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บทคัดย่อ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย
ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก จึงดำเนินโครงกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองขึ้น โดยร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ดำเนินกำรศึกษำวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ผลกำรศึกษำพบว่ำ
๑. การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๑ การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย
แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดหลักสูตรชัดเจนในแต่ละระดับกำรศึกษำ แต่ก็ยังไม่สำมำรถทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
เท่ำที่ควรโดยเฉพำะควำมตระหนักในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมมีระเบียบวินัย กำรเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของผู้อื่น และกำรมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองและสังคม โดยเฉพำะปัญหำกำรเผชิญหน้ำของกลุ่มสนับสนุนทำงกำรเมืองต่ำงสีต่ำงขั้ว จุดเด่น มีกำร
กำหนดหลักสูตรและวิชำเรียนไว้ชัดเจนที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้ ข้อจำกัด ยังขำดกำรติดตำมประเมินผลควำมเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนชัดเจน โดยเฉพำะกำรประพฤติปฏิบัติตนในฐำนะของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยฯ เป็นกำรเฉพำะ เพื่อกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ตลอดจนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของต่างประเทศ
กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองของต่ำงประเทศผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัยตลอดจนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่ำนกิจกรรมประชำธิปไตยและกำรฝึกปฏิบัติเป็นไปตำมบริบทและสถำนกำรณ์ของแต่ละ
ประเทศ มีหลักสูตรด้ำนควำมเป็นพลเมืองเป็นกำรเฉพำะ ที่ต่ำงมุ่งให้พลเมืองของตนมีควำมรอบรู้และตื่นรู้ในระบอบประชำธิปไตย
เคำรพกฎหมำยและนิติรัฐ สันติวิธี รู้จักสิทธิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นชำติและคำนึงถึงอัตลักษณ์ของประเทศของตน เห็นแก่
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ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน มีจิตอำสำ และค่ำนิยมร่วม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรเงินและวำงแผนชีวิตในกำรดำรงตนใน
ระบอบประชำธิปไตยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักสูตรจึงมุ่งให้พลเมืองเป็นพลเมืองภำยใต้รัฐบำลของประเทศนั้นๆ โดยเฉพำะกำรให้
หลักสูตรพลเมืองเป็นแกนกลำงของกำรเรียนรู้วิชำอื่นๆ ที่ต่ำงต้องมุ่งสู่ควำมเป็นพลเมืองของชำตินั้นๆ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในวิถีกำร
สร้ำงควำมเป็นพลเมืองจำกทุกภำคส่วนวิธีกำรสำคัญคือกำรฝึกกำรโต้แย้งทั้งประเด็นสังคมและกำรเมืองอย่ำงมีเหตุผล รวมทั้งกำรฝึก
ปฏิบัติให้เกิดกำรเรียนรู้จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของควำมเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชำธิปไตย
จำกบทเรีย นกำรศึ กษำพลเมื องของประเทศไทยและต่ำงประเทศดังกล่ ำว เพื่อ เป็ นกำรปรับปรุงพั ฒ นำกระบวนกำรจั ด
กำรศึกษำพลเมืองของประเทศไทย ดังนั้นประเด็นที่สมควรนำไปสู่กำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยจึงควรเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ จึงควรมีกำรปรับปรุงทั้งระบบ ทั้งด้ำนหลักสูตรให้ทันสมัยสอดรับกับเหตุกำรณ์ทำงสังคมและกำรเมือง และเน้น
ควำมเป็นพลเมืองให้เป็นวิชำแกนกลำง กำรผลิต พัฒนำและประเมินครูและผู้บริหำรที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่
ประเทศชำติต้องกำร
๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
๒.๑ ประเมินผลหลักสูตรด้ำนควำมเป็นพลเมืองทุกระดับ
๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๒.๓ จัดให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ผ่ำนกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ และกิจกรรมกำร
สร้ำงควำมเป็นพลเมือง
๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิต พัฒนำ และประเมินครู
๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้นำ
๒.๖ ส่งเสริมกิจกรรมและให้ควำมรู้แก่ครอบครัว/พ่อแม่ผู้ปกครอง
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมและรวมตัวกันของสมำชิกในชุมชน
๒.๘ ส่งเสริมให้บุคลำกรและหน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมภำรกิจของหน่วยเต็มตำมศักยภำพ
๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีต่อประชำชน
