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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่องศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน : แนวทางการให้ความรู้เพื่อ
สร้ า งพลเมือ งในระบอบประชาธิป ไตย มุ่ง ศึกษาเปรียบเทีย บการศึก ษาเพื่อสร้างพลเมือง ( civic
education) ของต่างประเทศ คือออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และโครงการสร้างส้านึก
พลเมือง ของสถาบั นพระปกเกล้ า ประเทศไทย โดยใช้คุณลั กษณะ 3 ประการที่เป็นปัจจัยแสดง
ความส้าเร็จของการเรียนรู้ คือ “ความรู้””ทักษะ” และ “ทัศนคติ เจตคติ” เป็นประเด็นในการ
เปรียบเทียบ
ผลการศึกษา พบว่าประเด็น “ความรู้” การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของออสเตรเลีย และ
โครงการสร้างส้ านึ กพลเมือง มีเนื้อหา สาระที่กว้าง มีรายละเอียดครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็น
การศึกษาที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้เรี ยนอย่างเพียงพอในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ส้าหรับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา มีเนื้อหา สาระเฉพาะเรื่อง ซึ่งยัง
ไม่ครอบคลุมสาระหลักของการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประเด็น “ทักษะ”
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของออสเตรเลีย แคนาดา และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองเน้นให้นักเรียน
ผู้เรียนต้องเข้าไปร่วมด้าเนินกิจกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น ระบบ เกิดความรับผิดชอบ มีส่ว นร่ว ม ส้าหรับการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่มีรายละเอียดก้าหนดแนวทางและกระบวนการในการเรียนร่วมกับชุมชน
ประเด็น “ทัศนคติ เจตคติ” การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของออสเตรเลีย และโครงการสร้างส้านึก
พลเมืองสามารถให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติ และเจตคติจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร และจากกระบวนการ
การเรียนในชั้นเรียน และการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชน ส้าหรับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของ
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
แนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมือง
และการเลือกตั้งอาเซียน ควรด้าเนินการใน 2 ประเด็น คือ (1) การเตรียมการเพื่อให้ความรู้ คือ (1.1)
ด้านเนื้อหา สาระในการให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้เรียน ควรมีสาระครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นเนื้อหา
สาระแกนหลัก โดยมีระบอบการปกครองรูปแบบอื่นที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาสนับสนุน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น เยาวชนได้ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก ว้ า ง และครอบคลุ ม ครบทั้ ง 2 ด้ า น (1.2) ประเด็ น
กระบวนการที่สร้างทักษะให้นักเรียน ผู้เรียนได้เกิดทักษะจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สถาน
กาณ์จริงกับผู้ที่มีความรู้ ในชุมชน ควรด้าเนินการในลักษณะการประยุกต์ใช้ เป็นลักษณะแบบจ้าลอง
สถานการณ์จากเหตุการณ์จริงเพื่อให้นักเรียน ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและโดยกลุ่ม ซึ่งสามารถจัดขึ้นได้ใน
ลั กษณะค่า ยจ้ าลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ เป็ นต้น (1.3) ประเด็นการประเมินผล และการ
ประเมินผู้เรียน ควรด้าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 2 ประเด็นเพื่อให้ทราบว่า การให้การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง นั้น นั กเรี ย น ผู้ เรี ย นได้รั บความรู้และมีทักษะดีเพียงพอ หรือไม่ เพื่อการให้การศึกษามี

