรรณ์ สขุใหญ่ (2551) ทรงศริิ วิชิรานนท์ (2556) และปราณี ชารี (2556) งานศกึษาท่ีมุ่งอธิบาย
ตวัชีว้ดัความเป็นพลเมือง ศรัณย ุหมัน้ทรัพย์ (2557) และถวิลวดี บรีุกลุ รัชวดี แสงมหะหมดั และ
เออเจนี เมริโอ (ม.ป.ป. กลา่วคือ 
 การศึกษาของปราณี เกิดข้อค้นพบว่า ระดบัความเป็นพลเมืองของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ประชาชนในต าบลคลองม่วง จงัหวดันครราชสีมา มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดบัปานกลาง จาก
เกณฑ์การพิจารณาความเป็นพลเมือง 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบบัปี 2550) ด้านการตระหนกัถึงสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู (ฉบบัปี 2550) ด้านการปฏิบตัิ
ตามหน้าท่ีของพลเมืองท่ีระบไุว้ในกฎหมาย และด้านการมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกบัลดัดาวรรณ์ 
ท่ีได้ท าการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าความเ ป็น
พลเมืองเกิดขึน้ในระดบัตระหนกัรู้ รวมถึงงานศกึษาของวีรพงษ์ ท่ีได้ท าการศกึษาท่ีด าเนินกบักลุ่ม
นกัศกึษา ซึง่พบวา่ความเป็นพลเมืองเกิดขึน้ในระดบัปานกลาง เชน่กนั 
 เว้นแต่การศึกษาของทรงศิริ ท่ีทดสอบระดับความเป็นพลเมืองกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
นกัศึกษา ซึ่งได้ข้อค้นพบท่ีแตกต่างจากกรณีท่ีน าเสนอมาข้างต้น คือมีความเป็นพลเมืองอยู่ใน
ระดบัลงมือปฏิบตัิ (active citizen) เม่ือพิจารณาจากด้านคณุลกัษณะพืน้ฐาน ด้านความรู้และ
ทักษะ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ 
 ส าหรับงานวิจยัท่ีมุ่งอธิบายตวัชีว้ดัความเป็นพลเมือง ศรัณยุได้พฒันาตวัชีว้ดัความเป็น
พลเมืองจากการสงัเคราะห์ตวัชีว้ดัร่วมกบัภาคประชาสงัคมท่ีท างานขบัเคล่ือนเก่ียวกบัการสร้าง
ความเป็นพลเมือง 3 จังหวัด คือ เชียงราย ศรีสะเกษ และนครศรีธรรมราช ภายหลังการน าไป
ทดสอบเชิงเนือ้หาและความเช่ือมัน่ตามระเบียบวิธีวิทยา พบว่าสามารถพฒันาตวัชีไ้ด้ 3 มิติ  คือ 
มิตพิลเมืองฐานราก ประกอบด้วย 21 ตวัชีว้ดั มิติพลเมืองท่ีมีส่วนร่วม 25 ตวัชีว้ดั และมิติพลเมือง
ท่ีตระหนักรู้ 21 ตวัชีว้ัด ในขณะท่ี ถวิลวดี และคณะท่ีได้มีการพัฒนาตวัชีว้ัดขึน้ใช้ในท านอง
เดียวกัน คือหาตวัชีว้ัดความเป็นพลเมืองท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าคนไทยมี
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ทัศนะเก่ียวกับความเป็นพลเมืองเป็น 2 มิติ  คือ ความเป็นพลเมืองในมิติวิ ถีวัฒนธรรม 
(Traditionalist) และความเป็นพลเมืองในมิตคิวามมีอิสระและความก้าวหน้าทนัสมยั (Modern) 
 จากการทบทวนงานศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัยได้น าไปใช้ในการพัฒนาเป็น
ตวัชีว้ดั และพฒันาตวัแปรเพ่ืออธิบายความเป็นพลเมือง โดยได้น าไปสงัเคราะห์ร่วมกับตวัชีว้ดัท่ี
พฒันาขึน้จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูระดบันโยบาย และผู้ให้ข้อมลูระดบัพืน้ท่ี 
 
4. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 การทบทวนแนวคิด งานศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แนวคิดเร่ือง
พลเมือง แนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง เป็นแนวคิดหลกัในการอธิบายความเป็น
พลเมือง (คณุลกัษณะ) ของผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการของสถาบนัพระปกเกล้าและศนูย์พฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั  
 ส าหรับแนวคดิเร่ืองพลเมือง ผู้วิจยัได้ใช้ประโยชน์จากการทบทวนความหมายเป็นกรอบใน
การท าความเข้าใจความเป็นพลเมือง การทบทวนความเป็นพลเมืองได้น ามาใช้ในการก าหนด
กรอบในการศึกษาความเป็นพลเมือง และการทบทวนระดับพลเมืองใช้ส าหรับการจัดระดับ
พลเมือง ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัตระหนักรู้ และระดบัลงมือปฏิบตัิ ส่วนแนวคิด
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองได้ใช้เป็นแนวทางส าห รับวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
โดยเฉพาะการศกึษาถึงเคร่ืองมือและวิธีการในการสร้างความเป็นพลเมือง สดุท้ายผู้วิจยัได้ใช้งาน
ศกึษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้วิจยัได้ท าการทบทวน น ามาใช้ในการอธิบายความเป็นพลเมือง 
 ทัง้นีภ้ายใต้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีมุ่งศกึษาความเป็นพลเมือง (คณุลกัษณะ) ของผู้ ท่ี
เข้าร่วมโครงการของสถาบนัพระปกเกล้าและศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวัด  
ผู้ วิจัยได้ให้ความส าคญักับการศึกษาบริบทตัง้แต่บริบทเชิงโครงสร้างของสถาบันพระปกเกล้า 
ได้แก่ แนวคิด ยุทธศาสตร์ นโยบาย ฯลฯ บริบทเชิงโครงสร้างของส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า ได้แก่ แนวคิด เคร่ืองมือ วิธีการ ทรัพยากรขององค์กร เป้าหมาย/
ความคาดหวัง (ผลลพัธ์) ซึ่งมีความสมัพนัธ์กับโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมือง และนักเรียน
โรงเรียนพลเมือง และมีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมาย/ความคาดหวงั (ผลลพัธ์) (ภาพท่ี 1) 
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 

สถำบันพระปกเกล้ำ 
 
 

 แนวคิด 

 ยทุธศาสตร์ 

 นโยบาย 
   ฯลฯ 

 
ควำมเป็นพลเมือง 
(คุณลักษณะ) 

 
 
 

ระดับพลเมือง 
 
 
 
 ศูนย์พัฒนำกำรเมือง 

ประจ ำจังหวดั 
 

 ทรัพยากร 

 เครือขา่ย 

 ความรู้ 

 ทนุทางสงัคม 
   ฯลฯ 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมือง 
ภำคพลเมอืงฯ 

 

 แนวคิด 

 เคร่ืองมือ วิธีการ 

 ทรัพยากรขององค์กร 

 เป้าหมาย/ความ 
   คาดหวงั (ผลลพัธ์) 
 
   ฯลฯ 

โรงเรียนพลเมือง-
-หลักสูตร 
-รำยวชิำ 
-จ ำนวนช่ัวโมง 
-เงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 

นักเรียนพลเมือง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจยัท่ีผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) เพ่ือศกึษาถึงความเป็น
พลเมือง (คณุลกัษณะ) และระดบัความเป็นพลเมือง โดยมีระเบียบวิธีการวิจยั ดงันี ้
 
1. พืน้ที่ในกำรวิจัย 
 ผู้ วิจัยเลือกพืน้ท่ีในการวิจัยแบบเจาะลงโดยพิจารณาจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองท่ีมีการด าเนินโครงการ/จัดกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบนัพระปกเกล้า 
ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า ซึ่งมีศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง
เป็นผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ทัง้นีจ้ากข้อมูลปีงบประมาณปี 2558 มีศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั 
ขอรับการสนบัสนนุโครงการโรงเรียนพลเมืองเป็นจ านวน 5 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนพลเมือง
จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดันครศรีธรรมราช โดย
ผู้ วิจัยได้คดัเลือกพืน้ท่ี 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คือ อุดรธานี 
ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสุโขทัย เป็นพืน้ท่ีด าเนินการวิจัย ยกเว้นโรงเรียนพลเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากมีการด าเนินการวิจยัในลกัษณะเดียวกนัอยูแ่ล้ว 
 
2. หน่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมลู (Unit of Analysis) คือ ปัจเจกบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารหรือ
ผู้แทนผู้บริหารสถาบนัพระปกเกล้า ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าจงัหวดั รวมถึงผู้ เรียนซึ่งเป็น
ผู้ ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองกับส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำยและประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กลุม่เป้าหมายและประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัแบง่ตามวิธีวิทยาการวิจยั คือ  
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 3.1 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
   ผู้วิจยัได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive selection) โดยพิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์ประเภทของข้อมลูเป็นหลกั คือ 
   1) ผู้บริหารหรือผู้แทนผู้บริหารสถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) ผู้อ านวยการส านกัหรือ
ผู้แทนผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) นกัวิชาการ
ประจ าสถาบนัพระปกเกล้า (1 คน) ซึง่เก่ียวข้องกบัข้อมลูองค์กร ข้อมลูเก่ียวกบัพลเมือง 
   2) ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าจงัหวดั (แหง่ละ 1 คน) ซึง่เก่ียวข้องกบัข้อมลู
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   3) ผู้ เรียน จงัหวดัอดุรธานี (2 คน) จงัหวดัขอนแก่น (3 คน) จงัหวดัศรีสะเกษ (3 คน) 
และจงัหวดัสโุขทยั (3 คน) โดยผู้แทนกลุ่มเป้าหมายในแตล่ะจงัหวดัมีการเลือกแบบโควต้า (quota 
sampling) โดยค านึงถึงสดัส่วนและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกบัข้อมูลทศันะ
เก่ียวกบัพลเมือง การเปล่ียนแปลงของพลเมือง 
   ทัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงวิเคราะห์
ข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2558 
 
 3.2 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนพลเมืองท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนพลเมืองกบัทางส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์พฒันา
การเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั 4 จงัหวดั ได้แก่ อดุรธานี 52 คน ขอนแก่น 50 คน ศรีสะเกษ 
40 คน และสโุขทยั 54 คน รวมทัง้หมด 196 คน 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบง่เป็น 2 แบบ ตามวิธีวิทยาการวิจยั ประกอบด้วย 
 
 4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
   1) แนวทางการสมัภาษณ์ (Interview Guide) ผู้วิจยัพฒันาเคร่ืองมือนีข้ึน้เพ่ือใช้ใน
การสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และผู้ เรียน (นกัเรียน
พลเมือง) การสมัภาษณ์เป็นทัง้การสมัภาษณ์รายบคุคล (individual Interview) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการสมัภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) คือ นักเรียน โดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Simi-Structure Interview หรือ SSI) ได้แก่ 
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    1.1) แนวทางการสมัภาษณ์ ชุดที่  1 ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร และพลเมือง ใช้
สมัภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 
     1.1.1) ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กร 
      -แนวนโยบาย/ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการสร้างความเป็นพลเมืองของส านกัฯ 
สถาบนั 
      -เคร่ืองมือ วิธีการ ในการสร้างความเป็นพลเมือง 
      -ทรัพยากรขององค์กร บคุลากร องค์ความรู้ งบประมาณ 
      -เป้าหมาย ความคาดหวงั หรือผลลพัธ์ 
     1.1.2) ข้อมลูเก่ียวกบัพลเมือง 
      -ทศันะเก่ียวกบัพลเมือง (ความหมายพลเมือง ความแตกตา่งระหวา่ง
พลเมือง (citizen) ราษฎร (subject) และประชาชน (people) ) 
      -ความคาดหวงัและความสอดคล้องกบันโยบาย (คณุลกัษณะของ
พลเมืองท่ีพงึปรารถนา) 
      -ระดบัพลเมือง (จ านวนระดบั/ประเภท เหตผุลในการจดัระดบั ความ
สอดคล้องกบันโยบาย) 
    1.2) แนวทางการสัมภาษณ์ ชุดที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับพลเมือง ใช้สัมภาษณ์
นกัเรียนพลเมือง ประกอบด้วย 
     -ทศันะเก่ียวกบัพลเมือง (ความหมายพลเมือง การแปลความหมาย (โลกทศัน์) 
ความแตกตา่งระหวา่งพลเมือง (citizen) ราษฎร (subject) และประชาชน (people)) 
     -การเปล่ียนแปลงของพลเมือง (ก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม : ความถ่ีของ
กิจกรรมก่อนการเข้าร่วม ความถ่ีของกิจกรรมหลงัการเข้าร่วม ความถ่ีของพฤติกรรมก่อนการเข้า
ร่วม ความถ่ีของพฤติกรรมหลงัการเข้าร่วม กิจกรรมท่ีแสดงออก วาระโอกาสท่ีท ากิจกรรม วาระ
โอกาสท่ีแสดงออกของพฤตกิรรม) 
   2) แนวทางการสงัเกต (Observation Guide) ผู้วิจยัน าเคร่ืองมือนีม้าใช้เพ่ือท าความ
เข้าใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างด าเนินการวิจยั โดยเข้าร่วมสงัเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) ในการจดัโครงการ/กิจกรรมของศนูย์พฒันาการเมืองประจ า
จงัหวดัทัง้ 4 แหง่ คือ อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสโุขทยั  
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 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
   ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview Schedule) ซึ่ง
พัฒนาขึน้จากการสังเคราะห์ข้อมูลในพืน้ท่ีโดยการสังเกต สัมภาษณ์ จากนัน้น ามาท าการ
สังเคราะห์กับวรรณกรรม งานค้นคว้าและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจ าแนกออกมาเป็นตัวชีว้ัด 
(Indicator) สร้างเป็นข้อค าถาม ประกอบด้วย 4 สว่น 
   1) สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และสถานภาพทางสงัคม 
   2) สว่นท่ี 2 ค าถามเพ่ือวดัความเป็นพลเมือง แบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
    2.1)  ตอนท่ี 1 การรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู แบง่ออกเป็น 2 สว่น 
ได้แก่ การรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนญู มีข้อค าถาม 12 ข้อ และการรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู มีข้อ
ค าถาม 5 ข้อ 
    2.2) ตอนท่ี 2 การตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู แบง่ออกเป็น 2 
สว่น ได้แก่ การตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนญู มีข้อค าถาม 12 ข้อ และการตระหนกัในหน้าท่ี
ตามรัฐธรรมนญู มีข้อค าถาม 5 ข้อ 
    2.3) ตอนท่ี 3 การมีจิตสาธารณะ มีข้อค าถาม 12 ข้อ 
   3) สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 
   4) สว่นท่ี 4 ทศันะของนกัเรียนพลเมืองตอ่พลเมือง มีข้อค าถาม 5 ข้อ 
 
5. กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัแยกวิเคราะห์ข้อมลูตามลกัษณะของข้อมลูดงันี ้
 