๒.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร/สถำบันสังคมอื่นๆ ให้ดำรงบทบำทหน้ำที่โดยกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
๒.๑๒ สนับสนุนส่งเสริมให้สื่อมวลชนผู้เปรียบเสมือนครูผู้ให้ควำมรู้แก่ประชำชน
๒.๑๓ ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรเรียนรู้ในสังคมประชำธิปไตย
๒.๑๔ จัดให้มีองค์กร/สนับสนุนองค์กรเพื่อส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
๒.๑๕ จัดให้มีกองทุนสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองของประชำชน
๒.๑๖ จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนพลเมืองอย่ำงต่อเนื่อง

คาสาคัญ
พลเมือง, การสร้างความเป็นพลเมือง, ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรศึกษำควำมเป็นพลเมืองของไทยกำหนดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
กำรเมือง อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังคงมีปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้และผลที่เกิดกับผู้เรียน กล่ำวคือ แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดหลักสูตรชัดเจนในแต่
ละระดับกำรศึกษำ แต่ก็ยังไม่สำมำรถทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเท่ำที่ควร โดยเฉพำะควำมตระหนักในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
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ควำมมีระเบียบวินัย กำรเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของผู้อื่น และกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองและสังคม โดยเฉพำะปัญหำ
กำรเผชิญหน้ำของกลุ่มสนับสนุนทำงกำรเมืองต่ำงสีต่ำงขั้วโดยปรำศจำกกำรคิดวิเครำะห์ มีผู้ใช้ประโยชน์จำกกลุ่มคนที่ขำดควำมรู้ทำง
กำรเมืองหรือควำมเป็นพลเมืองและนำเป็นข้ออ้ำงทำงกำรเมืองเฉพำะกลุ่มเฉพำะพรรคพวกของตน ส่งผลให้ประเทศจมอยู่ในปลัก
ในกำรนี้ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) ได้เสนอยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง พ.ศ.
๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ คือ
๑) กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยำวชน
๒) กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน
๓) กำรสร้ำงพลเมืองในวงกว้ำงและกำรสร้ำงควำมตระหนักในสังคมโดยใช้สื่อมวลชน
๔) กำรเชื่อมประสำนเครือข่ำยภำครัฐและเอกชน
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำบรรลุผลในระดับหนึ่ง และมีประเด็นที่สมควรดำเนินกำรต่อไปคือ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้
จำกกำรดำเนินงำนของ สกศ. และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนิยำม ควำมหมำย กรอบ ประเด็น กลไกและวิธีกำรสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองของในและต่ำงประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียน สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงกำรวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษำ รวมรวมข้อมูล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
ทั้งประเทศไทยและต่ำงประเทศ
๒. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ
ควำมเป็นพลเมือง

ขอบเขตของการวิจัย
๑. ขอบเขตเนื้อหาสาระ จัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็น
พลเมือง ทั้งในและต่ำงประเทศ พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบำยฯ โดยเนื้อหำสำระในรำยงำนครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
- นิยำม ควำมหมำย
- คุณลักษณะควำมเป็นพลเมือง
- วิธีกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ให้เกิดควำมรู้ ทักษะ เจตคติและค่ำนิยม
- กระบวนทัศน์ใหม่ของกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียน เยำวชน ครู ผู้บริหำรและชุมชน
- แนวกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมองค์กร/สถำนศึกษำ
- กลไกกำรสื่อสำรกับสังคม สร้ำงข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) เพื่อระดมสรรพกำลัง (Empowerment) จำกทุกภำคส่วนใน
สังคม
- กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองด้วยกำรให้ควำมรู้ / กิจกรรมกระบวนกำรมีควำมหลำกหลำย ชุมชนมีส่ วนร่วม เป็น
กระบวนกำรที่มีกำรตั้งคำถำมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์จนได้ คำตอบด้วยตัวเอง และเป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนเพื่อ
นำไปสู่ควำมเป็นพลเมือง
- กำรศึ ก ษำที่ มุ่ ง ผลลั พ ธ์ (Outcome Based Education) เพื่ อ ให้ ได้ พ ลเมื อ งที่ มี ค วำมรู้ ทั ก ษะ เจตคติ และค่ ำ นิ ย มกำรเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
- ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
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ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เป้าหมายการวิจัย
๒.๑ เป้ ำหมำยเฉพำะ ได้ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒ นำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทย สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมเป็นพลโลก
๒.๒ เป้ำหมำยทั่วไปข้อเสนอเชิงนโยบำยจะเป็นกลไกในกำรพัฒนำคน ให้เป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศ
-

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง
กำรวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับ
๑) นิยำม ควำมหมำย กรอบ ประเด็น กลไกและวิธีกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ทักษะ เจต
คติ และค่ำนิยม ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๒) ปัจจัยกำรดำเนินงำนได้แก่ หลักสูตร ครู ผู้บริหำร ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓) กระบวนกำรดำเนินงำน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม กำรสนับสนุนส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล บนพื้นฐำน
ของบริบทสังคมไทย อำเซียนและสังคมโลก
๔) ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

วิธีการวิจัย
๑. ขั้นตอนการวิจัย
๑.๑ รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล จำกเอกสำรผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และเอกชน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองทั้งของประเทศไทย
และต่ำงประเทศ ได้แก่ สำธำรณรัฐฟินแลนด์ สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ และประเทศอังกฤษ
๑.๒ รับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ตำมที่สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจัดประชุม จำนวน ๒ ครั้ง
๑.๓ ยกร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒ นำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของไทยและของโลก ที่ครอบคลุม
สำระตำมขอบเขตกำรวิจัย
๑.๔ สนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ ตำมที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำกำหนด จำนวน ๑๕ คน เพื่อ
พิจำรณำและปรับแก้ตำมควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ที่มีควำม
ครอบคลุม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
๑.๕ ปรับแก้และนำเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง” ฉบับสมบูรณ์
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๒.๑ แบบวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล ที่สร้ำงขึ้นตำมกรอบแนวคิดและขอบเขตสำระของกำรวิจัย
๒.๒ ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองจำกกำรสนทนำกลุ่มและกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่เกี่ยวข้อง
๓. การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลด้วยกำรศึกษำเอกสำรจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และกำรเข้ำร่วมสนทนำกลุ่มกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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และผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวเองตำมกรอบแนวคิดกำรวิจัยและขอบเขตเนื้อหำสำระของงำนวิจัย
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) ตำมกรอบแนวคิดกำรวิจัยและขอบเขตเนื้อหำสำระของ
งำนวิจัย เพื่อกำรนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ที่มีควำมครอบคลุม สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
๕. การนาเสนอข้อมูล
นำเสนอข้อมูลเชิงบรรยำยเป็นควำมเรียงประกอบแผนภำพ เป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของกำรวิจัย

ผลการวิจัย
ผลกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง เป็นผลจำกกำรวิจัยโดยกำรสังเครำะห์เอกสำร ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต และกำร
สนทนำกลุ่ม ในที่นี้นำเสนอออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของประเทศไทย
พลเมืองไทยมีควำมรู้พลเมืองน้อย กำรจัดกำรศึกษำพลเมืองเน้นควำมรู้พื้นฐำนไม่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ และเนื่องจำกบริบท
ของประเทศที่เปลี่ยนไป ดังนั้นประเทศไทยควรสร้ำงพลเมืองให้มีคุณลักษณะของพลเมืองในสังคมประชำธิปไตยที่เ ป็นสำกล เพื่อให้
พลเมืองสำมำรถคิดวิเครำะห์และกำรส่งผลกระทบ เน้นกำรพัฒนำกำรตัดสินใจในโรงเรียน มีค่ำนิยมร่วมกันของคนในประเทศเพื่อนำ
ประเทศไปสู่กำรพัฒนำให้พลเมืองมีควำมฉลำดในกำรประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้ที่มีควำมคิดและควำมต้องกำรที่มีจุดหมำยต่ำงกัน