จ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง และน้าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามบริบททาง
การเมือ ง และสั ง คมของประเทศไทย (2) แนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการให้ ค วามรู้ ควร
ด้าเนิน การในลักษณะ (2.1) ร่ วมมือกับสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยในการ
สนับสนุนผู้เรียนที่เป็นเด็ก เยาวชนให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
และใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดความคุ้มค่า (2.2) น้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการส่งเสริมให้
นักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากหลายช่องทางในลักษณะคู่มือส้าเร็จรูป (kits) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนที่
ต้องการเรี ยนจากโรงเรีย น หรื อบ้ านโดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการ
เลือกตั้งอาเซียน
รายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้น ผู้ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
โอกาสต่อไป อาจจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากรูปแบบอื่นๆประกอบการศึกษา เพื่อให้การศึกษา
ดังกล่าวครอบคลุมบริบทการเรียนในทุกมิติ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์
ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่กรุณาให้
ค้าแนะน้า แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดท้าการศึกษา ท้าให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ มีมุมมองที่ชัดเจนและ
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ปันวงศ์ และนายมนตรี เทอดธีระกุล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสแก่ผู้ศึกษา รวมทั้งพนักงานของ
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ส้าเร็จลุล่วง ท้าให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาในการจัดท้ารายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นผลส้าเร็จ
นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณครอบครั ว คื อ พี่ ๆ และหลานๆที่ใ ห้ ก้ า ลั ง ใจ ให้ ค้า ปรึ ก ษา และ
สนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้จัดท้าการศึกษาครั้งนี้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
ผู้ศึกษาหวังว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจและน้าไปสู่การ
พัฒนากรอบคิด และท้าการศึกษาในประเด็นที่กว้างขวางขึ้น ต่อไป
จินตนา ศรีนุกูล
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
การรวมตัวของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือเรียกว่า อาเซียน จ้านวน 10 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุส
ซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่ างประเทศสมาชิกใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม
รวมถึงการยกระดับ รายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น โดยก้าหนด
วิสัยทัศน์ในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (one vision,
one identity, one community)” พร้อมวางแนวทางการด้าเนินงานไว้ 3 เสาหลัก คือ
เสาที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสาที่ 2 คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาที่ 3
คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และก้าหนดวันที่ให้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนมีผล
อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)
การด้ า เนิ น งานตามเสาหลั ก การเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น เสาหลั ก ที่ ใ ห้
ความส้ า คัญกั บ การเมื องและความมั่น คงในภูมิ ภ าค ได้มีก ารจั ดท้า แผนงานการจัด ตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนขึ้น โดยมุ่งหวังว่า ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะท้า
ให้ ความร่ ว มมื อ ด้ านการเมืองและความมั่นคงของอาเซีย นมีก ารพัฒ นามากยิ่ งขึ้น สามารถเป็ น
หลักประกันต่อประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกันและกัน และกับโลก
ภายนอก ในบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และมีความปรองดองกัน โดยการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเมืองที่ยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการ
เชื่อมต่อให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการติดต่อและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างบรรทัดฐาน
กฎเกณฑ์และกลไกร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายอาเซียนในด้านการเมืองการเมืองและความมั่นคง ท้า
ให้ อ าเซี ย นมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มและได้ ป ระโยชน์ จ าก
กระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมโดยไม่ ค้านึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือพื้นเพ
ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม ในการปฏิบัติ ตามแผนงานดัง กล่ าว อาเซียนจะต้อ งพยายามส่ ง เสริม และ
สนับสนุนการให้ความเท่าเทีย มทางเพศ มีแนวทางหลักคือ การใช้ความอดกลั้ น การเคารพความ
หลากหลาย ให้ความเท่าเทียมและมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่ อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะส้าคัญ 3
ประการ ได้แก่ (1) เป็นประชาคมที่มีกติกาและการมีพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (2) เป็น
ประชาคมที่ท้าให้ ภูมิภ าคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุ ข มีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความ
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รับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุม ในทุกมิติ (3) เป็นประชาคมที่ท้าให้เป็น
ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวในลักษณะพึ่งพากันและกันมากยิ่งขึ้น
ภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศ ต้องร่วมมือกันวางแนวทาง และสร้างกลไกหลักในประเทศของตนเองให้มีการด้าเนินงาน
อย่ างสอดคล้ อง ต่อเนื่ อง เพื่อน้าไปสู่ ความเป็น “หนึ่งเดียว”ของภูมิภ าคอย่างเป็นรูปธรรม ตาม
ก้าหนดเวลาที่ตั้งไว้ จากการศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศ แล้วพบว่าประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน
มีความแตกต่างกัน ในด้านปัจ จัยพื้นฐานหลายประการ เช่น ระบอบการเมืองการปกครอง ภาษา
วัฒ นธรรม ค่านิ ย มพื้น ฐาน ซึ่งอาจท้าให้ การด้าเนินความร่ว มมือเกิดความล่ าช้า และไม่ส ามารถ
บรรลุผลส้าเร็จได้อย่างราบรื่น ดังนั้น แต่ละประเทศต้องมีการเตรียมการรองรับความร่วมมือที่จะ
เกิดขึ้น โดยการสร้างบรรยากาศในประเทศให้มีความสงบ สันติ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สร้าง
ความร่ว มมือบนพื้นฐานความไว้ว างใจ แก้ไขปัญหาของภูมิภ าคร่ว มกันอย่างสันติวิธี ยึดหลั กการ
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และสมานฉันท์
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่อ้านาจสูงสุดคืออ้านาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน เพื่อร่วมกันในการปกครองตนเอง หรือเป็นการปกครองโดยประชาชน ซึ่งหมายถึง
ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพในการด้ารงชีพอย่างอิสระในประเทศ
ของตน ซึ่งเป็นหลักการและกติกาที่ส้าคัญของ “ประชาธิปไตย” ดังนั้น “ประชาชน”หรือ “คน” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงมีความส้าคัญ เนื่องจากคนมีความหลากหลายภายใต้หลักสิทธิ เสรีภาพ และ
เสมอภาค ดังนั้น การบริหารจัดการประเทศให้ด้าเนินไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างราบรื่น ไม่ใช่
แค่มีเพียงรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น ประชาชนจะต้องมีความเป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย
ด้วย กล่าวคือ เป็นสมาชิกของสังคมที่ใ ช้สิทธิ เสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพ
ความแตกต่าง เคารพกฎ กติกา จึงจะท้าให้ประชาธิปไตยประสบความส้าเร็จได้ (วรากรณ์ สามโกเศศ,
2554)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีอ้านาจและหน้าที่หลักส้าคัญ (1) ควบคุม ด้าเนินการจัด หรือ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติให้ด้าเนินไปตามกฎหมายอย่างสุจริต โปร่งใส
และเที่ยงธรรม (2) ด้า เนินการและประสานงานในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้ง (3) พัฒนา
พรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง มีนโยบายที่ดีน้าไปสู่การพัฒนาการเมือง
และประชาธิปไตยอย่างยั่ งยืน ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส้านักงานคณะกรรมการ การ
เลือกตั้งได้เล็งเห็นว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง นั้น ต้องเป็นไปในลักษณะการสร้าง”พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้
ประชาชนมีภูมิที่จะสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วของบริบทการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม เพื่อให้ประเทศด้ารงอยู่อย่างราบรื่นและพัฒนาต่อไป
ปัจจุบันประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก ได้มีความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และสนับสนุนผลประโยชน์ระหว่างกันมากขึ้น เช่น สหภาพยุโรป ประชาคมอาเซียน
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เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความร่วมมือให้ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมของประเทศ และของอาเซียน ประชาชนของประเทศไทยต้องมี
ความพร้อม และสามารถปรั บตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และประชาคมโลก
ดังกล่าวได้
ศูน ย์เรี ยนรู้การเมืองและการเลื อกตั้งอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการให้ความรู้การเมืองและการเลือกตั้งของประเทศสมาชิก
อาเซียน แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน เพื่อมุ่งหมายให้ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ถึงพร้อมด้วยความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เพื่ อ น้ า ไปสู่ ก ารสร้ า งพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของสั งคม ของประเทศ และภูมิภาค จึงได้ศึกษาถึงแนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้ความรู้เ พื่อ
สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาหารูปแบบที่เป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยส้าหรับเยาวชนของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน
1.2.2 เพื่อน้ ารู ป แบบที่ได้มาพิจารณาเป็นแนวทางการให้ ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนให้แก่เยาชน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลื อกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้
ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มุ่งศึกษาแนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมือง
หรือเรียกได้ว่าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต่างประเทศ และประเทศไทยที่เหมาะสมเพื่อน้า
แนวทางนั้นมาปรับใช้ในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้ง
อาเซียน ซึ่งจะเน้นเฉพาะกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องสร้างให้มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติใน
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ และภูมิภาค
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
1) ศึ ก ษาจากเอกสารเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การเมื อ งการปกครอง หลั ก การ และ
วัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามา
ศึกษาหาประเด็นส้ าคัญส้ าหรั บ การเปรียบเทียบการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของต่างประเทศ ของประเทศไทย
2) น้าผลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน
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1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลื อกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้
ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการเอกสาร รายงาน สิ่ งพิมพ์ของกระทรวงการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้ า ส้ านักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง สืบค้น จากระบบอิเล็ กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลน้ามาวิเคราะห์ เพื่อหา
ประเด็นส้าคัญที่ใช้ ในการเปรียบเทียบกับการศึกษาเพื่อสร้างหลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ต่างประเทศ และของไทย น้าผลที่ได้มาเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ต่อไป
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนมีแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนส้าหรับกลุ่มเยาวชน
1.4.2 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทิศทางและรูปแบบในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองและการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
1.5 นิยามศัพท์ / การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
1.5.1 ศูนย์เรียนรู้ หมายถึงสถานที่ที่มี การจัด ตกแต่งน้าเสนอด้วยภาพ ข้อมูล แผนผัง
หรือวิธีอื่นใด โดยใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐาน ระบบการเมืองการปกครอง ผู้น้า การเลือกตั้งของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
1.5.2 การเมืองและการเลือกตั้ง หมายถึงระบบการปกครองที่ประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน 10 ประเทศใช้ในการปกครอง การบริหารประเทศ และมีรูปแบบการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองนั้น
1.5.3 อาเซียน หมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือเรียกว่า อาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจ้านวน 10
ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนาม สาธารณรั ฐสหภาพเมี ยนมาร์ มาเลเซี ย เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย
1.5.4 แนวทาง หมายถึงการด้าเนินการในการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย เนื้อหา สาระ กระบวนการ และการประเมินผลที่เกี่ยวข้องการให้
ความรู้เพื่อสร้างพลเมือง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้ความรู้เพื่อ
สร้ างพลเมื องในระบอบประชาธิป ไตย ผู้ ศึกษาได้ น้าเสนอแนวคิด กรอบแนวคิ ด และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ มากล่าวโดยรวมไว้เพื่อรองรับเหตุผลและแนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.1.1.1 ความหมายของค้าว่า “ประชาธิปไตย”
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 บั ญ ญั ติ ค้ า ว่ า
“ประชาธิปไตย” ภายใต้หัวเรื่อง “ประชา” โดยระบุว่า “ประชาธิปไตย” น. (หมายถึงค้านาม)
หมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติ ปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
“ประชาธิปไตย” แปลจากค้าภาษาอังกฤษว่า “democracy” ซึ่งน้ามา
จากภาษากรีกโบราณว่า “demokratia” ซึ่งค้าว่า“demokratia” มาจากการผสมของค้าว่า demos
ซึ่งแปลว่าประชาชน และค้าว่า kratein หรือ kratos แปลว่า ปกครอง ดังนั้นค้ารากศัพท์ดั้งเดิม
democratia หรือ democracy จึงแปลว่า การปกครองโดยประชาชน
วิสุทธิ์ โพธิแท่น (2551) ให้ความหมายว่า ประชาธิปไตยเป็นระบบ
การเมือง และระบอบการปกครองที่ประชาชนทั้งหลายปกครองตัวเองร่วมกัน
2.1.1.2 หลักการส้าคัญของระบอบประชาธิปไตย
หลักการส้าคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงลักษณะ
ส้ าคัญของระบอบประชาธิป ไตยไว้ซึ่ง วิสุ ทธิ์ โพธิแท่น เสนอว่าหลั กการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยประกอบด้วย หลักอ้านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักเสมอภาค และ
หลักภราดรภาพ สรุปได้ ดังนี้
1) หลั ก การว่ า ด้ ว ยอ้ า นาจอธิ ป ไตยของปวงชนชาวไทย (popular
sovereignty or sovereignty of the people) ประชาธิปไตยเป็นอ้านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ หรืออ้านาจนั้นเป็นของประชาชนทุกคน และประชาชนเป็นเจ้าของอ้านาจ เป็นผู้ร่วมกันใช้
อ้านาจนี้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเอง ซึ่งแสดงออกในเรื่องต่างๆ
ที่ส้าคัญ เช่น การที่ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคมไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่ ว นร่ ว มนั้ น เป็ น ไปโดยสมั ค รใจ เช่ น การเลื อ กตั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรวมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่ม
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2) อิทธิพลการมีส่วนร่วมในการรวมตัวเป็นพรรคการเมือง ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยสนั บ สนุ น ให้มีการรวมตัว เป็นกลุ่ มและด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ มที่
ก้าหนดไว้ (1) การปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิของฝ่ายข้างน้อย (majority rule with
respect to minority rights) ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองตัวเองร่วมกันของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน การตัดสินใจร่วมกันของประชาชนในเรื่องต่างๆ นั้น ย่อมต้องมีการ
ปรึ ก ษาหารื อ กั น แต่ เ นื่ อ งจากคนเราแต่ ล ะคนมี ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด แตกต่ า งกั น แต่ ใ นระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นย่อมถือว่า “นักประชาธิปไตย” ย่อมมี “ความเห็นพ้องต้องกันที่จะไม่เห็นด้วยกันได้”
(agreement to disagree) ดังนั้นเพื่อให้การตัดสินใจเป็นข้อยุติที่จะกระท้าเรื่องต่างๆเป็นไปอย่างทัน
การและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจโดยถือตามเสียงข้างมากจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องยอมรับ (2) การ
ยอมรับการมีฝ่ายค้าน (acceptance of opposition) หลักการยอมรับสิทธิของฝ่ายเสียงข้างน้อยนี้