 5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
   ผู้วิจยัได้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูไปพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนาม โดยในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมลูได้ปรับแนวทางการสมัภาษณ์ และแนวทางการ
สงัเกตให้สอดคล้องกบัโครงการ/กิจกรรมตลอดเวลาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วิจยักระท าโดยการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ข้อมูล
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างกันภายใน
หมวดหมู ่เสร็จแล้วจงึวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระหวา่งหมวดหมู ่และหาความสมัพนัธ์ทัง้ระบบ 
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 5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  
   การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดย
น าผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาอภิปรายและน าเสนอข้อมลูในรูปของคา่สถิติตา่งๆ ได้แก่ 
คา่สงูสดุ (Maximum) คา่ต ่าสดุ (Minimum) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ร้อยละ (Percentage) โดยมี
เกณฑ์การแบง่ระดบัพลเมือง คือ                                 ซึ่งการแปรผล ระดบัสงู = คะแนนต ่าสดุ 
+3, ระดบัปานกลาง = คะแนนต ่าสดุ +2 และระดบัต ่า คะแนนต ่าสดุ +1 (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสิทธุ์, 
2540) 
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บทที่ 4 
ผลกำรศกึษำและกำรอภปิรำยผล 

 
 เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา โดยในส่วน
แรก น าเสนอถึงผลการศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 หัวข้อหลกั ได้แก่ 1) ผล
การศึกษาแนวนโยบาย/ยทุธศาสตร์ของสถาบนัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการโรงเรียนพลเมือง 2) ผล
การศกึษาบริบททัว่ไปของโรงเรียนพลเมืองประจ าจงัหวดั และ 3) ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 
และส่วนที่สอง เป็นการอภิปรายผลการวิจยั โดยในแตล่ะสว่นมีรายละเอียดดงันี ้
 
1. ผลกำรศึกษำ 
 
 1.1 แนวนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนพลเมือง 
   ส าหรับแนวนโยบาย/ยทุธศาสตร์ของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนพลเมือง จากการ
สัมภาษณ์ ผู้ วิจัยพบว่าสถาบนัพระปกเกล้าเป็นสถาบนัทางวิชาการท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือด าเนินงาน
ทางด้านประชาธิปไตย มียุทธศาสตร์หลกัในการส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตย ให้ความรู้
ทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริม สนบัสนนุการสร้างการเมืองภาค
พลเมืองให้มีความเข้มแข็ง  
   ทัง้นีใ้นส่วนของยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคพลเมืองนัน้ สถาบัน
พระปกเกล้าได้จัดตัง้หน่วยงานภายใต้การก ากับขึน้ เพ่ือใช้เป็นหน่วยงานในการด าเนินการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย โดยในระยะแรกนัน้เม่ือปี 2542 ได้
จดัตัง้ “ศนูย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาประชาสังคม” ขึน้ เพ่ือใช้เป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างภาค
ประชาสังคมกับสมาชิกรัฐสภา และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งทาง
การเมืองให้กับพลเมือง แต่ต่อมาในปี 2552 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง” และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การส่งเสริม
และพฒันาประชาธิปไตย และการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคพลเมือง 
   จากท่ีส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า น าเอายุทธศาสตร์
สถาบนัฯ ลงไปขบัเคล่ือนในพืน้ท่ีตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ท าให้เกิดศนูย์พฒันาการเมืองภาค
พลเมืองประจ าจงัหวดัขึน้จ านวน 48 ศนูย์ ได้แก่ ศนูย์ประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา 
เชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง นา่น แพร่ สโุขทยั พิษณโุลก ก าแพงเพชร อทุยัธานี ชยันาท สิงห์บรีุ ลพบรีุ 
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สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว 
ราชบรีุ สมทุรสงคราม เพชรบรีุ เลย หนองคาย อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บรีุรัมย์ ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร อบุลราชธานี ชมุพร ระนอง สรุาษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต 
พทัลงุ สงขลา สตลู และ ปัตตานี (ประยรู โพธ์ิไชยรัตน์, สมัภาษณ์) ซึ่งศนูย์ต่างๆ เหล่านีถื้อเป็น
ก าลังส าคัญหลักในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการ
ประสานงาน เป็นท่ีรวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการท างานการเมืองภาคพลเมือง เป็นเวที
ของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเป็นกลไกส าคญัในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กบัภาคพลเมืองในพืน้ท่ี 
   การขับเคล่ือนภารกิจของส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้เป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์นัน้ ส านกัฯ ได้ด าเนินการตัง้แตก่ารพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูย์ฯ ด้วยการ
อบรมให้ความรู้ การจัดประสบการณ์แลกเปล่ียนการท างานระหว่างศูนย์ฯ การประชุมใหญ่
ประจ าปี การอบรมเพ่ือให้เกิดทกัษะพร้อมแก่การท างาน เช่น การสร้างส านึกพลเมือง การสร้างจิต
สาธารณะ การสร้างวิทยากรกระบวนการ รวมไปถึงการสนบัสนุนการจดักิจกรรม/โครงการของ
ศนูย์ฯ ซึ่งในประเด็นหลงันีศ้นูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัตา่งๆ ได้มีการส ารวจ
ความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือน ามาเขียนเป็นโครงการและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ เพ่ือน าไปตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพืน้ท่ี 
   อย่างไรก็ตาม โครงการหลกัท่ีสถาบนัพระปกเกล้าได้ให้ส านกัส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองน าลงไปด าเนินการร่วมกบัศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น 
โครงการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนสถาบนัพระปกเกล้า โครงการสร้าง
ส านึกพลเมือง (project citizen) โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพ่ือพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 
และโครงการโรงเรียนพลเมือง (ประยรู โพธ์ิไชยรัตน์ และวชัรา ธิตินนัทน์, สมัภาษณ์) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “โครงการโรงเรียนพลเมือง” โครงการดงักล่าวสถาบนัพระปกเกล้าได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณผา่นส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมืองไปยงัศนูย์ประจ าจงัหวดัทกุๆ ปี 
   ส าหรับการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งในรูปแบบของโรงเรียนพลเมืองใน
ระยะแรกในปี 2555 นัน้ มีศนูย์ประจ าจงัหวดัท่ีเข้าร่วมระดมแนวคิดและรูปแบบโรงเรียนอยู่หลาย
ศนูย์ฯ เชน่ ศรีสะเกษ ขอนแก่น สระแก้ว นครนายก กาฬสินธุ์ สกลนคร ระนอง เพชรบรีุ และลพบรีุ 
ผลจากการขบัเคล่ือนในครัง้นัน้มีศูนย์ฯ จ านวนหนึ่งท่ีมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ เช่น 
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ศนูย์ฯ จงัหวดัศรีสะเกษ ลพบรีุ และยงัมีบางศนูย์ฯ ท่ียงัไม่มีความพร้อมและไม่สามารถเปิดด าเนิน
โครงการโรงเรียนพลเมืองได้ 
   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีศูนย์ฯ ท่ีด าเนินการตามยุทธ์การสร้างความเข้มแข้ง
การเมืองภาคพลเมืองในรูปแบบของโรงเรียนพลเมือง ซึง่เป็นการด าเนินการสอดคล้องกบันโนบาย/
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตย และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง
ของสถาบนัฯ อยู่หลายศูนย์ เช่น ภาคเหนือ คือ ศูนย์ฯ ประจ าจังหวัดสุโขทัย ภาคอีสาน ได้แก่ 
ศนูย์ฯ ประจ าจงัหวดัอดุรธานี ศนูย์ฯ ประจ าจงัหวดัขอนแก่น ศนูย์ฯ ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ และ
ภาคใต้ คือ ศนูย์ฯ ประจ าจงัหวดันครนครศรีธรรมราช โดยศนูย์ฯ ต่างๆ เหล่านีย้งัด าเนินโครงการ
โรงเรียนพลเมืองซึง่เป็นไปตามยทุธศาสตร์ของสถาบนัพระปกเกล้า 
 
   1.1.1 ประวัตโิรงเรียนพลเมือง 
     “โรงเรียนพลเมือง” เป็นโครงการ/กิจกรรมของสถาบนัพระปกเกล้า ก่อตัง้ขึน้
จากแนวคิดของส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ท่ีต้องการสร้างการเมืองภาคพลเมืองให้
เกิดขึน้ในพืน้ท่ี โรงเรียนพลเมืองเกิดขึน้จากหลกัปรัชญาท่ีว่า “ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง สร้างจาก
ฐานรากของประชาชน” (ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า , 2555) จาก
แนวคิดนีจ้ึงได้ด าเนินการร่วมกับศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัจดัระดมความ
คดิเห็นเพ่ือสร้างเป็นรูปแบบโครงการ “โรงเรียนพลเมือง” 
     ในปี 2556 มีศนูย์ฯ ท่ีน าร่องด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองอยู่หลายจงัหวดั 
เชน่ ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลพบรีุ โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ ความรู้ และแนวคิดจากส านกั
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผลจากการดังกล่าวจึงมีการน ารูปแบบ
โครงการโรงเรียนพลเมืองลงไปด าเนินการในพืน้ท่ี 
     ต่อมาได้มีการขยายโครงการ/กิจกรรมไปสู่ศูนย์ฯ ประจ าจังหวัดต่างๆ เช่น 
อดุรธานี สโุขทยั นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ และอีกหลายแห่งท่ีเป็นศนูย์ประจ าจงัหวดั ทัง้จงัหวดั
ในภาคตะวนัออกและภาคใต้ โดยเป็นไปอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากประชาชนใน
พืน้ท่ี 
     ปัจจบุนัโครงการโรงเรียนพลเมืองท่ีมีศนูย์ประจ าจงัหวดัยงัคงด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2556 มีอยู ่4 แหง่ คือ ศนูย์ประจ าจงัหวดัสโุขทยั อดุรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ 
ซึ่งศนูย์ตา่งๆ เหล่านีไ้ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากสถาบนัพระปกเกล้า ปีละ 200.000 บาท 
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โดยยงัคงใช้โครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสอดคล้องตามรูปแบบของส านักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
 
   1.1.2 วัตถุประสงค์ 
     วัตถุประสงค์กิจกรรมโรงเรียนพลเมือง ท่ีศูนย์ประจ าจังหวัดทัง้  4 แห่ง
ด าเนินการ มีลกัษณะสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพฒันาประชาธิปไตย และการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคพลเมือง ของสถาบนัพระปกเกล้า โดยมีจุดเน้นเพ่ือเปิดโอกาสและเพิ่ม
ช่องทางให้แก่พลเมืองทกุคนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้พลเมืองมีจิตส านึก /
อดุมการณ์ มีความรู้ มีความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีตอ่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทัง้นี ้
ภายใต้จดุเน้นดงักลา่วศนูย์ท่ีเปิดด าเนินการโรงเรียนพลเมืองได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
     1) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศกัยภาพของตนเองและ
ชมุชนให้มีความเข้มแข็งตามความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน 
     2) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพในการร่วมกันป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ ของชมุชนโดยใช้หลกัการพึง่ตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
     3) เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
สามารถตัดสินใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลักค่านิยม  หลักการ รูปแบบและ
กระบวนการประชาธิปไตย 
 
   1.1.3 กรอบแนวคิด 
     การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนพลเมืองโดยศูนย์ประจ าจังหวัดทัง้  4 แห่ง 
ด าเนินการภายใต้กรอบความคิด “ส านึกพลเมือง” โดยมีองค์ประกอบท่ีเป็น “หลกัการ” ส าคญัๆ 2 
ประการ กลา่วคือ  
     ประกำรแรก “ประชาธิปไตยสามารถเกิดขึน้และเป็นจริงได้ จ าเป็นต้อง
เร่ิมต้นจากประชาชนผู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบ โดยจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจท่ีดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย แตเ่พ่ือให้เกิดจิตส านกึรับผิดชอบ จ าเป็นต้องอาศยัการปฏิบตัิอย่างมีทกัษะ คือ การ
ลงมือปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องกระท าโดยอาศยัความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเพ่ือให้เกิด
ส านกึรับผิดชอบ” (ศภุณฐั เพิ่มพนูวิวฒัน์, สมัภาษณ์) 
     ประกำรที่สอง “พลเมืองท่ีเข้มแข็งต้องสามารถ “ตอบสนอง” (หลกัแห่งการ
ตอบสนองด้วยตวัเอง) ความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองได้ ใช้ “ความสามารถ” (หลักแห่ง
ความสามารถ) ท่ีมีอยู่ในชมุชนซึ่งเป็นพลงัภายในท่ีมีอยู่แล้ว “เสริมอ านาจ” (หลกัแห่งอ านาจ) ซึ่ง
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กันและกัน โดยอาศยัการสร้าง “ความสมัพนัธ์” (หลกัแห่งความสมัพนัธ์) ท่ีดีต่อกัน เพ่ือให้เกิด 
“ประโยชน์สขุ” (หลกัแห่งเจตจ านงทางการเมืองและผลประโยชน์ทางการเมือง)  แก่สงัคมส่วนรวม 
ด้วยการ “ลงมือปฏิบตัิ” (หลักแห่งการลงมือปฏิบัติ) ด้วยตนเอง” (ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, 
สมัภาษณ์) (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2 กรอบแนวคดิส านึกพลเมือง 
 
   1.1.4 คุณสมบัตขิองนักเรียนพลเมือง 
     กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองมีเจตจ านงส าคญัท่ีต้องการให้พลเมืองมีเวทีเข้ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั โดยให้ทกุคนในฐานะพลเมืองมีโอกาสในการพดูคยุ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ น้ใน
ชุมชน รวมถึงร่วมไม้ร่วมมือ ลงมือปฏิบตัิในการท าสิ่งดีๆ เพ่ือชุมชนและสังคม ดงันัน้ผู้ เข้าร่วม

ส ำนึก 
พลเมือง 

หลกัแห่งการ
ตอบสนอง
ด้วยตวัเอง 

หลกัแห่งการ
ตอบสนอง
ด้วยตวัเอง 

หลกัแห่งการ
ตอบสนอง
ด้วยตวัเอง 

หลกัแห่งการ
ตอบสนอง
ด้วยตวัเอง 

หลกัแห่งการ
ลงมือปฏิบติั 

หลกัแห่งเจตจ านง
ทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ทางการ
เมือง 
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กิจกรรม (นกัเรียน) ท่ีเข้าศึกษาจึงไม่จ ากัดสถานภาพ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ แต่เป็นการปิด
กว้างส าหรับทกุๆ คน โดยก าหนดคณุสมบตัขิองนกัเรียน ดงันี ้
     1) เป็นประชาชนทัว่ไป ตัง้แต ่เดก็ เยาวชน และผู้ใหญ่ 
     2) เป็นผู้น าชมุชน ทัง้จากท้องถ่ินและท้องท่ี 
     3) เป็นผู้แทนหนว่ยงานตา่งๆ ในชมุชน 
 