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงลึกซึ้ง เข้ำใจบริบทและแก้ปัญหำอย่ำงมีสติ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยควำมรู้และควำมเข้ำใจ เชื่อมั่นและรู้สึกเป็นเจ้ำของประเทศ มีเจตจำนงทำงกำรเมืองร่วมกัน และมีวิถี
ชีวิตสอดคล้องกับระบอบประชำธิปไตย
๒) กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของต่ำงประเทศ
กำรพัฒ นำกำรศึกษำเพื่ อควำมเป็ น พลเมืองของแต่ละประเทศ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย ตลอดจนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่ำนกิจกรรมประชำธิปไตยและกำรฝึกปฏิบัติ เป็นไปตำมบริบทและสถำนกำรณ์ของแต่ละ
ประเทศมีหลักสูตรด้ำนควำมเป็นพลเมืองเป็นกำรเฉพำะ ที่ต่ำงมุ่งให้พลเมืองของตนมีควำมรอบรู้และตื่นรู้ในระบอบประชำธิปไตย
เคำรพกฎหมำยและนิติรัฐ สัน ติวิธี รู้จักสิทธิหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นชำติ และคำนึงถึงอัตลักษณ์ ของประเทศ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน มีจิตอำสำและค่ำนิยมร่วม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรเงินและวำงแผนชีวิตในกำรดำรงตนใน
ระบอบประชำธิปไตยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) ประเด็นที่สมควรนำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
๑. กำรพัฒนำหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
๒. กำรกำหนดหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองให้เป็นหลักสูตรแกนกลำงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรในทุกวิชำ
๓. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๔. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรผลิต พัฒนำ และประเมินครู
๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้นำ
๖. กำรสนับสนุนกิจกรรมและให้ควำมรู้แก่ครอบครัว/พ่อแม่ผู้ปกครอง
๗. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมและรวมตัวกันของสมำชิกในชุมชนให้เกิดควำมตระหนักและรับผิดชอบต่อ
ท้องถิ่น
๘. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรและหน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมภำรกิจของหน่วยเต็มตำมศักยภำพ
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๙. กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
๑๐. กำรส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีต่อประชำชนใน
ท้องถิ่น
๑๑. กำรส่งเสริมสนับสนุนองค์กร/สถำบันสังคมอื่นๆให้ดำรงบทบำทหน้ำที่โดยกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
๑๒. กำรส่งเสริมให้สื่อมวลชนผู้เปรียบเสมือนครูผู้ให้ควำมรู้แก่ประชำชน
๑๓. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรเรียนรู้ในสังคมประชำธิปไตย

อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำกำรพั ฒ นำกำรศึกษำเพื่ อสร้ ำงควำมเป็น พลเมื องทั้ งของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ได้ แก่ สำธำรณรัฐ
ฟินแลนด์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำและประเทศอังกฤษ พบว่ำแม้ว่ำแต่ละประเทศจะมีบริบทที่
แตกต่ำงกันทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ ชำติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี ภำษำ ประชำกรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
ของแต่ละประเทศ แต่ก็มีจุดร่ว มและควำมคล้ ำยคลึ งกันในกำรกำหนดปัจจัยในกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง กล่ ำวคือมีห ลั กสู ตร
กำรศึ กษำพลเมื องที่ ชัด เจนแตกต่ ำงเพี ย งชื่ อเท่ ำนั้ น ที่ เน้ น ให้ ผู้ เรียนมี ควำมรู้ตื่ น รู้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรมี ส่ ว นร่ว มในระบอบ
ประชำธิปไตยตำมกำรปกครองของรัฐบำลและนิติรัฐและเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำเป็นส่วนใหญ่ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนกำรฝึกปฏิบัติ กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรประเมินผลเชิงพฤติกรรม มีองค์กรและหน่วยงำนขึ้นรับผิดชอบ
ด้ำนกำรศึกษำพลเมืองเป็นกำรเฉพำะในบำงประเทศ ครูและผู้บริหำรตระหนักในบทบำทหน้ำที่ของควำมเป็นพลเมืองและผู้จัดกำร
เรียนรู้ด้ำนควำมเป็นพลเมืองที่ผ่ำนกระบวนกำรฝึกปฏิบัติเป็นกำรเรียนรู้เชิงรุก ชุมชนและสังคมให้ควำมสำคัญและเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบทำงกำรศึกษำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่กำหนดขึ้นจึงเป็นข้อเสนอที่ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศที่ศึกษำ
ข้ำงต้น เพื่ อ กำรปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำกำรศึก ษำเพื่ อ สร้ำงควำมเป็ น พลเมื อ งให้ ส มบู ร ณ์ ขึ้น และสอดคล้ องกับ สถำนกำรณ์ ปั จ จุบั น