น้ามาซึ่งหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญมากของระบอบประชาธิปไตย คือการยอมรับการเกิดขึ้น การคงอยู่ และ
การด้าเนินการของกลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พวกเดียวกับรัฐบาล ที่เกรียกว่า ฝ่ายค้าน
3) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ (rights, liberty or freedom)
หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่ส้าคัญ มีค้า 3 ค้า คือ สิทธิ (rights) เสรีภาพ (liberty)
และอิสรภาพ (freedom) ซึ่ง สิทธิหมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ เสรีภาพ
หมายถึง โอกาสที่จะเลือกท้าหรือไม่ท้าระหว่างทางเลือกหลายทางตามความปรารถนาของตน โดย
ปราศจากข้อบังคับ หรือ ข้อจ้ากัด มีเฉพาะข้อจ้ากัดโดยกฎหมายเท่านั้น อิสรภาพ หมายถึงการท้า
หรืองดเว้นที่จะท้าสิ่งใดก็ได้ ที่ไม่ละเมิดผู้อื่น มีประเด็นส้าคัญเกี่ยวข้อง (1) เสรีภาพในการคิดและ
แสดงออก (freedom of thought and expression) หมายถึงแต่ละคน หรือแม้แต่กลุ่มคนแต่ละคน
มีอิสระ ในการคิด และแสดงออกซึ่งความคิดตนได้อย่างเต็มที่ตราบใดที่การคิดและการแสดงออก
ดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิผู้ อื่น คือไม่ท้าให้ผู้อื่นเสียหาย เดือดร้อน (2) สิทธิในการเป็นราษฎรของรัฐ
(rights to citizenship) หมายถึงการที่คนๆหนึ่งเป็นราษฎรของรัฐใด คือมีสัญชาติ (nationality)
หรือชาติตามกฎหมายของรัฐใด คนๆนั้นย่อมมีสิทธิได้สัญชาติเป็นราษฎรของรัฐนั้น หรือคนๆหนึ่งถือ
ก้าเนิดภายใต้ดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใด คนๆนั้นย่อมได้รับมีสิทธิได้สัญชาติเป็นราษฎรของ
รัฐนั้น และย่อมมีสิทธิอื่นๆ ไม่ว่าสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม และสิทธิทางเศรษฐกิจ เสมอภาค
กันกับราษฎรคนอื่น (3) เสรีภาพในการเลือกตั้ง (rights to vote or freedom to vote) หมายถึง
การที่ราษฎรของรัฐ ผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จ้าเป็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับสิทธิในการเลือกตั้งเท่า
เทียมกัน (4) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (freedom of religion or freedom of religious)
หมายถึงคนมีอิสระที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อ นับถือหรือไม่นับถือศาสนาใดก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่ท้าให้เกิด
ความเสียหาร หรือเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อื่น (5) เสรีภาพในการเคลื่อนไหว หรือย้ายที่อยู่ (freedom
of movement) หมายถึงราษฎรของรัฐ และแม้แต่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
รัฐนั้นย่อมมีอิสระที่จะไปไหนมาไหน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐนั้นโยไม่จ้าเป็นต้องขออนุญาต เว้นแต่ใน
สถานที่ ห วงห้ า ม (6) เสรี ภ าพในการประชุ ม ชุ ม นุ ม ในการรวมตั ว เป็ น กลุ่ ม หรื อ หรื อ สมาคม
( freedom of assembly or association) หมายถึงคนทั้งหลายมีอิสระที่จะประชุมชุมนุมกันโดย
สงบ และปราศจากอาวุธ ตราบเท่าที่การชุ มนุมนั้น ไม่ก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อแก่บุคคลอื่น (7)
เสรีภาพที่จะไม่ถูกรัฐ หรือใครกระท้าต่อตนตามอ้าเภอใจ (freedom from arbitrary treatment by
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a state or anybody) หมายถึงทุกคนที่อยู่ในรัฐไม่ว่าเป็นราษฎร หรือ คนต่างด้าว ต้องได้รับ
หลักประกันจากรัฐว่าตนเองจะไม่ถูกรัฐ เจ้ าหน้าที่ใด กระท้าโดยไม่มีอ้านาจตามกฎหมาย หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือเสรีภาพจากการไม่ต้องหวาดกลัว (8) เสรีภาพด้านอื่นๆ (other personal freedom)
หมายถึงคนแต่ละคนย่อมมีอิสระในความเป็นอยู่และกระท้าการส่วนตัวใดๆ ของตนที่ไม่ละเมิดผู้อื่น
4) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค (equality) หมายถึง ความเสมอภาค
ตามระบอบประชาธิปไตย คือการที่ราษฎรทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในด้าน
พื้นฐาน โดยไม่น้าเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว รูปร่างหน้าตา ฐานะ ศาสนา ภาษาพูดมาเป็นข้อจ้ากัด ได้แก่ (1)
ความเสมอภาคทางการเมือง (political equality) (2) ความเสมอภาคทางกฎหมาย (equality
before the law) หมายความว่า ระบบการบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการวินิจฉัย
กฎหมายต้องมีลักษณะความเป็นมาตรฐานสากล (3) ความเสมอภาคทางโอกาส (equality of
opportunity) หมายความว่า ราษฎรทุกคนในสังคมมีโอกาสอย่างเต็มที่ (เมื่อเปรียบเทียบแล้ว) ที่จะ
แสดงออกถึงศักยภาพ ในความสามารถของตน ในการด้าเนินชีวิตของตนโดยสุจริต เพื่อให้ตนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยสุจริตของตน (4) ความเสมอภาคทางสังคม (social equality) หมายความว่า ทุกคน
ในสังคมไม่ว่าจะมีฐานะ รูปร่างหน้าตา หรือพูดภาษาใด ก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้อย่างเสมอภาค ไม่
ถูกดูถูกเหยียดหยาม เพราะทุกคนจะมีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน (5) ความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจ (economic equality) หมายถึงว่าคนแต่ละคนในแต่ละประเทศควรจะได้รับ
หลักประกันจากสังคมและรัฐ ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อด้ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติ
5) หลักการว่าด้วยภราดรภาพ (fraternity) และหลักการว่าด้วยการ
เคารพเหตุผล (respect for reason) ตามหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง
ประชาชนมีสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การเมืองต่างๆ ย่อมท้าได้อย่าง
สันติ และหาข้อยุติ ที่ เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกัน ถ้าแต่ละคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual
respect) การมีภราดรภาพและการยึดมั่นในหลักเหตุผลประกอบกับข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ย่อมท้าให้
คนในสั ง คมสามารถร่ ว มมื อ กั น ท้า กิ จ กรรมทั้ ง หลายที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมของสั ง คม และ
ประเทศชาติ
2.1.1.3 วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย หมายถึง แนวปฏิบัติที่เป็นแบบแผน
เกี่ยวกับการปฏิบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยอัลมอนด์ และเวอร์บา (Almond and
Verba, 1965 อ้างถึงใน วิสุทธ์ โพธิแท่น, 2551) กล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมของพลเมือง ที่ถือเป็ น
วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย มีลักษณะส้าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) มีเหตุผล (2) การมีส่วนร่วม
ในการทางเมือง อย่างกระตือรือร้น (3) มีความรู้ในเรื่องการเมือง (4) มีความส้านึกในความสามารถ
ทางการเมืองของตน และ (5) มีความรอบคอบในการตัดสินใจ
การสร้ างวัฒ นธรรมทางการเมือ งประชาธิปไตย ฌานิทธิ์ สั นตะพันธ์
(2550) น้าเสนอว่า มี 2 แนวทางคือ (1) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงสร้างทางการเมือง
การปกครองให้เป็นประชาธิปไตย (2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้วย
การกล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการขัดเกลาทางสังคม
(socialization) ที่มีตัวแทนของสังคม ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานศึกษา ศาสนา ตลอดจน
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สื่อมวลชนท้าหน้าที่ดังกล่าว ท้าให้บุคคลได้ทราบถึงคุณธรรม คุณค่า อุดมคติที่สังคมยึดมั่น ได้เรียนรู้
บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนยึดมั่นในหลักศีลธรรม และพร้อมจะใช้ชีวิตใน
แนวทางที่สังคมต้องการการกล่อมเกลาทางการเมือง ตามความหมายของ Kenneth P. Langton
(อ้างถึงใน ฌานิทธิ์ สันตะพันธ์, 2550) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้แบบแผนพฤติกรรม
และอุปนิสัยในทางที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง โดยผ่านสื่อกลางต่างๆของสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั่วๆ
ไป เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน สมาคม ชมรม สื่อมวลชน เป็นต้น และการกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้าเนินการได้ 2 แนวทางหลักคือ (1) การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง ประกอบด้วย 4
รูปแบบ ได้แก่ (1.1) การเลียนแบบ (1.2) การเรียนรู้โดยการคาดการณ์ล่วงหน้า (1.3) การศึกษาทาง
การเมือง หมายถึง การวิธีการเรียนรู้การเมืองในสถาบันต่างๆ เช่น เรียนในหลักสูตรของโรงเรียน
หน่วยงานของรัฐ พรรคการเมือง ซึ่งพื้นฐานทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีจะได้จากการจัดระบบ
การศึกษาที่ดี และ (1.4) ประสบการณ์ทางการเมืองโดยตรง และ (2) การกล่อมเกลาทางการเมือง
โดยอ้อม แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (2.1) การถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล
(2.2) การฝึกอบรม (2.3) ระบบความเชื่อของบุคคล
นอกจากนี้ เยาวภา ประคองสิ นธิ์ (2542) ได้ ก ล่ าวถึ ง โคลแมน
(Coldman, 1968 อ้า งถึงใน วิชัย ภู่โยธิน, 2525) ที่กล่าวว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็น
กระบวนการที่บุ คคลได้มาซึ่ง เจตคติ และความรู้สึกต่อระบบการเมือง และต่อบทบาทของตนใน
ระบบการเมือง ทั้งนี้ รวมถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ (cognition) ความรู้สึก (feeling) การมีความ
จงรักภักดีและความส้านึกผูกพันในฐานะเป็นพลเมือง (sense of civic obligation) และความรู้สึกใน
ความสามารถทางการเมือง (sense of political competence)
สรุป ได้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองที่ด้าเนินการโดย
ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการส้าคัญได้แก่อ้านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
การปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสียงข้างน้อย ค้านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล
และมีภราดรภาพที่เกิดจากการเคารพและยอมรับเหตุผล ในการส่งเสริมให้ประชาชนของรัฐสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งการเรียนรู้การเมืองผ่านองค์กรต่างๆ ของสังคมที่เรียกว่า การกล่อมเกลา
ทางการเมือง จะส่งผลให้ประชาชนได้มี บุคลิก เจตคติ และวิถีปฏิบัติทางการเมืองที่เหมาะสมตาม
บทบาทของตนเอง และตามแบบแผนของสังคมในฐานะพลเมืองของชุมชนและประเทศ
2.1.2 แนวคิดเรื่อง พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.1.2.1 ความหมายของค้าว่า “พลเมือง”
ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2555) ให้ความหมายว่า พลเมือง
หมายถึง ก้าลังของเมือง หมายถึง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก้าลังของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การทหาร
และอ้านาจต่อรองกับประเทศอื่น จึงหมายถึงคนที่สนับสนุนเป็นก้าลังอ้านาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่
อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ความเป็นพลเมือง ความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ซึ่งต่างจากประชาชน ซึ่งมีความหมายว่า คนทั่วไป
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2551) กล่าวว่าการให้ความหมายของพลเมือง มี
การพิจ ารณาจากประเด็นต่างๆ 4 ประเด็นคือ ประเด็นแรก พลเมือง เป็นค้าที่คู่กับค้าว่า ชุมชน
การเมือง ซึ่งภาษากรีก เรียกว่า polis แต่ปัจจุบันเรียกว่า รัฐ (states) พลเมืองเป็นสมาชิกของชุมชน
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การเมืองหรือรัฐ ที่ใดที่มนุษย์อยู่รวมกัน มีการใช้อ้านาจบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน
การเมือง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่รวมกัน ก็เป็นสัตว์การเมือง ความเป็นพลเมือง ก็คือการเข้า
มามีส่วนร่วมในชุมชนการเมือง ประเด็นที่สอง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ คือ การใช้
สิทธิและการปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆให้แก่ชุมชนการเมือง คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
นั่นคือพลเมืองเป็นผู้ใช้สิทธิและปฏิบัติภาระหน้าที่เหล่านั้นด้วย ประการที่สาม พลเมืองในทัศนะของ
เพลโต้ จะต้องมีคุณธรรม นั่ น คือ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะมีพลเมืองที่ส มบูรณ์ ความ
รับผิดชอบเกิดได้โดยการปลูกฝัง หรือเรียกว่า การศึกษาที่ท้าให้เกิดคุณธรรม ประการที่สี่ การเป็น
พลเมืองที่สมบูรณ์ต้องรู้ทั้งวิธีการเป็นผู้ปกครอง และเป็นผู้ถูกปกครอง
นอกจากนี้กล่าวถึง “พลเมืองในสังคมไทย” ว่ามีความเกี่ยวข้องกับค้าว่า
“ราษฎร” “ประชาชน” และ“พลเมือง” ซึ่งในสมัยโบราณ ประชาชน เป็นไพร่ หรือเป็นทาสเกือบ
ทั้งหมด มีส ถานะที่ต่้า เป็ น ลู กน้ อง เป็น ข้าช่ว งใช้ขุ นนางหรือหรือเจ้ าที่ดิน การเมืองสมัยใหม่ไ ด้
ปลดปล่อยให้พ้นจากความเป็นไพร่ เป็นทาส ให้กลายเป็น “ราษฎร” หรือเสรีชน มีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียม ซึ่งรวมเรียกว่า ราษฎร ค้าว่า“ประชาชน” เป็นค้าไทยมีใช้ในราชการมานานก่อนมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการใช้ค้าว่า ประชาชน และพลเมือง
ราษฎรและประชาชนในปัจจุบันมีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่
ประชาชนสื่อถึงการเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของอ้านาจอธิปไตยมากกว่าราษฎร ซึ่งราษฎรมีนัยที่
เสียเปรียบ ส่วน “พลเมือง”จะหมายถึงประชาชนที่มีสิทธิหน้าที่อย่างสมบูรณ์พร้อม และกล่าวว่า
คู่มือพลเมือง เมื่อ พ.ศ. 2479 ชี้ให้เห็นเสรีภาพ 8 ประการ ได้แก่ เสรีภาพในตัวบุคคล เคหสถาน การ
ประกอบอาชีพ ทรั พย์ สิ น ของบุ คคล ทางศาสนา การประชุมและการสมาคม การเขียนและการ
โฆษณา การศึกษา และหน้าที่ของประชาชนหรือราษฎรในฐานะพลเมือง ต้องมีความรักชาติ ต้อ ง
เคารพกฎหมาย ต้องศึกษาหาความรู้ ต้องเป็นทหาร ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศ ต้องท้างาน และต้อง
ออกไปเลือกตั้ง
โดยสรุปแล้ว “พลเมือง”ไม่ได้หมายถึงแค่ประชาชนที่เกิดมาในรัฐๆ หนึ่ง
หรือเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองในรัฐหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงประชาชนที่รู้สึกกระตือรือร้ น เอาใจใส่
การท้างานของรัฐบาล และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง มิใช่รอให้
รัฐบาลมาแก้ไขให้
2.1.2.2 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
วรากรณ์ สามโกเศศ (2554) กล่ า วว่ า “พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย” มีความแตกแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น พลเมืองจะมี คุณสมบัติอย่างไร จะ
เป็ น ไปตามที่ ผู้ มี อ้า นาจประสงค์ จ ะให้ เป็น ขณะที่ร ะบอบประชาธิป ไตยเจ้า ของอ้า นาจสู งสุ ดคื อ
ประชาชน ดังนั้ น ประชาชนซึ่งเป็ นเจ้าของอ้านาจ จึงก้าหนดชีวิตของตัวเองได้ “ประชาชน”ใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงแตกต่างหลากหลายได้ เมื่อแตกต่างหลากหลายได้ จึงต้องเคารพซึ่งกันและ
กัน และใช้กติกาในการแก้ปัญหา จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและปกครองกันตามวิถีประชาธิปไตยได้
ดังนั้น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพ (liberty) และ
พึ่งตนเองได้ (independent) ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนัก
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ว่าตนเองเป็น ส่ ว นหนึ่ งของสั งคม ร่ว มรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นที่จะ
รับผิดชอบหรือร่ วมขับเคลื่อนสังคม และแก้ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ใ นครอบครัว ชุมชน
จนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับประชาคมโลก
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2554) กล่าวไว้ถึงความส้าคัญของการสร้างความ
เป็นพลเมืองต่อระบอบประชาธิปไตย ว่า “...เป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างความเป็นพลเมือง การเปิด
ให้ ก ารเมื อ ง ภาคพลเมือ งมี พื้น ที่ ก ว้า งขวางขึ้ น ในการบริ ห ารระดับ ชาติ และระดั บท้ อ งถิ่น เป็ น
สิ่งจ้าเป็น จ้าเป็นเพราะจะน้าความชอบธรรมและความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประชาธิปไตยอีกประการหนึ่ง
และจ้าเป็นเพื่อการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพแท้จริงให้ประชาธิปไตยอีกประการหนึ่ง เพราะ
ประชาธิปไตยที่ขาดส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพลเมืองจะเป็นได้ก็แต่ประชาธิปไตยในรูปแบบที่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎร และผู้แทนราษฎรก็ไปใช้อ้านาจของตัวเองไปบริหารบ้านเมือง ประชาธิปไตยใน
รูปแบบเช่นนี้ ขาดคุณภาพและจิตวิญญาณที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ก็ด้วย การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ของการเมืองของพลเมืองเท่านั้ น ค้าว่าอ้านาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของปวงชน จะไร้ความหมายโดย
สิ้นเชิง หากประชาชนขาดความเป็นพลเมืองที่จะใช้อ้านาจนั้น โดยผ่านผู้แทนราษฎรภายใต้การก้ากับ
อย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ้านาจที่แท้จริง”
นอกจากนี้ได้น้าเสนอแนวทางในการ “สร้างความเป็นพลเมือง” และ
“การเมืองภาคพลเมือง” ให้เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัย 4 ประการ สรุปได้ดังนี้
1) กา ร ส ร้ า ง พ ลั ง อ้ า นา จ ท า ง ก ฎ ห ม า ย ห รื อ เ รี ย ก ว่ า legal
empowerment ให้เกิดความเป็นพลเมือง และการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งหมายความว่า รัฐธรรมนูญ
และตัวบทกฎหมายจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งบัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมให้พลเมืองมี
ส่วนร่วมก้าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ให้พลเมืองจัดบริการ
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแท้จริง ให้พลเมืองมีอ้านาจในการตรวจสอบการใช้
อ้านาจรัฐ รวมทั้งบัญญัติเรื่อง civic education หรือพลเมืองศึกษาไว้ด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ก้าหนดไว้ นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอร่าง
กฎหมายต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
2) ปัจจัยในการสร้างส้านึกพลเมืองที่เรียกว่า ธรรมของพลเมือง (civic
virtue) จะเกิดขึ้นได้ด้วย “การศึกษาที่เป็นทางการ” และ “การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง” ดู
เหมือนว่าเรื่องนี้ ประเทศไทยยังไม่ให้ความส้าคัญเท่าใดนักกับพลเมืองศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ ด้วยเหตุนี้
สถาบันพระปกเกล้าจึงพยายามมีส่วนช่วยในการอุดช่องว่างนี้ โดยผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะ
โครงการ “สร้างส้านึกพลเมือง” (project citizen) ร่วมกับ Center for Civic Education
สหรัฐอเมริกา มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และร่วมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเกือบ 500 โรงเรียน และ
พยายามจัดโครงการต่างๆเน้นทางด้านพลเมือง
3) การท้าให้ความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นอย่างแข็งขัน ก็คือ การมีเ ทคนิค
และวิธีการที่ดีเพื่อให้ประชาชนพลเมืองที่สามารถมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการแบบการปรึกษาหารือ ที่เรียกว่า consultation หรือสุนทรียสนทนา หรือ dialogue การ
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแม้แต่กระบวนการสร้างความปรองดอง
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4) การก่อให้เกิดความส้าเร็จในความเข้มแข็งของพลเมืองและการเปิด
พื้นที่การเมืองภาคพลเมืองก็คือ “เครือข่ายพลเมือง” และ “พลเมืองศึกษา” ซึ่งจะท้าให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กัน รวมทั้งให้ก้าลังใจกันส่งเสริมกัน ร่วมมือกัน ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึน้ แก่พลเมือง และการเมืองภาคพลเมือง
2.1.2.3 คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คุณลักษณะของพลเมืองในประชาธิปไตยนั้น ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(2555) สรุปคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้ 6 ประการ ดังนี้
1) มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง้าของระบบอุปถัมถ์
2) เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น
3) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง
4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
และเห็นคนเท่าเทียมกันในระดับแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง
5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก้าลัง
และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย
6) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม
กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มที่ตนเอง
2.1.2.4 การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การสร้ า งความเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย วรากรณ์
สามโกเศศ (2554) เสนอว่าหลักการส้าคัญของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ควรมุ่งเน้น
“ความเป็นประชาธิปไตย” ไม่ใช่การเรียนรู้ประชาธิปไตย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จึง
ไม่ใช่การสอนด้วยการ “บรรยาย” แต่ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนในรูปของ “กิจกรรม” และ “การลง
มือปฏิบัติ” หรือการเรียนการสอนผ่าน “กระบวนการวิเคราะห์ ปฏิบัติ ” เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความ
เชื่อมโยงที่มีนัยส้ าคัญมากขึ้น ส้าหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่ าว “ผู้ สอน” จะเป็น “วิทยากร
กระบวนการ” มีหน้าที่ เชื่อมโยงการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในวิถีชีวิต ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจนก้าว
ลึกไปถึงการมีจิตส้านึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2551) กล่าวว่า ประชาธิปไตยจะยั่งยืนได้ ต้อง
สร้างพลเมืองด้วยการศึกษา สร้างพลเมืองให้มีส้านึกส่วนรวม การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (civic
education) มุ่งที่สร้างคนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง (citizenship) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความคิดที่ว่า พลเมือง (citizen) จะต้องมีความกระตือรือร้นและมีความส้านึกที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจการสาธารณะ มีส่วนร่วมในการตัดสินนโยบายสาธารณะทุกระดับ เพื่อที่จะน้าประโยชน์สุขมาสู่
ตนเองในฐานะปัจเจกบุคคลและต่อสังคมส่วนรวม การที่สมาชิกของสังคมจะมีลักษณะของพลเมือง
ดังกล่าวได้ จะต้องมีความรู้ส้าหรับพลเมือง (civic knowledge) คุณธรรมส้าหรับพลเมือง (civic
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virtue) มีธรรมาธิปไตย และทักษะส้าหรับพลเมือง (civic skill) ซึ่งรวมถึงทักษะทางสติปัญญา
(intellectual skills) และทักษะการมีส่วนร่วม (participatory skill) อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ได้กล่ าวถึง โรงเรียนกับ การสร้างพลเมื อง ว่าโรงเรียนเป็ น
สถาบันของการกล่อมเกลาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ส้าคัญ โดยอาจแบ่งออกเป็นความรู้ส้าหรับ
พลเมือง อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิของพลเมือง ทักษะส้าหรับพลเมือง และคุณธรรมส้าหรับพลเมือง
ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งในโรงเรียน และนอกระบบการศึกษา เช่นการจัดกลุ่ มฝึกอบรม และเป็นไปได้ทั้ง
การศึกษาที่เป็นทางการ เช่นการจัดชั้นเรียน และไม่เป็นทางการ เช่น การท้างานร่วมกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องเป็นพลเมืองที่ (1) มี
อิสรภาพ พึ่งตนเองได้ (2) เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น ค้านึงถึงสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนรวม (3)
เคารพความแตกต่าง รวมทั้งความเห็นต่าง (4) รับผิดชอบตนเอง และสังคม (5) เคารพกฎหมาย
กติกา ส้าหรับการศึกษาเพื่อสร้างความพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ต้องให้พลเมืองได้ (1) มี
“ความรู้ ” มีความเข้าใจเกี่ย วกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลั กการ แนวคิด
วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย และลั ก ษณะของความพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี อิ ส รภาพ
พึ่งตนเอง เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดค่านิยมประชาธิปไตย
(2) มี “ทักษะ”ที่เกิดจากประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน เกิดเป็นทักษะทางการเมืองที่
(3) มีทัศนคติ เจตคติที่ดีจากการเรียนรู้เนื้อหา สาระ และผ่านกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การ
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม ยอมรับความเห็นต่าง เป็นต้น และผู้เรียนได้รับความสุข สร้างสรรค์
และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ต่อไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมือง หรือการศึกษาเพื่อสร้างความ
พลเมืองมุ่งเน้นแนวคิด รูปแบบที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการ ในล้าดับต่อไป ดังนี้
2.2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ได้ศึกษา “ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมือง”เพื่อ
เปรียบเทียบความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองก่อน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยออกแบบ
งานวิจัยในลักษณะการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง พบว่านักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ระดั บ ความตระหนั ก ในความเป็ น พลเมือ งในภาพรวมและรายด้ าน ได้แก่ การพึ่ง พาตนเองและ
รับผิดชอบตนเอง ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ด้านการเคารพความแตกต่าง ด้านการเคารพหลักความ
เสมอภาค ด้านการเคารพกติกา กฎหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย นอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โดยมี ข้ อ เสนอแนะว่ า ผู้ ส อนควรมี บ ทบาทเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการ
(facilitator) ในการจัดกิจกรรมของวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และตระหนักในความเป็นพลเมืองด้วยตนเอง
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2.2.2 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประสบการณ์
จากต่างประเทศ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากประสบการณ์
ของต่างประเทศ มุ่งศึกษาจากประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็ง มี
การพัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อเนื่อง มีความหลากหลายของ
ประชากรของประเทศ เพื่ อให้ ได้แ นวทางที่ ห ลากลายเกี่ ยวกั บการให้ ความรู้เ พื่อสร้างความเป็ น
พลเมือง แต่เนื่องด้วยข้อจ้ากัดของเวลา ผู้ศึกษาไม่สามารถสืบค้นข้อมูลของประเทศต่างๆ ที่มีถูกต้อง
ทันสมัย ได้ จึงขอน้ าข้อมูลจากที่สถาบันพระปกเกล้าได้รวบรวมไว้ในการประชุมวิช าการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจ้าปี 2554 ประเด็น ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย มา
ท้าการศึกษาได้แก่ แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังนี้
2.2.2.1 แคนาดา
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของแคนาดา Laura Edgar (2554)
ได้กล่าวว่า การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในแคนาดาเป็นแบบผสมผสาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ให้มีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งในความหมาย การมีส่วน
ร่วมของพลเมืองจะกว้างกว่าการมีส่วนร่วมในทางการเมือง จากการศึกษาพบว่าการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ (1) การท้าความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งมีสิทธิโดย
พื้นฐาน (2) การท้าความเข้าใจเรื่องหน้าที่รับผิดชอบ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของแคนาดาครอบคลุมประเด็น
ส้าคัญ คือ การเลือกตั้ง การช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน การให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่ อจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข การเคารพกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการมี
ความพยายามร่ว มมือกับ ภาครัฐ (เช่น ร่วมเป็นคณะลู กขุนในศาล) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองของแคนาดา มี ร ะบบพื้น ฐานมาจากอังกฤษ มีป ระสบการณ์ที่ ผ สมผสานกั น เป็นระบบ
การศึกษาที่มองข้ามการศึกษาของพลเมือง แต่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ ซึ่งจากสถิติ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งเพียง ร้อยละ 60 เท่านั้น จึงจ้า เป็นต้องด้าเนินการให้
พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้พลเมืองมีความตระหนักในเรื่อ งที่จ้าเป็น เช่น ตระหนักต่อ
กฎหมาย ทั้งนี้ แคนาดายังมีสิ่งท้าทายจากการที่มีส่วนประกอบสังคมของพลเมืองที่หลากหลายจาก
การย้ายถิ่นฐานมาจากส่วนต่างๆทั่วโลก มาตั้งถิ่นฐานที่แคนาดา ท้าให้มีความเข้าใจเรื่องความเป็น
พลเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันคนหนุ่มสาวไม่ได้มีส่ วนร่วมในสั งคมและ
การเมือง รัฐบาลจึงได้ด้าเนินการ ดังนี้
1) จัดโครงการ Apathy is Boring รณรงค์ให้เยาวชนเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในชุมชนมากขึ้น และมีส่วนร่ว มในการบริหารจัดการของรัฐ โดยการเปิดโอกาสให้มีการหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยการใช้ศิลปะ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรณรงค์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน คนหนุ่มสาว มีรูปแบบ ดังนี้ (1) การเปิดเว็บไซด์เพื่อการรณรงค์ และใช้วิธีการอื่นๆที่สามารถ
เข้าถึงเยาวชน คนหนุ่มสาวเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง (2) น้านักดนตรี ศิลปิน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
รณรงค์การเลือกตั้งในแง่ของความส้าคัญของการเลือกตั้ง (3) การรณรงค์เพื่อให้ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง ซึ่งโครงการนี้ได้รับผลส้าเร็จ เยาวชน คนหนุ่มสาวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพิ่มขึ้น
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2) การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในโรงเรียน ตัวอย่างของ
เมืองออนตาริโอ (Ontario) ซึ่งเมืองนี้ได้บรรจุวิช าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในหลักสูตร
การศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และให้นักเรียนต้องเข้าไปร่วมท้ากิจกรรมกับชุมชนของตนเอง
ก่อนจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม คิด วิเคราะห์ ร่วมกับคน
ในชุมชนของตน ซึ่ งหลักสูตรได้ก้าหนดหลักการส้าคัญไว้ 3 ประการดังนี้คือ (1) ประชาชนต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ าที่พลเมือง แนวคิด โครงสร้าง และกระบวนการที่เกี่ยวกับหน้าที่
พลเมือง (2) เข้าใจในความเป็นพลเมืองที่มีวัตถุประสงค์ (purposeful citizenship) รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองในการเป็นผู้น้า และผู้ตาม ทราบว่าตนเองมีบทบาทอย่างไร และสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร
(3) ต้องเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เรียนรู้และใช้ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้มาปรับปรุง
หน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมกับสังคม
3) การจัดการศึกษาเรื่องพลเมืองแก่พลเมืองที่อพยพเข้ามาในแคนาดา
เพื่อให้มีจิตใจเป็นคนแคนาดา รับผิดชอบต่อประเทศ ซึ่งแคนาดายังไม่มียุทธศาสตร์ในการด้าเนินการ
เรื่องนี้ แต่ได้จัดหลักสูตรโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปท้าความเข้าใจแก่พลเมืองกลุ่มนี้ มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ (1) บทบาทหน้ าที่ในการเป็นผู้ น้า และเป็นผู้ ตาม (2) รับรู้ว่าตนเองมี
บทบาทอย่างไร และสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร และ (3) เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมได้อย่างไร
การด้าเนินการของรัฐบาลกลางในการสร้างระบบการศึกษาด้านการสร้าง
ส้านึกพลเมือง และกระจายออกไปสู่ประชาชน โดยได้มีการจัดท้าคู่มื อ Discovery Canada Study
Guide เพื่อให้ประชาชนเดิมเรียนรู้และท้าความเข้าใจบทบาทของตนเอง และผู้ที่เข้ามาใหม่ได้รับการ
ปลูกฝังเพื่อเป็นคนแคนาดา
โดยได้สรุป การศึกษาหน้าที่พลเมืองว่า (1) เกิดขึ้นในระดับชุมชน แต่ยัง
ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ จึ ง ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ งกั น อย่ า งจริ ง จั ง (2)
ประชาธิปไตยเป็นมากกว่าการลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งนานๆจะมีสักครั้ง แต่การเรียนรู้
ประชาธิป ไตยต้ องมี อย่ างต่อเนื่ อง จึงควรสอนให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในชุม ชน การเรียนหน้า ที่
พลเมืองในระบบการศึกษา ไม่เพียงพอ ต้องเสริม ประสบการณ์แก่นักเรียน (3) ต้องให้เยาวชนมีส่วน
ร่วม จึงต้องเข้าไปหาเยาวชนในพื้นที่ที่เขาอยู่ และใช้วิธีการที่จะท้าให้เขาเข้าใจว่าความเป็นพลเมือง
ควรมีบทบาทอย่างไร
2.2.2.2 เครือรัฐออสเตรเลีย
การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมือ งของเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย หรื อ
ออสเตรเลีย Mary Print, 2554 กล่าวว่า ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุด
ประเทศหนึ่ง และเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และมี
ปัญหาการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยของเยาวชนวัยหนุ่มสาวน้อยลง ดังนั้น เพื่อจะให้ประชาธิปไตย
ด้าเนินไปอย่างมีความแข็งแรง ก่อนอื่นควรทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมือง”เนื่องจาก
เป็นค้าที่กว้าง และคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเห็นร่วมตรงกัน
1) ความหมายของ“ความเป็นพลเมือง” อาจจะเห็นได้ใน 3 กรณี คือ
(1) พลเมือง (สิทธิและความรับผิดชอบ) (2) การเมือง (การมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทน) และ (3) สังคม
(คุณธรรมทางสังคม และการมีส่วนร่วมในชุมชน) ซึ่งท้าให้ประชาชนมีแนวทางปฏิบัติที่ต่างกัน “ความ
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เป็นพลเมือง” ในทางกว้าง หมายถึงสถานภาพที่ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเมือง ประเทศ
หรื อ กลุ่ ม และของโลก ซึ่ ง มี ทั้ งสิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หน้ าที่ แ ละสิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ไ ด้ รั บ การชี้ น้ า
คุณธรรมทางสังคมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ซึ่งนอกเหนือจากความหมายทาง
การเมื อ งที่ แ คบ ทางกฎหมาย (คื อ พลเมื อ งของประเทศ) ซึ่ ง มองได้ ก ว้ า งๆเช่ น พลเมื อ งของ
กรุงเทพมหานคร พลเมืองของโลก พลเมืองของชุมชน ซึ่งในการบรรยายนี้จะเน้นความเป็นพลเมืองใน
มุมมองของการเมือง และกฎหมาย พลเมืองอาจหมายถึง เนื้อหาขององค์ความรู้ ทักษะและความ
เข้าใจที่เกี่ย วข้องกับ องค์กร และการท้างานของสั งคม รวมทั้งมรดกทางการเมืองและสั งคมของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง กระบวนการทางประชาธิปไตย รัฐบาล การบริหารงานภาครัฐ และระบบงาน
ยุติธรรม และรวมถึงมุมมองของภูมิภาคและประชาคมโลก ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
สามารถพิจารณาถึงการสนับสนุนที่ส้าคัญต่อการเป็นพลเมืองที่แข็งขัน
2) สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นภายในออสเตรเลีย มีความกังวลเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนวัยหนุ่มสาวที่มีระดับลดลง ซึ่งเป็นที่โต้เถียง
กันในวงกว้างว่า ประชาธิปไตยจะมั่นคง จะยั่งยืนได้ พลเมืองต้องมีส่วนร่วมอย่างสูง มาตรวัดที่เห็นได้
อย่างชัดเจนพิจารณาได้จากจ้านวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับชาติที่ลดลง โดยเฉพาะเยาวชน คนหนุ่ม
สาวและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งเยาวชนออสเตรเลียรับทราบเป็นอย่างดีว่าการ
เลือกตั้งในออสเตรเลียเป็นการบังคับให้ต้องปฏิบัติ และจะเลือกตั้งได้เมื่ออายุครบ 18 ปีที่จะมีสิทธิใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง จากข้อมูลจากการวิจัย พบว่าพลเมืองอายุ 18 ปี มีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพียงร้อยละ 52 ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจน้าไปสู่วัฒนธรรมการไม่มีส่วนร่วมในอนาคต นอกจากนี้
พบว่าการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 90 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุถึงวัย 30 ปีเป็น
ต้นไป ทั้งนี้ สภาการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลีย (The Electoral Council of Australia) ได้ให้
ความเห็นว่าน่าจะมาจากมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนสถานที่ท้างานที่มีอัตราที่สูงในช่วง
วัยรุ่น
3) ลั ก ษณะของการเป็ น พลเมื อ งที่ แ ข็ ง ขั น ความเห็ น ทางการเมื อ ง
พิจารณาว่าพลเมืองที่แข็งขันเป็นผู้สนับสนุนหลักในการท้าให้ประชาธิปไตยมีความแข็งแรง หากการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองลดลง ย่อมท้าให้รากฐานประชาธิปไตยเกิดปัญหา ในสหภาพยุโรป
พลเมืองที่แข็งขันนั้น หมายถึง การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม ชุมชน และชีวิตการเมือง พิจารณา
จากคุณลักษณะจากการมีความคิดเห็นร่วมกัน ไม่ใช้ความรุนแรง สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) ความเกี่ยวข้องกันระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชุมชนของ
บุคคล (2) ค่านิยมประชาธิปไตย และ (3) การมีส่วนร่วม
พร้อมนี้ได้น้าเสนอเพิ่มเติมว่า จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
การเป็นพลเมืองที่แข็งขัน นั้นพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) มีความผูกพันและมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมที่มีความ
หลากหลาย
(2) การมีส่ ว นร่ว มทั้งทางการเมือง ด้านพลเมือง และสั งคมของ
พลเมือง
(3) การเรียนรู้ในโรงเรียนท้าให้มีประสบการณ์ติดตัวอย่างยาวนาน
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(4) รวมทั้งประสบการณ์เชิงบวก และเชิงลบ
(5) ความเป็นพลเมืองที่แข็งขันต้องมีความเกี่ยวพันหลายมิติ คือ มี
การพัฒนาทักษะ มีพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ
(6) ความเป็นพลเมืองนั้น มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทฤษฎีของ
การเมืองรูปแบบใด เช่น เสรีนิยม คอมมิวนิสต์ และอนุรักษ์นิยม ซึ่งมีกิจกรรมแตกต่างออกไปแล้วแต่
ความหมายของอัตลักษณ์บุคคล และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการรวบรวมการกระท้าต่างๆ
และแนวทางแก้ไขปัญหาของรูปแบบการเมืองนั้นๆ
4) การให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง มีความเห็นว่า โรงเรียน
และประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน ผลจากการศึกษาโดยทั่วไป พบว่า การศึกษา
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยพบว่าคนที่มีระดับ
การศึกษามากขึ้น จะท้าให้มีระดับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองเพิ่มขึ้น และจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้วิจัยรายอื่นที่พบว่าโรงเรียนคือสถานที่
ที่ส้าคัญในการเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชน เนื่องจาก (1) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักเรื่อง
ความสามารถของพลเมือง ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และการคิดแบบวิเคราะห์สามารถสอน
ได้อย่างมีป ระสิ ทธิภาพผ่านทางหลักสู ตรในชั้นเรียน และเยาวชนมีโ อกาสและประสบการณ์ทาง
ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติในชั้นเรียนและโรงเรียน (2) โรงเรียนให้ประสบการณ์แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
ชีวิตในสังคม เกี่ยวกับแนวทางการด้าเนินชีวิต การเลือกอาชีพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (3) โรงเรียน
คือหน่วยรวมเดียวกันที่ทุกคนได้มีความรู้และประสบการณ์จากการไปโรงเรียน เพราะว่าชีวิตส่วนตัว
ทุกคนมีความหลากหลาย แต่ชีวิตในโรงเรียนจะได้รับอย่างคล้ายคลึงกัน (4) โรงเรียนให้ประสบการณ์
ในการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการโดยใช้หลักสูตร
การเรียนการสอนในโรงเรียน
การเตรียมเยาวชนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ แข็งขัน และมีส่วน
ร่วมนั้น ต้องด้าเนินการในหลายระดับ คือ ในชั้นเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน ในชาติ และระหว่างชาติ
ซึ่งเยาวชนต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ความรับผิดชอบในการเป็นพลเมือง และมี
ปัจจัยสนับสนุนคือ ทักษะ (skill) ค่านิยม (value) ทัศนคติ (attitude) และเจตคติ (dispositions)
ของพลเมืองที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประชาธิปไตยมีความแข็งแรง โดยออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์ที่
ผสมผสานในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในโรงเรียน ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 ความสนใจด้าน
การเมืองในการส่ง เสริมความเป็นพลเมืองมีน้อย แต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลของออสเตรเลียทุกระดับได้
วางเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และสั่งสอนให้เ ยาวชนออสเตรเลียให้เป็นเยาวชนที่มี
ความรู้ และเป็นพลเมืองที่แข็งขัน โดยให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมออสเตรเลียที่มีวัฒนธรรม ภาษา
และศาสนาที่หลากหลาย เข้าใจถึงรูปแบบการปกครองของออสเตรเลีย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และพัฒนาให้มีความยึดมั่นต่อค่านิยมประชาธิปไตย ความเท่าเทียม ความยุติธรรม และมีส่วนร่วมใน
วิถีของการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ท้างานเพื่อความดีของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงให้
ธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคมให้มีความยั่งยืน และเป็นประชากรของโลก ของประเทศ ของชุมชน
ที่มีความรับผิดชอบ
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5) หลักสูตรการสอนความเป็นพลเมื องในโรงเรียน (a citizenship
curriculum in Australian schools) ของออสเตรเลีย ดังนี้
- เป้าหมาย (aims) มีดังนี้ (1) สอนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ค่านิยม และเจตคติ แก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในฐานะพลเมืองแข็งขัน
กับชุมชนของตนเอง กับชาติ และในโลก (2) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และมีความมั่นคงต่อรัฐสภา
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ระบบกฎหมาย และชีวิตพลเมืองของตน (3) พัฒนาให้มีความชื่นชมและ
การคิดวิเคราะห์ เกี่ย วกับ สิ ทธิ และความรับผิ ดชอบของความเป็นพลเมือง ชีวิตของพลเมืองทั้ ง
ระดั บ ชาติ และระดั บ โลก (4) ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและชื่ น ชมต่อ สั ง คม และมี ค วามยึด มั่ น ในการ
สนับสนุน สิทธิมนุษยชน และความคิดเห็นและการรับรู้ถึงวัฒนธรรมอื่นๆ และเข้าใจถึงมรดกทาง
ประชาธิปไตยของตนเอง (5) ส่งเสริมพลเมืองที่แข็งขันเห็นคุณค่าของอิทธิพลของสื่อมวลชน และ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร (6) ให้ความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจถึงประเด็นที่ส้าคัญระดับโลก และวิธีการที่
ประชาชนในโลกมีความร่วมมือต่อกัน และการให้ร่วมมือในระดับที่หลากหลาย
- หลั กสู ตร หรือสาระการเรียน เพื่อให้ มีความรู้และความเข้าใจ
(knowledge and understanding) ถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) องค์ประกอบหลักของระบอบ
การเมืองการปกครอง กระบวนการของรัฐบาลแบบรัฐสภาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ (2) ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย พรรคการเมือง รวมทั้งขอบเขตของรัฐธรรมนูญ และสิทธิ
ตามกฎหมายของบุคคล (3) สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง เช่น สิทธิมนุษยชน สิทธิทางสังคม
และหน้าที่ ของชาติ และนานาชาติ (4) รู้จักสื่อและบทบาทของสื่อทางการเมืองและชีวิตทางสังคม
(5) มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่มีอิทธิพล (6) โครงสร้างและ
การท้างานของกลุ่มอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม (7) เน้นพัฒนาชุม ชนและนานาประเทศให้มี
ความยั่งยืน
- กระบวนการและทักษะ (process and skill) ที่จะส่งเสริมให้เป็น
พลเมืองที่แข็งขัน ประกอบด้วย (1) การถาม และการคิดอย่างเป็นระบบ คือ มีความสามารถในการตั้ง
ค้าถาม และค้นหาข้อเท็จจริง และความคิดเห็นต่างๆ การสะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบ น้าเงื่อนไข
ต่างๆมาร่วมพิจารณา ให้ความส้าคัญกับอ้านาจที่มีอยู่ในสังคม มีการคิดอย่างเป็นระบบก่อนลงมือ
ปฏิบัติ และข้อมูลที่ได้มีการถกเถียงที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (2) การท้างานร่วมกัน (working
together) การน้าเสนอเรื่องที่มีความสนใจและทักษะในการแก้ไขปัญหา และหาทางแก้ไขผ่านความ
ร่วมมือ เพื่อให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่หลากหลาย มองตนเอง พิจารณาตนเองว่ามีความ
เหมาะสมต่ อ การเป็ น พลเมื อ งของชุ ม ชน ของรั ฐ ของประเทศ และของโลก มี ก ารสาธิ ต ให้ มี
ความสามารถในการอาศัยและท้างานในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายด้านวัฒนธรรมและศาสนา (3) การ
วิเคราะห์ (analysis) สามารถที่จะประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ต้าแหน่งหน้าที่ และสามารถปกป้องประเด็นที่เกี่ยวข้องของความเป็นพลเมืองและสังคม สงสัยต่อ
ความคิดเห็นต่างๆและเป็นสื่อมวลชนที่มีความสามารถ คือการแปลความและวิพากษ์ข่าวสารของสื่ อ
รวมทั้งระบบความสนใจและค่านิยมที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบนโยบายและตัดสินใจผ่านทางการเลือกตั้ง
มี ค วามสามารถในการวิ จั ย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารอย่ า งครอบคลุ ม ชั ด เจน (4) การสื่ อ สาร
(communication) ให้มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการอ่านอย่างวิพากย์ การถกเถียง
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การเขีย น การเขียนอย่ างวิเคราะห์ ทักษะที่ควรเน้นย้้าและทักษะทางสั งคม การวิพากย์เกี่ยวกับ
โครงสร้าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- เกิดค่านิยม ทัศนคติ และเจตคติ (value, attitude and
dispositions) ที่ได้จากการมีความรู้ ความเข้าใจ จากกระบวนการและทักษะของความเป็นพลเมือ ง
และความเป็นพลเมืองนั้น ถูกวางฐานจากความตระหนักด้านคุณธรรม และเจตคติทางพฤติกรรมใน
การมีส่ ว นร่ว มกับรั ฐ สภา ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม และชีวิตในชุมชน การอ่านอย่างวิเคราะห์
ประกอบด้วย (1) ค่านิยม คือรากฐานของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
เช่น การแสดงออกถึงเสรีภาพ การปกครองโดยประชาชน ความเท่าเทียม หลักนิติธรรม ความเท่า
เทียมที่ก้าหนดทางกฎหมาย การออกเสี ยง 1 เสียงต่อ 1 ค่านิยม ความรับผิดชอบที่เกิดจากสิทธิ
ความรับผิดชอบที่เกิดจากหน้าที่ ความดีงาม (2) ค่านิยมที่เป็นคุณธรรมของพลเมือง หรือความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชื่นชมต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ เอื้ออาทร
เอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเที่ยงธรรม และความเป็นธรรมทางสังคม เสรึ
ภาพ ซื่อสัตย์ เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม เท่าเทียม อดทนต่อความแตกต่าง
ความสงบ ให้และรับและการให้คุณค่าต่อสิ่งๆในฐานะพลเมืองที่แข็งขัน (2.1) เจตคติ คือ ความชอบ
หรือความตั้งใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับชุมชน (2.2) ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชน (2.3)
ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม (2.4) ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในประเด็ นต่างๆของ
สังคม ภาคประชาสังคม ชีวิตการเมือง ชีวิตชุมชน และชีวิตของโลก (2.5) ความตั้งใจที่จะปรับปรุง
สังคมให้ดีขึ้นตามที่เกิดขึ้นจากค่านิยม และคุณธรรมของพลเมือง
- การน้ า หลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ (practices)
ได้ มี ก ารทบทวน
วรรณกรรมและยอมรับว่าการให้การศึกษาความเป็นพลเมื องในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องสอนในชั้นเรียนด้วยการสอนแบบวิธีนิยม คือ การเรียนในหลักสูตรของโรงเรียน
ท้าให้เด็กได้รับการเรียนรู้หลายมิติ (ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ) แต่อย่างไรก็ตามการสอนความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องให้การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินอกชั้นเรียน เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนอกเหนือจากการเรียน ให้ได้รับทักษะที่มีประสิทธิภาพในหลาย
ด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
นอกจากนี้ได้น้าเสนอรูปแบบของหลักสูตรในการให้การศึกษาความ
เป็นพลเมืองในโรงเรียนได้แก่ (1) หลัก สูตรที่เป็นทางการ (2) หลักสูตรไม่เป็นทางการ (3) หลักสูตร
เพิ่ม และ (4) หลักสูตรแฝง คือ การสอนในหลักสูตรที่เป็นทางการคือ วิชาที่สอนที่เป็นการควบคุม
ของโรงเรียนทั่วไป ตรงกันข้ามคือหลักสูตรไม่เป็นทางการ คือประสบการณ์ที่เด็กได้รับแต่ละวันที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน เช่น สภานักเรียน ชมรม การเข้าร่วมประชุม การรณรงค์หาทุน หลักสูตรเพิ่ม
คือ การเรียนนอกเวลาเรียนปกติ และหลักสูตรแฝง คือ การเรียนที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวซึ่งมีความแตกต่างกัน
แต่ละบุคคล ส้าหรับการเรียนตามหลักสูตรไม่เป็นทางการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 แบบ คือ การ
เรียนที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ หรือตามบทบาท ซึ่งมีผลส้าเร็จดีมาก เช่น สภานักเรียน ชมรม การร่วม
ประชุม การรณรงค์หาทุน และความซาบซึ้ง ความประทับใจ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรีในวง
ออเคสตรา เป็ น ต้ น แต่ ก ารเรี ย นวิ ธี นี้ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ก ารเรี ย นความเป็ น พลเมื อ งในระบ อบ
ประชาธิปไตยน้อยกว่า และไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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2.2.2.3 สหรัฐอเมริกา
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของอเมริกา Lary Gerston (2554) ได้
น้าเสนอว่า สหรั ฐอเมริกาก็เป็ นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาประชาชน เยาวชนไม่สนใจการมีส่ว นร่ว ม
ทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย โดยสามารถพิจารณาได้จาก
เหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ จ้านวนผู้เข้าร่วมการประชุมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การสนับสนุน
การรณรงค์ทางการเมือง การเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้งที่มีจ้านวนผู้เข้าร่วมลดลง
ซึ่ง นั ก วิช าการได้ ศึก ษาสาเหตุ ที่เ กิด สถานการณ์ ดั งกล่ า ว พบว่า สาเหตุ เ กิด จากอิ ทธิ พลของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และการเมือง โดย
นักวิชาการได้ท้าการศึกษากลุ่มคน 2 ช่วงวัย พบว่า คนส่วนใหญ่มีความสนใจการเมืองเพียงผิวเผิน ไม่
ลึกซึ้ง ซึ่งพบว่าประชากรในกลุ่มนี้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008) เพียงร้อยละ 62 เท่านั้น และในจ้านวนนี้ เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปี
พบว่ามีเพียงร้อยละ 52 ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้ว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเป็นที่ชื่น
ชอบของเยาวชนก็ตาม ซึ่งพบว่ามีสาเหตุจากจากการขาดการเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ทางการเมืองที่พวกเขาต้องท้าหน้าที่
จากการศึกษาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า ขาดการเตรียมการให้
พลเมืองมีความพร้ อมให้ เป็ น พลเมืองที่มีความรับผิ ดชอบทางการเมือง ที่พวกเขาต้องมี ห น้าที่ใน
อนาคต เมื่อปี พ.ศ. 2553 นักวิจัยได้มีการส้ารวจนักเรียนทั้งประเทศเกี่ยวกับความรู้ประวัติศาสตร์
อเมริกา พบว่า ร้อยละ 57 ของนักเรียนเกรด 12 (มัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้ศึกษา) มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาต่้ากว่าที่คาดหวัง เช่นเดียวกับทักษะในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
อเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ The National Assessment of Education Progress:
NAEP ที่ได้ศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 67
ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และเวลาที่ใช้ในการเรียนในชั้นเรียนเรื่องความเป็น
พลเมืองลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการวิจัยที่พบว่า ความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างการศึกษา
กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากการวิจัยของ The National Association of Secretaries of
State เมื่อปี พ.ศ. 2542 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นชาติ (national study) กับกลุ่มเยาวชนทั้ง
ประเทศ อายุระหว่าง 15-24 ปีพบว่าร้อยละ 52 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าโรงเรียนไม่ได้ท้า
หน้าที่ดีเพียงพอในการให้ข้อมูลและทักษะในการเลือกตั้งแก่เยาวชนอย่างเพียงพอ และสามารถยืนยัน
ได้ว่าผลต่อเนื่องของการขาดการเตรียมการของความเป็นพลเมืองท้าให้น้าไปสู่บทสรุปได้ล่วงหน้าว่า
ประชาชนจะไม่มีพลั งเพีย งพอที่จะเข้ามามีส่ ว นเกี่ยวข้องทางการเมือง และเห็ นว่า ชั้นเรียน คือ
ความหวังสุดท้ายในการเรียนรู้การเมือง (Classroom, the Last Hope for Learning Politics) โดย
กล่าวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาว่า “การศึกษา มีผลท้าให้ได้มาซึ่งทักษะที่เปิดโอกาสให้บุคคล
ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากการประกอบอาชีพ การศึกษาให้บุคคลมีโอกาสได้รับการคัดเลือกไป
ท้างานในสถานที่ดี ที่มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมทางการเมือง และช่วยสนับสนุนในเชิงจิตวิทยาและการ
เรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง” กล่าวโดยสรุป การศึกษาคือทรัพยากรที่มีคุณค่าส้าหรับการ
พัฒนาบทบาททางการเมือง แต่ปัญหาเนื่องจากในชั้นเรียนในยุคสมัยใหม่มีการสอนหรือให้ความรู้
ทางการเมืองน้อยลง หรือไม่มี ในสหรัฐอเมริกา มลรัฐเกือบทั้งหมดได้จัดให้มีการศึกษาในชั้นเรียน
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ให้แก่นักเรียนมัธ ยมศึกษาปีสุดท้ายเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการปกครอง ซึ่งเนื้อหามีเพียงการ
เรี ย นรู้ เกี่ย วกับข้อเท็จ จริ งทางการเมือง และสถาบันทางการเมืองเท่านั้น ซึ่งขาดการเรียนรู้เรื่อง
ค่านิยมทางการเมือง และการฝึกปฏิบัติ โดยได้น้าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสในการได้ รั บ ความรู้ แ ละมี ค วามสามารถ โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยใช้
แบบจ้าลองสถานการณ์จริงในชั้นเรียน และให้มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นการเมืองในห้องเรียน
ท้าให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งและรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน นักเรียนต้องได้รับเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆจาก
หลายมุมมอง เขาต้องมีความเข้าใจว่า เขาต้องเข้าใจกระบวนการทางการเมือง และสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมืองได้ด้ว ย นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบเกี่ยวกับสมการทาง
ประชาธิปไตย คือ ภาระหน้าที่ หรือพันธกรณี (obligation) ที่มีต่อการเมือง ประชาธิปไตยไม่สามารถ
ด้าเนิ น การได้ด้ว ยตัว เอง ประชาธิปไตยต้องได้รับการชี้น้าจากพลเมืองที่แข็งขันต่อกระบวนการ
ประชาธิปไตย ภาระหน้าที่บางอย่างมองเห็นได้ชัด เช่นการเป็นทหารรับใช้ชาติในช่วงที่ เกิดสงคราม
หรือการจ่ายภาษี ส้าหรับภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันยากที่จะเรียนรู้และปฏิบัติ เช่น
ภาระหน้าที่ในร่วมการตัดสินใจทางการเมือง คือการเรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไตร่ตรองหาทาง
เลือกเพื่อการตัดสินใจ ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ควรน้ามาสอนในชั้นเรียน การเรียนการสอนประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นขั้นตอน
ที่ยังห่างไกลความเป็นจริง
2.2.3 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย
2.2.3.1 ความเป็นมา
การศึ ก ษาเพื่ อสร้ า งความเป็ น พลเมื อ งในประเทศไทยขอน้ า มากล่ า ว
เฉพาะช่วงหลังที่ประเทศไทยได้น้าระบอบการปกครองประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารประเทศ
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 นายปรีดี
พนมยงค์ ผู้น้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนได้พยายามจะด้าเนินการเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง
โดยการก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” เพื่อจะประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง แต่ครั้งนั้นยังมิได้ด้าเนินการในระดับโรงเรียน และเมื่อเกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490
บ้ า นเมื อ งจึ ง เข้ า สู่ ยุ ค เผด็ จ การ การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งจึ ง ยุ ติ ลง ในปี พ.ศ. 2503
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดให้มีหลักสูตร “วิชาหน้าที่พลเมือง”ส้าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรี ยน และใช้จนถึง พ.ศ. 2521 และได้ยุบ “วิชาหน้าที่พลเมือง”ให้ไปอยู่กับ “กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ ชี วิ ต ”ส้ า หรั บ หลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา และให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม “สั ง คมศึ ก ษา”ในระดั บ
มัธยมศึกษา ซึ่งเห็นได้ว่า “วิชาหน้าที่พลเมือง”ได้ถูกลดความส้าคัญจากวิชาเฉพาะ กลายเป็นสาระ
การเรียนรู้เพียงสาระหนึ่ง มาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาการเรียนรู้แล้วไม่เหมือนกับ “การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมือง” หรือ Civic Education เพราะวิชาหน้าที่พลเมืองสอน ให้ “ต้องท้าหน้าที่” มิใช่การท้า
หน้าที่ ที่ท้าด้วยความเต็มใจ หรือท้าด้วยจิตส้านึก นอกจากนี้ยังมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติ
(ชาตินิยม) มากกว่าให้ความส้าคัญกับสิ่งรอบตัวตามแนวทางของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
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เนื้อหาสาระตามหลักสูตรปัจจุบัน (พ.ศ. 2551) มุ่งเน้นไปที่ความรู้ เช่น
หลั กสู ตรชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรี ยนเรื่อง หลั กการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส้ าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปั จจุบัน การแบ่งอ้านาจ การถ่วงดุล อ้านาจของอ้านาจ 3 ฝ่าย
คืออ้านาจนิติบัญญัติ อ้านาจตุลาการ อ้านาจการบริหาร ซึ่งเป็นเนื้อที่ยากและมากเกินไป และจาก
การสะท้อนความเห็นของครูผู้สอนวิชานี้ให้ความเห็นว่า เนื้อหาสาระยากเกินไป ท้าให้เป็นวิชาที่น่า
เบื่อ และไม่ได้ผลในการสร้างพลเมือง
ส้าหรั บ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่อยู่นอกระบบการศึกษา มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จ้านวนมากด้าเนินการโดยยึดโยงเนื้อหาสาระกับบริบท
ตามภาระหน้าที่ โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะบางองค์กรที่ได้มีการด้าเนินงานให้ความรู้แก่พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้จัดการศึกษา
เพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งโดยเน้ น ความเป็ น พลเมื อ งตามหน้ า ที่ ข องรู ป แบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่กลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือเพื่อการช่วยเหลือในการไป
ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ซึ่งเน้นเชิงสถาบันการเมือง และข้อเท็ จจริง และเป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะการอบรม เวลา 3-5 วันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นองค์กรภายใต้
การก้ากับของรัฐสภา ได้จัดให้มีการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองอย่างหลากหลาย โดยจะขอกล่าวเฉพาะ
โครงการ“สร้างส้านึกพลเมือง (Project Citizen)” ซึ่งเป็นโครงการสอนที่มีผลส้าเร็จในการให้ความรู้
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองมายาวนาน
2.2.3.2 โครงการ“สร้างส้านึกพลเมือง” (Project Citizen)
โครงการสร้ า งส้ า นึ ก พลเมื อ ง เป็ น โครงการที่ ด้ า เนิ น การโดยสถาบั น
พระปกเกล้า ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Center for Civic Education สหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิด
ให้นักเรียนได้รับ “ความรู้” (knowledge) “ทักษะ” (skills) และ “เจตคติ” (dispositions) เพื่อ
น้าไปสู่การมีความสามารถ มีความเชื่อมั่น มีความมุ่งมั่น เป็นผู้ที่มีความรู้และเหตุผล และมีส้านึก
พลเมือง
1) ลักษณะโครงการ เป็นโครงการที่ (1) มีการสอนแบบบูรณาการด้วย
วิธีซึ่งออกแบบส้าหรั บเยาวชนในโรงเรียน และองค์กรในท้องถิ่น (2) การสอนแบบมีส่ว นร่วมโดย
มุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นหลัก โดยใช้วิธีการเรียนอย่างมีส่วนร่วม การคิดเชิงวิ พากษ์ การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ (3) การมีรูปแบบของการประเมินที่เชื่อถือได้ (4) การให้ความรู้โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการของ
หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นและจังหวัด (5) การเรียนรู้มุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับภาครัฐในชุมชน
(6) สอนนักเรียนให้รู้จักวิธีที่จะติดตามและการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะ
2) เนื้ อหาของการเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง
แยกได้เป็น 2 ด้าน คือ (1) การน้ ามาซึ่ง “ความรู้ ” ได้แก่ (1.1) ท้าไมเราต้องการรัฐบาล (1.2)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (1.3) โครงสร้างรัฐบาล (1.4) แนวคิด หลักการ และค่านิยมของระบบการเมือง
เช่น อ้านาจ ความยุ ติธ รรม ความแตกต่าง และกฎหมาย (1.5) สิ ทธิส่ว นบุคคล เช่น ด้านบุคคล
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ (1.6) ความรั บ ผิ ด ชอบของพลเมื อ ง (1.7) บทบาทของพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย (1.8) ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนได้อย่างไร (2) การน้ามา
ซึ่ง “การจัดระเบียบพลเมือง” ได้แก่ (2.1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (2.2) การเคารพสิทธิของ
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บุคคลอื่น (2.3) การเคารพกฎหมาย (2.4) ความซื่อสัตย์ (2.5) การคิดแบบเปิดกว้าง (2.6) การคิด
แบบมีวิจารณญาณ (2.7) การเจรจาต่อรองและการประนีประนอม (2.8) การด้ารงสภาพ (2.9) การ
คิดแบบมีระบบระเบียบ (2.10) การช่วยเหลือเกื้อกูล (2.11) ชาตินิยม (2.12) ความกล้าหาญ (2.13)
การอดทนต่อความคลุมเครือ
3) การเรีย นรู้ข องนั กเรียน ดัง นี้ (1) เรี ยนรู้ ถึงวิ ธีก ารจั ดท้า นโยบาย
สาธารณะเพื่อแก้ปัญหาชุมชน (2) เรียนรู้ว่าประชาชนมีสิทธิที่จะสังเกตและมีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบายชุมชน (3) พัฒนาทักษะทางปัญญา และการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ
อย่างมีเหตุผล การคิดเชิงวิพากย์ การสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ และการคิดทบทวน (4) สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมการแสดงสิทธิ และหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท และ
ความมั่นใจ
2.2.3.3. ขั้นตอนและภารกิจ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปัญหาที่จ้าเป็นต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลของปัญหาที่คัดเลือกอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 4 จัดท้าแฟ้มผลงาน (portfolio) ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ปัญหา การพิจารณาหาทางแก้ไข การเสนอนโยบายภาคประชาชน และจัดท้าแผนการด้าเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน้าเสนอและตอบข้อ
โต้แย้งของการค้นคว้า และนโยบายสาธารณะที่ได้น้าเสนอ
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
2.2.3.4. ประสบการณ์ที่ได้รับ มีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย
1) ได้เพื่อนจากการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มีส่วนร่วมในการท้างาน
3) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4) ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์
5) เรียนรู้วิธีการที่จะไปสอนในชุมชน
6) มีการตัดสินใจร่วมกัน
7) เรียนรู้วิธีการข้อยุติความขัดแย้ง
8) มีความสนุกสนาน
9) เรียนรู้การท้างานร่วมกันแบบกลุ่ม
10) การยอมรับความคิดเห็นต่าง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึ ก ษา ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาถึ ง แนวทางการให้ ค วามรู้ แ ก่ พ ลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยได้ศึกษาแนวคิด วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักการ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การสร้างพลเมืองในระบอบ
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ประชาธิปไตย มาวิเคราะห์และพบว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง นั้นต้องให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึง
ความเป็นพลเมืองตามคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ ผู้เรียนต้องมี
คุณลักษณะ 3 ประการคือ “ความรู้” “มีทักษะ” “ทัศนคติ เจตคติ” จากการเรียน ซึ่งการเรียนรู้
ความเป็ น พลเมื อ งสามารถด้ า เนิ น การได้ ทั้ ง ในโรงเรี ย นและนอกระบบโรงเรี ย น ดั ง นั้ น จึ ง น้ า
คุณลักษณะมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของ
ต่างประเทศ ได้แก่ แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และของไทย (เฉพาะโครงการสร้าง
ส้ านึ กพลเมือง สถาบั น พระปกเกล้ า) เพื่อศึกษาว่าประเทศใดที่กล่ าวมา มี คุณลั กษณะครบทั้ง 3
ประการ เพื่อจะได้น้าไปเป็นแนวทางในการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของศูนย์การเรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ต่อไป โดยมีกรอบการศึกษา ดังนี้
2.3.1 ด้าน“ความรู้” มุ่งศึกษาจาก เนื้อหา สาระของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน การสอน
เพื่อพิจารณาถึงการมีเนื้อหา สาระครอบคลุมประเด็นส้าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
หลักการ วัฒนธรรม คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 ด้าน“ทักษะ” มุ่งศึกษา ถึง ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชน คือ มีกระบวนการ หรือข้อก้าหนดที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติงาน หรือด้าเนินงานร่วมกับชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือภาคประชาสังคม
2.3.3 ด้าน “ทัศนคติ เจตคติ” ซึ่งเป็นนามธรรม จ้าเป็นต้องมีมาตรการ หรือมาตรฐาน
หรือโดยใช้เครื่องมือในการวัด แต่เนื่องจากไม่สามารถด้าเนินการในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงขอ
ศึกษาจากเอกสารที่ระบุว่า “ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง...” หรือ ผู้เรียนเกิดความรู้...” ซึ่งเป็นระดับผลลัพธ์
ของผู้เรียนและโครงการ มาเป็นประเด็นในการพิจารณาเปรียบเทียบ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive
Analytical Approach) จากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
3.1.1 การศึกษาเอกสารโดยการประมวล รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง
3.1.2 การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึก ษาเพื่ อสร้ า งพลเมื อ งใน
ระบอบประชาธิปไตยของแคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
3.1.3 การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึก ษาเพื่ อสร้ า งพลเมื อ งใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ศึกษาเฉพาะโครงการสร้างส้านึกพลเมือง
3.1.4 ประมวลและวิเคราะห์เอกสารดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการให้ความรู้เพื่ อสร้าง
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง อาเซี ย น ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3.2 แหล่งข้อมูลในการศึกษา
เอกสารทุติยภูมิที่เผยแพร่ในลักษณะต้ารา สิ่งตีพิมพ์ บทความ เอกสารทางวิชาการ รวมถึง
ข้อมูลที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ต่างๆ และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กระทรวง
การต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3.3 วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้ ศึกษาถึงแนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งน้า
คุณลักษณะ 3 ประการคือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและเจตคติ มาศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ
โครงการสร้ างส้ า นึ กพลเมืองของไทย โดยศึกษา (1) ประเด็น “ความรู้ ” จากเนื้ อหา สาระของ
หลักสูตร (2) “ทักษะ” ศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการเรียนการสอน” หรือมีข้อก้าหนดในการให้ผู้เรียน
เข้าไปปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน (3) การมี “เจตคติ และทัศนคติ ” ศึกษาจาก “การประเมินผล
ผู้เรียน” ซึ่งในเอกสารระบุว่า “ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง...” หรือ “ผู้เรียนเกิดความรู้...” และน้าผลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้
การเมืองและการเลือกตั้งของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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3.4 ผลการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าสาระเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองน่าจะใช้เป็น
แนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและ การ
เลือกตั้งอาเซียนได้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ เป็นการน้าข้อมูลข้างต้นมาเปรียบเทียบด้านเนื้อหา สาระของ
หลักสูตร เพื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมขององค์ความรู้ ด้านกระบวนการเพื่อหาประเด็นการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนร่วมกับชุมชน และด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนเพื่อพิจารณาการประเมินผลผู้เรียน
เกี่ยวกับ ทัศนคติ เจตคติที่ได้จากการเรียนรู้ตามกระบวนการ ดังกล่าว
3.4.1 เนื้อหา สาระของหลักสูตรในการให้ความรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของออสเตรเลี ย และโครงการสร้ า งส้ า นึ ก พลเมื อ งมี เ นื้ อ หาสาระที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุมประเด็นความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ครอบคลุ ม ถึ ง ลั ก ษณะของความเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นของ
ออสเตรเลี ย และโครงการสร้ า งส้ า นึ ก พลเมื อ งได้ รั บ “ความรู้ ”ตามหลั ก สู ต รที่ ก้ า หนดไว้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ส้าหรับการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองของแคนาดา มีสาระหลักครอบคลุมเฉพาะความรู้ที่
เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ครอบคลุมประเด็นความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย และการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองของ
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ส าระเป็ น ความรู้ ย่ อ ยเฉพาะประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
ออสเตรเลีย