   1.1.5 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
     โรงเรียนพลเมืองก าหนดการรับนกัเรียนพลเมืองเข้าเรียนจ านวนรุ่นละไม่เกิน 
100 คน แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัศกัยภาพ ความพร้อมและความต้องการของชมุชนในพืน้ท่ีด าเนินการ 
 
   1.1.6 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
     รูปแบบกิจกรรมของโรงเรียนพลเมืองเน้นความหลากหลายของกิจกรรม เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เช่น การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคณุวุฒิหรือ
ผู้ เช่ียวชาญ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความคิดเห็น การน าเสนอกลุ่มย่อย 
การลงมือปฏิบตัิจริง และการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดงูาน การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
กิจกรรมสาธิต ฯลฯ 
 
   1.1.7 ระยะเวลำกำรศึกษำและสถำนที่ 
     ระยะเวลาในการศึกษาก าหนด 5 เดือน โดยวันจัดกิจกรรมขึน้อยู่กับความ
พร้อมของแตล่ะศนูย์ฯ และชมุชน โดยใช้เวลาส าหรับการเรียนรวมทัง้สิน้ 105 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น
ดงันี ้
     1) จดัให้มีการเรียนในชัน้เรียน รวมทัง้สิน้ประมาณ 20 ครัง้ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวม
เป็น 60 ชัว่โมง  
     2) จัดให้มีการเรียนนอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ท างาน
กลุม่ ฝึกการลงมือปฏิบตัจิริงนอกห้องเรียน 5 ครัง้ๆ ละ 6 ชัว่โมง รวมเป็น 30 ชัว่โมง 
     3) จดัให้มีการศึกษาดงูาน ซึ่งในระหว่างการเรียนจะมีการจดักลุ่มดงูานนอก
สถานท่ีจ านวน 15 ชัว่โมง 
     ส าหรับสถานท่ีด าเนินการนัน้ ใช้พืน้ท่ีจากหน่วย “ต าบล” เป็นท่ีด าเนินการ 
โดยนักเรียนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในต าบลร่วมกันค้นหา และท าความตกลงร่วมกันว่าจะ
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ก าหนดให้มีการใช้สถานท่ีแห่งใดเป็นท่ีด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมือง ซึ่งอาจเป็นโรงเรียน วัด 
ศาลาประชาคม โดยค านงึถึงความสะดวกและความเหมาะสมของกิจกรรม 
 
   1.1.8 เงื่อนไขกำรผ่ำนกิจกรรม 
     นักเรียนท่ีจะผ่านการศึกษาโรงเรียนพลเมือง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถาบนัฯ และศนูย์ฯ อย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีศนูย์ประจ าจงัหวัดก าหนด โดย
จะต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทัง้หมด (105 ชัว่โมง) และในระหว่าง
เรียนมีการท ากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งผู้ มีสว่นร่วม 
 
   1.1.9 โครงสร้ำงหลักสูตรวิชำเรียน 
     โรงเรียนพลเมืองแบง่หลกัสูตรวิชาเรียนออกเป็น 3 กลุ่มวิชาหลกัๆ (ภาพท่ี 3) 
ดงันี ้
     1) กลุ่มวิชำแกนกลำง (จ านวน 30 ชัว่โมง) ทุกศนูย์ฯ พืน้ท่ีก าหนดให้ต้อง
เรียนเหมือนกนั ประกอบด้วย 
     -รายวิชาโลกของเราและการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
     -รายวิชารัฐธรรมนญูใกล้ตวั 
     -รายวิชากฎหมายใกล้ตวัพลเมือง 
     -รายวิชาสิทธิชมุชนและการมีสว่นร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
     -รายวิชาเคร่ืองมือและทกัษะท่ีจ าเป็นของพลเมือง 
     2) กลุ่มวิชำท้องถิ่น (จ านวน 30 ชั่วโมง) แต่ละศูนย์ฯ ก าหนดขึน้เองตาม
ความต้องการของชมุชน เชน่ 
     -รายวิชาท่ีเป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและทุนทาง
สงัคม 
     -รายวิชาท่ีเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต (การดูแลสุขภาพ การท าบัญชี
ครัวเรือน แผนท่ีชมุชน) 
     -รายวิชาท่ีเป็นการเรียนรู้และเพิ่มทักษะประกอบอาชีพ (การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง การท าเกษตรกรรมแบบพึง่ตนเอง เกษตรกรรมทางเลือก) 
     -รายวิชาท่ีเป็นการตดิตามตรวจสอบการท างานของหนว่ยงานตา่งๆ  
     -รายวิชาท่ีเป็นการฝึกปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหาของชมุชน 
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     3) กลุ่มวิชำเฉพำะกลุ่ม (จ านวน 45 ชัว่โมง) แตล่ะศนูย์ฯ ก าหนดขึน้เองตาม
ความสนใจของชมุชน  เชน่ 
     -รายวิชาการเพาะเห็ด 
     -รายวิชาการวาดรูป 
     -รายวิชาการฝึกสมาธิ 
     -รายวิชาการประดษิฐ์สินค้าท ามือ 
     -ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3 โครงสร้างหลกัสตูรรายวิชา 

เนือ้หำหลักสูตร 

วิชำแกนกลำง 
(โดยสถาบนัพระปกเกล้า) 

วิชำเฉพำะกลุ่ม 
(โดยศนูย์ประจ าจงัหวดั) 

วิชำท้องถิ่น 
(โดยศนูย์ประจ าจงัหวดั) 

จัดเวทีระดมควำม
คิดเห็นแสวงหาทางเลอืก/ 
เคร่ืองมือ/แนวทางการ

ด าเนินโครงการ 

 
จัดกำรเรียนกำรสอน 

พืน้ท่ี/ชมุชน คณะกรรมการศนูย์ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ รู้ 
ปัญญาชนท้องถ่ิน 
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 1.2 บริบททั่วไปของโรงเรียนพลเมือง 
   จากการศึกษาบริบททัว่ไปของโรงเรียนพลเมืองอุดรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และ
สุโขทัย แต่ละแห่งพบว่ามีการด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า คือ คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม
สอดคล้องตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิด ขณะเดียวกันก็มีการปรับกิจกรรมให้มี
ความยืดหยุ่น เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้ เ รียนและชุมชน 
โดยเฉพาะวิชาเรียนท่ีเป็น “วิชาท้องถ่ิน” แต่ละศูนย์ฯ ก าหนดขึน้ตามความสนใจของนักเรียน
พลเมือง และก าหนดขึน้จากปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาขยะในชุมชน ปัญหาการจดัการน า้ใน
ชมุชน ปัญหาการจดัการป่า เป็นต้น 
 
   1.2.1 โรงเรียนพลเมืองอุดรธำนี 
     “โรงเรียนพลเมืองอุดรธานี” เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับแนวคิดและการ
สนบัสนนุจากส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า โรงเรียนพลเมืองอดุรธานี
ได้รับแนวคดิ รูปแบบโรงเรียนพลเมืองในปี 2556 แตมี่การด าเนินการอยา่งเป็นทางการในปี 2557  
     ในปีท่ีเปิดด าเนินโครงการ/กิจกรรม ศนูย์ฯ มีการด าเนินกิจกรรมท่ีต าบลเชียง
แหว อ าเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธานี และใช้ศาลาประชาคมบ้านเดียมเป็นสถานท่ีท าการเรียน
การสอนและจดักิจกรรม  
     ในปีแรกของการจดักิจกรรมมีนกัเรียนเข้าร่วมจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ชมุชนบ้านเดียม แบง่เป็นเด็กจ านวน 16 คน เยาวชน 23 คน และผู้ ใหญ่จ านวน 11 คน โดยศนูย์ฯ 
จดัให้มีการเรียนการสอนในเวลา 09.00 – 12.00 น. วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ทกุๆ สปัดาห์ 
     ส าหรับรายวิชาท่ีเปิดสอน ศนูย์ฯ มีการน าหลกัสตูรรายวิชาเรียนจากหลกัสตูร
แกนกลางของส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า มาใช้ท าการเรียนการสอน 
แตไ่ด้มีการออกแบบเนือ้หาเองโดยคณะกรรมการศนูย์ฯ สว่นรายวิชาในกลุ่มวิชาท้องถ่ิน ได้ร่วมกบั
ชุมชนและผู้ น าชุมชนร่วมกันก าหนดรายวิชาขึน้  ซึ่งพบว่ารายวิชาท่ีน ามาเปิดสอนนัน้ มี
ความสมัพนัธ์กับสภาพปัญหาของชุมชน เช่น รายวิชาหนองหาร (แหล่งน า้จืดขนาดใหญ่ มีเนือ้ท่ี
ประมาณ 25,000 ไร่) เป็นรายวิชาท่ีก าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ทรัพยากรในหนองหาร ไม่ว่าจะเป็น น า้ นก ปลา พืช เน่ืองจากหนองหารเป็นหนองน า้ธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ท่ีคนในชุมชนพึ่งพิง และหนองหารก็อยู่ในขัน้วิกฤติเน่ืองจากการเข้ามาพัฒนาของ
โครงการขนาดใหญ่ ซึง่ท าให้ระบบนิเวศของหนองหารสญูเสียไป 
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    เช่นเดียวกับรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งก็พบว่ามีการก าหนดรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของชุมชน เน่ืองจากชุมชนบ้านเดียมเป็นชุมชนท่ีถูก
พฒันาให้เป็นหมูบ้่านการทอ่งเท่ียว คือ “ทะเลบวัแดง” ซึ่งต้อนรับนกัท่องเท่ียวและจดัชมธรรมชาติ
ของบวัแดง และด้วยชุมชนต้องปรับตวัให้สอดคล้องกับการเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ต้อนรับทัง้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ศูนย์ฯ และชุมชนจึงได้ร่วมกันก าหนดรายวิชา
ภาษาอังกฤษขึน้ เพ่ือการเป็นมัคคุเทศก์ในการรองรับและตอบสนองต่อชุมชน นอกจากนัน้ยัง
ก าหนดให้เรียนในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองเพ่ือปลกูฝังให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัถึงการเป็นส่วน
หนึง่ของชมุชน 
    อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีด าเนินกิจกรรมโรงเรียนพลเมืองครัง้แรกก็พบว่ามีนกัเรียนท่ี
ผา่นกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 43 คน จากจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 50 คน 
    ในปี พ.ศ. 2558 ศนูย์ฯ ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองท่ีบ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี ภายใต้การสนบัสนุนงบประมาณ
ของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า สาเหตท่ีุมีการจดักิจกรรมโรงเรียน
พลเมืองในชุมชนแห่งนี  ้อันเน่ืองมาจากความต้องการของชุมชนท่ีต้องการให้มีการจัดเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ อันเน่ืองมาจากพืน้ท่ีแห่งนีก้ าลัง
ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเหมืองแร่โพแทช ชุมชนและชาวบ้านจึงมีความต้องการให้
ศนูย์ฯ จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ และความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนและสิทธิ
ของชมุชน 
    รายวิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะท่ีกว้างขวาง มุ่ง
ตอบสนองต่อนักเรียนพลเมือง โดยกลุ่มวิชาแกนกลางได้จดัให้มีการเรียนการสอนตามท่ีส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า ได้ให้การก าหนดเอาไว้ ส่วนรายวิชาในกลุ่ม
วิชาเฉพาะ และรายวิชากลุ่มเฉพาะกลุ่ม ได้จดัแตกตา่งจากปี พ.ศ.2557 ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบั
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น รายวิชาเกษตรกรรม
ธรรมชาติ รายวิชาวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน รายวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน รายวิชาทักษะพลเมืองในการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  และ
รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น วิชาเรียนรู้โลกกว้าง ซึ่งเป็นการพานักเรียนพลเมืองแลกเปล่ียน
เปล่ียนประสบการณ์ ทศันะศกึษา และจดักิจกรรมคา่ย 
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    โรงเรียนพลเมืองบ้านโนนสมบูรณ์ท่ีจัดในปี 2558 มีนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน
จ านวน 58 คน สว่นใหญ่เป็นผู้ ใหญ่จ านวน 46 คน ท่ีเหลือจ านวน 11 คน เป็นเยาวชน โดยจดัให้มี
การเรียนการสอนในเวลา 09.00 – 12.00 น. วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ทกุๆ สปัดาห์ 
    แตอ่ยา่งไรก็ตามภายหลงัจากสิน้สดุกิจกรรมพบว่า มีนกัเรียนท่ีผ่านกิจกรรมตาม
เกณฑ์จ านวน 52 คน จากจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนทัง้หมด 58 คน 
    ส่วนปัญหาและอุปสรรคนัน้พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบาง
สปัดาห์นกัเรียนไม่ว่างจากการประกอบอาชีพ เพราะนกัเรียนพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทัว่ไป 
ประกอบอาชีพท านา โดยเฉพาะในฤดูกาลท านามักจะมีผู้ ขาดเรียนเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ทุกๆ 
สปัดาห์ท่ีมีการเรียนการสอนจึงมกัจะมีผู้ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมกับศนูย์ฯ นอกจากนีย้ังมีกรณี
ของการนดัหยดุเรียนเพ่ือเข้าร่วมเคล่ือนไหวประท้วงการด าเนินโครงการเหมืองแร่โพแทช เน่ืองจาก
นกัเรียนสว่นใหญ่เป็นกลุม่ฝ่ายตอ่ต้านโครงการเหมืองแร่โพแทช จงัหวดัอดุรธานี 
 