โดยเฉพำะกำรกำหนดให้มีกำรประเมินหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรศึกษำพลเมือง และหน้ำที่พลเมืองในทุกระดับชั้น และกำรกำหนดให้วิชำ
พลเมืองเป็นวิชำแกนกลำงหรือศูนย์กลำงของกำรจัดกำรศึกษำทุกวิชำ ที่ควรมุ่งไปสู่ควำมเป็นพลเมืองที่รู้หน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ มี
วินัย เช่นเดียวกับสิงคโปร์ ฟินแลนด์ ที่ประสบผลสำเร็จในกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมือง เป็นต้น รวมทั้งกำรให้ทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรติดตำมประเมินผล

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
๑. ข้อเสนอต่อสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ในฐำนะหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่จัดทำข้อเสนอนโยบำย สนับสนุนทรัพยำกร
และกำรประเมินผลกำรศึกษำของชำติ ควรได้มีกำร
๑.๑ สั งเครำะห์ ป ระเด็ น ข้อเสนอเชิ งนโยบำยฯ ที่ จัด ท ำขึ้น และจัด ท ำข้อ เสนอนโยบำยที่ ครอบคลุ ม ยุท ธศำสตร์
มำตรกำร และแนวทำงกำรดำเนินงำน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ เสนอต่อสภำกำรศึกษำ และคณะรัฐมนตรีตำมลำดับ
๑.๒ เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่ผ่ำนมำ ควรจัดให้มีกำรประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำ
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจัดทำขึ้น และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนำนโยบำยกำร
จัดกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๑.๓ ควรได้มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองรำยระดับ ทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำร
อำชีวศึกษำ และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพื่อต่อยอดกำรวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยนี้ ให้ได้เนื้อหำเชิงลึกเพื่อกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสังคมไทยต่อไป
๒. ข้อเสนอต่อองค์กรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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๒.๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ควรได้มีกำรทบทวนบทบำทกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองในควำมรับผิดชอบ ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยศึกษำข้อเสนอเชิงนโยบำยฯที่กำหนดขึ้น และร่วมผลักดันให้เกิดกำร
เรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนและประชำชนทั้งสังคม
๒.๒ สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ควรได้มีกำรทบทวนบทบำทให้มีกำร
สร้ำงเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นพลเมืองของประชำชน ด้วยกำรรักษำจรรยำบรรณ ให้ควำมรู้ และมีคุณธรรมกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงถูกต้องชัดเจน ไม่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือแสวงหำผลประโยชน์และสร้ำง
ควำมแตกแยกในสังคมและประเทศชำติ

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับกำรผลิต พัฒนำและประเมินครู ตำมที่เสนอว่ำควรกำหนดวิชำควำมเป็นพลเมืองไว้ในหลักสูตรกำรผลิตครูที่ชัดเจน
และหำกผู้ที่เป็ นครูโดยไม่ผ่ำนสถำบั นผลิตครูก็ควรได้รับกำรพัฒ นำเพื่อให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนควำมเป็น
พลเมืองที่บูรณำกำรในทุกวิชำ รวมทั้งครูและผู้บริหำรต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของพลเมืองในสังคมประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็ น ประมุขด้วย ที่ส ำคัญ อย่ำงยิ่ง เพื่อให้ เกิดกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติจึงควรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินครูและ
ผู้บริหำรที่มีเรื่องของควำมเป็นพลเมืองด้วยเพื่อให้เกิดควำมเป็นระบบและครบวงจรของกำรจัดกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมือง
นอกจำกนั้น ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนส่งเสริม และยกย่ององค์กรหรือบุคคลที่ดำรงควำมเป็นพลเมืองที่
ดีเพื่อกำรส่งเสริมคนดีให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพำะกำรเลือกคนดีให้ขึ้นมำเป็นผู้บ ริหำรและปกครองบ้ำนเมือง รวมทั้งข้อเสนอ
เกี่ยวกับกำรให้มีกำรวิจัยและพัฒ นำนวัตกรรมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองได้อย่ำงมี
คุณ ภำพและประสิ ทธิภ ำพ เพรำะกำรวิจั ย เป็ น บทบำทส ำคัญ ต่อกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ในกำรพัฒ นำ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำประเทศที่สมควรได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง