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

เนื้อหาหลักสูตร
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเรียนในโรงเรียน
1.1 องค์ประกอบ
หลักของระบบการเมือง
การปกครอง
กระบวนการของรัฐบาล
แบบรัฐสภา และกับ
ท้องถิ่นและกับ
ต่างประเทศ
1.2ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย พรรค
การเมือง รัฐธรรมนูญ
สิทธิตามกฎหมายของ
พลเมือง

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
2 เรื่องหลักคือ (1) สิทธิและ
เสรีภาพ (2) ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและชุมชน
ตัวอย่างการศึกษาของ
เมืองออนตาริโอ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเรียนในโรงเรียน
1.1.การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง โดยการสร้างทัศนคติ
เพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน
1.2 สิทธิ เสรีภาพของ
พลเมือง
1.3 หน้าที่และความ
รับผิดชอบของพลเมือง

เนื้อหาหลักสูตร มี
การสอนใน
โรงเรียนเฉพาะ
เรื่อง 1. โครงสร้าง
การปกครองใน
ปัจจุบัน
สถาบันทาง
การเมือง

ประเทศไทย
(โครงการสร้างส้านึกพลเมือง)

เนื้อหาหลักสูตร มีการ
จัดการเรียนร่วมกันใน
ชั้นเรียนและชุมชน
ประกอบด้วย
สาระที่สร้างความรู้
1. ความส้าคัญของ
รัฐบาลต่อประชาชน
2. ขอบเขตของ
รัฐธรรมนูญ
3. โครงสร้างของ
รัฐบาล แนวคิด
หลักการ ค่านิยมของ
ระบบการเมืองและ
เศรษฐกิจ
4.สิทธิส่วนบุคคล(ส่วน
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1.3 สิทธิและความ
รับผิดชอบของพลเมือง
และหน้าที่ของพลเมือง
ต่อชาติและต่อนานาชาติ
1.4 รู้จักสื่อมวลชน
และบทบาทของ
สื่อมวลชนทางการเมือง
ชีวิต และสังคม
1.5 รักษามรดกทาง
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ค่านิยม และ
วิถีปฏิบัติที่มีอิทธิพล
1.6 โครงสร้างการ
ท้างานของอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม
1.7 พัฒนาชุมชน
ประเทศ และนานา
ประเทศให้มีความยั่งยืน

แคนาดา

(1) การเลือกตั้ง
(2) การช่วยเหลือผู้อื่น
(3) การคุ้มครองและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
(4) การเคารพ
กฎหมาย
(5) รับผิดชอบตนเอง
และผู้อื่น
(6) ความร่วมมือกับรัฐ
ในการก้าหนดนโยบาย
1.4. อาสาสมัครท้างาน
ร่วมกับชุมชน จ้านวน 40
ชั่วโมง
2. ประชาชนที่อพยพเข้าไป
เป็นพลเมืองใหม่ จัดท้าเป็น
คู่มือให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
2.1 บทบาทหน้าที่ใน
ความเป็นผู้น้าและผู้ตามผู้อื่น
2.2 บทบาทหน้าที่ของ
2. การฝึกปฏิบัติ ร่วมกับ ตนเอง และมีสัมพันธ์กับ
ชุมชน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2.3 การมีส่วนร่วมกับ
สังคม

สหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย
(โครงการสร้างส้านึกพลเมือง)

ตน การเมือง
5.บทบาทของพลเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
6. การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
สาระเพื่อการจัด
ระเบียบของความ
เป็นพลเมือง
7. ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
8.การเคารพสิทธิ
บุคคล
9. การเคารพกฎหมาย
10. ความซื่อสัตย์
11.การคิดแบบเปิด
กว้าง
12.การคิดแบบมี
วิจารณญาณ
13.การเจรจาต่อรอง
และประนีประนอม
14.การด้ารงสภาพ
15.การคิดแบบมีระบบ
ระเบียบ
16.การช่วยเหลือ
เกื้อกูล

3.4.2 วิธี ก าร หรื อ กระบวนการในการให้ ก ารศึ ก ษาการเมื อ งเพื่อ สร้ างพลเมือ งของ
ออสเตรเลีย แคนาดา และโครงการสร้างส้านึกพลเมือง ได้ระบุถึงการให้ผู้เรียนเข้าไปปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน หรือเข้าไปค้นหาประเด็นปัญหาเพื่อการแก้ไขร่วมกับชุมชน ที่ก้าหนดไว้เป็นเงื่อนไข
อย่างชัดเจน แสดงว่าผู้เรียนของออสเตรเลีย แคนาดา และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองมี “ทักษะ”ที่
เกิดจากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือภาคประชา
สังคม ส้าหรับกระบวนการในการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองแก่ผู้เรียนของสหรัฐอเมริกาไม่ได้
ก้าหนดไว้
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หลักสูตรก้าหนดให้
ผู้เรียนต้องลงไปปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
และพัฒนาชุมชนให้มี
ความยั่งยืน

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรก้าหนดให้
ไม่ได้ก้าหนดไว้
ผู้เรียนต้องเข้าไปร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน โดยใช้เวลาอย่าง
น้อย จ้านวน 40 ชั่วโมง
ก่อนจบการศึกษา

ประเทศไทย
(โครงการสร้างส้านึกพลเมือง)

หลักสูตรก้าหนดวิธีการเรียน
การสอนไว้ว่าผู้เรียนต้อง
เรียนร่วมกับชุมชน ต้องเข้า
ไปศึกษาประเด็นปัญหาของ
ชุมชน คัดเลือกปัญหา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหา และมีการฟัง
ความเห็นจากประชาชนใน
ประเด็นที่คัดเลือกมาศึกษา
หาทางแก้ไข

3.4.3 ด้านการประเมินผู้เรียน การวัดผลผู้เรียน การให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของ
ออสเตรเลีย และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองได้มีการวัดผลผู้เรียน ซึ่งออสเตรเลียใช้ค้าว่า “ผู้เรียน
เกิดค่านิยม”และโครงการสร้างส้านึกพลเมือง ใช้ค้าว่า “ผู้เรียนได้รับประสบการณ์” เป็นการสะท้อน
ให้เ ห็นถึงผู้ เรีย นมีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ เกิดทักษะด้านต่างๆ ซึ่งสรุปได้ว่าผู้เรียนมี
ทัศนคติ และเจตคติ จ ากการเรี ย น ส้ า หรับการให้ ก ารศึกษาเพื่อ สร้างพลเมือ งของแคนาดา และ
สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก้าหนดหรือไม่มีเอกสารตอนใดที่ได้ระบุเกี่ยวกับการประเมินผลผู้เรียน
ออสเตรเลีย

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

ผู้เรียนเกิดค่านิยม ทัศนคติ
และเจตคติ ที่ได้จากการมี
ความรู้ ความเข้าใจ จาก
กระบวนการ และ ทักษะของ
ความเป็นพลเมือง และความ
เป็นพลเมืองนั้น ถูกวางฐาน
จากความตระหนักด้าน
คุณธรรม และเจตคติทาง
พฤติกรรม ในการมีส่วน
ร่วมกับรัฐสภา ประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม และชีวิตใน
ชุมชน และจากการอ่านอย่าง
วิเคราะห์

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ประเทศไทย
(โครงการสร้างส้านึกพลเมือง)