   1.2.2 โรงเรียนพลเมืองขอนแก่น 
     แนวความคิดในการด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองขอนแก่นมีขึน้ในปี พ.ศ.
2556 ภายหลงัจากท่ีก่อตัง้ศนูย์ฯ ขึน้ในปี พ.ศ.2552 โดยแนวคิดในการจดัตัง้โรงเรียนพลเมืองเกิด
จากการเสนอแนวความคิดของคณะกรรมการศนูย์ฯ ซึ่งได้เห็นรูปแบบของการจดักิจกรรมโรงเรียน
พลเมืองจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองอ่ืน การซึมซับแนวคิดและรูปแบบของโรงเรียน
พลเมืองจากส านกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
     โครงการโรงเรียนพลเมืองจังหวัดขอนแก่น มีการริเร่ิมและด าเนินอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ.2557 ท่ีต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้สถานท่ีท่ีเป็นบ้าน
ผู้น าเครือข่ายเป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรม ในปีแรกท่ีเปิดด าเนินการมีผู้ ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก ศนูย์ฯ สามารถรับสมคัรนกัเรียนพลเมืองได้ถึงจ านวน 80 คน ซึ่งเป็นทัง้ผู้น าชุมชน แกนน า
การเคล่ือนไหว อาสาสมคัรในหมูบ้่าน เยาวชน และชาวบ้านทัว่ไป 
     มีการเปิดสอนในรายวิชาแกนกลางท่ีตรงกับแนวคิด และหลกัสูตรแกนกลาง
ของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ส่วนในรายวิชาท้องถ่ินและรายวิชาเฉพาะกลุ่มเฉพาะ มี
การออกแบบและก าหนดขึน้ร่วมกับผู้ เรียนและชุมชน โดยเป็นไปตามความสนใจและความ
ต้องการของชมุชน ส าหรับรายวิชารายวิชาท้องถ่ินและรายวิชาเฉพาะกลุ่มเฉพาะ เช่น รายวิชาการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาต ิรายวิชาสิ่งแวดล้อมในชมุชน เศรษฐกิจพอเพียง สิทธิชมุชน เป็นต้น  
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     ทัง้นีพ้บว่า มีนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์จ านวน 60 คน จากจ านวน
นกัเรียนท่ีเข้าเรียนทัง้หมด 80 คน (สมพงษ์ ประทมุทอง, สมัภาษณ์) 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2558 มีการด าเนินโครงการโรงเรียนพลเมืองท่ีต าบลโคกสูง 
อ าเภออบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น มีผู้สนใจสมคัรเข้าเรียนกบัศนูย์ฯ เป็นจ านวนมากเช่นกนั ศนูย์ฯ 
สามารถรับนักเรียนพลเมืองเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมถึง 85 คน โดยใช้รายวิชาท่ีเคยใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในปี 2557 มาใช้สอนและจดักิจกรรม เน่ืองจากเห็นว่านกัเรียนสนใจและเกิด
ประโยชน์ตอ่ชมุชนและพืน้ท่ี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ เรียนมกัเป็นผู้น าชุมชน อาสาสมคัร และชาวบ้านทัว่ไป 
แต่ในครัง้นีมี้นกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรเพียง 55 คน จากจ านวนท่ีเข้าเรียนทัง้หมด 85 คน (สมพงษ์ 
ประทมุทอง, สมัภาษณ์) ซึ่งสาเหตท่ีุนกัเรียนพลเมืองท่ีผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์มีสดัส่วนน้อยกว่า
ครัง้แรกนัน้ อนัเน่ืองมาจากนกัเรียนพลเมืองไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพราะการ
จดักิจกรรมตรงกบัฤดกูาลท านา การออกไปรับจ้างในเมือง หรือการมีภารกิจเร่งรัดของผู้น าชมุชน  
 
   1.2.3 โรงเรียนพลเมืองศรีสะเกษ 
     โรงเรียนพลเมืองศรีสะเกษก่อตัง้ขึน้ในปลายปี 2556 ภายหลงัท่ีมีการก่อตัง้
ศนูย์ฯ ขึน้ในปี พ.ศ.2550 โดยได้รับแนวคิดมาจากส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั
พระปกเกล้า ซึ่งภายหลงัจากการได้รับแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ คณะกรรมการศนูย์ฯ ได้มีมติ
ร่วมกันให้มีการจัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมือง โดยในปีแรกนัน้ศูนย์ฯ ด าเนินท่ี 
ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ เน่ืองจากว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทัง้ในส่วนของพืน้ท่ี เช่น ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ความพร้อมของคณะกรรมการศนูย์ฯ  
     การก าหนดรายวิชาเรียนแก่นกัเรียนพลเมือง ศนูย์ฯ ยึดตามโครงสร้างรายวิชา
ท่ีเป็นรูปแบบของสถาบนัพระปกเกล้า เว้นแต่รายวิชาท้องถ่ินและรายวิชาเฉพาะกลุ่มเฉพาะ ท่ี
คณะกรรมการศนูย์ฯ และนกัเรียนพลเมืองได้ร่วมกนัก าหนดขึน้ เช่น รายวิชาชมุชนศกึษา รายวิชา
การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต  รายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน รายวิชาประชาธิปไตยชุมชน รายวิชาเกษตรกรรมท่ี
เหมาะสมกบัชมุชน เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของนกัเรียน 
     ในปีท่ีเปิดท าการเรียนการสอนในปีแรกจึงพบว่ามีกลุ่มผู้น าชมุชน อาสาสมคัร 
และชาวบ้านทัว่ไปเข้าร่วมเป็นจ านวนมากถึง 123 คน แตอ่ย่างไรก็ตามจบหลกัสตูรตามเกณฑ์ท่ี
ศนูย์ฯ ก าหนดเพียงจ านวน 34 คนเท่านัน้ (พชัรี แตงเท่ียง, สมัภาษณ์) อนัเน่ืองมาจากปัญหาการ
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เดินทาง ภารกิจในหน้าท่ีท่ีเร่งรัด และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปท่ีมีอาชีพท่ี
หลากหลาย  
     อย่างไรก็ตาม ศนูย์ฯ ยงัได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตอ่ ในปี 2557 โครงการ/
กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองท่ีด าเนินการโดยศนูย์ฯ ก็ยงัได้รับความสนใจสงู โดยในครัง้นัน้ศนูย์ฯ ได้
เข้าไปด าเนินการเปิดโรงเรียนพลเมืองท่ีต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้
รายวิชาเรียนท่ีสอดคล้องกับความสนใจของชุมชน เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และการ สืบค้น 
รายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐานเพ่ือพฒันาชุมชน รายวิชาวิทยากรกระบวนการ รายวิชาภาวะผู้น า 
รายวิชาการเขียนโครงการ รายวิชาการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เป็นต้น  ครัง้นีมี้นกัเรียน
พลเมืองท่ีสนใจเข้าร่วม โดยมีทัง้ท่ีเป็นผู้น าชมุชน และชาวบ้านทัว่ไปเข้าร่วมเป็นจ านวนมากถึง 74 
คน แต่อย่างไรก็ตามก็มีนกัเรียนพลเมืองท่ีสามารถจบหลกัสูตรตามเกณฑ์ท่ีศนูย์ฯ ก าหนดเพียง
จ านวน 29 คนเทา่นัน้ (พชัรี แตงเท่ียง, สมัภาษณ์) โดยมีสภาพปัญหาคล้ายกบัปัญหาของนกัเรียน
ในต าบลทุง่ไชย 
     กระทัง่ในปี 2558 ศนูย์ฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองท่ีต าบล
โคกตาล อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ 
สถานท่ี จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี และผู้ น าชุมชน ศูนย์ฯ สามารถเปิดด าเนิน
โครงการและรับนักเรียนพลเมืองในพืน้ท่ีจ านวน 70 คน เป็นทัง้ผู้ น าชุมชน อาสาสมัคร และ
ชาวบ้านทั่วไป โดยมีรายวิชาท้องถ่ินและรายวิชาเฉพาะกลุ่มเฉพาะท่ีจดัให้นักเรียนพลเมืองได้
เรียนรู้ เช่น รายวิชาการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน รายวิชาเกษตรกรรมชมุชน เป็นต้น 
     การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนของศูนย์ฯ มีความคล่องตัวมากขึน้ 
เพราะคณะกรรมการศนูย์ฯ มีประสบการณ์มากขึน้ และยงัคงยึดรูปแบบและรายวิชาท่ีใช้จดัการ
เรียนการสอนจากสองครัง้ก่อน ยกเว้นบางรายวิชาท่ีชุมชนและพืน้ท่ีเสนอให้ปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามก็มีนกัเรียนพลเมืองท่ีสามารถจบหลกัสูตร
ตามเกณฑ์ท่ีศนูย์ฯ ก าหนดเพียงจ านวน 45 คนเทา่นัน้ 
 
   1.2.4 โรงเรียนพลเมืองสุโขทัย 
     โรงเรียนพลเมืองสโุขทยัเปิดด าเนินโครงการ/กิจกรรมโดยศนูย์พฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองจังหวัดสุโขทัย โดยเป็นการรับแนวคิดมาจากส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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สถาบนัพระปกเกล้า รวมถึงจากการจดัประสบการณ์แลกเปล่ียนจากการประชมุใหญ่ประจ าปี ซึ่ง
ท าให้คณะกรรมการศนูย์ฯ มีการซมึซบัแนวความคดิ รูปแบบ และวิธีการด าเนินโครงการ 
     โครงการโรงเรียนพลเมืองสุโขทยัเปิดด าเนินโครงการอย่างเป็นทางการในปี 
2557 โดยด าเนินการท่ีต าบลทบัผึง้ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั รูปแบบในการด าเนินการนัน้
เป็นการจัดโดยยึดเอาปัญหาของชุมชนเป็นตวัตัง้ ซึ่งได้ชักชวนกลุ่มท่ีสนใจเข้าร่วม จนท าให้มี
นกัเรียนพลเมืองสนใจเข้าร่วมในปีแรกจ านวน 52 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทัว่ไป และเยาวชน   
(ธีระนุช สีตะสุต, สัมภาษณ์) การจัดรายวิชาเรียนมีการออกแบบรายวิชาท่ีสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการของพืน้ท่ี เป็นการเน้นสภาพจริงโดยเฉพาะในรายวิชา
ท้องถ่ินและวิชาเฉพาะกลุ่ม ส่วนรายวิชาแกนกลางยังคงยึดตามรายวิชาท่ีก าหนดโดยส านัก
สง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
     ในปี 2558 ศนูย์ฯ จงัหวดัสโุขทยัยงัคงด าเนินโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบของ
โรงเรียนพลเมืองตอ่เน่ือง เน่ืองจากเห็นวา่โครงการดงักลา่วเป็นโครงการท่ีดี ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
พืน้ท่ี อีกทัง้ก็มีผู้ ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้น าชุมชนทัง้ท่ีเป็นผู้น าท้องท่ี 
(ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้น าท้องถ่ิน (สมาชิก อบต.) รวมไปถึงชาวบ้านทัว่ไปอีกด้วย  
     จากความสนใจดงักล่าวจึงน ามาสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต าบลย่าน
ยาว จงัหวดัสโุขทยั โดยศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองจงัหวดัสโุขทยัมีการจดัการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัโครงสร้างหลกัสูตรของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง คือ มุ่งจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นกัเรียนพลเมืองได้เข้าใจการเมืองการปกครอง หลกัประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง ฯลฯ 
นอกจากนีย้ังเน้นจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้เข้าไปเรียนรู้ปัญหาของชุมชน การแก้ไข
ปัญหาชมุชน การจดัท าแผนชมุชน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการและแก้ไขปัญหาชมุชน ในปีท่ี
สองนีจ้ึงมีวิชาเรียนท่ีเป็นวิชาท้องถ่ินและวิชาเฉพาะกลุ่มท่ีหลากหลายตามสภาพของบริบทและ
ปัญหา เช่น วิชาแผนท่ีและภูมิศาสตร์บ้านเมืองสุโขทยั วิชาการเก็บและพฒันาข้อมูลส าคญัของ
ชมุชน วิชาประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน วิชาผงัเมืองและการชลประทาน วิชาการท าแผนท่ีเดินดิน วิชา
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
     ด้วยความหลากหลายของวิชาเรียนและการจดักิจกรรมท่ีเป็นการตอบสนอง
ต่อความต้องการและปัญหาในพืน้ท่ี ในปีท่ีสองนีจ้ึงพบว่ามีนักเรียนพลเมืองเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเป็นจ านวนมากขึน้ถึง 60 คน และมีผู้ผา่นกิจกรรมตามเกณฑ์สงูถึง 54 คน 
   จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนพลเมืองพบว่า ศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง
ประจ าจังหวัดมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมือง ท่ีสอดคล้องตามนโยบาย/
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ยทุธศาสตร์ของสถาบนัพระปกเกล้า โดยแตล่ะศนูย์ฯ ได้น าเอาแนวคิดและโครงสร้างหลกัสตูรของ
ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองมาด าเนินการ ซึ่งมีการออกแบบเนือ้หารายวิชาท่ีมุ่งตอบ
วตัถปุระสงค์ “ความเป็นพลเมือง” โดยเฉพาะในสว่นของรายวิชาแกนกลางท่ีน าเอาทัง้รายวิชาและ
เนือ้หามาใช้ในการจดัการเรียน ส่วนรายวิชาเฉพาะท้องถ่ินและวิชาเฉพาะ ศนูย์ฯ แตล่ะแห่งมีการ
ก าหนดรายวิชาท่ีแตกต่างกัน อันเน่ืองมาจากสภาพบริบทปัญหาและความสนใจของนักเรียน
พลเมืองในแต่ละพืน้ท่ี เนือ้หาของรายวิชาท้องถ่ินและวิชาเฉพาะท่ีศูนย์ฯ เป็นผู้ ก าหนดจึงมี
ลกัษณะท่ีมุง่ไปเพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบทชมุชน รวมถึงมุง่ให้นกัเรียนได้เรียนรู้กบัสภาพปัญหา
ในพืน้ท่ีชมุชนของตนเอง 
   การด าเนินโครงการในลักษณะท่ีเน้นการจัดกิจกรรมเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียน
พลเมืองได้เรียนรู้และฝึกฝนจากสภาพจริง จงึท าให้เกิดความสนใจกบัคนในพืน้ท่ีชมุชนเป็นจ านวน
มาก โดยในแต่ละปีจะพบว่ามีจ านวนนักเรียนพลเมืองเพิ่มขึน้ ประเด็นนีอ้าจเน่ืองมาจากว่า
หลกัสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนพลเมืองสามารถสร้างการเรียนรู้และตอบสนองต่อความสนใจ
ของประชาชนในพืน้ท่ี 
   อยา่งไรก็ตามก็พบว่ายงัมีจ านวนนกัเรียนพลเมืองท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การจบเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะศนูย์ฯ ศรีสะเกษ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากจากสภาพปัญหาของเวลาในการจดักิจกรรม 
ปัญหาการประกอบอาชีพท่ีเร่งรัด ท าให้นกัเรียนพลเมืองขาดการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 1.3 ควำมเป็นพลเมือง (คุณลักษณะ) และระดับควำมเป็นพลเมือง 
 
   1.3.1 ควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนโรงเรียนพลเมือง 
     การศึกษาความเป็นพลเมืองของนักเ รียนโรง เ รียนพลเมือง  โดยใ ช้
แบบสอบถามเพ่ือวดัความเป็นพลเมืองจากนกัเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมืองซึ่งเป็นผู้ ท่ีผ่านการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองกับส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวัด จ านวน 196 คน มีประเด็น
ส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการน าเสนอ 2 ส่วน ได้แก่ 1) คณุลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง รายละเอียดดงันี ้
 
     1.3.1.1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
          ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.5 อยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5 อยู่ในจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 
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40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และอยู่ในจงัหวดัสโุขทยั จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 เป็นชาย 
จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 49.0 และเป็นหญิง จ านวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 51.0  
          ส่วนใหญ่อายอุยู่ในช่วง 31 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาอายุ
อยู่ในช่วง 51 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 30.1 และอายอุยู่ในช่วง 19 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 มี
ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่จบมธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 43.4 ระดบัประถมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 
32.7 ระดบัอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระดบัปริญญาตรีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 10.2 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง คดิเป็นร้อยละ 19.9  
          ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 32.7 เป็นผู้น าท้องท่ี คิด
เป็นร้อยละ 27.0 เป็นอาสาสมคัรตา่งๆ คิดเป็นร้อยละ 18.4 เป็นผู้น าท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 17.9 
และเป็นอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 4.1 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n= 196) 

ลกัษณะของข้อมลูทัว่ไป  จ านวน ร้อยละ 
จงัหวดั 
 อดุรธานี 52 26.5 
 ขอนแก่น 50 25.5 
 ศรีสะเกษ  40 20.4 

 สโุขทยั 54 27.6 
เพศ 

 ชาย 96 49.0 
 หญิง 100 51.0 

ชว่งอาย ุ(ปี)  
 7 - 18 9 4.6 
 19 - 30 26 13.3 
 31 - 50 101 51.5 
 51 + 60 30.1 

ระดบัการศกึษา 
ประถมศกึษา 64 32.7 
มธัยมศกึษา 85 43.4 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n= 196) (ตอ่) 
ลกัษณะของข้อมลูทัว่ไป  จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศกึษา 
 อนปุริญญา 27 13.8 
 ปริญญาตรี 20 10.2 

การประกอบอาชีพหลกั 
 เกษตรกรรม 117 59.7   
 รับจ้าง 39 19.9   
 ค้าขาย 13 6.6   
 ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 10 5.1 
 อาชีพอ่ืน 17 8.7 

สถานะทางสงัคม 
 ผู้น าท้องท่ี 53 27.0 
 ผู้น าท้องถ่ิน 35 17.9 
 อาสาสมคัรตา่งๆ 36 18.4 
 ประชาชนทัว่ไป 64 32.7 
 อ่ืนๆ 8 4.1 

 
     1.3.1.2 ควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง 
         การศึกษาความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย (µ)ในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 2) ความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และ 3) การมีจิตสาธารณะ พบว่า ภายหลังจากท่ี
นกัเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง นกัเรียนมีคณุลกัษณะของความเป็น
พลเมืองตามประเดน็ตา่งๆ จากทัง้ 3 ด้านในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู กลา่วคือ 
 
         1) กำรรับรู้สิทธิและหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
       จากการศกึษาการรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู ภายหลงั
จากท่ีนกัเรียนโรงเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมืองไปแล้ว 3 เดือน 
นกัเรียนฯ มีการรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
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       1.1) กำรรับรู้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 
        จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
การรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนญูมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ประกอบด้วย 
การรับรู้สิทธิท่ีจะได้รับการศกึษา อบรม อย่างมีคณุภาพและทัว่ถึงโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 รองลงมาคือ รับรู้สิทธิในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟู
จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 และรับรู้สิทธิท่ีจะได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้
มาตรฐาน มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.58 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63  
        ในขณะท่ีการรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนูญน้อยท่ีสุด 3 
อันดับแรกเรียงล าดับจากน้อยท่ีสุดประกอบด้วย รับรู้สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอย่างเปิดเผย มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 รองลงมาคือ รับรู้สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ
ให้รับผิดชอบต่อการกระท าหรือละเว้นต่อการกระท า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.75 และรับรู้สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมกบัรัฐและชมุชนในการบ ารุงรักษาและ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรับรู้สิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทกุข์ โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทา่กนัคือ 3.37 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.73 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนญู (n= 196) 

การรับรู้สิทธิ 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองเกียรติยศ ช่ือเสียง 
และความเป็นอยูส่่วนตวั 

52.6 39.8 7.1 0.5 3.44 0.65 

สิทธิในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟจูารีตประเพณี
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

61.2 36.2 2.6 0.0 3.59 0.54 

สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองในการครอบครอง
ทรัพย์สินของตนเองและการสืบทอดมรดก 

56.6 35.7 7.1 0.5 3.48 0.65 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n= 196) (ตอ่) 

การรับรู้สิทธิ 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

สิทธิท่ีจะได้รับการศกึษา อบรม อยา่งมี
คณุภาพและทัว่ถึงโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

66.3 28.1 5.1 0.5 3.60 0.61 

สิทธิท่ีจะได้รับบริการด้านสาธารณสขุอย่าง
เสมอภาคและได้มาตรฐาน 

64.8 30.1 3.6 1.5 3.58 0.63 

สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยมิให้มี
การปฏิบตัอิยา่งรุนแรงและไมเ่ป็นธรรมตอ่
เดก็เยาวชนและสตรี 

58.2 34.2 6.1 1.0 3.49 0.68 

สิทธิท่ีจะได้รับการชว่ยเหลือจากรัฐ 
(สวสัดกิาร คา่ครองชีพ คา่ชดเชยจากการ
สญูเสียอาชีพ/ทพุพลภาพ) 

52.0 34.7 12.2 1.0 3.38 0.73 

สิทธิท่ีจะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก อนัเป็น
สาธารณะจากรัฐ  

52.6 36.7 9.7 1.0 3.41 0.70 

สิทธิในการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัรัฐและชมุชน
ในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

50.5 37.2 10.7 1.5 3.37 0.73 

สิทธิในการรับทราบข้อมลูข่าวสารจาก
หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอยา่ง
เปิดเผย  

43.4 38.3 15.3 3.1 3.22 0.81 

สิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทกุข์ 50.5 38.3 9.2 2.0 3.37 0.73 
สิทธิในการฟ้องร้องหนว่ยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐให้รับผิดชอบตอ่การกระท าหรือ 
ละเว้นตอ่การกระท า 

43.9 38.3 17.3 0.5 3.26 0.75 
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       1.2) กำรรับรู้หน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
         จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
การรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 
การรับรู้หน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยไม่ย่อหย่อน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.45 รองลงมาคือ รับรู้หน้าท่ีต้องไปใช้สิทธิเลือกตัง้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.73 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และรับรู้หน้าท่ีรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.55  
         ในขณะท่ีการรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญน้อยท่ีสุด 
เรียงล าดบัจากน้อยท่ีสดุ ประกอบด้วย รับรู้หน้าท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัประเทศ มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 รองลงมาคือ รับรู้หน้าท่ีต้องเสียภาษีให้รัฐ
เพ่ือน าเงินนัน้มาใช้พฒันาประเทศ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51 ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู (n= 196) 

การรับรู้หน้าท่ี 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

รักษาชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

77.0 18.9 3.6 0.5 3.72 0.55 

ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยไมย่อ่หยอ่น 76.0 23.0 1.0 0.0 3.75 0.45 
ต้องไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 76.5 20.9 2.0 0.5 3.73 0.51 
เป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัประเทศ 71.9 26.0 2.0 0.0 3.70 0.50 
ต้องเสียภาษีให้รัฐเพื่อน าเงินนัน้มาใช้พฒันา
ประเทศ 

74.0 23.0 3.1 0.0 3.71 0.51 
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         2) ควำมตระหนักในสิทธิและหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
       จากการศกึษาความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
ภายหลงัจากท่ีนกัเรียนโรงเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมืองไปแล้ว 
3 เดือน นกัเรียนฯ มีความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 
       2.1) ควำมตระหนักในสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 
         จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ความตระหนักในสิทธิตามรัฐธรรมนูญมากท่ีสุด 3 อันดบัแรกเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ประกอบด้วย ความตระหนกัในสิทธิของตวัเองท่ีจะอนรัุกษ์ฟืน้ฟูจารีตประเพณีวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 รองลงมาคือ 
ความตระหนักในการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้ อ่ืน มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 และความตระหนกัในสิทธิของตวัเองท่ีจะ
ได้รับการศกึษา อบรม (ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี) จากรัฐอย่างมีคณุภาพและทั่วถึงโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย มี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.57 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.62 
         ในขณะเดียวกันความตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
น้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบัจากน้อยท่ีสดุ ประกอบด้วย ความตระหนกัในสิทธิของตวัเองใน
การฟ้องร้องหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐให้รับผิดชอบต่อการกระท าหรือละเว้นต่อการ
กระท า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ความ
ตระหนกัในสิทธิของตวัเองในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์เม่ือท่านทุกข์ร้อนหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และความตระหนกัในสิทธิ
ของตวัเองท่ีจะทราบข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอยา่งเปิดเผย มีคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 3.32 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.69 ดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

ตารางท่ี 4 ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ      
(n= 196) 

ความตระหนกัในสิทธิฯ 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไมล่ะเมิดตอ่
เกียรติยศ ช่ือเสียงและความเป็นอยูส่่วนตวั
ของผู้ อ่ืน 

58.7 38.3 2.6 0.5 3.55 0.57 

การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไมล่ะเมิดตอ่
ทรัพย์สินอนัไมใ่ชข่องตนเอง 

59.2 37.8 2.6 0.5 3.56 0.57 

การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไมล่ะเมิดตอ่ชีวิต
และร่างกายของผู้ อ่ืน 

61.7 35.5 2.6 0.0 3.59 0.54 

สิทธิของตวัเองท่ีจะอนรัุกษ์ฟืน้ฟจูารีต
ประเพณีวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

64.8 30.6 4.1 0.5 3.60 0.59 

สิทธิของตวัเองท่ีจะได้รับการศกึษา อบรม 
(ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี) จากรัฐอย่างมีคณุภาพ
และทัว่ถึงโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

63.8 29.1 7.1 0.0 3.57 0.62 

สิทธิของตวัเองท่ีจะได้รับบริการสาธารณสขุ
จากรัฐอย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน 

61.2 33.2 5.6 0.0 3.56 0.60 

สิทธิของตวัเองท่ีจะได้รับการชว่ยเหลือ (เชน่ 
สวสัดกิาร คา่ครองชีพ คา่ชดเชยจากการ
สญูเสียอาชีพ) จากรัฐ 

51.5 37.2 11.2 0.0 3.40 0.68 

สิทธิของตวัเองท่ีจะได้รับการจดับริการ
สาธารณะและการอ านวยความสะดวก (เชน่ 
ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ฯลฯ) จากรัฐ 

53.1 37.8 9.2 0.0 3.44 0.65 

สิทธิท่ีจะเข้าไปมีสว่นร่วมกบัรัฐและชมุชน
เพ่ือบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

54.6 39.8 5.6 0.0 3.49 0.60 
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ตารางท่ี 4 ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ      
(n= 196) (ตอ่) 

ความตระหนกัในสิทธิฯ 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

สิทธิของตวัเองท่ีจะทราบข้อมลูขา่วสารจาก
หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอยา่ง
เปิดเผย 

44.9 42.3 12.8 0.0 3.32 0.69 

สิทธิของตวัเองในการเสนอเร่ืองราวร้องทกุข์
เม่ือทา่นทกุข์ร้อนหรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

43.9 39.8 14.8 1.5 3.26 0.76 

สิทธิของตวัเองในการฟ้องร้องหนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐให้รับผิดชอบตอ่
การกระท าหรือละเว้นตอ่การกระท า 

32.1 50.0 16.8 1.0 3.13 0.71 

 
       2.2) ควำมตระหนักในหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
         จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญมากท่ีสุด 3 อันดบัแรกเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ประกอบด้วย ความตระหนกัในหน้าท่ีการออกไปใช้สิทธิเลือกตัง้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ ความตระหนกัในหน้าท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการ
ป้องกันประเทศ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และความ
ตระหนกัในหน้าท่ีการเสียภาษีให้รัฐ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51 
         ในขณะ เ ดี ย วกั นความตระหนัก ในห น้ า ท่ี ต าม
รัฐธรรมนูญน้อยท่ีสุดเรียงล าดบัจากน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย ความตระหนักในหน้าท่ีรักษาชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาคือ เคารพและ
ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ     
(n= 196) 

ความตระหนกัในหน้าท่ี 
ร้อยละ 

 SD. มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

รักษาชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

77.6 16.3 5.1 1.0 3.70 0.61 

เคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

73.5 24.0 2.6 0.0 3.71 0.50 

การออกไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 79.1 17.9 3.1 0.0 3.76 0.49 
เป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัประเทศ 74.0 24.5 1.5 0.0 3.72 0.48 
การเสียภาษีให้รัฐ 74.5 23.5 1.5 0.5 3.72 0.51 
 
         3) กำรมีจิตสำธำรณะ 
       จากการศกึษา ภายหลงัจากท่ีนกัเรียนโรงเรียนพลเมืองผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมืองไปแล้ว 3 เดือน การมีจิตสาธารณะในประเด็นต่างๆ 
พบว่า การมีจิตสาธารณะมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การมีจิตสาธารณะ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งจะต้องเสียสละแรงกาย-แรงใจพัฒนาชุมชนให้ดีขึน้ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 รองลงมาคือ การมีจิตสาธารณะเสียสละเวลา
จากการประกอบอาชีพไปท างานให้กบัชมุชนท่ีอาศยัอยู่ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.47 และการมีจิตสาธารณะเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 3.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.49  
        ในขณะเดียวกนัการมีจิตสาธารณะน้อยท่ีสดุเรียงล าดบัจากน้อย
ท่ีสุด คือ การมีจิตสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือนบ้านท่ียากไร้ (เงิน สิ่งของ เสือ้ผ้า) มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 รองลงมาคือ การมีจิตสาธารณะแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อชุมชนท่ีอาศยัอยู่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.73 ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีจิตสาธารณะ (n= 196) 

การมีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 

 SD. 
เป็น
ประจ า 

เกือบ
ประจ า 

นานๆ 
ครัง้ 

ไม่
เคย
เลย 

ประกอบอาชีพแล้วค านงึถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดกบัชมุชนท่ีทา่นอาศยัอยู่ 

63.3 32.1 3.6 1.0 3.58 0.61 

เสียสละเวลาจากการประกอบอาชีพไป
ท างานให้กบัชมุชนท่ีอาศยัอยู่ 

75.0 23.5 1.5 0.0 3.73 0.47 

เข้าร่วมประชมุประชาคมหมู่บ้าน 69.9 28.6 1.5 0.0 3.68 0.49 
สงเคราะห์เพ่ือนบ้านท่ียากไร้ (เงิน สิ่งของ 
เสือ้ผ้า) 

48.5 39.8 11.7 0.0 3.37 0.68 

เข้าไปชว่ยชมุชนของทา่นวางแผนพฒันา
หมูบ้่าน 

63.8 29.6 6.6 0.0 3.57 0.61 

แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์ตอ่ชมุชน
ท่ีอาศยัอยู่ 

57.1 28.1 14.8 0.0 3.42 0.73 

เข้าไปท างานเพ่ือชมุชน 70.4 25.5 4.1 0.0 3.66 0.55 
เห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านท่ียากไร้ 70.9 25.0 3.6 0.5 3.66 0.57 
เข้าไปสงเคราะห์เพ่ือนบ้านท่ียากไร้ 66.8 28.1 4.6 0.5 3.61 0.60 
เป็นสว่นหนึง่ของชมุชนซึง่จะต้องเสียสละ
แรงกาย-แรงใจพฒันาชมุชนให้ดีขึน้ 

78.6 17.9 2.6 1.0 3.74 0.55 

 
   1.3.2 ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนโรงเรียนพลเมือง 
    ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาจากประเด็นตา่งๆ 
ตามลักษณะของสภาพทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะซึ่งผู้ วิจัยใช้เป็น
ประเดน็ในการจดัระดบัความเป็นพลเมืองในครัง้นี ้พบว่า ภายหลงัจากท่ีนกัเรียนพลเมืองผ่านการ
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับลงมือปฏิบัติ (active citizen) คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ระดับตระหนักรู้ 
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(concerned citizen) คิดเป็นร้อยละ 40.8 และระดบัพึ่งพิง (client) คิดเป็นร้อยละ 12.2 ดงัตาราง
ท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 ร้อยละ ระดบัความเป็นพลเมืองจ าแนกตามการรับรู้สิทธิและหน้าท่ี ความตระหนกัใน

สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูและการมีจิตสาธารณะ (n= 196) 

ประเดน็ระดบัความเป็นพลเมือง 
ร้อยละ 

ระดบัสงู ระดบักลาง ระดบัต ่า 
การรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนญู 55.1 35.7 9.2 
การรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 76.5 19.9 3.6 
ความตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนญู 50.0 41.3 8.7 
ความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 74.0 21.4 4.6 
การมีจิตสาธารณะ 68.9 28.1 3.1 

ภาพรวม 46.9 40.8 12.2 
 
   ทัง้ นี เ้ ม่ือพิจารณาจากประเด็นต่างๆ นักเ รียนพลเมืองมีการรับรู้หน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนญูมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือ มีความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 
และการมีจิตสาธารณะ คดิเป็นร้อยละ 74.0 และร้อยละ 68.9 ตามล าดบั 
   จากข้อมูลยงัสะท้อนให้เห็นอีกว่า นกัเรียนพลเมืองมีการรับรู้และตระหนกัในหน้าท่ี
ตามรัฐธรรมนญูสงูกวา่การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิตามรัฐธรรมนญู (การรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนญู 
ร้อยละ 55.1, การตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนญู ร้อยละ 50.0) ผลการศกึษาดงักล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองท่ีให้ความส าคญัตอ่มิติหน้าท่ีมากกว่ามิติเร่ืองสิทธิ  
กล่าวคือ “รับรู้และตระหนกัในตนเองว่าตนเองมีหน้าท่ี และจะต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ี มากกว่าการ
รับรู้และตระหนกัในสิทธิท่ีตนเองพงึได้รับตามรัฐธรรมนญู” 
 
 1.4 ทัศนะของกลุ่มตัวอย่ำงต่อพลเมือง 
   ในสว่นทศันะของกลุม่ตวัอยา่งตอ่ “พลเมือง” การศกึษาข้อมลูเชิงปริมาณพบว่า การ
ให้ความหมายของค าว่า “พลเมือง” กลุ่มตวัอย่างได้ให้ความหมายของพลเมืองครอบคลมุทัง้ 5 
ประเด็น โดยกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 19.7 ให้ความหมายของค าว่าพลเมืองว่าหมายถึง ผู้ ท่ีเป็นก าลงั
ส าคญัของบ้านเมือง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 20.9 เห็นว่าพลเมืองคือผู้ ท่ีรวมตวักันท าเร่ืองดีๆ เพ่ือ
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บ้านเมือง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 18.2 มีทศันะว่าคือผู้ ท่ีต่ืนรู้ต่ืนตวั ท าสิ่งใดตระหนกัถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 21.4 มองว่าพลเมืองคือผู้ ท่ีใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อ
บ้านเมือง และร้อยละ 19.8 เห็นว่าพลเมืองคือผู้ ท่ีรู้จกัใช้สิทธิของตนเองอย่างถกูต้อง เคารพสิทธิ
ของผู้ อ่ืน และปฏิบตัติามกฎหมาย ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ร้อยละทศันะของกลุม่ตวัอยา่งตอ่ความเป็นพลเมือง จ าแนกตามความหมายของค าวา่

พลเมือง (n= 196) 

ข้อค าถาม 
ร้อยละ 

   
1) พลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของบ้านเมือง  19.7  
2) พลเมืองคือผู้ ท่ีรวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ เพ่ือบ้านเมือง  20.9  
3) พลเมืองคือผู้ ท่ีต่ืนรู้ต่ืนตวั ท าสิ่งใดตระหนกัถึง 
    ผลประโยชน์ของสว่นรวม 

 18.2  

4) พลเมืองคือผู้ ท่ีใสใ่จและมีความรับผิดชอบตอ่บ้านเมือง  21.4  
5) พลเมืองคือผู้ ท่ีรู้จกัใช้สิทธิของตนเองอย่างถกูต้อง  
    เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน และปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 19.8  

รวม  100.0  
 

 ทศันะตอ่ค าวา่ “พลเมือง” จากการศกึษาข้างต้นยงัสอดคล้องกบัการศกึษาเชิงคณุภาพ ซึ่ง
จากการให้ทศันะของนกัเรียนพลเมืองพบว่า นกัเรียนได้ให้ความหมายของค าว่า “พลเมือง” ไปใน
ลกัษณะท่ีครอบคลุมไปในมิติกว้าง โดยเห็นว่าพลเมือง คือ “ลกัษณะของคนท่ีคิดในเร่ืองดีๆ และ
ท าสิ่งดีๆ ต่อส่วนรวมและชุมชน รับผิดชอบต่อตนเอง ท าตามหน้าท่ี ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
เคารพผู้ อ่ืน” โดยเฉพาะการร่วมมือกนัท าเร่ืองดีๆ ตอ่ชมุชนของตนเอง “ช่วยกนัและร่วมกนัท าสิ่ง
ดีๆ เร่ืองดีๆ ต่อชุมชน ไม่คิดคดโกงหรือเอาเปรียบกนั” ดงัท่ี วาสนา ป่ินเกษ (สมัภาษณ์) นกัเรียน
พลเมืองจังหวัดสุโขทัยบอกว่า “ค าว่าพลเมืองเมืองนัน้คือลักษณะของผู้ ท่ีคิดดี ท าเร่ืองดีๆ เพ่ือ
ชมุชนของตนเอง ไมเ่ห็นแก่ตวั มีสิ่งใดท่ีสามารถชว่ยสงัคมได้ก็ชว่ย เพราะเราอาศยัอยู่ในชมุชน กบั
เพ่ือนบ้าน” สอดคล้องกนักบั บวัพรรณ ค างาม (สมัภาษณ์) นกัเรียนพลเมืองจงัหวดัขอนแก่นท่ีเห็น
ว่า “พลเมือง” นัน้เป็นค าท่ีตนเองพึ่งรู้จัก โดยแต่ก่อนรู้จกัเคยได้ยินแต่ค าว่า “ประชาชน” และ 
“ราษฎร” แตส่ าหรับตนแล้วเม่ือได้มาเป็นนกัเรียนพลเมืองท าให้รู้จกัค าว่าพลเมืองมากขึน้ โดยเห็น
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ว่าพลเมือง คือ คนท่ีเสียสละเพ่ือชมุชนของตนเอง เสียสละเพ่ือสงัคม “ชมุชนเขาท าอะไรก็เข้าไป
ช่วยเหลือ เช่น ไปร่วมประชุม ไปร่วมท าประชาคม บริจาคทรัพย์พัฒนาวัดวาอาราม พัฒนา
โรงเรียน” 
 นอกจากนีย้งัมีบางส่วนท่ีคิดว่าพลเมืองนัน้จะต้องมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง คือ “รู้และ
เข้าใจตนเอง รับผิดชอบตัวเอง ท าตัวเองไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอ่ืน ” ดังท่ี มณี บุญรอด 
(สัมภาษณ์) นักเรียนพลเมืองอุดรธานีบอกภายหลังจากท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
พลเมือง โดยท่ีตนเองคิดว่า “พลเมืองคือผู้ ท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม รับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง” 
โดยความรับผิดชอบนีย้งัรวมไปถึงการด ารงชีวิต การท าหน้าท่ีการงานของตนไม่ให้เห็นภาระของ
ผู้ อ่ืน ไมเ่ป็นภาระของสงัคม ปกป้องชมุชนของตน 
 เชน่เดียวกบับางสว่นท่ีมองวา่ “พลเมือง” หมายถึง การท าตามหน้าท่ี “รู้และเข้าใจในหน้าท่ี
ของตนเอง รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีหน้าท่ีท าอะไรก็ท าไปตามหน้าท่ี  อย่างเราเป็นประชาชนเราก็ต้อง
ท าหน้าท่ีของประชาชน นักการเมืองมีหน้าท่ีบริหารบ้านเมืองก็ต้องท าให้ดี ต ารวจ ทหาร ครู ก็
เหมือนกนั ทกุๆ คนมีหน้าท่ีก็ต้องท าตามหน้าท่ี” (โชคดี บญุขาว, สมัภาษณ์) 
 ในขณะท่ีบางส่วนก็มองว่า “พลเมือง” นัน้จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย กล่าวคือ “การเป็น
พลเมืองจะต้องไมล่ะเมิดกฎหมาย ไมล่ะเมิดกฎกตกิาของบ้านเมือง ในชมุชนก็เหมือนกนัชมุชนก็มี
กติกา เราก าหนดขึน้มาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้ควบคุมกันในชุมชน เราก าหนดขึน้
มาแล้วเราก็ต้องเคารพ และต้องไม่ละเมิด” (ไรวัน ปรือปรัง, สัมภาษณ์) ทัศนะของ ไรวัน ยัง
สอดคล้องกับทศันะของ จมันนั วงษ์ขนัธ์ นกัเรียนพลเมืองศรีเกษ ท่ีเห็นว่าคนท่ีเป็นพลเมืองนัน้
จะต้องเคารพกฎกติกา กฎหมายด้วย “คนท่ีเป็นพลเมืองนัน้จะต้องไม่ละเมิดกฎหมาย อย่างเรา
เป็นประชาชนธรรมดาๆ ก็ไมท่ าผิดตอ่บ้านเมือง ไมค้่ายาเสพตดิ ไมเ่สพ ไมล่กัทรัพย์ใคร ” 
 รวมไปถึงบางสว่นท่ีมีทศันะวา่ “พลเมือง” คือการเคารพผู้ อ่ืน “พลเมืองท่ีดีจะต้องไม่ละเมิด
ผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา จิตใจ ไม่ว่าคนอ่ืนเสียๆ หายๆ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ” “เรา
จะต้องให้เกียรติเขา ให้การเคารพแก่กัน” ปรีชา เวฬมุาม (สมัภาษณ์) หรือ “พลเมือง” คือ “คนท่ี
ต้องเคารพผู้ อ่ืน เคารพความคิดของเขา ไม่ดถูกูคนอ่ืน เคารพสิทธิของเขา พดูง่ายๆ ก็คือเป็นคนที
รู้จกัให้เกียรตคินอ่ืน เอาใจเขามาใสใ่จเรา” อวยพร พวกขนุทศ (สมัภาษณ์) 
 จากการศึกษาทศันะความเป็นพลเมืองยงัสะท้อนให้เห็นว่า การให้ความหมายของค าว่า
พลเมืองมักนิยามตามโลกทัศน์และประสบการณ์ทางสังคม คือ ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ซึง่สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัเร่ืองใกล้ตวั เช่น สิ่งแวดล้อมชมุชน คนใน
ชมุชน ซึ่งการนิยามจากประสบการณ์และโลกทศัน์เหล่านี ้เม่ือน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกบัการ
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นิยามกบัมมุมองของนกัวิชาการจะพบว่า มีทศันะตอ่ความเป็นพลเมืองในลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั 
คือเห็นว่าพลเมือง “เป็นผู้ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของบ้านเมือง” “การรวมตวักนักระท าในเร่ืองดีๆ เพ่ือ
บ้านเมือง” “การเป็นผู้ ท่ีต่ืนรู้ ต่ืนตวั กระท าสิ่งใดตระหนกัถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม” “การเป็นผู้
ท่ีใสใ่จและมีความรับผิดชอบตอ่บ้านเมือง” “การเป็นผู้ ท่ีรู้จกัใช้สิทธิของตนเองอย่างถกูต้อง เคารพ
สิทธิของผู้ อ่ืน” รวมไปถึง “การปฏิบตัติามกฎหมาย” 
 
2. กำรอภปิรำยผล 
 จากการศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองของนกัเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมือง สถาบนั
พระปกเกล้า ท าให้ทราบข้อเท็จจริงซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ได้
ดงันี ้
 
 2.1 ควำมเป็นพลเมือง (คุณลักษณะ) ของนักเรียนพลเมือง 
   การศึกษาความเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมืองพบว่า ภายหลังจากท่ีนักเรียน
โรงเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง นกัเรียนมีคณุลกัษณะของความเป็น
พลเมืองตามประเดน็ตา่งๆ จากทัง้ 3 ด้านในระดบัสงู ซึง่ผลการศกึษาดงักลา่วขดัแย้งกบัการศกึษา
ของ ปราณี ชาลี (2556) ท่ีเคยท าการศกึษาความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  รวมถึงไม่สอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของ วีรพงษ์ นกน้อย (2546) ท่ีท าการศึกษาลกัษณะความเป็นพลเมืองดีของนิสิตใน
ระดบัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งการศกึษาทัง้สองชิน้ระบวุ่าความเป็นพลเมืองของ
กลุม่ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลางเทา่นัน้ 
   ความเป็นพลเมืองท่ีพบในระดบัสงูของนกัเรียนพลเมืองในโครงการ/กิจกรรมโรงเรียน
พลเมือง เป็นผลจากการจดัโครงการ/กิจกรรม ซึ่งท าให้นกัเรียนพลเมืองเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะ 
และพฤติกรรมท่ีดีเก่ียวกับความเป็นพลเมือง จึงส่งผลให้คุณลักษณะด้านต่างๆ ของนักเรียน
พลเมืองสงู โดยเฉพาะท าให้เกิดการรับรู้และการตระหนกัในหน้าท่ี การท าให้เกิดการรับรู้และเกิด
ความตระหนกัในสิทธิ และการมีจิตสาธารณะ 
   ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองท่ีเกิดขึน้ในระดบัสงู จึงเป็นไปตามวตัถสุงค์
ของส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองประจ าจงัหวดั โดยเฉพาะเจตจ านงท่ีมุ่งให้ประชาชนในพืน้ท่ีเป็น “พลเมือง” ผลการศกึษา



 51 

ดงักล่าวจึงเป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์สถาบนัพระปกเกล้า และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม 
 
 2.2 ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง 
   การศกึษาระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองซึ่งพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ความเป็นพลเมืองอยูใ่นระดบัลงมือปฏิบตัิ (active citizen) ผลการศกึษาดงักล่าวไม่สอดคล้องกบั
การศึกษาของ ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) ในงานศึกษาความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ในการศกึษาเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
อ าเภอเมืองกับอ าเภอดอยสะเก็ด ท่ีพบว่าระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ท่ีอาศัยอยู่ทัง้ในอ าเภอเมือง และอ าเภอดอยสะเก็ดทัง้สองแห่งอยู่ในระดบัตระหนักรู้
(concerned citizen) 
   อย่างไรก็ตามก็พบว่าผลการศึกษาความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโครงการ
โรงเรียนพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า มีสอดคล้องกบัการศกึษาของ ทรงศิริ วิชิรานนท์ (2556) ท่ี
ทดสอบระดบัความเป็นพลเมืองกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา ซึ่งได้ข้อค้นพบว่าระดบัความ
เป็นพลเมืองของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง (ลงมือปฏิบัติ)  โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากด้าน
คณุลกัษณะพืน้ฐาน ด้านความรู้และทักษะ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ด้านสงัคมและวฒันธรรม และด้านเศรษฐกิจ 
   การศึกษาท่ีพบความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองอยู่ในระดบัลงมือปฏิบตัินัน้ 
เม่ือพิจารณาจากด้านต่างๆ (การรับรู้และการตระหนักในหน้าท่ี การท าให้เกิดการรับรู้และเกิด
ความตระหนกัในสิทธิ และการมีจิตสาธารณะ) มีข้อสงัเกตว่า ระดบัความเป็นพลเมืองในด้านการ
รับรู้ในหน้าท่ีและการตระหนกัในหน้าท่ีมีคา่ร้อยละสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัด้านอ่ืนๆ ข้อค้นพบนี ้
อาจเน่ืองมาจากผลของการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนมีระดับความเป็น
พลเมืองอยู่ในระดบัลงมือปฏิบตัิ “การด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพลเมืองจึงมีนยัส าคญัต่อ
การตอ่การยกระดบัของพลเมือง 
 
 2.3 ทัศนะต่อค ำว่ำพลเมือง 
   ผลการศึกษานิยามค าว่า “พลเมือง” พบว่า นกัเรียนพลเมืองให้ค านิยามต่อค าว่า
พลเมืองในลกัษณะท่ีครอบคลมุไปในมิตท่ีิกว้าง โดยมองวา่ เป็นลกัษณะของผู้ ท่ีคิดในเร่ืองดีๆ และ
ท าสิ่งดีๆ ต่อส่วนรวมและชุมชน รับผิดชอบต่อตนเอง ท าตามหน้าท่ี ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
เคารพผู้ อ่ืน” โดยเฉพาะการร่วมมือกนัท าเร่ืองดีๆ ตอ่ชมุชนของตนเอง ซึ่งทศันะตอ่ค าว่าพลเมือง
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ดงักล่าวมีความสอดคล้องกับการนิยาม “พลเมือง” ของนักวิชาการ เช่น บวรศกัดิ์ อุวรรณโณ 
(2558) ท่ีนิยามวา่พลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก ำลังของเมือง มานิจ สขุสมจิตร (2558) ท่ีกล่าวว่าพลเมือง
คือผู้ ท่ีเป็นก ำลังของบ้ำนเมือง ศภุณัฐ เพิ่มพูนวิวฒัน์ (2558) ท่ีเห็นว่าพลเมืองคือผู้ ท่ีเป็นก าลงั
ของบ้านเมือง มีการรวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ รวมถึง ประเวศ วะสี (ม.ป.ป.) ท่ีเคยเสนอไว้ว่าพลเมือง
หมายถึงผู้ ท่ีต่ืนรู้ มีความตระหนกัในสว่นรวม 
   ส าหรับการนิยามนัน้นกัเรียนพลเมืองนิยามตามความรู้และประสบการณ์ชีวิตของ
ตวัเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัอยู่ในชุมชน ใกล้กับประสบการณ์ชีวิต โดยมุมมองท่ี
กว้างขวางนีส้ามารถพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับการให้ทัศนะของนักเรียน
พลเมืองท่ีพบว่า นกัเรียนพลเมืองมีการให้นิยามครอบคลุมประเด็นตา่งๆ 5 ประเด็น ในร้อยละท่ี
ใกล้เคียงกนั คือ เห็นวา่พลเมืองคือ ผู้ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของบ้านเมือง ผู้ ท่ีรวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ เพ่ือ
บ้านเมือง ผู้ ท่ีต่ืนรู้ต่ืนตัว ท าสิ่งใดตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ผู้ ท่ีใส่ใจและมีความ
รับผิดชอบตอ่บ้านเมือง และผู้ ท่ีรู้จกัใช้สิทธิของตนเองอย่างถกูต้องเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน และปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 
 เนือ้หาในบทนีน้ าเสนอถึงการสรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะจากการศกึษาเร่ืองความ
เป็นพลเมืองของนกัเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 
 การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ทัศนะของนักเรียนพลเมืองต่อความเป็น
พลเมือง 2) ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง และ 3) ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียน
พลเมือง การศกึษาใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสานด้วยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เชิงคณุภาพเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ แทนผู้ บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
ผู้ อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นักวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และนักเรียนพลเมือง 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากประชากร 196 คน ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
พลเมืองในพืน้ท่ีศกึษา 4 จงัหวดั คือ อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสุโขทยั ท่ีด าเนินโครงการ
โรงเรียนพลเมือง ผลการศกึษาสามารถสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้
 
1. สรุปผลกำรศึกษำ 
 
 1.1. คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
    ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อยู่ใน
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อยู่ในจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.4 และอยูใ่นจงัหวดัสโุขทยั จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 เป็นชาย จ านวน 96 
คน คดิเป็นร้อยละ 49.0 และเป็นหญิง จ านวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 51.0  
    ส่วนใหญ่อายอุยู่ในช่วง 31 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาอายอุยู่ในช่วง 51 
ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 30.1 และอายอุยู่ในช่วง 19 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีระดบัการศกึษา
ส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.4 ระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.7 ระดบั
อนปุริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระดบัปริญญาตรีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 10.2 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง คดิเป็นร้อยละ 19.9  
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   ทัง้นีส้ว่นใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 32.7 เป็นผู้น าท้องท่ี คิดเป็นร้อยละ 
27.0 เป็นอาสาสมคัรตา่งๆ คดิเป็นร้อยละ 18.4 เป็นผู้น าท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และเป็นอ่ืนๆ 
คดิเป็นร้อยละ 4.1 
 
 1.2 ควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง 
  ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน (การรับรู้
สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และการมีจิต
สาธารณะ) พบว่า ภายหลังจากท่ีนักเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง 
นกัเรียนมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองตามประเด็นตา่งๆ จากทัง้ 3 ด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู กลา่วคือ 
  1) กำรรับรู้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 
   พบว่า การรับรู้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมากท่ีสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ การรับรู้สิทธิท่ีจะได้รับการศึกษา อบรม อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยไม่เสีย
คา่ใช้จ่าย มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 รองลงมาคือ รับรู้สิทธิ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.59 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.54 และรับรู้สิทธิท่ีจะได้รับบริการด้านสาธารณสขุอย่างเสมอภาค
และได้มาตรฐาน มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.58 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63 
  2) กำรรับรู้หน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
     พบว่า การรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การรับรู้หน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยไม่ย่อหย่อน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.75 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.45 รองลงมาคือ รับรู้หน้าท่ีต้องไปใช้สิทธิเลือกตัง้ มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และรับรู้หน้าท่ีรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 3.72 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.55  
  3) ควำมตระหนักในสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 
     พบว่า ความตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนญูมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความตระหนักในสิทธิของตัวเองท่ีจะอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 
รองลงมาคือ ความตระหนกัในการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้ อ่ืน 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 และความตระหนกัในสิทธิของ
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ตวัเองท่ีจะได้รับการศกึษา อบรม (ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี) จากรัฐอย่างมีคณุภาพและทัว่ถึงโดยไม่เสีย
คา่ใช้จา่ย มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.57 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.62 
  4) ควำมตระหนักในหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
     พบว่า ความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความตระหนกัในหน้าท่ีการออกไปใช้สิทธิเลือกตัง้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.76 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.49 รองลงมาคือ ความตระหนกัในหน้าท่ีเป็นก าลงัส าคญัใน
การป้องกนัประเทศ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 และความ
ตระหนกัในหน้าท่ีการเสียภาษีให้รัฐ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51 
  5) กำรมีจิตสำธำรณะ 
    จากการศกึษาการมีจิตสาธารณะในประเด็นตา่งๆ พบว่า การมีจิตสาธารณะมาก
ท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การมีจิตสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนซึ่งจะต้อง
เสียสละแรงกาย-แรงใจพฒันาชมุชนให้ดีขึน้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.55 รองลงมาคือ การมีจิตสาธารณะเสียสละเวลาจากการประกอบอาชีพไปท างานให้กบั
ชมุชนท่ีอาศยัอยู่ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 และการมีจิต
สาธารณะเข้าร่วมประชมุประชาคมหมู่บ้าน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.49  
 
 1.3 ระดับควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง 
  ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง เม่ือพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ตาม
ลกัษณะของสภาพทางกฎหมายและการมีสว่นร่วมในกิจกรรมสาธารณะซึง่ผู้วิจยัใช้เป็นประเด็นใน
การจดัระดบัความเป็นพลเมืองในครัง้นี ้พบว่า ภายหลงัจากท่ีนกัเรียนพลเมืองผ่านการเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนพลเมือง ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัลง
มือปฏิบตัิ (active citizen) คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ระดบัตระหนักรู้ (concerned 
citizen) คดิเป็นร้อยละ 40.8 และระดบัพึง่พิง (client) คดิเป็นร้อยละ 12.2  
   ทัง้ นี เ้ ม่ือพิจารณาจากประเด็นต่างๆ นักเ รียนพลเมืองมีการรับรู้หน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนญูมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือ มีความตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 
และการมีจิตสาธารณะ คดิเป็นร้อยละ 74.0 และร้อยละ 68.9 ตามล าดบั 
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 1.4 ทัศนะต่อควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมือง 
   จากการศึกษานิยามของค าว่า “พลเมือง” พบว่า นกัเรียนพลเมืองให้ความหมาย 
“พลเมือง” ในมุมมองท่ีกว้างตามโลกทัศน์และประสบการณ์ทางสงัคม โดยเห็นว่าพลเมือง คือ 
“ลกัษณะของคนท่ีคดิในเร่ืองดีๆ และท าสิ่งดีๆ ตอ่ส่วนรวมและชมุชน รับผิดชอบตอ่ตนเอง ท าตาม
หน้าท่ี ปฏิบตัิตามกฎหมาย และเคารพผู้ อ่ืน” โดยร่วมกนัท าเร่ืองดีๆ ตอ่ชมุชนของตนเอง ช่วยกัน
และร่วมกนัท าสิ่งดีๆ เร่ืองดีๆ ตอ่ชมุชน ไมค่ดิคดโกงหรือเอาเปรียบกนั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
รู้และเข้าใจตนเอง รับผิดชอบตวัเอง ท าตวัเองไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอ่ืน  ท าตามหน้าท่ี รู้และ
เข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีหน้าท่ีอะไร และจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ไม่
ละเมิดกฎหมาย ทัง้ตอ่กฎหมายของบ้านเมือง กฎกติกาของชมุชน รวมไปถึงจะต้องไม่ละเมิดผู้ อ่ืน 
แตใ่ห้การเคารพและให้เกียรตผิู้ อ่ืน 
   การศกึษาทศันะความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองยงัสะท้อนให้เห็นว่า การให้
ความหมายของค าว่า “พลเมือง” มกัจะนิยามตามโลกทศัน์และประสบการณ์ทางสงัคม กล่าวคือ 
มีการให้ความหมายท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ใกล้ตวั เชน่ สิ่งแวดล้อมชมุชน ประสบการณ์ในชมุชน ซึ่งการนิยามจากประสบการณ์และโลกทศัน์
เหล่านี ้เม่ือน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับนิยามของนกัวิชาการจะพบว่า มีทัศนะต่อความเป็น
พลเมืองท่ีสอดคล้องกนั คือ เห็นว่าพลเมือง “เป็นผู้ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของบ้านเมือง” “มีการรวมตวั
กนักระท าในเร่ืองดีๆ เพ่ือบ้านเมือง” “การเป็นผู้ ท่ีต่ืนรู้ ต่ืนตวั กระท าสิ่งใดตระหนกัถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม” “การเป็นผู้ ท่ีใส่ใจและมีความรับผิดชอบตอ่บ้านเมือง” “การเป็นผู้ ท่ีรู้จกัใช้สิทธิของ
ตนเองอยา่งถกูต้อง เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน” รวมไปถึง “การปฏิบตัติามกฎหมาย” 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษานีชี้ ใ้ห้เห็นว่า มุมมองและทัศนะของนักเรียนพลเมืองรั บรู้และเข้าใจใน
ความหมายค าว่า “พลเมือง” คล้ายคลึงกบันกัวิชาการ โดยมีการให้ความหมายไปในลกัษณะของ
การคิดและการกระท าเร่ืองดีๆ ต่อส่วนรวม การมีความรับผิดชอบ การท าตามหน้าท่ี การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และการเคารพผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นความหมายในมิติท่ีกว้างและเก่ียวข้องกบัโลกทศัน์และ
ประสบการณ์ชีวิต ขณะท่ีความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองนัน้ การศกึษานีร้ะบุว่า ภายหลงั
จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง นกัเรียนพลเมืองมีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองอยู่ใน
ระดบัสงู ตัง้แตด้่านการรับรู้หน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู การตระหนกัในหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู การรับรู้
สิทธิตามรัฐธรรมนญู การตระหนกัในสิทธิตามรัฐธรรมนญู และการมีจิตสาธารณะ 
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 ทัง้นีเ้ม่ือท าการศึกษาถึงระดบัความเป็นพลเมืองของนักเรียนโดยพิจารณาจากทุกด้าน 
ระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียนพลเมืองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัลงมือปฏิบตัิ (active citizen) 
คือ เป็นพลเมืองท่ีต่ืนตวัตอ่เร่ืองสาธารณะ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัรู้ต่อสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเอง เป็นผู้ ท่ี รู้ร้อนรู้หนาว ไม่นิ่งเฉยดูดาย เป็นผู้ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม มีจิตส านึกต่อ
สาธารณะโดยเอาตนเองเข้ามาเป็นสว่นหนึง่หรือท าประโยชน์ในพืน้ท่ีสาธารณะ  
 ผลการศึกษานีจ้ึงสอดคล้องกับนโยบายของส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนั
พระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดั ท่ีต้องการพฒันากลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความเป็นพลเมืองและมีระดับความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับ “ลงมือปฏิบัติ” ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะและระดบัพลเมืองท่ีพงึประสงค์ 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษานีส้ะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมืองท่ีให้
ความส าคญัต่อเร่ือง “หน้าท่ี” โดยเฉพาะการรับรู้และตระหนักในหน้าท่ีท่ีมีมากกว่าการรับรู้และ
ตระหนกัถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ประเด็นท่ีเป็นข้อสรุปนีจ้ึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการโรงเรียนพลเมือง เชน่ ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า และศนูย์
พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจังหวัด ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยมุ่งเน้นไปในเร่ือง 
“สิทธิ” มากขึน้ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเกิดความตระหนกัในด้านสิทธิ อนัเป็นคุณลกัษณะประการ
หนึ่งของการเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือช่วยในการ
ยกระดบัพลเมืองกบักลุม่ท่ีมีระดบัความเป็นพลเมืองอยูใ่นระดบัพึง่พิงให้สงูขึน้ 
 อนึ่ง ควรมีการศึกษาความเป็นพลเมือง และศึกษาระดบัความเป็นพลเมืองของนกัเรียน
พลเมืองก่อนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทัง้ ท่ีส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า และศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองประจ าจงัหวดัน าลงไปด าเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงเชิงคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง และระดบัความเป็นพลเมืองของ
นกัเรียนพลเมือง รวมถึงควรมีการศึกษาเชิงลึกไปอีก เพ่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีสนับสนุน 
เก่ียวข้อง และท่ีเอือ้ตอ่ความเป็นพลเมือง และระดบัความเป็นพลเมืองในระดบัสงู เช่น รายวิชาใน
หลักสูตร การสนับสนุนจากสถาบนัพระปกเกล้า ความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์ประจ า
จงัหวดั รวมถึงปัจจยัด้านผู้ เรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 
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แบบสอบถำมประกอบกำรวิจัย 
เร่ือง 

ควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนในโครงกำรโรงเรียนพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ 
 

 
ค ำชีแ้จง 
1. แบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเพ่ือวดัความเป็นพลเมือง โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1 การรับรู้สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 
    ตอนที่ 2 การตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญู 
    ตอนที่ 3 การมีจิตสาธารณะ 
 ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 
 ส่วนที่ 4 ทศันะของนกัเรียนพลเมืองตอ่ “พลเมือง” 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้ ท่ีผา่นการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพลเมือง 
3. ขอความอนเุคราะห์จากท่านตอบค าถามทกุข้อ 
4. ข้อมลูท่ีทา่นตอบแบบสอบถามในครัง้นีจ้ะไมมี่ผลกระทบตอ่ตวัทา่นแตอ่ยา่งใด ผู้วิจยัจะเก็บเป็น 
    ความลบัและจะน าผลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาเทา่นัน้ 
 
 
  ขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูในการให้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
 
 
         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภีุร์ สมอนา 
          ผู้วิจยั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง       หรือเติมข้อความลงในช่องวา่งให้ตรงตามความเป็นจริง 
 
 
 1. เพศ 
  1.1        ชาย  
  2.2        หญิง 
 2. อำย ุ
  2.1         7-18 ปี 
  2.2        19-30 ปี 
  2.3        31-50 ปี 
  2.4        51 ปีขึน้ไป 
 3. ระดับกำรศึกษำ 
  3.1        ประถมศกึษา (ป.4, ป.6) 
  3.2        มธัยมศกึษา (ม.3, ม.6) 
  3.3        อนปุริญญา (ปวท., ปวส.) 
  3.4        ปริญญาตรีขึน้ไป 
 4. อำชีพ 
  4.1        เกษตรกรรม 
  4.2        รับจ้างทัว่ไป 
  4.3        นกัเรียน/นกัศกึษา 
  4.4        วา่งงาน 
  4.5        อื่นๆ ระบ.ุ..................... 
 5. สถำนภำพทำงสังคม 
  5.1        ผู้น าท้องที่ (ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
  5.2        ผู้น าท้องถ่ิน (นายก อบต./สมาชิก อบต.) 
  5.3        อาสาสมคัรหมูบ้่าน (อสม./อปพร./อช.) 
  5.4        ประชาชนทัว่ไป 
  5.5        อื่นๆ ระบ.ุ..................... 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 2 ค ำถำมเพื่อวัดควำมเป็นพลเมือง 
ค ำชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 

ตอนที่ 1 กำรรับรู้สิทธิและหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
ค ำชีแ้จง ภายหลงัจากที่ทา่นผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมือง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ทา่นรับรู้สทิธิและหน้าที่ตาม 
 รัฐธรรมนญูในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด 
 ระดับกำรรับรู้ 

ข้อค ำถำม มำก
ที่สุด 

มำก น้อย น้อย
ที่สุด 

1. รับรู้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 4 3 2 1 

   1.1 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการคุ้มครองเกียรตยิศ ช่ือเสยีง และความเป็นอยูส่ว่นตวั     

   1.2 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟจูารีตประเพณีวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน     

   1.3 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการครอบครองทรัพย์สนิของตนเองและการสบืทอดมรดก     

   1.4 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการศกึษา อบรม (ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี) อยา่งมีคณุภาพและทัว่ถงึโดยไมเ่สยี
คา่ใช้จา่ย 

    

   1.5 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับบริการด้านสาธารณสขุอยา่งเสมอภาคและได้มาตรฐาน     

   1.6 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยมใิห้มกีารปฏิบตัิอยา่งรุนแรงและไมเ่ป็นธรรมตอ่เดก็
เยาวชนและสตรี 

    

   1.7 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการชว่ยเหลอืจากรัฐ (สวสัดกิาร คา่ครองชีพ คา่ชดเชยจากการสญูเสยี
อาชีพ/ทพุพลภาพ) 

    

   1.8 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิที่จะได้รับสิง่อ านวยความสะดวก (ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ฯลฯ) อนัเป็น
สาธารณะจากรัฐ  

    

   1.9 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิในการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัรัฐและชมุชนในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

   1.10 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิในการรับทราบข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอยา่งเปิดเผย      

   1.11 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทกุข์     

   1.12 ทา่นรู้วา่ทา่นมีสทิธิในการฟ้องร้องหนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐให้รับผิดชอบตอ่การกระท าหรือ 
ละเว้นตอ่การกระท า 

    

2. รับรู้หน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ 4 3 2 1 

   2.1 ทา่นรู้วา่ทา่นมีหน้าที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

    

   2.2 ทา่นรู้วา่ทา่นต้องปฏิบตัติามกฎหมายโดยไมย่อ่หยอ่น     

   2.3 ทา่นรู้วา่ทา่นมีหน้าทีต้่องไปใช้สทิธิเลอืกตัง้     

   2.4 ทา่นรู้วา่ทา่นเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัประเทศ     

   2.5 ทา่นรู้วา่ทา่นต้องเสยีภาษีให้รัฐเพื่อน าเงินนัน้มาใช้พฒันาประเทศ     
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ตอนที่ 2 กำรตระหนักในสิทธิและหน้ำท่ีตำมรัฐธรรมนูญ 
ค ำชีแ้จง ภายหลงัจากที่ทา่นผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมือง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ทา่นตระหนกัในสทิธิและหน้าที่ตาม 
 รัฐธรรมนญูในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด 
 ระดับควำมตระหนัก 

ข้อค ำถำม มำก
ที่สุด 

มำก น้อย น้อย
ที่สุด 

3. ตระหนักในสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ 4 3 2 1 

   3.1 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัการเคารพสทิธิของผู้อื่นโดยไมล่ะเมิดตอ่เกียรติยศ ช่ือเสยีง และความเป็นอยู่
สว่นตวัของผู้อื่นมากน้อยเพยีงใด 

    

   3.2 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัการเคารพสทิธิของผู้อื่นโดยไมล่ะเมิดตอ่ทรัพย์สนิอนัไมใ่ชข่องตนเองมากน้อย
เพียงใด 

    

   3.3 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัการเคารพสทิธิของผู้อื่นโดยไมล่ะเมิดตอ่ชีวิตและร่างกายของผู้อื่นมากน้อย
เพียงใด 

    

   3.4 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะอนรัุกษ์
ฟืน้ฟจูารีตประเพณีวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

    

   3.5 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะได้รับ
การศกึษา อบรม (ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี) จากรัฐอยา่งมคีณุภาพและทัว่ถึงโดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย 

    

   3.6 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะได้รับ
บริการสาธารณสขุจากรัฐอยา่งเสมอภาคและได้มาตรฐาน 

    

   3.7 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะได้รับการ
ช่วยเหลอื (เช่น สวสัดิการ คา่ครองชีพ คา่ชดเชยจากการสญูเสยีอาชีพ) จากรัฐ 

    

   3.8 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะได้รับการ
จดับริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวก (เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ฯลฯ) จากรัฐ 

    

   3.9 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิทีจ่ะเข้าไปมี
สว่นร่วมกบัรัฐและชมุชนเพื่อบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

    

   3.10 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิรับทราบ
ข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐอยา่งเปิดเผย 

    

   3.11 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิในการเสนอ
เร่ืองราวร้องทกุข์เมื่อทา่นทกุข์ร้อนหรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

    

   3.12 ทา่นได้ให้ความส าคญักบัสทิธิของตวัเองมากน้อยเพยีงใด โดยเฉพาะกบัการท่ีทา่นมีสทิธิฟ้องร้อง
หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐให้รับผิดชอบตอ่การกระท าหรือละเว้นตอ่การกระท า 

    

4. ตระหนักในหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ 4 3 2 1 

   4.1 ทา่นคิดอยูเ่สมอวา่ทา่นมีหน้าที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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 ระดับควำมตระหนัก 
ข้อค ำถำม มำก

ที่สุด 
มำก น้อย น้อย

ที่สุด 

   4.2 ทา่นคิดอยูเ่สมอวา่ทา่นต้องเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด     

   4.3 ทา่นคิดอยูเ่สมอวา่การออกไปใช้สทิธิเลอืกตัง้เป็นหน้าที่ท่ีส าคญั     

   4.4 ทา่นคิดอยูเ่สมอวา่ตวัทา่นเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัประเทศ     

   4.5 ทา่นคิดอยูเ่สมอวา่การเสยีภาษีให้รัฐเป็นหน้าที่ท่ีส าคญั     

     

 

ตอนที่ 3 กำรมีจิตสำธำรณะ 
ค ำชีแ้จง ภายหลงัจากที่ทา่นผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโรงเรียนพลเมือง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ทา่นได้แสดงพฤตกิรรมเพื่อสว่นรวม 
 ในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปนีบ้อ่ยครัง้เพียงใด 
 ควำมถี่ของกำรปฏิบตั ิ

พฤติกรรม เป็น
ประ
จ ำ 

เกือบ
ประ
จ ำ 

นำนๆ 
ครัง้ 

ไม่เคย
เลย 

5. กำรมีจิตสำธำรณะ 4 3 2 1 
   5.1 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นประกอบอาชีพแล้วค านงึถงึผลกระทบท่ีจะเกิดกบัชมุชนท่ีทา่นอาศยัอยู่     

   5.2 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นเสยีสละเวลาจากการประกอบอาชีพไปท างานให้กบัชมุชนท่ีทา่นอาศยัอยู่     

   5.3 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นเข้าร่วมประชมุประชาคมหมูบ้่าน     

   5.4 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นสงเคราะห์เพื่อนบ้านท่ียากไร้ (เงิน สิง่ของ เสือ้ผ้า)     

   5.5 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นเข้าไปช่วยชมุชนของทา่นวางแผนพฒันาหมูบ้่าน     

   5.6 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์ตอ่ชมุชนที่ทา่นอาศยัอยู่     

   5.7 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นอยากจะเข้าไปท างานเพื่อชมุชน     

   5.8 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นเห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านท่ียากไร้     

   5.9 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นอยากจะเข้าไปสงเคราะห์เพื่อนบ้านท่ียากไร้     

   5.10 บอ่ยครัง้เพียงใดที่ทา่นเหน็วา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนซึง่จะต้องเสยีสละแรงกาย-แรงใจ
พฒันาชมุชนให้ดีขึน้ 

    

 

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเหน็อ่ืนๆ เกี่ยวกับควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 
  
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 4 ทัศนะของนักเรียนพลเมืองต่อ “พลเมือง” 
ค ำชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง       ให้ตรงตามความคิดเห็นของทา่น 
 
 6.1 ท่ำนคดิว่ำ “พลเมือง” คืออะไร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  6.1        พลเมืองคือผู้ที่เป็นก าลงัส าคญัของบ้านเมือง 
  6.2        พลเมืองคือผู้ที่รวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ เพื่อบ้านเมือง 
  6.3        พลเมืองคือผู้ที่ตื่นรู้ตื่นตวั ท าสิง่ใดตระหนกัถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม  
  6.4        พลเมืองคือผู้ที่ใสใ่จและมีความรับผิดชอบตอ่บ้านเมือง 
  6.5        พลเมืองคือผู้ที่รู้จกัใช้สทิธิของตนเองอยา่งถกูต้อง เคารพสทิธิของผู้อื่น และปฏิบตัิตามกฎหมาย 
  6.6        อื่นๆ 
 
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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แนวทำงกำรสัมภำษณ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กร และพลเมือง (ใช้สมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กร: ผู้อ านวยการส านกัฯ ประธานคณะกรรมการ 
 ศนูย์ฯ กรรมการศนูย์ฯ เลขานกุารศนูย์ฯ) 
  1. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร 
   1.1 แนวนโยบาย/ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการสร้างความเป็นพลเมืองของส านกัฯ 
   1.2 เคร่ืองมือ วิธีการ ในการสร้างความเป็นพลเมือง 
   1.3 ทรัพยากรขององค์กร: บคุลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ 
   1.4 เป้าหมาย ความคาดหวงั หรือผลลพัธ์ 
  2. ข้อมูลเก่ียวกับพลเมือง 
   2.1 ทศันะเก่ียวกบัพลเมือง (ความหมายพลเมือง ความแตกตา่งระหวา่งพลเมือง (citizen) ราษฎร  
     (subject) และประชาชน (people) ) 
   2.2 ความคาดหวงัและความสอดคล้องกบันโยบาย (คณุลกัษณะของพลเมืองท่ีพงึปรารถนา) 
   2.3 ระดบัพลเมือง (จ านวนระดบั/ประเภท เหตผุลในการจดัระดบั ความสอดคล้องกบันโยบาย) 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพลเมือง (ใช้สมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพลเมือง) 
 1. ทศันะเก่ียวกบัพลเมือง (ความหมายพลเมือง การแปลความหมาย (โลกทศัน์) ความแตกตา่งระหวา่ง 
  พลเมือง (citizen) ราษฎร (subject) และประชาชน (people)) 

2. การเปล่ียนแปลงของพลเมือง (ก่อน-หลงัเข้าร่วมกิจกรรม: ความถ่ีของกิจกรรมก่อนการเข้าร่วม ความถ่ีของ 
  กิจกรรมหลงัการเข้าร่วม ความถ่ีของพฤตกิรรมก่อนการเข้าร่วม ความถ่ีของพฤติกรรมหลงัการเข้าร่วม  
  กิจกรรมท่ีแสดงออก วาระโอกาสท่ีท ากิจกรรม วาระโอกาสท่ีแสดงออกของพฤตกิรรม) 
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แนวทำงกำรสังเกต 
 

แนวทางการสงัเกต (ใช้สงัเกตการณ์ผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม: นกัเรียนพลเมือง วิทยากร ผู้สอน) 
 

ประเดน็กำรสังเกต บันทกึกำรสังเกต 
การท ากิจกรรมของผู้ เรียน ..................................................................................... 
วิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ..................................................................................... 
การตัง้ค าถามและการตอบค าถามของผู้ เรียน ..................................................................................... 
บรรยากาศและสถานท่ีจดักิจกรรม ..................................................................................... 
กลุม่และจ านวนผู้ เรียนทีเ่ข้าร่วม ..................................................................................... 
                     ฯลฯ ..................................................................................... 

 
 