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ คือ
1. ได้เพื่อนจากการเรียนรู้ร่วมกัน
2. มีส่วนร่วมในการ ท้างาน
3. มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
4. ทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์
5. เรียนรู้วิธีการที่จะไปสอนในชุมชน
6. มีการตัดสินใจร่วมกัน
7. เรียนรู้วิธีการข้อยุติความขัดแย้ง
8. มีความสนุกสนาน
9. เรียนรู้การท้างานกับกลุ่ม
10. การยอมรับความคิดเห็นต่าง
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จากการศึกษาเปรียบเทียบข้างต้น ท้าให้ได้รู้ว่าประเด็นหลักสูตรที่เป็นเนื้อหาสาระของ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย และของโครงการสร้างส้านึกพลเมือง มีความ
หลากหลายครอบคลุ ม ประเด็ น ส้ า คั ญ ของการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ ง เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของออสเตรเลียจะมีหัว ข้อที่หลากหลายกว่า เช่น
สื่อมวลชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมีเนื้อหา สาระกว้าง ครอบคลุมไปถึงระดับนานาชาติ เช่น
หัวข้อ สิทธิ และความรับผิดชอบของพลเมือง การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ พัฒนานานาชาติให้มี
ความยั่งยืน มากกว่าของโครงการสร้างส้านึกพลเมือง โดยโครงการสร้า งส้านึกพลเมืองมีสาระด้าน
คุณลั กษณะของความเป็ น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ า ส้ าหรับการศึกษาเพื่อสร้ า ง
พลเมืองของแคนาดามีสาระที่เน้นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองต่อตนเอง และ
ชุมชน แต่เ น้ น เรื่ องการเลื อกตั้ง ที่เป็น เฉพาะเพื่ อให้ เ ยาวชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อกตั้ง ส้ าหรั บ
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบการปกครอง และสถาบันทาง
การเมือง เท่านั้น จะเห็นว่าทั้งของแคนาดา และสหรัฐอเมริกามีเนื้อหาสาระในการศึกษาเพื่อความ
เป็ น พลเมืองน้ อย โดยสามารถพิจารณาได้ว่าการมีเนื้อหาสาระของหลั กสู ตรที่ กว้าง หลากหลาย
ครอบคลุมประเด็นส้าคัญที่เป็นสาระในการสร้างพลเมืองจะท้าให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนได้รับความรู้
มากเพียงพอ ดังนั้น การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของออสเตรเลีย และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองนั้น
สามารถน้ารูปแบบในการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นส้าคัญมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดหลักสูตร
ของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งได้อย่างดี
ประเด็นวิธีการ หรือกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองของออสเตรเลีย แคนาดา และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองต่างระบุไว้ให้นักเรียนต้องไป
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน แสดงให้เห็นว่าทั้งสามประเทศได้เล็งเห็นความส้าคัญของการเรียนรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ตามเหตุ การณ์จริงที่ ท้า
ให้ผู้เรียนมีทักษะ และมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ดังนั้น แนวคิดในการให้นักเรียน เยาวชนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็น
แนวทางที่ดี ควรน้าไปเป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองระบอบประชาธิปไตยของศูนย์
เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน
ประเด็นการประเมินผู้เรียน การวัดผลผู้เรียนเพื่อน้าไปสู่การมีทัศนคติ เจตคติ ของนักเรียน
หรือผู้เรียนนั้น การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของออสเตรเลีย และโครงการสร้างส้านึกพลเมืองสามารถ
ท้าให้ผู้เรียนมีทัศนคติ เจตคติ จากการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาได้จากการมีเนื้อหาสาระที่กว้าง หลากหลาย
และครอบคลุม และได้ร่วมปฏิบั ติภารกิจร่วมกับชุมชน ท้าให้นักเรียนมีทั้งความรู้ และประสบการณ์
จริง ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน ซึ่งควรน้าไปเป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันมุ่งให้ความรู้เพื่อสร้าง
ประชาชนของตนเองให้ เ ป็ น พลเมือ งที่ มีค วามเป็น อิส ระ พึ่ งตนเองได้ เคารพสิ ทฺธิ หน้า ที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองของโลก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กั บบริบท
ทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการให้ความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
นั้น การที่ผู้เรียน นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ (1) “ความรู้” ต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย องค์กรทางการเมือง สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เสมอภาค
ภราดรภาพเป็นต้น พร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือมีเหตุผล
มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม มีความส้านึกเป็นต้น และควรมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได้ เคารพตน เคารพผู้อื่น เคารพ
ความแตกต่าง เคารพกฎหมาย เคารพความเสมอภาค รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ซึ่งเปรียบได้
กับศาสตร์ และศิลป์ หรือการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกของมนุษย์ คือซีกซ้ายมีการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยเหตุ แ ละผล ส่ ว นซี ก ขวาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ป ความละเอี ย ดอ่ อ น จิ น ตนาการ ความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งท้าให้ผู้เรียน นักเรียนมีความรอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลปในการด้าเนินชีวิตใน
สังคมประชาธิปไตย (2) “ทักษะ” คือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติซ้าๆจากข้อเท็จจริง สถานการณ์จริง
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว เรียนรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอย่างรอบด้าน รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆอย่างสันติ สมานฉันท์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหลังจากที่ได้เรียนรู้ทางทฤษฎีมาแล้ว เพื่อให้น้าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน (3) “ทัศนคติ เจตคติ”ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ทางเนื้อ หา
สาระ และมีการฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์จริงร่วมกับผู้อื่น อย่างมีระบบ ท้าให้ ผู้เรียนรับรู้ เข้าใจถึง
ความเป็นจริงของประเด็นต่างๆของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมเป็นต้นท้าให้
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติต่อไป
จากการน้าคุณลักษณะ 3 ประการที่เป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้เพื่อความเป็ นพลเมือง
มาเปรียบเทียบกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และ
โครงการสร้างส้านึกพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า ในด้าน “ความรู้” ซึ่งศึกษาจากเนื้อหา สาระ
ของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน การสอนในโรงเรียน พบว่าเนื้อหา สาระของการศึกษาเพื่ อสร้างความ
เป็นพลเมืองของออสเตรเลีย และโครงการสร้างส้านึกพลเมือง มีเนื้อหาสาระหลากหลาย ครอบคลุม
ประเด็นทั้งความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และคุณลักษณะของความเป็น
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พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน นักเรียนออสเตรเลียโดยรวม และนักเรี ยนไทยที่
ได้ศึกษากับโครงการสร้างส้านึกพลเมืองมีความรู้ในการเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างรอบ
ด้าน ส้าหรับเนื้อหา สาระ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็น
การเน้ นเฉพาะประเด็น โดยเนื้ อหา สาระของแคนาดากว้างกว่าของสหรัฐอเมริกา คือ แคนา ดา
ต้องการให้พลเมืองเป็นผู้รู้ถึงสิทธิของตนเอง สิทธิผู้อื่น ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม ซึ่งสหรัฐอเมริกา
กล่าวถึงเฉพาะรูปแบบการปกครอง และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนักวิจัยที่พบว่า ทั้งสองประเทศนี้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
โดยเฉพาะเยาวชน และคนวัยหนุ่มสาว
การศึกษาในด้าน “ทักษะ” ของผู้เรียนซึ่งศึกษาจากข้อก้าหนดของหลักสูตรที่ก้าหนดให้
ผู้เรียนต้องร่วมปฏิบัติงานหรือ ด้าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน พบว่าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
ของออสเตรเลีย แคนาดา และโครงการสร้างส้านึ กพลเมืองได้ก้าหนดให้ผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าไป
ร่วมด้าเนินกิจกรรมกับชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดา ได้ก้าหนดไว้อย่างชัดเจน คือต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 40 ชั่งโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงกับผู้ที่มีความรู้และผู้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง น้ า มาซึ่ ง ประสบการณ์ ที่ ดี และเกิ ด เป็ น ทั ก ษะที่ จ ะติ ด ตั ว ผู้ เ รี ย นได้ ต ลอดไป ส้ า หรั บ
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่ได้กล่าวไว้ แสดงว่าการเรียนรู้จะมีเฉพาะในชั้น
เรี ย นเท่ า นั้ น ท้ า ให้ ข าดทั ก ษะในการมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ที่ ก ล่ า วว่ า เยาวชน
ประชาชนของสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองลดลง
การศึ ก ษาด้ า นทั ศ นคติ เจตคติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากผู้ เ รี ย น นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ มี
ประสบการณ์จนเกิดเป็ นทักษะทางการเมือง ศึกษาโดยพิจาณาจากการประเมินผลผู้ เรียน ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ไม่มีข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรองรับเพียงพอในการวัดทัศนคติ เจตคติของ
ผู้เรียน แต่เมื่อได้ศึกษาในรายละเอียด พบว่ามีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน จึงใช้ประเด็น หรือ
สาระที่กล่าวถึงผลลัพธ์ของผู้เรียน คือ การ“เกิดค่านิยม ทัศนคติ และเจตคติ ” และ การ“การเรียนรู้
ของนักเรียน” มาเป็นประเด็นในการศึกษา พบว่า มี 2 ประเทศที่มีการวัดผลลัพธ์ในการศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองคือ ออสเตรเลียใช้ค้าว่า ผู้เรียนเกิดค่านิยม ทัศนคติ และเจตคติต่อการเรียน และ
โครงการสร้างส้านึกพลเมืองใช้ค้าว่า การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ให้ความส้าคัญต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียน ส้าหรับแคนาดา และสหรัฐอเมริกาไม่มีรายละเอียดที่กล่าวถึงการวัดผล
ผู้เรียน
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของออสเตรเลี ย และโครงการสร้ างส้ า นึก พลเมือ งมี เนื้ อหาสาระเพีย งพอแก่ ผู้ เ รีย น นัก เรี ยน มี
กระบวนการ หรือวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ตามสถานการณ์จริงร่วมกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จนเกิดเป็นทักษะ และจากแนวทางการ
ด้าเนินงานสามารถสรุปได้ว่าผู้เรียน นักเรียนมีค่านิยม ทัศนคติ เจตคติเกี่ยวกับ การเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิป ไตยที่มีความรั บ ผิดชอบ มีส่ ว นร่ว ม ซึ่งแนวทางการให้ การศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองของทั้งสองประเทศดังกล่าว สามารถน้ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการให้การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซี ยน ซึ่งการศึกษานี้
มุ่งให้ ความรู้ แก่ก ลุ่ มเยาวชน ที่ก้ าลั งศึกษาในโรงเรียน และเพื่อ ให้ การด้าเนินงานสามารถบรรลุ
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ประสงค์ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนดังนี้
1) แนวทางการเตรียมการเพื่อให้ความรู้
(1) ประเด็นเนื้อหา สาระในการให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้เรียน ควรมีสาระครอบคลุมทั้ง
ด้ า นการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย และคุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นแกนหลัก โดยมีระบอบการปกครองรูปแบบอื่นที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
มาข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้มีเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน
(2) ประเด็นกระบวนการที่สร้างทักษะให้นักเรียน ผู้เรียนเกิดทักษะจากการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สถานการณ์จริงกับผู้ที่มีความรู้ในชุมชน ควรด้าเนินการในลักษณะการประยุกต์ใช้ เป็น
ลักษณะแบบจ้าลองสถานการณ์จากเหตุการณ์จริงเพื่อให้นักเรียน ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์
ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และหาทางแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างด้วยตนเองและโดยกลุ่ม
ซึ่งสามารถจัดได้ในลักษณะค่ายจ้าลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ เป็นต้น
(3) ประเด็นการประเมินผล และการประเมินผู้เรียน ควรด้าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 2
ประเด็นเพื่อให้ทราบว่า การให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนั้น นักเรียน ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะดี
เพียงพอ หรือไม่ เพื่อการให้การศึกษา ดังกล่าวมีประสิทธิผลต่อ ผู้เรียนอย่างจริงจัง และน้าไปสู่การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามบริบททางการเมือง และสังคมของประเทศไทย
2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้
(1) ควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลั ย มหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนผู้เรียนที่เป็นเด็ก เยาวชนให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีความคุ้มค่า
(2) ควรน้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
หลายช่องทางในลักษณะคู่มือส้าเร็จรูป (kits) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนที่ต้องการเรียนจากโรงเรียน
หรือบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน
4.2 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต่างประเทศกับประเทศไทย
เพื่อให้ได้แนวทางในการให้ความรู้แก่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งนี้ มีข้อจ้ากัดด้านเวลา ท้าให้
ไม่สามารถสืบค้นเอกสารที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
หรือ civic education จากต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นเพียงการน้าข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการเรื่อง ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and the future
of Thai Democracy) ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้รวบรวมการบรรยายจากผู้บรรยายซึ่งเป็น
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้รู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
จากออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกก้าหนดด้วยเวลาของการบรรยายดังกล่าว จึงอาจจะไม่
สามารถน้าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมประเด็นข้อเท็จจริงทั้งหมดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ดั ง กล่ า วสามารถสะท้ อ นถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นประเทศนั้ น ๆ ได้ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การศึ ก ษา
เปรียบเทียบในการหาแนวทางในการให้ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งนี้ ยังขาด
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ความสมบูรณ์บางประเด็น เช่นการวัดผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกี่ยวกับการมีทัศนคติ เจตคติ ซึ่งต้องมี
สาระที่รองรับเพียงพอ เช่นพฤติกรรมของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน มากขึ้น
ภายหลังจากการเรียนรู้ เป็นต้น และเพื่อให้แนวทางแก่ผู้สนใจในการศึกษา ต่อไป จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
1) การศึกษาประเด็นการมี “ความรู้”ของผู้เรียน นอกจากการศึกษาจากเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรซึ่งเป็นการเรียนในโรงเรียนที่เป็นทางการแล้ว ควรพิจารณาถึงความรู้นอกรูปแบบโรงเรียน
เช่น การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยตรง เช่นเดียวกัน
2) การศึกษาประเด็นการมี “ทักษะ” ของผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้จากการเข้าร่วม
ด้าเนินกิจกรรมกับชุมชนแล้วนั้น สามารถพิจารณาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น การศึกษาดู
งานในศูน ย์ ศึก ษาประชาธิป ไตย ของส้ า นักงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง การเข้ าค่า ยเยาวชน
ประชาธิปไตย และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ นอกชั้นเรียนที่เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นกลุ่มในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 วันเป็นต้น
3) การศึกษาประเด็นการมี “ทัศนคติ เจตคติ” ของผู้เรียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน
มีความเป็นนามธรรมสูง แต่อาจศึกษาได้จากการตอบแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้อย่างดี เป็นระบบ
และผู้เรียนต้องมีทั้งความรู้และประสบการณ์ทางการเมืองเพียงพอ แต่อาจจะศึกษาได้ในแนวโน้มของ
พฤติกรรมของนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นต้น
4) ควรศึกษาในประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้เรียน อาทิ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนการให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประเด็นด้านผู้สอน ซึ่งผู้สอนเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผ ลต่อการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ซึ่งในบริบทนี้ ผู้สอน
ควรเป็นผู้กระตุ้น หรือเป็นวิทยากรกระบวนการ เท่านั้น
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